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คาํนาํ 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย และเครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย 
ครั้งที่ 9 “การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน” (Research for Local Development 
Towards the ASEAN Community) วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ  อาคารเรียนรวมเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี เพ่ือเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น 
  รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติฉบับน้ีประกอบดวย บทความจากผลงานวิจัย  
6 กลุม คือ เทคโนโลยีกับการพัฒนาทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เศรษฐกิจสรางสรรคกับ
การพัฒนาทองถิน่ การปฏิรูปการศกึษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การสงเสริมสขุภาวะในทองถิน่ และการวิจัยใน
บัณฑิตศึกษา 
  สําหรับการจัดทํารายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงลงไดดวยดี 
จากความรวมมือของหลายฝาย ขอขอบคุณนักวิจัย คณะทํางาน ตลอดจนผูบริหารมหาวิทยาลัยที่ให 
การสนับสนุนเปนอยางดี และหวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารฉบับน้ีคงอํานวยประโยชนตอผูเกี่ยวของตามสมควร 
 
 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 
มหาวทิยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภฎัสรุาษฎรธานีวิจยั ครั้งท่ี 9 : 2556 
“การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 
 

 
 

ค 

   

โครงการ 
การประชุมวชิาการระดับชาต ิราชภัฏสุราษฎรธานีวจิัย ครั้งท่ี 9 

“การวจิัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิน่สูประชาคมอาเซียน”  
(Research for Local Development Towards the ASEAN Community)  

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 
1. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีวิสัยทัศนในดานของมหาวิทยาลัยตนแบบเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
โดยมีสถาบันวิจยัและพัฒนาเปนหนวยงานบริหารจดัการงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  
โดยรวมมือกับเครือขายและภาคีภายในประเทศ มีการสรางระบบและกลไกการขับเคลื่อนใหเกิดงานวิจัย 
ดานตางๆ ตลอดจนการสงเสริม เผยแพรผลงานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน    

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดจัดใหมี
กิจกรรมทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ของอาจารย นักวิจัย  
ทั้งของมหาวิทยาลัย และจากภาคีเครือขายอ่ืนๆ รวมทั้งนิสิต  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผานทางการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติในหัวขอ "การวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน” เพื่อเปนการเปด
โอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการนําแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนมาประยุกตใชกับการวิจัยและพัฒนา
ชุมชนฐานราก    

 
2. วัตถุประสงค 

2.1เพื่อนําเสนอผลการวิจัยที่คนพบองคความรูในดานการพัฒนาทองถิ่นโดยเฉพาะการวิจัยเชิงพ้ืนที ่
  2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูในการนําแนวคิดการการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นในกลุมนักวิจัย 

   2.3 เพ่ือสรางเวทีระดับชาติในการนําเสนอผลงานการวิจัยและเผยแพรผลงานการวิจัยของนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และนักวิจัยจากภาคีเครือขายอื่นๆ รวมทั้งนิสิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 
3. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  3.1 ไดองคความรูและขอคิดเห็นจากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

3.2 ไดแนวทางในการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นไปประยุกตใชในการวิจัยและพัฒนาชุมชน
ฐานรากในแตละพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาภูมิภาคและประเทศโดยภาพรวม 
  3.3 ผลงานการวิจัยของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และภาคเครือขายจากและสถาบันอุดมศึกษาและ
หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของจากทั่วประเทศ ไดเผยแพรในแวดวงวิชาการและเผยแพรสูสาธารณะ 
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4. วัน และสถานท่ีจัดประชุม 
       วันที่  21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 
5.  หัวขอและเนื้อหาของการประชุม 
  การจัดประชุมทางวิชาการในครั้งน้ี แบงประเด็นที่เปนเน้ือหาในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ออกเปน 6 กลุม ประกอบดวย 
 

องคความรู หนวยงานเจาภาพ 
เทคโนโลยีกับการพัฒนาทองถ่ิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
การเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เศรษฐกิจสรางสรรคกับการพัฒนาทองถิ่น คณะวิทยาการจัดการ 
การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน คณะครุศาสตร 
การสงเสริมสุขภาวะในทองถิ่น คณะพยาบาลศาสตร 
การวิจัยในบัณฑิตศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย 

 
6.  รูปแบบในการจัดประชุม 
  6.1  การปาฐกถาพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิระดับชาต ิ
  6.2  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ 
  6.3 การนําเสนอผลงานทางวิชาการในรปูแบบการนําเสนอปากเปลา (Oral Presentation) และการนําเสนอ
ดวยโปสเตอร (Poster Presentation) 
  6.4 การจัดนิทรรศการท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาของการประชุม 
  6.5 การจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) และวารสารวิจัย 
 
7.  ผูเขารวมประชุม จํานวนประมาณ 400 คน ประกอบดวย 
  7.1 นักวิจัยของของมหาวิทยาลัย นักวิจัยของภาคีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน/องคกรท่ี
เกี่ยวของ ตลอดจนนสิิต นักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา และดุษฎีบัณฑิตจากทั่วประเทศท่ีมีผลงานวิจัยตามกรอบ
และเงื่อนไขที่กําหนด 
  7.2 ผูบริหาร และคณะกรรมการเครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาจากท่ัวประเทศ ผูบริหารมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา 
  7.3  ผูแทนหนวยงานราชการ องคกรปกครอบสวนทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน กลุม/องคกรชุมชน ผูรับ
ประโยชนจากผลงานวิจัย   

 7.4 ผูสนใจท่ัวไป 
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8.  ผูรับผิดชอบ 
  8.1  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี  

 8.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
  8.3  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
  8.4  เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบน 
 
 

9.  แผนและปฏิทินการจัดประชุมวิชาการ 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ชวงวัน (2556) 
1 ประชาสัมพันธเปดรับบทความ (call for Papers) 2 กรกฎาคม 
2 วันสุดทายของการสงบทความ 15 สิงหาคม 

3 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 30 สิงหาคม 
4 เชิญองคปาฐกและวิทยากรรับเชิญ 3 กนัยายน 
5 แจงผลการพิจารณาบทความจากผูทรงคุณวุฒิ แกนักวิจัย เพ่ือใหนักวิจัยปรับ

แกไข 
20 กนัยายน 

6 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน/คณะทํางาน 10 ตุลาคม 
7 ประชาสัมพันธการจัดการประชุม 10 ตุลาคม 
8 นักวิจัยสงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (แกไขเรียบรอย) สงกลับหนวยงานผูจัดการ

ประชุม 
30 ตุลาคม 

9 จัดเตรียมตนฉบับเอกสารประกอบการประชุม 5 พฤศจกิายน 
10 วันแถลงขาวจัดงาน 12 พฤศจิกายน 
11 ดําเนินการจัดประชุมวิชาการและนักวิจัยนําเสนอผลงาน 21-22 พฤศจกิายน 
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กําหนดการประชุมวชิาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครัง้ท่ี 9  

“การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินสูประชาคมอาเซียน”  

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community)  
21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน  2556   
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ หอง GA104 
09.00 – 10.00 น. กลาวเปดงาน โดย  ศาสตราจารย นพ.สุทธิพันธ จิตพมิลมาศ   
          ผูอํานวยการสาํนักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย 
       กลาวรายงาน โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน คปุตกาญจนากุล 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 
10.00 – 10.30 น. มอบโลขอบคุณภาครีวมจัดและรวมถายภาพ 
10.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาชุมชนทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน”  
      โดย ศาสตราจารย นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ   
            ผูอํานวยการสาํนกังานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.    การนําเสนอผลงานวจิัย 6 กลุม ประกอบดวย 
     1.  กลุมเทคโนโลยีกับการพัฒนาทองถิ่น        หอง G807 
     2. กลุมการเสริมสรางความเขมแขง็ของทองถิ่น หอง G801 
     3. กลุมเศรษฐกจิสรางสรรคกับการพัฒนาทองถิ่น หอง G802 
     4. กลุมการปฏริูปการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น หอง G806 
     5. กลุมการสงเสริมสุขภาวะในทองถิ่น   หอง G805 
     6. กลุมการวิจัยในบัณฑิตศกึษา   ชั้น 9 
 
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556   
 08.00 – 16.00 น. การนําเสนอผลงานวจิัย 6 กลุม  (ตอ) ประกอบดวย 
     1.  กลุมเทคโนโลยีกับการพัฒนาทองถิ่น        หอง G807 
     2. กลุมการเสริมสรางความเขมแขง็ของทองถิ่น หอง G801 
     3. กลุมเศรษฐกจิสรางสรรคกับการพัฒนาทองถิ่น หอง G802 
     4. กลุมการปฏริูปการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น หอง G806 
     5. กลุมการสงเสริมสุขภาวะในทองถิ่น   หอง G805 
     6. กลุมการวิจัยในบัณฑิตศกึษา   ชั้น 9 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภฎัสรุาษฎรธานีวิจยั ครั้งท่ี 9 : 2556 
“การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 
 

 
 

ช 

   

กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
การประชุมวชิาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวจิัย ครั้งท่ี 9  

“การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินสูประชาคมอาเซียน”  

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community)  
21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 
 การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
 

 กลุมเทคโนโลยีกับการพัฒนาทองถิ่น         หอง G807 ชั้น 8 
 กลุมการเสริมสรางความเขมแขง็ของทองถิ่น  หอง G801 ชั้น 8 
 กลุมเศรษฐกจิสรางสรรคกับการพัฒนาทองถิ่น หอง G802 ชั้น 8 
 กลุมการปฏริูปการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น หอง G806 ชั้น 8 
 กลุมการสงเสริมสุขภาวะในทองถิ่น   หอง G805 ชั้น 8 
 กลุมการวิจัยในบัณฑิตศกึษา   ชั้น 9 

 
หมายเหตุ  1. ลงทะเบียน และสง File ที่จะใชนําเสนอแกเจาหนาที่ประจําหองที่นักวิจัยตองนําเสนอกอน 
           เวลาในกําหนดการ 15 – 30 นาท ี
     2. กําหนดเวลาในการ present 15 นาท ีและสําหรบัการตอบคาํถาม & ขอเสนอแนะอีกไมเกิน  
        15 นาท ี
     3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00–13.00 น. (SRU canteen ชั้น G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภฎัสรุาษฎรธานีวิจยั ครั้งท่ี 9 : 2556 
“การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 
 

 
 

ซ 

   

กลุมที่ 1 เทคโนโลยกีับการพัฒนาทองถิน่ หอง G807 
ผูทรงคุณวุฒิ 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษเทพ วิไลพันธ 
    2. รองศาสตราจารย ดร.ชิตณรงค ศิริสถิตยกุล 
 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน  2556 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 13.00–13.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาที่ประจําหอง 
1 13.30–14.00 น. การออกแบบกังหันลมแนวแกนนอนแบบหลายใบเชิงทฤษฎี

สําหรับพื้นท่ีความเร็วลมต่ํา 
ยุทธนา พลอยฉาย 

2 14.00–14.30 น. การหาพื้นท่ีของรูปทรงสองมิติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
ดวยการประมวลผลภาพ      

เอกลักษณ สุมนพันธุ 

3 14.30–15.00 น. การสรางหุนยนตผูชวยทหาร ประกาศิต ตันติอลงการ 
4 15.00–15.30 น. ขนาดของเปลือกหอยท่ีเหมาะสมในประสิทธิภาพการบําบัด

ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน้ําท้ิงบอกุง 
วิภารัตน  ชัยเพชร 

5 15.30–16.00 น. การผลิตเอทานอลจากใบปาลมน้ํามันโดยเช้ือ Saccharomyces 
cerevisiae 

พงษศักดิ์ นพรัตน 

รับเกียรติบัตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภฎัสรุาษฎรธานีวิจยั ครั้งท่ี 9 : 2556 
“การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 
 

 
 

ฌ 

   

กลุมที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิน่ หอง G801 

ผูทรงคุณวุฒิ 1. รองศาสตราจารย ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห 
    2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รงค บุญสวยขวัญ 
 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 13.00–13.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาที่ประจําหอง 
1 13.30–14.00 น. กิจกรรมการถายโอนความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตขาวอินทรีย

ของกลุมผูผลิตขาวชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทยสูความเปนผูนํา
ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของอาเซียน  

อัจฉรา ศรีพันธ 

2 14.00–14.30 น. การประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมแผนพับเพ่ือการประชาสัมพันธ
ศูนยกสิกรรมธรรมชาติวัดปายาง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กรกฎ จําเนียร 

3 14.30–15.00 น. หวงโซอุปทานสัตวน้ําอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี กรณีศึกษา 
หอยลาย หอยตลับลาย หอยขาว  หอยไฟไหม และหอยกัน 

สงบ สิงสันจิตร 

4 15.00–15.30 น. การสรางเครือขายศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชน เพ่ือการพัฒนา 
อยางย่ังยืน 

สุภาพ กัญญาคํา 

5 15.30–16.00 น. ความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี  

อุไรวรรณ สถิน 

รับเกียรติบัตร 
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 08.30–09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาท่ีประจําหอง 
1 09.00–09.30 น. สภาพและความตองการของผูผลิตระดับชุมชนตอการใหบริการ

ของภาครัฐ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาผูผลิตระดับชุมชน  
จังหวัดกําแพงเพชร 

กิจจา  ไชยทนุ 

2 09.30–10.00 น. วิถีชีวิตของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต กรณีศึกษา : 
ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

มะนาเซ อารง 

3 10.00–10.30 น. การพัฒนาตนแบบเครือขายสิ่งแวดลอมในชุมชนโดยบูรณาการ
หลักการส่ิงแวดลอมศึกษาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ชุลีวรรณ ปราณีธรรม 

4 10.30–11.00 น. อิทธิพลของรัฐบาลและระบบเศรษฐกิจตอความม่ังคั่งของ
ประชาชนในอาเซียน  

ณัฐเชษฐ พูลเจริญ 

รับเกียรติบัตร 
 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภฎัสรุาษฎรธานีวิจยั ครั้งท่ี 9 : 2556 
“การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 
 

 
 

ญ 

   

กลุมที่ 3 เศรษฐกจิสรางสรรคกับการพัฒนาทองถิน่ หอง G802 

ผูทรงคุณวุฒิ 1. รองศาสตราจารยนงนุช อังยุรีกุล 
    2. ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด 
 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 13.00–13.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาที่ประจําหอง 
1 13.30–14.00 น. ความพรอมของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมในจังหวัดพัทลุง  

เพ่ือการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
อนิวัช แกวจํานงค 

2 14.00–14.30 น. วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาวเจานาปใน 
จังหวัดเชียงราย ปการผลิต 2555      

สมเกียรติ ชัยพิบูลย 

3 14.30–15.00 น. โอกาสและศักยภาพทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑกะปผงของ 
กลุม OTOP เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

เสาวณี จุลิรัชนีกร               

4 15.00–15.30 น. ความสมดุลของชีวิตกับคุณภาพการทํางานของพนักงานในสํานักงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

บุญฤกษ บุญคง 

5 15.30–16.00 น. กลยุทธการรักษาลูกคารายใหญในธุรกิจโรงแรมเครืออมารีใน 
ประเทศไทย  

อาคีรา ราชเวียง 

6 16.00–16.30 น. มูลคาตนไมทางการตลาด : ความเปนไปไดสําหรับการสงเสริม 
การปลูกตนไม  

พินิจ ดวงจินดา 

รับเกียรติบัตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภฎัสรุาษฎรธานีวิจยั ครั้งท่ี 9 : 2556 
“การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 
 

 
 

ฎ 

   

กลุมที่ 4 การปฏิรปูการศกึษาเพื่อการพฒันาทองถิน่ หอง G806 

ผูทรงคุณวุฒิ 1. รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ 
    2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน 
 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 
ลําดับ เวลา หัวขอวจิัย ผูนําเสนอ 

 13.00–13.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาทีป่ระจําหอง 
1 13.30–14.00 น. ผลของการสอนการปฏบิตัิการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ เพือ่

พัฒนาความสามารถในการคดิอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษา              
มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธนานนท 

2 14.00–14.30 น. ทีมแหงการเรียนรูหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กรณศีึกษา 
โครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรไปสูภมูภิาควทิยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยลีําพูน     

ไพรพันธ  ธนเลิศโศภติ 

3 14.30–15.00 น. ผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษารูปแบบกระบวนการสอนแบบบูรณาการใน
โครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร  เพื่อเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  

พีรยา สมศักดิ ์

4 15.00–15.30 น. การประยุกตใชงานแทบ็เลต็ OTPC เพือ่การเรียนการสอนสาขา
วิศวกรรมไฟฟา กรณศีึกษาชดุสาธิตควบคุมเครือ่งใชไฟฟาแบบไรสาย
โดยใชเคร่ืองแทบ็เลต็  

วิโรจน องอาจ 

5 15.30–16.00 น. การคัดเลอืกขอสอบสําหรับการทดสอบแบบปรบัเปลีย่นได  ปรวัฒน วิสูตรศักดิ ์
รับเกียรติบัตร 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 
ลําดับ เวลา หัวขอวจิัย ผูนําเสนอ 

 08.30–09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาทีป่ระจําหอง 
1 09.00–09.30 น. การศึกษาสภาพ ความตองการการจัดการเรียนการสอนภาคปฏบิตัิ และ

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรีของนักศกึษา
พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  

สุวคนธ กุรัตน 

2 09.30–10.00 น. การศึกษาผลของการเรียนการสอนแบบ E-Learning รายวิชาการ
พยาบาลบคุคลที่มปีญหาสุขภาพ 3 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ชั้นปที่ 3 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี  

ศราวุธ  เรืองสวัสดิ ์

3 10.00–10.30 น. ปจจัยทีส่งผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษาหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏั
สวนดสุิต  

ฉัตรแกว  เภาวิเศษ 

4 10.30–11.00 น. ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารที่สงผลตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การเรียนการสอนของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต  

มณฑกานต คงนวล 

5 11.00–11.30 น. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
เร่ืองสถิติเชิงพรรณนาและทฤษฎีความนาจะเปน วิชาสถติิสําหรับ
นักวิทยาศาสตร  

สุธิพร ขุนทอง 

รับเกียรติบัตร 
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กลุมที่ 5 การสงเสริมสุขภาวะในทองถิน่ หอง G805 

ผูทรงคุณวุฒิ 1. ดร.มาริสา สุวรรณราช 
    2. ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน 
 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 13.00–13.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาที่ประจําหอง 
1 13.30–14.00 น. ผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุมตอพฤติกรรม

การบริโภคอาหารเกลือตํ่าและระดับความดันโลหิตของประชาชน
กลุมเส่ียงโรคความดันโลหติสูงในเขตชุมชนเทศบาลนครตรัง  

วรารัตน ทิพยรัตน 

2 14.00–14.30 น. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในจังหวัดตรัง  ลําเจียก กําธร 
3 14.30–15.00 น. ความสุขและปจจัยท่ีสัมพันธกับความสุขของประชาชน จังหวัดตรัง  จิณัฐตา ศุภศรี 
4 15.00–15.30 น. การพัฒนาส่ือวิดีทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวานใน 

จังหวัดสุราษฎรธานี  
รุงนภา จันทรา 

5 15.30–16.00 น. ผลการพัฒนาศักยภาพดานการประเมินโครงการของบุคลากร
สาธารณสุข 7 จังหวัด ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติเขต 11 สุราษฎรธานี  

ภาวนา บุญมุสิก 

รับเกียรติบัตร 
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

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

และระนอง  
โศรตรีย แพนอย 

2 09.30–10.00 น. การวิเคราะหอภิมานการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของ
ผูปวยมะเร็ง  

รุงนภา จันทรา 

3 10.00–10.30 น. การพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชุมชนบาง
ใบไม อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  

ชไมพร จินตคณาพันธ 

4 10.30–11.00 น. การประเมินผลการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
ปงบประมาณ 2554 ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
เขต 11 สุราษฎรธานี  

รสติกร ขวัญชุม 

5 11.00–11.30 น. การศึกษาสถานการณปญหาและความตองการในการดูแลผูสูงอายุ  
ตําบลหนองกุง อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม   

พัชรี  ภาระโข 

รับเกียรติบัตร 
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กลุมที่ 6 การวิจยัในบัณฑิตศกึษา (การศึกษา) หอง G901 

ผูทรงคุณวุฒิ 1.  รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร  
2. ดร.สมคิด นาคขวัญ   

     3.  รองศาสตราจารย ดร.ปญญา เลิศไกร  
 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 13.00–13.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาที่ประจําหอง 
1 13.30–14.00 น. การเตรียมความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร

ธานีในการเขาสูประชาคมอาเซียน  
อภิจิตร ณ นคร  
อําไพวิทย จุงพิวัฒน   

2 14.00–14.30 น. ปจจัยท่ีมีผลตอระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ี 
ไดรับทุนของคณะวิศกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ญดา ประสมพงศ 

3 14.30–15.00 น. แนวทางการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ
ไดยิน กรณีศึกษาโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด
สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ลีลาวดี บุตรครุธ 

4 15.00–15.30 น. สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตามทัศนะของ
ครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
จังหวัดสุราษฎรธานี  

อมรรัตน  คงทอง          

5 15.30–16.00 น. การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ.2552 – 2561) ของผูบริหาร ตามทัศนะของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี  

เขมิกา  เกาเอี้ยน 

6 16.00–16.30 น. ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับสมรรถนะของครูสู
ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 2 

ศศิธร จอมสวาง 

รับเกียรติบัตร 
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 08.30–09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาที่ประจําหอง 
1 09.00–09.30 น. ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พีรดาว หมัดอาดัม 
2 09.30–10.00 น. การพัฒนาความสามารถในการบวกเลขของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยดวยวิธกีารสอนตรงรวมกับ
แบบฝกทักษะคอมพิวเตอรของ สสวท. 

สชาสิริ วัชรานุรักษ 

3 10.00–10.30 น. การดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหาร 
ตามทัศนะของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

พรทิพย อนุพัฒน 

4 10.30–11.00 น. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
องคการแหงนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

ปยะภรณ ดวงตุด 
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วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 
ลําดับ ลําดับ ลําดับ ลําดับ 

5 11.00–11.30 น. คุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ
ผูบริหารศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองปตตานี 

ณัฐมน แซแต 

6 11.30–12.00 น. การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ.2552 – 2561) ของผูบริหารตามทัศนะของครูในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

ณัฐชานันท สิงอุดม 

 12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
7 13.00–13.30 น. สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู

ท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

อรพิน ฝนขุน 

8 13.30–14.00 น. วัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาตามการรับรูของครูและ
ผูบริหารการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปตตาน ี

พนิต  พรหมจันทร 

9 14.00–14.30 น. ความขัดแยงและแนวทางแกปญหาความขัดแยงของสถานศึกษา : 
กรณีศึกษาจังหวัดปตตานี 

สุดารัตน  พรหมแกว 

10 14.30–15.00 น. ทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3  

เกศณี ศรีกฤษณ 

11 15.00–15.30 น. การศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาสุราษฎรธานี เขต 3   

ธานติย พลัดเมือง 

12 15.30–16.00 น. การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2   

นิวัฒน หมวกทอง 

รับเกียรติบัตร 
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กลุมที่ 6 การวิจยัในบัณฑิตศกึษา (สังคมศาสตร) หอง G904 

ผูทรงคุณวุฒิ 1. ดร.สนชัย ใจเย็น    
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิศาล ศรีมหาวโร   

      3.  รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ ธรรมชาติ 
 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 13.00–13.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาท่ีประจําหอง 
1 13.30–14.00 น. ความพรอมในการจดัการศึกษาข้ันพืน้ฐานขององคการบริหาร 

สวนตําบลในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
ปานเผด็จ  นวนหน ู

2 14.00–14.30 น. การพัฒนาประสิทธภิาพการใหบริการของเจาหนาที่สถานีตํารวจ 
ทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 จังหวัดสุราษฎรธานี  

อุทัยรัตน จูทิ่น 

3 14.30–15.00 น. ศักยภาพในการบริหารจัดการของผูนําทองที่ กรณีศึกษา 
อําเภออาวลึก จังหวัดกระบ่ี  

สุกิจ ปากลาว 

4 15.00–15.30 น. พัฒนาการใชหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร 
องคการบริหารสวนตําบลปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี  

ฉวีวรรณ เติมชัย 

5 15.30–16.00 น. การพัฒนาการมีสวนรวมในการปองกันปญหายาเสพติดของ
ประชาชนตําบลถํ้าสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

วุฒิชาติ ไทยชนะ 

รับเกียรติบัตร 
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 08.30–09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาท่ีประจําหอง 
1 09.00–09.30 น. การจัดการความรูในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชน

เขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  
นรเศรษฐ จินดานิล 

2 09.30–10.00 น. การพัฒนารูปแบบส่ือใหความรูเพ่ือการปองกันโรคติดตอในแรงงาน
พมา ตําบลบางมวง อําเภอตะกัว่ปา จังหวัดพังงา  

จันทิมา เพชรสังข 

รับเกียรติบัตร 
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ณ 

   

กลุมที่ 6 การวิจยัในบัณฑิตศกึษา (สาขาวทิยาศาสตรและส่ิงแวดลอม) หองประชุม 1 ชัน้ 4 

ผูทรงคุณวุฒิ 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล เนาวรัตน  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตเกษม หลําสะอาด 
3. ดร.อนัญญา เจริญพรนิพัทธ   

 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 13.00–13.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาที่ประจําหอง 
1 13.30–14.00 น. ผลของระยะเวลาการลางยอนตอประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดี 

โดยถังกรองชีวภาพเติมอากาศแบบไหลข้ึน      
นักรบ อภิวงศ 

2 14.00–14.30 น. การตรวจสอบความถูกตองของระบบโฟโตเมตริกอิลิปโซเมทรี 
ดวยฟลมซิลิกอนไดออกไซด 

ศิริพงษ ศรีสุวรรณ 

3 14.30–15.00 น. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการแยกสาร   
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

ปริญดา มาเอียด 

4 15.00–15.30 น. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การแยกตัวประกอบของ
พหุนาม วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

พเยาว สูนกามรัตน 

รับเกียรติบัตร 
 

กลุมที่ 6 การวิจยัในบัณฑิตศกึษา (สาขาบริหารธรุกจิ) หอง G902 

ผูทรงคุณวุฒิ 1.  ดร.คมกฤต โอวรารินทร   
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตย หทัยวสีวงศ สุขศรี  
3. ดร.กิติมา ทามาลี 

 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 13.00–13.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาท่ีประจําหอง 
1 13.30–14.00 น. การสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อบริการบัตร

เอทีเอ็มของลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

วาสิต วัฒนาโภคยกิจ 

2 14.00–14.30 น. การบริหารจดัการดานส่ิงแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสุราษฎรธานี 

สาลี มากชวย 

3 14.30–15.00 น. การตัดสินใจเลอืกใชบริการโฆษณาของผูประกอบธุรกจิ ในอําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎรธาน ี

นิภาวรรณ สังสันไทย 

4 15.00–15.30 น. พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑการเกษตรของเกษตรกรในอําเภอ
พระแสง จังหวัดสุราษฎรธาน ี

เบญจวรรณ  อุนอก 

5 15.30–16.00 น. ความผกูพันองคการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชน สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ไอรินทร  ชูสิทธิ์นธิิโชต 

รับเกียรติบัตร 
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กลุมที่ 6 การวิจยัในบัณฑิตศกึษา (สาขาการสอนภาษาอังกฤษ) หอง G903 

ผูทรงคุณวุฒิ 1.  ดร.สุพรรณริกา วัฒนบุณย 
2. ดร.กนกกาญจน กิตติชาติเชาวลิต 
3.  ดร.พนานอย รอดชู 

 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 
ลําดับ เวลา หัวขอวิจัย ผูนําเสนอ 

 13.00–13.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - สงมอบ presentation file แกเจาหนาที่ประจําหอง 
1 13.30–14.00 น. การศึกษาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 

โดยใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1  

ฉันทนา ชัยพูลเดช 

2 14.00–14.30 น. การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใช
กลวิธีการสอนแบบ RAP (Read, Ask, Put) สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3  

สารภี พงศาปาน 

3 14.30–15.00 น. ผลการใชกระบวนการสอนเขียนของเฮวินสท่ีมีตอความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  

รัตนา สุวรรณอําภา 

4 15.00–15.30 น. การใชวิธีสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผัง
ความคิดเพื่อพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  

พจนีย ปฐมนุพงศ 

รับเกียรติบัตร 
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รายช่ือผูทรงคณุวฒุพิิจารณาบทความจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
 

1. ศาสตราจารยพวงเพ็ญ  ศริิรักษ  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตหาดใหญ 
2. รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ   มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตหาดใหญ 
3. รองศาสตราจารย ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี  มหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ 
4. รองศาสตราจารย ดร.โอภาส พิมพา   มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

5. รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี
6. รองศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย นิรัญทว ี  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
7. รองศาสตราจารย นงนุช อังยุรีกุล  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศศักดิ ์ เหลาด ี  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนกนก วงปนเพ็ชร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 

10. ดร.จริาภรณ  เมืองประทับ  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี
11. ดร.ดวงรัตน  ชูเกิด  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี
12. ดร.งามนิตย รัตนานุกูล  มหาวทิยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธาน ี
13. ดร.มารสิา สุวรรณราช  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 
14. ดร.วรีะยุทธ สุดสมบูรณ  มหาวทิยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
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รายช่ือผูทรงคณุวฒุพิิจารณาบทความจากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
 

1. ศาสตราจารยชวน เพชรแกว 
2. รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลอนงค บุญฤทธิพงศ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ ชางคิด 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นํ้าออย มิตรกุล 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณอร อุชภุาพ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราตร ีนันทสุคนธ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศกัด์ิ ชอบตรง 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล เนาวรัตน 
10. ผูชวยศาสตราจารยสาโรจน เนติธรรมกลุ 
11. ผูชวยศาสตราจารยอุไรวรรณ มีเพียร 
12. ผูชวยศาสตราจารยชิตาพร เอี่ยมสะอาด 
13. ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ 
14. ดร.กนกกานต ฐิติภรณพันธ 
15. ดร.จักราวุฒ ิชอบพิเพียร 
16. ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ 
17. ดร.ไซนียะ สะมาลา 
18. ดร.พราวตา จันทโร 
19. ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร 
20. ดร.ภมรรัตน สธุรรม 
21. ดร.มัทนียา พงศสวุรรณ 
22. ดร.สถาพร สังขขาวสทุธริักษ 
23. ดร.สมคิด นาคขวญั 
24. ดร.สญิาธร ขุนออน 
25. ดร.สภุาพร อภริัตนานุสรณ 
26. ดร.เสนห บุญกาํเนิด 
27. ดร.อุบลทา สมมารถ 
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หนา 
 

คํานํา........................................................................................................................................................................ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย คร้ังท่ี 9…………………………………………………………….. 
กําหนดการ............................................................................................................................................................... 
รายช่ือผูทรงคุณวุฒ…ิ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สารบัญ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
กลุมท่ี 1 เทคโนโลยีกับการพัฒนาทองถ่ิน………………………………………………………………………………………………….…. 
 การออกแบบกังหันลมแนวแกนนอนแบบหลายใบเชิงทฤษฎีสําหรับพื้นท่ีความเร็วลมตํ่า…………………………………….. 
   โดย ยุทธนา พลอยฉาย 
 การหาพื้นท่ีของรูปทรงสองมิติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดดวยการประมวลผลภาพ.............................................. 
    โดย เอกลักษณ สุมนพันธุ 
 การสรางหุนยนตผูชวยทหาร………………………………………………………………………………………………………………………. 
   โดย ประกาศิต ตันติอลงการ 
 ขนาดของเปลือกหอยที่เหมาะสมในประสิทธิภาพการบําบัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน้ําท้ิง บอกุง……………..……. 
   โดย วิภารัตน  ชัยเพชร 
 การผลิตเอทานอลจากใบปาลมน้ํามันโดยเชื้อ Saccharomyces cerevisiae……………………………………………………… 
   โดย พงษศักด์ิ นพรัตน 
กลุมท่ี 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของทองถ่ิน………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมการถายโอนความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตขาวอินทรียของกลุมผูผลิตขาวชุมชนใน................................. 
    ภาคเหนือของประเทศไทยสูความเปนผูนําตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของอาเซียน 
          โดย อัจฉรา ศรีพันธ 
  การประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมแผนพับเพ่ือการประชาสัมพันธศูนยกสิกรรมธรรมชาติ.......................................... 
   วัดปายาง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
          โดย กรกฎ จําเนียร 
 หวงโซอุปทานสัตวน้ําอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี กรณีศึกษา หอยลาย หอยตลับลาย หอยขาว......................  
  หอยไฟไหม และหอยกัน 
          โดย สงบ สิงสันจิตร 
 การสรางเครือขายศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชน เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน..................................................................... 
          โดย สุภาพ กัญญาคํา 
 ความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธาน…ี……………….….. 
          โดย  อุไรวรรณ สถิน 
 สภาพและความตองการของผูผลิตระดับชุมชนตอการใหบริการของภาครัฐ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนา…….…………. 
  ผูผลิตระดับชุมชน จังหวัดกําแพงเพชร 
   โดย  กิจจา  ไชยทน ุ
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สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
 

 วิถีชีวิตของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต กรณีศึกษา : ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส.......... 
          โดย มะนาเซ  อารง          
 การพัฒนาตนแบบเครือขายส่ิงแวดลอมในชุมชนโดยบูรณาการหลักการส่ิงแวดลอมศึกษาและ................................... 
  หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          โดย ชุลีวรรณ ปราณีธรรม 
 อิทธิพลของรัฐบาลและระบบเศรษฐกิจตอความมั่งค่ังของประชาชนในอาเซียน........................................................... 
          โดย ณัฐเชษฐ พูลเจริญ 
กลุมท่ี 3 เศรษฐกิจสรางสรรคกับการพัฒนาทองถ่ิน.................................................................................................. 
 ความพรอมของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมในจังหวัดพัทลุง เพื่อการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน........... 
          โดย อนิวัช แกวจํานงค 
 วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาวเจานาปในจังหวัดเชียงราย ปการผลิต 2555……………………………….…      
          โดย สมเกียรติ ชัยพิบูลย 
 โอกาสและศักยภาพทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑกะปผงของกลุม OTOP เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ............... 
   อาเซียน 
          โดย เสาวณี จุลิรัชนีกร 
 ความสมดุลของชีวิตกับคุณภาพการทํางานของพนักงานในสํานักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี…………….…. 
          โดย บุญฤกษ บุญคง 
 กลยุทธการรักษาลูกคารายใหญในธุรกิจโรงแรมเครืออมารีในประเทศไทย.................................................................. 
          โดย อาคีรา ราชเวียง 
 มูลคาตนไมทางการตลาด : ความเปนไปไดสําหรับการสงเสริมการปลูกตนไม……………………………………………………. 
          โดย พินิจ ดวงจินดา 
กลุมท่ี 4 การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน................................................................................................. 
 ผลของการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือพัฒนาความสามารถใน……………………………. 
  การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษา 
         โดย มัฏฐวรรณ  ลี้ยุทธนานนท 
 ทีมแหงการเรียนรูหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรณีศึกษา โครงการของโรงเรียนเทคโนโลยี………………… 
   ฐานวิทยาศาสตรไปสูภูมิภาควิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน      
          โดย ไพรพันธ  ธนเลิศโศภิต 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารูปแบบกระบวนการสอนแบบบูรณาการในโครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยี..................... 
   ฐานวิทยาศาสตร  เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
          โดย พีรยา  สมศักด์ิ 
 การประยุกตใชงานแท็บเล็ต OTPC เพื่อการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟา กรณีศึกษา.........................................  
  ชุดสาธิตควบคุมเคร่ืองใชไฟฟาแบบไรสายโดยใชเคร่ืองแท็บเล็ต 
          โดย วิโรจน  องอาจ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 

  
 การคัดเลือกขอสอบสําหรับการทดสอบแบบปรับเปล่ียนได………………………………………………………………………………… 
          โดย ปรวัฒน  วิสูตรศักด์ิ 
 การศึกษาสภาพ ความตองการการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน................ 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
          โดย สุวคนธ กุรัตน 
 การศึกษาผลของการเรียนการสอนแบบ E-Learning รายวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพ 3 .........................  
  ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปท่ี 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี 
          โดย ศราวุธ  เรืองสวัสดิ ์
 ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร.........   
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
          โดย ฉัตรแกว  เภาวิเศษ 

  ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ................... 
  การเรียนการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต      
          โดย มณฑกานต คงนวล 

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองสถิติเชิงพรรณนาและทฤษฎี...........................  
   ความนาจะเปนวิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 
          โดย สุธิพร ขุนทอง 
กลุมท่ี 5 การสงเสริมสุขภาวะในทองถ่ิน...................................................................................................................... 
  ผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุมตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือตํ่าและระดับ……………….…… 
  ความดันโลหิตของประชาชนกลุมเส่ียงโรคความดันโลหิตสูงในเขตชุมชนเทศบาลนครตรัง 
          โดย วรารัตน ทิพยรัตน 
 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในจังหวัดตรัง................................................................................................. 
          โดย ลําเจียก กําธร 

  ความสุขและปจจัยที่สัมพันธกับความสุขของประชาชน จังหวัดตรัง………………………………………………………………....…. 
          โดย จิณัฐตา  ศุภศรี 

 การพัฒนาส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวานในจังหวัดสุราษฎรธานี…………………………………..……..… 
          โดย รุงนภา  จันทรา 

 ผลการพัฒนาศักยภาพดานการประเมินโครงการของบุคลากรสาธารณสุข 7 จังหวัด ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ……….…… 
  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 11 สุราษฎรธาน ี
          โดย ภาวนา บุญมุสิก 

 ความตองการกําลังคนสาขาพยาบาลในจังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร และระนอง………………………………………………….… 
          โดย โศรตรีย แพนอย 

 การวิเคราะหอภิมานการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือลดความปวดของผูปวยมะเร็ง…………………………………………………….. 
          โดย รุงนภา จันทรา 
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 การพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชุมชนบางใบไม อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี.......................... 
          โดย ชไมพร จินตคณาพันธ 
 การประเมินผลการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ปงบประมาณ 2554 ของสํานักงาน.............................. 
   หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 11 สุราษฎรธานี  
          โดย รสติกร ขวัญชุม 

 การศึกษาสถานการณปญหาและความตองการในการดูแลผูสูงอายุ ตําบลหนองกุง อําเภอแกดํา.....................................  
  จังหวัดมหาสารคาม      
           โดย พัชรี  ภาระโข 

กลุมท่ี 6 การวิจัยในบัณฑิตศึกษา (การศึกษา)………………………………………………………………………………………………….. 
 การเตรียมความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในการเขาสูประชาคมอาเซียน………………………….. 
           โดย อภิจิตร ณ นคร และอําไพวิทย จุงพิวัฒน 
  ปจจัยท่ีมีผลตอระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับทุนของคณะวิศวกรรมศาสตร..........................  
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
          โดย ญดา ประสมพงศ 
 แนวทางการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน กรณีศึกษาโรงเรียนโสตศึกษา..........................  
   จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
          โดย ลีลาวดี บุตรครุธ 
 สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา...........  
   ประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี 
           โดย อมรรัตน คงทอง 
  การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) ของผูบริหารตามทัศนะ…………. 
  ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี 
          โดย เขมิกา เกาเอี้ยน 
  ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับสมรรถนะของครูสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน………….… 
  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 2 
          โดย ศศิธร จอมสวาง 
 ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร………………………………………………………………………… 
          โดย พีรดาว หมัดอาดัม 
  การพัฒนาความสามารถในการบวกเลขของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยดวย........................... 
  วิธีการสอนตรงรวมกับแบบฝกทักษะคอมพิวเตอรของ สสวท. 
          โดย สชาสิริ วัชรานุรักษ 
  การดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหารตามทัศนะของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน.......  
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
          โดย พรทิพย อนุพัฒน 
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 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอองคการแหงนวัตกรรมของโรงเรียน........................... 
   สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
           โดย  ปยะภรณ ดวงตุด 
  คุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน...........  
   สังกัดเทศบาลเมืองปตตานี 
           โดย ณัฐมน แซแต 
  การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) ของผูบริหารตามทัศนะ..... 
   ของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
          โดย ณัฐชานันท สิงอุดม 
 สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา.  
   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
          โดย อรพิน ฝนขุน 
 วัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาตาม…….… 
   การรับรูของครูและผูบริหารการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปตตาน ี
          โดย พนิต พรหมจันทร 
 ความขัดแยงและแนวทางแกปญหาความขัดแยงของสถานศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดปตตานี…………………………..….. 
           โดย สุดารัตน พรหมแกว 
 ทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา.................. 
   สุราษฎรธานี เขต 3   
    โดย เกศณี ศรีกฤษณ 
 การศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา……….. 
   สุราษฎรธานี เขต 3   
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การออกแบบกังหันลมแนวแกนนอนแบบหลายใบเชิงทฤษฎี 
สําหรับพื้นท่ีความเร็วลมต่ํา 

Design of Horizontal Axis Windmill with Theory for Low Velocity Region 

  ยุทธนา พลอยฉาย*1 และ กาญจนา สุขกระจ่าง1 

  1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 
โทร 032-405502 โทรสาร 032-405502 *อีเมล์ yuttana.pc@gmail.com 

Yuttana Ploychai*1 and Kanchana Sukkrachang1 

1Department of Mechanical Engineering, Faculty of Industrial Technology, Phetchburi Rajabhat University, Phetchaburi, 76000, Thailand 
Tel: 032-405502 Fax: 032-405502, *E-mail: yuttana.pc@gmail.com 

บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาหาขนาดและจํานวนของใบพัดกังหันลมท่ีเหมาะสมสําหรับศักยภาพลมในพ้ืนท่ีท่ีมี

ความเร็วลมต่ํา โดยเป็นการศึกษาหาสมรรถนะของกังหันลมที่มีใบพัดเป็นลักษณะแผ่นโค้ง ท่ีมีอัตราส่วนความโค้ง 
0.07 และเปรียบเทียบด้วยประสิทธิภาพกําลังของกังหันลมตามขนาดท่ีคํานวณได้ 

จากการทดสอบหาสมรรถนะของกังหันลม โดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์นั้นพบว่า จํานวนใบพัดท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจะทําให้ค่าสัมประสิทธ์ิกําลังเปลี่ยนแปลงไปด้วย และจํานวนใบพัดท่ีให้ค่าสัมประสิทธ์ิสูงสุดคือ 24 
ใบซ่ึงให้ค่าสัมประสิทธ์ิกําลังสูงสุด( PC ) ประมาณ 0.3633-0.37 ท่ีอัตราส่วนความเร็วปลายใบ (λ ) 1.1-1.3 ท่ี
ความเร็วลม 3-4 เมตร/วินาที โดยมีค่าความยาวคอร์ดด้านกว้างเท่ากับ 0.2771 เมตร และค่าความยาวคอร์ดด้าน
แคบเท่ากับ 0.1930 เมตร 

คําสําคัญ : การออกแบบใบกังหัน, กังหันลมหลายใบ, กังหันลมผลิตไฟฟ้า, ความเร็วลมตํ่า 

Abstract 
The objective of this research is to determine magnitude of a windmill for electricity for low velocity 

region in Thailand by using a studying performance of windmill which has a curvature plate ratio of 0.07 and 
determine compare efficiency of power with tip speed ratio.  

The performance calculations by simulation program show that a number of blade is vary get efficiency 
also changes and a number of blade made maximum efficiency of power is 24 blades  that give maximum power 
coefficient ( PC ) of 0.3633-0.37 at a tip speed ratio (λ ) of 1.1-1.3. at a wind velocity of 3-4 m/s, the windmill
has chord at width side is 0.2771 m. and narrow side is 0.1930 m. 

Keywords:  Design Turbine, Windmill, Wind Turbines, Low Velocity 

Nomenclature 
V    = ความเร็วเฉลี่ยของลม (เมตรต่อวินาที)   α    =  มุมปะทะ 
W   = ความเร็วลมสัมพัทธ์ (เมตรต่อวินาที)   β    =  มุมติดต้ังใบพัด 
Ω   = ความเร็วเชิงมุม (เรเดียนต่อวินาที)  φ    =  มุมลมเข้า  
ω   = ความเร็วเชิงมุมของลําอากาศหมุน (Wake)  ρ   =  ความหนาแน่นของอากาศ 
A    =  พ้ืนท่ีภาคตัดขวางของกังหันลม (ตารางเมตร)  σ  =  ความแน่นจําเพาะท่ีรัศมีใด ๆ 
a    =  ค่าการเหนี่ยวนําเชิงแกน  a′  =  ค่าการเหนี่ยวนําเชิงมุม  
U    =  ความเร็วท่ีขอบใบพัด c    =  ความยาวคอร์ดใบพัด (เมตร)  
R     =  รัศมีภายนอกของกังหันลม (เมตร)  r    =  รัศมีภายในของกังหันลม (เมตร)    
B     =  จํานวนใบของกังหันลม  Q    =  โมเมนต์บิดหรือทอร์ค(นิวตัน.เมตร)  

           PC   =  สัมประสิทธ์ิกําลัง             QC   =  สัมประสิทธ์ิของโมเมนต์บิด 
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1. บทนํา 
ปัจจุบันวิกฤตการณ์ด้านพลังงานถือเป็นปัญหาท่ีมีความสําคัญอันดับต้นๆ เพราะไฟฟ้าถือเป็นสิ่งจําเป็นใน

การดําเนินชีวิตในปัจจุบันไม่แพ้ปจัจัยสี่เลยทีเดียว จึงทําให้ปัญหานี้กลายปัญหาท่ีทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากปัญหาด้านพลังงานนั้นส่งผลกระทบต่อทุกคนทุกชนชั้น และโดยเฉพาะอย่างย่ิงกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
กําลังเติบโตมากมายในปัจจุบัน หากแต่พลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ากลับเป็นพลังงานท่ีใช้แล้วหมดไปเป็น
ส่วนใหญ่ ซ่ึงพลังงานเหล่านี้ก็มีปริมาณท่ีน้อยลงทุกวันและยังมีราคาแพงข้ึนเป็นลําดับอีกด้วย ทําให้ทุกวันนี้ได้มีการ
คิดค้นและวิจัยเก่ียวกับพลังงานทดแทนกันเป็นอย่างมาก เพ่ือท่ีในอนาคตเราจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วย
พลังงานทดแทน และพลังงานที่ได้รับความสนใจมากก็ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เนื่องจากเป็น
พลังงานหมุนเวียนท่ีใช้ได้ไม่มีวันหมด และคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว  

พลังงานลมเป็นพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งและเป็นพลังงานสะอาดท่ีสามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น ใน
ปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า สําหรับประเทศไทยการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านกังหันลมยังมีค่อนข้างน้อยมาก อาจเป็นเพราะศักยภาพพลังงานลมในประเทศเราไม่สูงมากนัก
เม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ ซ่ึงทําให้รูปแบบของใบกังหันลมที่จะนํามาใช้ย่อมแตกต่างจากประเทศอ่ืนเพราะศักยภาพ
ท่ีต่างกัน ด้วยเหตุนี้การออกแบบใบกังหันลมท่ีเหมาะสมต่อศักยภาพของลมในแต่ละพื้นท่ีย่อมมีความแตกต่างกัน 

สําหรับการประเมินศักยภาพพลังงานลมในจังหวัดเพชรบุรีซ่ึงเป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
จากการศึกษาพบว่าบริเวณบ้านดอนใน ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี มีความเร็วลมเฉลี่ยท่ีประมาณ 3.5 
เมตรต่อวินาที ได้รับพลังงานที่ 43 วัตต์ต่อตารางเมตร จุดท่ีมีความเร็วลมสูงท่ีสุดอยู่ท่ีละติจูด 100004’41.0” N 
ลองติจูด 13001’42.0” E หรือท่ีพิกัด UTM (617032.980,1440564.430) จุดนี้มีความเร็วลมสูงถึง 5 เมตรต่อ
วินาที ส่วนการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์พบว่าบริเวณบ้านดอนใน ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย อยู่ท่ี 5.1 บาท 
(พงศภัศ สุขสนาน และยุทธนา พลอยฉาย, 2553) จะเห็นว่าพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีนั้นเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเร็วลมตํ่า 
ดังนั้นถ้าหากต้องการนําพลังงานลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น จึงต้องทําศึกษาและออกแบบใบกังหันลมท่ี
เหมาะสมต่อศักยภาพลมในท้องถ่ินด้วย 

 

2. วัตถุประสงค์ 
ศึกษาตัวแปรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของกังหันลมและวิเคราะห์สมรรถนะใบกังหันลมแนวแกนนอนแบบ

หลายใบท่ีมีคุณลักษณะแตกต่างกันไป 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 การรวมทฤษฎีโมเมนตัมและทฤษฎีอีลีเมนท์ของใบ (Combination of Momentum Theory 

and Blade Element Theory)  
การรวมทฤษฎีโมเมนตัมและทฤษฎีอีลีเมนท์ของใบเข้าด้วยกัน เพ่ือนําผลที่ได้จากทฤษฎีท้ังสองไป

วิเคราะห์สมรรถนะของกังหันลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: แผนภาพความเร็วลมท่ีเกิดข้ึนบนใบพัดใบหนึ่งของกังหันลมแกนระดับ 
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พิจารณาภาพท่ี 1 จะได้ 
( )φλφφφ cossincossin rVrVW +=Ω+=      (1) 

 

เม่ือ rλ = อัตราส่วนความเร็วปลายใบท่ีรัศมีใดๆ; 
V
rΩ

 

( ) ( )
φφ cos

1

sin

-1 raVa
W

Ω′+
==        (2) 

( )
( )

( )
( ) ra

a

ra

Va

λ
φ

′+

+
=

Ω′+
=

1

1

1

-1
tan      (3) 

a

a

W

w

-1sin

cos
=

φ

φ
       (4) 

 

พิจารณาแรงตามแนวแกนและโมเมนต์บิดจากทฤษฎีโมเมนตัมและทฤษฎีอีลีเมนท์ของใบ 

   ทฤษฎีโมเมนตัม :   ( ) rdrVaadT πρ 22

2

1
-14=        (5) 

( ) rdrrVaadQ πρ 22

2

1
-14 Ω′=         (6) 

 ทฤษฎีอีลีเมนท์ของใบ : ( )drDCLCWBcdT φφρ sincos2
2

1
+=     (7) 

( )rdrDCLCWBcdQ φφρ cos-sin2

2

1
=     (8) 

 

เม่ือ σ  คือ อัตราส่วนโซลิดิตี (Solidity Ratio) 

r

Bc

π
σ

2
=          (9) 

แทนค่า V จากสมการ (1) ลงในสมการ (4) จะได้ 

φ

φσ
2sin4

cos

-1
LC

a

a
=         (10) 

หรือ   
φ

σ

sin4
LC

W

w
=         (11) 

จากแผนภาพความเร็วในภาพท่ี 1 จะได้ 
φφ sin-cos wWr =Ω       (12) 

และ   φφ cossin wWV +=       (13) 

ถ้าให้ 
V

r
r

Ω
=λ  จะได้        

W

w
W

w

r
+

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

φ

φ

λ

tan

tan-1

      (14) 

อัตราส่วนของความเร็วลมสัมพัทธ์จากสมการ(11) อยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานท่ีอากาศบริเวณของกังหันลมจะ
ไม่มีการหมุน และใบกังหันลมแต่ละใบเป็นอิสระต่อกันซ่ึงไม่มีผลรบกวนจากใบข้างเคียง แต่ในความเป็นจริงแล้ว
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บริเวณด้านหลังของกังหันลมจะเกิดความแตกต่างของความดันขึ้นเป็นผลให้เกิดการสูญเสียท่ีบริเวณปลายใบ ดังนั้น
ในการหาค่าของอัตราส่วนของความเร็วลมสัมพัทธ์ให้ถูกต้องนั้นจะต้องคูณสมการ (11) ด้วยค่า F จะได้ 

φ

σ

sin4F
LC

W

w
=         (15) 

 

โดย Jensen (1976) ได้พัฒนารูปแบบสมการการสูญเสียปลายใบให้อยู่ในรูปของสัมประสิทธ์ิ F ในรูปสมการเอ็กซ์
โปเนนเชียลของรัศมี R และ r ให้อยู่ในรูปค่าคงท่ีดังน้ี 

( )
2

2sin
386.1

1
⎭⎬
⎫

⎩⎨
⎧ −= φ

B
F       (16) 

จากความสัมพันธ์ของโมเมนต์บิด 

32
2

1
RV

Q
Q
C

πρ

=        (17) 

สามารถเขียนความสัมพันธ์ของโมเมนต์บิดในรูปของดิฟเฟอเรนเชียล (Differential Torque) ได้ดังน้ี 

( )φφσ cos-sin

2

2 DCLCV

W

dx

Q
dC

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=      (18) 

แทนค่า W จากสมการ (1) ลงในสมการ (18) จะได้ 

( ) ( )φφφλφσ cos-sin
2

cossin22 DCLCrx
dx

Q
dC

+=     (19) 

เม่ือ x = เป็นอัตราส่วนของรัศมีท่ีตําแหน่งใดๆ; 
R

r
 

 

3.2 ขั้นตอนท่ีใช้ในการคํานวณ 
กําหนดให้ Power ท่ีต้องการเท่ากับ 2.2 kW หรือ Generator ท่ีมีกําลัง 3 แรงม้า แต่กังหันลมที่ใช้เป็น

ชนิดท่ีใช้ Torque เป็นหลัก จึงได้ว่า 

ARV
Q
CQ 2

2
1
ρ=        (20) 

จากนั้น นําค่า Torque ท่ีได้จากสมการ (20) แทนลงในสมการท่ี (17) จะทําให้เราได้ค่าพ้ืนท่ีของใบกังหัน
ลมท่ีผลิต Torque ได้เพียงพอท่ีจะไปปั่น Generator ขนาด 3 แรงม้า จะได้ 

RVρQC

Q
A 2

2
=         (21) 

เม่ือทราบค่า A จะทําให้เราสามารถระบุค่า C ท่ีกังหันลมต้องการได้ ตามสมการการหาพ้ืนท่ีของส่ีเหลี่ยม
คางหมู จะได้ 

BLCCA ××)436.1+(×
2

1
=        (22) 

ค่าความยาวคอร์ดท่ีได้จากสมการ (22) นั้นคือค่าความยาวคอร์ดของใบกังหันด้านแคบ ซ่ึงในการออกแบบ
ครั้งนี้ ไม่ได้กําหนดให้ค่าความยาวคอร์ดเสมอกันตลอดหน้าตัด หากแต่ท่ีปลายใบพัดนั้นได้มีความกว้างมากกว่า
ทางด้านโคนใบด้วยมุม 29 องศา ซ่ึงเป็นขนาดมุมท่ีใช้ติดต้ังใบพัด แต่เพ่ือให้ง่ายต่อการคํานวณหาค่า C จึงได้คิดเป็น
อัตราส่วนออกมาคือ 1.436 

จากสมการท่ี (22) ทําให้เราทราบค่า C แล้ว จึงสามารถคํานวณหาค่าความหนาแน่นจําเพาะ (Solidity) 
ได้ จากสมการท่ี (9) นอกจากนี้ตัวแปรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของกังหันลมโดยตรงอีกตัวคือค่าความสูญเสียปลายใบ 

- 5 -



การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎรธานีวิจัย คร้ังท่ี 9  : 2556 
“การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 
 

          

( )
2

2sin
386.1

1= φ
B

F        (23) 

การนําค่าสัมประสิทธ์ิกําลังเปรียบเทียบกันนั้น จําเป็นต้องใช้ตัวแปรไร้มิติ ซ่ึงในท่ีนี้ใช้ อัตราส่วนความเร็ว
ลมปลายใบ (λ ) ซ่ึงได้จากสมการ 

V

R
λ

Ω
=  , xrλλ =         (24) 

ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีใช้ในการเปรียบเทียบคือ สัมประสิทธ์ิกําลัง ( PC ) ท่ีสามารถหาได้จากสมการ 
λQCPC ×=         (25) 

 

4. ผลการวิจัยและอภิปราย 
ในการออกแบบตัวแปรท่ีศึกษาได้แก่ จํานวนใบ ค่าความยาวคอร์ดด้านแคบ ค่าความยาวคอรดด้านกว้าง 

ท่ีส่งผลต่อสัมประสิทธ์ิกําลังของกังหันลม โดยเทียบกับตัวแปรคือ อัตราส่วนความเร็วลมปลายใบ โดยที่ศึกษาท่ีค่า
ความเร็วลม 3 – 7 m/s จะได้ออกมาเป็นดังตารางและกราฟดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 : ค่าความยาวคอร์ดท่ีความเร็วลม 3 – 7 m/s ท่ีได้จากการคํานวณ 
 

ความเร็วลม จํานวนใบ(Blade) ค่าความยาวคอร์ดด้านแคบ (m) ค่าความยาวคอร์ดด้านกว้าง (m) 

3 m/s 

6 1.8298 2.6276 
10 1.0979 1.5766 
15 0.7319 1.0511 
20 0.5490 0.7883 
24 0.4575 0.6569 

4 m/s 

6 0.7720 1.1085 
10 0.4632 0.6651 
15 0.3088 0.4434 
20 0.2316 0.3326 
24 0.1930 0.2771 

5 m/s 

6 0.3952 0.5676 
10 0.2371 0.3405 
15 0.1581 0.2270 
20 0.1186 0.1703 
24 0.0988 0.1419 

6 m/s 

6 0.2287 0.3285 
10 0.1372 0.1971 
15 0.0915 0.1314 
20 0.0686 0.0985 
24 0.0572 0.0821 

7 m/s 

6 0.1440 0.2068 
10 0.0864 0.1241 
15 0.0576 0.0827 
20 0.0432 0.0621 
24 0.0360 0.0517 
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ภาพที่ 2: กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนความเร็วลมปลายใบ (λ ) 
         ต่อค่าประสิทธิภาพของกังหันลม ( PC ) ท่ีจํานวน 6 ใบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3: กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนความเร็วลมปลายใบ (λ ) 

                                 ต่อค่าประสิทธิภาพของกังหันลม ( PC ) ท่ีจํานวน 10 ใบ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4: กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนความเร็วลมปลายใบ (λ ) 
                                ต่อค่าประสิทธิภาพของกังหันลม ( PC ) ท่ีจํานวน 15 ใบ 
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ภาพที่ 5: กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนความเร็วลมปลายใบ (λ ) 
                                ต่อค่าประสิทธิภาพของกังหันลม ( PC ) ท่ีจํานวน 20 ใบ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6: กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนความเร็วลมปลายใบ (λ ) 
                                ต่อค่าประสิทธิภาพของกังหันลม ( PC ) ท่ีจํานวน 24 ใบ 

 

 

 

 

 
 
 
                   

 

ภาพที่ 7: กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนความเร็วลมปลายใบ (λ ) 
        ต่อค่าประสิทธิภาพของกังหันลม ( PC ) ท่ีความเร็วลม 3 เมตร/วินาที 
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ภาพที่ 8: กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนความเร็วลมปลายใบ (λ ) 
        ต่อค่าประสิทธิภาพของกังหันลม ( PC ) ท่ีความเร็วลม 4 เมตร/วินาที 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงค่าความยาวคอร์ดท่ีความเร็วลม 3-7 m/s ท่ีได้จากการคํานวณ ความสามารถของ
กังหันลมท่ีสร้างทอร์คเพ่ือขับเพลาต่อไปยังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้าได้   

จากภาพท่ี 2 - 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนความเร็วลมปลายใบ (λ ) ต่อค่า
ประสิทธิภาพของกังหันลม ( PC ) ท่ีจํานวน 6 – 24 ใบ จะเห็นว่า ท่ีจํานวนใบเท่ากันเม่ือความเร็วลมต่างกัน ผลของ
ค่าประสิทธิภาพกังหันลมจะมีค่าสูงท่ีความเร็วลมในช่วง 3-4 เมตร/วินาที โดยกังหันลมจํานวน 10 ใบ ท่ีความเร็ว 4 
เมตร/วินาที มีค่าสูงสุดแต่เนื่องจากการออกแบบกังหันลมหลายใบมีจุดประสงค์ให้สามารถทํางานในช่วงความเร็วลม 
3 และ 4 เมตร/วินาที ซ่ึงหมายถึงกังหันลมต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีความเร็วท้ังสองจึงเลือกใช้กังหันลมจํานวน 24 
ใบท่ีอัตราส่วนความเร็วลมปลายใบ(λ ) ประมาณ 1.1-1.3  ท่ีประสิทธิภาพของกังหันลม ( PC ) 0.3669-0.37  

และจากภาพที่ 7 - 8 นั้นจะแสดงให้เห็นถึงค่าประสิทธิภาพของกังหันลมที่มีความเร็วลมเท่ากันซ่ึงเลือก
นํามาแสดงในช่วงทํางานระหว่างความเร็ว 3 และ 4 เมตร/วินาที ท่ีจํานวนใบ 6 – 24 ใบ สังเกตว่าท่ีจํานวนใบ 24 
ใบให้ผลของประสิทธิภาพดีในช่วงท้ังสองความเร็ว แต่เม่ือความเร็ว 4 เมตร/วินาทีกังหันลมจํานวน 10 ใบให้ค่าท่ีดี
ท่ีสุด นั้นแสดงให้เห็นว่า จํานวนใบกังหันลมที่มีจํานวนใบท่ีสูงข้ึน มิได้ให้ผลของประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนเสมอ แต่ควร
เลือกตามลักษณะของการใช้งาน ตามความเร็วลมท่ีออกแบบไว้ 
 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาหาสมรรถนะของกังหันลมที่มีใบพัดเป็นลักษณะแผ่นโค้ง โดยมีอัตราส่วนความโค้งเท่ากับ 
0.07 และให้ค่ากําลังงาน 2.2 kW พบว่า 

1. จากการศึกษาและออกแบบด้วยทฤษฎีเบลดอิลิเมนต์โมเมนตัมพบว่าเม่ือกังหันลมมีจํานวนใบต่างกัน 
กังหันลมจะมีค่าประสิทธิภาพที่ต่างกันด้วย โดยท่ีเม่ือศึกษาท่ีความเร็วลมเท่ากันแล้วจํานวนใบท่ี
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือคือ 24 ใบ 

2. ศึกษาท่ีค่าจํานวนใบเท่ากันแล้ว ความเร็วลมท่ีให้ประสิทธิภาพของกังหันลมสูงสุดคือท่ีความเร็วลม 4 
เมตร/วินาที ซ่ึงอาจมีผลมาจากกําลังงานที่ต้องการ ซ่ึงได้กําหนดลงในโปรแกรมที่ใช้คํานวณ จึงทําให้
เม่ือความเร็วลมเพ่ิมข้ึน แรงบิดท่ีต้องการย่อมลดลง จึงทําให้ประสิทธิภาพลดลงตามไปด้วย 

3. ค่าประสิทธิภาพสูงสุดท่ีได้จากการคํานวณคือ 0.3669-0.37 ท่ีอัตราส่วนความเร็วลมปลายใบเท่ากับ 
1.1-1..3 โดยเกิดท่ีความเร็วลม 3-4 เมตร/วินาที จํานวนใบกังหันลมคือ 24 ใบและมีค่าความยาว
คอร์ดด้านกว้าง 0.2771 เมตร ความยาวคอร์ดด้านแคบ 0.1930 เมตร 
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4. ค่าความยาวคอร์ดท่ีคํานวณได้ท่ีความเร็วลมและจํานวนใบท่ีแตกต่างกันนั้น บางกรณีไม่สามารถ
นําไปใช้ได้จริง เช่น ท่ีความเร็วลม 3 เมตร/วินาที จํานวนใบ 24 ใบ ท่ีคํานวณค่าความยาวคอร์ดด้าน
กว้างได้ 0.6569 เมตร และด้านแคบได้ 0.4575 เมตร ตามลําดับ จะเห็นว่าเป็นค่าความยาวคอร์ดท่ี
ไม่สามารถสร้างได้จริง เป็นต้น 
 

6. การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เป็นการสร้างแบบจําลองท่ีสามารถนําไปใช้ในการคํานวณประสิทธิภาพของกังหันลมในหลายๆประเภท 

และสามารถใช้ในการออกแบบก่อนการนําไปสร้างจริงเพ่ือพัฒนาด้านการนําพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ได้มากขึ้น 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ท่ีสนับสนุนทุนวิจัย ซ่ึงในงานวิจัยฉบับนี้

เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย เรื่อง “เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนํากระตุ้นตัวเองเพ่ือพัฒนาการผลิตไฟฟ้าในกังหันลม 
(Self-Excited Induction Generator for Development Generate Electricity of Wind Turbine)” และ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีให้ความช่วยเหลือ แนะนํา 
ส่งเสริมและสนับสนุนทุนเพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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บทคัดยอ 
การหาพื้นที่ของรูปทรง 2 มิติ ใดๆนั้นสามารถหาพื้นที่ไดดวยการคํานวณตามสมการพื้นฐานทั่วไป กรณีที่

รูปทรงของวัตถุเปนรูปทรงมาตรฐาน เชน สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม หรือ วงกลม ฯลฯ ในกรณีที่วัตถุรูปทรง 2 มิติ ที่มี
ลักษณะของรูปทรงที่ไมใชรูปทรงมาตรฐาน การคํานวณหาพื้นที่ทําไดยากเพราะตองใชสมการที่มีความซับซอนมาก
ขึ้น งานวิจัยนี้ไดพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดดวยหลักการประมวลผลภาพ โดยถายภาพ
ตัวอยางของรูปทรง 2 มิติที่ตองการหาพื้นที่ พรอมกับรูปทรงวัตถุตัวอยาง 2 มิติใดๆที่ทราบขนาดของพื้นที่แนนอน 
โดยมีจุดประสงคเพื่อใชหาอัตราสวนของตารางเซนติเมตรตอพิกเซลจากวัตถุที่ทราบขนาด จากน้ันจะใชคาอัตราสวน
ดังกลาวที่ไดเปนตัวปรับเทียบขนาดพื้นที่ของวัตถุรูปทรง 2 มิติที่ตองการทราบขนาดที่เก็บภาพถายพรอมกันตอไป 
จากผลการทดลองที่ไดพบวาระยะโฟกัสจากหนากลองถึงตัววัตถุรูปทรงที่สามารถคํานวณระยะไดแมนยํามากที่สุด
เทากับ 30 เซนติเมตร และเปอรเซ็นตคาความผิดพลาดเฉลี่ยในการคํานวณพื้นที่ของรูป 2 มิติ เทากับ 3.02 
เปอรเซ็นต 

คําสําคัญ : พื้นที่ รูปทรง การประมวลผลภาพ แอนดรอยด 

Abstract 
Finding the area of some two-dimensional shapes that can find some area are calculated by the basic 

equations. The shape of the object was shaped like squares, triangles and circles, etc. In the case of the two-
dimensional shapes that resemble the shape of a non-standard shape. To calculate the area is difficult because it 
requested a more complex equation. This research developed application on the android operating system with 
the image processing. By example photographic of two-dimensional shape to find the area together with some 
two-dimensional shape which the size of the area to know for sure. Aim to determine the ratio of square 
centimeters per pixel from the object's size. Then it uses the ratio of the size of the calibration object shapes 2D 
images and want to know the size as well. The obtainable results founded focal length of the camera to the 
object contours can be calculated as 30 cm and the average percentage error in calculating the area of a two-
dimensional equivalent of 3.02 percent. 

Keyword : Area, Shape, Image Processing, Android 
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1. บทนํา
การวิเคราะหรูปทรง 2 มิติ นั้นสามารถบอกไดวารูปทรงดังกลาวเปนรูปทรงแบบใด ถารูปทรงนั้นมีความเหมือน

หรือคลายกับรูปทรงเรขาคณิต เชน ทรงสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือสามเหลี่ยม เปนตน ซึ่งถาตองการคํานวณพื้นที่
ของรูปทรงเหลานี้ สมการหาพื้นที่ของรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ จะสามารถนํามาทําการประยุกตใชในการคํานวณหา
พื้นที่ได แตในกรณีของวัตถุรูปทรง 2 มิติใด ๆ มักจะมีรูปทรงที่มีความแตกตางจากรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานทั่วไป 
การคํานวณหาพื้นที่ของรูปทรงจะทําไดยากเนื่องจากสมการที่ใชในการคํานวณจะมีความซับซอนมากขึ้น การวัด
พื้นที่ผิว (Surface Area) มีความสําคัญในการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการแปรรูปผลผลิตเกษตร ในปจจุบันไดมี
เครื่องมือวัดเนื้อที่ (Planimeter) อิเล็กทรอนิกส [1] ที่มีความผิดพลาดจากการคํานวณอยูในชวง +/- 0.2% แต
เนื่องจากเครื่องมือดังกลาวมีราคาแพงและมีความยุงยากในการแปลคา 

งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการนําหลักการประมวลผลภาพมาใชวิเคราะหภาพรูปทรง 2 มิติใด ๆ เพื่อใหสามารถ
บอกไดวารูปทรงที่ทําการวิเคราะหนั้นมีพื้นที่เทาใด สามารถประมวลผลไดบนอุปกรณพกพาเคลื่อนที่ซึ่งสามารถ
นําไปใชงานในภาคสนามที่เกี่ยวของกับการคํานวณพื้นที่ของวัตถุรูปทรงใดๆ ในงานวิจัย [2] ไดศึกษาดัชนี้พื้นที่ใบกับ
อัตราการสังเคราะหแสงสูงสุดของยางพันธุ RRIM600 ซึ่งวัดพื้นที่ใบดวยเครื่องมือวัดการสองผานของแสง ( CI – 
110 Digital plant Canopy Imager ) วิธีการดังกลาวตองอาศัยเครื่องมือที่มีราคาแพงและตองนําเครื่องมือดังกลาว
ไปสัมผัสกับตนยาง จึงตองทําการโคนตนยางและตองใชตัวอยางตนยางพาราจํานวนมาก กรณีที่ ใชหลักการ
ประมวลผลภาพทําใหลดขอจํากัดเกี่ยวกับการสัมผัสกับวัตถุหรือชิ้นงานเพราะเปนการเก็บภาพมาประมวลผล 
งานวิจัย [3] ไดกลาวเกี่ยวกับการนําหลักการประมวลผลภาพรวมกับคาของโมเมนตและรหัสลูกโซ (Chain Code) 
เพื่อใชวิเคราะหองคประกอบของรูปทรงแตไมไดกลาวถึงการคํานวณหาพื้นที่ของรูปทรง กรณีที่ตองการคํานวณพื้นที่
รูปทรงของใบ [4] ไดนําภาพถายดิจิทัลมาใชในการประเมินดัชนีพื้นที่ใบของถั่วเหลือง วิธีการนี้จําเปนตองทําการ
เปรียบเทียบการถายภาพ 2 ชวงคลื่น คือชวงคลื่นที่มองเห็นดวยตาเปลา และชวงคลื่นอินฟราเรด ในงานวิจัย [5] 
เปนการหาพื้นที่ใบออยและมันสําปะหลังจากภาพถายดิจิทัล วิธีการนี้จําเปนตองวัดความกวางที่สุดและยาวที่สุดของ
แตละใบแลวนําไปหาพื้นที่โดยใชโปรแกรม Photoshop CS3 เพื่อหาความสัมพันธของพื้นที่กระดาษตัวอยางและ
พื้นที่ใบจริง ปรับเทียบคาดวยอัตราสวนที่แปรคาจากโมเดลถดถอย (Regression Model) สําหรับการวิเคราะหพื้นที่
ของรูปทรง 2 มิติ นั้นจะใชภาพรูปทรง 2 มิติใด ๆ ที่ทราบอัตราสวนของพื้นที่แนนอน [6] ไดนําเหรียญรูปมาวาง
เทียบกับใบพลู เพื่อใชอัตราสวน ตารางเซนติเมตร (cm2) ตอพิกเซล (Pixel) ที่คํานวณจากเหรียญรูป (Rupee) ไป
ปรับเทียบเปนคาของพื้นที่ใบพลูจริง ประมวลผลดวยโปรแกรมแมตแล็บ (Matlab) วิธีการดังกลาวตองเก็บตัวอยาง
ใบพลูแลวนําไปเขาหองวิจัยเนื่องจากตองประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหการใชงานจริงในการคํานวณ
พื้นที่รูปทรง 2 มิติใดๆ มีความสะดวกรวดเร็วสามารถอานคาและแปลผลลัพธไดทันที ในปจจุบันไดมีการนําหลักการ
ประมวลผลภาพไปประมวลผลบนอุปกรณพกพาเคลื่อนที่ขนาดเล็ก [7] เชน สมารทโฟน หรือแท็ปเล็ต ที่มีกลอง
ถายภาพติดตั้งอยูประมวลผลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด สงผลใหการคํานวณพื้นที่รูปทรง 2 มิติ สามารถทําได
ทันที งานวิจัยนี้ไดนําวัตถุรูปทรง 2 มิติที่ทราบขนาดแนนอน มาวางเทียบกับวัตถุรูปทรง 2 มิติ ที่ตองการคํานวณ
พื้นที่ จากนั้นทําการเก็บภาพถายและวิเคราะหผานการประมวลผลภาพเพื่อนําอัตราสวนที่เกิดขึ้นจากวัตถุที่ทราบ
ขนาดแนนอนไปใชเทียบหาพื้นที่ของรูปทรง 2 มิติที่ตองการ ดวยหลักการดังกลาวสามารถลดขอจํากัดในเรื่องของ
ระยะโฟกัสใกลหรือไกลจากหนากลองถึงตัววัตถุ เนื่องจากวัตถุรูปทรง 2 มิติที่มีอัตราสวนแนนอนจะแปรผันคาตาม
วัตถุรูปทรง 2 มิติที่เก็บภาพถายพรอมกัน ดวยหลักการดังกลาวทําใหไดแอพพลิเคชันที่ประมวลผลบนอุปกรณพกพา
เคลื่อนที่ที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด สามารถนําไปใชในเพื่อคํานวณพื้นที่รูปทรง 2 มิติใดๆไดจริงใน
ภาคสนาม สําหรับการวัดประสิทธิภาพและความแมนยําของระบบ จะใชรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานที่สามารถ
คํานวณหาพื้นที่ไดจากตัวสมการของรูปทรง เพื่อใชเปนคาที่ถูกตองเปรียบเทียบคาพื้นที่ที่อานไดจากตัวแอพพลิเคชัน 
การวัดประสิทธิภาพจะใชหลักการคํานวณหาคาผิดพลาดเปอรเซ็นตสัมบูรณเฉลี่ย (Mean Absolute Percentage 
Error) [8] ในการเทียบคาเปนเปอรเซ็นตความผิดพลาดของการอานคาพื้นที่ 
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2. วิธีการทดลอง
2.1 อุปกรณพกพาประเภทสมารทโฟนที่ใชในการทดสอบตัวแอพพลิเคชัน 

แอพพลิเคชันสําหรับการคํานวณพื้นที่ของรูปทรง 2 มิติ งานวิจัยนี้ไดทําการพัฒนาตัวแอพพลิเคชันบน 
อุปกรณพกพาประเภทสมารทโฟน ซึ่งรุนที่ใชในการทดลองคือ i-mobile i-STYLE Q3 ระบบปฏิบัติการ Android 
4.0 Ice Cream Sandwich หนวยประมวลผล Dual Core ความเร็ว 1 GHz หนวยความจํา ROM 4 GB RAM 512 
MB กลองดิจิตอล (Digital Camera) 8 ลานพิกเซล 

2.2 วัตถุรูปทรง 2 มิติที่ทราบขนาดแนนอนเพื่อใชบอกอัตราสวน cm2/pixel และการคํานวณ 
งานวิจัยนี้ไดเลือกเหรียญ 1 บาทซึ่งเปนวัตถุรูปทรง 2 มิติที่มีพื้นผิวราบเรียบสามารถหาไดทั่วไป และมี

อัตราสวนของพื้นที่ตายตัวตามรูปที่ 1 ซึ่งเหรียญ 1 บาทจะมีนําหนัก 7 กรัม เสนผาศูนยกลางเทากับ 2 cm 

รูปที่ 1 ลักษณะของเหรียญ 1 บาทที่ใชในการหาอัตราสวน cm2/pixel 

สําหรับการคํานวณพื้นที่ของเหรียญบาท เปนไปตามสมการที่ (1) 

2

2

d
AC 

 
   

 
(1) 

โดยที่ AC คือ พื้นที่ของเหรียญบาท หนวย cm2 
d คือ เสนผาศูนยกลางของเหรียญบาท แทนดวย 2 cm 

จากสมการที่ (1) เมื่อทราบอัตราพื้นที่จริงของเหรียญบาท ใหนําคาดังกลาวไปแทนคาใน (2) 

/AP AC PC (2) 

โดยที่ PC คือ พิกเซลของเหรียญบาทที่นับไดจากการประมวลผลภาพ 
AP  คือ อัตราสวนปรับเทียบพื้นที่ หนวย cm2/pixel 

จากนั้นทําการนับพิกเซลของรูปทรง 2 มิติ ที่เก็บภาพถายพรอมเหรียญบาท นําจํานวนพิกเซลที่นับไดไป
แทนคาใน (3) 

2

 ( )
cm

Al AP Pl pixel
pixel

 
  

 
(3) 

โดยที่ Pl คือ จํานวนพิกเซลของรูปทรง 2 มิติ ที่วางเทียบกับเหรียญบาทที่ไมทราบพื้นที่ 
Al คือ คาพื้นที่ของรูปทรง 2 มิติใดๆ หนวย cm2 

จาก (3) เมื่อทําการนับคาของพิกเซลรูปทรงใดๆผานการประมวลผลภาพ ที่วางเทียบกับเหรียญบาทและ
เก็บภาพถายพรอมกัน เมื่อนําคาที่ไดไปคูณกับอัตราสวนของ cm2/pixel ที่ไดจากเหรียญบาท ผลลัพธที่ไดจะไดคา
ของพื้นที่รูปทรง 2 มิติที่ไมทราบขนาดมีหนวยเปน cm2 
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2.3 รูปแบบการทดลองเพื่อหาขนาดของพื้นที่ 2 มิติ 
รูปทรง 2 มิติในงานนี้จะใชรูปทรงเรขาคณิตที่ทราบอัตราสวนดานกวาง ยาว ฐาน และสูง จากนั้นเมื่อนํา

คาตางๆที่เปนคุณสมบัติพื้นฐานของรูปทรงเรขาคณิตไปคํานวณดวยสมการพื้นฐานจะไดคาของพื้นที่จริง ซึ่งจะใช
เปนเกณฑวัดคาความถูกตอง เทียบกับการอานคาพื้นที่จากตัวแอพพลิเคชัน สําหรับขั้นตอนการประมวลผลภาพเพื่อ
ใชคํานวณพื้นที่ของรูปทรง 2 มิติ สามารถแสดงไดดวยผังงานตามรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการประมวลผลภาพเพื่อหาพื้นที่ของรูปทรง 2 มิติ 

จากรูปที่ 2 ขั้นตอนแรกจะทําการถายภาพวัตถุรูปทรง 2 มิติ ที่วางคูกับเหรียญบาทเพื่อใชเทียบอัตราสวน 

จากนั้นจะแปลงไฟลภาพสี RGB ใหเปนภาพสีระดับเทา (Gray Scale) จากนั้นจะใชหลักการของโอตสึ (Otsu) เพื่อ

กําหนดคาแบงระดับใชในการแยกตัววัตถุออกจากภาพพื้นหลัง เมื่อไดวัตถุที่ตองการที่แยกออกจากพื้นหลังไดแลวจะ

ทําการกําหนดชื่อใหวัตถุ (Label Object) ขั้นตอนตอไปจะทําการนับพิกเซลของวัตถุทั้ง 2 เพื่อเปรียบเทียบขนาด

ของพิกเซลที่มีคานอยกวา ซึ่งจะถูกระบุเปนเหรียญ ขั้นตอนสุดทายจะทําการคํานวณอัตราสวนของ cm2/pixel 

สําหรับการคํานวณพื้นที่ของรูปทรง 2 มิติใดๆ ตามสมการที่ (3) 

2.4 รูปแบบการถายภาพและสีของพื้นหลัง (Background Color) 
ในการทดลองมีความจําเปนตองมีพื้นหลังที่เปนสีเรียบใด ๆ และตองมีสีที่ตัดกับวัตถุรูปทรงที่ตองการหา

พื้นที่ ซึ่งสีพื้นหลังไมควรจะเปนสีโทนสวางและสีที่เหมาะสมที่สุดในการใชควรเปนพื้นสีทึบ โดยในการทดลองกําหนด

ใชพื้นหลังโทนสีดําวัสดุที่ใชเปนกระดาษแข็ง รูปที่ 3 (ก) รูปแบบของการถายภาพแสดงไดดังรูปที่ 3 (ข) เนื่องจากสี

พื้นหลังที่มีสีทึบจะตัดกับวัตถุที่มีโทนสีสวางกวาซึ่งในการทดลองใชวัตถุกระดาษแข็งผิวเรียบสีเหลืองจําลองเปน

รูปทรง 2 มิติ ที่ตองการคํานวณคาพื้นที่ดวยตัวแอพพลิเคชัน เพราะในการประมวลผลภาพการกําหนดคาแบงระดับ

เพื่อแยกตัววัตถุอออกจากพื้นหลังจะสามารถทําไดงาย ดวยบริเวณขอบของภาพสีตัดกันชัดเจน จากรูปที่ 3 จะทํา
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การวางวัตถุรูปทรง 2 มิติที่ไมทราบขนาดเทียบกับเหรียญบาทในลักษณะที่ไมทับซอนและไมติดกัน ถายภาพใน

ลักษณะที่เลนสโฟกัสหนากลองขนานกับตัววัตถุรูปทรง 2 มิติ 

       (ก) กระดาษแข็งสีพื้นหลังสีดํา   (ข) การถายภาพรูปทรง 2 มิติ 
รูปที่ 3 การถายภาพวัตถุรูปทรง 2 มิติที่ไมทราบพื้นที่ โดยวางเทียบกับเหรียญบาท 

2.5 ขนาดของรูปทรงสองมิติที่ใช 
รูปทรง 2 มิติ ที่ใชในการทดลอง ดังตารางที่ 1 เพื่อใชประเมินความแมนยําในการคํานวณพื้นที่รูปทรงของ

ตัวแอพพลิเคชัน 

   ตารางที่ 1 ลักษณะและรูปทรงที่ใชในการทดลอง 

ลําดับที่ ลักษณะรูปทรง 2 มิติ พื้นที่จริง cm2 

1 24 

2 15.888 

3 30.25 

4 24.75 

จากตารางที่ 1 รูปทรง 2 มิติ ที่ใชมีทั้งหมด 4 รูปทรง สาเหตุที่ใช 4 รูปทรงตามตาราง เนื่องจากเปน

รูปทรงพื้นฐานที่สามารถคํานวณพื้นที่ไดงาย เพราะในการประเมินประสิทธิภาพของตัวแอพพลิเคชันที่คํานวณคาได

จะตองนําผลลัพธที่ไดมาทําการปรับเทียบกับคาพื้นที่จริงที่คํานวณไดตามสมการที่ (4) 

1

1
100%

n
t t

t t

A F
M

n A


  (4) 

โดยที่ tA คือ คาพื้นที่จริงที่ไดจากการคํานวณตามสมการพื้นฐานรูปทรง 

tF คือ คาพื้นที่แปลคาจากตัวแอพพลิเคชันที่ทําการพัฒนา 
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n คือ ชุดขอมูลทั้งหมดที่ทําการทดลอง 
M คือ คาผิดพลาดเปอรเซ็นตสัมบูรณเฉลี่ย 

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
ในการทดลองถายภาพจะเปนหองปดทึบที่มีสภาพแสงสวางจากหลอดฟลูออเรสเซนต การทดลองจะเริ่มตน

จากการกําหนดระยะของโฟกัสที่ทําใหการคํานวณพื้นที่ของรูปทรง 2 มิติ มีคาผิดพลาดนอยที่สุด ซึ่งในการทดลอง

จะใชรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา เนื่องจากเปนรูปทรงมาตรฐานที่มีความแมนยําในการคํานวณพื้นที่จริงมากที่สุด เพื่อใช

เปนเกณฑวัดความถูกตอง ในการทดลองทําการทดสอบที่ระยะโฟกัสสูง 20 ถึง 40 cm โดยที่เพิ่มคาครั้งละ 5 cm 

วัดคาระยะโฟกัสดวยไมบรรทัดฟุตเหล็ก ดังรูปที่ 4 (ก) หนาจอตัวแอพพลิเคชันที่ใชในการประมวลผลดังรูปที่ 4 (ข) 

 (ก) กําหนดระยะโฟกัส   (ข) ฟงกชันการทํางานบนหนาจอแอพพลิเคชันที่ทําการพัฒนา 
รูปที่ 4 การถายภาพรูปทรง 2 มิติจากตัวแอพพลิเคชันเพื่อใชในการคํานวณหาพื้นที่ 

จากรูปที่ 4 (ข) ตัวแอพพลิเคชันจะมีฟงกชันใหเลือกการทํางาน 2 ฟงกชัน โดยตองเริ่มจากการกําหนดคา
แบงระดับในที่นี้คือปุมฟงกชัน ภาพ Threshold เพื่อคัดแยกวัตถุออกจากภาพพื้นหลัง จากนั้นตัวโปรแกรมจะ
เปรียบเทียบวัตถุที่มีพื้นที่นอยที่สุดจากการกําหนดชื่อของวัตถุใหเปนเหรียญโดยอัตโนมัติ ขั้นตอนตอไปเมื่อทําการ
เลือกปุมฟงกชันหาพื้นที่ ตัวแอพพลิเคชันจะทําการคํานวณหาพื้นที่ของรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาตามสมการที่ (3) จาก
การปรับระยะโฟกัสจากหนากลองถึงตัววัตถุเพื่อหาระยะที่เหมาะสมในการเก็บภาพถายที่ทําใหคํานวณพื้นที่รูปทรง
ดวยอัตราสวนของ cm2/pixel เพื่อไปคํานวณพื้นที่ที่มีความแมนยํามากที่สุด แสดงไดดังตารางที่ 2  

จากตารางที่ 2 คาเฉลี่ยผิดพลาดจากการทดลองพบวาที่ระยะ 30 cm มีคาผิดพลาดนอยที่สุดจากการ
ทดลอง เนื่องจากตัวกลองที่ใชมีความละเอียดที่ 8 ลานพิกเซล จึงเปนไปไดวาที่ระยะดังกลาวอาจเปนระยะที่สงผล
ใหตัวกลองมีโฟกัสที่สามารถเก็บรายละเอียดของภาพไดชัดเจนที่สุด และเมื่อพิจารณาคาจากตารางเมื่อทําการ
ทดลองปรับโฟกัสออกหางจากที่ระยะ 30 cm ไมวาจะปรับเขาใกลหรือออกหางคาผิดพลาดจะมีคาเพิ่มขึ้น  

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยผิดพลาดจากอานคาพื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยมจํานวน 10 ครั้ง ที่ระยะโฟกัส 20 cm ถึง 40 cm 

ระยะโฟกัสถึงวัตถุ cm 
พื้นที่ 

คาผิดพลาด |r-f| / r × 100 %
คาจริง cm2 (r) คาจากแอพพลิเคชัน cm2 (f) 

20 24 24.764 3.183333 
25 24 23.634 1.525 
30 24 24.0189 0.07875 
35 24 24.1546 0.644167 
40 24 23.5598 1.834167 
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นอกจากนี้สวนหนึ่งของคาผิดพลาดเปนเพราะจากการกําหนดระยะโฟกัสที่ 30 cm เปนการประมาณคา
ไมไดมีแกนหรือขายึดเพราะถายภาพดวยมือเปลา จึงเปนไดวาคาความผิดพลาดสวนหนึ่งมาจากความสั่นไหวของตัว
กลองขณะที่กดชัตเตอรและปริมาณแสงสวางที่ตกกระทบกับพื้นผิวของวัตถุที่ทําการทดลองแตละครั้งไมเทากัน และ
รูปทรงเกิดจากการตัดกระดาษดวยกรรไกรซึ่งเปนการระบุตําแหนงตัดดวยสายตา ดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผา
จริงๆอาจไมตรงกับที่คํานวณ ในการอานคาพื้นที่จากรูปทรงที่เหลือ จะใชระยะโฟกัสโดยประมาณที่ 30 cm ผลจาก
การอานคาพื้นที่ของรูปทรง 2 มิติตางๆ จํานวน 10 ครั้งและแปลผลที่ไดเปนคาเฉลี่ยของคาผิดพลาด แสดงผลไดดัง
ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 คาผิดพลาดจากการคํานวณคาพื้นที่ของรูปทรงตางๆ จากการทดลองทั้งหมดอยางละ 10 ครั้ง 
ชื่อรูปทรง พื้นที่จริง cm2 (r) พื้นที่จากแอพพลิเคชัน cm2 (f) คาผิดพลาด |r-f| / r × 100 % 
สี่เหลี่ยมผืนผา 24 24.0189 0.07875 
สามเหลี่ยม 15.888 16.51 3.914904 
สี่เหลี่ยมคางหมู 30.25 30.2605 0.034711 
สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 24.75 22.7554 8.05899 

 คาผิดพลาดเฉลี่ยรวม 3.021839 

จากตารางที่ 3 พบวารูปทรงที่ใหคาผิดพลาดจากการคํานวณที่นอยที่สุดคือรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู และที่
มากที่สุดคือรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก รูปทรงสี่เหลี่ยมนั้นมีการคํานวณพื้นที่ที่ใชเปนเกณฑ
วัดคาความถูกตองที่งาย ประกอบกับการประมวลผลภาพบริเวณขอบมีสวนที่เปนเสนตรงมากกวาจึงสงผลใหการ
กําหนดคาแบงระดับเพื่อใชคัดแยกรูปวัตถุสี่เหลี่ยมออกจากพื้นหลัง รูปภาพวัตถุที่ไดจะมีขนาดใกลเคียงกับภาพสี
ตนฉบับ สังเกตจากการคํานวณคาพื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผาและคางหมูมีคาผิดพลาดที่นอยใกลเคียงกัน สวนรูปทรงขนม
เปยกปูนและสามเหลี่ยมมีสวนของบริเวณขอบที่ประกอบไปดวยเสนแนวเฉียง ดังนั้นการกําหนดคาแบงระดับจะทํา
ใหพิกเซลบริเวณขอบในบางพิกเซลที่เปนภาพพื้นหลังถูกตัดสินใจใหนับกลายเปนวัตถุไปดวย เมื่อนําคาที่ไดไป
คํานวณหาพื้นที่ตามสมการที่ (3) จึงเกิดขอผิดพลาดไดงายกวารูปทรงสี่เหลี่ยม และเมื่อหาคาผิดพลาดเฉลี่ยรวมมีคา
เทากับ 3.02% จากการคํานวณพื้นที่ของรูปทรงทั้งหมด 4 รูปทรง 

เมื่อเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการคํานวณ โดยทําการพล็อตกราฟแสดงเปนคาผิดพลาด ดังรูปที่ 5 
รูปทรงที่เปนสี่เหลี่ยมจะมีคาผิดพลาดในแตละครั้งของการทดลองนอยกวารูปทรงสามเหลี่ยมและขนมเปยกปูน และ
จากการทดลองทั้งหมดรูปทรงขนมเปยกปูนจะมีคาผิดพลาดมากที่สุด เนื่องจากประกอบไปดวยเสนเชื่อมที่มีลักษณะ
เฉียงระหวางจุดมากที่สุด สงผลใหการกําหนดสวนที่เปนวัตถุ จากการประมวลผลภาพเกิดขอผิดพลาดไดงาย เมื่อนับ
พิกเซลแลวนําไปคํานวณคาพื้นที่จึงเกิดคาผิดพลาดสะสม (Accumulated Error) และขอผิดพลาดอีกประการหนึ่ง
ของสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนมาจากการตัดกระดาษแข็งเพื่อจําลองเปนรูปขนมเปยกปูนที่ใชการระบุตําแหนงการตัด
ดวยสายตาพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริงๆจึงมีคาที่คลาดเคลื่อนจากคาที่ใชในการคํานวณเพื่อเปนเกณฑในการวัดความถูกตอง 

4. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ไดทําการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดรวมกับการประมวลผลภาพ เพื่อหา

พื้นที่จากรูปทรง 2 มิติ ที่ตองการทราบพื้นที่มีหนวยเปน cm2 จากการทดลองวัดประสิทธิภาพของตัวแอพพลิเคชัน 

ไดทําการทดลองจากรูปทรงทั้ง 4 รูปทรงประกอบไปดวย สี่เหลี่ยมผืนผา สี่เหลี่ยมคางหมู สามเหลี่ยม และขนมเปยก

ปูน โดยทําการคํานวณหาพื้นที่จริงจากสมการคํานวณพื้นฐาน ใชเปนเกณฑในการวัดคาความถูกตองของการ

คํานวณพื้นที่เทียบกับคาที่ไดจากตัวแอพพลิเคชัน จากการทดลองทั้งหมดพบวารูปทรงที่มีลักษณะของบริเวณขอบ

เปนแนวเสนตรงจะมีคาผิดพลาดจากการคํานวณนอยกวารูปทรงที่มีแนวขอบประกอบไปดวยเสนเฉียง จากผลการ

ทดลองทั้งหมด 4 รูปทรงมีคาความผิดพลาดคิดเปน 3.02% ที่ระยะโฟกัสหางจากวัตถุ 30 cm ซึ่งเปนคาของการ

คํานวณพื้นที่แมนยําที่สุดจากการทดลอง สําหรับการนําตัวแอพพลิเคชันไปใชงานในการคํานวณพื้นที่จริงๆ 
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จําเปนตองมีการคุมสภาวะแสงที่ใชในการทดลองใหมองเห็นตัววัตถุไดชัดเจน และตองกําหนดขนาดพื้นที่ของวัตถุ

ตัวอยางที่จะใชปรับเทียบอัตราสวน cm2/pixel เพื่อใชคํานวณพื้นที่ของรูปทรงที่ตองการทราบคา 

รูปที่ 5 คาผิดพลาดจากการทดลองอยางละ 10 ครั้งเทียบกับคาที่ไดจากการคํานวณของทั้ง 4 รูปทรง 

5. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
ตัวแอพพลิเคชันที่ทําการพัฒนาสามารถไปติดตั้งบนอุปกรณพกพาเคลื่อนที่ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยดทั่วไป ที่ตัวอุปกรณมีกลองที่ใชบันทึกภาพ สามารถนําไปใชในการคํานวณพื้นที่รูปทรง 2 มิติ เพื่อใชเปนสื่อ

การเรียนเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห สําหรับนักเรียนเพื่อสรางผลเฉลยที่มีความนาสนใจ สําหรับการคํานวณพื้นที่จริง

ใหมีความแมนยํามากขึ้น จําเปนตองมีการปรับเทียบพื้นที่จากการอานคาดวยเครื่องมือวัดเนื้อที่ (Planimeter) 

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนสวนที่ตองทําการทดลองตอไป 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางหุนยนตผูชวยทหารนํ้าหนักไมเกิน 35 กิโลกรัมและสามารถสะพาย 

ข้ึนหลังทหารได 2) เพ่ือศึกษาการทํางานของหุนยนตผูชวยทหารในดานตางๆ เชน การปนปายพ้ืนท่ีลาดเอียง การ
ข้ึนพ้ืนท่ีตางระดับ การมองเห็นผานกลอง CCD การหยิบจับวัตถุ และการสรางแผนท่ีเสนทางเดิน และ 3) เพ่ือศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ เปาหมายของการออกแบบคือเพ่ือ
ชวยทหารสามารถปฏิบัติงานดวยความปลอดภัยในพ้ืนท่ีเสี่ยงอันตราย และเพ่ือชวยลดการเสียชีวิตของทหาร 
สามารถนําหุนยนตสะพายข้ึนหลังทหารได ขอดีของหุนยนตผูชวยทหาร ประกอบดวย การใชทหารเปนผูควบคุม
และแสดงผลสถานะตางๆ ของหุนยนตดวยคอมพิวเตอรโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร ARM7 ในการประมวลผล
ขอมูลจากผูควบคุมและจากตัวเซนเซอรซึ่งแสดงภาพของบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบหุนยนตดวยกลอง CCD 2 ตัว และ
การติดตอระหวางผูควบคุมกับหุนยนตน้ันใชการสื่อสารรูปแบบอินเตอรเน็ตโพรโทคอลท่ีมีอุปกรณเช่ือมตอท่ีทําการ
สงสัญญาณไรสายความถ่ี 2.4 กิกะเฮิรตซ  

ผลการวิจัยพบวาหุนยนตผูชวยทหารสามารถข้ึนลงทางลาดชันไดไมเกิน 35 องศา และทางตางระดับ 90 
องศาสูงไมเกิน 0.25 เมตร กลองสามารถหมุนในแนวระดับได 180 องศา มีแขนกลเพ่ือเลื่อนกลอง CCD ออกไปจาก
ตัวหุนยนตได 1 เมตร มองเห็นภาพในท่ีมืดไดโดยใชแสงสวางจากหลอดไฟฟา มองเห็นภาพไดชัดเจนในท่ีสวางได   
ไมเกิน 6 เมตรและในท่ีมืดไดไมเกิน 4 เมตรจากตัวกลอง วัดระยะทางของสิ่งกีดขวางดานขางของหุนยนตไดไมเกิน 
2 เมตร วัดทิศทางได 360 องศา ควบคุมหุนยนตไดในระยะไมเกิน 60 เมตรในท่ีโลงและ 40 เมตรในท่ีมีสิ่งกีดขวาง 
หุนยนตสามารถหยิบหรือจับวัตถุอันตรายนํ้าหนักไมเกิน 2 กิโลกรัม หุนยนตมีขนาดความกวาง ยาว และสูง คือ 46, 
88 และ 50 เซนติเมตร ตามลําดับ นํ้าหนักรวม 32 กิโลกรัมและผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงจํานวน 10 คนพบวา ผูเช่ียวชาญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

คําสําคัญ: หุนยนตผูชวยทหาร  กลอง CCD อินเตอรเน็ตโพรโทคอล ตัวเซนเซอร  ไรสาย 

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to establish the army rescued robotics which had maximize 

weight less than 35 kilograms and carried out; 2) to find out effectiveness on climb up and down the slope with 
the elevate track; and 3) to evaluate the experts satisfaction towards the army rescued robotics. The research 
target has been carried on guideline in planning human performance before entering danger-prone area an 
reduce die of soldiers. The pros of army rescued robotics were control by soldiers. The display stated and that 
malfunctions of robotics as computer, conducting the microcontroller ARM7 was employed as the data 
processing with the  controller and sensors. The army rescued robotics was controlled by 2 internet protocol 
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cameras. With development, the communications between the controller and the robotics was also done via 
internet protocol  and wireless equipment sending 2.4-GHz frequency. 

  Results showed that it could climb up and down the slope not more than 35° and the elevated track 
90°, not higher than 0.25 meters. The camera could rotate laterally 180°, with a mechanical arm to extend the 
camera away 1 meter from the robotics.  It could see in the darkness by the lamp light.  Pictures could be seen 
in details, in light not more than 6 meters far and in darkness 4 meters, away from the camera. It could measure 
the distance of the obstruction not more than 2 meters far from the sides of the robotics, direction measurement 
360°. The robotics could be controlled from the distance less than 60 meters in the open area and 40 meters 
with the obstruction. The robotics could pick up the object not more than 2 kilograms. The robotics had designed 
width, length and high are 46, 88 and 50 centimeters and weight is 32 kilograms, respectively. As whole as, the 
experts was satisfaction at good level. 

Keyword: Army rescued robotics, CCD camera, Internet Protocol, Sensor, Wireless 

บทนํา 
สถานการณความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตในชวง 8 ปท่ีผานมา คือจากปพ.ศ.2547-2555 

ยังคงเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง กอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
ของรัฐ ลักษณะเหตุการณความรุนแรงมีรูปแบบเปนการลอบทําราย ลอบยิง วางระเบิด ทําลายทรัพยสินของ
ประชาชนและสถานท่ีราชการ ในชวงปพ.ศ.2547-2555 (นับถึง 15 กรกฎาคม 2555) มีจํานวนเหตุการณความ    
ไมสงบเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลา รวม 13,085 เหตุการณ สงผลใหมีจํานวน
ผูเสียชีวิตรวม 5,469 รายและมีผูบาดเจ็บจํานวน 9,653 ราย (News Center, 2556) จากการศึกษางานวิจัย
เก่ียวกับหุนยนตสํารวจและคนหาผูประสบภัย (วรวัตรและณัฐพล, 2551) หุนยนตชวยกูภัยบังคับแบบไรสาย 
(ปณิธานและคณะ, 2551) และหุนยนต PackBot (Army-Guide, 2013) ซึ่งเปนหุนยนตขนาดเล็กท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกาใชในการพกพาไปกับกองทัพ ทหารสหรัฐจําเปนตองใชหุนยนตรวมดวยในการปฏิบัติหนาท่ีในการ
สํารวจพ้ืนท่ีหรือหยิบจับวัตถุท่ีตองสงสัยนําไปไวในพ้ืนท่ีท่ีสามารถทําลายได ชวยใหทหารใหปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจ
ตางๆ ไดอยางปลอดภัยและสะดวกตอการเขาถึงพ้ืนท่ีอันตราย คณะผูวิจัยจึงสรางหุนยนตผูชวยทหารข้ึนมาให
สามารถวาดแผนท่ีไดเองโดยอัตโนมัติ มีกลองในการมองเห็นเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนท่ีหุนยนต มีการสื่อสาร
แบบไรสายระหวางทหารกับหุนยนต สามารถทํางานรวมกับทหารในการปฏิบัติหนาท่ีโดยท่ีสามารถนําหุนยนต
สะพายข้ึนหลังของทหารไดเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนยาย ทําใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
เสี่ยงอันตรายและเพ่ือลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของทหารได  

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางหุนยนตผูชวยทหารนํ้าหนักไมเกิน 35 กิโลกรัมและสามารถสะพายข้ึนหลังทหารได
2. เพ่ือศึกษาการทํางานของหุนยนตผูชวยทหารในดานตางๆ เชน การปนปายพ้ืนท่ีลาดเอียง การข้ึนพ้ืนท่ี

ตางระดับ การมองเห็นผานกลอง CCD การหยิบจับวัตถุ การสรางแผนท่ีเสนทางเดิน 
3. เพ่ือศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ

วิธีการวิจัย 
การออกแบบโครงสรางของตัวหุนยนตผูชวยทหาร 

การออกแบบหุนยนตผูชวยทหารไดคํานึงถึงการใชงานในดานตางๆ เชน ความแข็งแรง นํ้าหนักเบา 
สามารถเคลื่อนท่ีไปในภูมิประเทศไดหลากหลาย สรางแผนท่ีได มีเซนเซอรในการตรวจจับ ระบบแสงสวางเมื่อใชงาน
ในท่ีมืด จากภาพท่ี 1 โครงสรางหลักดานในประกอบดวยอะลูมิเนียมฉากรีดหนา 3 มิลลิเมตรเพ่ือใหมีความแข็งแรง 
ทนทานและนํ้าหนักเบา แขนยกเปนแผนอะลูมิเนียมฉากรีดหนา 6 มิลลิเมตร ลอตีนตะขาบไดออกแบบใหมีสองชุด
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แยกอิสระกันเพ่ือใชในการปนพ้ืนท่ีตางระดับ ตีนตะขาบทําข้ึนจากโฟมยางท่ีมีคุณสมบัติยืดหยุนเปนพิเศษสอง
ลักษณะคือแบบสูงและต่ําจัดวางสลับกันเพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงในการเคลื่อนท่ีผานพ้ืนผิวท่ีเรียบและมีลักษณะสูง
ต่ําไมเทากัน เมื่อนํามาประกอบกับตัวโซสายพานแลวจะมีขอดีคือลอจะเรียงชิดกันเปนระเบียบและทําใหโซตึง
ตลอดเวลาและนํ้าหนักเบา หุนยนตผูชวยทหารมีความกวาง 46 เซนติเมตร ยาว 88 เซนติเมตร และ สูง 50 
เซนติเมตร นํ้าหนักรวม 32 กิโลกรัมทําใหสามารถนําหุนยนตสะพายข้ึนหลังของทหารได ดังภาพท่ี 2 

          ภาพท่ี 1: หุนยนตผูชวยทหาร         ภาพท่ี 2: หุนยนตสามารถสะพายข้ึนหลงัของทหารได 
การออกแบบภาคตางๆ ของหุนยนตผูชวยทหาร 

1. วงจรควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง
ออกแบบวงจรเพ่ือทําการควบคุมมอเตอรในสวนตางๆ ของหุนยนต จากภาพท่ี 3 เปนบอรดควบคุม

มอเตอรไฟฟา ซึ่งมี 4 บอรดแตละบอรดมีการใชงานดังน้ี บอรดท่ี 1 ใชกับวงจรควบคุมมอเตอรในการขับเคลื่อน        
ตัวหุนยนต ใชแรงดันไฟฟากระแสตรง 24 โวลตคือมอเตอรขับเคลื่อนดานซาย มอเตอรขับเคลื่อนดานขวา และมอเตอร
ยกแขนดานหนา บอรดท่ี 2 ใชกับวงจรควบคุมมอเตอรในสวนแขนกล ใชแรงดันไฟฟากระแสตรง 24 โวลต คือมอเตอร
ยกแขนกลองตัวท่ี 1 และมอเตอรยกแขนกลองตัวท่ี 2 บอรดท่ี 3 ใชกับวงจรควบคุมมอเตอรท่ีควบคุมกลอง ใช
แรงดันไฟฟากระแสตรง 12 โวลต คือมอเตอรหมุนกลองซายขวา มอเตอรยกกลองข้ึนลง และมอเตอรสไลดเขา-ออก 
บอรดท่ี 4 ใชกับวงจรควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง 12 โวลต คือมอเตอรหมุนฐานแขนกลองและมอเตอรควบคุม
มือกลในการจับและปลอยวัตถุ 

2. วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง
แรงดันไฟฟากระแสตรงจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 1 แพ็คๆ ละ 3 กอนซึ่งแตละกอนมีแรงดันไฟฟา 3.7 

โวลตจะไดแรงดันเทากับ 11.1 โวลต เมื่อนําแบตเตอรี่ไปประจุแรงดันจนเต็มจะไดแรงดันใชงานจริง 12.3 โวลต 4.4 
แอมแปรปอนเขาท่ีขาอินพุตของวงจรแหลงจายแรงดันไฟฟา แรงดันไฟฟาทางเอาตพุตจะถูกทําใหมีคาคงท่ีโดยใช
ไอซีเรกูเลเตอร (Regulator) ดังภาพท่ี 4 วงจรจะจายแรงดันไฟฟา 5 โวลตใหกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ARM7 
และตัวเซนเซอรตางๆ แรงดันไฟฟา 11.1 โวลตจะใหกลอง CCD แรงดันไฟฟาจายใหมอเตอร 24 โวลตน้ันจะไดมา
จากวงจรแหลงจายแรงดันไฟฟา 2 ชุด  

  ภาพท่ี 3: บอรดควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง          ภาพท่ี 4: วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟา         
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3. โมดูลตรวจจับสิ่งกีดขวางและวัดระยะทาง
โมดูลตรวจจับสิ่งกีดขวางและวัดระยะทางใชอัลตราโซนิกสเซนเซอร ดังภาพท่ี 5 ตัวโมดูลจะสง

สัญญาณอัลตราโซนิกสความถ่ี 40 กิโลเฮิรตซออกไปในอากาศแลววัดเวลาท่ีสัญญาณสะทอนกลับจากสิ่งกีดขวาง นํา
เวลาท่ีไดมาคํานวณหาระยะทางวาหางจากสิ่งกีดขวางเทาใด เพ่ือสรางสัญญาณเอาตพุตท่ีมีความกวางของพัลส
สัมพันธกับระยะหางของวัตถุท่ีตรวจจับ ตัวโมดูลสามารถวัดระยะทางไดตั้งแต 2-400 เซนติเมตร (โอภาสและคณะ, 
2551:159-160) ใชตัวเซนเซอร 2 ตัวเพ่ือตรวจจับและวัดระยะทางท่ีอยูดานขางท้ังดานซายและดานขวาของ
หุนยนตผูชวยทหาร   

 4. โมดลูเข็มทิศดิจิตอล
โมดูลเข็มทิศดิจิตอล CMPS03 ดังภาพท่ี 6 ใชแรงดันไฟฟา 5 โวลตมีเอาตพุต 2 แบบคือเอาตพุตแบบ

สัญญาณพัลสและเอาตพุตแบบขอมูลดิจิตอล การออกแบบไดเลือกใชเอาตพุตแบบขอมูลดิจิตอลในการกําหนดและ
บงบอกทิศทางในการเคลื่อนท่ีของหุนยนต หลักการสําคัญคือตัวตรวจจับสนามแมเหล็กเบอร KMZ51 จํานวน 2 ตัว
เพ่ือใหมีความไวเพียงพอในการตรวจจับสนามแมเหล็กโลก โมดูลเข็มทิศจะบอกทิศทางแบบอาซิมุต (Azimuth) มี
ความละเอียดของมุมถึง 0.1 องศา ทิศอาซิมุตน้ีจะมีคาตั้งแต 0-360 องศา ในสวนการติดตอสื่อสารกันระหวาง    
ตัวประมวลผลกับโมดูลเข็มทิศจะใชการติดตอผานระบบบัส I2C โดยใชสาย 2 เสนในการติดตอคือสายรับและสง
ขอมูล (SDA) และอีกสายคือสายสัญญาณนาฬิกา (SCL) (โอภาสและคณะ, 2551:167-173) 

            ภาพท่ี 5: อัลตราโซนิกสเซนเซอร     ภาพท่ี 6: โมดูลเข็มทิศดิจิตอล  
5. ไมโครคอนโทรลเลอร 
บอรดไมโครคอนโทรลเลอร ARM7 LPC2214 ดังภาพท่ี 7 ทําหนาท่ีหลักเปนตัวประมวลผลสัญญาณขนาด 

32 บิต มีหนวยความจําแบบแฟลชความจุ 256 กิโลไบต สามารถท่ีจะทํางานกับความถ่ีสัญญาณนาฬิกาไดถึง 60 
เมกะเฮิรตซ มีหนวยความจําแรมแบบสแตติก 16 กิโลไบตเปนไมโครคอนโทรลเลอรท่ีใชแรงดันไฟฟาต่ําคือ 3.3 
โวลต ขาพอรตท่ีใชติดตออุปกรณภายนอกสามารถรองรับระดับสัญญาณทีทีแอล 5 โวลตได มีโมดูลฟงกชันพิเศษ 
เชน โมดูลแปลงสัญญาณแอนะลอกเปนสัญญาณดิจิตอล โมดูลแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนสัญญาณแอนะลอก โมดูล
สื่อสารพอรตอนุกรมท่ีมี 2 ชองและโมดูลสื่อสารพอรต I2C อีก 1 ชอง เปนตน (โอภาส, 2549) 

 ภาพท่ี 7: บอรดไมโครคอนโทรลเลอร ARM7 LPC2214        ภาพท่ี 8: จอยสติกท่ีใชในการควบคมุหุนยนต    
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การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต 
การสงขอมูลออกทางโปรแกรม Visual Basic 

การสงขอมูลออกทางโปรแกรม Visual Basic เพ่ือไปควบคุมหุนยนตผูชวยทหาร ขอมูลเปนแบบอนุกรม 
ซึ่งไมสามารถท่ีจะสื่อสารกับภาครับ-สงสัญญาณ ณ จุดเช่ือมตอเพ่ือเขาถึงระบบความถ่ีไรสาย 2.4 กิกะเฮิรตซ      
ไดโดยตรงจึงตองใชโปรแกรม HW Virtual Serial Port ซึ่งโปรแกรมน้ีจะทําหนาท่ีจําลองพอรตอนุกรมข้ึนมาและ
แปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบของอินเตอรเน็ตโพรโทคอลแลวสงไปยังภาครับสงสัญญาณ ณ จุดเช่ือมตอเพ่ือเขาถึง
ระบบไรสาย การประมวลผลของโปรแกรมจะรับขอมูลท่ีไดจากจอยสติกดังรูปท่ี 8 ผานทางพอรต USB โดยจะตอง
ติดตัง้โปรแกรม Directx 9.0 ใหกับจอยสติกจึงจะสามารถทําการรับ-สงขอมูลกับโปรแกรม Visual Basic ไดแลวจึง
ทําการประมวลผลเลือกขอมูลสงออกทางพอรตอนุกรมท่ีจําลองไดดวยโปรแกรม HW Virtual Serial Port ภาครับ-
สงสัญญาณไดรับสัญญาณขอมูลจากจุดเช่ือมตอแลวนําขอมูลท่ีเปนแบบอินเตอรเน็ตโพรโทรคอลแปลงใหเปนขอมูล
ท่ีเปนแบบอนุกรมกอนท่ีจะนําสงไปใหกับโปรแกรม Visual Basic ตารางท่ี 1 แสดงหนาท่ีของปุมตางๆ บนจอยสติก 
ตารางท่ี 1: หนาท่ีของปุมตางๆ บนจอยสติก 

ปุมบนจอยสติก การทํางาน ปุมบนจอยสติก การทํางาน 
UP GO BUTTON5+ BUTTON7 Arm Left 

DOWN BACK BUTTON6+ BUTTON8 Arm Right 
LEFT LEFT BUTTON5+ BUTTON6 Arm 1 Up 
RIGHT RIGHT BUTTON7+ BUTTON8 Arm 1 Down 

BUTTON1 Camera Up BUTTON1+ BUTTON2 Arm 2 Up 
BUTTON2 Camera Right BUTTON3+ BUTTON4 Arm 2 Down 
BUTTON3 Camera Down BUTTON9+ BUTTON5 Keep On 
BUTTON4 Camera Left BUTTON9+ BUTTON7 Keep Off 

BUTTON5 (L2) Arm Down BUTTON1+ BUTTON5 CCD1 
BUTTON6 (R2) Slide On BUTTON1+ BUTTON7 CCD2 
BUTTON7 (L1) Arm Up BUTTON9+ BUTTON6 SPEED1 
BUTTON8 (R1) Slide Off BUTTON1+ BUTTON8 SPEED2 

BUTTON9 Arm 1-2 Up BUTTON9+ BUTTON8 Light 
BUTTON10 Arm 1-2  Down NO JOYSTICK Stop 
สาเหตุท่ีเลือกใชโปรแกรม Visual Basic เพราะมีขอดีหลายประการ ดังน้ี 
 1. เปนโปรแกรมท่ีเรียนรูไดงายท้ังในดานไวยากรณของภาษาและเครื่องมือท่ีมีใหใชในการทํางาน
 2. ผูพัฒนาโปรแกรมคือบริษัทไมโครซอฟตซึ่งเปนบริษัทท่ีนาเช่ือถือ มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในดานของตัวภาษาและความเร็วของการประมวลผลและในเรื่องของความสามารถใหมๆ เชน การติดตอกับระบบ
ฐานขอมูล การเช่ือมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ต  

3. เปนเครื่องมือท่ีชวยใหสรางแอพพลิเคชันไดอยางรวดเร็ว  ซึ่งเรียกรูปแบบน้ีวา Rapid Application
Development หรือ RAD ท้ังน้ีเพราะมีการขจัดงานท่ีตองทําซ้ําๆ หรือสิ่งท่ีไมจําเปนตองรูเก่ียวกับการควบคุม
ฮารดแวรและการจัดการภายในของ Windows ออกไปใหเหลือเฉพาะท่ีตองเก่ียวกับปญหาของงานจริงๆ  

4. โปรแกรม Visual Basic น้ันอานงายมีความใกลเคียงกับภาษาท่ีเราใชงานปกติ  อานแลวสื่อความหมาย
เขาใจไดงาย 

5. มีเครื่องชวยในการเขียนโปรแกรม มีเครื่องมือท่ีใชทดสอบและแกไขโปรแกรม (Debugger) วาทํางานได
ถูกตองหรือไม มีระบบขอความชวยเหลือ (Online Help) ชวยเหลือในจุดท่ีเราไมเขาใจ 

6. มีการสราง ActiveX Control ข้ึนมาใชงานกับโปรแกรม Visual Basic มากมาย ครอบคลุมการทํางาน
หลายดาน เชน ฮารดแวร กราฟก ฐานขอมูล การจัดการเครือขาย อินเตอรเน็ต เปนตน ซึ่งถือเปนเหตุผลสําคัญท่ี 
ทําใหโปรแกรม Visual Basic ยังคงถูกใชงานอยางแพรหลายมาอยางยาวนาน (พรอมเลิศ, 2554) 
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การแสดงภาพท่ีไดจากกลอง CCD 
ภาพท่ี 9 แสดงข้ันตอนการเช่ือมตอจากกลอง CCD ผานอินเตอรเน็ตเน็ตเวิรกมาแสดงผลท่ีหนาจอดวย

โปรแกรม Visual Basic การแสดงภาพสามารถดูไดท้ัง 2 กลองโดยการสลับภาพจากปุมบนจอยสติก ภาพท่ีไดจะมี
ความคมชัดมากหรือนอยข้ึนอยูกับคุณภาพของกลอง CCD สามารถปรับเปลี่ยนกลองไดและสามารถเพ่ิมจํานวน
กลองไดมากตามความตองการโดยการเพ่ิมสวิตชภาพเขาไปตามจํานวนกลองท่ีเพ่ิมข้ึน ภาพไมมีการหนวงเวลามาก  

ภาพท่ี 9:  แผนภาพบล็อกการเช่ือมตอขอมูล 
ประเภทของแบบแผนการทดลอง 

การวิจัยน้ีเลือกแบบแผนการทดลองประเภท Pre-Experiment design แบบ One shot case study 
design การเลือกกลุมตัวอยางท่ีศึกษาใชวิธี Non-randomized (ยุทธ, 2554) ซึ่งเปนทหารจํานวน 10 คน จากกอง
พันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 29 (พัน.1 ร.29) คายสุรสีห กองทัพบก สําหรับการทดสอบหุนยนตและตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

สรางเคร่ืองมือในการประเมินความพึงพอใจ  
  จัดทําแบบการประเมินความพึงพอใจหุนยนตผูชวยทหาร แบบประเมินแบงเปน 2 ตอนคือตอนท่ี 1 ความ

คิดเห็นดานการออกแบบและการใชงานจํานวน 16 ขอ ระดับความคิดเห็นแบงเปน 5 ระดับ เมื่อมีผูประเมินมากกวา
หน่ึงคน ระดับการประเมินจะพิจารณาดังน้ี  

คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด        คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง  คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 หมายถึง นอย 
คาเฉลี่ยระหวาง 0.00-1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) 
ตอนท่ี 2 เปนขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลการทดลองการเคลื่อนท่ีและการควบคุมแขนกลของหุนยนตผูชวยทหาร 

จากภาพท่ี 10 แสดงการเคลื่อนท่ีของหุนยนตในการปนข้ึนพ้ืนตางระดับไมเกิน 25 เซนติเมตร สามารถข้ึน
ทางลาดชันไดไมเกิน 35° ในการเคลื่อนท่ีข้ึนพ้ืนท่ีมีความชันมากหุนยนตตองเคลื่อนท่ีในลักษณะทแยงมุมสลับไปมา 
จากภาพท่ี 11 แขนกลสามารถหยิบหรือจับวัตถุท่ีมีนํ้าหนักไดไมเกิน 2 กิโลกรัม แขนกลสามารถเลื่อนตั้งฉากกับพ้ืน
เพ่ือสามารถมองภาพจากกลอง CCD ในระดับท่ีสูงกวาตัวหุนยนต แขนกลสามารถเลื่อนไปขางหนาเพ่ือเขาใกลวัตถุ     
ใหไดมากท่ีสุด กลองสามารถหมุนในมุม 180 องศาไปทางซายและทางขวาจากมุมปกติ หุนยนตสามารถมองภาพได
รอบตัว เน่ืองจากหุนยนตมีกลอง CCD จํานวน 2 ตัว คือกลองหนา CCD1 และกลองหลัง CCD2 กลองสามารถกม
และเงยไดท้ัง 2 ตัว แขนกลยืดไดไกลท่ีสุด 1 เมตร 
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ผลการทดลองการทํางานของกลอง CCD 
ภาพท่ี 12 เปนภาพจากกลองหนา CCD1 ท่ีระยะทาง 60 เมตร ภาพท่ี 13 เปนภาพจากกลองหลัง CCD2 ท่ี

ระยะทาง 20 เมตร ภาพชัดเจนท่ีระยะประมาณ 6 เมตร โดยสงขอมูลผานจุดเช่ือมตอเพ่ือเขาถึงระบบ ขอมูลเปน
แบบอินเตอรเน็ตโพรโทรคอลแปลงใหเปนขอมูลท่ีเปนแบบอนุกรมกอนท่ีจะนําสงไปใหกับโปรแกรม Visual Basic 
การทดลองในหองมืดแลวเปดไฟหนาของหุนยนตภาพชัดเจนท่ีระยะประมาณ 4 เมตร  

     ภาพท่ี 10: ความสูงของพ้ืนตางระดับ 25 ซม.             ภาพท่ี 11: การควบคุมแขนกล 

 ภาพท่ี 12: ภาพจากกลองหนา CCD1        ภาพท่ี 13: ภาพจากกลองหลัง CCD2 

ผลการทดลองวัดระยะทางและตรวจจับสิ่งกีดขวางของตัวหุนยนตผูชวยทหาร 
เมื่อขอมูลท่ีไดจากตัวเซนเซอรตรวจจับสิ่งกีดขวางและวัดระยะทางดวยอัลตราโซนิกส ขอมูลท่ีไดจะนําไป

สรางเสนทางเดินของหุนยนตผูชวยทหารโดยมีตัวตรวจจับเข็มทิศดิจิตอลเปนตัวบงบอกทิศทางในการเคลื่อนท่ีของ
หุนยนตซึ่งมีระยะหางไมเกิน 2 เมตร ระยะทางเปนสัดสวนกับตารางท่ีอยูในแผนท่ีเสนทางเดิน ดังภาพท่ี 14 

ภาพท่ี 14: ตัวเซนเซอรตรวจจับสิง่กีดขวางและวัดระยะทาง 
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ภาพท่ี 15 แสดงถึงเสนทางการเดินจริงของตัวหุนยนตในการทดลอง ภาพท่ี 16 เปนภาพท่ีไดรับคามาจาก
ตัวเซนเซอรวัดระยะทางและเข็มทิศดิจิตอล ตารางท่ีเปนพ้ืนหลัง 1 ชองมีระยะทางเทากับ 2 เมตร 

          ภาพท่ี 15: เสนทางการเคลื่อนท่ีจริง            ภาพท่ี 16: เสนทางการเคลื่อนท่ีแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร            
ผลการประเมินจากแบบประเมนิความพึงพอใจ 

หลังจากทดลองใชงานหุนยนตผูชวยทหารจากกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน ซึ่งเปนทหารจากกองพัน   
ทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 29 (พัน.1 ร.29) คายสุรสีห กองทัพบก ผลการประเมินความพึงพอใจจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจจํานวน 16 ขอ ดังแสดงในตารางท่ี 2 พบวาความพึงพอใจมีท้ังสิ้น 10 ลําดับเพราะมีหลายขอ
ท่ีคาเฉลี่ยเทากัน คาเฉลี่ยสูงสุดลําดับท่ี 1 คือความสามารถในการปนปายของหุนยนต คาเฉลี่ยต่ําสุดลําดับท่ี 10 คือ
แสงสวางจากไฟหนาของหุนยนต คาเฉลี่ยรวมท้ังฉบับคือ 4.05, S.D.=0.65 ซึ่งอยูในเกณฑมากและมีความเห็น
สอดคลองกัน (สุทิติและวิไลรัตน, 2553) 
ตารางท่ี 2: ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ขอท่ี รายละเอียดการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. อันดับ 

1. ความแข็งแรงกลไกการขับเคลื่อนของหุนยนตผูชวยทหาร 4.0 0.4714 5 

2. ความแข็งแรงกลไกแขนกลองของหุนยนตผูชวยทหาร 4.3 0.6749 4 

3. กําลังการขับเคลื่อนของหุนยนตผูชวยทหาร 4.4 0.5164 3 
4. ความเหมาะสมของนํ้าหนักตัวหุนยนตผูชวยทหาร 3.3 0.4830 9 

5. ความเหมาะสมของรูปรางลักษณะของตัวหุนยนตผูชวยทหาร 4.7 0.4830 2 

6. ความเหมาะสมในการใชจอยสติกในการควบคุมหุนยนตผูชวยทหาร    4.0 0.4714 5 

7. ระยะทางการควบคุมหุนยนตผูชวยทหารแบบไรสาย 3.6 0.5164 8 

8. ความถูกตองของแผนท่ีในการเคลือ่นท่ีของหุนยนตผูชวยทหาร 4.7 0.4830 2 
9. แสงสวางจากไฟหนาของหุนยนตผูชวยทหาร 3.2 0.4216 10 

10. ความชัดเจนของภาพท่ีไดจากหุนยนตผูชวยทหารดานหนา 4.0 0.4714 5 

11. ความชัดเจนของภาพท่ีไดจากหุนยนตผูชวยทหารดานบน 4.0 0 5 

12. ระยะเวลาการใชงานของหุนยนตผูชวยทหาร 4.0 0.4714 5 
13. ความสามารถในการปนปายของหุนยนตผูชวยทหาร 4.8 0.4216 1 

14. ความเหมาะสมของหุนยนตผูชวยทหารกับการปฏิบัติงานของทหาร 3.7 0.6749 7 

15. ความเหมาะสมกับราคาท่ีใชในการประกอบหุนยนตผูชวยทหาร 3.9 0.5676 6 

16. ความเหมาะสมของโปรแกรมการใชงาน 4.3 0.4830 4 
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ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ สรุปไดดังน้ี 
1. หุนยนตควรออกแบบใหมีขนาดเล็กและเบากวาน้ีเพ่ือใหสะดวกในการแบกข้ึนหลัง
2. ควรออกแบบใหสามารถทําลายระเบิดได 
3. ควรออกแบบใหสามารถควบคมุไดในระยะไกลเพ่ือความปลอดภยั

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

การเคลื่อนของหุนยนตผูชวยทหารสามารถเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีท่ีมีความขรุขระไดดี สามารถข้ึนและลงในพ้ืนท่ี
ตางระดับทํามุม 90 องศากับพ้ืนราบความสูงไมเกิน 25 เซนติเมตรโดยใชมอเตอรกระแสตรง 24 โวลต จํานวน 2 ตัว 
ในการขับเคลื่อนหุนยนตและยังสามารถข้ึนทางลาดชันไดไมเกิน 35 องศา หุนยนตมีแขนกลยืดไดไมเกิน 1 เมตร  

การควบคุมการมองภาพของกลอง CCD สามารถสงภาพมายังโปรแกรมควบคุมได หุนยนตสามารถท่ีจะ
กวาดภาพในแนวระดับทางขวา 90 องศาและทางซาย 90 องศา และสามารถกมและเงยกลองได มุมกมและมุมเงย
ประมาณ 90 องศากับแนวราบ 

การรับสงสัญญาณของการควบคุมและสัญญาณท่ีไดจากกลองจับภาพน้ันจะสงเปนขอมูลแบบอินเตอรเน็ต
โพรโทคอลผานทางชองภาครับ-สงสัญญาณจุดเช่ือมตอเพ่ือเขาถึงระบบความถ่ีไรสาย 2.4 กิกะเฮิรตซ 

ขอเสนอแนะ 

1. ออกแบบโครงสรางและกลองใสวงจรใหสามารถกันนํ้าได เพ่ือปองกันความเสียหายจากการถูกนํ้า
กระเด็นใสมอเตอร หรือ แบตเตอรี ่และควรออกแบบหุนยนตใหมีขนาดเล็กและเบากวาน้ี 

2. การออกแบบโครงสรางสามารถติดปนทําลายวัตถุระเบิด หรือ สแกนวัตถุระเบิด
3. ควรติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิท่ีสามารถตรวจจับความรอนเพ่ือตรวจสอบชีวิตของผูประสบภัย
4. พัฒนาประสิทธิภาพของสายอากาศในการรับ-สงภาพใหสูงข้ึนเพ่ือเพ่ิมระยะทางการรับ-สงขอมูลในการ

ควบคุมท่ีไกลข้ึน 
5. พัฒนาลอของหุนยนตใหสามารถเคลื่อนท่ีสํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีความรอนสูงได เน่ืองจากลอแบบตีนตะขาบ

ท่ีใชในปจจุบันน้ันถาเขาไปในพ้ืนท่ีท่ีความรอนมากจะทําใหโฟมท่ีลอของหุนยนตละลายได 

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

1. เพ่ือชวยลดการบาดเจ็บและเสยีชีวิตของทหาร
2. เพ่ือชวยเหลือทหารใหปฏิบัติหนาท่ีไดทุกพ้ืนท่ีเสี่ยงอันตราย
3. เพ่ือใชในการสํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีสารพิษอันตรายหรือสถานท่ีคับแคบท่ีคนไมสามารถเขาไปได
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บทคัดย่อ 

 การเลี้ยงกุ้งก่อให้เกิดปัญหาการสะสมของสารอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของสารอินทรีย์จากเศ ษ
อาหารที่เกิดจากการเลี้ยงกุ้ง  หรือมูลกุ้ง ส่งผลให้ค่าไนโตรเจน  และฟอสฟอรัสเพิ่มสูงขึ้น  ดังนั้นเมื่อปล่อยน้้าทิ้งลงสู่
สาธารณะ ปริมาณสารอาหารดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยเปลือกหอยมี
คุณสมบัติที่สามารถดูดซับสารอาหารดังกล่าวได้ ดังนั้นงานวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขนาดของเปลือกหอยที่
เหมาะสมที่สุดใน การบ้าบัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ในน้้าท้ิงบ่อกุ้ง และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ บ้าบัด
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสๆ ของเปลือกหอย โดยการเตรียมเปลือกหอยด้วยการเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ท้าการบดละเอียดขนาด 8 เมช และ 30 เมช ใช้เปลือกหอย 10 กรัมต่อปริมาตรน้้าท้ิงบ่อกุ้ง 
500 มิลลิลิตร ด้วยเวลาในการดูดซับ 5, 10, 20, 30, 60, 90 และ 120 นาที ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  ผลการ
ทดลองพบว่าหลังการเผาท้าให้เปลือกหอยมีรูพรุนเพิ่มขึ้นซึ่ง เปลือกหอยนางรมกว้าง กว่าเปลือกหอยแครง และ
เปลือกหอยแมลงภู่ คือ 1-2 , 0.4-0.8 และ 0.01 ไมโครเมตร ตามล้าดับ เมื่อรูพรุนเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้พ้ืนท่ีผิวดูดซับ
มากขึ้น และเปลือกหอยท่ีมีขนาดเล็กสามารถดูดซับได้ดี ดังนั้นขนาดที่เหมาะสมคือ 30 เมช โดยใช้เวลา 60 นาที จึง
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการ บ้าบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส  เป็นดังนี้ 53.88, 26.41 และ11.86 และ 80.00, 76.36 
และ78.79 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 
 
ค าส าคัญ : ขนาดของเปลือกหอย ประสิทธิภาพการบ้าบัด น้้าทิ้งบ่อกุ้ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
 
Abstract 

The shrimp farming caused problems of accumulated nutrients whether increasing the organic matter 
that was food waste or shrimp feces to bring to nitrogen and phosphorus increased. When shrimp farming 
effluent released into the water that nutrients caused environmental impact. However the properties of shells 
can absorb nutrients. So the objective of this research to study the optimal size of shells in efficiency of total 
kjeldahl nitrogen and phosphorus removal from Shrimp Farming Effluent and the comparison of efficiency 
removal. Shells were burned at 700 oC in 1 hour and grinded shell’s size was 8 and 30 mesh, shells 10 g per 
shrimp farming effluent 500 ml with adsorption time was 5, 10, 20, 30, 60, 90 and 120 minutes at 30 oC. It was 
found that after burning the shells were porous increased which oyster shell, cockle shell and mussel shell were 
1-2, 0.4-0.8 and 0.01 micrometer, respectively. When the shells were porous increased resulting surface of 
adsorption was increased also and smaller shells can absorb it better. So the optimum size of shell was 30 mesh 
for 60 minutes. The result removal efficiency of total kjeldahl nitrogen and phosphorus found of 53.88, 26.41 and 
11.86 and 80.00, 76.36 and 78.79%, respectively.                                                                           
                                                                                                                                            
Keywords:  Size of Shells, Efficiency of Removal, Shrimp Farming Effluent, Total Kjeldahl Nitrogen, Phosphorus  
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1. บทน า 
การก้าจัดสารอาหารในน้้าทิ้งบ่อกุ้ง ไม่ว่าจะเป็น ไนโตรเจน หรือ ฟอสฟอรัส ในปัจจุบัน ได้ใช้วิธีการ

จัดการโดยการใช้จุลินทรีย์เป็นตัวบ้าบัด เพื่อลดปริมาณสารอาหารดังกล่าวในระหว่างการเลี้ยงกุ้ง แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าวิธีการดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณสารอาหารในน้้าทิ้งบ่อกุ้งให้หมดไปด้วย ดังน้ันในการปล่อยน้้าท้ิงบ่อ
กุ้งลงแหล่งน้้าสาธารณะจึงน้ามาซึ่งการปล่อยสารอินทรีย์ลงสู่แหล่งน้้าเช่นกัน ซึ่งแน่นอนท่ีสุดว่าเจ้าของธุรกิจ
ผู้ประกอบการคงไม่ใช้จุลินทรีย์ดังกล่าวเพื่อน้ามาบ้าบัดน้้าทิ้งที่จะปล่อยลงแหล่งน้้าธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้จึงก่อให้เกิด
ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างรวดเร็วในปัจจุบันเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าทิ้งบ่อกุ้งและก้าจัดให้ปริมาณสารอาหาร
หมดไปจากน้้าท้ิง และถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการปล่อยน้้าท้ิงจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง ซึ่งผลเสียที่พบ
บ่อยคือปัญหาจากสารอาหารจ้าพวกไนโตรเจน (N), แอมโมเนีย  (NH3) ของแข็งแขวนลอย ( SS) และฟอสฟอรัส (P) 
เมื่อมีการปล่อยท้ิงจะท้าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสารอาหารและก่อให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งไนโตรเจนและฟอสฟอรัส จะเป็นสาเหตุหลักท่ีท้าให้สาหร่ายเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้แหล่งน้้าขาดออกซิเจน  
อีกทั้งยังส่งผลต่อคุณภาพของดิน ดินเสื่อมคุณภาพและขาดความอุดมสมบูรณ์  ท้าให้ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีชายฝั่ง
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น ความเป็นพิษที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตใ นดินและ น้้า และเกิดการสะสมใน
สิ่งมีชีวิตนั้นๆ หรือน้าไปสู่ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ดังนั้นจากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ท้าการศึกษา
แนวทางในการบ้าบัดน้้าทิ้งเบื้องต้นของกลุ่มธุรกิจบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้ที่มีปริมาณมากในท้องถิ่นคือ 
เศษเปลือกหอยนางรม เปลือกหอยแมลงภู่ และเปลือกหอยแครง  ซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนต ( CaCO3) เป็น
องค์ประกอบหลัก และสามารถเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกไซด์เมื่อให้ความร้อนภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและสามารถ
น้ามาใช้ก้าจัดฟอสเฟตในน้้าได้ อีกทั้งพบว่าการเผาท้าให้ขนาดของรูพรุนมีการขยายเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึง
น้าเปลือกหอยท้ัง 3 ชนิดมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาว่าชนิดใด และขนาดใด เหมาะสมที่สุดในการบ้าบัดไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อแหล่งน้้าสาธารณะ ท้ังเป็นการน้าเศษเปลือกหอยเหลือใช้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แทนการปล่อยท้ิง 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อศึกษาขนาดของเปลือกหอยที่เหมาะสมที่สุดในการบ้าบัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ในน้้าท้ิงบ่อกุ้ง  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ บ้าบัด ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยใช้เปลือกหอยนางรม 

หอยแมลงภู่ และหอยแครง 
 

3. วิธีการวิจัย 
 การทดลองครั้งนี้มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนคือ                                                                                                
 3.1 เตรียมเปลือกหอยท้ัง 3 ชนิดคือ เปลือกหอยแครง หอยแมลงภู่ และหอยนางรม โดยท้าการเผาที่
อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง แล้วท้าการบดละเอียดเพื่อผ่านตะแกรงร่อนให้ได้ขนาดเป็น 2 ส่วน
คือ ขนาด 8 เมช และ 30 เมช                                                                                                              
 3.2 วิเคราะห์คุณภาพของน้้าท้ิงบ่อกุ้ง เก็บตัวอย่างน้้าทิ้งบ่อกุ้งจาก อ. ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธาน ีอายุการ
เลี้ยงกุ้งเป็นระยะเวลาประมาณ 97-105 วัน โดยใช้วิธีการเก็บแบบจ้วง (Grab sampling) พร้อมท้ังวิเคราะห์
คุณสมบัติของน้้าท้ิงจากบ่อกุ้ง Eaton et al., (2005) ได้แสดงวิธีการวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ pH, TKN และ P 
ดังแสดงในตารางที่ 1                                                                        
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 ตารางที่ 1 : การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้้าท้ิงจากบ่อกุ้ง (น้้าเข้า)  

พารามิเตอร ์ วิธีการวิเคราะห ์

pH - 

Nitrogen-TKN Macro kjeldahl (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) 

P Acorbic acid method 

                                                                                                                                      
 3.3 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเปลือกหอย                                                                  
 โมธิณี (2551) ได้มีวิธีการวิเคราะห์ปริมาณ CaCO3 โดยใช้ Atomic Absorption Spectrometer (AAS) 
และวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของเปลือกหอยโดย Scanning Electron Microscope (SEM)                                  
 3.4 ศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัด TKN และ P ของเปลือกหอย                                                
  3.4.1 เตรียมน้้าตัวอย่าง 500 มิลลิลิตร จ้านวน 6 ชุด ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 1,000 มิลลิลิตร                                                                                                                                              
  3.4.2 เติมเปลือกหอยขนาด 8 เมช ปริมาณ 10 กรัม ลงไปในหอรองรับตัวดูดซับ และขนาด 30 
เมช ก็ท้าเช่นกัน โดยแยกใส่บีกเกอร์ของแต่ละชนิดเปลือกหอย                                                              
  3.4.3 น้าน้้าตัวอย่าง 6 บีกเกอร์ (ส้าหรับใส่เปลือกหอยแครง 8 เมช และ 30 เมช และหอย
นางรม 8 เมช และ 30 เมช และหอยแมลงภู่ 8 เมช และ 30 เมช รวมทั้งหมด 6 บีกเกอร์) ใส่ลงไปในอ่างน้้า
ควบคุมอุณหภูมิโดยใช้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พร้อมวัดอุณหภูมิอีกครั้งด้วยเทอร์โมมิเตอร์ (เพื่อให้ได้
อุณหภูมิคงท่ี 30 องศาเซลเซียส)                                                                                                                         
  3.4.4 น้าหอรองรับตัวดูดซับท้ัง 6 ชนิดที่เตรียมไว้ในข้อ 2 ใส่ลงไปในบีกเกอร์ที่วางอยู่ในอ่างน้้า 
พร้อมใสหัวฟู่เติมอากาศลงในบีกเกอร์ทั้ง 6 ชนิด (เพื่อให้เกิดการกวนผสมระหว่างน้้าตัวอย่างและตัวดูดซับ) 
  3.4.5 ก้าหนดเวลาในการดูดซับที่ 5, 10, 20, 30, 60, 90 และ 120 นาที ซึ่งเริ่มต้นดูดซับที่เวลา 
5 นาที หลังจากน้ันน้าตัวอย่างไปท้าการตรวจวัด pH       
  3.4.6 น้าตัวอย่างที่ได้ไปท้าการแยกตัวดูดซับ (มวลหนัก) ออกจากตัวอย่างน้้า (มวลเบา) 
  3.4.7 น้าตัวอย่างที่ได้ไปท้าการวิเคราะห์หา TKN และ P ด้วยวิธีการดังแสดงในตารางที่ 1 เพื่อ
วิเคราะห์คุณสมบัติของน้้าท่ีผ่านการบ้าบัด       
  3.4.8 ส้าหรับเวลาในการดูดซับที่ 10, 20, 30, 60, 90 และ 120 นาที ท้าการทดลอง
เช่นเดียวกับข้อ 3.4.1 ถึงข้อ 3.4.7 ซึ่งทุกช่วงเวลาของการทดลองได้ท้าซ้้า 3 ครั้ง 

  4. ผลการวิจัยและอภิปราย         
 4.1 ผลการศึกษาลักษณะของน้้าท้ิงบ่อกุ้ง      
 จากการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้้าท้ิงบ่อกุ้ง ซึ่งเป็นการเลี้ยงกุ้งขาว พบว่าน้้ามีลักษณะเป็นสีเขียวอม
น้้าตาล ไม่มีกลิ่น มีตะกอนสีเขียวแขวนลอยในน้้าเล็กน้อย และมีคุณสมบัติทางเคมีดังแสดงในตารางที่ 2 
 4.2 ผลการศึกษาองค์ประกอบของเปลือกหอย     
 เปลือกหอยต่างๆโดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบหลักท่ีส้าคัญคือ แคลเซียมคาร์บอเนต เมื่อวิเคราะห์ด้วย
เครื่อง AAS (APHA, AWWA and WPCF 2005) พบว่าในเปลือกหอยแต่ละชนิดมีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่
แตกต่างกัน โดยเปลือกหอยแครง หอยนางรม และหอยแมลงภู่ มีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตคือ 995.65, 989.33 
และ 958.93 กรัมต่อกิโลกรัม ตามล้าดับ      
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 ตารางที่ 2 : ลักษณะคุณสมบัติของน้้าท้ิงจากบ่อกุ้งระยะเวลา 97-105 วัน    

พารามิเตอร ์ ความเข้มข้น หน่วย 

pH 7.50-8.60 - 

P 0.20-0.60 mg-P/L 

TKN 7.00-10.00 mg-N/L 

           
 4.3 ผลการศึกษาลักษณะพื้นผิวและขนาดรูพรุนของเปลือกหอย    
 ผลการตรวจวัดพื้นผิว (surface area) ของเปลือกหอยขนาด 8 เมช ท้ังสามชนิด โดยเครื่องมือ Scanning 
Electron Microscope (SEM) (APHA, AWWA and WPCF 2005) พบว่าขนาดรูพรุนของเปลือกหอยแครงมี
ลักษณะละเอียด  ช่องว่างระหว่างรูพรุนประมาณ 0.4-0.8 ไมโครเมตร เปลือกหอยนางรม 1-2 ไมโครเมตร และ
เปลือกหอยแมลงภู่พบว่าแทบจะมองไม่เห็นรูพรุนประมาณ 0.01 ไมโครเมตร ดังแสดงในภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1: ลักษณะพื้นผิวของเปลือกหอยแครง (a) หอยนางรม (b) และหอยแมลงภู่ (c) จากกล้อง SEM ก้าลังขยาย 
10,000 เท่า           
           
 4.4 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัด TKN และ P ของเปลือกหอย ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส     
 จากการน้าเปลือกหอยท้ัง 3 ชนิดคือ เปลือกหอยนางรม หอยแครง และหอยแมลงภู่ ไปใช้ในการดูดซับ
ด้วยเวลา 5, 10, 20, 30, 60, 90 และ 120 นาที พบประสิทธิภาพของการบ้าบัด TKN และ P แสดงดังตารางที่ 3
                     
ตารางที่ 3 : ประสิทธิภาพการบ้าบัด TKN และ P ของเปลือกหอย จ้าแนกตามระยะเวลาการดูดซับ 

ชนิดเปลือกหอย เวลา (นาที) 
ฟอสฟอรัส (P) mg-P/L ไนโตรเจน (TKN) mg-N/L 

น้้าเข้า น้้าออก ก้าจัด (%) น้้าเข้า น้้าออก ก้าจัด (%) 

แครง 8 เมช 5 0.55 0.23 58.79 7.56 6.83 9.70 

        

 

      (a)         (b)       (c) 
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ตารางที่ 3 : ประสิทธิภาพการบ้าบัด TKN และ P ของเปลือกหอย จ้าแนกตามระยะเวลาการดูดซับ (ต่อ) 

ชนิดเปลือกหอย เวลา (นาที) 
ฟอสฟอรัส (P) mg-P/L ไนโตรเจน (TKN) mg-N/L 

น้้าเข้า น้้าออก ก้าจัด (%) น้้าเข้า น้้าออก ก้าจัด (%) 

แครง 8 เมช  10 0.55 0.21 61.82 7.56 6.64 12.13 

  20 0.55 0.20 63.64 7.56 5.93 21.52 

  30 0.55 0.21 61.82 7.56 5.58 26.19 

  60 0.55 0.21 61.82 7.56 5.52 26.98 

  90 0.55 0.20 64.24 7.56 5.32 29.59 

  120 0.55 0.19 64.85 7.56 5.37 28.92 

  แมลงภู่ 8 เมช 5 0.55 0.36 35.15 7.56 7.39 2.25 

  10 0.55 0.35 35.76 7.56 7.34 2.91 

  20 0.55 0.25 53.94 7.56 6.82 9.74 

  30 0.55 0.23 57.58 7.56 6.72 11.07 

  60 0.55 0.22 60.61 7.56 6.64 12.17 

  90 0.55 0.18 66.67 7.56 6.62 12.43 

  120 0.55 0.17 68.48 7.56 6.49 14.11 

นางรม 8 เมช 5 0.55 0.14 75.15 7.56 6.47 14.46 

  10 0.55 0.13 76.97 7.56 6.78 10.36 

  20 0.55 0.13 76.97 7.56 5.65 25.31 

  30 0.55 0.13 76.97 7.56 5.45 27.95 

 

60 0.55 0.12 77.58 7.56 5.40 28.62 

 

90 0.55 0.13 76.36 7.56 5.23 30.82 

 

120 0.55 0.12 78.18 7.56 5.16 31.79 

แครง 30 เมช 5 0.55 0.16 70.91 7.56 7.23 4.37 

  10 0.55 0.13 75.76 7.56 6.40 15.34 
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ตารางที่ 3 : ประสิทธิภาพการบ้าบัด TKN และ P ของเปลือกหอย จ้าแนกตามระยะเวลาการดูดซับ (ต่อ) 

ชนิดเปลือกหอย เวลา (นาที) ฟอสฟอรัส (P) mg-P/L ไนโตรเจน (TKN) mg-N/L 

น้้าเข้า น้้าออก ก้าจัด (%) น้้าเข้า น้้าออก ก้าจัด (%) 

แครง 30 เมช 20 0.55 0.14 74.55 7.56 5.86 22.53 

  30 0.55 0.14 75.15 7.56 5.65 25.31 

  60 0.55 0.13 76.36 7.56 5.56 26.41 

  90 0.55 0.11 79.39 7.56 5.43 28.17 

  120 0.55 0.11 80.00 7.56 5.37 29.01 

แมลงภู่ 30 เมช 5 0.55 0.12 78.18 7.56 7.35 2.82 

  10 0.55 0.13 76.36 7.56 7.00 7.45 

  20 0.55 0.12 78.79 7.56 6.91 8.55 

  30 0.55 0.11 79.39 7.56 6.80 10.01 

  60 0.55 0.12 78.79 7.56 6.66 11.86 

  90 0.55 0.13 76.36 7.56 6.48 14.24 

  120 0.55 0.11 79.39 7.56 6.43 14.99 

นางรม 30 เมช 5 0.55 0.11 79.39 7.56 4.10 45.72 

 

10 0.55 0.12 78.79 7.56 3.93 47.97 

 

20 0.55 0.11 79.39 7.56 3.73 50.62 

 

30 0.55 0.11 80.00 7.56 3.57 52.82 

 

60 0.55 0.11 80.00 7.56 3.49 53.88 

 

90 0.55 0.11 80.00 7.56 3.18 57.98 

 

120 0.55 0.10 81.21 7.56 3.08 59.30 

 
ดังนั้นจึงพบว่าขนาดเปลือกหอยละเอียดที่ 30 เมช จะมีความสามารถในการ ดูดซับ ไนโตรเจน และ

ฟอสฟอรัส ได้ดีกว่าขนาด 8 เมช และในการทดลองได้ใช้ระดับช่วงเวลาในการดูดซับที่แตกต่างกันคือ 5, 10, 20, 
30, 60, 90 และ 120 นาที พบว่าเวลาสัมผัสเป็นพารามิเตอร์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับและสารละลายควร
จะมีเวลาเก็บกักในช้ันของสารดูดซับนานประมาณ  60 นาที จะให้ประสิทธิภาพในการดูดซับได้ดี หากนานกว่า
ประสิทธิภาพการบ้าบัดหรือตัวดูดซับก็จะมีพื้นท่ีผิวในการดูดซับได้ คงที่ หรือเพิ่มข้ึนเล็กน้อย  เพราะขนาดรูพรุน
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ค่อยๆเล็กลงด้วยสารที่ดูดซับเข้าไป และในกรณีของการดูดซับได้ใช้ระบบตีกวนผสมโดยใช้หัวฟู่เติมอากาศความ
ปั่นป่วนของของเหลวในระบบสูง ความหนาของช้ันฟิล์มจะลดลงท้าให้โมเลกุลเคลื่อนที่เข้าหาสารดูดซับได้เร็ว 
(จรรยาพร, 2545) จึงท้าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับได้ดี จากประสิทธิภาพการดูดซับที่กล่าวมาทั้งหมดพบว่า 
เปลือกหอยนางรมมีประสิทธิภาพการดูดซับได้ดีกว่า เปลือกหอยแครง และเปลือกหอยแมลงภู่ ซึ่งสามารถดูดซับ
ไนโตรเจน 53.88, 26.41 และ11.86 และฟอสฟอรัส  80.00, 76.36 และ78.79 ตามล้าดับ ซึ่งตัวอย่างน้้าหลังการ
ดูดซับพบว่าใหค้่าไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ดังแสดงในภาพที ่2 และ 3 ตามล้าดับ 

 

 
ภาพที ่2: ประสิทธิภาพการบ้าบัดไนโตรเจน     

 
ภาพที ่3: ประสิทธิภาพการบ้าบัดฟอสฟอรัส 

 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพบว่า  ตัวดูดซับขนาดเล็กกว่าสามารถดูดซับได้ดีกว่า จึงท้าให้ เปลือกหอยนางรมขนาด 
30 เมช เป็นขนาดที่เหมาะสม ที่สุดส้าหรับการดูดซับ ส่วนเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ 60 นาที ท่ีอุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส อีกทั้งหลังผ่านการเผา 700 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ขนาดรูพรุนของเปลือกหอยนางรมมีรูพรุนกว้างกว่า
เปลือกหอยแครง และเปลือกหอยแมลงภู่ คือ 1-2 , 0.4-0.8 และ 0.01 ไมโครเมตร ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการดูดซับไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส พบว่า สามารถดูดซับไนโตรเจน ได้  53.88, 26.41 และ11.86 
และฟอสฟอรัส 80.00, 76.36 และ78.79 ตามล้าดับ จึงถือได้ว่าเปลือกหอยนางรมมีประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าทิ้ง
บ่อกุ้งได้ดีที่สุด ดังนั้นจึงเสนอแนะว่า ในการที่จะแก้ปัญหา ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ควรส่งเสริมให้มีการใช้เปลือก
หอยนางรม อย่างไรก็ตามหากไม่มีปริมาณเปลือกหอยนามรมมากพอเพื่อการเผา อาจจะสามารถใช้เปลือกหอยแครง 
และหอยแมลงภู่ได้  
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6. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์       
 สามารถประยุกต์อุปกรณ์เพื่อออกแบบเป็นชุดตะแกรง ซึ่งประกอบด้วยวัสดุดังนี้คือ ช้ินไม้เพื่อสร้างเป็น
กล่องสี่เหลี่ยมลูกเต๋า แล้วเย็บด้วยมุ้งลวดขนาดความถี่ประมาณ 1 มิลลิเมตร รอบด้าน จากนั้นบรรจุเปลือกหอยท่ี
ผ่านการเผาและบดละเอียดลงไป ซึ่งบ่อเลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่มีความกว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร และลึก 1 เมตร 
ดังนั้นปริมาตรน้้าท่ีใช้ในบ่อกุ้งจึงมีปริมาตรเท่ากับ 6 ,000 ลูกบาศก์เมตร (1 ลูกบาศก์เมตร มีค่าเท่ากับ 1000 ลิตร) 
จึงท้าให้ทราบได้ว่าปริมาณเปลือกหอยท่ีน้าไปใช้ในการบ้าบัดน้้าทิ้งจริงๆ มีปริมาณ 3x107 กรัม แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่า
ลักษณะน้้าทิ้งของบ่อเลี้ยงกุ้งมีค่าระดับพีเอชเป็นอย่างไร ซึ่งในสภาพของเปลือกหอยมีลักษณะเป็นด่าง ดังนั้นการ
เติมในปริมาณที่มากเกินไปก็สามารถก่อให้ค่าพีเอชเพิ่มสูงขึ้นแล้วมีผลต่อประสิทธิภาพของการดูดซับ ดังนั้นการดูด
ซับขึ้นกับสภาพความเป็นข้ัวของพื้นผิวตัวดูดซับเช่นกัน (Ford, 1981) และในการดูดซับใช้เวลาเพียง 60 นาที และ
จากผลการวิจัยพบว่าระหว่าง 3 ชนิดของเปลือกหอย เปลือกหอยนามรมเหมาะสมที่สุด ดังนั้นหากเกษตรกรสนใจ
สามารถสร้างเตาเผาได้เองเช่น สร้างโดยใช้อิฐมอน แล้วควบคุมอุณหภูมิของเตาโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่ทนต่อความ
ร้อนได้ พร้อมท้ังหาเลือกซื้อเปลือกหอยเองเพื่อน้ามาใช้ในกระบวนการผลิตครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

ทางใบปาล์มน ้ามันเป็นวัสดุเศษเหลือจากสวนปาล์มน ้ามัน มีน ้าตาลกลูโคสเป็นองค์ประกอบหลักใน             
น ้าละลายทางใบปาล์มน ้ามัน งานวิจัยนี จึงได้น้าทางใบปาล์มน ้ามันมาสกัดน ้าเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารส้าหรับการผลิต     
เอทานอล โดยการน้าทางใบปาล์มน ้ามันมาผสมกับน ้าในอัตราส่วน 1:2 แล้วน้าไปให้ความร้อนที่ 121 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 15 นาที พบว่า สารละลายทางใบปาล์มมีปริมาณน ้าตาลทั งหมด 23.14 กรัมต่อลิตร ส่วนใหญ่เป็นน ้าตาล
กลูโคส เมื่อศึกษาการผลิตเอทานอลจากสารละลายทางใบปาล์มน ้ามัน โดยเติมยีสต์สกัด 3 กรัมต่อลิตร พีเอช 5.5 
หมักที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เขย่าท่ีความเร็ว 150 รอบต่อนาที โดยศึกษายีสต์ Saccharomyces cerevisiae 
สายพันธ์ุต่าง ๆ ต่อการผลิตเอทานอล พบว่า ที่เวลา 16 ช่ัวโมง ยีสต์ S. cerevisiae สายพันธ์ุ TISTR 5021 สามารถ
ผลิตเอทานอลได้ดีที่สุดเท่ากับ  8.22 กรัมต่อลิตร ผลผลิต (Yp/s) เท่ากับ 0.40 กรัมเอทานอลต่อกรัมสับสเตรท และ
อัตราการผลิต (productivity) เท่ากับ 0.51 กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง การใช้ทางใบปาล์มน ้ามันเพื่อผลิตเอทานอลเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งส้าหรับการผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร 
 
ค้าส้าคัญ : เอทานอล ทางใบปาล์มน ้ามัน Saccharomyces cerevisiae 
 
Abstract 

Oil palm fronds (OPF) are a by-product of the cultivation of oil palm trees. It is contain high amounts of 
glucose in OPF solution. This research aims to using the OPF to extraction with water as substrate for ethanol 
production. Using the OPF mixed with water ratio to 1:2 and autoclave at 121 °C for 15 min. OPF solution which 
yielded 23.14 g/L total sugars consisting of mostly glucose. Ethanol production from OPF solution added 3 g/L 
yeast extract, pH 5.5 at 30 °C and shaking at 150 rpm. Cultivation of Saccharomyces cerevisiae strains on ethanol 
production. At 16 h, the S. cerevisiae TISTR 5021 produce maximum ethanol production, yield and productivity 
were 8.22 g/L, 0.40 g ethanol/g sugar and 0.51 g/L/h, respectively. This result indicates that OPF can be used as 
an alternative renewable energy source for ethanol production from agricultural waste. 
 
Keywords :  Ethanol, Oil Palm Frond, Saccharomyces cerevisiae 
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บทน้า 
ปัจจุบันทั่วโลกประสบปัญหาด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานน ้ามันที่มีราคาผันผวนและปรับตัวสูงขึ น    

ในหลายประเทศพยายามหาแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆ เพื่อให้สามารถผลิตขึ นได้เองภายในประเทศ ซึ่งเอทานอล
เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ โดยการคาดการณ์ของ Thailand’s Energy Policy and Development Plan 
(2006) พบว่าในปี 2011 จะมีความต้องการใช้เอทานอลส้าหรับใช้ในแก๊สโซฮอล์ถึง 3 ล้านลิตรต่อวัน แต่ในขณะนี 
ไทยสามารถผลิตได้ 825,000 ลิตรต่อวัน ประเทศไทยจึงน่าจะน้าจุดเด่นท่ีเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งมีแหล่งชีวมวล
จากภาคการเกษตรมากมาย เช่น มันส้าปะหลัง อ้อย แกลบ ชานอ้อย และวัสดุเศษเหลืออื่นๆ เช่น เปลือกสับปะรด 
เปลือกแตงโม ซึ่งสามารถน้ามาผลิตเอทานอลได้ (เกศมณี  ตาดทอง และคณะ, 2546; จันทรพร  ผลากรกุล, 2547; 
นฤมล  โตอ่อน, 2549; ภูพิง  สีสังข์ และคณะ, 2547; สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร, 2549) และในประเทศไทยยังมีปาล์มน ้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญมาก เพราะสามารถ
น้ามาใช้ประโยชน์ทั งทางด้านการบริโภคและอุปโภค โดยเฉพาะในด้านพลังงานได้มีการสนับสนุนให้มีการผลิต        
ไบโอดีเซลจากน ้ามันปาล์ม ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีเนื อที่ปลูกปาล์มทั งหมดประมาณ 4.72 ล้านไร่  
(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) โดยก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มน ้ามันไปเข้าสู่กระบวนการต่อไป      
นั นต้องมีการตัดแต่งทางใบปาล์มน ้ามันก่อน ซึ่งน ้าหนักแห้งทางใบที่ตัดทิ ง (ตัดทิ ง 15 ทางใบต่อตันต่อปี คิดที่ 3 
กิโลกรัมต่อทางใบ) คิดเป็น 2,800,000 ตันต่อปี (สินชัย ชินวรรัตน์, 2556) ถือว่ามีปริมาณที่สูงมาก ในปัจจุบัน
เกษตรกรน้าทางใบปาล์มน ้ามันไปใช้เลี ยงสัตว์และคลุมดิน ซึ่งน่าจะมีการน้าไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี  ดังนั นการ
น้าทางใบปาล์มน ้ามันมาผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ 

ในการหมักเอทานอลนิยมใช้ยีสต์ โดยเฉพาะ Saccharomyces cerevisiae  เนื่องจากยีสต์สามารถใช้
น ้าตาลได้หลากหลายชนิด สามารถเจริญเติบโตและผลิตเอทานอลได้ที่ช่วง pH 3.5–6.0 และอุณหภูมิ 28–35    
องศาเซลเซียส (Kosaric et al., 2001) และ S. cerevisiae มีความส้าคัญในการผลิตระดับอุตสาหกรรม เนื่องจากมี
อัตราการเจริญเร็ว มีความคงทนต่อเอทานอล และให้ผลผลิตเอทานอลปริมาณสูง (นฤมล โตอ่อน, 2549) งานวิจัยนี 
จึงศึกษาการผลิตเอทานอลจากทางใบปาล์มน ้ามัน โดยใช้ยีสต์ S. cerevisiae สายพันธุ์ต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบและ
คัดเลือกในการน้าไปผลิตเอทานอลให้ได้ในปริมาณสูง เพื่อเป็นแหล่งของเอทานอลส้าหรับเป็นพลังงานทดแทนอีก
แหล่งหนึ่ง 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อวิเคราะหป์ริมาณน ้าตาลในทางใบปาล์มน ้ามัน 
2. เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ส้าหรับการผลิตเอทานอลจากทางใบ

ปาล์มน ้ามัน 
 
วิธีการวิจัย 
1. การเตรียมเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ส้าหรับการผลิตเอทานอลจากทางใบปาล์มน้้ามัน 

น้ายีสต์ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ TISTR 5017, TISTR 5021, TISTR 5055 และ TISTR 
5088  จากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เก็บรักษาบนอาหาร 
Potato Dextrose Agar (PDA) slant จ้านวน 2 loop ถ่ายลงในอาหาร Yeast extract-Malt extract (YM) 
broth ปริมาตร 90 มิลลิลิตร ในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร ซึ่งได้ผ่านการฆ่าเชื อด้วยหม้อนึ่งไอน ้าที่ 121       
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องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที  เลี ยงเชื อบนเครื่องเขย่าความเร็ว 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 15 ช่ัวโมง  แล้วน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 640 นาโนเมตร  โดยปรับค่าการดูดกลืนแสง (Optical 
Density, OD) เท่ากับ 0.4 (ปริษฎางค์ วงศ์ปราชญ์, 2547) จากนั นถ่ายเชื อเริ่มต้นที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดย
ปริมาตร ลงในอาหารเลี ยงเชื อเพื่อผลิตเอทานอลต่อไป 

 
2. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพ่ือผลิตเอทานอลโดยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae 
 น้าทางใบปาล์มน ้ามันมาปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ นเล็กๆ แล้วน้าไปปั่นด้วยเครื่องปั่นน ้าผลไม้ โดยผสมน ้า
ในอัตราส่วนทางใบปาล์มที่ปอกเปลือกต่อน ้า เท่ากับ 1:2 น้าเข้าหม้อนึ่งไอน ้าที่ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 
นาที ตั งทิ งไว้ให้เย็นแล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง น้าส่วนใสไปวิเคราะห์หาปริมาณน ้าตาลทั งหมด โดยวิธี Anthrone 
Method (Dreywood, 1946) หลังจากนั นน้าน ้าทางใบปาล์มน ้ามันที่ได้ 1000 มิลลิลิตร เติมยีสต์สกัด (yeast 
extract) 3 กรัม แล้วปรับค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 5.5 หลังจากนั นน้าแบ่งใส่ขวดทดลองแล้วปิดฝาให้เป็นสภาวะไร้
อากาศ แล้วน้าเข้าหม้อนึ่งไอน ้าที่ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที 

ท้าการหมักเอทานอลโดยการเติมยีสต์แต่ละสายพันธุ์ที่ผ่านการเตรียมจากข้างต้น ปริมาตร 10 มิลลิลิตร   
ลงในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร ที่มีน ้าละลายทางใบปาล์มน ้ามันที่ผ่านการฆ่าเชื อแล้วปริมาตร 90 มิลลิลิตร     
เลี ยงเชื อบนเครื่องเขย่าความเร็ว 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างที่เวลา 0, 4, 8, 12, 
16, 20 และ 24 ช่ัวโมง เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณน ้าตาลทั งหมดและความเข้มข้นของเอทานอล 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
1. ปริมาณน้้าตาลในทางใบปาล์มน้้ามัน 

การวิเคราะห์ปริมาณน ้าตาลในทางใบปาล์มน ้ามัน  โดยการน้าทางใบปาล์มน ้ามันมาปอกเปลือกและหั่น
เป็นชิ นเล็กๆ  แล้วน้าไปปั่นด้วยเครื่องปั่นน ้าผลไม้ โดยผสมน ้าในอัตราส่วนทางใบปาล์มที่ปอกเปลือก:น ้า เท่ากับ 1:2  
น้าเข้าหม้อนึ่งไอน ้าที่  121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที  ตั งทิ งไว้ให้เย็นแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางจะได้เป็น 2 
ส่วน คือ สารละลายจากทางใบปาล์มและกากทางใบ (ภาพที่ 1) ส่วนที่น้ามาใช้คือส่วนของสารละลายจากทางใบ
ปาล์มน ้ามัน เมื่อน้าไปวิเคราะห์ปริมาณน ้าตาลทั งหมดด้วยวิธี Anthrone Method พบว่า มีปริมาณน ้าตาลทั งหมด
เท่ากับ 23.14 กรัมต่อลิตร ซึ่งผลที่ได้มีปริมาณน ้าตาลน้อยกว่าการทดลองของ Zahari et al. (2012) รายงานผล
การศึกษาการคั นน ้าจากทางใบปาล์มน ้ามันโดยประกอบด้วยน ้าตาลกลูโคส ซึ่งได้น ้าคั นจากการบีบคั นด้วยเครื่องบีบ
น ้าอ้อยอย่างง่าย พบว่า น ้าคั นท่ีได้มีน ้าตาลกลูโคสที่ความเข้มข้น 53.95 กรัมต่อลิตร อาจเป็นเพราะว่ามีการบีบอัด
โดยใช้ทางใบปาล์มน ้ามันสดจึงท้าให้ได้ปริมาณน ้าตาลที่มีความเข้มข้นสูงกว่า และส่งตัวอย่างวิเคราะห์หาชนิดของ
น ้าตาลต่าง ๆ ในสารละลายทางใบปาล์มน ้ามัน โดยใช้เครื่อง HPLC (High pressure liquid chromatography) 
โดยส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า มีเฉพาะน ้าตาลกลูโคส
เป็นส่วนประกอบเท่านั น (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 1 สารละลายจากทางใบปาล์มน ้ามันและกากทางใบปาล์มน ้ามันที่ได้จากการคั นหลังจากเข้าหม้อนึ่งไอน ้าซึ่ง
ส่วนท่ีเป็นสารละลายจากทางใบปาล์มน ้ามันจะน้ามาใช้เป็นอาหารเลี ยงเชื อส้าหรับผลิตเอทานอล โดยเติมยีสต์สกัด 
3 กรัมต่อลิตร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์น ้าตาลจากสารละลายทางใบปาล์มด้วยเครื่อง HPLC (High pressure liquid 
chromatography)  
 
2. การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ S. cerevisiae เพ่ือผลิตเอทานอลจากทางใบปาล์ม 
  จากภาพที่ 3 (a)  แสดงให้เห็นว่ายีสต์สายพันธุ์  TISTR 5017  มีการเจริญเติบโตช้า จึงท้าให้ผลิต        
เอทานอลได้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับยีสต์สายพันธุ์อื่นๆ และจะพบว่ายีสต์สายพันธุ์ TISTR 5021, TISTR 5055 และ 
TISTR 5088 มีการเจริญเติบโต การใช้น ้าตาลและการผลิตเอทานอลใกล้เคียงกัน แต่เมื่อน้าค่าท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่า
อัตราการผลิต (productivity) แล้ว ยีสต์สายพันธุ์ TISTR 5021 จึงควรถูกคัดเลือกเพื่อน้าไปใช้ผลิตเอทานอลจาก
ทางใบปาล์ม จากภาพ 3 (b) จะเห็นว่าช่ัวโมงท่ี 16 ปริมาณน ้าตาลเริ่มจะหมด ดังนั นหากจะพิจารณาจากค่าผลผลิต 
(Yp/s) พบว่าเวลาที่จะใช้หมักไม่ควรเกิน 16 ช่ัวโมง ซึ่งค่าผลผลิต Yp/s ที่เวลา 16 ช่ัวโมงเท่ากับ 0.40 กรัมเอทานอล
ต่อกรัมสับสเตรท และมีอัตราการผลิต (productivity) เท่ากับ 0.51 กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง ซึ่งสูงกว่าอัตราการผลิต 
(0.33 กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง) จากน ้าย่อยล้าต้นปาล์มน ้ามันโดยเชื อ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5517 
ร่วมกับCandida shehatae TISTR 5843 (Noparat et al., 2013)  
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ภาพที่ 3 ผลจากการเลี ยงยีสต์ S. cerevisiae สายพันธุ์ต่างๆ (สายพันธุ์ TISTR 5017, TISTR 5021, TISTR 5055 
และ TISTR 5088) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในสภาวะไร้อากาศ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง (a) การผลิตเอทานอล
ของยีสต์สายพันธ์ุต่างๆ, (b) ปริมาณน ้าตาลทั งหมดที่เหลืออยู่ในน ้าหมักภายใน 24 ช่ัวโมง  
 

นอกจากนี ยังมีค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ จากการทดลอง (ตารางที่ 1) โดยเปรียบเทียบยีสต์แต่ละสายพันธุ์ 
ได้แก่ ค่าพีเอชสุดท้าย ปริมาณน ้าตาลที่เหลือหลังจากการหมักเอทานอล ผลผลิตเอทานอล (Yp/s) กรัมเอทานอลต่อ
กรัมสับสเตรท และอัตราการผลิตเอทานอล (productivity) ที่ 16 ช่ัวโมง พบว่า ค่าพีเอชสุดท้ายอยู่ในช่วง       
4.25–4.56 ส้าหรับปริมาณน ้าตาลที่เหลือยีสต์สายพันธุ์ TISTR 5017 เหลือน ้าตาลมากที่สุด เท่ากับ 13.88         
กรัมต่อลิตร ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณเอทานอลที่ผลิตได้มีค่าน้อยที่สุด (2 กรัมต่อลิตร) ในส่วนของเชื อยีสต์สายพันธุ์ 
TISTR 5021 ให้ผลผลิตเอทานอล (Yp/s) สูงที่สุด เท่ากับ 0.40 กรัมเอทานอลต่อกรัมสับสเตรท รองลงมา           
คือ สายพันธุ์ TISTR 5055 กับ 5088 และ TISTR 5017 ให้ผลผลิตเอทานอล (Yp/s) เท่ากับ 0.31 และ 0.22       
กรัมเอทานอลต่อกรัมสับสเตรท ตามล้าดับ จะเห็นว่าผลผลิตเอทานอลที่สูงที่สุด คือ 0.40 กรัมเอทานอลต่อกรัม
สับสเตรท แต่ก็ยังน้อยกว่าค่าทางทฤษฎี คือ 0.51 กรัมเอทานอลต่อกรัมสับสเตรท อาจเป็นเพราะว่าในการทดลองนี 
ไม่มีการเติมแหล่งไนโตรเจน ซึ่งแหล่งไนโตรเจนมีส่วนช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนและเซลล์ ดังนั นการเติมแหล่ง
ไนโตรเจนลงไปจะช่วยให้เชื อเจริญได้ดีขึ น (Rijssel และ Hansen, 2002) ส่งผลให้มีการผลิตเอทานอลสูงขึ น 

 
ตารางที่ 1 ผลจากการเลี ยงยีสต์สายพันธ์ุต่างๆ ในอาหารเลี ยงเชื อท่ีประกอบด้วยสารละลายจากทางใบปาล์มน ้ามัน
และยีสต์สกัด 3 กรัมต่อลิตร ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในสภาวะไร้อากาศ เป็นเวลา 16 ช่ัวโมง 

Saccharomyces 
cerevisiae 

Initial 
pH 

Final 
pH 

Initial 
sugar 
(g/l) 

Residual 
sugar 
(g/l) 

Ethanol 
 (g/l) 

Yp/s 

(g /g) 
Productivity 

(g/l/h) 

TISTR 5017 5.5 4.56 23.14 13.88 2.00 0.22 0.13 
TISTR 5021 5.5 4.40 23.14 2.39 8.22 0.40 0.51 
TISTR 5055 5.5 4.44 23.14 0.43 7.10 0.31 0.44 
TISTR 5088 5.5 4.25 23.14 0.78 6.98 0.31 0.47 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการทดลองคัดเลือกสายพันธ์ุยีสต์ S. cerevisiae เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอลจากทางปาล์มน ้ามันจาก

ยีสต์ทั ง 4 สายพันธุ์ ได้แก่ TISTR 5017, TISTR 5021, TISTR 5055 และ TISTR 5088  ในสภาวะที่มีค่าพีเอช
เริ่มต้น 5.5, อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง พบว่า ยีสต์ S. cerevisiae สายพันธุ์ TISTR 5021 
สามารถผลิตเอทานอลได้ดีที่สุดเท่ากับ  8.22 กรัมต่อลิตร, อัตราการผลิต (productivity) เท่ากับ 0.51 กรัมต่อลิตร
ต่อช่ัวโมง และผลผลิต (Yp/s) เท่ากับ 0.40 กรัมเอทานอลต่อกรัมสับสเตรท จึงควรน้ายีสต์ S. cerevisiae สายพันธุ์ 
TISTR 5021 มาศึกษาต่อในปัจจัยต่างๆ เพื่อที่จะสามารถผลิตเอทานอลได้ปริมาณสูงและเวลาที่เหมาะสมส้าหรับ
การหมักคือ ท่ีเวลา 16 ช่ัวโมง เนื่องจากเป็นเวลาที่ได้ค่า productivity มากที่สุด ส้าหรับการบีบคั นน ้าทางใบปาล์ม
น ้ามันควรมีการใช้เครื่องอัดบีบท่ีมีความดันสูงเพื่อให้ได้น ้าคั นท่ีมีปริมาณน ้าตาลสูงขึ น ซึ่งเวลาท้าการหมักเอทานอล
จะให้ผลผลิตเอทานอลที่สูงขึ นด้วย 
 
การน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการศึกษาสามารถน้าทางใบปาล์มน ้ามันที่เป็นวัสดุเศษเหลือจากสวนปาล์มน ้ามันไปผลิตเอทานอลใน   
ถังหมักขนาดใหญ่ และน้าเอทานอลที่ได้ไปกลั่นเพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น น้าไปผสมกับน ้ามันเบนซิน
เพื่อผลิตแก๊ซโซฮอล์ เป็นต้น 
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อนุเคราะห์เชื อยีสต์ที่ใช้ในการทดลองครั งนี  
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กิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิต
ข้าวชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นํา                               

ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของอาเซียน 
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Community Organic Rice Producer Groups in the North of Thailand   to the 
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บทคัดย่อ                                                                                                                                      
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาคเหนือ
ของประเทศไทย และพัฒนากิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิต
ข้าวชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นําตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของอาเซียน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed Method) โดยใช้ท้ังวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) การผลิตข้าว
อินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของการเกษตรแบบแบบมี
สัญญา (Contract Farming) โดยมีบริษัทเอกชนเป็นคู่สัญญาและเป็นผู้กําหนดกระบวนการถ่ายโอนความรู้และ
กิจกรรมการถ่ายโอนความรู้ท้ังหมด กิจกรรมการถ่ายโอนความรู้ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันคือ การอบรมให้ความรู้และ
การศึกษาดูงาน 2) ตัวแบบการถ่ายโอนความรู้ท่ีเหมาะสมคือ ตัวแบบการถ่ายโอนความรู้แบบมีส่วนร่วม SCAPEN 
Model ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ Sustainable development concept Communication, 
Awareness Participation Education และ Networking โดยมีกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้ท่ีเป็นปัจจัยสําคัญท่ี
ส่งผลต่อความสําเร็จคือ กิจกรรมการสื่อสาร กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วม และกิจกรรมการสร้างเครือข่าย                                 

คําสําคัญ: กิจกรรมการถ่ายโอนความรู้ ข้าวอินทรีย์ อาหารเพ่ือสุขภาพ 

Abstract 

Main objective of this research is to set up knowledge transfer activity for the development of organic rice 
production of community producers in the North of Thailand. The research attempts to 1) study the present 
development of organic rice production process, and 2) develop knowledge transfer activity for the development 
of the potentiality of community organic rice producer groups in the North of Thailand to the leader of healthy 
food market in ASEAN. Mixed method research was used, and the findings are as follows: 1) most of community 
organic rice producers in the North of Thailand are in contract farming business; private companies act as “the 
parties” and dominate knowledge transfer processes and activities with the producers , and 2) suitable knowledge 
transfer model for the development of the potentiality of community organic rice producer groups in the North 
of Thailand to the leader of healthy food market in ASEAN as indicated by this research is the use of  
participatory knowledge transfer activity strategy, SCAPEN Model. This model was separated into 6 steps, 
Sustainable development concept, Communication, Awareness, Participation, Education, and Networking. The key 
success knowledge transfer activities are communication activities, participation activities, and networking 
activities. 

Keywords: Knowledge Transfer Activities, Organic Rice, Healthy Food 
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1. บทนํา                                                                                                                                    
 ในปัจจุบันเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัยเป็นท่ีรับรู้กันอย่างกว้างขวางในสังคมไทย อันเนื่องจาก
ปัญหาการใช้สารเคมี ในการผลิต และการปนเปื้อนในอาหาร ซ่ึงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ท้ังในกระบวนการผลิต ซ่ึง
เกษตรกรจํานวนมากมีปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมี ในขณะท่ีผู้บริโภคต้องเส่ียงกับการกินอาหารปนเปื้อน
สารเคมี ปัญหาเหล่านี้มิได้มีขอบเขตในระดับประเทศ แต่สัมพันธ์กับการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงมีผลทําให้ประเทศ
ไทยต้องปรับนโยบายสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า เกษตรอินทรีย์จะได้รับการยกระดับ ใน
ระดับนโยบายให้เป็นวาระแห่งชาติ แต่ความเข้าใจในเรื่องระบบเกษตรอินทรีย์ก็ยังมีความแตกต่างกัน ทําให้การ
ปฏิบัติแตกต่างกัน ประกอบกับเร่ืองระบบเกษตรอินทรีย์ มิใช่เป็นเพียงระบบการผลิตเพียงอย่างเดียว แต่สัมพันธ์กับ
ประเด็นอ่ืนๆ ท้ังด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นัยยะทางนิเวศวิทยา และกรอบคิดในการพัฒนาคนและ
สังคม ทําให้การพัฒนาระบบดังกล่าว มีบริบทท่ีแตกต่างกัน ตามกรอบคิดหรือกระบวนทัศน์ท่ีแตกต่างกัน (สุภา     
ใยเมือง, 2556)                                                                                                                              
 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทยท่ีรัฐบาลได้กําหนดเป็นหนึ่งในพืชท่ีได้รับการส่งเสริมให้ผลิต
ข้าวอินทรีย์เนื่องจากการผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวท่ีไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่า 
ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกําจัดวัชพืช สารป้องกันกําจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว 
ตลอดจนสารเคมีท่ีใช้รมเพ่ือป้องกันกําจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะทําให้ได้ผลผลิต
ข้าวท่ีมีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการ
เกษตรแบบย่ังยืนอีกด้วย (กรมการข้าว, 2556)                                                                                    
 อย่างไรก็ตามการผลิตข้าวอินทรีย์มีขั้นตอนการผลิตท่ีซับซ้อนในทุกข้ันตอนของการผลิตเร่ิมต้ังแต่การเลือก
พ้ืนท่ีปลูก การเลือกใช้พันธุ์ข้าว การเตรียมเมล็ดพันธ์ุข้าว การเตรียมดิน วิธีปลูก การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน ระบบการปลูกพืช การควบคุมวัชพืช การป้องกันกําจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช การจัดการน้ํา การเก็บเก่ียว 
การนวดและการลดความชื้น การเก็บรักษาข้าวเปลือก การสี และการบรรจุหีบห่อเพ่ือการค้า อาจกล่าวได้ว่า การ
ผลิตข้าวอินทรีย์เป็นการผลิตฐานความรู้ (Knowledge Based Production) อย่างแท้จริง จึงจําเปน็ต้องอาศัย
กระบวนการถ่ายโอนความรู้ผ่านกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าว
อินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชน                                                                                                           
 ปัจจุบันกลุ่มผู้ผลติข้าวชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทยอยู่ในระยะเริ่มต้นการผลิตข้าวอินทรีย์ จึง
จําเป็นต้องพัฒนาความรู้ในด้านการผลิตอย่างมากเพ่ือก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นําตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของอาเซียน 
จึงเป็นกลุ่มเกษตรกรที่สําคัญท่ีจําเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายโอนความรู้ผ่านกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้
จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ ซ่ึงการท่ีจะขับเคลื่อนกระบวนการถ่ายโอนความรู้ให้
เกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปะรรมน้ันต้องอาศัย "กิจกรรมการถ่ายโอนความรู้" ท่ีเหมาะสมกับวิถีแห่งการเรียนรู้และบริบท
ชุมชนแต่ละชุมชน ด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นต้องศึกษากิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าว
อินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นําตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของอาเซียน 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาคเหนือของประเทศไทย               
 2.2 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าว
ชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นําตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของอาเซียน 

3. วิธีการวิจัย                                                                                                                    
 การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใช้ท้ังวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยแบ่งเป็น 8 ขั้นตอน ดังน้ี (IIED and ODA, 1994)                                                                        
 3.1  ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพของ
ประเทศไทย การผลิตข้าวอินทรีย์ในประเทศไทย สถานการณ์การผลิตข้าวอินทรีย์ของประเทศไทยในอาเซียน ตลาด
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ข้าวอินทรีย์ในอาเซียนและตลาดโลก                                                                                                    
 3.2  ศึกษาประชากรในการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชนท้ังหมดในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วยศูนย์ผลิตข้าวชุมชนจํานวน 463 ศูนย์ (กรมการข้าว, 2556) โดยการแจกแบบสอบถาม
ครบท้ัง 463 ศูนย์ซ่ึงเป็นประชากรในการวิจัยท้ังหมด โดยแบบสอบถามมีเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดการผลิตข้าว และ
กระบวนการผลิตข้าวท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชนในภาคเหนือท่ีมีแนวคิดและ
ดําเนนิการผลิตข้าวอินทรีย์เพ่ือเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาข้ันตอนต่อไป                                                                      
 3.3  วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้ันตอนท่ี 3.1 และขั้นตอนท่ี 3.2 ด้วยวิธีการทาง
สถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลท่ีได้จากข้อคําถามปลายเปิด และ 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพของประเทศไทย การผลิตข้าว
อินทรีย์ในประเทศไทย สถานการณ์การผลิตข้าวอินทรีย์ของประเทศไทยในอาเซียน ตลาดข้าวอินทรีย์ในอาเซียน
และตลาดโลก  หลังจากนั้นจึงนาํข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาคัดเลือกตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชนท่ีมี
แนวคิดและดําเนินการผลิตข้าวอินทรีย์ในปัจจุบัน และใช้กระบวนการถ่ายโอนความรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต
ข้าวอินทรีย์  จํานวน 3 กลุ่ม                                                                                                                  
 3.4 ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษากลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชนจํานวน 3 กลุ่มท่ีคัดเลือกมาจากข้อ 3.3 
ด้วยวิธีการสํารวจแปลงนาท่ีผลิตข้าว สังเกตกระบวนการผลิตข้าว และสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
สภาพปัจจุบันของกระบวนการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ความรู้ในด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ การถ่ายโอนความรู้
และกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้ในด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชน และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การตลาดของข้าวอินทรีย์ภายหลังการเปิดประชาคมอาเซียน                                                                      
 3.5 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของกระบวนการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาคเหนือของประเทศไทยท้ังใน
ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของสภาพปัจจุบันของกระบวนการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ การใช้
ความรู้ในด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ การถ่ายโอนความรู้ กิจกรรมการถ่ายโอนความรู้ในด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดอาหารในบริบทของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และโลกท่ีมี
ผลต่อการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ สถานการณ์ด้านตลาดและการแข่งขันในด้านการผลิตอาหารสุขภาพ
ของอาเซียนและโลก และทิศทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชนในภาคเหนือของ
ประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นําตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของอาเซียน                                                             
 3.6 พัฒนาตัวแบบการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Management Model) และกิจกรรมการถ่ายโอน
ความรู้ (Knowledge Management Activities) เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าว
ชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นําตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของอาเซียนจากข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม
ด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพท้ังหมดข้างต้น                                                                                                   
 3.7 ถ่ายทอดตัวแบบการถ่ายโอนความรู้และกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นําตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของ
อาเซียนสู่ผู้ผลิตข้าวชุมชนต่างๆ ผา่นช่องทางการสือ่สารท่ีหลากหลาย เช่น ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้าน
การเกษตรและเทคโนโลยีต่างๆ สื่อบุคคล สื่อท้องถ่ิน สื่อพ้ืนบ้าน สื่อกิจกรรม เป็นต้น                                                
 3.8 พัฒนากลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในชุมชนต้นแบบท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยใช้กิจกรรมการถ่ายโอน
ความรู้ท่ีพัฒนาได้จากงานวิจัยนี้ สรุปจุดเด่น จุดด้อยของกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เพ่ือปรับปรุง แก้ไขกิจกรรมการ
ถ่ายโอนความรู้และเผยแพร่สู่กลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป                                                           
 หมายเหตุ บทความวิจัยนี้จะรายงานผลการวิจัยต้ังแต่ขั้นตอนการวิจัยท่ี 3.1-3.6 เท่านั้นเนื่องจากงานวิจัย
ยังไม่เสร็จสิ้น 

 

4. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย                                                                                     
 4.1 แนวคิดการถ่ายโอนความรู้ของ Szulanski (1999) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) การเริ่มถ่ายโอน 
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(Initiation) 2) การดําเนินการ (Implementation) 3) การนําความรู้ไปใช้และการตรวจสอบ (Ram-up) และ 4) 
การบูรณาการ (Integration)                                                                                                              
 4.2 แนวคิดการถ่ายโอนความรู้ตามมุมมองของ Roy Parent และ Desmarais แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน 
คือ (Roy Parent and Desmarais, 2003) คือ 1) การสร้างความรู้ (Generation) 2) การปรับเปลีย่นความรู้ 
(Transformation) 3) การเผยแพร่ความรู้ (Diffusion) 4) การรับความรู้ (Reception) 5) การยอมรับนําไปใช้ 
(Adoption) และ 6) การใช้ประโยชน์จากความรู้ (Utilization) 

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล                                                                                                    
 5.1 ผลการวิจัย พบว่า                                                                                                          
  5.1.1 สภาพปัจจุบันของกระบวนการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาคเหนือของประเทศไทยมี
การเจริญเติบโตแบบช้าๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2556  แม้วา่รัฐบาลไทยจะได้พยายามสนับสนุนเกษตรอินทรีย์และเร่ง
ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555-2559 และขยายโอกาสการลงทุนและการตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์ รับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 แล้วก็ตาม  ปัจจุบันก็ยังคงมีผู้ผลิตข้าว
ชุมชนภาคเหนือจํานวนน้อยท่ีผลิตข้าวอินทรีย์ อาจกล่าวได้ว่าปัจจบุันมีผู้ผลติข้าวชุมชนในเขตภาคเหนือท่ีผลิตข้าว
อินทรีย์เต็มรูปแบบจะอยู่ในลักษณะของการทําการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) ซ่ึงก็คือ ระบบการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ท่ีมีการทําสัญญาซ้ือขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกร หรือเจ้าของฟาร์ม กับคู่สัญญา คือ 
"ผู้รับประกัน" ซ่ึงมักเป็นบริษัทเอกชนท่ีสัญญาว่าจะซ้ือผลผลิตคืนจากอีกฝ่ายในราคาท่ีตกลงกันต้ังแต่ต้น เรียกว่า 
"ราคาประกัน" ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเม่ือครบกําหนดสัญญาโดยในปัจจุบันจะมีกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในชุมชนใน
ลักษณะนี้จํานวนมากถึง 268 ครอบครัวในพ้ืนท่ีรอยต่อ 2 จังหวัดคือ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย                
 การผลิตข้าวอินทรีย์จําเป็นต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีท่ีซับซ้อนเป็นอย่างมากในการผลิตต้ังแต่ขั้นตอน
การเลือกพ้ืนท่ีปลูก การเลือกใช้พันธ์ุข้าวการเตรียมเมล็ดพันธ์ุข้าว การเตรียมดิน วิธีปลูก การจัดการความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ระบบการปลูกพืช การควบคุมวัชพืช การป้องกันกําจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช การจัดการน้ํา 
การเก็บเก่ียว การนวดและการลดความชื้น การเก็บรักษาข้าวเปลือก การสี และการบรรจุหีบห่อเพ่ือการค้า โดยใน
ทุกข้ันตอนต้องเป็นระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีเน้นเร่ืองของธรรมชาติเป็นสําคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติ เพ่ือการผลิตอย่างย่ังยืน เช่น ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในไร่นาหรือจากแหล่งอ่ืน ควบคุมโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานท่ีไม่ใช้สารเคมี การเลือกใช้
พันธ์ุข้าวท่ีเหมาะสมมีความต้านทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ การจัดการพืช ดิน และน้ํา ให้
ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าวเพ่ือทําให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงตาม
ธรรมชาติ การจัดการสภาพ แวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว เป็นต้น การ
ปฏิบัติเช่นนี้ก็สามารถทําให้ต้นข้าวท่ีปลูกให้ผลผลิตสูงในระดับท่ีน่าพอใจ (กรมการข้าว, 2556)                                         
 สาเหตุท่ีผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในชุมชนของไทยยังมีจํานวนน้อยน้อย ส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการในการผลิต 
และการรับรองจากหน่วยงานรัฐท่ีเข้มงวด ทําให้เกษตรกรเห็นว่าข้ันตอนยุ่งยาก จึงไม่ค่อยหันมาสนใจทําเกษตร
อินทรีย์มากนัก อีกท้ังผลผลิตท่ีได้อาจลดลงในช่วงแรกของการทําเกษตรอินทรีย์เพราะต้องปรับพ้ืนท่ีปลูกใหม่
ท้ังหมด ซ่ึงจากนี้ไปหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องขยายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงส่งผลให้
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในชุมชนจําเป็นต้องพ่ึงพาบริษัทเอกชนในด้านความรู้และเทคโนโลยีด้าน
กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์และช่องทางทางการตลาดจึงไม่สามารถพัฒนาให้กลุ่มของตนเองเกิดความเข้มแข็งและ
มีอํานาจต่อรองทางการค้าได้                                                                                                                 
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 ในด้านกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เพ่ือการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ในพ้ืนท่ีภาคเหนือใน
ปัจจุบันพบว่า กจิกรรมการถ่ายโอนความรู้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการอบรมให้ความรู้ในด้านกระบวนการผลิตข้าว
อินทรีย์ท้ังกระบวนการ และการศึกษาดูงานการผลิตข้าวอินทรีย์ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงทุกกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้จะ
เกิดข้ึนโดยการดําริริเร่ิม การดําเนินกิจกรรม การประเมินผล ตลอดจนการสนับสนนุงบประมาณจากบริษัทเอกชนท่ี
เป็นคู่สัญญาท้ังสิ้น อาจกล่าวได้ว่า สภาพปัจจุบันของกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์แบบเต็มรูปแบบในภาคเหนือของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการทําเกษตรแบบมีพันธะสัญญา และกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เพ่ือพัฒนาการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่ถูกกําหนดโดยบริษัทเอกชนท่ีเป็นคู่สัญญานั่นเอง                                                     
  5.1.2 กิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิต
ข้าวชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นําตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของอาเซียน พบว่าจากการหารือถึง
นโยบายการค้าข้าวของกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Member Countries’ Rice Trade Policies) และผู้แทน
สหกรณ์จากประเทศต่างๆ ได้นําเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการค้าข้าวของประเทศตนเอง ได้
ข้อสรุปว่าข้าวเป็นพืชอาหารหลักของประชากรในอาเซียน และเกือบทุกประเทศในอาเซียนปลูกข้าว ยกเว้นเพียง
สิงคโปร์ โดยมีประเทศผู้ส่งออกข้าวเป็นสินค้าหลัก ได้แก่ กัมพูชา พม่า ไทย และเวียดนาม ส่วนประเทศผู้นําเข้า
หลัก ได้แก่ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซ่ึงกลุ่มประเทศอาเซียนมีเป้าหมายที่จะสร้างความม่ันคงทางอาหารภายใน
ภูมิภาค ปัจจุบันอาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมีปริมาณผลผลิตพืชอาหารประเภทข้าวและน้ําตาลเพียงพอต่อความต้องการ
บริโภคภายในภูมิภาคโดยการเชื่อมโยงตลาดข้าวสหกรณ์กับต่างประเทศเป็นสิ่งท่ีจําเป็น ตามโครงการส่งเสริมการ
ปลูกข้าวอินทรีย์เพ่ือการส่งออก ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าและการค้าท่ีเป็นธรรม  
โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันผ่านเว็บไซต์ของ ACEDAC และการสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยง
ทางการค้าระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ซ้ือสินค้าแต่ละชนิด (ASEAN Commodity Club) เช่น ASEAN Rice 
Club เป็นต้น นอกจากน้ันยังมีการส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ในลักษณะ ASEAN Sister 
Cooperative หรือการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสหกรณ์ ซ่ึงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในร่างแผนการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในอาเซียนท่ีฟิลิปปินส์จะเป็นผู้จัดทํา 
เพ่ือนําเสนอเป็นแนวทางในการจัดต้ัง ACBN (Agricultural Cooperative Business Networking) ซ่ึงจะมีขึ้นใน
อนาคตต่อไป                                                                                                                           
 อย่างไรก็ตามอุปสรรคในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยคือ การท่ีเกษตรกร ผู้ประกอบการ 
ผู้บริโภคขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่มีกฎหมายเฉพาะบังคับ การมีตรารับรองหลายแบบทําให้ผู้บริโภคสับสน และ
มาตรฐานของประเทศ (ออร์แกนิกไทยแลนด์) ยังไม่เป็นท่ียอมรับในระดับสากล ในส่วนของแผนการส่งเสริมตลาด
อินทรีย์ของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2556 คือ การเร่งพัฒนาตลาดท้ังในและต่างประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดในทุก
ภูมิภาค การเชื่อมโยงตลาดอาเซียนและเน้นการเข้าสู่ตลาดหลัก การพัฒนาผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมการถ่ายโอน
ความรู้คือ การจัดอบรมศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นต้น       
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เพ่ือการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ยังคงอยู่
ในรูปแบบของการจัดการอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงานซ่ึงเป็นกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้ในระดับการให้
ความรู้เพ่ือสร้าง “การรับรู้” แต่ยังไม่สามารถสร้าง “ความตระหนัก” ในความสําคัญของความรู้และสร้างแรง
ขับเคล่ือนมหาศาลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ “การปฏิบัติ” อย่างต่อเนื่อง ย่ังยืนอย่างแท้จริงได้                           
 จากการวิจัยนี้พบว่ากิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม
ผู้ผลิตข้าวชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นําตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของอาเซียนจําเป็นต้องเป็น
กิจกรรมการถ่ายโอนความรู้ท่ีสามารถสร้างความตระหนักในความสําคัญความรู้ท่ีสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิต

- 50 -



การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภฎัสรุาษฎร์ธานีวิจยั ครัง้ท่ี 9  : 2556 
“การวิจยัเพ่ือพฒันาท้องถ่ินสูป่ระชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 
 

 

          

ข้าวอินทรีย์ การเข้าถึงตลาด และการเพิ่มพลังในการต่อรองทางการค้าได้ โดยตัวแบบการถ่ายโอนความรู้ท่ีเหมาะสม
ท่ีได้จากการวิจัยนี้ คือ SCAPEN Model  ซ่ึงประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังน้ี (1) Sustainable development 
concept หมายถึง แนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีเป็นแนวคิดการพัฒนาหลักของโลกและของอาเซียนท่ีมุ่งสร้าง
การพัฒนาให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (2) Communication หมายถึง 
กระบวนการสื่อสารเพื่อกระตุ้นความตระหนักในความ  สําคัญของแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนซ่ึงเป็นต้นกําเนิด
แนวคิดการผลิตสีเขียว และการผลิตข้าวอินทรีย์ผ่านกิจกรรมการสื่อสารและสื่อต่างๆ  (3) Awareness หมายถึง 
ความตระหนักของทุกภาคส่วนในด้านความสําคญัของการผลิตและการบริโภคข้าวอินทรีย์ (4) Participation 
หมายถึง การสร้างมีส่วนร่วมในกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้ของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวอินทรีย์ (5) 
Education หมายถึง การถ่ายโอนความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ผ่านการศึกษาท้ัง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ(5) Networking หมายถึง การสร้างเครือข่ายผู้ผลิต
ข้าวอินทรีย์ในชุมชนท่ีเข้มแข็งท่ีมีความสามารถต่อรองในเชิงธุรกิจท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติได้ 
นอกจากนั้นยังเป็นเครือข่ายในการถ่ายโอนความรู้ในด้านการผลิต การพัฒนามาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้รับ
การยอมรับในระดับสากลอีกด้วย                                                                                                      
 นอกจากนั้น จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เพ่ือพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์
ในภาคเหนือของประเทศไทยยังคงเกิดข้ึนน้อย โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในชุมชนจะถ่ายโอนความรู้ผ่าน
กิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เพ่ือสื่อสารแนวคิดการผลิตข้าวอินทรีย์สู่ชุมชน กิจกรรมการสร้างการมีสว่นร่วม และ
กิจกรรมการสร้างเครือข่าย ซ่ึงกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เหล่านี้มีความสําคัญต่อกระบวนการพัฒนาผู้ผลิตข้าว
อินทรีย์ชุมชนในระดับบุคคล และกลุ่มเพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านความรู้เพ่ือการผลิตข้าวอินทรีย์ ตลบอดจนการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการผลิตข้าว และการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อย่างย่ังยืนต่อไป                                           
 อย่างไรก็ตาม บทความนี้เป็นเพียงการรายงานผลการวิจัยบางส่วนเท่านั้น งานวิจัยนี้ยังไม่เสร็จสิ้นลง ใน
ขั้นตอนต่อไปของการวิจัยคือ การนํา SCAPEN Model ไปทดลองใช้ในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในชุมชนท่ี
ให้ความร่วมมือต่อไป                                                                                                                                         
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย จากผลการวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นพบว่ามีองค์ประกอบของการถ่ายโอนความรู้ท่ี
มีความสอดคล้องกับท้ังสองแนวคิดการถ่ายโอนความรู้ท่ีนํามาใช้ในการวิจัย คือ แนวคิดการถ่ายโอนความรู้ของ 
Szulanski (1999) และแนวคิดการถ่ายโอนความรู้ตามมุมมองของ Roy Parent และ Desmarais (2003)  โดยพบ                          
ประเด็นในการอภิปรายผลได้ด้งน้ี                                                                                     
  5.2.1 ในด้านบทบาทในกระบวนการถ่ายโอนความรู้จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เพ่ือ
การพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ท่ีผ่านมาพบว่า บทบาท “ผู้ถ่ายโอนความรู้” ส่วนใหญ่ถูกกําหนดโดยบริษัทเอกชน
คู่สัญญา โดยผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ของชุมชนมีบทบาทเป็นเพียง “ผู้รับการถ่ายโอนความรู้” เท่านั้น ซ่ึงกิจกรรมการถ่าย
โอนความรู้ท่ีผ่านมาจึงอาจจะไม่สอดคล้องกับทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมและวิถีแห่งการเรียนรู้ของผู้ผลิต
ข้าวอินทรีย์ของชุมชนอย่างแท้จริง                                                                                                        
  5.2.2 ในด้านขององค์ความรู้ท่ีถูกถ่ายโอนออกมาผ่านกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการถ่ายโอน
ความรู้เป็นองค์ความรู้ท่ีถูกกําหนดข้ึนจากความต้องการของบริษัทเอกชนคู่สัญญาเป็นสําคัญ โดยผู้ผลิตข้าวอินทรีย์
ในชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดประเด็นความรู้ เนื้อหาความรู้ วิธีการถ่ายโอนความรู้ใดๆ เลย ดังน้ันความรู้ท่ี
ได้รับการถ่ายโอนมาอาจจะไม่ใช่ความรู้เชิงปฏิบัติการ (Practical Knowledge) ท่ีสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาข้าว
อินทรีย์ได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ความรู้ต่างๆ เหล่านี้จึงไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ในของ
ชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชนได้อย่างแท้จริง ซ่ึงจําเป็นต้องอาศัย “กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม” ในกิจกรรมการ
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ถ่ายโอนความรู้ในทุกข้ันตอนจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ีได้ ดังปรากฏในองค์ประกอบหนึ่งของตัวแบบการถ่ายโอน
ความรู้ คือ Participation นั่นเอง                                                                                                    
  5.2.3 ในด้านของปัจจัยท่ีส่งผลตอ่ความสําเร็จของกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้พบว่า ปัจจัยท่ี
ส่งผลโดยตรงต่อความสําเร็จของกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้ประกอบด้วย การสื่อสาร (Communication) การมี
ส่วนร่วม (Participation) และการสร้างเครือข่าย (Networking) ซ่ึงท้ังสามปัจจัยต่างส่งผลเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน คือ 
การสื่อสารเป็นกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมนําไปสู่การพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตข้าว
อินทรีย์ชุมชนท่ีเข้มแข็ง ซ่ึงเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ของชุมชนได้อย่างย่ังยืน
ท่ามกลางบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงของอาเซียนและโลก 

6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ                                                                                                    
 จากผลการวิจัยนีส้ามารถสรุปได้ว่า “ความรู้” เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์
ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นําตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของอาเซียน โดยตัว
แบบการถ่ายโอนความรู้ท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาในเร่ืองดังกล่าวนี้คือ ตัวแบบการถ่ายโอนความรู้แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Knowledge Transfer Model) ท่ีชื่อ SCAPEN Model ซ่ึงประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 
Sustainable development concept, Communication, Awareness, Participation, Education, และ 
Networking โดยมีกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้ท่ีเป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อความสําเร็จคือ กิจกรรมการสื่อสาร 
กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วม และกิจกรรมการสร้างเครือข่าย                                                           
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป คือการพัฒนาตัวแบบการถ่ายโอนความรู้และกิจกรรมการถ่ายโอน
ความรู้ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องในความรู้และนวัตกรรมเป็นฐานการผลิตต่อไป โดยใช้วิธีการวิจัยอ่ืนๆ ท่ี
แตกต่างจากวิธีวิจัยในงานวิจัยนี้  

7. การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์                                                                                                   
 ผลจากงานวจิัยนี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าว
ชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นําตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของอาเซียนได้โดยการนําไปทดลองใช้
กับชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในพ้ืนท่ีต่างๆ เพราะเป็นตัวแบบการถ่ายโอนความรู้ท่ีไม่ได้กําหนดกรอบของกิจกรรมการ
ถ่ายโอนความรู้ท่ีชัดเจนตายตัวจึงมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของความรู้ท่ีจะถ่ายโอน กจิกรรมการ
ถ่ายโอนความรู้ให้สอดคล้องกับบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของแต่ละท้องถ่ินได้ จึงสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้ในชุมชนต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง แต่อาจจะพบว่าแต่ละชุมชนมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของ
กิจกรรมการถ่ายโอนความรู้แตกต่างกันออกไปตามบริบทพ้ืนท่ี นอกจากนั้นยังอาจจะพบองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิม
เข้ามาหรือลดลงไปจาก SCAPEN Model ก็ได้ ซ่ึงอาจนําไปสู่การพฒันาตัวแบบการถ่ายโอนความรู้และกิจกรรมการ
ถ่ายโอนความรู้ใหม่ๆ ต่อไป 
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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง “การประเมินผลความพึงพอใจนวัตกรรมแผนพับเพื่อการประชาสัมพันธศูนยกสิกรรมธรรมชาติวัดปา
ยาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช” เปนงานวิจัยที่ทําตอเน่ืองมาจากงานวิจัยเรื่อง “การสรางนวัตกรรมส่ือส่ิงพิมพแบบ
มีสวนรวมเพื่อการประชาสัมพันธ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัดปายาง  ต.ทางิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช” โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อ 1) เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรับสารตอแผนพับของศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัดปายาง 2) เพื่อ
นํา ขอเสนอแนะและขอมูลอ่ืนๆ จากการสํารวจไปปรับแกแผนพับเพื่อการประชาสัมพันธศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัด
ปายาง ใหตรงกับความตองการของผูรับสาร และ 3) เพื่อจัดทําเปนตนแบบของนวัตกรรมแผนพับเพื่อการ
ประชาสัมพันธของศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัดปายางตอไป โดยการวิจัยดังกลาว เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Methodology) โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นมา สอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูรับ
สาร ซ่ึงเปนการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย ไดแก ผูเขามาใชบริการของศูนยฯ เชน เขามาศึกษาดูงาน เขารับการ
อบรม ฯลฯ ในระยะเวลา 3 เดือน โดยเปนระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บขอมูลภายใตโครงการวิจัย โดยจาก
ผลการวิจัย ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับมา 261 ชุด จากแบบสอบถามทั้งหมด 500 ชุด คิดเปนรอยละ 52.2 โดย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ่ึงเปนผูรับสารจากแผนพับเพือ่การประชาสัมพันธดังกลาว มีความพึงพอใจภาพรวม
การออกแบบแผนพับเพื่อการประชาสัมพันธของศูนยฯ ในระดับพึงพอใจมาก และมีประเด็นหรือขอเสนอแนะที่
ผูวิจัยตองปรับปรุงแกไขแผนพับ โดยพิจารณาจากผลการวิจัยที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก 
ประเด็นความถูกตองของเน้ือหา และผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากมีความพึงพอใจนอย ไดแก ประเด็นความถูก
ตองของเน้ือหา ประเด็นความนาสนใจของเน้ือหา และรูปแบบของแผนพับ ซ่ึงไดแก เรื่อง ขนาดตัวอักษร 
ภาพประกอบ การจัดวางองคประกอบ และความสวยงามของแผนพับ  
 
คําสําคัญ : การประเมินผลความพึงพอใจ แผนพับเพื่อการประชาสัมพันธ 
 
Abstract 

The research titled “Satisfaction Evaluation of Pamphlet for Public Relations Innovation of the Natural 
Agriculture Center, Pa Yang Temple, Muang District, Nakhon Si Thammarat Province” was conducted continuously 
and related to the previous research “Creating Print Media Innovation for Doing Public Relations, the Natural 
Agriculture Center, Pa Yang Temple, Tha-ngew, Muang, Nakhon Si Thammarat”. The research objectives are 1) to 
survey the satisfaction of receivers in case of pamphlet of the Natural Agriculture Center 2) to consider the 
suggestions and other advantageous information to apply and adapt the pamphlet for doing public relations of 
the center and response to receivers’ needs and 3) to be the master of pamphlet for doing public relations of 
the center. This research is quantitative by using questionnaires to survey the satisfaction and opinion of the 
receivers which is  the simple random sampling who are people participating in field trip, training etc. within 3 
months which is the appropriate period to collect data for this research. From the research result, the researcher 
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received 261 questionnaires from overall 500 questionnaires or 52.2%. The most respondents satisfied in overall 
pamphlet in the high level. However, there are some issues which the researcher had to develop the pamphlet 
because the respondents satisfied in the lowest level; that is the issue of the content accuracy and the most 
respondents satisfied in the low level in the issues of the content accuracy, the interest of content and patterns 
which are alphabet size, pictures, composition and the beauty of pamphlet. 

   
Keywords : Satisfaction Evaluation, Pamphlet for Doing Public Relations 
 

บทนํา 
โครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินผลความพึงพอใจนวัตกรรมแผนพับเพื่อการประชาสัมพันธศูนยกสิกรรม

ธรรมชาติ วัดปายาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช” เปนโครงการตอเน่ืองมาจากการดําเนินการวิจัยเรื่อง “การสราง
นวัตกรรมส่ือส่ิงพิมพแบบมีสวนรวมเพื่อการประชาสัมพันธศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัดปายาง  ต.ทางิ้ว อ.เมือง            
จ.นครศรีธรรมราช” ที่นําองคความรูจากส่ือบุคคล ไมวาจะเปน ผูนําชุมชน กรรมการประจําศูนยฯ และชาวบานที่
เก่ียวของ ซ่ึงเปนผูถายทอดความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยฯ เผยแพรสูกลุมคนภายนอกที่สนใจ ผานทางการ
ใชชองทางการส่ือสาร อันไดแก ส่ือประชาสัมพันธ 

ในการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยเลือกสรางสรรค ส่ือส่ิงพิมพประเภทแผนพับ โดย ณรงค สมพงษ (2543 : 140) 
ใหเหตุผลวา แผนปลิว แผนพับ และเอกสารเลมเล็ก สามารถใชในการสงเสริมเผยแพรไดหลายเรื่อง เม่ือตองการ
เผยแพรความรูเฉพาะทาง และอาจใชรวมกับทัศนวัสดุอ่ืนๆ ในระหวางที่มีการรณรงคเพราะวามีราคาถูก ใชแจกในที่
ประชุม งานแสดง และแจกใหสําหรับผูฟงรายการวิทย ุ ชวยสนับสนุนส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆ ที่อาจออกลาชาไมทันกับการ
ใชงาน เชน ในระหวางที่กําลังจัดพิมพอยู เน่ืองจากเปนเอกสารที่จัดทํางาย ราคาถูก ใชเวลาเตรียมการนอย จึง
สามารถจัดพิมพเผยแพรขอมูลไดตลอดเวลา 
 จากการดําเนินการวิจัยครั้งน้ัน ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห กล่ันกรองเปนสารสนเทศใน
การจัดทํานวัตกรรมส่ือส่ิงพิมพ ที่สามารถรวบรวมขอมูลอันเปนประโยชนในการนําไปใชเผยแพร ประชาสัมพันธ 
ตลอดจนถายทอดองคความรู เก่ียวกับศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัดปายาง เผยแพรสูสาธารณชน  
 อยางไรก็ตาม การดําเนินการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ประเภทแผนพับ ยังไมไดมีการประเมินผลจากผูรับสาร
โดยตรง ผูวิจัยจึงตองการนํานวัตกรรมส่ือส่ิงพิมพประเภทแผนพับที่ไดออกแบบ และตีพิมพเผยแพรจาก
โครงการวิจัยครั้งกอน ดําเนินการวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของผูรับสารอีกครั้ง โดยผูรับสารในที่น้ี คือ ผูเขารวม
อบรมหรือเยี่ยมชมกิจการของศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัดปายาง เพื่อใหไดขอมูลจากผูรับสารนําไปปรับแกแผนพับให
ตรงกับความตองการของผูใชประโยชน และเปนส่ือกลางในการถายทอดองคความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยฯ 
ตอไป 
 

 
วัตถุประสงค 

1) เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรับสารตอแผนพับของศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัดปายาง 
2) เพื่อนําขอเสนอแนะ และขอมูลอ่ืนๆ จากการสํารวจไปปรับแกแผนพับเพื่อการประชาสัมพันธศูนย

กสิกรรมธรรมชาติ วัดปายาง ใหตรงกับความตองการของผูรับสาร 
3) เพื่อจัดทําเปนตนแบบของนวัตกรรมแผนพับเพื่อการประชาสัมพันธของศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัดปา

ยางตอไป 
 

วิธีการวิจัย 
ผูวิจัยสํารวจความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูมาใชบริการของศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัดปายาง ต.ทางิ้ว       

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยการใชแบบสอบถาม และกําหนดระยะเวลาของการเก็บขอมูลแบบสอบถามไว 3 
เดือนเพื่อใหเหมาะสมกับระยะเวลาดําเนินการวิจัย การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย โดยกลุมตัวอยาง
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คือ ผูที่เขารับการอบรมในศูนยฯ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ใหไดจํานวน 500 คน โดยใชแบบสอบถามสํารวจความ
พึงพอใจและความคิดเห็นเก่ียวกับแผนพับเพื่อการประชาสัมพันธของศูนยฯ เปนเครื่องมือดําเนินการวิจัย ซ่ึงไดผาน
การ Pre test แบบสอบถาม  เพื่อปรับประเด็นเน้ือหาเพื่อสรางความเขาใจใหแกผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากแบบสอบถาม 500 ชุด ไดรับกลับมา 261 คิดเปนรอยละ 52.2 โดยผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัยดัง
ประเด็นตอไปน้ี 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

โดยผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 261 คน แบงเปนเพศชาย 113 คน คิดเปนรอยละ 43.3 เพศหญิง 140 
คน รอยละ 53.6 และผูตอบแบบสอบถามไมตอบ 8 คน คิดเปนรอยละ 3.1  

ชวงอายุผูตอบแบบสอบถาม แบงตามชวงอายุ อายุ 20-30 ป 35 คน (รอยละ 13.4) อายุ 31-40 ป 60 
คน (รอยละ 23.0) อายุ 41-50 ป 8 คน (รอยละ 3.1) อายุ 51-60 ป 71 คน (รอยละ 27.2) อายุ 61-70 ป 81 คน 
(รอยละ 31.0) และอาย ุ70 ปขึ้นไป 6 คน (รอยละ 2.3) 

ผูตอบแบบสอบถามสําเร็จการศึกษาระดับต่ํากวาประถมศึกษา 10 คน (รอยละ 3.8)  ระดับประถมศึกษา  
146 คน (รอยละ 55.9)  ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 83 คน (รอยละ 31.8)   และระดับปริญญาตรี 22 คน (รอย
ละ 8.4) ไมมีผูตอบแบบสอบถามสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และสูงกวาระดับปริญญาโท  

ผูตอบแบบสอบถามมีภูมิลําเนาจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 142 คน (รอยละ 54.4)  อ.พรหมคีรี           
จ.นครศรีธรรมราช  16 คน (รอยละ 6.1)  อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 96 คน (รอยละ 36.8)  และ อ.นบพิตํา        
จ.นครศรีธรรมราช 7 คน (รอยละ 2.7) 

นอกจากน้ี ผูตอบแบบสอบถามที่ไมไดเขารวมการอบรมใดเลย 7 คน (รอยละ 2.7)  ผูตอบแบบสอบถาม
เขามาอบรมหัวขอเศรษฐกิจพอเพียง  91 คน (รอยละ 34.9)  ดูงานปุยหมัก 29 คน (รอยละ 11.1) และอบรมเพื่อ
การฟนฟูอาชีพเกษตร127 คน (รอยละ 48.7) และผูตอบแบบสอบถามไมไดระบุหัวขอเขาอบรม 7 คน (รอยละ 2.7) 

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอนวัตกรรมส่ือส่ิงพิมพ 
 จากผลการวิจัยสรุปผลไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจมาก ในประเด็นความถูกตอง
ของเน้ือหา การใชสี ขนาดตัวอักษร และความสวยงามของแผนพับ และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึง
พอใจ 
ปานกลาง ในประเด็นความเหมาะสมของเน้ือหา ความนาสนใจของเน้ือหา ภาพประกอบ และการจัดวาง
องคประกอบ  
 นอกจากน้ี ประเด็นที่มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามพอใจนอยในระดับสูง คือ ประเด็นความถูกตองของ
เน้ือหา ประเด็นความนาสนใจของเน้ือหา และรูปแบบ ซ่ึงไดแก เรื่องขนาดตัวอักษร ภาพประกอบ การจัดวาง
องคประกอบ และความสวยงามของแผนพับ 
 อยางไรก็ตาม ในภาพรวมความพึงพอใจตอแผนพับเพื่อการประชาสัมพันธศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัดปา
ยาง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจมาก และความพึงพอใจปานกลาง โดยมีจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามใกลเคียงกัน กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจมาก 109 คน (รอยละ 41.8) และพึงพอใจปาน
กลาง 106 คน (รอยละ 40.6) 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 4 คน (รอยละ 1.5) ใหขอมูลในลักษณะใหกําลังใจผูออกแบบ ไดแก ดี ดีมาก 
โดยไมมีการใหขอมูลเชิงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือขอเสนอแนะใดๆ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการออกแบบครั้งน้ี
จะไมสามารถสรางความพึงพอใจตอผูตอบแบบสอบถามทุกคนได แตอยางนอยการที่ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็น
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เพิ่มเติมในเชิงของการใหกําลังใจ ทําใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามยังใหแรงเสริมแกผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบแผนพับ
ใหม ใหตอบสนองตอผูตอบแบบสอบถามทุกคนตอไป  
 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 จากการดําเนินการวิจัยครัง้แรกเรื่อง “การสรางนวัตกรรมส่ือส่ิงพิมพแบบมีสวนรวมเพื่อการ
ประชาสัมพันธ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัดปายาง  ต.ทางิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช” โดยการรวบรวมขอมูลจาก
การสัมภาษณและการสังเกตการณ และประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถามสอบถามคณะกรรมการของ
ศูนยฯ  ทําใหไดตนแบบส่ือประชาสัมพันธศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัดปายาง ประเภทแผนพับ อยางไรก็ตาม เพื่อให
การจัดทําตนแบบแผนพับมีคุณภาพ และตรงกับความตองการของผูรับสาร ผูวิจัยจึงดําเนินการประเมินความพึง
พอใจผูรับสารผานการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลความพึงพอใจนวัตกรรมแผนพับเพื่อการประชาสัมพันธศูนยกสิกร
รมธรรมชาติ วัดปายาง อ.เมือง       จ.นครศรีธรรมราช” โดยใชแบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็นผูรับสารซ่ึงเปน
ผูเขาใชบริการของศูนย จํานวน 500 คน ตลอดระยะเวลาการเก็บขอมูล 6 เดือน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับมา
เพียง 261 ชดุ หรือคิดเปนรอยละ 52.2 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุผูเขาใช
บริการศูนยฯ สวนใหญคือ 61-70 ป และสําเร็จการศึกษาในขั้นประถมศึกษา และสวนใหญเปนคนในพื้นที่ อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึงอยูในพื้นที่เดียวกับศูนย 
กสิกรรมธรรมชาติ วัดปายาง โดยมาเขารับการอบรมในหัวขอตางๆ ในรูปแบบหมูคณะ ไดแก หัวขอฟนฟูอาชีพ
การเกษตร ดูงานปุยหมัก และหัวขอเศรษฐกิจพอเพียง ตามลําดับ 

 ในสวนของขอมูลจากตารางสรุปผลความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตอแผนพับเพื่อการ
ประชาสัมพันธศูนยฯ ที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นน้ัน ในประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามพอใจนอยที่สุด ไดแก เรื่องความถูก
ตองของเน้ือหา ในขณะที่ประเด็นอ่ืนๆ ไมมีผูตอบแบบสอบถามพอใจในระดับนอยที่สุดน้ัน ผูวิจัยไดทบทวนเน้ือหา
เก่ียวกับศูนยฯ ใหมีความถูกตอง แมนยํา โดยเฉพาะประเด็นประวัติความเปนมา บทบาทหนาที่ กิจกรรม ที่อยู และ
จากการสอบถามจากคณะกรรมการประจําศูนยฯ ที่เก่ียวของพบวา ขอมูลทีผิ่ดพลาด ไดแก เบอรโทรศัพทติดตอ
ศูนยฯ ซ่ึงเปนเบอรของทานสุวรรณ คเวสโก เจาอาวาสผูกอตั้งศูนยฯ ซ่ึงผูวิจัยไดนําไปแกไขเพื่อพัฒนาตนแบบส่ือ
แผนพับเพื่อการประชาสัมพันธศูนยฯ ใหถูกตองเหมาะสมตอไป 
 สําหรับประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจนอย ซ่ึงไดแก ประเด็นความถูกตองของ
เน้ือหา ประเด็นความนาสนใจของเน้ือหา และรูปแบบ ซ่ึงไดแก ขนาดตัวอักษร ภาพประกอบ การจัดวาง
องคประกอบ และความสวยงามของแผนพับน้ัน ผูวิจัยไดทบทวน และทําการออกแบบใหมอีกครั้ง เพื่อใหตรงกับ
ความตองการของผูรับสาร ใหมากที่สุด 
 จากผลการประเมินจากผูรับสาร ทําใหผูวิจัยพัฒนาตนแบบนวัตกรรมแผนพับเพื่อการประชาสัมพันธของ

ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัดปายาง ซ่ึงไดรูปแบบและเน้ือหาแผนพับดังตอไปน้ี 

 

การออกแบบแผนพับกอนการประเมิน 
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ภาพที่ 1 : ภาพแผนพับดานนอกกอนการวิจัย 

 

ภาพที่ 2 : ภาพแผนพับดานในกอนการวิจัย 

หลังจากประเมินโดยใชขอมูลจากกลุมตัวอยางทําการปรับปรุงแผนพับตนแบบที่ตรงตามความตองการของศูนยฯ 

และผูตอบแบบสอบถาม 
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ภาพที่ 3 : ภาพแผนพับดานนอกหลังการวิจัย 

 

ภาพที่ 4 : ภาพแผนพับดานในหลังการวิจัย 
 
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

จากการดําเนินการวิจัย จะทําใหทราบผลสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูรับสาร
กลุมเปาหมายตอแผนพับของศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัดปายาง ซ่ึงผูวิจัยสามารถนําขอเสนอแนะ และขอมูลอ่ืนๆ 
จากการสํารวจไปปรับแกแผนพับเพื่อการประชาสัมพันธศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัดปายาง ใหตรงกับความตองการ
ของผูรับสาร ตลอดจน สามารถดําเนินการจัดทําเปนตนแบบของนวัตกรรมส่ือส่ิงพิมพประเภทแผนพับเพื่อการ
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ประชาสัมพันธของศูนยกสิกรรมธรรมชาติ วัดปายาง ทั้งน้ี เพื่อเปนการอนุรักษศูนยฯ ซ่ึงเปนมรดกของทองถิ่น ที่จะ
ถายทอดความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงใหแกสาธารณชนสืบไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ ศึกษาความเช่ือมโยงของผู้ประกอบการในโซ่อุปทานของหอยลาย หอยตลับลาย หอยขาว หอย
ไฟไหม้ และหอยกัน ด้วยการส ารวจและสัมภาษณ์ชาวประมงในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีการท า
ประมงหอยกัน จ านวน 100 ราย ระหว่างเดือนมีนาคม 2555 ถึง กุมภาพันธ์ 2556 พบว่า ความเช่ือมโยงของ
ผู้ประกอบการในโซ่อุปทานของสัตว์น้ าเป้าหมาย  ความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในโซ่อุปทานของหอยแต่ละชนิด
มีดังนี ้ 1) หอยลาย  ชาวประมง จ าหน่ายผลผลิตผ่านโรงต้มหอย ผู้ค้าส่ง  มีผู้กระจายผลผลิตคือผู้ค้าปลีกหอยลาย
สดและผู้ค้าปลีกเนื้อหอยมีลูกค้าประกอบด้วยลูกค้าผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งน า
เปลือกหอยไปใช้ประโยชน์ในการถมที่ดิน ลูกค้านอกจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วยผู้ค้าส่งนอกจังหวัดและโรงงาน
ต่างจังหวัด  2) หอยตลับลายมีผู้ผลิตคือชาวประมง จัดส่งผลผลิตให้แก่ผู้รวบรวมผลผลิตซึ่งประกอบด้วยแพเอกชน
และผู้ค้าส่ง  มีผู้กระจายผลผลิตคือผู้ค้าปลีกในจังหวัดและร้านอาหาร มีลูกค้าคือผู้บริโภคในจั งหวัดสุราษฎร์ธานี     
3) หอยขาวมีผู้ผลิตคือชาวประมง จัดส่งผลผลิตให้แก่ผู้รวบรวมผลผลิตคือผู้ค้าส่ง  มีผู้กระจายผลผลิตคือร้านอาหาร
ในชุมชน มีลูกค้าคือผู้บริโภคทั่วไป  4) หอยไฟไหม้มีผู้ผลิตคือชาวประมง จัดส่งผลผลิตให้แก่ผู้รวบรวมผลผลิตซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ค้าส่งในพื้นที่โดยผู้จัดส่งในพื้นที่จะส่งสินค้าให้แก่ผู้ค้าส่งในตลาดสดต่อไป   มีผู้กระจายผลผลิตคือ
ผู้ค้าปลีกและร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลูกค้าคือผู้บริโภคในจังหวัด    สุราษฎร์ธานี และผู้บริโภคนอก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  5) หอยกันมีผู้ผลิตคือชาวประมงจัดส่งผลผลิต ไม่ได้จ าหน่ายผลผลิตให้แก่ผู้รวบรวมผลผลิต แต่
ได้จ าหน่ายให้แก่ผู้กระจายผลผลิตคือผู้ค้าปลีกในจังหวัดและร้านอาหาร มีลูกค้าคือผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ค้าส้าคัญ : ห่วงโซ่อุปทาน  สัตว์น้ าอ่าวบ้านดอน  หอย 
 
Abstract 

This research aims to study the linkage of entrepreneurs in the supply chain of the surf clams, carred 
long toms, semigrooved venus, venus shells, and hard clams. The study was done in Ao Bandon and groups of 
fishermen in Tachana District, Chaiya District, Donsak District, and Phunphin District were selected as the 
population using the method of interview and small group meeting for the findings as follows:  1) Surf clams were 
produced by fishermen. The fishermen took those clams to the clam boilers and the wholesalers. Then the 
retailers bought from them and spread the goods to consumers in Suratthani. The shells can be processed for 
covering the land in the construction industries.  2) Barred long toms were also produced by fishermen who took 
them to private fish markets and wholesalers. The good spreaders were retailers in Suratthani and restaurants. 
The main consumers are people in Suratthani.  3) emigrooved venus produced by fishermen were taken to the 
wholesalers who later spread the goods to local restaurants and consumers. 4) Venus shells were taken to local 
wholesalers and markets by fishermen. The spreaders were retailers and restaurants in Suratthani. The customers 
were the consumer in Suratthani and others. 5) Hard clams were taken directly to retailers and restaurants by 
fishermen, not through wholesalers. The customers were people in Suratthani. 

 
Keywords :  Suppy Chain,  Bandon Bay,  Meretrix  Meretrix Group 
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บทน้า 
อ่าวบ้านดอน เป็นเวิ้งอ่าวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีความยาวของแนวชายฝั่งประมาณ 120 กิโลเมตร 

มีพื้นท่ีประมาณ 477 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 อ าเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย อ าเภอไชยา 
อ าเภอท่าฉาง อ าเภอพุนพิน อ าเภอเมืองฯ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ และอ าเภอดอนสัก  เป็นศูนย์รวมของความอุดม
สมบูรณ์จากตะกอนปากแม่น้ าต่าง ๆ ท่ีไหลลงสู่อ่าวบ้านดอน โดยเฉพาะแม่น้ าตาปี แม่น้ าพุมดวง และเป็นแหล่งรวม
ความหลากหลายในระบบนิเวศทางทะเล เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง สัตว์น้ านานาชนิด นอกจากนี้ยังเป็น
แหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามธรรมชาติขนาดใหญ่  ซึ่งชุนชนท่ีอาศัยรอบอ่าวบ้าน
ดอนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันและใช้ประโยชน์มาช้านาน รวมทั้งการหาเลี้ยงชีพ การท าประมงหอยลาย ตลับลาย หอยขาว 
หอยไฟไหม้ และหอยกัน เป็นอาชีพท่ีมีความส าคัญต่อชุมชนในอ่าวบ้านดอน เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของ
ชุมชน และยังเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในการประกอบอาหารที่ขึ้นช่ือของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว   อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน และการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้ค านึงถึงความ
ยั่งยืน  ได้น าไปสู่การลดจ านวนและคุณภาพของทรัพยากร ซึ่งปริมาณของสัตว์น้ าที่จับได้ลดลงประมาณร้อยละ 60 
ส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงและความไม่มั่นคงในอาชีพ  ชาวประมงพื้นบ้านที่เคยหาเลี้ยงชีพจากทรัพยากรในแหล่งน้ า
ได้รับความเดือดร้อน  จึงควรศึกษาความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในโซ่อุปทานของหอยลาย หอยตลับลาย หอย
ขาว หอยไฟไหม้ และหอยกันเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงให้เป็นฐานเศรษฐกิจท่ียั่งยืนของจังหวัดต่อไป   

วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในโซ่อุปทานของหอยลาย หอยตลับลาย หอยขาว หอยไฟไหม้ 
และหอยกัน   
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรและการก าหนดขนาดตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือชาวประมงผู้ท าการประมง
ธรรมชาติ หอยลาย หอยตลับลาย หอยขาว หอยไฟไหม้ และหอยกัน ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจาก
การส ารวจข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสอบถามจากชาวประมงในพื้นที่พบว่ามีจ านวนชาวประมงสัตว์น้ าเป้าหมาย 
จ านวนท้ังสิ้น 113 ราย ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งได้มากจากการค านวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมด้วยสูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง  n  =  N/(1+Ne2)  (Taro Yamane)   โดย
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling)  
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย  วิเคราะห์ข้อมูลความเช่ือมโยงของผู้ประกอบการในห่วง
โซ่อุปทาน โดยการบรรยายและใช้แผนภาพประกอบ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ  66)  มีอายุระหว่าง  41 – 50 ปี (ร้อยละ 37.00) 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 96.00 )  ส าเร็จการศึกษาระดับ ประถมศึกษา  (ร้อยละ 74.00) และสถานที่
ก าเนิดส่วนใหญ่ก าเนิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 92.00) โดยอาศัยในจังหวัดนี้ มาแล้ว 41  ปีขึ้นไป (ร้อยละ 
70.00)  จากการศึกษาความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของสัตว์น้ าเป้าหมาย พบว่า 
 1. ความเชื่อมโยงผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานหอยลาย พบว่าหอยลายที่ได้จากการประมงแบ่งเป็นหอย
มีชีวิตและหอยแตก สู่ผู้บริโภคทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ โดยจ าหน่ายหอยมีชีวิตผ่าน โรงต้มหอย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก  
และจ าหน่ายหอยแตกผ่านผู้ค้าปลีก รายละเอียดดังภาพที่ 1   ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ประกอบการในโซ่อุปทานกลาง
น้ าและปลายน้ าเป็นกลไกส าคัญในการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคเนื่องจากมีการรวบรวมผลผลิตและด าเนินการ
รักษาสภาพ บรรจุภาชนะ ขนส่ง ในคราวเดียวกันซึ่งช่วยลดต้นทุนในการด าเนินการ  และท าให้ผลผลิตส่งถึง
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ผู้บริโภคภายในเวลาที่รวดเร็วและสามารถรักษาความสดของผลผลิต   ส าหรับการจ าหน่ายหอยแตกผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าสาเหตุที่ชาวประมงไม่จ าหน่ายหอยแตกให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงเนื่องการแกะเนื้อหอยต้องผ่าน
กระบวนการต้มและน ามาแกะเนื้อและน าไปขายที่ตลาดซึ่งชาวประมงไม่มีเวลาเนื่องจากต้องพักผ่อนและเตรียม
เสบียงไว้ส าหรับส าหรับการท าประมงในวันต่อไป  ประกอบกับปริมาณหอยแตกมีปริมาณไม่คุ้มค่าแก่การแกะเนื้อ
และน าไปขายด้วยตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ความเช่ือมโยงของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานหอยลาย 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 
 2.  ความเช่ือมโยงของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานหอยขาว  พบว่าชาวประมงจ าหน่ายผลผลิตหอย
ขาวมีชีวิตสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ผ่าน ผู้ค้าส่ง และร้านอาหาร รายละเอียดดังภาพที่ 2   สาเหตุที่ชาวประมงไม่จ าหน่าย
ผลผลิตให้แก่ร้านอาหารโดยตรงอาจเนื่องจากปริมาณหอยขาวที่จับได้จะปนอยู่ในหอยไฟไหม้ซึ่งมีประมาณครั้งละ 
0.5 - 1  ก.ก. เท่านั้น จึงจ าหน่ายแก่ผู้ค้าส่งพร้อมการหอยไฟไหม้จะเป็นการสะดวกกว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  ความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานหอยขาว 
ที่มา : จากการส ารวจ 
   
 

หอยแตก 

หอยมีชีวิต 

หอยมีชีวิต 

 

 

ชาวประมง 

       โรงต้มหอย 

โรงงานแปรรูปนอกพื้นที่ 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

         ผู้ค้าส่ง 

 

ผู้ค้าปลีก 

 

 

ผู้บริโภค
ในพื้นที่
และนอก
พื้นที่ 

  ผู้ค้าส่งนอกพื้นที ่
 

ตลาด
นอก
พื้นที่ 

โซ่อุปทานต้นน้ า โซ่อุปทานกลางน้ า โซ่อุปทานปลายน้ า 

ชาวประมง ร้านอาหาร ผู้บริโภคในพื้นที ่ผู้ค้าส่ง 

   โซ่อปุทานต้นน้ า โซ่อุปทานกลางน้ า โซ่อุปทานปลายน้ า 
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 3.  ความเช่ือมโยงของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานหอยตลับลาย  พบว่าชาวประมงจ าหน่ายหอย    
ตลับลายมีชีวิต ทั้งในรูปแบบของการน าไปจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงและจ าหน่าย ผ่านแพเอกชน ผู้ค้าส่ง 
ร้านอาหาร ผู้ค้าปลีกในจังหวัด ดังรายละเอียดในภาพที่ 3  สาเหตุที่ชาวประมงจ าหน่ายผลผลิตให้กับผู้บริโภคด้วย
ตนเอง และมีการจ าหน่ายให้แก่ผู้ค้าปลีกและร้านอาหารโดยตรงอาจเนื่องจากปริมาณที่ผู้ค้าส่งและแพเอกชนรับซื้อ
น้อยกว่าปริมาณหอยท่ีจับได้และการบริโภคหอยตลับลายมีเฉพาะในพ้ืนท่ีอ่าวบ้านดอนเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  ความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานหอยตลับลาย 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 
 4. ความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานหอยไฟไหม้  พบว่าชาวประมงจ าหน่ายผลผลิตหอย
ไฟไหม้มีชีวิต ทั้งในช่องทางของการจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคในพื้นที่โดยตรง และจ าหน่ายผ่าน ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก 
ร้านอาหาร  สู่ผู้บริโภคในพื้นที่และนอกพื้นที่   รายละเอียดดังภาพที่ 4    สาเหตุที่การจ าหน่ายผลผลิตมีทั้งผ่านโซ่
อุทานกลางน้ าและไม่ผ่านโซ่อุปทานกลางน้ านั้น อาจเนื่องจากมีบริโภคหอยไฟไหม้อย่างแพร่หลายซึ่งผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เข้าใจว่าหอยที่รับประทานกันอยู่นั้นคือหอยขาว และปริมาณการซื้อของผู้บริโภคมีเพียงพอคุ้มค่าในการจัด
จ าหน่ายเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  ความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานหอยไฟไหม้ 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

ชาวประมง 

ร้านอาหาร 

         ผู้ค้าส่ง 

 

ผู้ค้าปลีก 

 

ผู้บริโภค
ในพื้นที่  

       แพเอกชน 

โซ่อุปทานต้นน้ า โซ่อุปทานกลางน้ า โซ่อุปทานปลายน้ า 

 

 

ชาวประมง 

  ร้านอาหาร 

         ผู้ค้าส่ง 

  ผู้ค้าปลีก   
   ในพื้นที ่

 

ผู้บริโภค
ในพื้นที่ 

   ผู้ค้าส่งนอกพื้นที ่ ตลาด    
นอกพื้นที ่

โซ่อุปทานต้นน้ า               โซ่อุปทานกลางน้ า โซ่อุปทานปลายน้ า 

ผู้บริโภค
นอกพื้นที ่
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 5. ความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในโซ่อุปทานหอยกัน  พบว่าชาวประมงจ าหน่ายผลผลิตหอยกันมีชีวิต 
ให้แกผู่้บริโภคโดยตรง และจ าหน่ายผ่านผู้ค้าปลีก หรือร้านอาหาร รายละเอียดดังภาพที่ 5 จากการสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมพบว่าชาวประมงมีการรวมตัวกันในการก าหนดราคาผลผลิตและวิธีการจัดจ าหน่าย การจ าหน่ายผลผลิตโดย
ไม่ผ่านผู้ประกอบการในโซ่อุปทานกลางน้ าท าให้ชาวประมงจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าจ าหน่ายแก่ผู้ค้าส่ง แต่จะมี
ผลเสียในระยะยาวเนื่องจากการกระจายผลผลิตอยู่เฉพาะในพ้ืนท่ีไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคส่วนใหญไ่มส่ามารถขยาย
ขนาดของตลาดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  ความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานหอยกัน 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปความเช่ือมโยงของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานสัตว์น้ าอ่าวบ้านดอน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ  
 1. การจ าหน่ายผลผลิตจากผู้ผลิตในโซ่อุปทานต้นน้ าสู่ผู้บริโภคโดยตรง กล่าวคือ ชาวประมงจ าหน่าย
ผลผลิตแก่ผู้บริโภคโดยไม่ผ่านผู้ประกอบการในโซ่อุปทานกลางน้ า  
 2. การจ าหน่ายผลผลิตจากผู้ผลิตในโซ่อุปทานต้นน้ าผ่านผู้ค้าปลีกในโซ่อุปทานปลายน้ าสู่ผู้บริโภค  
 3. การจ าหน่ายผลผลิตจากผู้ผลิตในโซ่อุปทานต้นน้ าผ่านผู้ประกอบการในโซ่อุปทานกลางน้ าเช่น         
แพเอกชน ผู้ค้าส่ง โรงต้มหอย ผู้ค้าปลีก เพื่อกระจายผลิตไปยังผู้ประกอบการปลายน้ าสู่ผู้บริโภค 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรส่งเสริมให้ชาวประมงมีความรู้ด้านการตลาด  เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์ทางการตลาดที่ทัน

ต่อเหตุการณ์และสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด  
2. ควรส่งเสริมให้ชาวประมงร่วมกันก าหนดราคาผลผลิต 
3. ควรส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการในโซ่อุปทานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

เกี่ยวกับปริมาณการผลิต คุณภาพของผลผลิต และการลดต้นทุน  
  

การน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการในห่วงโซ่
อุปทาน 
 2. ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ศักยภาพในการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค 

 

ชาวประมง 

ร้านอาหาร 

ผู้ค้าปลีก 

 

ผู้บริโภค
ในพื้นที่  

โซ่อุปทานต้นน้ า       โซ่อุปทานกลางน้ า   โซ่อุปทานปลายน้ า 
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3. ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมชาวประมงเข้าไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานมากขึ้นเพื่อสร้าง
ความมั่นคงแก่อาชีพการประมงต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
          รายงานการวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยค าปรึกษาและค าแนะน าจากองค์ภาครัฐและเอกชน 
และชาวประมง  ขอขอบคุณผู้บริหาร นักวิชาการและพนักงาน จากส านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงาน
ประมงอ าเภอไชยา ส านักงานประมงอ าเภอท่าชนะ ส านักงานประมงอ าเภอพุนพิน ส านักงานประมงอ าเภอ       
กาญจนดิษฐ ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานประมงอ าเภอดอนสัก องค์การสะพาน
ปลาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมถึงหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลที่ใช้ในการท าวิจัยฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณ คณุเสน่ห์ รัตนส าเนียง คณุจรินทร์ เฉยเชยชม  คุณประภาส เจรญิฤทธ์ิ คณุสุภาพร 
วัฒนพฤกษ ์ คุณนิภา เนื้อทอง คณุเหนียว พูนสิน และคณุถนอมศรี เอี่ยมนลิ  ที่ให้ข้อมูลในการสร้างเครื่องมือวิจัย
และประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
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บทคัดย่อ  
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเป็นองค์กรขนาดเล็กในชุมชนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ

สมาชิกเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิตอลระหว่างชุมชนเมืองและชนบท ปัจจุบันมีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
ชุมชนทั่วประเทศแล้วมากกว่าหนึ่งพันแห่ง  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายศูนย์
การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ครูแกนนําศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน 
จํานวน 200 คน และ เยาวชนที่ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน จํานวน 291 คน เครื่องมือวิจัยคือ 
แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกก่ึงโครงสร้าง รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน 2555 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ การวิเคราะห์เนื้อหาแบบบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและประชาคม สิ่งที่ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนต้องการสร้างความร่วมมือมากที่สุดคือ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเครือข่ายครูแกนนําในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนด้วยกัน คิดเป็นร้อย
ละ 96.85 และ 77.95 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนมีความต้องการความร่วมมือกับ
กลุ่มเยาวชนในเรื่องการจัดค่ายมากท่ีสุด 2) ด้านการให้บริการและการขยายเครือข่ายสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
ชุมชนมีความตระหนักและมุ่งเน้นการให้บริการแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความ
เข้าใจและเทคนิคด้านการพัฒนาทักษะสําหรับเยาวชน โดยเยาวชนมีความคาดหวังการบริการโปรแกรมการเรียนรู้ 
และการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสูงมาก หากแต่ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนยังคงมี
ปัญหาอุปสรรคจากความไม่ชัดเจนหลายเรื่องในระยะเริ่มต้น จึงต้องมีความร่วมมือกับประชาคมต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3) ด้านการพัฒนากิจกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน
ต้องการความร่วมมือด้านการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ท่ีตรงกับความต้องการของชุมชน ด้านการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากวิธีปฏิบัติท่ีดี และด้านโปรแกรมการอบรมที่เหมาะสมกับความแตกต่างของสมาชิก จากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากที่สุด ส่วนด้านการระดมทรัพยากรในชุมชน ต้องการความร่วมมือจาก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมากที่สุด 

คําสําคัญ : ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
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Abstract 
A Community ICT Learning Center is considered to be a learning resource that assists its members when they 

need to search for different forms of information.  The center also helps narrow down the “digital divided” between 
urban and rural communities. Currently, about a thousand of ICT learning centers are already established around the 
country. This study is aimed to observe for any feasibility in creating the network among these centers for the 
sustainable development in the future.  Samples of this study consisted of 200 teachers who led these ICT centers and 
291 juveniles who were using these centers.  Questionnaires and In-depth semi-structured interview forms were applied 
to gather the information during May-September 2012.  Data were analyzed using percentile, average, descriptive 
content analysis.  The study outcomes illustrated that 1) In terms of creating the collaboration among networks and 
associations: each ICT Center should be functioned as the information sharing point among those ICT leading teachers 
and among themselves (96.85 and 77.95 percent respectively).  It was also found that the ICT Center at mostly needed 
cooperation from the juveniles when arranging an ICT camps; 2) In terms of the services and the expanding of 
members’ network perspective: the centers had realized and highly emphasized on the services for those younger 
generations but the center was still lack of the understanding and insufficiency technique supports to increase ICT skills 
for those children.  The surveys also showed that these children’s needs and the expectations about ICT programs and 
training courses at their nearest ICT centers were rather high.   However, there were still many problems and 
obstructions at the beginning, so the collaboration from communities to solve those problems was truly in need; 3) In 
terms of activity development and the relationship among networks: these community ICT centers needed to have the 
collaboration with the Ministry of Information Technology and Communication at most in developing learning software 
in which could answer the need of each community, in exchanging the information from a best practice and a variety 
and appropriate training programs that suited the differences of each member. While the mobilization of resources in 
the community, they require the cooperation with their local administrations. 

Keywords: Community ICT Learning Center, Community ICT Learning Center Network, Sustainable Development  

บทนํา  
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ทําให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ

โดยใช้เทคโนโลยีและความรู้เป็นฐานการพัฒนา จึงเรียกยุคสมัยนี้ว่ายุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge -
based society and economy) เนื่องจากสารสนเทศและความรู้เป็นปัจจัยสําคัญของกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ เป็น
ทรัพยากรหลักสําหรับขับเคลื่อนองคก์ารให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานทุกด้าน และยังเป็นปัจจัยสําคัญในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม อีกด้วย (UNESCO, 2005: 27)  

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีสิ่งสําคัญประการหนึ่งในคือการลดช่องว่างในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ 
(Digital Divide) ท่ีควรเริ่มต้นด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ และการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดยระบุ
ไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการของประเทศไทย พ.ศ.2545-2549 ซ่ึงได้นํามา
สู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยรัฐบาลได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสารสนเทศบ้างแล้ว ส่วนการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้ริเริ่มพัฒนาแหล่งการเรียนรู้โดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
เนื่องจากชุมชนเป็นรากฐานอันสําคัญของการพัฒนาประเทศ ดังเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ท่ี 10 ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ “การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” โดยหนึ่ง
ในแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญคือการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออํานวยกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรม (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)   

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานที่มีนโยบายหลักประการหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้นํานโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทําโครงการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน
กระจายไปทั่วประเทศ ในระยะแรกได้ดําเนินการจัดต้ังเป็นศูนย์ต้นแบบอําเภอละ 1 แห่ง โดยมีเป้าหมายที่สําคัญ 2 
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ประการ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนด้วยไอซีที และการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ
สังคม (สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554) อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดําเนินการบรรลุ
เป้าหมายโดยเร็วจําเป็นจะต้องพัฒนาความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งไปสู่อันการลดปัญหาความเลื่อมล้ําทาง
สารสนเทศในสังคมต่อไป โดยความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์การชุมชนขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญคือ ลักษณะของเครือข่าย 
ความสามารถของแกนนํา สภาพแวดล้อมของการดําเนินงาน และการพัฒนาเครือข่าย โดยปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลมากถึง
ร้อยละ 77.10 โดยองค์กรชุมชนจะเข้มแข็งได้เมื่อได้ร่วมกับเครือข่ายท่ีมีความเข้มแข็ง (เอกกมล อ่อนศรี, 2544)   
  ความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชนสามารถนิยามด้วยองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ ได้แก่  
1) ประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ในเครือข่าย อาทิ ความยืนยาวในระยะเวลาที่ติดต่อสัมพันธ์ ความสามัคคีกลมเกลียว 
การมีเอกภาพ การเต็มใจแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เป็นต้น 2) ประสิทธิภาพใน
การตอบสนองต่อปัญหา อาทิ การตอบสนองความต้องการของสมาชิก อํานาจต่อรอง และการเป็นท่ีพึ่งแก่สมาชิก เป็น
ต้น และ 3) การได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก อาทิ การสนับสนุนแหล่งทุนหรือทรัพยากร การมีแนวปฏิบัติท่ีดี 
และการเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน เป็นต้น (เอกกมล อ่อนศรี, 2544) ดังนั้นการส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเข้มแข็งจึงเป็นแนว
ทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน   
  การส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชนมีกลยุทธ์ท่ีสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การขยายองค์กร
สมาชิก เช่น การเพิ่มจํานวน การขยายพื้นที่ให้บริการ การสืบทอดและเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิก และการมีความ
หลากหลายของเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น 2) การพัฒนาการบริการหรือกิจกรรม เช่น การพัฒนาความหลากหลาย
และต่อเนื่องของกิจกรรม เป็นต้น และ 3) ความสัมพันธ์และการบริหารจัดการ เช่น การพัฒนาบทบาทของแกนนําใน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย การมีส่วนร่วมของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม การวางแผนร่วมกันระยะยาว การปรับ
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นต้น (ประชาสรรค์ แสนภักดี, 2549) กลยุทธ์เหล่านี้ได้มี
การศึกษาว่า สามารถใช้ได้กับองค์กรชุมชนโดยทั่วไป แต่หากมีลักษณะเป็นศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน การพัฒนา
บริการหรือกิจกรรมซึ่งเป็นภาระหน้าท่ีหลักมีความสําคัญมากที่สุด จากการศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จในการ
ดําเนินงานแหล่งการเรียนรู้ชุมชนในประเทศเนปาลพบว่า มี 4 ปัจจัยสําคัญ ได้แก่ โปรแกรมการเรียนรู้ท่ีตรงกับความ
ต้องการของชุมชน การระดมทรัพยากรในชุมชน การศึกษากิจกรรมแนวปฏิบัติท่ีดี และ โปรแกรมการอบรมที่เหมาะสม
กับความแตกต่างของสมาชิกชุมชน เช่น เด็ก วัยรุ่น วัยทํางาน และผู้สูงอายุ (The Finance Project, 2007)      
  จากประเด็นปัญหาในข้างต้นคณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความจําเป็นในการศึกษาเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ
เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ท่ีจะนําไปสู่การลดช่องว่างทางสารสนเทศในสังคมไทยในลักษณะของการส่งเสริม
การเรียนรู้ ความสัมพันธ์ของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชุมชน และความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก ซ่ึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์เชิง
เศรษฐกจิและสังคมอย่างย่ังยืนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์  
  เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน ได้แก่ การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและประชาคม การให้บริการ และการพัฒนากิจกรรมระหว่างเครือข่าย 
 
วิธีการวิจัย 
 1. การสํารวจข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนในประเด็นเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะความร่วมมือกับ
ประชาคม และแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างครูแกนนําจํานวน 200 คน จากการเข้าร่วม
กิจกรรม “ค่ายครูยุคดิจิตอล” ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถาม จํานวน 36 ข้อที่
ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย    
  2. การสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนของเยาวชนจํานวน 291 คน จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนดิจิตอลออนทัวส์” ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2555 เครื่องมือวิจัยคือ 
แบบสอบถามจํานวน 12 ข้อท่ีผ่านการพิจารณาความสอดคล้องเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ 
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ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  
  3. การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน เป็นการสัมภาษณ์ผู้ดูแลศูนย์การ
เรียนรู้ไอซีทีชุมชนจํานวน 10 คน ท่ีเลือกแบบเจาะจงจากความแตกต่างกันของรูปแบบการบริหารจัดการและสถานที่ตั้ง
ของศูนย์ได้แก่ โรงเรียน วัด ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่ม
ละ 2 คน ทําการสัมภาษณ์ในระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน 2555 เครื่องมือวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่
ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสรุปเนื้อหาแบบบรรยาย  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
  1. ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและประชาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้    
   1.1 คุณลักษณะของครูแกนนําและศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ประกอบด้วย 1) ครูแกนนําเป็นเพศ
ชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 50.30 และ 49.70 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 47.10 มีวุฒิ
ทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 72.20 และ หลังเข้าร่วมกิจกรรมครูแกนนํา เห็นว่า ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาก คิด
เป็นร้อยละ 73.00 ส่วนใหญ่มาจากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ท่ีจัดต้ังในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 75.96 โดยมาจาก
ภาคกลางมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 40.87, 25.96, 23.56 
และ 9.62 ตามลําดับ 2) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน มีการให้บริการข้อมูลความรู้มากท่ีสุด รองลงมาเป็นบริการแนะนํา
แหล่งข้อมูลความรู้และการสืบค้น ฝึกอบรมทักษะด้านไอซีที การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาคมอื่น และจัด
ค่ายในลักษณะต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 88.19, 85.83, 68.50, 25.20 และ 16.54 ตามลําดับ 3) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
ชุมชน มีความต้องการการช่วยเหลือด้านการสนับสนุนวิทยากรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.20 รองลงมาเป็น
งบประมาณ และการซ่อมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 18.11 และ 12.60 ตามลําดับ   
   1.2 ความต้องการร่วมมือกับประชาคมของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน 3 ลําดับแรก ได้แก่  
1) เครือข่ายครูแกนนําคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการ
ร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ การร่วมกันแก้ไขปัญหา และการถ่ายทอดแนวปฏิบัติท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 96.85, 39.37, 
37.01 และ 29.13 ตามลําดับ 2) ภายในเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนด้วยกันเอง ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันมากที่สุด รองลงมาเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหา การประชาสัมพันธ์ และการถ่ายทอดแนวปฏิบัติท่ีดี คิดเป็น
ร้อยละ 77.95, 35.43, 26.77 และ 20.47 ตามลําดับ และ 3) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนรูปแบบอ่ืน ๆ ในเรื่องการ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกันมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ การร่วมกันแก้ไขปัญหา และการ
ถ่ายทอดแนวปฏิบัติท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 52.76, 33.07, 23.62 และ 15.75 ตามลําดับ  
   1.3 จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการสร้างความร่วมกันระหว่างเครือข่ายและประชาคม
เป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะการร่วมมือกันกับสถาบันหลักในชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกัน การร่วมกันแก้ไขปัญหา การประชาสัมพันธ์ และการถ่ายทอดแนวปฏิบัติท่ีดี ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของต้น
สังกัด โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรแยกศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนออกมาอยู่ในกํากับต่างหากเพื่อความ
ชัดเจนในภารกิจ จัดหาผู้ดูแลศูนย์ท่ีมีความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องเทคโนโลยีและการบริการมาทําหน้าท่ี โดยให้มีความ
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าท่ี และมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือขา่ยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเห็นว่า สิ่ง
ท่ีเป็นปัญหาสําคัญในการสร้างความร่วมมือคือการไม่เห็นความสําคัญของภาคประชาชน และการสนับสนุนท่ีไม่ต่อเนื่อง
ของหน่วยปกครองในท้องถิ่น   
   1.4 ปัจจัยเกื้อหนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายและประชาคม  จากการศึกษาโดยพิจารณาถึงการ
สนับสนุนโดยภาครัฐ หน่วยปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน พบว่า 1) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน  ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐในด้านงบประมาณมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านวิทยากรและการให้ความรู้ และด้านการกํากับดูแล
ทางนโยบาย คิดเป็นร้อยละ 42.11, 23.68 และ 13.16 ตามลําดับ โดยเห็นว่าการสนับสนุนดังกล่าวนี้มีความสําคัญใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.30 2) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ด้านการกํากับดูแลทางนโยบายมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 47.50 และ 32.50 ตามลําดับ 
โดยเห็นว่าการสนับสนุนดังกล่าวนี้มีความสําคัญในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.15 3) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ได้รับ
การสนับสนุนจากภาคประชาชนในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด รองลงมาเป็นด้านการประชาสัมพันธ์ และการให้
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ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 27.59, 17.24 และ 13.79 ตามลําดับ โดยเห็นว่าการสนับสนุนดังกล่าวนี้มี
ความสําคัญในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.96 อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ศูนย์การเรียนรู้ไอซี
ทีชุมชนที่เข้มแข็งจะให้ความสําคัญกับการสร้างเยาวชนแกนนําเพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจหลายด้าน เช่น ดูแลรักษา
อุปกรณ์และซ่อมบํารุง เป็นทีมงานในการจัดสื่อหรือเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ เป็นผู้ช่วย
สนับสนุนการให้บริการ รวมทั้งการสอนหรือฝึกอบรม เป็นต้น ความสามารถในการสร้างเยาวชนแกนนําข้ึนอยู่กับ
นโยบายของผู้บริหาร ภาวะผู้นําของผู้ดูแลศูนย์ และบริบทแวดล้อมที่ต้องลดความเป็นทางการ การสร้างความคุ้นเคย 
และการให้บริการแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ยังเห็นด้วยตรงกันว่า ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนเท่าท่ีควร เนื่องจากประชาชนยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการของ
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน   
  จากผลการวิจัยด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและประชาคม ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญของความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในประชาคม โดยเฉพาะในเรื่องของการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การร่วมกันแก้ไขปัญหา และการถ่ายทอดแนวปฏิบัติท่ีดี นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มสร้าง
ความร่วมมือกับกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการดําเนินการที่มุ่งเน้นความ
พึงพอใจในสมาชิกเครือข่าย ซ่ึงส่งผลต่อความถี่และประสิทธิภาพของการร่วมมือกัน ผลการวิจัยมีลักษณะที่สนับสนุน
แนวคิดเรื่องเครือข่ายและความร่วมมือ สอดคล้องกับผลการวิจัยของเอกกมล อ่อนศรี (2544) ท่ีได้อธิบายไว้ถึงความ
เข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชนว่า ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ในเครือข่าย เช่น การเต็มใจแบ่งปัน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ศูนย์การ
เรียนรู้ไอซีทีชุมชนมีความต้องการการร่วมมือกับภาคธุรกิจหรือกลุ่มการเงินไม่มากนัก อาจเนื่องจากเป็นระยะเริ่มต้นท่ี
ความช่วยเหลือด้านงบประมาณมาจากหน่วยงานส่วนกลาง ศูนย์ส่วนใหญ่จึงยังคงพึ่งพาความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ส่วนกลางเป็นหลัก   
  2. ด้านการให้บริการและการขยายเครือข่ายสมาชิก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
   2.1 การให้บริการและการขยายเครือข่ายสมาชิก จากการศึกษาพบว่า 1) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
ชุมชนทั้งหมดระบุตรงกันว่า ปริมาณกลุ่มผู้ใช้บริการเป็นประจําคือกลุ่มเด็กและเยาวชนมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่ม
ผู้ใหญ่วัยทํางาน และกลุ่มผู้สูงอายุ 2) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน มีความต้องการขยายกลุ่มผู้ใช้บริการเป็นประจํา โดย
การขยายเวลาการให้บริการมากที่สุด รองลงมาเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ท่ัวถึง และการบริการฝึกอบรม
และให้ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 30.88, 29.41 และ 25.00 ตามลําดับ 3) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน มีกลยุทธ์ในการ
ขยายกลุ่มผู้ใช้บริการเป็นประจํา โดยการจัดทําระบบสมาชิกมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
การมีกิจกรรมบริการความรู้คู่คุณธรรม และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ท่ัวถึง คิดเป็นร้อยละ 35.94, 20.31, 15.63 
และ 14.06 ตามลําดับ 4) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน มีปริมาณความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐมากที่สุด รองลงมาเป็น
ภาคเอกชน และภาคประชาชน คิดเป็นร้อยละ 54.55, 31.31 และ 14.14 ตามลําดับ 5) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน มี
ความต้องการขยายการบริการในเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยการขยายกลุ่มผู้รับบริการ 
รองลงมาเป็นการจัดอบรมหรือจัดค่าย และการร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 42.31, 28.85 และ 
13.46 ตามลําดับ 6) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน มีกลยุทธ์ในการขยายการบริการในเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน โดยการจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้มากท่ีสุด รองลงมาเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ท่ัวถึง และการ
ประสานงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 42.11, 42.11 และ 13.16 ตามลําดับ   
   2.2 พฤติกรรมการใช้บริการของเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่ จากการศึกษาพบว่า 1) เด็กและ
เยาวชนส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน เพื่อใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด รองลงมา
เป็นการใช้บริการแนะนําแหล่งข้อมูลความรู้และการสืบค้น คิดเป็นร้อยละ 65.60 และ 30.20 ตามลําดับ 2) เด็กและ
เยาวชนส่วนใหญ่ใช้บริการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน  เพื่อค้นหาข้อมูลมากท่ีสุด 
รองลงมาใช้เพื่อทําโครงงานหรือกิจกรรมเฉพาะเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.90 และ 50.50 ตามลําดับ 3) เด็กและเยาวชน
ส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน  แบบนาน ๆ ใช้บริการทีมากท่ีสุด รองลงมาใช้ประจําระหว่าง 1-2 
วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 37.80 และ 27.80 ตามลําดับ 4) เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความต้องการโปรแกรมการ
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เรียนรู้ การอบรม และหลักสูตรต่าง ๆ จากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนในระดับมาก มากที่สุด รองลงมาเป็นระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 38.50 และ 34.70 ตามลําดับ 5) จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนมี
ความเข้าใจในหลักการสําคัญสําหรับการให้บริการหลายประการ ได้แก่ (1) การพัฒนาบุคลากรหรือผู้ดูแลศูนย์การ
เรียนรู้ไอซีทีชุมชนให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอสําหรับการให้บริการ (2) การให้ความรู้และการพัฒนาทักษะของ
ประชาชนทุกระดับในชุมชน ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาคม และ (3) การสร้าง
รายได้จากการบริการความรู้ การบริการทางเทคนิค และการบริการอุปกรณ์ เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ดังนั้นศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนจึงได้พยายามแสวงหาวิธีการดําเนินการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ การจัดทําระบบสมาชิก และนโยบายด้านราคาการให้บริการ หากแต่ยัง
มีปัญหาทางด้านนโยบายของหน่วยงานที่ยังไม่เอื้ออํานวย และปัญหาการบริหารจัดการอย่างสุจริตโปร่งใส เป็นต้น  
  จากผลการวิจัยด้านการให้บริการและการขยายเครือข่ายสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนได้มุ่งเน้นการ
ให้บริการแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความเข้าใจและเทคนิคด้านการพัฒนาทักษะที่
จําเป็น ขณะที่เยาวชนมีความต้องการและคาดหวังการบริการจากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนอยู่มาก เนื่องจากยังคงมี
ปัญหาอุปสรรคจากความชัดเจนหลายเรื่องในระยะเริ่มต้น ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนจึงต้องอาศัยความร่วมมือกับ
ประชาคมต่าง ๆ เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาต่อไป ผลการวิจัยมีลักษณะที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องความเข้มแข็งของ
เครือข่ายองค์กรชุมชน สอดคล้องกับผลการวิจัยของเอกกมล อ่อนศรี (2544) และ ประชาสรรค์ แสนภักดี (2549) ท่ีได้
อธิบายไว้ถึงกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชนว่า มีความเกี่ยวข้องกับการขยายองค์กรสมาชิก 
การพัฒนาการให้บริการ และการบริหารความสัมพันธ์ในเครือข่ายสมาชิก ท้ังนี้ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ศูนย์การเรียนรู้
ไอซีทีชุมชนได้ตระหนักความสําคัญของเครือข่ายและได้ริเริ่มสร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับประชาคมต่าง ๆ บ้างแล้ว 
  3. ด้านการพัฒนากิจกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย ปรากฏผลดังนี้ 1) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน 
มีความต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ท่ีตรงกับความต้องการของชุมชน ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.96 โดยมีความคาดหวังจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากที่สุด รองลงมาเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ นักวิชาชีพ และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน คิดเป็นร้อยละ 31.43, 27.14, 12.86 และ 11.43 ตามลําดับ  
2) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน มีความต้องการความช่วยเหลือด้านการระดมทรัพยากรในชุมชน ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.13 โดยมีความคาดหวังจาก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมากที่สุด รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน คิดเป็นร้อยละ 52.17, 26.09, 7.25 และ 7.25 ตามลําดับ 
3) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน มีความต้องการความช่วยเหลือด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติท่ีดีในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.16 โดยมีความคาดหวังจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากที่สุด รองลงมาเป็นเครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 30.16, 15.87, 14.29 และ 12.70 
ตามลําดับ 4) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน มีความต้องการความช่วยเหลือด้านโปรแกรมการอบรมที่เหมาะสมกับความ
แตกต่างของสมาชิกในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 โดยมีความคาดหวังจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมากที่สุด รองลงมาเป็นองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
36.84, 21.05, 14.04 และ 12.28 ตามลําดับ 5) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน มีความต้องการความช่วยเหลือด้านการ
บริหารจัดการองค์กรในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.80 โดยมีความคาดหวังจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมากที่สุด รองลงมาเป็นองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 34.85, 15.15, 13.64 และ 13.64 ตามลําดับ 6) จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ศูนย์การเรียนรู้
ไอซีทีชุมชนยังต้องการความช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ท่ีตรงกับความต้องการ
ของชุมชน ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาน่าจะมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือได้ดี
เนื่องจากยังภาพลักษณ์ทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ มีนโยบายที่สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม และการทํากิจกรรมเพื่อสังคม
ของนักศึกษายังเป็นความประทับใจของคนในสังคม (2) การระดมทรัพยากรในชุมชน ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน
เห็นว่า องค์การปกครองหรือหน่วยปกครองในท้องถิ่นควรให้ความสําคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง (3) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากวิธีปฏิบัติท่ีดี ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเห็นว่า มีความเป็นไปได้สูงหากมีความยืดหยุ่นในนโยบายที่มี
ลักษณะที่ลดความเป็นทางการ และสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระทรวงเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าภาพหลัก (4) โปรแกรมการอบรมที่เหมาะสมกับความแตกต่างของสมาชิก ผู้ดูแลศูนย์
การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเห็นว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดทํา
หลักสูตรการอบรมที่เหมาะสม และมีกิจกรรมการถ่ายทอดสู่แกนนําเพื่อขยายผลสู่กลุ่มผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอ (5) การบริหารจัดการองค์กร ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเห็นว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ควรเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการเพื่อให้มีแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
  จากผลการวิจัยด้านการพัฒนากิจกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนยัง
ต้องการความร่วมมือและชว่ยเหลือทุกด้าน ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ท่ีตรงกับความต้องการของชุมชน การ
ระดมทรัพยากรในชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติท่ีดี และ โปรแกรมการอบรมที่เหมาะสมกับความแตกต่าง
ของสมาชิก ผลการวิจัยมีลักษณะที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ The Finance Project (2007) ท่ีอธิบายว่า ปัจจัยท้ัง 4 ประการข้างต้น เป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิด
ความสําเร็จในการดําเนินงานแหล่งการเรียนรู้ชุมชนของประเทศเนปาล ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน
ต้องการความร่วมมือด้านการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ท่ีตรงกับความต้องการของชุมชน ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากวิธีปฏิบัติท่ีดี และด้านโปรแกรมการอบรมที่เหมาะสมกับความแตกต่างของสมาชิก จากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมากที่สุด ส่วนด้านการระดมทรัพยากรในชุมชน ต้องการความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นมากท่ีสุด       

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ      
  1. แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและประชาคม ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสามารถเป็นท่ี
พึ่งให้กับชุมชนได้ในหลายลักษณะ จึงควรมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาคมต่าง ๆ ได้แก่ 1) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อ พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ท่ีตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างเป็นระบบ ขยายผลสู่กลุ่มผู้ใช้บริการ และการ
จัดทําหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมกับความแตกต่างของสมาชิก 2) ประสานงานกับหน่วยปกครองในท้องถิ่นให้เห็น
ความสําคัญและหันมาสนับสนุนอย่างจริงจังในด้านการระดมทรัพยากรในชุมชน 3) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ควรเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการเพื่อให้มีแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และ 4) หาวิธีการดําเนินการที่มีความยืดหยุ่นด้านนโยบายในลักษณะที่ลดความเป็นทางการ และ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  
  2. แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนให้ย่ังยืน และการสร้างเครือข่ายให้เกิดการทํางานร่วมกัน 
จําเป็นต้องพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง ได้แก่ 1) ควรมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างอย่างทั่วถึง ได้แก่ (1) การ
พัฒนาบุคลากรหรือผู้ดูแลศูนย์ให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอสําหรับการให้บริการ (2) การให้ความรู้และการพัฒนา
ทักษะของประชาชนทุกระดับในชุมชน ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาคม (3) การ
สร้างรายได้จากการบริการความรู้ การบริการทางเทคนิค และการบริการอุปกรณ์เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 2) 
ลักษณะของเครือข่ายท่ีเข้มแข็งต้องมีการพัฒนาท้ังกิจกรรมและความสัมพันธ์ รวมทั้งการบริหารจัดการที่เอื้ออํานวย จึง
ควรร่วมมือกันในกิจกรรมหลายประการ เช่น การวางแผนกิจกรรมร่วมกันในระยะยาว การกําหนดรายละเอียดของ
ภารกิจร่วมกัน การพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การสนับสนุนให้แกนนําแต่ละกลุ่มเข้าไปมี
บทบาทในกิจกรรมเครือข่ายมากขึ้น ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการทํางานให้เหมาะสมเพื่อการถ่ายโอนอํานาจ และการ
สร้างแกนนําเยาวชนเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในระดับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 3) พัฒนาความสามารถของแม่ข่าย
หรือแกนนํา ในด้านการบริหารจัดการ การกําหนดเป้าหมาย ข้อตกลง ระเบียบปฏิบัติ และการประเมินร่วมกันเป็นระยะ
อย่างทั่วถึง รวมทั้งการสร้างโอกาสให้เครือข่ายได้มีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง 4) การดําเนินการที่มุ่งเน้น
ความพึงพอใจในการติดต่อสัมพันธ์กันในสมาชิกเครือข่าย ได้แก่ ความพึงพอใจในการทํากิจกรรมร่วมกัน การพบปะของ
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สมาชิกและแกนนํา การร่วมกันแก้ปัญหา เป็นต้น 5) ลักษณะของกิจกรรมระหว่างเครือข่ายควรมาจากความต้องการ
หรือสิ่งท่ีเป็นประโยชน์กับสมาชิกอย่างชัดเจน เพื่อให้สมาชิกมีความรู้สึกว่าเครือข่ายสามารถเป็นที่พึ่งได้จริง และ 6) 
การจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ควรมาจากการจัดต้ังโดยบุคคลหรือผู้นําในท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นการริเริ่มของคนในชุมชนจริง ๆ  โดยภาครัฐควรให้การสนับสนุนในขอบเขตที่เหมาะสม เช่น การเก็บรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อการติดต่อประสานงาน เป็นต้น      

การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดทํารายงานการวิจัยจํานวน 98 หน้า เสนอต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพื่อประกอบการจัดทํานโยบายด้านการพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนต่อไป 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอย 

และศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนคร 

สุราษฎรธานี ดวยวิธีสมมติเหตุการณใหประเมินคา (Contingent Valuation Method : CVM) โดยใชคําถามแบบ

เสนอราคาแบบปดสองราคา (Double Bounded Close-Ended) ในการออกแบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมขอมูล

ตัวแทนจากครัวเรือนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี จํานวน 400 ตัวอยาง วิเคราะหขอมูลดวย

แบบจําลองการวิเคราะหการถดถอย Censored Logistic Regression ของ Cameron และประมาณคาดวยวิธี 

Maximum Likelihood Estimation ผลการศึกษาพบวา คาเฉล่ียและคามัธยฐานของความเต็มใจที่จาย

คาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยเทากับ 39.99 และ 37.17 บาทตอเดือนตอครัวเรือน ตามลําดับ สําหรับปจจัยที่มี

ผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอย คือ รายไดสุทธิตอเดือนของครัวเรือน มีความสัมพันธเชิง

บวกตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 สวนวิธีการกําจัดขยะมูล

ฝอยของครัวเรือน และการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับขยะมูลฝอยของครัวเรือน มีความสัมพันธเชิงบวกตอความเต็ม

ใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 การศึกษาน้ีมีขอเสนอแนะวา เทศบาล

นครสุราษฎรธานีควรกําหนดอัตราคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยในอัตราที่สูงกวา 20 บาท โดยจัดเก็บตาม 

คามัธยฐานของความเต็มใจที่จายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยในอัตรา 38 บาทตอเดือนตอครัวเรือน เน่ืองจาก

เปนคาที่อยูตรงกลางระหวางกลุมคนที่เต็มใจจายกับกลุมคนที่ไมมีความเต็มใจจาย เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับ

เทศบาลฯ ไดนําไปลงทุนสรางระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ โดยเห็นวาควรออกกฎหมายเปน

ขอบัญญัติและมีการเก็บคาธรรมเนียมแยกโดยเฉพาะ และควรเรงประชาสัมพันธเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากขยะมูล

ฝอยแกประชาชนอยางจริงจังและกวางขวาง รวมถึงประชาสัมพันธเก่ียวกับการดําเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลฯ ใหประชาชนไดรับทราบอยางตอเน่ือง โดยใชส่ือตางๆ ในทองถิ่น ตลอดจนควรเพิ่มประสิทธิภาพใน

การเก็บขนขยะมูลฝอย โดยการเพิ่มจุดรับขยะหรือถังขยะใหทั่วถึงและเพียงพอตอความตองการ        

คําสําคัญ: ความเต็มใจที่จะจาย คาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย เทศบาลนครสุราษฎรธานี 
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Abstract 

The purposes of this research were to evaluate the Willingness to Pay for Solid Waste Fees  of  People 

in Suratthani Municipality by using Contingent Valuation Method (CVM) and Double Bounded Close-Ended 

in the questionnaire to collect data from the representatives who live in Suratthani Municipality, 400 examples. 

This data was analyzed with Censored Logistic Regression of Cameron and evaluated with Maximum Likelihood 

Estimation. The results of the study found that the mean and median of Willingness to Pay for Solid  Waste  Fees 

of People in Suratthani Municipality was 39.99 and 37.17 baht per month per household, respectively. For 

the factors that affected the Willingness to Pay for Solid Waste Fees of People in Suratthani Municipality were 

the net income for the household. Positively correlated with willingness to pay waste tire is statistically significant 

at the .01 level. Method of household waste disposal and recognition of information relating to household waste. 

Positively correlated with willingness to pay waste tire is statistically significant at the .05 level. These studies 

have suggested that Suratthani Municipal solid waste management fee rate should be determined by a median 

rate of 38 per month per household. Since it is the middle ground between those who are willing to pay people 

who are not willing to pay. To increase revenue for the municipality. Has led to the construction of the waste 

management system to be effective. The legislation is a provision that should be charged separately and 

specifically. And should speed up the release about the impact of solid waste to the serious and wide throw. 

To promote the implementation of solid waste management in the municipality. People have been known to be 

continuously optimized for solid waste collection. Using local media. By adding points or waste bins thoroughly 

and demand. 

Keywords:  Willingness  Pay, Solid  Waste  Fees, Suratthani  Municipality. 

บทนํา 

ปญหามลพิษจากขยะมูลฝอยเปนหน่ึงในปญหาส่ิงแวดลอมที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

สังคมเมืองที่มีการขยายตัวของเมืองสูงตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จากโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร

ธานี ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณของผลผลิตทางการเกษตร ประมง และแรธาตุตางๆ ที่เปนวัตถุดิบสําคัญของการพัฒนา

อุตสาหกรรม ความไดเปรียบของโครงขายคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ ทําใหจังหวัด 

สุราษฎรธานีกลายเปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การคา การทองเที่ยว และการคมนาคมขนสงของภาคใตตอนบน 

การเปล่ียนแปลงของโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎรธานีตั้งแตป พ.ศ. 2545-2554 สงผลทําใหจังหวัด 

สุราษฎรธานีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและชุมชนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานีมีการ

เคล่ือนยายประชากรเขามาในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎรธานีมากขึ้น ทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเขา

มาพักอาศัยและเพื่อประกอบอาชีพ ทําใหอัตราการอุปโภค บริโภคสินคาและบริการตางๆ เพิ่มขึ้นตามกิจกรรมและ

จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น สงผลใหพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานีมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นอยาง

ตอเน่ือง โดยในป 2554 เทศบาลนครสุราษฎรธานีมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยมากที่สุดถึงประมาณวันละ 120 ตัน 

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลสุราษฎรธานี เทศบาลฯ ไดวาจางใหเอกชนจัดเก็บขนขยะในเขตเทศบาลฯ 

รอยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ สวนพื้นที่ที่เหลือเทศบาลฯ จะเปนผูดําเนินการจัดการเอง ขยะมูลฝอย

ที่เก็บไดจะมีการนําไปกําจัด ณ สถานที่กําจัดของเทศบาลนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนพื้นที่ที่อยูหางไกลจากเทศบาล

นครสุราษฎรธานีคอนขางมาก จึงมีคาใชจายในการขนสงสูง ในแตละเดือนเทศบาลฯ ตองมีตนทุนในการจัดการกับ

ขยะมูลฝอยถึงตันละ 1,200 บาทตอวัน และตองรับภาระกับการขาดทุนถึงเดือนละ 4 ลานบาททุกเดือน ในขณะที่
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รายไดที่นํามาจัดการกับขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ สวนใหญเปนเงินงบประมาณจากภาครัฐ สําหรับเงินที่มีการเรียก

เก็บจากประชาชนในลักษณะคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยเปนเพียงสวนนอยเทาน้ันเม่ือเทียบกับรายจายที่ตอง

ใชไปในการจัดการกับขยะมูลฝอย โดยปจจุบันทางเทศบาลฯ ไดมีการเก็บคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยในอัตรา

ขั้นต่ําคือ 20 บาทตอเดือนตอครัวเรือน ซ่ึงถือวาเปนอัตราที่ต่ํา ในขณะที่ตองจายคาจางเก็บขนขยะมูลฝอยใหเอกชน

ที่วาจางปละ 20,000,000 ลานบาทตอป และเปนคาใชจายที่เทศบาลฯ ตองดําเนินการเองกวาปละเกือบลานบาท 

ในขณะที่แตละปเทศบาลฯ สามารถเก็บคาธรรมเนียมจัดการขยะไดเพียง 2 ลานกวาบาทเทาน้ัน ซ่ึงไมเพียงพอกับ

รายจายที่ใชจัดการกับขยะมูลฝอยในแตละป (สํานักงานส่ิงแวดลอมภาค 14, 2554) การศึกษาเรื่องความเต็มใจที่จะ

จายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลฯ จึงเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดแนวทางการ

จัดเก็บคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานีไดอยางเหมาะสม โดย

ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและสอดคลองกับความตองการของประชาชนในชุมชน เพื่อใหรายไดจาก

คาธรรมเนียมสามารถชดเชยรายจายดานการจัดการขยะมูลฝอยไดมากขึ้น ตลอดจนเปนการลดภาระของรัฐบาลใน

การจายเงินงบประมาณเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยอีกทางหน่ึงดวย 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อหาคาความเต็มใจที่จะจายอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต

เทศบาลนครสุราษฎรธานี 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน

ในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี 

กรอบแนวคดิที่ใชในการศึกษา 

การศึกษาครั้ง น้ี ไดศึกษาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธเปนกรอบ

แนวความคิดในการศึกษาวิจัย ดังภาพที่ 1 

 ตัวแปรอิสระ  (Independent Variable)                            ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

                                 

                                                 

จํานวนเงนิราคาเสนอเร่ิมตน

ปจจัยทางดานประชากร เศรษฐกจิและสังคม 

1. เพศ

2. อายุ

3. รายไดสุทธติอเดือนของครัวเรือน

4. ระดับการศึกษาสูงสุด

5. ลักษณะความเปนเจาของสถานที่พักอาศัย

6. จํานวนปที่พักอาศัยในชุมชน

7. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
มูลคาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนยีม

จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต

เทศบาลนครสุราษฎรธาน ีพฤตกิรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ครัวเรือนทิ้ง

2. ความถี่ในการนําขยะมูลฝอยมากําจัด

3. วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือน

ทัศนคติเกี่ยวกบัการจัดการขยะของเทศบาลฯ 

การตดิตามและรับรูขาวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 

1. การเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับขยะมูลฝอยในชุมชน

2. การรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับขยะมูลฝอย
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังตอไปน้ี 

1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

 ในการเก็บขอมูลจะใชแบบสอบถาม เพื่อถามคาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะ

มูลฝอยจากตัวแทนของครัวเรือนที่อยูในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี เพื่อนํามาวิเคราะหหาคาความเต็มใจที่จะจาย 

และปจจัยที่มีอิทธิพลตอคาความเต็มใจจาย โดยเก็บขอมูลตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 2555 

2. ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง

 ประชากรที่ ใชในการวิจัยครั้ง น้ี ไดแก จํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี 

ใน พ.ศ. 2553 จํานวน 62,913 ครัวเรือน และกลุมตัวอยางที่ ไดแก ประชาชนที่เปนตัวแทนของครัวเรือน ซ่ึงเปน

หัวหนาครัวเรือนหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจในแตละครัวเรือน และมีอายุ 20 ปขึ้นไป จํานวน 400 คน โดยแบง

พื้นที่การศึกษาออกเปนกลุมๆ แบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  จํานวนครัวเรือนและจํานวนตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 พื้นทีท่ี่ทําการศึกษา  จํานวนครัวเรือน  รอยละตอจํานวน  จํานวนตัวอยาง 

   (ครัวเรือน)/1        ประชากร       ในแตละตําบล 

 (ตัวอยาง)/2 

 ตําบลตลาด  15,279  24.29  97 

 ตําบลมะขามเตี้ย  34,516  54.86  219 

 ตําบลบางใบไม   324  0.52  2 

 ตําบลบางชนะ  343  0.56  3 

 ตําบลบางกุง  12,183  19.59  78 

 ตําบลคลองฉลาก  268  0.43  1 

 รวม  62,913  100  400 

ที่มา :  1/กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย. 2553. 

 2/จากการคํานวณ 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและตรวจสอบหา

คาความเชื่อม่ันไดเทากับ 0.98 ซ่ึงแบบสอบถามในการศึกษาน้ีแบงออกเปน 4 สวนดังตอไปน้ี   

สวนที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไปที่เก่ียวของกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 พฤติกรรมในการกําจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือนและความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

กําจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือน 

สวนที่ 3 การติดตามและการรับรูขาวสารเก่ียวกับขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาล

นครสุราษฎรธานี 
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สวนที่ 4 ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสุราษฎรธานี 

สวนที่ 5 ความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน นอกจากน้ียัง

สอบถามถึงเหตุผลในการเต็มใจจายหรือไมเต็มใจจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะ และวิธีการดําเนินการจัดเก็บ

คาธรรมเนียม ตลอดจนขอเสนอแนะ และมาตรการในการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 

4. การวิเคราะหขอมูล

4.1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 วิเคราะหและสรุปความสัมพันธของปจจัยพื้นฐานที่เก่ียวของในรูปความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย 

คาต่ําสุด และคาสูงสุด เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

4.2  คาความเต็มใจที่จะจายและปจจัยที่มีผลตอคาความเต็มใจที่จะจาย 

การวิเคราะหเพื่อหาคาความเต็มใจที่จะจาย และความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการ

เปล่ียนแปลงคาความเต็มที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอย ใชแบบจําลองของ Cameron ในลักษณะคําถาม

แบบเสนอราคาแบบปดสองราคา โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร SAS ในการจัดกระทําขอมูล และใชแบบจําลอง 

Censored Regression Model โดยอาศัยวิธี Maximum Likelihood Estimation ในการวิเคราะหขอมูล  

5. แบบจําลองที่ใชในการศึกษา

5.1 เพื่อหาคาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต

เทศบาลนครสุราษฎรธานี วิเคราะหขอมูลไดจากแบบจําลอง ดังน้ี 

Log(Loweri , Upperi) = / Distribution Function 

โดยที่   Loweri  คือ  คาขอบเขตลางของคาความเต็มใจที่จะจายของตัวอยางคนที่ i 
Upperi   คือ  คาขอบเขตบนของคาความเต็มใจที่จะจายของตัวอยางคนที่ i 

Distribution Function  คือ ชนิดของฟงกชันการแจกแจงแบบสะสมที่ใชวิเคราะหในการ

ประมาณคาความเต็มใจที่จะจาย โดยเลือกใชฟงกชันการแจกแจงแบบสะสม 3 แบบ  คือ Lognormal , Logistic 

และ Weibull  โดยดูจาก  Log-Likelihood  ที่มีคามากที่สุดหรือติดลบนอยที่สุด 

5.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี   

สําหรับการวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจาย ในการศึกษาน้ีใชแบบจําลองของ 

Cameron โดยกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษาซ่ึงสามารถเขียนแบบจําลองไดดังน้ี 

Log(Loweri , Upperi)     =   f(x) / Distribution Function 

Log(Loweri , Upperi)     = ß0 + ß1Bid + ß2Gender + ß3Age + ß4Eud + 

ß5Mem + ß6Income + ß7 Own + ß8Year +      

ß9Qua + Cog Fre + ß11Ever + ß13Cog + ß14Att 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

1. ผลการวิจัย

การศึกษาน้ีสามารถสรุปผลไดดังตอไปน้ี 

1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยทั่วไปของครัวเรือนตัวอยาง พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง สมรสแลว การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพคาขาย ลักษณะของที่พักอาศัยเปนทาว
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เฮาส/ตึกแถว และมีลักษณะถือครองเปนเจาของบานตนเอง มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 3-4 คน อาศัยอยู

ในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี 11-20 ป และสวนใหญมีรายไดสุทธิของครัวเรือนตอเดือนอยู ในชวง 

10,000 – 15,000 บาท/เดือน  

 1.2  ขอมูลดานพฤติกรรมและความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือน

ตัวอยาง พบวา ประเภทของขยะมูลฝอยที่ครัวเรือนทิ้งสวนใหญเปนเศษอาหาร ผักและผลไม โดยสวนใหญครัวเรือน

มีการนําขยะมูลฝอยออกมากําจัดทุกวัน ครั้งละไมเกิน 4 กิโลกรัม และวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือน คือ 

ทิ้งลงถังของเทศบาลฯ ในสวนของความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอยสวนใหญมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอย  

 1.3 การติดตามและรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของครัวเรือนตัวอยาง พบวา 

สวนใหญผูตอบแบบสอบถามไมเคยเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับขยะมูลฝอยในชุมชน แตเคยรับทราบขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับขยะมูลฝอย โดยสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารเปนประจํา ซ่ึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับขยะมูลฝอยที่ไดรับทราบ

สวนใหญไดจากส่ือโทรทัศน และขอมูลขาวสารเก่ียวกับขยะสวนใหญที่ไดรับทราบเปนเรื่องเก่ียวกับปญหามลพิษที่

เกิดจากขยะ ในสวนของทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสุราษฎรธานีสวนใหญเห็นวา

เทศบาลฯ มีการจัดการกับขยะมูลไดดีในระดับปานกลาง  

  1.4 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสุราษฎรธานีของครัวเรือน

ตัวอยาง เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานีสวนใหญมีทัศนคติเก่ียวกับการ

จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ อยูในระดับปานกลาง  

  1.5 คาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยและปจจัยที่เปนตัวกําหนดคา

ความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ

เต็มใจที่จะจายคิดเปนรอยละ 82.3 ซ่ึงเหตุผลสามอันดับแรกที่มีความยินดีที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูล

ฝอย เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามใหเหตุผลวาปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาสําคัญของทองถิ่น การจัดการเรื่องขยะ

เปนความรับผิดชอบรวมกันทั้งสวนราชการและประชาชน และการจัดการปญหาขยะจะสงผลดีตอภาพลักษณและ

การทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานี โดยเห็นวาควรออกกฎหมายเปนขอบัญญัติและมีการเก็บคาธรรมเนียมแยก

โดยเฉพาะ สําหรับที่ไมมีความเต็มใจที่จะจาย คิดเปนรอยละ 17.7 มีเหตุผลสามอันดับแรกที่ไมมีความเต็มใจ 

ที่จะจาย คือ ยังไมเกิดปญหาขยะมูลฝอยในทองถิ่นและชุมชน การใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร 

สุราษฎรธานียังไมดีพอ และเทศบาลนครสุราษฎรธานีมีงบประมาณเพียงพอในการจัดการปญหาขยะ  

 และผลการศึกษาจากการประมาณคาแบบจําลอง Consored Regression Model ดวยวิธี 

Maximum Likelihood Estimation (MLE) โดยลักษณะของการแจกแจงความนาจะเปนของ WTP ที่เหมาะสม

ที่สุด ในการศึกษาครั้ง น้ี คือ แบบ Lognomal ผลการวิเคราะหพบวา คาเฉล่ียของความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยเทากับ 39.99 บาทตอเดือนตอครัวเรือน และมีชวงความเชื่อม่ันของคาเฉล่ีย

ของคาความเต็มใจที่จะจาย ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 อยูระหวาง 37.67-42.58 บาทตอเดือนตอครัวเรือน สําหรับ

คามัธยฐานของความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยเทากับ 37.17 บาทตอเดือนตอครัวเรือน และมี

ชวงความเชื่อม่ันของคามัธยฐานของคาความเต็มใจที่จะจาย ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 อยูระหวาง 35.48-38.94 บาท

ตอเดือนตอครัวเรือนและ Pseudo R2 มีคาเทากับ 23.6 แสดงวา ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและ

สังคม ดานพฤติกรรมและความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือน ดานการติดตามและรับรู

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับขยะมูลฝอย และดานทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสุราษฎรธานีที่
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ใชในการศึกษาครั้งน้ี สามารถอธิบายตัวแปรตาม คือ มูลคาของความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูล

ฝอยในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานีไดรอยละ 23.6 ที่เหลืออาจจะเปนตัวแปรอิสระอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ไมได

ทําการศึกษา ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย คามัธยฐาน และชวงความเชื่อม่ันของคาเฉล่ียและคามัธยฐานของความเต็มใจจาย 

คาสถิต ิ
ผลการคาํนวณคาสถติิกรณคีาขอบบนเปนคาสูงสดุ 

(UPyy) = Infinity 

Intercept (ß) 

Scale (σ) 

Mean WTP 

95% Confidence Interval for Mean WTP 

Median WTP 

95% Confidence Interval for Median WTP 

Pseudo R2 

3.6155 

0.3824 

39.99 

37.67-42.58 

37.17 

35.48-38.94 

23.6 

จากการประมวลผล พบวา ตัวแปรที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลนครสุราษฎรธานี คือ รายไดสุทธิตอเดือนของครัวเรือน ซ่ึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับคาความเต็ม

ใจที่จะจายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 สวนปจจัยอ่ืนๆ ไดแก วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยของ

ครัวเรือน และการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับขยะมูลฝอยของครัวเรือน ซ่ึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับคา

ความเต็มใจที่จะจายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05  ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอคาความเต็มใจจายที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาล

นครสุราษฎรธานี 

ตัวแปรที่ศึกษา Estimate  Coefficient P-Value 

Intercept 

bid20 

bid30 

bid40 

sex 

lninc 

qua 

mth 

ever 

cog 

att 

1.4041 

-0.3971 

-0.1556 

-0.1257 

-0.0444 

0.5705 

0.0232 

0.1053 

0.0547 

0.2146 

0.0213 

 <.0001 

<.0001*

0.0009* 

0.0071* 

0.1943 

<.0001* 

0.4827 

 0.0503** 

0.1560 

 0.0371** 

0.7725 

  หมายเหตุ :     * แทนการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 

**  แทนการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
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2. อภิปรายผล

การศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนคร 

สุราษฎรธานี สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 

2.1  เพื่อประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน

เขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี 

 ผลการศึกษาที่ ใชแบบจําลองคาความเต็มใจที่จะจายของฟงกชันการกระจายสะสมแบบ 

Lognormal พบวา คาเฉล่ียและคามัธยฐานของความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน

ในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานีเทากับ 39.99 และ 37.17 บาทตอเดือนตอครัวเรือน จะเห็นวาคาธรรมเนียมจัดการ

ขยะมูลฝอยที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ีมีคาสูงกวาที่เรียกเก็บจากประชาชนจริงในปจจุบันซ่ึงกําหนดไวในอัตรา 20 

บาทตอเดือนตอครัวเรือน ซ่ึงก็สะทอนใหเห็นวาประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียม

จัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจากเดิมเพื่อแลกกับส่ิงแวดลอมที่ดีขึ้น และเม่ือเปรียบเทียบกับเทศบาลนครและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ ที่ใกลเคียง พบวา สูงกวาเทศบาลนครศรีธรรมราช ที่กําหนดไวในอัตรา 10 บาทตอเดือน

ตอครัวเรือน สูงกวาเทศบาลหาดใหญและเทศบาลเมืองชุมพร ที่กําหนดไวในอัตรา 20 บาทตอเดือนตอครัวเรือน 

และสูงกวาเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลนครภูเก็ต ที่ กําหนดไวในอัตรา 30 บาทตอเดือนตอครัวเรือน 

แตใกลเคียงกับคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแกน และเทศบาลนครระยอง ที่กําหนดไวใน

อัตรา 40 บาทตอเดือนตอครัวเรือน  

คาเฉล่ียและคามัธยฐานที่ไดจากการกําหนดสมมติเหตุการณใหประเมิน โดยใชวิธี Double 

Bounded Close-Ended  ในครั้งน้ี มีมูลคาใกลเคียงกับ สมมุติ ชวยเทศ. (2546) โดยมีคาเฉล่ียที่ไดใกลเคียงกัน

มากคือ 38.39 บาทตอเดือนตอครัวเรือน สวนวิธี Bidding game จะใหคาเฉล่ียที่สูงกวา เชน นิติวัฒน ปาณ

สมบูรณ. (2549) พบวามีคาเฉล่ียเทากับ 47.52 บาทตอเดือนตอครัวเรือน สวนงานวิจัยที่ไมไดใชการกําหนดสมมติ

เหตุการณใหประเมิน เชน เพ็ญนภา ตนรังกลาง. (2546) พบวามีคาเฉล่ียของความเต็มใจที่จะจายต่ํากวาคือเทากับ 

34.41 บาทตอเดือนตอครัวเรือน และ ปญจมา วงษพาณิชย. (2542) พบวามีคาเฉล่ียของความเต็มใจที่จะจายสูง

กวางานวิจัยครั้งน้ี 42.86 บาทตอเดือนตอครัวเรือน เปนตน  

 2.2  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี 

 จากการประมวลผล พบวา ปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอย

ของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี คือ คาธรรมเนียมที่เสนอครั้งแรกที่ตั้งไว มีผลตอการตัดสินใจที่จะ

จาย เพื่อจัดการกับขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยมีความสัมพันธกับคาความเต็มใจที่จายในเชิงลบ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ตรงตามที่ไดคาดคะเนเอาไว ซ่ึงอธิบายไดวา เม่ือเพิ่มคาธรรมเนียม

จัดการขยะมูลฝอย ประชาชนจะมีความเต็มใจที่จะจายลดลง และปจจัยรายไดสุทธิตอเดือนของครัวเรือน จะมี

ความสัมพันธกับคาความเต็มใจที่จะจายในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ตรงตามที่ได

คาดคะเนเอาไว ซ่ึงสามารถอธิบายตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรไดวา การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปนลักษณะสินคา

ปกติ (Normal goods) ที่มีลักษณะความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาในทิศทางลบและมีความยืดหยุนของอุปสงคตอ

รายไดเปนบวก ดังน้ัน คาความเต็มใจที่จะจายจึงมีความสอดคลองกับความสามารถที่จะจาย (Ability to pay) 

ซ่ึงความสามารถในการจายน้ีสามารถวัดและประเมินไดจากรายไดสุทธิของบุคคล บุคคลที่มีรายไดสูงกวาจะมีความ

ตองการคุณภาพส่ิงแวดลอมที่ดีมากกวาคนที่มีรายไดต่ํากวา ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับ ปญจมา วงษพาณิชย, 
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เพ็ญนภา ตนรังกลาง, นิติวัฒน ปาณสมบูรณ และสมมุติ ชวยเทศ ที่ศึกษาเก่ียวกับความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลตางๆ ซ่ึงพบวา ระดับรายไดตอเดือนของครัวเรือนมีผลตอ

คาความเต็มใจที่จะจายในทิศทางเดียวกัน สวนปจจัยอ่ืนๆ สามารถอธิบายความสัมพันธได ดังน้ี 

 วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือน มีความสัมพันธกับคาความเต็มใจที่จะจายในเชิงบวก อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ตรงตามที่ไดคาดคะเนเอาไว สามารถอธิบายไดวา ประชาชนที่ใชบริการ

กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ยอมมีความเต็มใจที่จะจายมากกวา เน่ืองจากครัวเรือนที่อยูในเขตเทศบาลฯ สวน

ใหญอยูในเขตยานการคา จึงไมสะดวกที่จะกําจัดขยะดวยตนเองโดยการเผากลางแจงหรอืฝงกลบ จึงมีความพึงพอใจ

การจัดการขยะโดยใหรถมาจัดเก็บไปเพื่อทําการกําจัดอยางถูกสุขลักษณะมากกวาการจัดการขยะโดยวิธีอ่ืนๆ ดวย

เหตุผลที่วา สะดวก และไมกอใหเกิดมลพิษจากการเผาขยะ รวมทั้งทําใหบานเรือนสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 

ดังน้ัน ถาเทศบาลฯ มีโครงการที่จะมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหกับบานเรือน โดยเก็บคาจัดการขยะมูลฝอย จึงมี

แนวโนมที่จะสนับสนุนโครงการดังกลาว ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับ ปญจมา วงษพาณิชย. (2542) ซ่ึงพบวา การ

กําจัดขยะมูลฝอยโดยการจางรถขยะของเทศบาลหรือเอกชนมาจัดเก็บมีผลตอคาความเต็มใจที่จะจายในทิศทางที่

เปนบวก  

 การรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับขยะมูลฝอย มีความสัมพันธกับคาความเต็มใจที่จะจายอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทิศทางบวก ตรงตามที่ไดคาดหมายเอาไว โดยสามารถอธิบายไดวา 

เม่ือประชาชนที่รับรูขาวสารเก่ียวกับมลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น จะทําใหความนาจะเปนที่ประชาชนจะมี

ความเต็มใจที่จะจายเพิ่มขึ้นตามไปดวย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึงจากผลที่ได ทําให

สามารถสรุปไดวา การเผยแพรขาวสารเก่ียวกับปญหามลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอยอยางไมถูกสุขลักษณะ จะทําให

ประชาชนเกิดความรูและเขาใจเก่ียวกับผลกระทบที่ เกิดจากขยะมูลฝอย และเกิดความตระหนักที่จะรักษา

ส่ิงแวดลอมมากยิ่งขึ้น จึงมีแนวโนมที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมากกวา ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับ 

ปญจมา วงษพาณิชย. (2542) และ อรชา มุยเสมา. (2548) ซ่ึงพบวา การรับรูขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับความ

เต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยในทิศทางเดียวกัน 

ขอเสนอแนะ 

จากขอสรุปของการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี” สามารถนํามาเปนขอเสนอแนะไดดังน้ีคือ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.1  เทศบาลนครสุราษฎรธานีควรกําหนดอัตราคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยประเภทที่พักอาศัย

หรือเคหะในอัตราที่สูงกวาในปจจุบัน เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับเทศบาลฯ ไดนําไปลงทุนสรางระบบการจัดการ

ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพมากกวาที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ซ่ึงในการกําหนดนโยบายการจัดเก็บคาธรรมเนียม

ควรใชคามัธยฐาน เน่ืองจากคามัธยฐานเปนคาความเต็มใจจายทีอ่ยูตรงกลางระหวางคนที่เต็มใจที่จะจายกับกลุมคน

ที่ไมมีความเต็มใจที่จายในสัดสวน คือ 50-50 ซ่ึงก็หมายความวาจะมีกลุมคนที่มีความเต็มใจที่จะสนับสนุนหรือจาย

คาธรรมเนียมถึงรอยละ 50 ของประชากรทั้งหมด น่ันก็คือ ใหมีการเก็บคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยในอัตรา 

38 บาทตอเดือนตอครัวเรือน โดยมีการเก็บแยกเฉพาะ และควรจัดใหมีกระบวนการจัดเก็บอยางเปนธรรม โปรงใส 

และทั่วถึง รวมถึงตองสรางความเขาใจอันดีระหวางเทศบาลฯ กับประชาชนดวย ซ่ึงเม่ือคํานวณความเต็มใจที่จะจาย
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ทั้งหมดโดยรวมเฉล่ียของชุมชนที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี พบวา มีคาเทากับ 2,390,694 บาทตอ

เดือน หรือมีคาเทากับ 28,688328 บาทตอป  

 1.2  เทศบาลฯ ควรเรงประชาสัมพันธเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอยแกประชาชนอยาง

จริงจังและกวางขวาง ทั้งทางส่ือโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพทองถิ่น ซ่ึงเปนส่ือการเผยแพรที่เขาถึงกลุม

ประชาชนทุกประเภทและเปนส่ือที่ประชาชนสวนใหญใชในการติดตามขาวสารเก่ียวกับมลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอย 

รวมถึงการจัดทําเอกสารแผนพบัการจัดกิจกรรมรณรงคดานส่ิงแวดลอม เชน การประกวดกิจกรรมรณรงคเก่ียวกับ

แนวทางการลดปริมาณการทิ้งขยะ สงเสริมใหนําวัสดุเหลือใชมาใชประโยชน สงเสริมการใชสินคา Recycle การจัด

โครงการรักษาส่ิงแวดลอมสําหรับเยาวชนเพื่อสงเสริมใหเยาวชนรักษาส่ิงแวดลอม เปนตน เพื่อใหประชาชนได

ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการกําจัดขยะอยางไมถูกสุขลักษณและสรางจิตสํานึกในการรักษาส่ิงแวดลอม  

 1.3  เทศบาลฯ ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการเพิ่มจุดรับขยะหรือ 

ถังขยะใหเพียงพอตอความตองการ และมีการเก็บขนขยะมูลฝอย อยางทั่วถึงควบคุมทุกเสนทาง ตลอดจนเทศบาลฯ 

ควรมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการดําเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ โดยชี้แจงรายละเอียดใน

การจัดการขยะมูลฝอยใหประชาชนไดรับทราบอยางตอเน่ือง เพื่อใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะ

มูลฝอย 

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

ผลการศึกษาที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนในการวางนโยบายการจัดเก็บคาธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอย

ไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับความสามารถในการจายของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี 

เพื่อใหรายไดจากคาธรรมเนียมสามารถชดเชยรายจายดานการจัดการขยะมูลฝอยไดมากขึ้น   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการของผู้ผลิตระดับชุมชนในการให้บริการ

ของภาครัฐ : กรณีศึกษาโครงการ “ พัฒนาผู้ผลิตระดับชุมชน”  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่บุคลากร
ของผู้ประกอบการระดับชุมชน ในจังหวัดก้าแพงเพชร  80 แห่ง โดยเป็นบุคลากรภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) จ้านวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ความต้องการในการให้บริการของภาครัฐด้านการฝึกอบรม สัมมนาและการบรรยายพิเศษ 2) ด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิต 3) ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
แผนธุรกิจ การตลาดและการจัดท้าบัญชีของผู้ผลิต และ 4) ด้านการพัฒนากระบวนคัดกรองและการจัดเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งหน่วยตรวจสอบ ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จ้านวน 77 ฉบับคิดเป็น
ร้อยละ 96.25 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลวิจัยพบว่า ความต้องการของผู้ผลิตระดับชุมชนต่อการให้บริการของภาครัฐ โดยภาพรวมพบว่าผู้ผลิต
ระดับชุมชนมีความต้องการใหภ้าครัฐให้บริการในระดบัมากถึงมากที่สุดในทุก ๆ ดา้น  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการฝึกอบรม สมัมนาและการบรรยายพิเศษ ความต้องการของผู้ผลิตระดับชุมชนมีความต้องการให้
ภาครัฐจดัให้บริการมากที่สดุได้แกก่ารให้ความรูเ้รื่องขั้นตอนและกระบวนการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์   
ด้านการพัฒนากระบวนการผลติและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลติความต้องการของผู้ผลิตระดับชุมชนมี
ความต้องการให้ภาครัฐจดัให้บริการมากที่สดุได้แก่การออกแบบสถานท่ีตั้งและอาคารผลิต ด้านการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการแผนธุรกิจ การตลาด และการจดัท้าบัญชขีองผู้ผลิต  ความต้องการของผูผ้ลิตระดับชุมชน
มีความต้องการใหภ้าครัฐจัดให้บรกิารมากที่สดุได้แก่การจดัท้าแผนธรุกิจ การตลาด กลยุทธการตลาด และด้านการ
พัฒนากระบวนคัดกรองและการจดัเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อส่งหนว่ยตรวจสอบ ความต้องการของผู้ผลติระดับ
ชุมชนมีความต้องการให้ภาครัฐจดัให้บริการมากทีสุ่ดได้แก่ จัดหาหน่วยงานหรือเพิ่มจ้านวนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้
ค้าปรึกษาในการเก็บตัวอย่าง 

ค าส าคัญ : ผู้ผลิตระดับชุมชน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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Abstract 
The purpose of this research was to The Need of The Community for Government Services: The Vendor 

Community Project Kamphaengphet Province. The samples comprised 88 persons: entrepreneur of The 
Community Level in Kamphaengphet Province. The instruments employed for data collecting were 
questionnaires divided into four parts: 1) The government needs to provide training seminars and lecture, 2) 
Demand for the services of the public sector in the development process of plant production and environmental 
management, 3) Demand for the services of the public sector in the development process management, business 
plan, marketing plan includes the manufacturer, and 4) Demand for the services of the public sector in the 
development process, screening and collecting samples to send the check. Then, the data were analyzed and 
the concordance between theoretical assumption and empirical data was also examined by checking the 
questionnaire integrity of 77 copies with the result of 96.25%. Statistic devices used in analyzing the data were 
frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation. 

The results showed that the needs of the manufacturing community for the service of the state. 
Overall, the manufacturing level, there is a need for government to provide the very best in all areas. And 
considering it was also found that Training seminars and lectures. The needs of the manufacturing community to 
demand the government provide most services, including the knowledge of the processes and procedures for 
product certification, Development process and environmental the needs of the manufacturing community to 
demand the government provide most services, including the design, location and production buildings, Process 
management, business plan development, marketing, accounting of the production. The needs of the 
manufacturing community to demand the government provide most services, including the preparation of a 
business plan and marketing strategy, and Development process, screening and collecting samples to send the 
check. The needs of the manufacturing community and requires the government to provide the most services. 
Supply unit or increase the number of government officials to consult the sample. 

Keywords:  Thai Community Product Standard.  Small and medium enterprises. 

บทน า 
เหตุผลความจ าเป็นและความส าคัญของปัญหา 

รัฐบาลได้มีนโยบายในการด้าเนินโครงการ “หนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ด้วย
การน้าทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนาเพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพในการด้าเนินการตามนโยบาย 
“หนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ้าเป็นต้องใช้กลไกของหน่วยงานด้าเนินการทั้งระบบ 
ขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดการบรูณาการในการด้าเนินงานร่วมกันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติโดยรวม 

แนวคิด  “หนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์ (หลัก) 1 
ประเภท เป็นผลิตภัณฑ์ใช้วัตถุดิบ ทรัพยากรของท้องถิ่น ลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นไปสู่เมืองใหญ่ ซึ่งถือว่าได้เป็น
การสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดขึ้น เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ “หนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” นี้จะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ของชุมชน เกิดการด้าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง นับเป็นกลยุทธ์การพัฒนาที่อาศัยหมู่บ้าน เป็นหน่วย
การพัฒนา (Unit of Development) เบื้องต้น และรวมเป็นเครือข่ายภายใต้ต้าบล 

“หนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนโดยสามารถยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากร ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าท่ีมี
คุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ของตนเองที่สอดคลองกับวัฒนธรรม ในแต่ละท้องถิ่น สามารถจ้าหน่ายในตลาดทั้ง
ภายใน และต่างประเทศโดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการคือ 
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1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) ผลิตสินคาและบริการที่ใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

2) พึ่งตนเองและคดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity)   ท้าความฝันให้เป็นจริงด้วย
กระบวนการหนึ่งต้าบล หน่ึงผลิตภัณฑโ์ดยสร้างกิจกรรมที่อาศยศักยภาพของท้องถิ่น 

3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)   ฟูมฟักประชาชนใหสู้ชีวิตด้วย
ความท้าทายและจิตวญิญาณแห่งการสร้างสรรค์ 

ผลิตภัณฑ์ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดี่ยวแต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการ 
บริการ การดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
มีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปท่ัวประเทศและทั่วโลก 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นพื้นฐานส้าคัญของระบบเศรษฐกิจไทยที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข็ม
แข็ง  โดยการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  ด้วยการสนับสนุนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภคตามศักยภาพทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ 
โครงการหนึ่ง “ต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นโครงการที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาจากภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดระบบการบริหารจัดการ   การแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีและการจัดการ
ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการตลาด เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน กิจกรรมดังกล่าว
มีความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างสรรค์คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึง
กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มอาชีพท้าให้เกิดการพึ่งพาตัวเองได้  

จังหวัดก้าแพงเพชรโดยส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ได้เล็งเห็นความส้าคัญในโครงการและกิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ชุมชน หรือระดับพื้นบ้านที่ยังไม่ ได้รับการพัฒนา
เทา่ที่ควร  ขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งโครงการหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนได้ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อผลิตจ้าหน่ายสู่ตลาดผู้บริโภค  ฉะนั้น
โครงการการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ภายใต้กรอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องและสนับสนุนในด้านมาตรฐานและการรับรองคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภค ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก้าแพงเพชร จึงได้จัดโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพื่อรองรับ
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและสามารถพัฒนาสู่การ
เป็นผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ โดยให้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) แสดง
เครื่องหมายรับรองและสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดก้าแพงเพชร ปี 2553-2556 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการแปรรูปและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย   และกลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนา
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถานศึกษาและวิจัยที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทะนุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
จัดการเรียนการสอนในภูมิภาคเหนือตอนล่าง จัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
เป็นหลัก และเพื่อตอบสนองกรอบแนวคิดเชิงนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ก้าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรส่วนท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 
และสังคม 

ดังนั้นส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก้าแพงเพชร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ได้จัด
โครงการ “พัฒนาผู้ผลิตระดับชุมชน” ขึ้นเพื่อยกระดับผู้ผลิตชุมชนและผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจที่จะ
พัฒนาแก้ไขปรับปรุงขบวนการผลิตจนพร้อมที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและได้รับการรับรอง
มาตรฐานเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จัด
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คณะอาจารย์ลงพื้นที่ให้ค้าปรึกษาและด้าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาสภาพความต้องการของชุมชนต่อการ
ให้บริการของภาครัฐ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการตามกรอบมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดก้าแพงเพชร และเป็นการสร้างเครือข่ายการให้บริการ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีภาคเหนือและเป็นการบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลต่อไป 

 ด้วยเหตดุังกล่าวการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาความต้องการของผู้ผลิตระดับชุมชนต่อการ
ให้บริการของภาครัฐ โดยมเีปา้หมายในการด้าเนินงานเพื่อส้ารวจความต้องการของกลุ่มผูผ้ลิตสินค้าระดบัชุมชน 
ทั้งนี้เพือ่สร้างความเข็มแข็งและมาตรฐานผลติภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคและสามารถพัฒนาสูก่ารเป็น
ผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 

วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการของผู้ผลิตระดับชุมชนต่อการให้บริการของภาครัฐ : กรณีศึกษา 

โครงการ “พัฒนาผู้ผลิตระดับชุมชน” จังหวัดก้าแพงเพชร 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการของผู้ผลิตระดับชุมชนต่อการให้บริการของภาครัฐ ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้

ก้าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ก้าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาค้นคว้า และสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน้ามาวิ เคราะห์และอภิปรายผล การด้าเนินการแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้        

1.ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรผูผ้ลติระดบัชุมชนประเภทของผลิตภณัฑ์

ชุมชน 5 ประเภทตามกรอบมาตรฐานผลติภณัฑ์แห่งชาติ ได้แก่ 1) อาหาร 2) เครื่องดื่ม   3) ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
4) ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก และ5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

   1.2 กลุ่มตัวอย่างเป็นการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คัดเลือกจากผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาผู้ผลิตระดับชุมชน จ้านวนทั้งสิ้น 80 ตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) บุคลากรจากผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 
จ้านวน 20 คน 2) บุคลากรจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจ้านวน 20 คน 3) บุคลากรจากผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่อง
แต่งกาย จ้านวน 20 คน 4) บุคลากรจากผลิตภัณฑ์ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก จ้านวน 20 คน  และ 5) 
บุคลากรจากผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ้านวน 20 คน 

2.เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) เกี่ยวกบัความต้องความต้องการของผู้ผลติ

ระดับชุมชนต่อการให้บริการของภาครัฐประกอบด้วย  
2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) ประเด็น ช่ือผู้ให้ข้อมูล ต้าแหน่งงาน ช่ือหน่วยงาน ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการด้าเนินงาน 
จ้านวนพนักงาน การไดร้ับการรับรองมาตรฐาน และพนักงานได้รับการรับรองดา้นความปลอดภยั 

2.2 แบบสอบถามความต้องการของผู้ผลิตระดับชุมชนต่อการให้บริการของภาครัฐ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ของผลิตภัณฑ์
ทั้ง 5 ประเภท ประเด็น 1) ความต้องการด้านการฝึกอบรม สัมมนาและการบรรยายพิเศษ 2) ความต้องการด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิต 3) ความต้องการด้านการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการแผนธุรกิจ ด้านการตลาด การจัดท้าบัญชีของผู้ผลิต 4) ความต้องการด้านการพัฒนากระบวนคัดกรอง
และการจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อส่งหน่วยตรวจสอบ 
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3.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและน้าเสนอในรูปตารางประกอบค้าบรรยาย รูปแบบความ

ต้องการของผู้ผลิตระดับชุมชนต่อการให้บริการของภาครัฐ : กรณีศึกษาโครงการ “พัฒนาผู้ผลิตระดับชุมชน” 
จังหวัดก้าแพงเพชร วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปล
ความหมายตามแนวทางเบสท ์(Best,1983 : 179 -187) ดังนี ้

4.50 – 5.00 หมายถึง มีความต้องการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความต้องการ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความต้องการ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความต้องการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้ผลิต
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นบุคลากรจากผู้ผลิตระดับชุมชนจ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 80  ชุด และรับคืน

มีความถูกต้องสมบูรณ์ 77 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.25 ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ
กิจการ ร้อยละ 72.73 มีทุนจะทะเบียนน้อยกว่า 3 แสนบาทมีจ้านวนมากถึงร้อยละ 64.94 โดยที่มีระยะเวลาในการ
ด้าเนินกิจการ 1-5 ปีมีร้อยละ 40.26  ระยะเวลาด้าเนินกิจการ 6-10 ปี ร้อยละ 38.96 มีจ้านวนพนักงานของแต่ละ
ผู้ผลิตขนาด 1-10 คนร้อยละ 70.13 มีผลิตภัณฑ์ที่เคยได้รับการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 22.08 และมีพนักงานของ
หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองความปลอดภัยเพียงร้อยละ 9.09  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความต้องการของผู้ผลิตระดับชุมชนต่อการให้บริการของภาครัฐ:
กรณีศึกษาโครงการ “พัฒนาผู้ผลิตระดับชุมชน” จังหวัดก้าแพงเพชร และน้าเสนอเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาความต้องการของผู้ผลิตระดับชุมชนต่อการให้บริการของภาครัฐ: กรณีศึกษาโครงการ 
“พัฒนาผู้ผลิตระดับชุมชน” จังหวัดก้าแพงเพชร 

ที ่ ประเด็น 
ระดับความต้องการ 

S.D แปลผล 
1 ความต้องการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การบรรยายพิเศษ 4.03 0.67 มาก 
2 ความต้องการด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

โรงงานผลิต 
4.40 0.56 มาก 

3 ความต้องการด้านการพัฒนากระบวนการบรหิารจัดการแผนธุรกิจ ด้านการตลาด 
การจัดท้าบัญชีของผู้ผลิต 

4.73 0.45 มากที่สุด 

4 ความต้องการด้านการพัฒนากระบวนคัดกรองและการจัดเก็บตัวอยา่งผลิตภัณฑ์
เพื่อส่งหน่วยตรวจสอบ 

4.57 0.50 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.43 0.55 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่าความต้องการของผู้ผลติระดับชุมชนต่อการให้บริการของภาครัฐภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (X =4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบความต้องการของชุมชนต่อการให้บริการของรัฐที่มีความ
ต้องการในระดับมากที่สดุ 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นความต้องการด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการแผน
ธุรกิจ ด้านการตลาด การจัดท้าบัญชีของผู้ผลติอยู่ในระดับมากท่ีสดุ   (X =4.73) และ ประเด็นความตอ้งการด้าน
การพัฒนากระบวนคดักรองและการจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑเ์พื่อสง่หน่วยตรวจสอบ (X =4.57) ตามลา้ดับ ทั้งนี้ยัง
พบว่ามีประเด็นที่มีความต้องการของชุมชนต่อการให้บริการของภาครัฐมีความต้องการอยู่ในระดับมาก 2 ประเด็น
ได้แก่ ประเด็นความต้องการด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิต (X =4.40) 
และประเด็นความต้องการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การบรรยายพิเศษ (X =4.03) ตามลา้ดับ 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัย ความต้องการของผู้ผลิตระดับชุมชนต่อการให้บริการของภาครัฐ : กรณีศึกษา โครงการ 
“พัฒนาผู้ผลิตระดับชุมชน” จังหวัดก้าแพงเพชร สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ผลิตระดับชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตรายบุคคล และการรวมกลุ่มของชุมชนที่มีทุนจด
ทะเบียนน้อยกว่า 3 แสนบาท และมีระยะเวลาในการด้าเนินกิจการอยู่ระหว่าง 1-10 ปี  โดยผลการผลิตที่ได้มีเพียง
ร้อยละ 22 เท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมถึงคุณภาพของบุคลากรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นผล
อันเนื่องมาจากการขาดการให้ความรู้และการให้ค้าแนะน้าจากภาครัฐ ดังนั้นสถาบันการศึกษา และหน่วยงานของ
ภาครัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสุนนต้องเข้าไปช่วยเหลือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ผลิตระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐาน เป็นท่ีน่าเชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศต่อไป 

2. ความต้องการของผู้ผลิตระดับชุมชนต่อการให้บริการของภาครัฐ โดยภาพรวมพบว่าผู้ผลิตระดับชุมชน
มีความต้องการให้ภาครัฐให้บริการในระดับมากถึงมากที่สุดในทุก ๆ ด้าน อันเนื่องมาจากผู้ผลิตระดับชุมชนส่วนใหญ่
เป็นผู้ผลิตระดับพื้นบ้านที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร และอยู่ในชุมชนห่างไกลประกอบกับบางส่วนมีอาชีพหลัก
เกษตรกร และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้ผลิตชุมชนมีความต้องการการบริการของภาครัฐในระดับมากที่สุด 
คือ  ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการแผนธุรกิจ ด้านการตลาด การจัดท้าบัญชีของผู้ผลิต และ ด้านการ
พัฒนากระบวนคัดกรองและการจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อส่งหน่วยตรวจสอบตามล้าดับอันเนื่องมาจากผู้ผลิต
ระดับชุมชนยังขาดผู้น้าทางด้านธุรกิจชุมชนที่คอยให้ค้าปรึกษา ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ซึ่งก็
สอดคล้องกับงานวิจัยสินันท์ นันทกิจจามร (2546 : 73) กล่าวว่าการสนับสนุนจากภาครัฐมีความสัมพันธ์กับ
ความส้าเร็จของโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือโครงการหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เบญจกุล มะกะระวัช (2540) กล่าวถึงความสัมฤทธิ์ผลทุกอย่างขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์  
และความต้องการที่ผู้ผลิตชุมชนมีความต้องการอยู่ในระดับมากได้แก่ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิต และ ความต้องการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การบรรยายพิเศษ ตามล้าดับ อัน
เนื่องมาจากผู้ประกอบการชุมชนบางส่วนสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะการฝึกอบรม
สัมมนาพบว่ามีหลายหน่วยงานได้มีการจัดอบรมสัมมนาให้กับผู้ผลิตชุมชนอยู่บ้างแล้ว  และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่ามีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ความต้องการด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการบรรยายพิเศษ พบว่าผู้ผลิตระดับชุมชนที่มีความ
ต้องการให้หน่วยงานของรัฐจัดบริการในระดับมาก 3 ล้าดับแรกได้แก่ 1) ขั้นตอนและกระบวนการขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2)การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับการจัดการ และ3)การตลาด (E_ commerce) และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ตามล้าดับ 

2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิตพบว่าผู้ผลิตระดับ
ชุมชนที่มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐจัดบริการในระดับมาก  3 ล้าดับแรกได้แก่ 1) การออกแบบสถานที่ตั้ง
และอาคารผลิต 2) ผู้เช่ียวชาญหรือที่ปรึกษาด้านการควบคุมการผลิต และ3) การออกแบบบรรจุภัณฑ์เรียง
ตามล้าดับ 

2.3  ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการแผนธุรกิจ ด้านการตลาด การจัดท้าบัญชีของผู้ผลิต 
พบว่าผู้ผลิตระดับชุมชนที่มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐจัดบริการในระดับมาก    3 ล้าดับแรก ได้แก่ 1) การ
จัดท้าแผนธุรกิจ การตลาดและกลยุทธการตลาด 2) จัดหาตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้ งลานสินค้าและ
เครือข่ายร้านค้าชุมชน และ3) จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนผู้ผลิตระดับชุมชน เรียงตามล้าดับ  

2.4 ด้านการพัฒนากระบวนคัดกรองและการจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อส่งหน่วยตรวจสอบ พบว่า
ผู้ผลิตระดับชุมชนที่มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐจัดบริการในระดับมาก  3 ล้าดับแรกได้แก่ 1) จัดหา
หน่วยงานหรือเพิ่มจ้านวนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ค้าปรึกษาในการเก็บตัวอย่าง 2) สนับสนุนงบประมาณค่าตรวจ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ และ 3) การให้ค้าปรึกษาการคัดกรองวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเรียงตามล้าดับ 
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จากการด้าเนินการวิจัยเรื่องสภาพและความต้องการของผู้ผลิตระดับชุมชนต่อการให้บริการของภาครัฐ : 
กรณีศึกษาโครงการ “การพัฒนาผู้ผลิตระดับชุมชน” จังหวัดก้าแพงเพชร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีการก้าหนดให้เป็นนโยบายและมีการจัดท้าแผนเชิงบูรณาการของทุกส่วนราชการเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นเป้าหมายความส้าเร็จต่อชุมชนอย่างแท้จริง 

2. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อย่างต่อเนื่อง 

3. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์โดยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research &
Development ) เพื่อหารูปแบบและโครงสร้างทางธุรกิจ ประเด็นโครงสร้างองค์กรธุรกิจ ลักษณะการบัญชีที่
เหมาะสม แผนการตลาด ที่ชุมชนสามารถด้าเนินธุรกิจให้ประสบความส้าเร็จ 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เป็นแนวทางให้ภาครัฐ ในการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการในต้านต่าง ๆ สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ผลิตชุมชน 
2. ผู้ผลิตระดับชุมชนมีแนวทางในการด้าเนินการผลิตสินค้า OTOP ผลิตภณัฑ์ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

และมมีาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ 
3. ภาครัฐรู้ถึงความต้องการของชุมชน เพื่อวางแผนการด้าเนินการ งบประมาณและยุทธศาสตร์ ของ

จังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนของประเทศ 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเรื่อง สภาพและความตอ้งการของผู้ผลติระดับชุมชนต่อการให้บริการของภาครัฐ : กรณศีึกษา
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ผลิตภณัฑ์ชุมชน หัวหน้าส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก้าแพงเพชร ตลอดจนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิอุตสาหกรรม
จังหวัดก้าแพงเพชรที่ให้การสนับสนุนและประสานงานในการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ตลอดจนอ้านวยความ
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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม ตําบลบองอ อําเภอ 

ระแงะ จังหวัดนราธิวาส และหาแนวทางขอเสนอแนะตอวิถีการดําเนินชีวิตของเยาวชนมุสลิมตามความคาดหวังของ

สังคมมุสลิม ของผูมีสวนเก่ียวของในการดูแลสงเสริมการดําเนินชีวิตของเยาวชนมุสลิมในเขตตําบลบองอ อําเภอ 

ระแงะ จังหวัดนราธิวาส การศึกษาเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณกลุมและสัมภาษณแบบเจาะลึกผูเก่ียวของ 

จํานวน 60 คน ผลการศึกษา พบวา กลุมผูใหขอมูลหลักเห็นวา เยาวชนมุสลิมสวนใหญมีวิถีชีวิตที่ไมสอดคลองกับ

ความคาดหวังของสังคมมุสลิมและขัดกับหลักการศาสนาอิสลาม กลาวคือ เยาวชนมีการคบเพื่อนเพศเดียวกันแบบ 

ไรเขตจํากัดและมีอิสรเสรี กิจกรรมที่ไรสาระ สรางความเดือดรอน มีการคบเพื่อนตางเพศอยางเปดเผย มีอิสระและ

คบเหมือนชาวตะวันตก มีการจับมือถือแขน กอดจูบ และถึงขั้นมีเพศสัมพันธกอนสมรส มีการใหความสําคัญการกับ

ศึกษาวิชาสามัญมากกวาวิชาศาสนา ไมรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีการเก่ียวของกับอบายมุข ไมมีงานทํา 

มีการแตงกายเชิงประยุกตเพื่อใหทันสมัยและเลียนแบบตะวันตกดาราและนักรอง มีความสัมพันธกับครอบครัว ญาติ

พี่นอง เพื่อนบานและชุมชนอยางหางเหินและขาดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีการละเลยและไมใหความสําคัญกับการ

ปฏิบัติศาสนกิจ ไมใหความสําคัญและหลีกเล่ียงการบําเพ็ญประโยชนและเขารวมกิจกรรมของชุมชน และสวนใหญมี

ความเห็นวาเยาวชนมีสวนรวมในสถานการณความไมสงบในปจจุบัน โดยเยาวชนในเมืองและในชนบทมีวิถีชีวิตที่

แตกตางกันเกือบทุกดาน 

คําสําคัญ : วิถีชีวิต วิถีชีวิตที่เปนจริง เยาวชนมุสลิม วิถีชีวิตตามที่สังคมมุสลิมคาดหวัง 
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Abstract 

         The purpose of this study . To study the lives of Muslim youth Thailand Bang Bon district Rangae . And seek 

feedback on the lives of Muslim youth by the expectations of the Muslim society . Of those involved in the foster care 

lifestyle of Muslim youth in the district Bon district Rangae 60 people using group interviews and in-depth interviews with 

stakeholders. Data were analyzed using descriptive statistics. The results showed that most of the Muslim youth lifestyle is 

not consistent with the expectations of society, contrary to the principles of Islam, and Islam is with the youth dating the 

same sex without limits and free. Often made ridiculous . Infliction . Openly with the opposite gender friend . They like the 

freedom and the West. The mobile arm is embraced and even have sex before marriage. With a focus on the study of the 

common than religion . Not the time to be useful . Is associated with vice no job is to dress up and applied to imitate 

western singer and actor . Relationships with family, relatives, neighbors and community alienation and lack of a good 

relationship with each other. Have been neglected and not to focus on ministry . Not to focus and avoid benefit and 

participate in community activities . And the majority of the opinion that young people are involved in the current unrest . 

By young people in urban and rural way of life is different for almost every side .

Key words: Lifestyle, Real Lifestyle, Muslim Youths, Expected Lifestyle by Muslim Community 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงเปนพื้นที่จังหวัดที่อยูทางใตสุดของประเทศไทย ประกอบดวย 

จังหวัดปตตานีซ่ึงมีมีพื้นที่ 1,940,356 ตารางกิโลเมตร จังหวัดยะลามีพื้นที่ 4,521,078 ตารางกิโลเมตร และจังหวัด

นราธิวาสมีพื้นที่ 4,475,430 ตารางกิโลเมตร (สถิติขอมูลเขตการปกครอง, 2530) มีประชาชนในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใตสวนใหญนับถือศาสนาอิสลามเปนจํานวนมาก ถึงรอยละ 79 ของประชากรในจังหวัดนราธิวาส ยะลา 

ปตตานี ซ่ึงมีวิถีดําเนินชีวิตที่เปนเอกลักษณของตนเองตามแนวทางที่ปรากฏในมหาคัมภีรอัลกุรอานและแบบอยาง

ของทานศาสดามุฮัมมัด ในปจจุบันเม่ือสถานการณโลกที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกๆดาน ซ่ึงการเปล่ียน 

แปลงในแตละดานก็กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียตามมา และสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวมุสลิมทั้งทางตรงและ

ทางออม เชน พอแมไมมีเวลาอบรมส่ังสอนอบรมบุตรหลานอยางใกลชิดเหมือนเดิมเหมือนแตกอน เพราะสภาพทาง

เศรษฐกิจที่บีบรัด เยาวชนไมสนกิจกรรมทางศาสนาเพราะหันไปสนใจกิจกรรมที่ถูกนําเสนอผานส่ือตางๆ ที่มีรูปแบบ 

เน้ือหาตื่นเตน สนุกสนาน นาสนใจกวา ผูนําชุมชนก็ปลอยปละละเลยกับอบายมุขตางๆ เพราะเกิดขึ้นมากมายเสีย

จนเห็นเปนเรื่องปกติและอ่ืนๆ อีกมากมายเปนเหตุใหเยาวชนมุสลิมในยุคปจจุบันเริ่มหันเหออกจากรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตที่ถูกตองไมสามารถแยกแยะถูกผิดดีชั่วไดเหมาะสมกับคุณวุฒิและวัยวุฒิของตนเอง หลงระเริงไปกับสีสัน

แหงความเจริญจนกลายเปนทาสของคานิยมและวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกที่ไหลทะลักเขาสูสังคมมุสลิมอยางแทบ

หมดปญญาที่จะสกัดก้ัน (อบูหัมซะฮฺ อันนัดวีย, ม.ป.ป.) 

ตามหลักศาสนาอิสลามมิไดเปนเพียงแคลัทธิความเชื่อเทาน้ัน แตศาสนาอิสลามเปนระบอบการดําเนินชีวิต

ที่สมบูรณแบบที่สุดสําหรับผูที่ศรัทธา ศาสนาอิสลามมิไดแยกรางกายกับจิตวิญญาณ มิไดแยกความเชื่อกับการปฏิบัติ

และมิไดแยกทางโลกทางธรรมออกจากกัน แตหลอมรวมส่ิงตางๆเหลาน้ีเขาดวยกันเปนหน่ึงเดียว มีระบอบการ

ดําเนินชีวิตที่ถูกวางขั้นโดยพระผูเปนเจา ผูทรงรอบรูยิ่งผูทรงปรึกษายิ่งของมนุษยทั้งมวล หาไดมาจากความคิดของ

มนุษยผูถูกสรางผูหน่ึงผูใดทั้งส้ิน (อบูหัมซะฮฺ อันนัดเวีย,ม.ป.ป.)หากแตการดําเนินชีวิตของเยาวชนมุสลิมในปจจุบันมี

สภาพการดําเนินชีวิตตามกระแสของประเทศตะวันตกตามกระแสโลกาภิวัตน ที่ทําใหเยาวชนไทยเกิดปญหาในการ

ดํารงชีวิต มีการหันไปม่ัวสุมกันในเรื่องเพศ ยาเสพติดและความรุนแรงที่มีขาปรากฏใหเห็นอยูบอยครั้ง ซึ่งในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงมีปญหาความม่ันคง เยาวชนจัดเปน “กลุมเส่ียง” 
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สําหรับปญหาที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของเยาวชนมุสลิมไดสงผลกระทบอยางมากตอสังคมมุสลิมในสังคมไทย 

จากงานวิชาการที่มีการสํารวจเก่ียวกับการใชเวลาวางและวิถีการแสวงความสุขของเยาวชนน้ัน มีขอมูลจากการ

สํารวจของ ดี ดี บี ตะวันออกไกล (Far East DDB) สํารวจในเยาวชน 200 คน ที่อายุระหวาง 12 ถึง 16 ป ใน

กรุงเทพมหานครเก่ียวกับการใชเวลาวาง พบวา รอยละ 22 ใชเวลาวางในการสนทนาทางอินเตอรเน็ต (Chatting) 

หรือสงขอความทางโทรศัพทมือถือ (SMS massages) โดยรอยละ 52 ของกลุมเด็กกลุมน้ีเห็นวาโทรศัพทมือถือเปน

ส่ิงจําเปนในการติดตอเพื่อนหรือคนรัก 19 เปอรเซ็นต  เห็นวาโทรศัพทเปนการยอโลกใหเล็กลง รอยละ 23  เห็นวา

โทรศัพทมือถือเปนเหมือนเพื่อนหรือคนรักคนหน่ึงและไมสามารถขาดโทรศัพทมือถือไดรอยละ 14 ใชเวลาวางในการ

เลนเกมคอมพิวเตอร จากผลงานวิชาการที่กลาวมาในขางตนไดสงผลกระทบจากปญหาที่เกิดขึ้นตอสังคมมุสลิมอยาง

มากโดยเกิดปญหากับเยาวชนมุสลิมในปจจุบัน เชน การแตงกายของเยาวชนมุสลิมแมจะมีการคลุมฮิญาบแตก็ยังมี

การอวดโฉมเปดเผยใบหนา การมีแฟนเปนคนตางศาสนา การม่ัวสุมยาเสพติด  การเบี่ยงเบนทางเพศ การไม

ละหมาด การอานคัมภีรอัล-กุรอานไมไดหรืออานไมออก  การเปนหน้ีเปนสิน การลุมหลงไปกับทุนนิยม กระทําบาป

และส่ิงตองหามตางๆ จนเปนนิสัยที่เคยชินโดยขาดความละอาย และการปฏิบัติศาสนากิจอยางลวกๆขาดการ

ใครครวญหรือพิจารณาในความหมายของถอยคําของคําสอน (อบูหัมซะฮฺอันนัดวีย, ม.ป.ป.) 

สําหรับตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เปนตําบลหน่ึงที่มีจํานวนเยาวชนจํานวนคอนขางมาก

เม่ือเทียบกับจํานวนรวมของประชากรทั้งตําบล โดยมีจํานวนเยาวชนในตําบลประมาณ 975 คน โดยปจจุบันเยาวชน

เหลาน้ีมีความเส่ียงสูงที่จะไดรับการชักจูงไปในทางอบายมุขหรือทางที่ไมดี สําหรับปญหาที่เกิดขึ้นในเขตตําบลบองอ 

มีดังน้ี 1) ปญหาการหลงวัตถุนิยมมีการใชโทรศัพทมือถือเปนระยะเวลานานหรือไปในทางที่ไมดี 2) การเลนการพนัน

ฟุตบอล พนันหวยใตดิน 3) การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและกอนมีการสมรส 4) การมีสวนรวมในการกอ

อาชญากรรมในเหตุการณความไมสงบ และ 5) การขาดการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม ฯลฯ (องคการ

บริหารสวนตําบลบองอ, 2554) จากสภาพและปญหาดังกลาวขางตนทําใหผูศึกษาในฐานะที่พบเห็นปญหาเหลาน้ีมา

นาน จึงมีความสนใจและมีความคิดวามีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองทําการศึกษาเรื่องการวิถีการดําเนินชีวิตของ

เยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อศึกษาวาในปจจุบันเยาวชนไทยมุสลิมมีวิถีชีวิตการดําเนินชีวิต

เปนอยางไร เปนไปตามหลักการของศาสนาหรือไม อยางไร ควรมีแนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะอยางไร

บาง  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

2. เพื่อหาแนวทางขอเสนอแนะตอวิถีการดําเนินชีวิตของเยาวชนมุสลิมตามความคาดหวังของสังคมมุสลิม

นําไปสูการแกปญหาเยาวชนในพื้นที่ตอไป 

วิธีการวิจัย 

วิจัยศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต”  ผูศึกษาไดกําหนดพื้นที่ศึกษาคือ ตําบลบอ

งอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเชิง

เอกสารที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตเยาวชนมุสลิมตามหลักศาสนาอิสลาม ไดแก ศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวของดานการ

ปฏิบัติตามหลักศาสนา และการสัมภาษณกลุมและสัมภาษณแบบเจาะลึก กลุมตัวอยางผูเก่ียวของในเขตตําบลบองอ 

อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาใชแบบสัมภาษณสอบถามใหไดผลการ ศึกษาวิถีชีวิตของ

เยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต กรณีศึกษา : ตําบลระแงะ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 12 ดาน 
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(1) การคบเพื่อนเพศเดียวกันของเยาวชนมุสลิม (2) การคบเพื่อนตางเพศของเยาวชนมุสลิม (3) การศึกษาทั้งดาน

สามัญและศาสนา (4) การใชเวลาวาง (5) การของเก่ียวกับอบายมุข (ยาเสพติด การพนัน การเที่ยวเตร ฯลฯ) 

(6) การทํางาน (7) การแตงกาย (8) ความสัมพันธกับครอบครัวและญาติพี่นอง (9) ความสัมพันธกับชุมชนและเพื่อน

บาน (10) การปฏิบัติศาสนกิจ (11) การบําเพ็ญประโยชนและเขารวมกิจกรรมของชุมชน (12) เยาวชนกับ

สถานการณความไมสงบในปจจุบัน  มีการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้ง น้ี  โดยการสัมภาษณกลุมและ

สัมภาษณแบบเจาะลึกผูเก่ียวของในเขตตําบลบองอ ดังน้ี 1) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมาชิกสภา

ทองถิ่น ขาราชการผูที่เก่ียวของในการดูแลสงเสริมการดําเนินชีวิตของเยาวชนมุสลิม รวมจํานวน 15 คน  2) ผูนํา

ทางศาสนาที่อบรมส่ังสอนดานการดําเนินชีวิตแกเยาวชน จํานวน 5 คน  3) ผูนําฝายปกครอง ประชาชน ผูนําสตรี 

ที่เก่ียวของในการดูแลสงเสริมการดําเนินชีวิตของเยาวชนมุสลิมในเขตตําบลบองอ จํานวน 20 คน  และ 4) เยาวชน

ในเขตตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 20 คน ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยบรรยายหรือ

พรรณนาขอมูล และการเชื่อมโยงตรรกะ เพื่อจัดทําขอสรุปเสนอผลการศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนมุสลิมในจังหวัด

ชายแดนภาคใต กรณีศึกษา : ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัด เพื่อใหสามารถทราบสภาพปญหาในปจจุบันและมี

แนวทางการแกไขปญหาดานเยาวชน ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตอไป 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาสามารถจําแนกตามวิถีการดําเนินชีวิตของเยาวชนและวิถีการดําเนินชีวิตในปจจุบันตาม

ความคาดหวังของสังคมมุสลิม ใน 12 ประเด็น ผลการศึกษาพบวา 

1  การคบเพื่อนเพศเดียวกันของเยาวชนมุสลิม 

เยาวชนในพื้นที่ที่ศึกษาเลือกคบเพื่อนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน มีความชอบที่เหมือนกัน แตสังคมมุสลิม

คาดหวังใหเยาวชนมุสลิมคบเพื่อนตามหลักการศาสนา โดยเลือกคบเพื่อนอยูในขอบเขต ตามความเหมาะสม และไม

ทําใหสังคมเดือดรอน ตองเลือกคบเพื่อนที่มีการปฏิบัติตามหลักการศาสนา รักการปฏิบัติศาสนกิจ หม่ันปฏิบัติ

ศาสนกิจ และไมเปนการละทิ้งการปฏิบัติโดยไมมีเหตุผลอันควร เชนการละหมาด 5 เวลา ที่มัสยิด และการถือศีลอด 

เปนตน  

2  การคบเพื่อนตางเพศของเยาวชนมุสลิม 

ผูใหขอมูลมากวาครึ่ง เห็นวาเยาวชนมุสลิมในเมืองคบเพื่อนที่มีกิจกรรมและมีแนวคิดเหมือนกัน คิดทํา

อะไรที่เหมือนกัน ชอบทําในส่ิงที่เหมือนกัน มีรสนิยมเดียวกัน เชน การเลนดนตรี การเลนเกมคอมพิวเตอร และรัก

การทองเที่ยว เปนตน ซ่ึงสังคมมุสลิมคาดหวังใหเยาวชนมุสลิมคบเพื่อนเหมือนพี่นอง โดยใหเลือกคบเพื่อนที่ดี 

มีความจริงใจตอกัน สามารถใหคําปรึกษา ใหชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แนะนําสงเสริมในส่ิงที่ดี และตักเตือนหาม

ปรามในส่ิงที่ผิดหลักการทางศาสนา   

3  การศึกษาทั้งดานสามัญและศาสนา  

เยาวชนมุสลิมจะศึกษาดานสามัญ มากกวาศาสนา เพราะการศึกษาดานสามัญนําไปสูการประกอบอาชีพ

ไดในปจจุบันและในอนาคตได ผูที่จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจะกลายเปนที่นิยมในปจจุบัน เปนที่ภาคภูมิใจของ

พอแม ผูปกครอง  เพียงแตการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่พบวา มีการศึกษาต่ํา มีการศึกษาตอจํานวนนอย คุณภาพ

การศึกษาไมดี ขาดแคลน วัสดุอุปกรณ บุคลากรครูที่มีคุณภาพ มีการปดเรียนบอยครั้งที่เกิดเหตุการณ เกิด
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ผลสัมฤทธ์ิต่ํา กวามาตรฐานที่กําหนด หากแตสังคมมุสลิมคาดหวังใหเยาวชนมุสลิมทุกคนศึกษาทั้งดานสามัญและ

ศาสนาศึกษาหลักการปฏิบัติศาสนากิจตางๆ ซ่ึงสงผลตอโลกหนา     

4  การใชเวลาวาง 

เยาวชนในพื้นที่ที่ศึกษาบางสวนใชเวลาวางที่ไมเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม และทํากิจกรรมที่ไม

สรางสรรค เชนชอบไปเที่ยว สถานบันเทิง ชอบเดินหาง ชอบเที่ยวตามแหลงม่ัวสุมอบายมุข เลนเกม สนทนาทาง

อินเตอรเน็ต  พูดคุยทางโทรศัพทแตเรื่องไรสาระ ดูหนัง ฟงเพลง เลนดนตรี  สวนที่ใชเวลาวางไปเพื่อการศึกษา

ศาสนาก็มีเปนสวนใหญ มีการปฏิบัติศาสนกิจรวมกันในเครือญาติ บําเพ็ญประโยชนใหกับหมูบาน มัสยิด มีการ

ทํางานรวมกัน ปรึกษาหารือโดยมีผูนําในชุมชน คอยชี้แนะ มีเพียงสวนนอยที่ทําส่ิงที่ไรประโยชน ไมเปนไปตามที่

สังคมคาดหวังวาเยาวชนในพื้นที่ตองใชเวลาวางใหเปนประโยชน และไมขัดหลักศาสนา   

5  การของเกี่ยวกับอบายมุข (ยาเสพติด การพนัน การเที่ยวเตร ฯลฯ) 

เยาวชนในพื้นที่บางสวนมีความเก่ียวของกับอบายมุขเพราะความหลงผิด คิดวาเปนเรื่องความเทห 

มีทัศนคติที่ผิดๆ ส่ิงที่สังคมมุสลิมคาดหวังน่ันคือใหเยาวชนหางไกลจากยาเสพติด และตระหนักตอการเปนมุสลิมที่ดี 

เพราะมุสลิมตองศรัทธาตอพระเจาจะไมของเก่ียวกับยาเสพติด อบายมุขใดๆทั้งส้ิน     

6  การทํางาน 

เยาวชนอยูในวัยเดียวกันเลือกที่จะเรียน มากกวาทํางาน ทั้งเกิดคานิยมใหมๆ ขึ้นมา  น่ันก็คือ พอแม

ผูปกครองตองการใหลูกเรียนสูงๆ ไดทํางานที่ดีๆ  แตอยางไรก็ตามเยาวชนที่วางงานและไมมีงานทําก็มี อาจ

เน่ืองมาจากเกียจคราน ทําตัวไรสาระ ครอบครัวถูกตามใจมาแตเด็ก สําหรับการทํางานที่เจอมักเปนการทํางานใน

ดานเกษตร ไดแก สวนยาง ทําไร ทําสวน ผลไม สวนผัก รับจาง ประมง และเล้ียงสัตว เปนตน ทั้งอาชีพ กรรมกร 

ลูกจาง ฯบางรายเดินทางไปหางานทํายังมาเลเซีย สิงคโปร โดยทําอาชีพ รับจางกรีดยาง รับจางทํานาเปนพอครัวแม

ครัว ตามรานอาหาร แมบาน พี่เล้ียงเด็ก เด็กเสริฟ  อันเปนอาชีพที่ใชประกอบเล้ียงตนเองและครอบครัวได ผูให

ขอมูลสวนใหญ เห็นวาสังคมมุสลิมคาดหวังใหเยาวชนมีการทํางานที่ไมขัดกับหลักศาสนาและมีความสุจริต แมวา

เยาวชนจะยังไมประกอบอาชีพเปนหลักแหลงก็ควรยึดแนวทางดังกลาว เพื่อการมีชีวิตที่ดีในอนาคต ในการทํางาน

ควรทุมทั้งแรงกายแรงใจใหกับงานที่ทํา ในหลักการแหงศาสนาอิสลามระบุการทํางานอาชีพใดตองเปนไปตามคํา

สอนของศาสนาอิสลาม เปนงานที่ไมสรางความเดือนรอนใหกับคนอ่ืน ทั้งยังเปนงานที่สุจริต ที่สําคัญตองไมขดกับ

หลักศาสนาอิสลาม    

7  การแตงกาย 

เยาวชนในพื้นที่ศึกษามีการแตงกายตามแฟชั่นมากที่สุด เลียนแบบในทีวี และนิตยสารตางๆ ที่สามารถ

เขาถึงไดงาย จึงพบการแตงกายของเยาวชนที่ผิดหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม และบทบัญญัติไว การแตงกายของ

เยาวชนที่พบเจออยูทั่วไป  ไดแก  เยาวชนหญิงใสเส้ือที่รัดรูปเห็นสวนเวาโคง ใสดึงดูดเพศตรงขาม บางรายมีการใส

เส้ือแขนกุด ทําสีผม นุงส้ัน ใชเครื่องประดับโชวที่ผิดหลักคําสอน การแตงกายที่สังคมคาดหวังใหเยาวชนมีการแตง

กายอยางมิดชิดตามหลักการศาสนาอิสลาม ไมวาจะเปนเยาวชนชายหรือหญิง ตองตระหนักและใหความสําคัญใน

เรื่องการแตงกาย ใหเหมาะสม กรณีผูหญิงสวมใสผาคลุม หากเห็นผมแมเพียงนิดก็บาปแลว ชุดที่ใชแตงกายตอง

ปกปดทุกสวนของรางกายตามหลักการศาสนา เยาวชนผูหญิงตองคลุมฮิญาบ สําหรับเยาชนชายตองแตงกายให

เหมาะสม สุภาพ ถูกกาลเทศะไมควรตามกระแส แฟชั่น โดยการแตงตัวเลียนแบบวัยรุน ใหแตงกายตามเพศ 
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เพศหญิงก็หามแตงกายของผูชาย ไมเลือกสีฉูดฉาด แตงหนาเขม ใหระลึกเสมอวาการแตงกายเปนการกระทําความดี

เพื่อพระเจา มิใชเพื่อโออวด ความทันสมัย ใดใดทั้งส้ิน  

8  ความสัมพันธกับครอบครัวและญาติพี่นอง 

เยาวชนมุสลิมที่เรียนหนังสือ จะไมสนใจที่จะมาชวยเหลือในเรื่องอาหาร ลูกจะมีเวลาใหพอ แมนอยลง 

กรณีลูกที่ไปทํางานไกลบาน สวนใหญจะพบปะนานๆครั้ง ทุกครั้งที่เจอจะไมคอยเอาใจใส หามปรามก็ไมฟง ผูให

ขอมูลทั้งหมดเห็นวา สังคมมุสลิมคาดหวังใหเยาวชนมีความสัมพันธที่ดีตอครอบครัวและญาติพี่นองให มี

ความสัมพันธที่ดี ศาสนาอิสลามใหความสําคัญกับครอบครัว ญาติพี่นอง มีการพบปะสังสรรคกันอยางสมํ่าเสมอ 

แลกเปล่ียนความคิดที่เปนประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน  

9  ความสัมพันธกับชุมชนและเพื่อนบาน 

เยาวชนมุสลิมที่เรียนหนังสือ จะไมสนใจที่จะมาชวยเหลือในเรื่องอาหาร ลูกจะมีเวลาใหพอ แมนอยลง 

กรณีลูกที่ไปทํางานไกลบาน สวนใหญจะพบปะนานๆครั้ง ทุกครั้งที่เจอจะไมคอยเอาใจใส หามปรามก็ไมฟง ผูให

ขอมูลทั้งหมดเห็นวา สังคมมุสลิมคาดหวังใหเยาวชนมีความสัมพันธที่ดีตอชุมชน และเพื่อนบาน ใหมีความสัมพันธที่

ดีอยางแนนอน เม่ือมีปญหา สามารถขอคําปรึกษาแนะนําที่ดีได คนศาสนาอิสลามดวยกันสามารถ พบปะสังสรรคกัน

อยางสมํ่าเสมอ แลกเปล่ียนความคิดที่เปนประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  

10  การปฏิบัติศาสนกิจ 

ผูใหขอมูลทั้งหมดเห็นวา สังคมมุสลิมมีการปฏิบัติอยางเครงครัด ตามที่กําหนดไว ในคาดหวังใหเยาวชนมี

ความสัมพันธที่ดีตอครอบครัวและญาติพี่นอง เพื่อนบาน คนในชุมชน ใหมีความสัมพันธที่ดีอยางแนนอน มีการ

ละหมาดรวมกันเปนประจําทุกวันตามเวลากําหนด  การละหมาดไมควรละทิ้ง เม่ือมีปญหา สามารถขอคําปรึกษา

แนะนําที่ดีได ศาสนาอิสลามใหความสําคัญกับครอบครัว ญาติพี่นอง มีการพบปะสังสรรคกันอยางสมํ่าเสมอ 

แลกเปล่ียนความคิดที่เปนประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เยาวชนตองเชื่อฟงพอแม ญาติพี่นอง 

เยาวชนเองเม่ือมีการกลาวตักเตือนก็ใหรับฟงและนําไปปฏิบัติ มีการใหความชวยเหลือแกครอบครัวและเครือญาติ 

ตามโอกาส และกําลังความสามารถ ตามหนาที่ที่รับผิดชอบ มีการเคารพกัน เหลาน้ีตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นไปชั่วรุน

ลูกหลานตอไป 

ผูใหขอมูลสวนใหญ เห็นวา เยาวชนมุสลิมสวนใหญจะละทิ้งการละหมาด โดยใชเหตุผลที่ตองเรียนหนังสือ 

ตองทํางาน จะละเลย การปฏิบัติศาสนากิจ  ผูที่มาละหมาดในมัสยิดจะพบเยาวชนนอยมากสวนใหญจะเปน 

เยาวชนปจจุบันเนนการละหมาดวันศุกรอยางเดียว  วันธรรมดาจะทําบางไมทําบาง ทั้งเยาวชนไมคอยละหมาดที่

มัสยิด การตักเตือนบุตรหลานที่มีการละเลย มีการสงเสริม ควบคุม ดูแล และติดตามพฤติกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

ของบุตรหลานอยางใกลชิด พฤติกรรมที่พบเจออีกอยางน่ันก็คือ กอนการละหมาดจะมีการปาฐกถาธรรม ซ่ึงเยาวชน

จะจับเขาคุยกัน  ไมตั้งใจฟง  ทั้งผูปกครองก็ไมไดเนน หรือเอาใจใสกับการปฏิบัติศาสนากิจของลูกและสถานศึกษา

ไมไดเนนการปฏิบัติศาสนากิจของนักเรียน เนนเพียงความรูทางศาสนาเทาน้ัน  

11. การบําเพ็ญประโยชนและเขารวมกิจกรรมของชุมชน

เยาวชนมุสลิมไมใหความสําคัญกับการบําเพ็ญประโยชน จึงมักละเลยการเขารวมบําเพ็ญประโยชน และ

เขารวมกิจกรรมของชุมชน เพราะชีวิตสวนใหญอยูกับการเรียน เยาวชนมักอยูแบบตัวใครตัวมัน หากเปนกิจกรรมที่

ตองใชความเสียสละเยาวชนจะหลีกเล่ียงออกไป แตก็มีกรณีเยาวชนที่อยูในสถานศึกษา จะมีการเขารวมบําเพ็ญ
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ประโยชน ทั้งน้ีเม่ือมีกิจกรรมจัดขึ้นในพื้นที่ ควรมีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมใหทั่วถึง เพื่อที่เยาวชนจะไดเขา

รวมอยางเต็มใจ  ผูใหขอมูลทั้งหมดเห็นวา สังคมมุสลิมคาดหวังใหเยาวชนมีการบําเพ็ญประโยชนและเขารวม

กิจกรรมของชุมชนดวยความบริสุทธ์ิใจ เยาวชนมุสลิมตองการเปนแบบอยางที่ดีตามหลักการศาสนาอิสลาม มีความ

มุงม่ัน ตั้งใจที่จะทําประโยชนใหเกิดขึ้นในชุมชน มีความรัก ความสามัคคี มีการเขารวมพัฒนา หมูบ าน มัสยิด 

รวมทําความดี ทําประโยชนแกสังคม ใหเยาวชนตระหนักในหนาที่ความเปนพลเมืองดี พรอมชวยเหลือสังคมดวย

ความจริงใจ   

12  เยาวชนกับสถานการณความไมสงบในปจจุบัน 

เยาวชนมุสลิมประสบปญหา เม่ือมีการม่ัวสุมกันขึ้น ก็จะถูกโยงเขากับการสรางสถานการณรายวัน อันเปน

ส่ิงที่หลักเล่ียงไมได และไมสามารถทราบไดวาเปนใคร  แมวาเยาวชนกลุมเส่ียงจะม่ัวสุมกัน แตยังไมพบถึงความ

ผิดปกติของการสรางสถานการณที่มีที่มาจากเยาวชนในพื้นที่ที่ศึกษาแหงน้ี แตความระมัดระวังตนยอมตองมีเกิดขึ้น 

ทําใหการตัดสินใจออกมาเพื่อมาทําประโยชนใหกับสังคม เกิดขึ้นไดนอยมาก ผูใหขอมูลทั้งหมดเห็นวาเยาวชน 

ควรไดรับการอบรมที่ดี ไมเขาไปยุงกับความเส่ียงและการสรางสถานการณรายวัน โดยรัฐตองเขามาชวยเหลือดูแล

และชี้นําไปในทางที่ถูกตอง และใหเยาวชนหัยมาทําประโยชนใหกับสังคมโดยรวมใหมากที่ สุดฝกการเสียสละและ

การเปนพลเมืองที่ดี สืบไป  

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

วิถีชีวิตของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตกรณีศึกษา : ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัด

นราธิวาส  เกิดวิถีชีวิตเยาวชนที่ศึกษา 12 ประเด็น  ดังน้ี 1) การคบเพื่อนเพศเดียวกันของเยาวชนมุสลิม พบวา

เยาวชนคบเพื่อนที่ถูกใจ ชอบส่ิงเดียวกัน โดยความคาดหวังจากสังคมใหเยาวชนคบเพื่อนบนพื้นฐานของการเคารพ

ซ่ึงกันและกัน ใหเกียรติกัน และไมละเมิดสิทธิของกันและกัน ทั้งทางกาย วาจา และใจ 2) การคบเพื่อนตางเพศของ

เยาวชนมุสลิม พบวา เยาวชนมุสลิมคบเพื่อนที่มีกิจกรรมและมีแนวคิดเหมือนกัน แตส่ิงที่คาดหวังคืออยากให

เยาวชนคบเพื่อนที่ มีการปฏิบัติตัวอยูในหลักการศาสนากลุมเพื่อนจะมีความสําคัญอยางมากเน่ืองจากวัยรุนตองการ

พึ่งตนเอง จึงมีการรวมกันเปนกลุม (ศรีประภา ชัยสินธพ,2548)ปญหาอาชญากรรม 3) การศึกษาทั้งดานสามัญและ

ศาสนา พบวาเยาวชนมุสลิมจะศึกษาดานสามัญ มากกวาศาสนา เพราะนําไปสูการประกอบอาชีพได ในขณะที่สังคม

มุสลิมคาดหวังใหเยาวชนมุสลิมทุกคนศึกษาทั้งดานสามัญและศาสนาควบคูกัน 4) การใชเวลาวาง พบวา เยาวชน

สวนใหญใชเวลาวางที่ไมเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม และทํากิจกรรมที่ไมสรางสรรค  แตส่ิงที่คาดหวัง คือ 

ใหรูจักหนาที่ของตนเอง รูจักแบงเวลาและหันมาใหความสนใจและอานอัลกุรอาน 5) การของเก่ียวกับอบายมุข 

พบวาเยาวชนในพื้นที่มีความเก่ียวของกับอบายมุขอยูบางสวนแตสังคมมุสลิมคาดหวังใหเยาวชนหางไกลจากยาเสพ

ติด 6) การทํางาน พบวาเยาวชนเลือกที่จะเรียน มากกวาทํางาน สังคมมุสลิมคาดหวังใหเยาวชนมีการทํางานที่ไมขัด

กับหลักศาสนาและมีความสุจริต 7) การแตงกายพบวา เยาวชนแตงกายตามแฟชั่นมากที่สุด ซ่ึงสังคมคาดหวังให

เยาวชนมีการแตงกายอยางมิดชิดตามหลักการศาสนาอิสลาม  8) ความสัมพันธกับครอบครัวและญาติพี่นอง พบวา

เยาวชนมุสลิมที่เรียนหนังสือ จะมีเวลาใหพอ แมญาติพี่นอง ซ่ึงนอยลง อาจเปนปญหาชีวิต ที่เกิดจากความไมเขาใจ

กันของสมาชิกในครอบครัว สังคมมุสลิมคาดหวังใหเยาวชนมีความสัมพันธที่ดีตอครอบครัวและญาติพี่นอง 

9) ความสัมพันธกับชุมชนและเพื่อนบาน พบวาเยาวชนมุสลิมที่เรียนหนังสือ จะไมสนใจที่จะเขารวมกิจกรรมท่ีชุมชน

จัด แตสังคมมุสลิมคาดหวังใหเยาวชนมีความสัมพันธที่ดีตอชุมชน และเพื่อนบาน 10) การปฏิบัติศาสนกิจ พบวา

เยาวชนมุสลิมสวนใหญจะละทิ้งการปฏิบัติศาสนกิจ ซ่ึงสังคมมุสลิมมีการปฏิบัติอยางเครงครัด  ศาสนาอิสลามเปน

ศาสนาแหงการปฏิบัติ ฉะน้ันนอกจากหลักศรัทธาดังไดกลาวแลวมุสลิมจะตองถือหลักปฏิบัติไดแก 1) การปฏิบัติตน 
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(Shahada)  2) การละหมาด (Worship of the Allah’s Kindness) 3) การถือศีลอด (Fasting) 4) การออกซะกาด 

(Zakat) 5) การประกอบพิธีฮัจญ (Hajj)   11) การบําเพ็ญประโยชนและเขารวมกิจกรรมของชุมชน เยาวชนมุสลิม

มักละเลยการเขารวมบําเพ็ญประโยชน สังคมมุสลิมคาดหวังใหเยาวชนมีการบําเพ็ญประโยชนและเขารวมกิจกรรม

ของชุมชนดวยความบริสุทธ์ิใจ12) เยาวชนกับสถานการณความไมสงบในปจจุบัน พบวาเยาวชนมุสลิมที่มีการม่ัวสุม

กันจะถูกโยงเขากับการสรางสถานการณรายวัน แตยังไมพบถึงความผิดปกติที่มาจากเยาวชนในพื้นที่ที่ศึกษาแหงน้ี 

ขอเสนอแนะ ผูนําศาสนาตองปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชนใหมีชีวิตตามแนวทางศาสนาอิสลามและตามฉบับของทาน

ศาสดามุฮัมมัด ซ่ึงศาสนาอิสลาม คือ ความศรัทธา ขอบัญญัติเก่ียวกับการปฏิบัติและจริยธรรม ซ่ึงบรรดาศาสดา 

ที่พระเจาไดประทานลงมาเปนผูนํา เพื่อมาส่ังสอนและแนะนําแกมวลมนุษยชาติ ส่ิงทั้งหมดเหลาน้ีเรียกวา ดีน หรือ 

ศาสนา (Religion) น่ันเอง ผูที่ศรัทธาจะตระหนักอยูเสมอวา ชีวิตของเขาไดพันธนาการเขากับอํานาจสูงสุดของพระ

ผูทรงสรางโลก ในทุกสถานภาพของเขาจะรําลึกถึงพระผูเปนเจา และมอบตนเองใหอยูภายใตการคุมครองของ

พระองคตลอดเวลา (สยามมิค สารานุกรมอิสลาม, 2552) 

ขอเสนอแนะ จากการศึกษา พบวา ผูนําศาสนาตองปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชนใหมีชีวิตตามแนวทาง

ศาสนาอิสลามและตามฉบับของทานศาสดามุฮัมมัด และตองมีการจัดอบรมจริยธรรมอิสลามอยางสมํ่าเสมอและ

ทั่วถึง ซ่ึงพอแมผูปกครองตองใหเวลา ใหความสนใจ ใหคําปรึกษา พูดคุยเรื่องศาสนา และที่สําคัญตองเปน

แบบอยางที่ดีแกลูกๆและสงเสริมใหเรียนศาสนาควบคูกับสามัญ กระทั่งรัฐตองหามไมใหมีอบายมุขและส่ิงของมึน

เมาทุกประเภทในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ไมวาจะเปนรานเหลา เบียร คาราโอเกะ ผับ บาร และรัฐตองให

การบริการศึกษาตั้งแตประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรีที่ใหเปลาจริงๆและอุดหนุนคาใชจายอ่ืนๆไมวาจะเปนอาหาร 

หนังสือเรียน เส้ือผา ละอ่ืนๆ และที่สําคัญที่สุดควรมีการเรียนสามัญควบคูศาสนารวมทั้ง สงเสริมและพัฒนาอาชีพที่

ม่ันคงแกเยาวชน ทั้งพัฒนาโรงเรียนตาดีกาและพัฒนาครูผูสอนทีมีความชํานาญ ทั้งตองควบคุมส่ือโทรทัศนทุกชนิดที่

มีลักษณะผิดหลักการศาสนาอิสลามมิใหมีการแพรภายในสามจังหวัดชายแดนภาคใตและเปดใหมีรายการที่สงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม   อีกทั้งคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีบทบาทในการดูแลเยาวชนอยางเต็มที่โดยเฉพาะใน

เรื่องการคบเพื่อนตางเพศที่ผิดหลักการ การแตงกายที่ผิดหลักการ เรื่องอบายมุข และอ่ืนๆโดยการนํากฎหมาย

อิสลามมาบังคับใชอยางจริงจังและใหถือเปนกฎหมายที่สูงสุดเด็ดขาด เชน กฎหมายเก่ียวกับการแตงกาย การคบ

เพื่อนตางเพศ และการประพฤติอ่ืนๆที่ผิดหลักการศาสนาอีกตอไป  

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตกรณีศึกษา : ตําบลบองอ อําเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส  สําเร็จสมบูรณไดน้ัน ผูวิจัยขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย ที่ไดถายทอดวิชาความรู 

ขอขอบพระคุณกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน และทานผูคิดริเริ่มในการจัดทําโครงการ 

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่นขึ้น ทั้งนายนอรอาลัม หะยีหมัด นายก

องคการบริหารสวนตําบลบองอ  ที่พิจารณาใหทุนการศึกษาในครั้งน้ี รวมไปถึงคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล พนักงาน  ที่มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการใหขอเสนอแนะ ที่เปน

ประโยชนในการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ อันสงผลตอการพัฒนาพื้นที่และประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ทั้งยังให

ความรวมมือในการเสนอความเห็นตางๆที่เปนประโยชน สําหรับการศึกษาอิสระในครั้งน้ี พี่นอง ลูกหลาน ญาติมิตร 

คนใกลชิด เพื่อนรวมงาน และเพื่อนนักศึกษาทุกทาน ที่ไดใหคําชี้แนะเก่ียวกับการศึกษาอิสระจนประสบผลสําเร็จใน

ที่สุดจึงขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูง มา ณ โอกาสน้ี  
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การพัฒนาต้นแบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยการบูรณาการหลักการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวชุมชนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30 คน การเก็บข้อมูลใช้
แบบสอบถามความรู้ ความตระหนัก และเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วมแบบพาอิก (Participatory-Appreciate-Influence-Control : PAIC) ในการวางแผนและการดําเนินโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การทดสอบค่าที (t – test) และ One-Way-ANOVA ผลจากการวิจัย
ปรากฏ ดังนี้ 1) คะแนนเฉลี่ยความรู้ ความตระหนัก และเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมี
ส่วนร่วมแบบพาอิก (PAIC) สูงกว่าก่อนการประชุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 .01 และ .01 ตามลําดับ 2) 
ผลการประเมิน 3 ด้าน เพ่ือตรวจสอบความเห็นในการมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิก 
พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของการประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือน และการประเมินโดยผู้อํานวย
ความสะดวก ระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ระหว่าง
การดําเนินการประชุม กลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่มย่อยได้ร่วมระดมสมองในการอภิปรายกลุ่มในประเด็นการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนและได้นําเสนอแผนงานโครงการนําร่อง จํานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
โครงการคัดแยกขยะ โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ และโครงการปลูกผักสวนครัว หลังการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน พบว่า ต้นแบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้ร่วมมือกับคนในชุมชนทําโครงการและกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของชุมชน สามารถดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนได้เป็นอย่างดีย่ิง มีความ
ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึนและสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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คําสําคัญ : การพัฒนา, เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในชุมชน, หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา, หลักเศรษฐกิจพอเพียง   

Abstract 
Community plays an important role in environmental management and conservation. Human participation 

and involvement in environmental activities can help to sustain the environment and natural resources. The 
purpose of this research was to develop a prototype network of community with integration of environmental 
education principle and the philosophy of a self-sufficiency economy. The population was 30 villagers from self-
sufficiency economy village in the Khon Kaen Province, Thailand. Tools composed of test for knowledge 
achievement, questionnaire for awareness, and attitude towards environment and participation forms of 
consultation were used. The Participatory-Appreciate-Influence-Control (PAIC) technique was used to create action 
plans and practices for implementing the project for target group. T-test and One-Way-ANOVA were used for data 
analysis. Before and after the PAIC process was implemented, knowledge achievement, awareness and attitude were 
determined. It was found that there was a high statistically significant (p<0.01, p<0.01 and p<0.01) change in 
knowledge achievement, awareness and attitude. The Three Dimensional Evaluation (TDE) was employed in the 
training process of PAIC and it showed that Self-Evaluation, Friend-Evaluation and Facilitator-Evaluation were not 
statistical different (p>0.05). During PAIC implementation four focus groups discussion were held and the overall 
results showed that there were projects to be implemented according to the action plans concerned with 
environmental prevention in the community. Four proposed projects were selected for implementation. These were 
planting of trees and prevention of community deforestation, sorting out of waste materials, production of compost 
from wet waste and planting vegetable gardens. After implemented of the projects the villagers realized that these 
activities explained their accomplishment of the Sufficiency Economy Concept and their acceptance of responsibility 
environmental conservation, including raising awareness. 

Keywords :  Development, Prototype Network of Community Environment, Environmental Education Principle, 
Philosophy of Self-sufficiency Economy 

บทนํา 
ปัจจุบันสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในหลายประเทศท่ัวโลกกําลังอยู่ในสภาพวิกฤติและทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน 

มนุษย์กําลังเผชิญวิกฤติและพิบัติภัยธรรมชาติ ท้ังแผ่นดินไหว การเกิดภาวะโลกร้อน ความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ ฝนตกหนักรุนแรงมากข้ึน การสูญพันธ์ุของพืชและสัตว์นานาชนิด ต้นไม้ ดอกไม้ ผลิดอกก่อนฤดู จํานวน
แมลงมีมากขึ้น (บัณฑิต ดุลยรักษ์, 2541; นงนภัส คู่วรัญญู เท่ียงกมล, 2554ข) ระบบนิเวศขาดความสมดุล เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม ภาวะเสื่อมโทรม ซ่ึงปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีสาเหตุใหญ่มาจากการกระทําของมนุษย์ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม การเพ่ิมข้ึนของประชากรอย่างต่อเนื่องทําให้ความต้องการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน และมนุษย์
ต้องการให้ธรรมชาติปรับตัวไปตามความเป็นอยู่ของมนุษย์ ทําให้มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันแบบไม่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2551; นิตยา เลาหะจินดา, 2546)  

มนุษย์ร่วมกันทําลายธรรมชาติอย่างมากมายทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ เนื่องจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ 
จิตสํานึกท่ีจะปฏิบัติตนอย่างถูกต้องต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลายเป็น
ความจําเป็นเร่งด่วนของประเทศและโลกที่ต้องร่วมกันแก้ไข เม่ือความไม่ย่ังยืนน้ันเกิดจากมนุษย์ ดังนั้น การแก้ปัญหา
จึงต้องแก้ให้ตรงจุด คือ แก้พฤติกรรมของมนุษย์ อันเป็นสาเหตุของปัญหา (Jamaluddin et al., 2009; นงนภัส        
คู่วรัญญู เท่ียงกมล, 2554ข)  

เม่ือพิจารณาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาแล้วนั้น พบว่าท้ังสองหลักการมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development) สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นกระบวนการท่ี
มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความคิด ความสํานึก ความรับผิดชอบห่วงใยในปัญหาส่ิงแวดล้อม และแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชน เพ่ือให้เกิดการรักษาและส่งเสริมการนําไปใช้อย่างชาญฉลาด 
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คุ้มค่า การจัดการศึกษาสามารถจัดโดยเน้นไปท่ีประชาชนทุกระดับ (ทนงศักด์ิ  ปัดสินธ์ุ, 2551; Thiengkamol, 
2012a)  

จากการสํารวจหมู่บ้านในตําบลสะอาด ท่ีตั้งอยู่ในเขตการปกครองอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า 
หมู่บ้านคําบงได้นําหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตจนได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงในตําบลสะอาด แต่ยังคงมีปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน และกลิ่นเหม็นจากการปล่อยควันและการเผาขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้ง
ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักเพ่ือให้ชาวชุมชนในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันป้องกัน แก้ไขและสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ จึงเป็นเร่ืองท่ีสําคัญและ
จําเป็นอย่างย่ิง  

ด้วยเหตุดังท่ีกล่าวมานี้เอง ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โดยการบูรณาการหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา ใช้แนวคิดท่ีเน้นการศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Education for the 
Environment) และบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิก เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สร้างความต่ืนตัวในการเรียนรู้เร่ือง
สิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม 
ร่วมมือกันหาหนทางแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาต้นแบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยการบูรณาการหลักการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาและ

หลักเศรษฐกิจพอเพียง   
2. เพ่ือศึกษาความรู้ ความตระหนัก และเจตคติของชาวชุมชน ก่อนเข้าร่วมและหลังเข้าร่วมการอบรมการ

พัฒนาต้นแบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยบูรณาการหลักการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-

Experimental Research) ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิก (Participation-Appreciation-
Influence-Control : PAIC) โดยบูรณาการการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการอภิปรายกลุ่มย่อย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ได้แก่ ชาวชุมชนจากหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคําบง ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง

จังหวัดขอนแก่น จํานวน 150 ครัวเรือน 
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวชุมชนบ้านคําบง หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30 คน กลุ่มตัวอย่าง

ได้มาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. จัดการฝึกอบรม จํานวน 2 วัน โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
2. ประเมินความรู้ ความตระหนัก และเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการอบรม
3. ประเมินการมีส่วนร่วม โดยการประเมินสามด้าน (Three Dimensional Evaluation) ประกอบด้วย ผู้

เข้าประชุมประเมินตนเอง (Self-Evaluation) การประเมินโดยเพ่ือนสมาชิกกลุ่มย่อยประเมินภายในกลุ่ม (Friend 
Evaluation) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน และการประเมินโดยผู้อํานวยความสะดวกของแต่ละกลุ่ม 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. คู่มือการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยการบูรณา

การหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
2. แบบสอบถามความรู้ ความตระหนัก และเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการอบรม ดังนี้ ความรู้

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ใช้แบบเลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ จํานวน 10 ข้อ ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม จํานวน 10 ข้อ 
และเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม จํานวน 10 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามความตระหนักและเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุด 

3. แบบประเมินสามด้าน (นงนภัส คู่วรัญญู เท่ียงกมล, 2554ก) ประกอบด้วยแบบประเมินตนเอง (Self-
Evaluation) แบบประเมินโดยเพื่อนสมาชิกกลุ่มย่อยในกลุ่มประเมิน (Friend Evaluation) และแบบประเมินโดยผู้
อํานวยความสะดวก 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ความตระหนัก และเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการอบรม

โดยหาค่าสถิติทดสอบที (Paired t-test) 
2. วเิคราะห์การมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม ในการประเมินสามด้าน โดย One - Way ANOVA

ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของชุมชน (SWOT Analysis) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พบว่า  
จุดแข็ง  ได้แก่ ชาวชุมชนนําหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว 
จุดอ่อน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังมีอยู่น้อยมาก 

ขาดการจัดการด้านขยะอย่างถูกต้อง 
โอกาส ได้แก่ การพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหา

สิ่งแวดล้อมให้ชาวชุมชน 
อุปสรรค ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งในบริเวณใกล้เคียง คนหนุ่มสาวในชุมชนส่วนใหญ่ออกไปทํางานต่างจังหวัด  

จากการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้กับชาวชุมชนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้าน
คําบง โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิก ได้ทดสอบ ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ความ
ตระหนักซ่ึงเป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม รู้ถึงคุณค่าประโยชน์ของส่ิงแวดล้อม และเจตคติซ่ึงเป็นจิตสํานึกหรือ
ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า คะแนนรวมโดยเฉลี่ยจากการทดสอบกลุ่มตัวอย่างหลังการประชุม สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนการประชุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  .01 และ .01 ตามลําดับ 
ปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 : แสดงคะแนนความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ความตระหนักและเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลัง
การประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิก 

กลุ่มทดลอง Number Mean S.D. t-value p-value

คะแนนความรู้  ก่อนการประชุม  30 5.80 2.67 10.10 .000** 

คะแนนความรู้  หลังการประชุม 30 8.47 1.70
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กลุ่มทดลอง Number Mean S.D. t-value p-value

คะแนนความตระหนัก ก่อนการประชุม 30 4.15 0.48 6.26 .000** 

คะแนนความตระหนัก หลังการประชุม 30 4.58 0.41 

คะแนนเจตคติ  ก่อนการประชุม 30 4.25 0.43 6.38 .000**

คะแนนเจตคติ  หลังการประชุม 30 4.63 0.33

** มีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 

จากการประเมิน 3 ด้าน (Three Dimensional Evaluation) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการอภิปรายกลุ่มย่อยในประเด็นการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผลการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่ม ของคะแนนเฉลี่ยโดยการประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือน และการประเมินโดย
ผู้อํานวยความสะดวก ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการมี
ความคิดเห็นในประเด็นการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท่ีสอดคล้องกัน และมีความเท่ียงตรงในการประเมิน
ตนเองและโดยผู้อ่ืนประเมิน  

ตารางท่ี 2 : แสดงผลการประเมิน 3 ด้านของการมีส่วนร่วมของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการในการอภิปรายกลุ่ม 

Source of Variation Sum of squares df Mean  Square F p-value 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.267 

432.833 

436.100 

2 

87 

89 

1.633 

4.975 

0.328 0.721 

* มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05

ระหว่างการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่มย่อยได้ร่วมระดมสมองในการอภิปราย
กลุ่มในประเด็นการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและได้นําเสนอแผนงานโครงการนําร่อง จํานวน 4 โครงการ 
ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน โครงการคัดแยกขยะ โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ และโครงการปลูกผักสวนครัว หลังจาก
ท่ีกลุ่มตัวอย่างได้นําโครงการนําร่องสู่ชุมชน ผู้วิจัยได้ดําเนินการติดตามโครงการและประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม 
(Participatory Assessment Monitoring Evaluation Impact : PAMEI) ของกลุ่มตัวอย่างในการดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.69  

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของชุมชน (SWOT Analysis) พบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความตระหนักและเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม หลังการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนการประชุมอย่างเห็นได้ชัด โดยพบว่าคะแนนรวมโดยเฉลี่ยจากการทดสอบหลังการ
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ประชุม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนการประชุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกด้าน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sukwat et al (2012) และ Thiengkamol (2005a; 2005b) ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจาก
กระบวนการประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิกเป็นเทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมท่ีเน้น
แนวคิดของการมีส่วนร่วมของผู้เข้าประชุมทุกคนเป็นสําคัญ มีการวางแผน การเตรียมการ และการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการท่ีพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม มีการกํากับติดตามและประเมินผลในทุกข้ันตอน  

ต้นแบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในชุมชนซ่ึงเป็นผู้นําชุมชน กรรมการชุมชน สมาชิกองค์กรในชุมชนและชาว
ชุมชน สามารถดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนได้เป็นอย่างดีย่ิง และสามารถปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกท้ังได้ร่วมมือกับคนในชุมชนทําโครงการและกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนโดยมีผลกระทบออกมาด้านบวก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธนพรรณ ธานี และคณะ (2546) มณเฑียร บุญ
ช้างเผือก และคณะ (2550) และชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี (2552) ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมในการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ต้องการพัฒนาให้เป็นชุมชนตัวอย่าง 
ความผูกพันในชุมชนของตัวเอง การศรัทธาในผู้นําและทําตามคําชักชวนของเพ่ือนบ้าน เห็นได้ว่าชุมชนที่มีผู้นําท่ี
เข้มแข็งและพลังกลุ่มของสมาชิกในชุมชนท่ีเข้มแข็งจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชนในทาง
ท่ีดี ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงมีส่วนสําคัญในการท่ีจะพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างย่ังยืน ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ นงนภัส คู่วรัญญู เท่ียงกมล (2554ข) ท่ีกล่าวว่า การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมถือเป็นหน้าท่ี
ของทุกๆ คนท่ีจะต้องร่วมมือกันป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดข้ึน การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การดํารงชีวิตท่ีเป็นไปอย่างพอประมาณในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักว่าเราเป็น
เพียงส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ และไม่คิดว่าสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเป็นสมบัติของตนเอง (บุญยงค์ เกศ
เทศ, 2546) จะสามารถสร้างความสมดุลระหว่างระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้
พัฒนาไปในระดับเดียวกันได้ (สรฤทธ จันสุข, 2552) ย่ิงไปกว่านั้น การจะให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้องนั้น ต้องอาศัยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา เพราะสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นกระบวนการท่ี
มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความสํานึก ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน จากชุมชนสู่ชุมชนจนเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 
กระตุ้นให้ชาวชุมชนเข้าใจ มีจิตสํานึก และพฤติกรรมท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการรักษาและส่งเสริมการนํา
ทรัพยากรไปใช้อย่างชาญฉลาด คุ้มค่า ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยเน้นการจัด
การศึกษาไปท่ีประชาชนทุกระดับ อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป (ทนงศักด์ิ ปัดสินธุ์, 2551; Sukwat et al., 
2012; Thiengkamol, 2012a) 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะการวิจัยในคร้ังนี้

 1.1 ผู้นําชุมชน กรรมการชุมชน และสมาชิกองค์กรในชุมชนมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานและการ
ขับเคล่ือนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้กลุ่มคนดังกล่าวเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการสิ่งแวดล้อมให้มากย่ิงข้ึน เพ่ือเป็นต้นแบบและแบบอย่างท่ีดีให้แก่ชาวชุมชนและ
ส่งเสริมให้ทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างแท้จริง  

 1.2 ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างสามารถดําเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี และพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 23 คน และเป็นเพศหญิง จํานวน 7 คน 
ดังนั้น จึงควรส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีเข้าร่วมการอบรม มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจังและแพร่หลายมากย่ิงข้ึน จนเกิดเป็นเครือข่ายสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน 
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2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาและการวิจัยต่อไป

 2.1 ควรศึกษาคุณลักษณะชาวชุมชน และผู้นําชุมชนในบทบาทของนักสิ่งแวดล้อมศึกษา ในการพัฒนา
องค์กร และชุมชนในหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนของชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ 

การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผู้นําชุมชนซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างได้เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนใน

หมู่บ้านโดยผ่านการประชุม อบรม และกระจายข่าวเสียงตามสายทุกเช้า เป็นแกนนํากระตุ้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนบ้าน และร่วมกันแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน
และมีการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนอย่างจริงจังมากย่ิงข้ึน  
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บทคัดยอ 

นับตั้งแตวิกฤติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในป 2540 วิกฤติที่สหรัฐอเมริกาในป 2551 จนกระทั่งวิกฤติที่  

เกิดขึ้น ที่ยุโรป ตั้งแตปลายป 2552 เป นตนมา  ปญหาที่ยังมี ถกเถียงกัน อยางตอ เนื่อง คือเรื่อง ระดับ  

และวิธีการที่ภาครัฐเขาไปมีบทบาทในการจัดการระบบเ ศรษฐกิจ โดยมีความกินดีอยูดีของ ประชาชนเปนเปาหมาย  

หลัก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาถึงบทบาททางดานเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งรวม ถึง บทบาทที่เกี่ยวของกับ 

การบริโภค การลงทุน และเงินโอนของรัฐ ที่มีตอความมั่งคัง่ของประชาชนในอาเซียน โดยเนนศึกษาถึงความสัมพันธ 

ระหวางกันของการบริโภคของภาครัฐ การลงทุนของภาคเอกช น และราคาในตลาดผลผลิต การเงินและเศรษฐกิจ  

ระหวางประเทศ กับความมั่งคั่งของประชาชน  แบบจําลองเศรษฐมิติไดถูกประมาณการ เพื่อสํารวจ  ความสัมพันธ  

ดังกลาว ทั้งนีม้ีความประสงคหลักที่จะทําความเขาใจถึง  การทํางานของระบบเศรษฐกิจ โดยรวมของโลก โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งบทบาทที่แขงกันระหวางระบบเศรษฐกิจและบทบาท รัฐบาลวามีวิวัฒนาการอยูใน ระดับใด  ดวยขอจํากัด  

ของขอมูล งานวิจยัเนนสังเกตพฤติกรรมนีข้องหาประเทศผูกอตั้งอาเซียน ผลที่ไดแสดงใหเห็นถึงบทบาทของภาครัฐ  

และระบบเศรษฐกิจ วามีผลในระดับที่เทาเทียมกัน ตอความมั่งคั่งของประชาชน และความแตกตางดานความมั่งคั่ง  

นั้น หลายสวนนาจะเปนผลจากบทบาทที่แตกตางกันในการดําเนินงานดานเศรษฐกิจของรัฐบาลของแตละพื้นที่ 

คําสําคญั : ระบบเศรษฐกิจ ความมั่งคั่งดานเศรษฐกิจของประชาชน อาเซียน 

Abstract 

In the midst of consecutive economic crisis beginning with the crisis in Thailand in 1997  to 2008 crisis in the U.S. 

and on-going crisis in Europe, questions have been raised continuosly about what level shoud government get 

involved and which method should be implemented? This research aims to study the economic role of the 

government, which consists of consumption, investment and transfer payment, on ASEAN people prosperity. The 

emphasis here is on the observation of the relation among consumption expenditure of the government, private 

investment, market price and economic prosperity of the people. Econometric models were estimated to explore 
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those relationship. The main purpose is to understand the present competing role of the economic system and 

the role of government. From the data of 5 founder nations of ASEAN, results indicated relative equal role of 

government and economic system, and the different level of prosperity could be, in many ways, from the 

different role of government of each area. 

Keywords : Economic System, People Economic Prosperity, ASEAN 

บทนํา 

ปจจุบันระบบเศรษฐกิจของโลกมีลักษณะเปนโลกาภิวัติมากขึ้น  ทําใหการแกปญหาทางดานเศรษฐกิจ  

ไมอาจ จะเพิกเฉยกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในตางประเทศได ปรากฏการณที่เกิดผลกระทบตอเนื่องในระดับภูมิภาคนั้น 

ใน ระยะแรกคลายกับวา ประเทศที่มีปญหานั้นจะประเทศที่มีข นาดเล็กที่ตองรองรับการเปลี่ยนแปลง  ที่มาจาก  

ตลาดโลก แตเหตุการณที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดในโลกอยาง  ประเทศสหรัฐอเมริกาในป  

ค.ศ.2008 – 2009 นั้นทําใหตองมีหันกลับมาวิเคราะหในเรื่องนี้กันใหม อีกครั้ง เนื่องจาก ประเทศสหรัฐฯ  

นั้นแมวาจะเปนประเทศ ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในดานการจัดการสูง  มีความรูและความกาวหนาใน

ดานเทคโนโลยีที่ล้ําหนา  เกินกวาประเทศอื่นๆทั่วโลก  และเมื่อพิจารณารวมกับสถานการณทางเศรษฐกิจ  

ในชวงปลายทศวรรษที1่990 ที่เศรษฐกิจในสหรัฐฯเติบโตอยางมากนั้น  ประเทศอื่นประส บกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  

การสั่งสินคาเขาไปยังสหรัฐฯ  ทั้งในดานวัตถุดิบและพลังงานสามารถทําไดในราคาต่ํา  และสามารถนํา 

มาผลิตสินคาที่มีศักยภาพในการแขงขันสูงได  แตการเติบโตนี้นํามาซึ่งการใชจายเพื่อการบริโภค  ในปริมาณที่มาก   

เชนกัน อัตราการออมที่ต่ําอยูแลวในสห รัฐฯไมเพียงพอที่จะนําไปใชเพื่อการนั้นไดตองมีการกูยืม  จากตางประเทศ  

โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุนจํานวนมหาศาล ในชวงนี้เองที่ความรูสึกโดยทั่วไปในสหรัฐฯตั้งแต  ผูบริหารประเทศไป  

จนถึงประชาชนทั่วไป  เปนไปในลักษณะที่วาระบบเศรษฐกิจในขณะนั้นของสหรัฐ  สามารถแกปญ หา 

ทางดานเศรษฐกิจไดอยางอัศจรรย คือมีการเติบโตสูง แตในเวลาเดียวกันกับที่มีปญหาตางๆนอย  เชนการวางงานต่ํา  

และไมมีปญหาเงินเฟอ  แตความรูสึกนี้ ก็คลายคลึงกับประเทศอื่น  ที่เกิดปญหากับวิกฤติเศรษฐกิจในชวงหลัง  

ที่ไมไดตระหนักวา  สภาพแวดลอมทางดานเศรษ ฐกิจไดเปลี่ยนไปแลว  แนวคิดของผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ  

บริหารเศรษฐกิจตางหากที่ยังเหมือนเดิม 

สิ่งที่เราอาจจะไมตระหนักมากนักคือโลกาภิวัตินั้นมีอิทธิพลสูงขึ้นดวยเหตุผลหลายประการ  สาเหตุแรก  

คือจากการกระตุนของความกาวหนาอยางมากทางดานเทคโนโลยี  โดยเฉพาะในด านการสื่อสาร  ประการที่สอง  

มาจากการเติบ โตทางการคาระหวางประเทศ  การไหลของเงินทุนจํานวนมากผานทางตลาด  ทางการเงินตางๆ  

ประการที่สามจากกิจกรรมของบริษัทขามชาติ   และประการสุดทายจากผูที่กําหนดนโยบายดานการบริหาร  

เศรษฐกิจที่ยังขาดความเขาใจถึงผลของการที่เศรษฐกิจ เชื่อมโยง กันอยางซับซอน  สาหตุที่กลาวทั้งหมดนี้  

ทําใหเหตุการณทางดานเศรษฐกิจและการเมือง เปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว  และบางครั้งเกินความคาดหมาย  

ประกอบกับในระยะหลังมีการเติบโตของเศรษฐกิจเติบโตใหม  (Emerging economy) ในเอเซียและลาตินอเมริกา  

ที่นอกจากจะเปนคูแขงและตลาดแลวยังเปนที่มาของ ความไมมีเสถียรภาพทางดานเศรษฐกิจดวย  (Gilpin, 2000:8) 

ดังตัวอยางที่เกิดขึ้นในป  1997 ในเอเซีย  ดังนั้นกฎเกณฑในดานการคาและการเงินระหวางประเทศ  

จําเปนตองเปลี่ยนไป  บทบาทของภาครัฐในดานเศรษฐกิจก็ตองเปลี่ยนไปเชนเดียวกัน  ปญหาคือการเขาไป  
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เกี่ยวของกับการทํางานของระบบ  เศรษฐกิจของรัฐนั้นควรมีลักษณะเชนใด  และที่สําคัญคือ ถาดําเนินการ 

แลวแลวจะเกิดผลเชนใดตอความกินดีอยูดีและมั่งคั่งของประชาชน 

งานวิจัยนี้เนนที่การศึกษาบทบาททางดานเศรษฐกิจของรัฐฯที่มีตอความมั่งคั่งของประชาชน โดยพิจารณา 

เปรียบเทียบกับการดําเนินงานของระบบเศรษฐกิจอันมีภาค เอกชนและตัวกลไกเศรษฐกิจทํางาน อยู ถึงแมวา

บทบาทของรัฐนั้นจะมีสัดสวนมากนอยแตกตางกันไป แตจากประวัติการดําเนินงานที่ผานมา  นโยบายที่เกิดจาก

ความเขาใจอยางแทจริง ก็สามารถสรางความแตกตางในดานข องความมั่งคั่งของประชาชนได ดังที่ผลของการวิจัย  

ครั้งนี้ไดชี้ใหเห็นความจริงขอนี้ แมวาจะมีข อจํากัดในดานขอมูลและ ทําใหการทําความเขาใจเรื่องนี้ไมอาจจะทํา 

ในขอบเขตที่กวางขวาง มากนัก แตการศึกษาครั้งนี้นาจะแสดง วิวัฒนาการทาง เศรษฐกิจที่มีความสําคัญนี้ไดระดั บ 

หนึ่ง

วัตถุประสงค 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับบทบาทของภาครัฐและระบบเศรษฐกิจที่มีตอความมั่งคั่งของประชาชน

2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของภาครัฐระบบเศรษฐกิจและกับความมั่งคั่งของ

ประชาชนใน อาเซียน 

วิธีการวจิัย 

ขอมูลทุติยภูมิ ที่ใชจะจํากัดเฉพาะประเทศผูกอตั้งอาเซียน 5  ประเทศ อัน ประกอบไปดวย

ประเทศอินโดนิเซีย  ประเทศฟลิปปนส  ประเทศสิงคโปร  ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย ขอมูลทั้งหมด

เผยแพรอยูใน เว็บไซตของธนาคารโลก (http://data.Worldbank.org/country)  

ในการประมาณการความสัมพันธ ของตัวแปรที่สนใจโดยใชแบบจําลองเศรษฐมิตินั้น การดําเนินการ 

มีขั้นตอนดังนี ้

1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับบทบาทของภาครัฐที่มีตอระบบเศรษฐกิจ  เพื่อประโยชนใน การตั้ง

สมมุติฐานที่เกี่ยวของ 

2.คํานวณหาความสัมพันธทางเศรษฐมิติระหวาง บทบาทของภาครัฐและตัวแปรเศรษฐกิจ มหภาคที่แสดง

การทํางานของระบบเศรษฐกิจ (ในที่นี้ใชการลงทุนของภาคเอกชนและอัตราแลกเปลี่ยน ) กับความมั่งคั่งของ  

ประชาชนในอาเซียน  เนื่องดวยแตละประเทศมีขอมูลในจํานวนที่ไมเทากัน ผูวิจัยไดรวบรวม  ตัวเลขเทาที่  

ไดมีการเผยแพร ตอสาธารณะของธนาคารโลกทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อสํารวจความสัมพันธที่เกิดขึ้นในระยะยาว แมวา  

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่อาจเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจและมีผลตอความสัมพันธในแบบ

จําลองก็ตาม ดังนั้น ขอมูลที่ใชสวนใหญจะอยูระหวางป 1961 ถึงป 2011 ซึ่งครอบคลุมปตอตั้งอาเซียน (ป 1967) 

แตไมไดรวมเวลาที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปในป 2012 

การคัดเลือกตัวแปรที่เกี่ยวของในโมเดลขางลาง มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี ้

- ตัวแปรความมั่งคั่ง ของประชาชนในอาเซียน ในที่นี้ไดใชผลิตภัณฑมวลรวมประ ชาชาติตอหัวของ 

ประชากรแทนความมั่งคั่งของประชาชน 
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- ตัวแปรบทบาทภาครัฐ  ในที่นี้ใช การบริโภคของภาครัฐ ดวยเหตุที่ตัวเลขการลงทุนภาครัฐ 

และเงินโอนไมปรากฏในฐานขอมูลที่ใช (การใชขอมูลจากแหลงอื่นก็อาจจะคลาดเคลื่อนไดเชนกัน เพราะอาจมี  

การใหคํานิยามในรายละเอียดของตัวแปรที่แตกตางกันออกไป) ประกอบกับ การลงทุนภาค รัฐนั้นนาจะเปนตัวแปร  

ที่มีผลโดยตรงตอการลงทุนภาคเอกชนและอาจทําใหเกิดปญหา Multicolinarity (ความสัมพันธกันเองของ  

ตัวแปรอิสระ ) ในทางเศรษฐมิติได (หนึ่งในสาเหตุของความสัมพันธคือ  การเกิดปญหาเรื่อง Crowing out 

หรือการลงทุนภาคเอกชนที่ลดลงอันเนื่องมาจากการลงทุน  ของภาครัฐเอง ) ดังนั้นการไมรวมตัวแปรนี้ เขาอยูใน  

สมการเทากับลดปญหาทางเศรษฐมิติลงได และ 

- ตัวแปรที่แสดงการทํางานของระบบเศรษฐกิจ ในที่นี้ใชเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเพราะ ตัวแปรราคา

และอัตราดอกเบี้ยตาง เปนตัวแปรหลักที่มีผลทั้งโดยตรงและโดยออมตอตัวแปร การลงทุนของเอกชน 

ซึ่งเปนตัวแปรอิสระเชนกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา Mulitcolinearity ผูวิจัยจึงไมรวม อัตราดอกเบี้ย 

ที่มีผลโดยตรงตอการลงทุนภาคเอกชนเขาไวในแบบจําลอง 

3. วิเคราะหความสัมพันธเกี่ยวกับบทบาทของภ าครัฐฯ ระบบเศรษฐกิจ กับความมั่งคั่งของประชาชน

ในอาเซียน โดยใชแบบจําลอง ทางเศรษฐมิติอยางงาย  เรียกในที่นี้วา “แบบจําลองความมั่งคั่งของประชาชน ”

ดังที่แสดงดวยสมการขางลางนี้

GDP/POP =f(GCON, PINV, EXC)          (1) 

ความหมายของตัวแปร 

GDP/POP = ผลผลิตตอประชากร (GDP per capital) หนวยเปนดอลลาหสหรัฐอเมริกา ปปจจุบัน 

GCON  = การบริโภคของรัฐ (General government final consumption expenditure)  

หนวยเปนดอลลาหสหรัฐอเมริกา ปปจจุบัน 

PINV = การลงทุนของภาคเอกชน (Gross capital formation) หนวยเปนดอลลาหสหรัฐอเมริกา 

ปปจจุบัน 

EXC = อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศนั้นๆ (Official exchange rate)  

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยตอ US $ 

ฟงคชั่นขางตนนี้  หลังจากที่ตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธแบบเสนตรงแลว  รูปแบบฟงคชั่นที่เปน Quardratic 

form อาจสอดคลองกับขอมูลมากกวาเล็กนอย แตไมไดเพิ่มความสามารถในแปล ผลความสัมพันธ ของแบบจําลอง 

มากนัก (หรือทิศทางของความสัมพันธไดไดเปลี่ยนแปลงไปมากนัก) และอาจกอใหเกิดปญหาอื่นตามมาไดเชนปญหา 

ความสัมพั นธกันเองของตัวแปรอิสระ  งานวิจัยนี้จึ งเลือกแบบจําลอง  ที่เปนเสนตรง และใชเทคนิคการ ประมาณ 

การดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square)  

แมวาฟงคชั่นนี้จะมีลักษณะที่ไมไดสรางโดยตรงจาก ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร (Ad hoc) แตก็ตั้งอยู  

บนรากฐานของทฤษฏีการผลิตและอิทธิพลของราคาในตลาดผลผลิ ต ต ลาดเงิน และตลาดตางประเทศ 

ดังนั้นถา สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจมีลักษณะไมแปรผันม ากนัก ความสัมพันธ ในลักษณะที่เปนสมการเดี่ยว  

แบบลดรูป (Reduced form) จะสามารถสะทอนความเปนจริงของระบบเศรษฐกิจได 
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ความหมายของตัวแปรในแบบจําลอง 

ผลผลิตตอประชากร  เปนตัวเลขผลิตภัณฑ มวลรวมประชาชาติตอหัว ที่ ณ ที่นี้ใชแทน  ความมั่งคั่ง  

ของประชาชน เปนตัวเลข มูลคาเพิ่มของผลผลิตของผูผลิตทุกรายของ แตละประเทศ โดยไมรวมภาษีไมหักคาเสื่อม 

และไมนับ ความเสื่อมของทรัพยากรที่ไดถูกใชไป ถาไมนับการวัดในเชิงความสุข ก็อาจนับเปนตัวเลขที่แสด ง 

ความมั่งคั่ง ไดมากกวาตัวแปรอื่น แตไมไดแสดงความมั่งคั่งทั้งหมด การบริโภคของภาครัฐ  แทนกิจกรรม  

ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เปนการใชจายเพื่อซื้อสินคาและบริการของรัฐ รวมถึงคาใชจาย  ที่เปนคาตอบแทนของ  

ขาราชการและพนักงาน คาใชจายดานการปองกันประเทศและค วามมั่นคง แตไมรวมถึงการลงทุนดานการทหาร 

ตัวแปรนี้แทนบทบาทของภาครัฐในการบริ หารเศรษฐกิจที่อาจมีผลตอ ความ กินดีอยูดีของประชาชน เปนสวนที่นา  

จะไมมีผลโดยตรงตอการลงทุนของภาคเอกชน  

การลงทุนของภาคเอกชน แทนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมที่ ปราศจากการ 

แทรกแซงของรัฐ เปนตัวเลขคาใชจายที่ลงทุนในดานทรัพยสินถาวรและยอดการเปลี่ยนแปลงของสินคาคงคลัง 

โดยทรัพยสินถาวรนั้นรวมถึง คาใชจายในการปรับที่ดิน โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ คาใชจายในสวนการสรางถนน 

ทางรถไฟ โรงเรียน สํานักงาน โรงพยาบาล บา น ที่อยูอาศัย ตึกที่ใชดานการคาและอุตสาหกรรม 

และสินคาคงคลังที่เปนสินคาสําหรับใชในยามฉุกเฉิน 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา แทนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอยางเปนทางการที่กําหนดโดยผูมีอํานาจของประเทศนั้นๆ 

เปนคาเฉลี่ยรายปที่คํานวณจากคาเฉลี่ยรายเดือนของอัตราแลกเป ลี่ยนอีกทีหนึ่ง หนวยเปนหนวยเงินตราของ 

ประเทศนั้นๆ ตอคาเงินดอลลาหสหรัฐฯ 

เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นถึงความหมายของตัวแปรขางตน อาจนิยามศัพทที่เกี่ยวของไดดังนี ้

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  (Gross Domestic Product : GDP) หมายถึงมูลคาในตลาด  

ของสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งและระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  ซึ่งถาพิจารณาจากทางดาน  

รายจายจะหมายถึงจํานวนเงินที่จายไปเพื่อใหไดสินคาและบริการนั้นมา   ถาพิจารณาในดานรายไดหมายถึงรายได  

ที่ไดรับจากการขายสินคาและบริการนั้นๆ 

ความมั่งคั่งทางดานเศ รษฐกิจ  (Economic prosperity) หมายถึงความเปนอยูโดยทั่วไป  ทางดาน  

เศรษฐกิจที่ดีและประชาชนโดยทั่วไปมีรายไดเพียงพอตอการใชสอยและมีบางสวนที่เหลือ  สามารถใชจายตามที่  

ตองการ  มีการจางงาน  การหางานทํานั้นทําไดงาย  ทุกคนมีงานทํา  ทุกคนมีฐานะความเปนอยูที่ดีวัดไ ดจาก 

ปริมาณผลผลิตหรือปริมาณรายไดที่มีของประชาชนทั้งหมด 

ความมั่งคั่งทางดานเศรษฐกิจของประชาชน  (People economic prosperity) หมายถึง  ความมั่งคั่ง  

ในดานเศรษฐกิจของประชาชนแตละคน  ในที่นี่อาจวัดไดจากผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอประชากรทั้งหมด  

(GDP per capita) 

แนวคิดของงานวิจัย 

ความมั่งคั่งของประเทศเปนเปาหมาย หลักอยางหนึ่ งของผูบริหารเศรษฐกิจในแตละประเทศ  แตอยางไร 

ก็ตาม เมื่อพิจารณาถึง ไมเทาเทียมกันของการกระจายรายได  ที่มักจะมีความแตกตางกันอยางมาก ในประเทศที่  

กําลังพัฒนา  ความมั่งคั่งในระดับบุคคลนาจะเปนตั วบงชี้ที่สําคัญ มากกวา  ปกติในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  

การสราง ความมั่งคั่งจะมีรากฐานมาจากการทํางานของภาคเอกชน แตปญหาที่เกิดขึ้นจากสวนของเศรษฐกิจที่ไมมี  
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ประสิทธิภาพ เชนความไมพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและปญหา  อื่นๆที่ไมใชปญหาเศรษฐกิจเชนปญหาสังคม

และสิ่ งแวดลอม   ทําใหรัฐฯตองเขามามีบทบาทคอนขางสูงโดยผานทาง  การใชจายของภาครัฐฯที่ไดเงินทุน

สวนใหญมาจากภาษีของประชาชน 

 ในการศึกษาปญหาที่เกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐนั้น เริ่มตนตั้งแตการใชแบบจําลองแบบงาย เชนการ 

ใชสมการเดี่ยว  (Single equation) จนพัฒนาเป นแบบระบบสมการ (Roy, 2012) ทั้งหมด  เปนการ  

ใชตัวเลขแบบอนุกรมเวลาและสวนใหญมักเปนการศึกษาในระดับของภาพ รวม คือมีการใชตัวเลขของกลุมประเทศ  

ตางๆ เชน ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต  (Dogan, 2006) และยุโรป  (Al Bataineh, 2012) ซึ่งอาจจะใชเปน  

สมการประมาณการอนุกรม เวลาแบบ Vector Autoregressive Model (VAR) บางครั้งงานก็ทําในแบ บ 

ที่ใชการรวมขอมูลแบบ Panel Data (Al Bataineh, 2012: 1322-1323) 

การศึกษาที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอการใชจายภาครัฐนั้น  เริ่มตนในราวทศวรรษที่  1880 (พ.ศ. 2423) 

และไดพัฒนาเรื่อยมา จนไดมีการคนพบทางทฤษฏีที่สําคัญที่แสดงความสัมพันธ  ระหวางการใชจายภาครัฐและ  

อัตราการเติบโตทางดานเศรษฐกิจที่เรียกวา  Wagner’s Law (Abdullah, 2010:89) ที่ไดขอสรุปวา  

ถาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง  การใชจายภาครัฐก็จะสูงตามไปดวย  หรืออีกนัยหนึ่ง ในชวงเศรษฐกิ จตกต่ํา 

นั้นการใชจายภาครัฐตองสูงเพื่อบรรเทาหรือแกไขปญหาดังกลาว  อยางไรก็ตามใน มุมมองของสํานักเคนส  

(Kenesian) การใชจายภาครัฐจะไปกระตุนอุปสงครวม และมีผลตอการเจริญเติบโตของผลผลิตในที่สุด  แนวคิด 

นี้ไดชี้ใหเห็นถึงปญหา  Crowding Out Effect หรือการที่ อัตราการเติบโตของผลผลิตลดลง  เมื่อภาครัฐ  

ลงทุนในสินคาที่เปนสินคาของภาคเอกชนแทนที่จะลงทุนในสินคาสาธารณะเชน  ถนน รางรถไฟ เปนตน  

และดวยขอเท็จจริงนี้เองที่ทําใหไดขอสรุปวา ภาครัฐควรเนนการลงทุนที่เอื้อตอที่ทําใหเกิดการผลิตภาคเอกชน  

มิฉะนั้นอาจจะทําใหไปกดีกันตอการเติบโตทางดานเศรษฐกิจได 

ดังนั้นถาพิจารณาภาพรวมถึง ระดับของการพัฒนาจะเห็นไดวา  ประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงนั้น  

การใชจายรัฐบาลไมนาจะจําเปนมากนัก  โดยเฉพาะการใชจายเพื่อผลิตสินคาและบริการที่มักจะมีการผลิต  

จํานวนมากอยูในแลวในภาคเอกชน  แตถาเปนประเทศที่กําลังพัฒนา  การใชจายภาครัฐจะมีความสําคัญอย างมาก 

ตอการผลิตสินคา  ผลการศึกษาวิจัยทําใหทราบขอมูลในสวนนี้มากขึ้น กลาวคือ  การใชจายภาครัฐที่มีผลสูง  

คือการใชจายดานการศึกษา เทคโนโลยีและสุขภาพ  เพียงแตมีขอสังเกตวาในบางครั้งนั้น การเติบโตของการใชจาย 

ภาครัฐมักจะ มาจากแรงกระตุนดานความตองการการบริการสาธารณะจากประชาชน เอง แตก็เปนจุดที่สะทอน  

ถึงความลมเหลวของระบบเศรษฐกิจอยางหนึ่ง  (Al Bataineh, 2012:1322) ที่ไมอาจจะตอบสนอง 

ความตองการในทุก ๆสวนที่จําเปนของสังคมได  นอกจากนี้แลว ขอมูลของประ เทศตางๆสวนใหญที่มีการพัฒนา  

อยูในระดับสูงมักจะยืนยัน กฎของวากเนอร ที่ระบุ วาการใชจายของรัฐฯมีผล จริง ตอการเติบโตของเศรษฐกิจ  

(Abdullah, 2010:89)  

แตขอมูลของประเทศสหรัฐฯชวงป  1950 – 2007 กลับชี้ใหเห็นวา การบริโภคภาครัฐอาจมีผลทําให  

อัตราการเติบโตทางเ ศรษฐกิจลดลง  ในขณะที่การลงทุน ของเอกชนอาจทําใหอัตราการเติบโตมีระดับเพิ่มสูงขึ้น  

นอกจากนี้ยังพบวาการลงทุนของภาครัฐฯนั้นทําใหการลงทุนภาคเอกชนลดลง  สรุปคือคาใชจายของรัฐฯโดยเฉพาะ  

ในประเทศที่พัฒนาแลวนั้น ผลกระทบคอนขาง คลุมเครือ  ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของประเทศ นั้น และกิจกรรม  

ทางเศรษฐกิจของรัฐฯนั้นวาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชจายในสวนไหน (Roy, 2012) 
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เมื่อพิจารณา พื้นที่แถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ประเทศอินโดนิเซีย  มาเลเซีย  ฟลิปปนส 

สิงคโปรและไทย  ไดมีงานวิจัยระบุ วา การใชจายภาครัฐนั้นมีผลตอรายไ ดประชาชาติเฉพาะในกรณีของประเทศ  

ฟลิปปนสเทานั้น  กลาวอีกนัยหนึ่งวาการใชจายภาครัฐนั้นไมไดมีผลกระทบ มากนักตอรายไดประชาชาติ  แมวา 

จะพบวามีความสัมพันธในระยะยาว  แตก็พบเฉพาะในประเทศอินโดนิเซียเทานั้น  (Dogan, 2006) 

สําหรับประเทศในแถบตะวันออกกลางเชนประเทศจอรแดน มีงานวิจัยพบวาในระดับขอมูลรวมทั้งหมด (Aggregate 

level) นั้น ขนาดของรัฐฯมีผลตอการเจริญเติบโต  มีผลตอการจางงานและเงินเฟอ  ศักยภาพในการผลิตสินคา  

การใชจายภาครัฐฯทั้งหมดนั้นมีผลในทางบวกตอการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  การศึกษา 

ในลักษณะ เดียวกันกับกรณีของประเทศมาเลเซีย พบวาการใชจายของรัฐฯเพื่อการพัฒนานั้นมีผลในทางบวกกับ  

รายไดประชาชาติ (Al Bataineh,2012; Abdullah, 2010) 

จากการทบทวนที่กลาวมาขางตน  ทําใหไดขอสรุปวา แม ระบบเศรษฐกิจจะมี กลไกที่มี  ประสิทธิภาพ  

เพียงใดก็ไมอาจจะตอบสนองตอทุกสวนของความตองการในสังคมได การแทรกแซงของรัฐ เปนสิ่งที่ขาดไปเสียไมได 

ปญหาก็คือระดับของ การเขาไปมีสวนจัดการนั้น ควรอยูในระดับใด แตละพื้ นที่นั้นตองการ  การเขาไปจัดการ  

ในระดับใหน เมื่อหันกลับมามองภาพรวมของวิวัฒนาการของระบบเศ รษฐกิจในระดับโลกแ ลว ก็ทําใหเกิดขอสงสัย 

ประการหนึ่งวา ทิศทางของการจัดเรื่องนี้จะเปนไปในทางใดกันแน งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่ง ของการตอบขอสงสัยนี้ 

โดยจํากัดขอบเขต ของการศึกษา  อยูที่เขตเศรษฐกิจของอาเซียน โดยเฉพาะอาเซียน 5 อันประก อบไปดวย  

ประเทศอินโดนิเซีย มาเล เซีย ฟลิปปนส  สิงคโปร และไทย โดย เนน  การศึกษา  ถึงบทบาท  

ของภาครัฐ และระบบเศรษฐกิจ (การทํางานของภาคเอกชนและระบบเศรษฐกิจ ที่ถูกกําหนด  มาจากภายนอก 

ประเทศ) คาดวาผลงานวิจัยจะทําใหเขาใจสภาพการณปจจุบัน  ของปจจัยที่กําหนดความมั่งคั่ง ของประชาชนของ 5 

ประเทศในอาเซียน  และยังทําใหทราบถึงภาพรวมของบทบาทภาครัฐและบทบาทของภาคเอกชนและตางประเทศ  

ทีม่ีผลกระทบโดยตรงตอความกินดีอยูดีของประชาชน  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการประมาณการสหสัมพันธ 

ในการสํารวจเกี่ยวกบัความสัมพันธระหวางความมั่งคั่งของประชาชนกับตัวแปรที่แสดงบทบาทภาครัฐและ 

ระบบเศรษฐกิจ (ภาคเอกชนและตางประเทศ) ภายใตขอสมมุติฐานวาเปนความสัมพันธที่แยกตางหาก  จากกันและ 

เปนความสัมพันธแบบเสนตรง สถิติที่ใชสําหรับการประมาณการนี้คือสหสัมพันธ เปยรสัน (Pearson correlation) 

ดังที่ไดมีการนําเสนอตามตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงสหสัมพันธระหวางความมั่งคั่งของประชาชนกับการบริโภคภาครัฐ 

การลงทุนของภาคเอกชนและอัตราแลกเปลี่ยน 

ประเทศผูกอตั้งอาเซียน การบริโภคภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน อัตราแลกเปลี่ยน 

อินโดนิเซีย 0.993** 0.988** 0.703** 

มาเลเซีย 0.983** 0.970** 0.419** 

ฟลิปปนส 0.983** 0.984** 0.821** 

สิงคโปร 0.976** 0.979** -0.865** 

ไทย 0.981** 0.971** 0.663** 

ที่มา: การประมาณการของผูวิจัย; **แสดงนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  

หมายเหต:ุขอมูลทั้งหมดไดจากขอมูลของธนาคารโลกที่เผยแพรในเว็บไซตhttp://data.Worldbank.

org/ country  ขอมลูสวนใหญเริ่มตั้นตั้งแตป 1960 และสิ้นสุดที่ป 2011 ไมมีขอมูลใดของป 

2012 ที่เผยแพรในแหลงขอมูลนี ้

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นอยาง ชัดเจนถึงความสัมพันธของ การบริโภคภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน  

และอัตราแลกเปลี่ยนที่ มี ตอความมั่งคั่งของประ ชาชน โดยระดับของสหสัมพันธ ชี้ใหเห็นวา  การบริโภคของ  

ภาครัฐนั้นและการลงทุนของ ภาคเอกชนนั้นมีความสัมพันธโดยตรงกับ  ความมั่งคั่งของประชาชนอยางมีนัยสําคัญ  

และอยูในระดับสูง โดยระดับของความสัมพันธของทั้งสองตัวแปรอยูในระดับเดียวกัน หรือ ไมมีความแตกต าง 

มากนัก  แสดงใหเห็นวา ถาใชมาตรวัดนี้ อิทธิพลของการจัดการของรัฐฯกับระบบเศรษฐกิจ  ในประเทศนั้นอยูใน  

ระดับเดียวกัน ในสวนที่เกี่ยวกับภาคตางประเทศนั้น ความสัมพันธทั้งหมดมีคาเปนบวกกบัความมั่งคั่งของประชาชน 

ยกเวนเพียงประเทศสิงค โปรที่กลับมีผลลบและมีความสัมพันธใน ระดับสูง  จะเห็นไดวา สวนใหญความสัมพันธกับ 

อัตราแลกเปลี่ยน  ไมวาจะเปนในทางบวกหรือลบก็ตาม จะมีผลในระดับที่ใกลเคียงกันและอยูในระดับสู ง ยกเวน  

ประเทศมาเลเซีย ที่รัฐฯมีนโนยายของการเขาไปควบคุมระดับอัตราแลกเปลี่ยนสูงกวาประเทศในอาเซียนอื่น ทําใหมี 

ระดับของอิทธิพลจากภาคนอก (ผานทางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา) ในระดับที่แตกตางออกไปคอนขางมาก 

ผลที่ไดจากการประมาณการเสนถดถอย 

ในการประมาณการแบบจําลองที่ใชขอมูลอนุกรมเวลานั้น บางครั้ง เกิดกรณีที่ขอมูลไมมีเสถียรภาพ เพียง 

พอ  และจําเปนตองมีการปรับขอมูลใหอยูในรู ปของการเคลื่อนไหวขามเวลา เชนการทํา First differencing 

(คาแตกตางระหวางตัวแปรปจจุบันและตัวแปรลาชาหนึ่งชวงเวลา ) แตการทําเชนนี้ทําใหลดทอนความสามารถใน 

การแปลผลการประมาณการได  วิธีการในการแกปญหาคือ การทดสอบวาสมการที่ประมาณการนั้น มี 

ความสัมพันธในระยะ ยาวหรือไม และมีความสัมพันธในลักษณะที่ไมใชความสัมพันธอันเเปนพฤติกรรมที่แทจริง 

ของปรากฎการณที่เกิดขึ้น (Spurious regression) หรือ ไมเพียงไร  ถามีความสัมพันธใน ระยะยาว 

ก็สามารถใชสมการฯนั้นในการอธิบายปรากฎการณไดระดับหนึ่ง ดังนั้น เพื่อ ใหผลการประมาณ การมี ความ 

นาเชื่อถือมากขึ้น ผูวิจัยจึงไดตรวจสอบความสัมพันธรวม (Cointegration) ของตัวแปร ดวยการใช Engle-Granger 

Test โดยการประมาณการสมการตอไปนี้ 
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Δu=ut-1+e 

โดย u = ความคลาดเคลื่อนของแบบจําลองความมั่งคั่งของประชาชน e = ความคลาดเคลื่อนของสมการ error 

term นี้  

ผลการประมาณการสมการทดสอบความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงของคาคลาดเคลื่อนกับตัวแปร  

ลาชา (Lagged variable) ของความคลาดเคลื่อน ขางตน ทําใหทราบวา ประเทศอินโดนิเซียนั้น 

คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรลาชาของความคลาดเคลื่อนมีคา t=-3.40 ณ ระดับความเชื่ อมั่น 95% ประเทศไทยไดคา 

t=-4.349 ประเทศสิงคโปรไดคา t=-2.887 ประเทศฟลิปปนสไดคา t=2.020 ในขณะที่ประเทศมาเลเซียไดคา t =-

1.575 ทั้งหมดนี้เมื่อทดสอบสมมุติฐานแลวสวนใหญมีนัยสําคัญ  (ยกเวนประเทศมาเลเซีย ) 

แสดงวามีความสัมพันธระยะยาวเกิดขึ้น แตที่น าสังเกตคือในกรณีของประเทศมาเลเซียนั้น ความสัมพันธแสดง  

ใหเห็นวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ในกรณีของประเทศมาเลเซียนั้นไมไดมีความสัมพันธในระยะยาว ต องมี 

การใชเทคนิคอื่นในการประมาณการ เชนการใช Error correction model ซึ่งไมไดอยูในขอบเขตของงานวิจั ยนี้ 

ดังนั้นการแปลผลในกรณีของมาเลเซียตองทําดวยความระมัดระวังยิ่งขึ้น 

ผลของการประมาณการเสนถดถอยของแตละประเทศอาจนําเสนอไดดังตอไปนี ้

1. ประเทศอินโดนิเซีย

GDP/POP = 147.24 + 0.000000023GCON* + 0.0000000054PINV* + 0.19EXC* 
Adjusted R2 = 0.990 
F=1398.62 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์มาตรฐาน (standardized coefficient)  สําหรับตัวแปร GCON, PINV และ EXC เทากับ 

0.511, 0.420 และ 0.097 ตามลําดับ 

2. ประเทศมาเลเซีย

GDP/POP = 298.207 + 0.00000018GCON* + 0.000000055PINV* + 60.836EXC 
Adjusted R2 = 0.988 
F=1369.447 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์มาตรฐาน (standardized coefficient)  สําหรับตัวแปร GCON, PINV และ EXC เทากับ 

0.613, 0.310 และ 0.13 ตามลําดับ 

3. ประเทศฟลิปปนส

GDP/POP = 200.32 + 0.000000047GCON* + 0.000000026PINV* + 212EXC 
Adjusted R2 = 0.976
F=690.504 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์มาตรฐาน (standardized coefficient)  สําหรับตัวแปร GCON, PINV และ EXC เทากับ 

0.460, 0.527 และ 0.007 ตามลําดับ 

4. ประเทศสิงคโปร

GDP/POP = 11531.255 + 0.0000011GCON* + 0.00000028PINV* - 3819.19EXC* 
Adjusted R2 = 0.989
F=1488.071
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โดยมีคาสัมประสิทธิ์มาตรฐาน (standardized coefficient)  สําหรับตัวแปร GCON, PINV และ EXC เทากับ 

0.538, 0.317 และ - 0.178 ตามลําดับ 

5. ประเทศไทย

GDP/POP = -144.92 + 0.000000058GCON* + 0.000000022PINV* + 14.45EXC*  
Adjusted R2 = 0.996
F=4452.681

โดยมีคาสัมประสิทธิ์มาตรฐาน (standardized coefficient)  สําหรับตัวแปร GCON, PINV และ EXC เทากับ 

0.502, 0.462 และ 0.083 ตามลําดับ 

(* แสดงวาสัมประสิทธิ์มีนัยสําคัญ 95%) 

เมื่อพิจารณจากผลที่ไดจากเส นถดถอยทั้งหมด  โดยใชคาสัมประสิทธิ์มาตรฐานเปนหลัก อาจสรุปเปน  

ภาพรวมไดวา  บทบาทของภาครัฐและระบบเศรษฐกิจ  มีผลอยางมีนัยสําคัญตอ ความมั่งคั่งของประชาชนใน 5 

ประเทศอาเซียนและเมื่อเปรียบเทียบบทบาทของแตละภาคสวนแลว พบวาบทบาทของภาครัฐมีผล ตอความ 

มั่งคั่ง ฯมากกวาระบบ เศรษฐกิจ  (บทบาทของภาคเอกชนและภาคระหวางประเทศ ) แมวาระดับของ  

อิทธิพลจะไมแตกตางกันมากนักก็ตาม ใน สวนบทบาทของตางประเทศ  (ที่ใชตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนเปนตัวแทน ) 

พบวามีผลนอยเมื่อเทียบกับตัวแปรภายในประเทศ และอยางนอยในการประมาณการดวยแบบจําลอง ครั้งนี้ บาง 

ประเทศ (เชนมาเลเซีย  และฟลิปปนส ) บทบาทของภาคตางประเทศ  นั้นไมมีนัยสําคัญแตอยางใด  

เพื่อใหการวิเคราะหถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น การปรับแบบจําลองใหเหมาะสมควรปนสิ่งที่ตองมีการดําเนินการคนควา 

ตอไป 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

จากการทบทวนวรรณกรรม ความสัมพันธระหวางบทบาทของรัฐฯ  และระบบเศรษฐกิจ กับ 

ความมั่งคั่งของประชาชน  ยังไมมีความชัดเจนมากนักทั้งในเชิงพื้นที่และแนวคิด   งานวิจัยนี้ตองการ

สํารวจภาพรวมของความสัมพันธระหวาง  บทบาทของภาครัฐฯ  ระบบเศรษฐกิจ กับความมั่งคั่งของประชาชน

โดยเนนการสํารวจที่พื้น ที่ของประเทศใน อาเซียนและพิจารณาบทบาทของภาครัฐผานทางการบริโภคของภาครัฐ

และบทบาทของภาคเอกชนผานทางการลงทุนของภาคเอกชนและอัตราแลกเปลี่ยน ขอสรุปที่ไดคือบท บาทของ 

ภาครัฐนั้นมีความสําคัญยิ่ง ตอความมั่งคั่ง ของประชาชน และจากการสังเกตในภาพรวม ประเทศที่มีความมั่งคั่ ง 

ของประชาชนสูงนั้น บท บาทของภาครัฐ ก็มีสัดสวนสูง ตามไปดวย และยังมีขอสังเกตอีกประการหนึ่ง

ดวยวาการเปดประเทศ ในลักษณะที่ เชื่อมโยงกับระบบ  เศรษฐกิจของโลกนั้น ไม ไดเปนสิ่ง ยืนยันไดวา  

จะเปนผลดีเสมอไป  ดังนั้นบทบาทของภาครัฐควรมีในระดับที่เหมาะสม และในบางครั้ งมีระดับมากกวากลไกของ  

ระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ขึ้นกับบริบทที่แตกตางกันไป และตองทําในลักษณะ ที่ไมขัดขวางกลไกของระบบเศรษฐกิจ 

ในเวลาเดียวกันการบริหารสวนที่เกี่ยวพันกับตางประเทศนั้นควรให ความสําคัญแตใหความสําคัญในระดับที่

นอยกวาการบริหารเศรษฐกิจภายในประเทศคอนขางมาก 
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การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

ผลงานวิจัยสามารถใชในการทําความเขาใจบทบาทของภาครัฐของแตละประเทศที่มีตอความกินดีอยูดีของ

ประชาชนวา ทิศทางในการดําเนินนโยบายโดยรวมทั้งหมดนั้นมีผลดีตอประชาชนหรือไม นอกจากนี้ยังทําให  

ผูบริหารของ ภาครัฐและเอกชนเ ขาใจถึงวิวัฒนาการทางของระบบเศร ษฐกิจของภูมิภาคไดมากขึ้น และสามารถ  

นําไปใชประกอบ การตัดสินใจดานที่เกี่ยวของกับการออกนโยบายทางดานเศรษฐกิจได 
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ความพรอมของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมในจังหวัดพัทลุงเพือ่การกาวสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Readiness of Small Entrepreneurs in Phatthalung Province for Entry into the 
ASEAN Economic Community 
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บทคัดยอ 
รัฐบาลในชุดปจจุบันไดใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมของประเทศไทยเพื่อการกาวสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดพัทลุงเปนอีกจังหวัดหน่ึงของภาคใตที่มี วิสาหกิจขนาดยอมจํานวนมากที่ประสบ
ความสําเร็จโดยไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑไทย การที่หนวยงานตาง ๆ จะสนองนโยบาย
ของรัฐบาลตอไปไดจําเปนตองมีขอมูลที่ถูกตองเพื่อนําไปใชในการวางแผนและการจัดการเพื่อเตรียมความพรอม
ใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมได ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปนแรงจูงใจในการทําวิจัยเรื่อง “ความพรอมของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมในจังหวัดพัทลุงเพื่อการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความพรอมของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมเพื่อการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชากรกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมในจังหวัดพัทลุงที่มีผลการประเมินระดับประเทศวาเปน
ผลิตภัณฑระดับ 4 ดาวและ 5 ดาว โดยกระจายอยูใน 10 อําเภอ จํานวน 20 คน รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง การวิเคราะหขอมูลใช
การวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวาผูประกอบการมีปญหาเรื่องงบประมาณและไมพรอมในการกาวสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผูประกอบการอยูระหวางศึกษาโดยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผูประกอบการใหสามารถกาวสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดคือการฝกอบรม การศึกษาดูงานและการเขารวมแสดงสินคาในตางประเทศซ่ึงจะทํา
ใหมีโอกาสในการสรางความพรอมเพื่อการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดในอนาคต 

คําสําคัญ : ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความพรอม 

Abstract 
The present government places an importance on preparation of its citizens to fully participate in the upcoming 

the ASEAN Economic Community. Phatthalung is a province in the South with successful small business enterprises, and 

many entrepreneurs from this province have earned the best OTOP producer awards at a national level. The researchers 

were interested in conducting the research in the subject entitled "Readiness of Small Entrepreneurs in Phatthalung 

Province for Entry into the ASEAN Economic Community”. The objective of this research was determining readiness of 

entrepreneurs for entry into the ASEAN Economic Community.  It is expected that the results of the research will provide 

information for entrepreneurs and agencies in planning and management of small business enterprises. The sample used in 

this study included 20 small entrepreneurs whose products have earned the respectable 4-star or 5-star best product 

awards at the national level; their businesses were located in 10 districts of Phatthalung. Data were collected through 

purposive sampling.  The instrument used to collect the data was an interview schedule and the data were analyzed using 

the content analysis technique.  The research findings reveal that most of the small enterprises are faced with the problem 

of budget used in the production and operation of the businesses.  They are not concerned with the problems of  
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production, operations, personnel management, marketing, logistics and support from the relevant agencies.  Entrepreneurs 

agree that they are not well-prepared for AEC entry; they are in the stage of learning about the AEC and the preparation on 

various aspects.  Most respondents view that the appropriate approach for development of the entrepreneurs is through 

training provided by relevant agencies in order to have a better understanding about AEC.  The study visits and participation 

in trade fairs in ASEAN member countries will provide opportunities for entrepreneurs to fully prepare for entry into the 

ASEAN Economic Community in the near future. 

Keywords: small business entrepreneurs, ASEAN Economic Community 

บทนํา 
รัฐบาลชุดปจจุบันไดใหความสําคัญกับการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําประเทศไทย

ไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สมบูรณจึงตองสรางความพรอมและความเขมแข็งทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม การเมืองและความม่ันคง โดยที่การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดดําเนินการอยางตอเน่ืองโดยถูก

กําหนดเปนวาระแหงชาติที่ตองครอบคลุมทั้งสามเสาหลักเพื่อประกอบกันอยางครบถวนสมบูรณโดยมีคณะกรรมการ

อาเซียนแหงชาติเปนกลไกระดับประเทศในการประสานการดําเนินงานและติดตามความคืบหนาในภาพรวมทุกเสา

โดยมีหนาที่สําคัญในการผลักดันและสนับสนุนหนวยงานราชการตาง ๆ เพื่อกาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึง

ไดมีการจัดทําแผนงานแหงชาติสําหรับการกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนโดยจะตองบรรลุผลภายในป 2558  

ทางดานหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยการลงนาม

ของผูนําอาเซียนปฎิญญาเซบูวาดวยการเรงรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 (หรือ ค.ศ.2015) มี

วัตถุประสงคเพื่อเรงรัดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในอาเซียนใหเปดเสรีการเคล่ือนยายปจจัยการผลิตระหวาง

ประเทศสมาชิกทั้งดานการคาสินคา บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงาน รวมถึงความรวมมือดานการอํานวยความ

สะดวกทางการคาและการลงทุนอันจะนําไปสูการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและความอยูดีกินดีของประชาชน

ภายในประเทศ อีกทั้งยังเปนการลดชองวางความเหล่ือมลํ้าทางสังคมใหนอยลง โดยคาดวาแนวทางดังกลาวจะ

เสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในตลาดโลกได (สํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ: 2555) 

ในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจไมใชเรื่องงายสําหรับวิสาหกิจขนาดยอมที่มีจํานวนมาก

กระจายอยูในทุกภาคของประเทศไทย การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจจะสงผลกระทบทั้งดานบวกและ

ดานลบ ผลกระทบดานบวกจะทําใหมีการขยายตลาดที่ใหญกวาเดิมโดยสามารถรวมเปนตลาดเดียวไดทําใหลด

อุปสรรคในการกีดกันทางการคาโดยเฉพาะมาตรการที่ไมใชทางดานภาษี ขณะที่ผลกระทบดานลบจะทําใหเกิดการ

แขงขันที่ทวีความรุนแรงเน่ืองจากคูแขงขันในกลุมที่เคยมีศักยภาพต่ํากวาจะไดรับประโยชนจากการเปดเสรีทางการ

คาและการลงทุนน่ันหมายถึงกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนใหมซ่ึงประกอบดวยกัมพูชา ลาว เมียนมารและเวียดนามที่

ในอดีตผูประกอบการในประเทศเหลาน้ีมีศักยภาพในการแขงขันที่ต่ํากวาอันเปนผลมาจากการสนับสนุนของ

หนวยงานภาครัฐที่ยังไมมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ไดแก สิงคโปร มาเลเซียและ

ฟลิปปนสที่หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามหาแนวทางแกไขจุดออนเพื่อสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดยอมใน

ประเทศมีสมรรถนะในการแขงขันเพิ่มขึ้นซ่ึงความพยายามในการพัฒนาเรื่องตาง ๆ ยอมสงผลกระทบตอการแขงขัน

ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมในประเทศไทยอยางแนนอน 
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สําหรับประเทศไทยจะเห็นไดวารัฐบาลในชุดปจจุบันใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมเพื่อการกาวสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจังหวัดพัทลุงซ่ึงเปนอีกจังหวัดหน่ึงของภาคใตที่มีวิสาหกิจขนาดยอมจํานวนมากที่

ประสบความสําเร็จโดยไดรับการคัดสรรเปนสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑไทย การประกอบธุรกิจของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมในจังหวัดพัทลุงทั้งที่ประสบความสําเร็จและที่กําลังดําเนินการในปจจุบันเพ่ือกาวสู

ความสําเร็จในอนาคตน้ันไมควรจํากัดอยูเฉพาะในประเทศไทยเทาน้ัน โดยพบวาหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได

เห็นความสําคัญโดยเริ่มดําเนินการตาง ๆ เพื่อสนองนโยบายรัฐในเรื่องน้ี ดังน้ัน การสงเสริมหรือพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดยอมใหสามารถกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงมีความจําเปนตองมีขอมูลจากทางผูประกอบการที่ถูกตอง

ดวยเพื่อจะไดนําขอมูลไปใชในการวางแผนและพัฒนาผูประกอบการตอไป 

จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตนจึงเปนแรงจูงใจใหผูวิจัยซ่ึงเปนนักวิชาการในสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทํางานวิจัยเรื่อง “ความพรอมของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมในจังหวัดพัทลุงเพื่อการกาวเขา

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ขอมูลที่ไดจากงานวิจัยจะเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึง

ผูประกอบการในการวางแผนและจัดการเพื่อให ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมมีความพรอมในการกาวสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได   

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาความพรอมของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมเพื่อการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมเพื่อใหสามารถกาวสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนได

วิธีการวิจัย 
ประชากรกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมในจังหวัดพัทลุงที่มีผลการ

ประเมินระดับประเทศวาเปนสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑไทยประจําป พ.ศ.2547 (OTOP) ซ่ึงกระจายอยูใน 10 

อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองพัทลุง กงหรา ศรีนครินทร ตะโหมด ปากพะยูน ปาบอน บางแกว ปาพะยอม เขาชัยสน

และศรีบรรพต ผูวิจัยไดเลือกเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมที่มีผลิตภัณฑระดับ 4 ดาวและ 5 ดาวเทาน้ัน 

โดยเลือกมาอําเภอละ 2 คน ยกเวนอําเภอตะโหมด ปากพะยูน ปาบอนและบางแกวที่เลือกมาเพียงแหงละ 1 คน

เน่ืองจากผลิตภัณฑมีเพียงระดับ 4 ดาว สําหรับอําเภอเมืองพัทลุงซ่ึงมีผลิตภัณฑระดับ 4 ดาวและ 5 ดาวจํานวนมาก

จึงเลือกมาทดแทนโดยเลือกมาจํานวน 6 คน รวมเปนจํานวน 20 คน  

วิธีสุมตัวอยางผูวิจัยใชแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดใหประชากรกลุมตัวอยางทั้งหมด

เปนตัวแทนในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ (Interview) ที่ ผูวิจัยสรางขึ้นโดยปรุงมาจากผลการวิจัย

ของสรัญณี อุเส็นยาง (2552) ไดแก ดานงบประมาณ การผลิต การดําเนินงาน การบริหารคนและปรับปรุงมาจาก

ผลการวิจัยของปวีณ โชคนุกูล (2555) คือ ความสําเร็จดานการตลาด  

การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) และสรุปผลในภาพรวม การ

เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดมาจากประเด็นการสัมภาษณ สวนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ไดมาจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของ ทั้งน้ี ในการสนทนาโดยใชแบบสัมภาษณผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยได

จดบันทึกขอมูลไวแลวนํามาเรียบเรียงเปนผลการวิจัยในภาพรวม 
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“การวจิยัเพือพฒันาท้องถินสูป่ระชาคมอาเซียน” 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลที่ไดจากงานวิจัยผูวิจัยนําเสนอตามลําดับดังตอไปน้ี 
1. ความพรอมของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม ผลการวิจัยในภาพรวมพบวาผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดยอมสวนใหญมีปญหาดานงบประมาณการลงทุนและการขยายธุรกิจที่ไมเพียงพอสงผลตอการบริหารจัดการ
ดานอ่ืน ๆ ดานการตลาดมีปญหานอยหรืออาจกลาวไดวาประสบความสําเร็จในการกําหนดลูกคาเปาหมายและการ
ขยายตลาดในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกลเคียง ไดแก สงขลา สตูลนครศรีธรรมราชและสุราษฎรธานีกอน โดยมีการ
ขยายไปสูจังหวัดในภาคใตและมีความพยายามในการขยายตลาดไปสูภาคอ่ืน ๆ บางแลว มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
ๆ และมีกลุมลูกคาชัดเจนมากขึ้นแตไมไดมีการกําหนดเปาหมายเพื่อการขยายสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดาน
การผลิตและการดําเนินงานมีปญหานอยแมวาการผลิตเปนแบบงาย ๆ ไมไดมีนวัตกรรมใด ๆ การบริหารจัดการมี
การวางแผนแบบงาย ๆ ไมมีการใชกลยุทธการแขงขันที่รุนแรงแตอยางใด ทั้งน้ี ผูประกอบการยังไดรับความ
ชวยเหลือบางเรื่องจากหนวยงานที่เก่ียวของโดยมีการเรียนรูกันเองจากกลุมเครือขายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ 
แบบคอยเปนคอยไป ที่สําคัญผูประกอบการยังไมเขาใจวิธีการทําธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและพนักงาน
ในธุรกิจนอกจากจะไมเขาใจแลวยังไมสนใจในเรื่องน้ีแมวาจะไดมีการส่ือสารกันในเรื่องน้ีบางแลวทั้งในที่ประชุมและ
พูดคุยกันในเวลาทํางาน มีการเชญิชวนใหเขาฟงสัมมนาในเรื่องน้ีจากหนวยงานภาครัฐแตก็ไมมีใครสนใจ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจึงเปนเรื่องใหมมากที่ ผูประกอบการโดยอยูระหวางการศึกษาเพื่อการทําความเขาใจ 
ผูประกอบการสวนใหญยังไมมีการวางแผนเพื่อการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงวิเคราะหไดวา
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมสวนใหญยังไมมีความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึง
แตกตางจากแนวคิดของ เดสและคณะ (Dess et al : 1998) ที่กลาวถึงรูปแบบของผูจัดการที่จะใชในกิจกรรมการ
เปนผูประกอบการน้ันจะมีความเก่ียวของกับสมรรถนะของผูประกอบการที่จะตองสรางนวัตกรรมในธุรกิจ มีการคิด
ในเชิงรุก กลาเส่ียงและมีการแขงขันในเชิงรุก และแตกตางจากแนวคิดของ Hellriegel และคณะ (2001) ที่กลาวถึง
ผูที่ทํางานในตําแหนงผูจัดการหรือผูบริหารควรมีสมรรถนะหลัก 6 ประการ ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการ ความสามารถในการทํางานเปนทีม ความสามารถเชิงกลยุทธ 
ความสามารถในการรับรูเรื่องระหวางประเทศและความสามารถในการควบคุมตนเอง 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาความพรอมของผูประกอบการวิสาหกิจเปนรายดาน ผลวิจัยดังน้ี 
1.1 ความพรอมดานงบประมาณ พบวาโดยภาพรวมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมสวนใหญมีปญหา

ดานงบประมาณที่จะตองใชในการจัดการธุรกิจ เน่ืองจากในการดําเนินงานตองสํารองเงินเพื่อเปนคาใชจาย
หมุนเวียนจํานวนมากในหลาย ๆ เรื่องโดยเฉพาะในการจัดซ้ือวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ ที่จําเปนตองซ้ือทุกอยางดวย
เงินสด การซ้ือดวยเครดิตสามารถทําไดเพียงบางรายการเทาน้ัน เชน การซ้ือ Packaging ที่เปนถุงใสผลิตภัณฑ
สามารถซ้ือไดจากหนวยงานที่ใหการสนับสนุนดานการออกแบบทั้งน้ีเพื่อใหเปนรูปแบบเดียวกันสําหรับผลิตภัณฑที่
ไดรวมกลุมกัน การส่ังซ้ือตองส่ังซ้ือเปนจํานวนมากจึงจะไมขาดทุนแตตองนํามาเก็บไวทําใหตองเสียเงินไปโดยไมมี
ความจําเปนแตก็ตองทําทําใหตองใชเงินจํานวนมากโดยไมจําเปน ขณะน้ีผูประกอบการธุรกิจมีความตองการเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการหรือแหลงเงินทุนที่สามารถใหกูยืมไดโดยมีหนวยงานของรัฐใหการค้ําประกันหรือเอาธุรกิจค้ํา
ประกันก็ไดเพื่อจะไดมีเงินทุนมากเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจและการจัดซ้ือวัตถุดิบเก็บสํารอง โดยขณะน้ี
ผูประกอบการหลายรายไดดําเนินการพูดคุยและเจรจาเพื่อขอคําแนะนําดานสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ซ่ึงเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับแนวคิดของกิตติภูมิ มีประดิษฐ (2548) ที่กลาวไววาความตองการทางการเงินของ SMEs ที่เปด
ดําเนินการอยูแลวจะยึดหลักการบริหารเงินที่มีประสิทธิผลโดยการระบุคาใชจายในการดําเนินงานและการประเมิน
ขอผูกพันทางการเงินสวนบุคคลที่มีอยู โดยความตองการเงินทุนในการดําเนินงานอาจจะเปนที่ตองการ ณ จุดใดๆ ก็
ได เชน คาใชจายซ่ึงเปนเงินทุนหมุนเวียนที่มีจํานวนมากที่สุดโดยเฉพาะเงินมัดจํา เงินทุนที่จะนําไปใชเปนคาวัสดุ 
อุปกรณและเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองการเพื่อดําเนินธุรกิจและเงินทุนที่จะนํามาซ้ือสินคา วัตถุดิบและวัสดุตาง ๆ  

1.2 ดานการผลิตและการดําเนินงาน ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมมี
ปญหาดานการผลิตและการดําเนินงานนอย เน่ืองจากผูประกอบการสวนใหญดําเนินธุรกิจมาเปนเวลานานไดเรียนรู
ดวยตนเอง จากสมาชิกและจากกลุมเครือขาย อีกทั้งยังไดรับความชวยเหลือโดยการใหความรูดานการผลิตและการ
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ดําเนินงานจากทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนมาตั้งแตเริ่มตนกิจการ นอกจากน้ี พนักงานสวนใหญที่เขามาทํางาน
ในกิจการสวนใหญมีภูมิปญญาซ่ึงเปนทักษะสวนบุคคลจึงเปนความเชี่ยวชาญในการผลิตและการดําเนินงานใหกับ
ธุรกิจไปโดยอัตโนมัติทําใหธุรกิจมีปญหาในเรื่องน้ีนอย ผูประกอบการธุรกิจสวนใหญจะผลิตสินคาตามยอดคําส่ังซ้ือ
จากลูกคาซ่ึงเปนผูประกอบการรานคาปลีกทั่วไปและลูกคาทั่ว ๆ ไป ลูกคาสวนใหญยังคงมีความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑของจังหวัดพัทลุงจะเห็นไดจากยอดคําส่ังซ้ือที่เขามาในทุกกิจการที่มีเพิ่มขึ้นตามลําดับสงผลใหธุรกิจตอง
รวมกลุมกันเปนเครือขายเพื่อจะไดไมตองแขงขันกันเองทําใหกลุมมีความเขมแข็งและสามารถชวยเหลือกันไดทุก
เรื่องในกลุมสมาชิกเครือขาย ผูประกอบการสวนใหญจะประสบปญหาเรื่องการส่ังซ้ือวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณที่
จําเปนตองใชในการผลิตและการดําเนินงานมากกวาเพราะตองส่ังซ้ือในจํานวนที่มากขึ้นตามลําดับแมวาวัตถุดิบ
หลายอยางสามารถหาซ้ือไดในทองถิ่น เชน กลวย เห็ดและลูกหยี เปนตน แตเม่ือมีคําส่ังซ้ือจํานวนมากขึ้นและใน
บางฤดูกาลจําเปนตองส่ังซ้ือวัตถุดิบจากนอกทองถิ่นดวยเน่ืองจากในทองถิ่นเองผลิตไดไมเพียงพอโดยตองส่ังซ้ือหรือ
ส่ังจองวัตถุดิบกอนฤดูกาลเทาน้ัน เชน ลูกหยี ทําใหการส่ังซ้ือหรือส่ังจองในแตละครั้งตองจายเงินมัดจํามากและตอง
จายเงินสดทั้งหมดทันทีที่วัตถุดิบสงถึงธุรกิจ สงผลทําใหธุรกิจจึงตองมีเงินสดในการใชจายจํานวนมากหากธุรกิจมี
งบประมาณไมเพียงพอก็ไมสามารถดําเนินการในเรื่องน้ีไดซ่ึงจะสรางปญหาใหกับธุรกิจทันที การแกปญหาทําได
เพียงการซ้ือวัตถุดิบนอกฤดูกาลแตจะไดราคาสูงที่สูงกวาทําใหตองปรับขึ้นราคาสินคาซ่ึงจะสรางปญหาในการขาย
ตอไปอีก ปญหาที่สืบเน่ืองจากเรื่องงบประมาณจะสงผลตอการผลิตและการดําเนินงานมากหากธุรกิจที่จัดหา
งบประมาณในการผลิตและการดําเนินงานไดมากจะมีความไดเปรียบกวาโดยเฉพาะเรื่องการส่ังซ้ือวัตถุดิบเพียงเรื่อง
เดียวไมรวมเรื่องอ่ืน ๆ อีกหลายเรื่องทั้งน้ีเพื่อใหไดมากเพียงพอตอการผลิตตามความตองการของลูกคาที่มีจํานวน
เพิ่มขึ้นในปจจุบัน ซ่ึงขณะน้ีหลาย ๆ ธุรกิจทําการผลิตไดไมเพียงพอกับยอดคําส่ังซ้ือของลูกคาเพราะปญหาดาน
การเงินธุรกิจสวนใหญจึงไดแกปญหาโดยการกระจายตัวสินคาใหกับลูกคาเพื่อใหทุกคนไดรับสินคาแตอาจจะนอย
กวายอดคําส่ังซ้ือเพื่อใหลูกคาทุกคนมีสินคาไปจัดจําหนายไดและทําใหสินคาของธุรกิจไมขาดตลาดเพราะหากสินคา
ขาดตลาดจะทําใหลูกคาหันไปซ้ือสินคาจากจังหวัดอ่ืนได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล หลวงใจ (2545) ที่
ศึกษาศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกรณีศึกษากลุมจักรสานไมไผ ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ผลการวิจัยพบวากลุมจักรสารไมไผมีปญหาดานการผลิตนอย โดยสมาชิกสวนใหญมีความรูในการจักรสารไมไผ ซ่ึง
เปนทักษะสวนบุคคลและมีการเรียนรูเพิ่มเติมโดยไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐทําใหมี
ความสามารถดานการผลิตสินคาไดมากขึ้นโดยสามารถผลิตสินคาไดตามความตองการของตลาดและในการ
ดําเนินงานทางกลุมสามารถขยายโอกาสทางการตลาดโดยสามารถนําสินคาออกไปจําหนายไดอยางกวางขวาง 

1.3 ดานความสําเร็จทางการตลาด ผลการวิจัยพบวาผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมประสบความสําเร็จ
ทางการตลาดหรือกลาวไดวาธุรกิจมีปญหาในเรื่องน้ีนอย ดังจะเห็นไดจากผลิตภัณฑที่ ไดรับการประเมิน
ระดับประเทศวาเปนผลิตภัณฑระดับ 4 ดาวและ 5 ดาว สงผลตอการยอมรับและถูกเลือกจากลูกคาไดมากกวา 
ผูประกอบการจึงตองทําการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ อยางตอเน่ืองแมวาในปจจุบันจะทําไดแบบคอยเปนคอยไปแตก็
ไดรับการยอมรับและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาในภาพรวมโดยเฉพาะในผลิตภัณฑประเภทอาหารและส่ิงทอที่มี
สวนแบงทางการตลาดในกลุมเครือขายคอนขางสูงในแตละเดือนทําใหมีผลกําไรเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะกลุม
ธุรกิจเครือขายกลวยและลูกหยีที่ไดรับคําส่ังซ้ือจํานวนมากเพื่อนําไปจําหนายในรานคาปลีกสมัยใหมในราน 
เซเวนอิเลเวนรวมถึงรานคาปลีกรายยอยทั่วไปก็มีคําส่ังซ้ือเขามาเรื่อย ๆ สามารถขยายออกไปสูจังหวัดตาง ๆ ใน
ภาคใตได เหตุผลที่ธุรกิจวางจําหนายในรานเซเวนอิเลเวนเฉพาะสาขาในภาคใตเทาน้ันโดยหากตองการวางจําหนาย
ในสาขาภาคอ่ืน ๆ ดวยจะตองใชใชงบประมาณสูงเพื่อการซ้ือวัตถุดิบและการจางงานเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต ธุรกิจไม
กลาเส่ียงเพราะในการทําสัญญาจะตองจายคาปรับสูงมากหากไมสามารถจัดสงสินคาไดตามสัญญา ธุรกิจจะทําตลาด
โดยการรวมกลุมสมาชิกเครือขาย เชน กลุมผลิตภัณฑกลวย ลูกหยีและเครื่องแกง ที่มีการแบงสวนตลาดและกําหนด
ตลาดเปาหมายใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน แมวาอาจจะตองทําการแขงขันกันเองบางแตก็เปนการใชกลยุทธราคา
เดียวในการจัดจําหนาย และมีการซ้ือขายวัตถุดิบกันเองภายในกลุมเครือขายเพื่อทําใหสามารถผลิตและจัดจําหนาย
ไดทันตามคําส่ังซ้ือของลูกคา ไมเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบและสินคาในตลาด อีกทั้งสามารถควบคุมตนทุนการผลิต
ไดผูประกอบการแตละรายในกลุมเครือขายสามารถแสวงหาตลาดใหม ๆ หรือทําการตลาดไดอยางอิสระตาม
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ความสามารถ โดยสินคาสวนใหญใช Packaging รูปแบบเดียวกันแตตางกันที่การระบุชื่อกลุมของผูผลิตเทาน้ันทําให
สามารถควบคุมตนทุนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณ โชคนุกูล (2555) ที่ทําการ
วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมในกลุมอุตสาหกรรมอาหารของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมอาหารประสบความสําเร็จทางการตลาดใน
ระดับมาก ผลิตภัณฑมีสวนแบงการตลาดเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยธุรกิจสามารถผลิตผลิตภัณฑใหมให
เปนไปตามความคาดหวังของผูบริโภคได ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาสามารถควบคุมตนทุนใหอยูภายใตงบประมาณของ
โครงการที่กําหนดไว โดยสามารถตั้งราคาขายผลิตภัณฑที่ สูงกวาผลิตภัณฑเกาทําใหธุรกิจสรางผลกําไรในการ
ดําเนินงานได 

1.4 ดานการบริหารคน ผลการวิจัยพบวาผูประกอบการธุรกิจสวนใหญมีปญหาในเรื่องน้ีนอยเน่ืองจาก
พนักงานสวนใหญเปนคนในพื้นที่แมวาจะมีพนักงานเขาและออกจากธุรกิจบอย ๆ แตเน่ืองจากธุรกิจสวนใหญเปน
การรวมกลุมสมาชิกจึงเปนความสมัครใจของสมาชิกที่จะเขามาเปนพนักงานประจําหรือพนักงานบางชวงเวลาของ
ธุรกิจก็ไดทําใหไมขาดแคลนแรงงานหรือตองจางแรงงานนอกพื้นที่ ในเวลาทําการปกติแตละธุรกิจก็จะมีพนักงาน
ประจําและหากมีคําส่ังซ้ือเขามามากทําการผลิตไมทันประกอบกับมีวัตถุดิบมากเพียงพอตอการผลิตก็สามารถเชิญ
ชวนสมาชิกใหเขามาชวยทํางานในบางเวลาไดจึงไมมีปญหาเรื่องกําลังคน นอกจากน้ี พบวาพนักงานสวนใหญในแต
ละธุรกิจมีทักษะความสามารถสวนบุคคล มีภูมิปญญาที่สามารถนํามาประยุกตเปนความชํานาญในการผลิตไดเพราะ
ธุรกิจไมไดใชเทคโนโลยีขั้นสูงแตอยางใดจึงมีบุคคลสมัครเขามาทํางานในธุรกิจอยางพอเพียง พนักงานมีการเรียนรู
เร็วโดยเฉพาะการผลิต สามารถจดจําไดดี มีจิตบริการจึงปรับตัวเขาหากันในเรื่องงานไดเร็วจึงสามารถประสานงาน
ทั้งภายในกลุมและนอกกลุมไดจึงไมเปนปญหา ส่ิงที่ธุรกิจทั้งหมดยังไมไดมีการดําเนินการคือเรื่องของการวิจัยและ
พัฒนาเรื่องคนและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เชน การวิจัยผลิตภัณฑ  เปนตน ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการวิจัยของ
สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (2555) ที่ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนสําหรับผูประกอบการ SMEs ในกลุมประเทศอาเซียน ผลการวิจัยพบวาแตละประเทศมี
สภาพแวดลอมและศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน โดยประเทศไทยวิสาหกิจมีพนักงานที่มีทักษะดานงานศิลป
และมีจิตบริการมากโดยหากสามารถนําเอาภูมิปญญาไทยมาประยุกตกับสินคาและบริการแลวจะสงเสริมใหมีความ
เปนเอกลักษณและโดดเดนมากขึ้น แตมีอุปสรรคดานความสามารถในการเขาถึงแหลงทุนไดต่ําและมีการนํา
เทคโนโลยีมาใชในธุรกิจนอย ขาดการวิจัยและการพัฒนา 

1.5 ดานการชวยเหลือจากหนายงานที่เก่ียวของ ผลการวิจัยพบวาผูประกอบธุรกิจขนาดยอมสวนใหญมี
ปญหานอยในเรื่องน้ีโดยไดรับความชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ จากทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนมาตั้งแตการเริ่ม
กอตั้งธุรกิจ การผลิต การตลาด การบริหารคนและมีกิจกรรมหรือโครงการที่เก่ียวของอีกจํานวนมาก ไดแก การให
ความชวยเหลือดานงบประมาณเม่ือเริ่มตนกิจการ ไดรับความชวยเหลือในการพัฒนาทักษะของพนักงาน การจัดการ
การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑใหมอยางตอเน่ือง เปนตน ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาแมวาในปจจุบันธุรกิจ
ขนาดยอมจะสามารถดําเนินงานและดํารงอยูไดแตมีความคาดหวังจะตองไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานที่
เก่ียวของตอไปโดยเฉพาะการใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาจากหนวยงานที่เก่ียวของอยูเสมอจะเปนประโยชนตอการ
การบริหารจัดการและการเพิ่มกําลังการผลิตของธุรกิจ ไมอยากใหมองวาธุรกิจขนาดยอมระดับ 4 ดาวและ 5 ดาวมี
การบริหารจัดการแบบงาย ๆ แตในความเปนจริงมีความยุงยากและซับซอนในหลายเรื่อง ไมวาจะงายหรือยุงยากใน
การบริหารจัดการผูประกอบการยังตองการความชวยเหลือเพื่อการบํารุงรักษาใหธุรกิจขนาดยอมอยูคูกับจังหวัด
ตอไปใหไดโดยเฉพาะเรื่องใหญคือดานงบประมาณที่จะลงทุนขยายธุรกิจตอไปเพราะธุรกิจขนาดยอมทั้งที่ดํารงอยูได
และที่เริ่มกอตั้งมีสวนชวยกระตุนเศรษฐกิจและการจางงานในจังหวัด สามารถสรางภาพลักษณที่ดีและสรางรายได
ใหกับประชาชนจังหวัดไดจึงเห็นวาหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของควรใหความชวยเหลือตลอดไป ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กรีสโอและคณะ (Grilo et al: 2006) ที่ศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการในสหภาพ
ยุโรป ผลการศึกษาพบวาผูประกอบคาดหวังที่จะไดรับความชวยเหลือเน่ืองจากการประกอบธุรกิจมีความซับซอนใน
ทางการบริหาร การสนับสนุนความพรอมทางการเงิน และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเพื่อทําใหการ
ประกอบการมีความม่ันคงและสามารถเติบโตไดดีกวาใหผูประกอบการทําการบริหารแตเพียงดานเดียว 
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2. แนวทางการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมเพื่อใหสามารถกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมผูประกอบการเห็นวาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการเตรียมความพรอม
เพื่อใหสามารถกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดคือการจัดใหมีการฝกอบรมในเรื่องที่เก่ียวของจากหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงเปนการเฉพาะซ่ึงจะทําใหผูประกอบการและพนักงานในกิจการไดมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสามารถนําขอมูลไปส่ือสารหรือถายทอดสูบุคคลอ่ืนใหเกิดความเขาใจ 
กระตือรือรนและมองเห็นชองทางการดําเนินงานเพื่อการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได สวนวิธีการอื่น ๆ 
ที่สามารถนํามาใชรวมกันได ไดแก การใหคําปรึกษา การใชระบบพี่เล้ียงเพื่อคอยใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา 
การหมุนเวียนกันไปจัดแสดงสินคา (ออกบูท) โดยเฉพาะในอาเซียนใหมากขึ้น โดยปจจุบันผูประกอบการหลาย
รายไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรมในเรื่องที่เก่ียวของกับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลวคือเรื่องผลิตภัณฑ
ตองผานมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ไดรับการยอมรับ เชน GMP และ HACCP เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ศิลากร กุลเจริญ (2548) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถหลักและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย : 
กรณีศึกษา บริษัท ซี.เอ็ม.อุตสาหกรรม จํากัด ผลการศึกษาพบวาการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถตาม
มาตรฐานของงานลําดับแรกตองผานกิจกรรมการฝกอบรมตามมาดวยการหมุนเวียนงาน การสับเปล่ียนโยกยาย การ
ใชระบบพี่เล้ียงและการใหคําปรึกษา ตามลําดับ 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยทําใหไดขอสรุปวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมในจังหวัดพัทลุงยังไมมีความพรอมใน

การกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยแนวทางในการพัฒนาผูประกอบการเพื่อใหสามารถกาวเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือการฝกอบรมผูประกอบการในเรื่องที่เก่ียวของเพื่อเปนการสราง
ความพรองใหผูประกอบการไดกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดจากหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเทาน้ันจึง
จะประสบผลสําเร็จในเรื่องน้ีได จากผลการวิจัยขางตนผูวิจัยขอใหขอเสนอแนะไวดังตอไปน้ี 

1. พบวาปญหาสวนใหญของวิสาหกิจขนาดยอมในจังหวัดพัทลุง คือ ปญหาดานงบประมาณในการ
ดําเนินงานและการขยายงานของธุรกิจ หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของควรใหความเหลือดวยวิธีการใดวิธีการหน่ึง
ตอไปน้ี การแสวงหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา การชวยเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อการขอสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ํา
และการใหกูยืมโดยตรง เปนตน ซ่ึงสถาบันการเงินที่เก่ียวของนาจะเปนธนาคารของรัฐ ไดแก ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารออมสิน ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน หากการเจรจาเรื่องสินเชื่อสําเร็จจะทําให
ผูประกอบการมีเงินทุนเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการเรื่องตาง ๆ ไดซ่ึงจะมีสวนชวยใหธุรกิจมีความพรอมในดานอ่ืน ๆ 
เพิ่มขึ้นได 

2. ผูประกอบการสวนใหญประสบความสําเร็จในการทําการตลาดในภาคใต หนวยงานที่เก่ียวของจึงตองให
ความชวยเหลือเพื่อใหธุรกิจสามารถทําตลาดในภาคอ่ืน ๆ ได โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมและมี
ราคาถูกลงเพื่อใหสามารถแขงขันกับผลิตภัณฑที่คลาย ๆ กันในภาคอ่ืน ๆ ได 

3. หนวยงานภาครัฐทีเก่ียวของ เชน อุตสาหกรรมจังหวัด ควรใหความชวยเหลือโดยเปนคนกลางเจรจา
ตอรองกับรานคาปลีกสมัยใหม เชน เซเวนอิเลเวน เพื่อใหผูประกอบการมีมุมจําหนายสินคาโดยหากผลิตสินคาไมทัน
ตามกําหนดก็ไมควรมีคาปรับจํานวนมากที่เปนอุปสรรคตอผูประกอบการในการขยายตลาดสูเขตพื้นที่อ่ืน ๆ  

4. หนวยงานที่เก่ียวของตองเรงทําการฝกอบรมเก่ียวกับการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อ
ความเขาใจของผูประกอบการใหเปนวงกวางมากขึ้นและทําอยางตอเน่ืองเพื่อใหผูประกอบการเกิดความตระหนัก ใน
เรื่องน้ี ไดเกิดการเรียนรูและเห็นความสําคัญของการขยายธุรกิจสูอาเซียนตอไป ส่ิงที่หนวยงานที่เก่ียวของจะตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ืองคือการเชิญผูประกอบการเขารวมกิจกรรมแสดงสินคาในอาเซียนใหบอยครั้งมากขึ้น ให
ความชวยเหลืออยางเรงดวนเพื่อใหผูประกอบการไดเรงการขอผานเกณฑมาตรฐาน GMP และ HACCP กอนใน
เบื้องตนสําหรับทุกผลิตภัณฑในทุก ๆ ธุรกิจเน่ืองจากจะเปนการเริ่มตนสรางความพรอมดานผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน
เพื่อใหการเขารวมแสดงสินคาในอาเซียนรวมถึงประเทศอ่ืน ๆ ไดรับความสนใจอยางแทจริง 
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5. นอกจากการฝกอบรมแลวหนวยงานที่เก่ียวของควรใชวิธีการอ่ืนรวมดวย เชน การศึกษาดูงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การสับเปล่ียนหมุนเวียนเพื่อใหผูประกอบการไดเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ
การใหคําปรึกษาและการเปนพี่เล้ียงที่สามารถใหความชวยเหลือเพื่อใหกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได สําหรับ
วิธีการที่อาจไมมีผลตอผูประกอบการคือการศึกษาตอ การเรียนรูดวยตนเองและการจัดการความรู ซ่ึงเปนเรื่องยาก
และคอนขางเสียเวลาสําหรับผูประกอบการแตหากหนวยงานที่เก่ียวของเขามาดําเนินการในเรื่องเหลาน้ีเสียเองจะมี
สวนทําใหผูประกอบการมีความรูความเขาใจและความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดเร็วขึ้น 

6. งานวิจัยเรื่องน้ีมีขอจํากัดเน่ืองจากผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูประกอบธุรกิจระดับ 4 ดาวและ 5 ดาว
เพียงบางกลุมซ่ึงถูกเลือกเปนกลุมตัวอยางเพื่อการวิจัยครั้งน้ีเทาน้ันยังมีผูประกอบการธุรกิจในระดับเดียวกันอีก
จํานวนหน่ึงซ่ึงไมไดถูกกําหนดเปนกลุมตัวอยาง ผูวิจัยเสนอแนะใหนักวิจัยทานอ่ืนไดเรงทําการวิจัยเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณในเรื่องน้ีและเรื่องที่เก่ียวของตอไปเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและชัดเจนมากขึ้น 

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
ผลที่ไดจากงานวิจัยเรื่องน้ีจะเปนประโยชนตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมและหนวยงานที่เก่ียวของ

ในประเด็นตอไปน้ี 
1. ทําใหไดขอมูลที่ถูกตองและเปนขอมูลที่เปนปจจุบันที่สุดดานความพรอมของผูประกอบการและ

แนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมสามารถกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได 

2. หนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําขอมูลจากงานวิจัยไปใชในการวางแผนหรือการบริหารจัดการเพื่อให
ความชวยเหลือและพัฒนาผูประกอบการไดถูกตองตรงตามความตองการของผูประกอบการได 

3. นักวิจัยสามารถใชขอมูลจากงานวิจัยเรื่องน้ีเพื่อนําไปพิจารณาทํางานวิจัยและนําไปอางอิงในงานวิจัยใน
เรื่องที่เก่ียวของหรือสัมพันธตอไปได 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปของเกษตรกร ตนทุนและผลตอบแทน จากการปลูก

ขาวเจานาปของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย ปการผลิต 2555 รวมทั้งปญหาและอุปสรรคตางๆ กลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัย ไดแก เกษตรกรที่ปลูกขาวเจานาปในจังหวัดเชียงราย จํานวน 400 ตัวอยาง 

ผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาวเจานาป พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางที่ไมมีรถไถ มี

ตนทุนรวมทั้งหมดเทากับ 4,310.46 บาทตอไร ผลผลิตเฉล่ีย 666.56 กิโลกรัมตอไร รายไดจาการจําหนายผลผลิต

เฉล่ีย 9,331.84 บาทตอไร และมีผลตอบแทนเฉล่ีย 5,021.38 บาทตอไร สวนเกษตรที่กลุมตัวอยางที่มีรถไถเดินตาม

อยางเดียว มีตนทุนรวมทั้งหมดเทากับ 4,845.69 บาทตอไร ผลผลิตเฉล่ีย 665.39 กิโลกรัมตอไร รายไดจาการ

จําหนายผลผลิตเฉล่ีย 9,648.16 บาทตอไร และมีผลตอบแทนเฉล่ีย 4,802.47 บาทตอไร และเกษตรที่กลุมตัวอยาง

ที่มีรถไถเดินตามและรถไถน่ัง มีตนทุนรวมทั้งหมดเทากับ 6,869.56 บาทตอไร ผลผลิตเฉล่ีย 677.22 กิโลกรัมตอไร 

รายไดจาการจําหนายผลผลิตเฉล่ีย 10,496.91 บาทตอไร และมีผลตอบแทนเฉล่ีย 3,627.35 บาทตอไร 

ผลการศึกษาปญหา อุปสรรคและตองการความชวยเหลือของเกษตรกรกลุมตัวอยางที่ปลูกขาวเจานาปที่

สําคัญ คือ นํ้ามันเชื้อเพลิงราคาสูง โรคและแมลงรบกวน พอคาคนกลางกดราคาขาว สวนความตองการความ

ชวยเหลือ คือ ตองการปุยเคมีราคาต่ํา และการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าในการเพาะปลูก 

คําสําคัญ: ตนทุน / ผลตอบแทน / ขาวเจานาป  

ABSTRACT 

The study aimed at investigating the general profile of farmers, cost and benefit over the annual rice 
cropping in Chiang Rai as well as problems and obstacles concerned.  The number of samples in the study 
consists of 400 farmers in Chiang Rai Province. 

The results showed that those farmers who possessed no motor-drawn ploughs and tractors showed the total 

cost of 4,310.46 Baht per Rai with the yields of 666.56 kilograms per Rai while the yields’ average of market price was 

9,331.84 Baht per Rai with the rate of return average at 5,021.38 per Rai. Meanwhile, those of farmers who possessed motor-

drawn ploughs were as followed respectively:  4,845.69 Baht per Rai; 665.39 kilograms per Rai; 9,648.16 Baht per Rai; 4,802.47 

Baht per Rai. Besides, those of farmers who possessed motor-drawn ploughs and tractors were as followed 

respectively:  6,869.56 Baht per Rai; 677.22 kilograms per Rai; 10,496.91 Baht per Rai; 3,627.35 Baht per Rai. 
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As for problems and obstacles, the farmers needed to be assisted with the compensation of high costs of gas, 

bugs eradication, deregulation of prices quoted by the middlemen, fertilizers with competitive prices, more water supplied 

for the rice plantation. 

 

Keywords: Cost / Benefit / Rainy season rice farming 

 
บทนํา 

การเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) ของ

ประเทศไทยในปพ.ศ. 2558 ทําใหรัฐบาลตองเตรียมความพรอมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการผลิตทั้ง

ในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ถึงแมประเทศไทยจะไดเปรียบทางเศรษฐกิจและการคากับประเทศที่เปน

สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย เปนตน แตการเปนสมาชิก

ประชาคมฯ ทําใหประเทศไทยตองเปดเสรีทางการคากับประเทศสมาชิก มาตรการกีดกันทางการคาตางๆ ที่ใชเปน

เครื่องมือในการปกปองผูผลิตภายในประเทศก็จะถูกยกเลิกไป สงผลใหไทยกลายเปนฝายเสียเปรียบโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งผลผลิตขาวของประเทศ ซ่ึงประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกขาวอันดับหน่ึงของโลก โดยในปพ.ศ. 2552 ประเทศ

ไทยมีปริมาณการสงออกขาวจํานวน 8,619,871 ตัน คิดเปนมูลคา 172,207.70 ลานบาท ปพ.ศ. 2553 มีปริมาณการ

สงออกขาวจํานวน 8,939,630 ตัน คิดเปนมูลคา 168,193.06 ลานบาท และในปพ.ศ. 2554 ที่มีปริมาณสงออก

เพิ่มขึ้นมากกวาปพ.ศ.2552 และปพ.ศ.2553 โดยมีปริมาณการสงออกขาวจํานวน 10,706,229 ตัน คิดเปนมูลคา 

196,117.05 ลานบาท คิดเปนสวนแบงในตลาดโลก รอยละ 30.70 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) แม

ประเทศไทยจะมีปริมาณการสงออกขาวในปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป อีกทั้งรัฐบาลไดพยายามหาตลาดใหมๆ ที่มีความ

ตองการขาวที่มีคุณภาพ โดยไมหวังพึ่งตลาดเดิมอยาง อิหราน อินโดนีเซีย และรัสเซีย เปนตน แตปริมาณการผลิต

ขาวเฉล่ียตอไรของไทยน้ันอยูในระดับต่ําโดยมีผลผลิตเฉล่ียตอไรในป พ.ศ. 2554 เทากับ 461 กิโลกรัมตอไร เม่ือ

เปรียบเทียบกับประเทศที่เปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวยกัน เชน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 

กัมพูชา ลาว และมาเลเซีย ที่มีผลผลิตเฉล่ียตอไรในปพ.ศ. 2554 เทากับ 875, 774, 613, 475, 598 และ 598 กิโลกรัม

ตอไร ตามลําดับ แตประเทศไทยยังมีผลผลิตขาวเฉล่ียสูงกวาประเทศพมาซ่ึงมีผลผลิตขาวเฉล่ีย 434 กิโลกรัมตอไร 

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) 

สวนดานตนทุนการผลิต จากการศึกษาของ สมพร อิศวิลานนท (2552) พบวา ตนทุนการผลิตขาวของไทย

น้ันสูงกวาตนทุนการผลิตขาวของเวียดนามเกือบหน่ึงเทาตัว เม่ือคิดเทียบเปนตนทุนตอหนวยทําใหไทยเสียเปรียบ

ประเทศเวียดนามที่เปนคูแขงที่สําคัญในเวทีตลาดขาวโลก ซ่ึงรัฐบาลและหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของไดพยามหา

แนวทางในแกไข โดยหันมาเนนการสงเสริมใหเกษตรกรมีขาวพันธุดีเพื่อการเพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิตอยาง

ทั่วถึง การชวยใหมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชในการผลิต การพัฒนาสายพันธุขาวที่มีคุณภาพดีใหผลผลิตตอ

ไรสูง การใหความรูในเรื่องการใชยากําจัดศัตรูพืช การใชปุยในอัตราสวนที่เหมาะสม รวมถึงการใชปุยชีวภาพทดแทน

ปุยเคมี การใชพืชสมุนไพรทําเปนยาปราบศัตรูพืชแทนการใชสารเคมี/ยากําจัดศัตรูพืช ทั้งน้ีเพื่อเปนการลดตนทุน

การผลิตและเพิ่มผลตอบแทนใหแกเกษตรกรในประเทศ อีกทั้งยังเปนการปกปองหรือรักษาดินที่ใชในการทํานาและ

ส่ิงแวดลอมไมใหเส่ือมโทรมไป 

จังหวัดเชียงรายเปนพื้นที่หน่ึงของประเทศที่มีการเพาะปลูกขาวนาปทั้งเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ

การพาณิชย โดยมีพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปทั้งหมด 1,425,811 ไร เปนพื้นที่เพาะปลูกขาวเจานาปจํานวน 790,220 

ไร และเน้ือที่เก็บเก่ียวขาวเจานาปจํานวน 779,114 ไร มีผลผลิตรวมจํานวน 519,306 ตัน เปนสัดสวนรอยละ 9.98 
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ของภาคเหนือ แตเกษตรกรที่เพาะปลูกขาวเจานาปกับประสบปญหาในหลาย ๆ ดาน อาทิ ตนทุนการผลิตที่สูง เชน 

คาปุยเคมี คายาปราบศัตรูพืช และคาจางแรงงาน เปนตน ปญหาผลผลิตขาวต่ํา ปญหาโรคและแมลงศัตรูพืชที่สงผล

ตอผลผลิตขาวนาป ปญหาภัยพิบัติ และปญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง (สํานักงานเกษตรจังหวัด

เชียงราย, 2555)  

จังหวัดเชียงรายแตดั้งเดิมเคยมีวัฒนธรรมการลงแขกเก่ียวขาว เปนวัฒนธรรมการใชแรงงานที่อยูคูกับ

สังคมการเกษตรในชนบทภาคเหนือ ตลอดจนถึงชนบทไทยมาเปนระยะเวลายาวนาน ซ่ึงเปนรูปแบบการเพาะปลูกที่

มีการระดมแรงงานแบบพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน จึงถือไดวาเปนระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเอง แตผลพวงจากการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การสงเสริมดานอุตสาหกรรม การสงเสริมดานเทคโนโลยี  ตลอดจนการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคการคมนาคมขนสง เปนตน มีผลผลักดันใหวิถีชวิีตการปลูกขาวของเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายที่เปน

แบบพึ่งพาตนเอง ใชแรงงานในครัวเรือนและชุมชน รวมถึงแรงงานสัตว หันไปใชเทคโนโลยีและใชเงินทุนวาจาง

แรงงานทดแทน เปล่ียนแปลงการเพาะปลูกเปนเชิงพาณิชย ทําใหสังคมเกษตรเชิงวัฒนธรรมทองถิ่นที่เพาะปลูกขาว

ไมสงผลกระทบตอการเส่ือมโทรมของดินและตอส่ิงแวดลอม มีตนทุนในการผลิตต่ํา เปล่ียนเปนสังคมเกษตรเชิง

พาณิชย มีการใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืช ปุยเคมี การจางแรงงาน สงผลทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น อีกทั้งเม่ือเกษตร

จําหนายผลผลิตก็ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง เปนตน  

จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนจึงทําใหผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะตองศึกษาถึงสภาพทั่วไป 
ตนทุน ผลตอบแทน รวมถึงปญหาและอุปสรรคการปลูกขาวเจานาป ของเกษตรกรที่ปลูกขาวเจานาปในจังหวัด
เชียงราย เพื่อเปนแนวทางใหกับเกษตรกรหรือใชเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนการปลูกขาวเจานาปใน
อนาคต และสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของในการนําขอมูลที่ไดไปวางแผนพัฒนาหรือสงเสริมเกษตรกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถสรางความเขมแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจทั่วไป ตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาวเจานาป รวมถึงศึกษาปญหาและ

อุปสรรคของเกษตรกรที่ปลูกขาวเจานาปในจังหวัดเชียงราย 

วิธีการวิจัย 
การทําวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายซ่ึงมีเกษตรทํานาป จํานวน 128,634 ราย

ประกอบดวย 18 อําเภอไดแก เมืองเชียงราย เชียงของ เชียงแสน แมจัน แมสาย แมสรวย พาน เทิง เวียงปาเปา ปา

แดด เวียงชัย พญาเม็งราย เวียงแกน ขุนตาล แมฟาหลวง แมลาว ก่ิงเวียงเชียงรุง และก่ิงดอยหลวง โดยทําการวิจัย

กับเกษตรกรที่ปลูกขาวเจานาปในจังหวัดเชียงราย จํานวน 400 ตัวอยาง (โดยใชจํานวนตัวอยางที่คํานวณไดตามสูตร

ของ Taro Yamane, 1973) ซ่ึงกลุมตัวอยางแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมตัวอยางที่ไมมีรถไถ กลุมตัวอยางที่มีรถ

ไถเดินตามอยางเดียว และกลุมตัวอยางที่มีรถไถเดินตามและรถไถน่ัง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 

ซ่ึงแบงเปน 5 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 เปนการรวบรวมขอมูลสภาพทั่วไป ตอนที ่2 รวบรวมขอมูลตนทุนในการปลูกขาว

เจานาป ตอนที ่3 รวบรวมขอมูลผลตอบแทนในการปลูกขาวเจานาป ตอนที่ 4 รวบรวมขอมูลปญหาและอุปสรรค 

และตอนที่ 5 ขอเสนอแนะตาง ๆ สวนการทดสอบแบบสอบถาม ผูวิจัยทําการทดสอบแบบสอบถามกับเกษตรกรผู

ปลูกขาวเจานาป อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ซ่ึงเปนอําเภอที่ติดตอกับอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 ราย 

เพื่อทดสอบความเขาใจในเน้ือหา ความถูกตองและความสมบูรณ สําหรับการวิเคราะหที่ใชคือ การวิเคราะหเชิงพรรณนา 

(Descriptive Method) โดยคาสถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
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(Quantitative Method) จะทําการวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทนการปลูกขาวเจานาป โดยมีวิธีการวิเคราะห

ดังน้ี 

1) การวิเคราะหตนทุนการผลิตสามารถเขียนเปนสมการไดดังน้ี  

TC = TFC + TVC 

โดยกําหนดให 

TC   = ตนทุนรวม (บาท/ไร) 

TFC = ตนทุนคงที่ (บาท/ไร) 

TVC = ตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 

2) การวิเคราะหผลตอบแทนการผลิตสามารถเขียนเปนสมการไดดังน้ี  

π = TR – TC 

โดยกําหนดให 

π  = ผลตอบแทนจากการปลูกขาวเจานาป (บาท/ไร) 

TR = รายไดทั้งหมดจากการปลูกขาวเจานาป (บาท/ไร) 

TC = ตนทุนรวมจากการปลูกขาวเจานาป (บาท/ไร) 
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

1. ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจทั่วไป 

สภาพเศรษฐกิจทั่วไปของเกษตรกรที่ปลูกขาวเจานาป พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 

77.75 มีอายุระหวาง 50 – 59 ป รอยละ 51.50 มีสถานภาพสมรสแลว รอยละ 74.50 จบการศึกษาชั้น

ประถมศึกษา รอยละ 47.25 มีสมาชิกในครอบครัวระหวาง 3 – 4 คน รอยละ 63.25 มีแรงงานในครอบครัวระหวาง 

3 – 4 คน รอยละ 60.75 มีประสบการณในการทํานาอยูระหวาง  30 – 34 ป รอยละ 37.50  มีพื้นที่ในการทํานา

ต่ํากวา 10 ไร รอยละ 41.75 ทํานาในรอบหน่ึงปจํานวน 1 ครั้ง รอยละ 51.75 มีอาชีพอ่ืนนอกจากการทํานาคือ การ

ทําสวน รอยละ 38.225 รายไดอ่ืนนอกจากการทํานามากกวา 50,000 บาท/ป รอยละ 35.75 สวนแหลงเงินทุนแยก

ตามที่มา ไดแก ยืมเงินจากสหกรณการเกษตรจํากัด มากกวา 50,000 บาท รอยละ 30.25 กูยืมเงินจากธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร มากกวา 200,000 บาท รอยละ 24.50 กูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย ระหวาง 

150,001 - 200,000 บาท รอยละ 18.00 และกูยืมเงินจากกองทุนหมูบาน ต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 5.75 

 

2. ผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทน 

ผลจากการวิเคราะหตนทุนการปลูกขาวเจานาปของเกษตรกรที่ปลูกขาวเจานาป พบวา เกษตรกรกลุม

ตัวอยางที่ไมมีรถไถ มีตนทุนรวมทั้งหมดตอไรเทากับ 4,310.46 บาท แบงเปนตนทุนผันแปรจํานวน 3,087.14 บาท 

รอยละ 71.62 ตนทุนคงที่จํานวน 1,223.32 บาท รอยละ 28.38 เกษตรที่กลุมตัวอยางที่มีรถไถเดินตามอยางเดียว 

ตนทุนรวมทั้งหมดตอไรเทากับ 4,845.69 บาท แบงเปนตนทุนผันแปรจํานวน 3,226.66 บาท รอยละ 66.59 ตนทุน

คงที่จํานวน 1,619.03 บาท รอยละ 33.41 สวนเกษตรที่กลุมตัวอยางที่มีรถไถเดินตามและรถไถน่ัง มีตนทุนรวม

ทั้งหมดตอไรเทากับ 6,869.56 บาท แบงเปนมีตนทุนผันแปรจํานวน 3,459.92 บาท รอยละ 50.37 ตนทุนคงที่

จํานวน 3,409.64 บาท รอยละ 49.63  
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ผลการวิเคราะหผลตอบแทนการปลูกขาวเจานาป พบวา เกษตรที่กลุมตัวอยางที่มีรถไถเดินตามและรถไถ
น่ัง มีผลผลิตเฉล่ีย 677.22 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือ เกษตรที่กลุมตัวอยางที่ไมมีรถไถ มีผลผลิตเฉล่ีย 666.56 
กิโลกรัมตอไร และเกษตรที่กลุมตัวอยางที่มีรถไถเดินตามอยางเดียว มีผลผลิตเฉล่ีย 665.39 กิโลกรัมตอไร ดาน
รายไดจากการปลูกขาวเจานาปของเกษตรกรกลุมตัวอยาง พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางที่ไมมีรถไถมีรายไดเฉล่ีย 
9,331.84 บาทตอไร รองลงมาคือ เกษตรกรกลุมตัวอยางที่มีรถไถเดินตามอยางเดียวมีรายไดเฉล่ีย 9,648.16 บาท
ตอไร และเกษตรกรกลุมตัวอยางที่มีรถไถเดินตามและรถไถน่ังมีรายไดเฉล่ีย 10,496.91 บาทตอไร สวนผลตอบแทน
จากการปลูกขาวเจานาป พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางที่ไมมีรถไถมีผลตอบแทนเฉล่ีย 5,021.38 บาทตอไร 
รองลงมาคือ เกษตรกรกลุมตัวอยางที่มีรถไถเดินตามอยางเดียวมีผลตอบแทนเฉล่ีย 4,802.47 บาทตอไร และ
เกษตรกรกลุมตัวอยางที่มีรถไถเดินตามและรถไถน่ังมีผลตอบแทนเฉล่ีย 3,627.35 บาทตอไร สวนราคาผลผลิตเฉล่ีย
ที่แตกตางกันน้ันเกิดจากราคาคาขนสงที่ถูกบวกไปกับคาการขนสงผลผลิตจากที่นาไปยังแหลงรับซ้ือผลผลิตกิโล 
กรัมละ 0.20 - 0.50 บาท (ตารางที่ 1, 2) 

ตารางที่ 1 ตนทุนเฉล่ียการปลูกขาวเจานาปของเกษตรกรที่ปลูกขาวเจานาป ในจังหวัดเชียงราย 

ตารางที่ 2 ผลตอบแทนเฉล่ียการปลูกขาวเจานาปของเกษตรกรที่ปลูกขาวเจานาปในจังหวัดเชียงราย 

รายการ 

ขาวเจานาป 

ไมมีรถไถ 
รถไถเดนิตาม

อยางเดียว 

รถไถเดนิตาม

และรถไถนั่ง 

1. ผลผลิตขาวเจานาปเฉล่ีย (กิโลกรัม/ไร)

2. ราคาผลผลิตเฉล่ีย (บาท/กิโลกรัม)

3. รายไดเฉล่ีย/บาท/ไร (1 × 2)

4. ตนทุนการผลิตเฉล่ียตอไร (บาท)

5. ผลตอบแทนเฉล่ียตอไร/บาท (3 - 4)

666.56 

14.00 

9,331.84 

4,310.46 

5,021.38 

665.39 

14.50 

9,648.16 

4,845.69 

4,802.47 

677.22 

15.50 

10,496.91 

6,869.56 

3,627.35 

3. อภิปรายผลการศึกษา

ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนขาวเจานาปของเกษตรกรที่ปลูกขาวเจานาปในจังหวัดเชียงราย พบวา 

เกษตรกรกลุมตัวอยางที่ปลูกขาวเจานาป มีตนทุนรวมเฉล่ียจํานวน 5,341.90 บาทตอไร แบงเปนตนทุนผันแปร

เฉล่ียจํานวน 3,257.91 บาทตอไร และตนทุนคงที่เฉล่ียจํานวน 2,084.00 บาทตอไร ผลผลิตรวมเฉล่ียจํานวน 

669.72 กิโลกรัมตอไร ราคาขายเฉล่ียรวม 14.67 บาทตอกิโลกรัม สงผลใหเกษตรกรผลตอบแทนเฉล่ียรวม 

4,482.89 บาทตอไร ซ่ึงผลการศึกษาที่ไดแตกตางจากผลการศึกษาของมณทิรา พรหมพิทยายุทธ (2553) พบวา 

เกษตรกรทั้งส่ีภาคมีตนทุนรวมเฉล่ียจํานวน 4,464.01 บาทตอไร ผลผลิตรวมเฉล่ียจํานวน 426.17 กิโลกรัมตอไร 

รายการ 

ตนทุนการของเกษตรกร

ที่ไมมีรถไถ 

(บาท/ไร) 

ตนทุนการของเกษตรกรที่

มีรถไถเดินตามอยางเดียว

(บาท/ไร) 

ตนทุนการของเกษตรกรที่มี

รถไถเดนิตามและรถไถนั่ง

(บาท/ไร) 

ตนทุนผันแปร 

ตนทุนคงที่ 

3,087.14 

1,223.32 

3,226.66 

1,619.03 

3,459.92 

3,409.64 

รวมตนทุนทั้งหมด 4,310.46 4,845.69 6,869.56 
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ราคาขายเฉล่ียรวม 13.95 บาทตอกิโลกรัม สงผลใหเกษตรกรผลตอบแทนเฉล่ียรวม 1,481.06 บาทตอไร สวนผล

การศึกษาของวันธะนา สานุสิทธ์ิ (2553) พบวา เกษตรกรที่ปลูกขาวโดยสารเคมี จังหวัดอุตรดิตถ มีตนทุนเฉล่ีย

ทั้งหมดไรจํานวน 7,450 บาท ผลผลิตตอไรของการปลูกขาวโดยใชสารเคมี 700 กิโลกรัมตอไร ขายไดกิโลกรัมละ 

8.40 บาท รายไดเฉล่ีย 5,800 บาทตอไร สงผลใหเกษตรกรผลตอบแทนเฉล่ียรวม 1,650 บาทตอไร และผล

การศึกษาของสํานักเศรษฐกิจการเกษตร (2553) ที่ทําการศึกษาเกษตรกรที่ปลูกขาวนาปทั่วประเทศ พบวา 

เกษตรกรที่มีตนทุนรวมเฉล่ียจํานวน 4,176.65 บาทตอไร แบงเปนตนทุนผันแปรเฉล่ียจํานวน 3,585.81 บาทตอไร 

ตนทุนคงที่เฉล่ียจํานวน 590.84 บาทตอไร แตเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดเชียงราย มีผลตอบแทนเฉล่ียตอไรที่สูง

กวาถึงแมวาตนทุนการผลิตจะสูงกวาตนทุนการผลิตของคาเฉล่ียทั่วประเทศและผลผลิตเฉล่ียที่ไดจะต่ํากวาเกษตรกร

เกษตรกรทั้งส่ีภาค 

 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
สภาพเศรษฐกิจทั่วไปของเกษตรกรที่ปลูกขาวเจานาป พบวา รอยละ 77.75 เปนเพศชาย รอยละ 35.00 

มีอายุระหวาง 50 – 59 ป รอยละ 74.50 มีสถานภาพสมรสแลว รอยละ 47.25 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา         

รอยละ 63.25 มีสมาชิกในครอบครัวระหวาง 3 – 4 คน รอยละ 60.75 มีแรงงานในครอบครัวระหวาง 3 – 4 คน 

รอยละ 37.50 มีประสบการณในการทํานาอยูระหวาง  30 – 34 ป รอยละ 41.75 มีพื้นที่ในการทํานาต่ํากวา 10 ไร 

รอยละ 51.75 ทํานาในรอบหน่ึงปจํานวน 1 ครั้ง สวนแหลงเงินทุนแยกตามที่มา โดยรอยละ 30.25 กูยืมเงินจาก

สหกรณการเกษตรจํากัด และรอยละ 24.50 กูยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาวเจานาปของเกษตรกรที่ปลูกขาวเจานาป พบวา เกษตรกร

กลุมตัวอยางที่ไมมีรถไถ มีตนทุนรวมทั้งหมดตอไรเทากับ 4,310.46 บาท เกษตรที่กลุมตัวอยางที่มีรถไถเดินตาม

อยางเดียว ตนทุนรวมทั้งหมดตอไรเทากับ 4,845.69 บาท และเกษตรที่กลุมตัวอยางที่มีรถไถเดินตามและรถไถน่ัง มี

ตนทุนรวมทั้งหมดตอไรเทากับ 6,869.56 บาท สวนเกษตรกรกลุมตัวอยางที่ไมมีรถไถมีผลตอบแทนเฉล่ีย 5,021.38 

บาทตอไร เกษตรกรกลุมตัวอยางที่มีรถไถเดินตามอยางเดียวมีผลตอบแทนเฉล่ีย 4,802.47 บาทตอไร และเกษตรกร

กลุมตัวอยางที่มีรถไถเดินตามและรถไถน่ังมีผลตอบแทนเฉล่ีย 3,627.35 บาทตอไร  

ขอเสนอแนะ 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรสงเสริมเกษตรกรผูปลูกขาวในแตละพื้นที่รวมกลุมเพื่อทําการ

ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของในชุมชนทองถิ่นในการสรางสถานที่ตากและเก็บขาวประจําชุมชน 

เพื่อใหเกษตรกรรวมกันใชฟรีหรือใหเชาในราคาต่ํา เปนการชวยเหลือเกษตรกรใหขายขาวไดราคามากขึ้น และ

ปองกันการกดราคาของพอคาคนกลาง  

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรกําหนดนโยบายใหกรมการขาวจัดสงเจาหนาที่ลงไปในพื้นที่เพื่อให
ความรูและแนะนําวิธีการปลูกขาวที่ถูกวิธีและสามารถชวยลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตตอไร และควรสราง
ศูนยสาธิตหรือแปลงสาธิตขึ้นในแตละพื้นที่/อําเภอทีมี่หนวยงานของกรมการขาว และพยายามนําวิธีการปลูกขาวที่
ใชตนทุนต่ํา เพื่อจูงใจใหเกษตรกรสนใจมากขึ้น เชน การใชปุยอินทรียที่ผลิตขึ้นเองในชุมชนทองถิ่น และการกําจัด
ศัตรูพืชโดยการใชสารที่สกัดการสมุนไพร เปนตน  

3. รัฐบาลควรมีการกําหนดนโยบายการใหความชวยเกษตรกรที่ชัดเจนและไมเปล่ียนแปลงเกณฑการ
ดําเนินการหรือหนวยงานรับผิดชอบ เชน นโยบายรับจํานําขาวเปลือก การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เงินกู
เพื่อการเกษตรดอกเบี้ยต่ํา เปนตน 
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การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
เพื่อเปนแนวทางใหกับเกษตรกรหรือใชเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนการปลูกขาวเจานาปใน

อนาคต และสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของในการนําขอมูลที่ไดไปวางแผนพัฒนาหรือสงเสริมเกษตรกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถสรางความเขมแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

เอกสารอางอิง 
มณทิรา พรหมพิทยายุทธ. 2553. ประสิทธิภาพการผลิตขาวปเพาะปลูก 2552/53. กรุงเทพฯสํานักวิจัยเศรษฐกิจ
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โอกาสและศกัยภาพทางการตลาดสําหรับผลิตภณัฑกะปผง ของกลุม OTOP 

เพือ่รองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Opportunities and market potential for the Shrimp-paste powder of OTOP for the AEC 

ผูชวยศาสตราจารยเสาวณี   จุลิรัชนีกร 

สาขาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา 90112 

บทคัดยอ 

โอกาสและศักยภาพทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑกะปผงของกลุมOTOP เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพแวดลอมที่สงผลตอการผลิตกะปผง ความตองการของตลาด บริบทการแขงขัน
และกลยุทธ อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงและสนับสนุนกัน บทบาทของหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ
ของลูกคาเปาหมาย อันเปนแนวทางการกําหนดกลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑ จากกลุมผูที่เก่ียวของ 4 กลุม คือ 
กลุมผูซ้ือ  กลุมOTOPซ่ึงเปนผูผลิตสินคา กลุมเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอ และกลุมคนกลางซ่ึงเปนผูรับซ้ือ
สินคา เก็บขอมูลโดยวิธีการสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอย
ละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร ไดแก ANOVA 
และ Chi- Square ผลการศึกษาสภาพแวดลอมที่สงผลตอการผลิตกะปผง พบวามีความพรอมของวัตถุดิบ เน่ืองจาก
อยูในพื้นที่มีการทําประมง  และมีกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน มีความสะอาดไมเจือปนดวยวัสดุอยางอ่ืน  ผูผลิตมี
ประสบการณความชํานาญ ทําใหกะปที่ผลิตไดคุณภาพ เม่ือนํามาแปรสภาพเปนกะปผงก็จะไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
เชนเดียวกัน บรรจุในซองพลาสติกที่เปนสุญญากาศ สามารถเก็บไดนานกวา 6 เดือน และไมมีกล่ิน มีความสะดวกใน
การใชงาน ทําใหโอกาสทางการตลาดของกะปผงมีความเปนไปไดสูงมากและเปนที่ตองการของลูกคาเปาหมายที่เปน
คนไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือลูกคาตางประเทศที่เปนเพื่อนบานในกลุม AEC กะปผงยังสามารถเพิ่ม
มูลคาในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง การแขงขันในตลาดมีนอยและหนวยงานของรัฐพรอมในการ
สนับสนุนดานเทคโนโลยีและจัดหาแหลงเงินทุน  นอกจากน้ียังสอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคของคนรุนใหมที่มี
วิถีชีวิตที่เรงรีบ และตองการส่ิงอํานวยความสะดวก ซ่ึงผลวิจัยพฤติกรรมการซ้ือกะปผงของลูกคา คือ คุณภาพดี 
รสชาติเค็มพอเหมาะ บรรจุในซองพลาสติก และใหความสําคัญในเรื่องราคาเปนพิเศษ สําหรับปจจัยอ่ืนคือ การ
สงเสริมการขายตองมีการแจกและใหทดลอง สวนกลยุทธทางการตลาดของกะปผงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประการแรกคือตองนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาคุณภาพการผลิตของผลิตภัณฑ ราคาตองเหมาะสมกับคุณภาพที่
ทําใหลูกคายอมรับได ชองทางการตลาดทีเหมาะสมกับกลุมลูกคาในประเทศคือผานหางโมเดอรนเทรด  รวมทั้งการ
จัดแสดงสินคาในงาน OTOP และผานชองทางการตลาดออนไลน สําหรับลูกคาที่อยูตางประเทศ และควรสงเสริม
การตลาดใหลูกคามีการทดลองใชกอน 

คําสําคัญ:  โอกาส ศักยภาพ กะปผง OTOP ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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Abstract 

         This study is to explore opportunities and potential market for shrimp-paste-powder product of the OTOP 

group for the Asian Economic Community (AEC). The objectives of this study were first to explore marketing 

environment; product-demand; product-competition and strategies; connecting and supporting industries; and 

roles of government agencies for shrimp-paste-powder product. Second, through the buyer-group, the producer-

group, the district agricultural officer group, and the middle-man group, this study examined purchasing behavior 

of targeted customers in order to help determine marketing strategies. Survey and in-depth interview were used 

to collect data. Descriptive statistics, ANOVA, and Chi-Square were used to analyze the data collected. This result 

on marketing environment revealed several factors influencing production of shrimp-paste powder. First, the 

product is made in fisheries area; thus providing the readiness of materials supplied. Second the production 

process is punctilious and clean. Third, experienced shrimp-paste makers are able to produce quality product and 

the product itself is ready to use even when transformed into shrimp-paste powder contained in the vacuumed 

plastic-bags. The product is also well preserved and scentless in the plastic bag that will be last more than 6 

months. Accordingly, the product is desired for domestic and foreign customers including customers from the AEC 

countries. The product also adds value to industries in its supply chain. Furthermore, the current market 

competition is not strong and the government agencies willingly support the shrimp-paste business with capital 

and technology. The results on purchasing behavior show that quality, taste, packaging, and price are 

determinants motivating customers to buy the product. Furthermore, the distribution for free product-tasting will 

enhance marketing strategy. This study also recommends marketing strategies that will be fit for the product in 

the AEC regime. First, shrimp-paste markers should bring in technology to help them improve their product 

quality. Second, product-pricing should be right with product-quality. Third, shrimp-paste makers ought to 

distribute their product domestically through modern trade, and product exhibition in the OTOP event. An online-

marketing is an appropriate distribution channel for foreign customers. Finally, promotion strategy ought to 

include free product-sample.  

Key word: Opportunity: Potential, Shrimp-paste powder, OTOP, AEC 
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1. บทนํา 

 จากนโยบายของรัฐบาลจัดใหมีโครงการ OTOP ขึ้น เพื่อใหแตละชุมชนสรางงานสรางรายได สรางความ

เขมแข็งแกชุมชนใหสามารถคิดเองทําเอง ในการพัฒนาทองถิ่น สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น(คณะกรรมการอํานวยการ

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ, 2545) ดังน้ันชุมชนตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เปนอีกชุมชนหน่ึงที่เขารวม

โครงการOTOP โดยมีการใชชื่อกลุมวา “กลุมสตรีกะปแทนาทับ” จัดตั้งเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 มี

คณะกรรมการและสมาชิกจํานวน 84 คน และกะปแทนาทับไดรับการคัดสรรใหเปนสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

ในระดับ 5 ดาว ในป 2552 แตเน่ืองจากปจจุบันภาวะการแขงขันทางการตลาดคอนขางรุนแรง ประกอบกับการ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังน้ันทางกลุมจึงสนใจพัฒนากะปแทนาทับใหเปนผลิตภัณฑใหม เพิ่ม

มูลคาแกผลิตภัณฑ เปนกะปผง เพราะสามารถเก็บไดนาน พกพาไดงายสะดวกในการบรโิภคและการจัดเก็บ เปนการ

เพิ่มความหลากหลายใหกับผลิตภัณฑ แตทางกลุมยังประสบปญหาในเรื่องการขยายตลาด การวิเคราะห

สภาพแวดลอมและโอกาสทางการตลาด ดวยเหตุผลดังกลาว บทความวิจัยฉบับน้ีจึงมุงเนนนําเสนอขอมูลโอกาสทาง

การตลาดและศักยภาพของกะปผง ของกลุมOTOP เพื่อเตรียมความพรอมดานการตลาด และเพื่อรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ตอไป 

2. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิเคราะหโอกาสและศักยภาพทางการตลาดสําหรับกะปผง เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

ไดเลือกแนวคิด Diamond Model ของไมเคิล อี พอรเตอร (Michael E.Porter) เพื่อบงชี้ถึงประเด็นสําคัญดานขีด

ความสามารถในการแขงขัน โดยกรอบแนวคิดหรือตัวแบบสําหรับการวิเคราะหผลิตภัณฑกะปผง เพื่อเขาสูตลาด 

เปนการพิจารณาและประเมินสภาวการณปจจุบันของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ ที่สําคัญที่จะมีผลกระทบตอ

ความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพ(Productivity) ของกลุมOTOP อันจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของผลิตภัณฑกะปผง รวมไปถึงการวิเคราะหบทบาทของหนวยงานภาครัฐและโอกาสในการนําผลิตภัณฑใหม

เขาสูตลาดเปาหมาย ดังน้ันการวิเคราะหโอกาสและศักยภาพทางการตลาดของกะปผง โดยพิจารณาจากปจจัย 5 

ดาน ไดแก สภาพแวดลอมที่สงผลตอการผลิตกะปผง(Factor Conditions)  สภาวะความตองการ(Demand 

Conditions) ที่จะกระตุนใหเกิดขนาดของตลาดหรือสัดสวนตลาด  บริบทของการแขงขันและกลยุทธของกลุม

OTOP (Firm Strategy and Rivalry)  ที่เก่ียวโยงและสนับสนุน (Supporting  and Related Industries)  และ 

บทบาทของหนวยงานภาครัฐ (Rote of Government) 
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โอกาสและศักยภาพทางการ

ตลาดของกะปิผง 

สภาพแวดล้อมทีส่งผลกระทบ 

อุตสาหกรรมที

เชือมโยง 

บทบาทของรัฐบาล 

กลยทุธ์ของกลุ่มผู้ผลิต (OTOP) 

ความต้องการ 

ของตลาด 

พฤติกรรมการซือ

ของลูกค้าและ 

คนกลาง 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 ที่มา: ดัดแปลงจาก Porter, M.E. Diamond Model, 1996 

3. วิธีการวิจัย
การวิจัยน้ีใชการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิเนนการเก็บขอมูลเชิงลึก จากการสํารวจภาคสนามพื้นที่

เปาหมายเปนดังน้ี  
3.1 การสัมภาษณใชแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยดําเนินการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เก่ียวของ 

ตั้งแตระดับเจาหนาที่เกษตรอําเภอจะนะ ซ่ึงเปนพื้นที่ตั้งกลุมOTOP ที่ผลิตกะปผง กลุมคนกลางซ่ึงทําหนาที่จัดซ้ือ
สินคาของหางโมเดอรนเทรดในจังหวัดสงขลา รวมทั้งศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการของกลุมผูผลิต “กลุมสตรีกะป
แทนาทับ” ทั้งน้ีเพื่อศึกษาศักยภาพของโอกาสและชองทางการตลาดของผูประกอบการ นอกจากน้ียังใชวิธี การ
สนทนากลุม (Focus Group)กับกลุมผูผลิต  

3.2 การใชแบบสอบถาม สําหรับลูกคาที่มาใชบริการซ้ือสินคาในหางโมเดอรนเทรด เพื่อสอบถาม
พฤติกรรมการบริโภคของลูกคาเก่ียวกับกะปผง และความคาดหวังและความตองการของลูกคา 

3.3 วิธีการสุมตัวอยาง ใชวิธีดุลพินิจ (Justment Sampling)  กับลูกคาที่มาใชบริการในหองโมเดอรน 
เทรด 5 แหงในจังหวัดสงขลา โดยเลือกผูที่เคยซ้ือผลิตภัณฑกะปมากอน จํานวน 400 คน  

3.4 วิธี/สถิติ ใชวิเคราะหมีทั้งเชิงพรรณนา เชน คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช
สถิติเชิงอนุมาน ในการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร คือ ANOVA และ Chi-Square 

4. ขอบเขตการศึกษา

ประกอบดวยขอบเขตดานเน้ือหา  ขอบเขตดานกลุมตัวอยางที่ศึกษา ขอบเขตดานพื้นที่ รายละเอียดดังน้ี 

- 143 -



การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภัฎสรุาษฎร์ธานีวิจยั ครังที   : 2556 

“การวิจัยเพือพฒันาท้องถินสูป่ระชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 
 

      

4.1 ขอบเขตดานเน้ือหาประกอบดวย 6 สวนหลัก คือ สภาพแวดลอมที่สงผลตอการผลิตกะปผง ความ
ตองการของตลาด บริบทการแขงขันและกลยุทธ อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงและสนับสนุนกัน บทบาทของหนวยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งพฤติกรรมการซ้ือกะปผงของลูกคาเปาหมาย  เพื่อกําหนดกลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑสําหรับ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษา  

4.2 ขอบเขตดานกลุมตัวอยางที่ศึกษา มีการรวบรวมขอมูลจากการสอบถามลูกคาในพื้นที่หางโมเดอรนเท
รดจํานวน 5 แหง ในจังหวัดสงขลา แหงละ 80 คน ใชการสนทนากลุม(Focus Group) จากกลุมผูผลิต (OTOP) ที่มี
ทั้งหมดจํานวน 84 คน แบงเปนกลุมๆละ 8-10 คน และสัมภาษณเชิงลึกโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) กับกลุมเจาหนาที่เกษตรอําเภอจะนะทั้งส้ินจํานวน 13 คน และกลุมผูจัดซ้ือจัดหาสินคาใน
หางโมเดอรนเทรด จํานวน 5 แหงของจังหวัดสงขลา   

4.3 ขอบเขตดานพื้นที่ในการศึกษา คือหมูที่ 1 บานนาทบั ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ซ่ึงเปนพื้นที่ทําการ
ผลิตกะปของกลุมสตรีกะปแทนาทับ และหางโมเดอรนเทรดจํานวน 5 แหงในจังหวัดสงขลาซ่ึงเปนพื้นที่เปาหมาย
ของกลุมลูกคาที่ซ้ือสินคา 

 

5. ผลการศึกษาโอกาสและศักยภาพทางการตลาดกะปผง สําหรับกลุม OTOP 
5.1)  สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอการผลิตสินคากะปผง พบวา 

5.1.1 ทักษะในการผลิต  กลุมสมาชิก OTOP ซ่ึงมีประสบการณในการผลิตกะปมานาน และสืบทอด

กันมาหลายรุน ทําใหมีความชํานาญในการผลิตกะปรวมทั้งมีความพิถีพิถันในการผลิตกะป จึง

ไดกะปที่มีคุณภาพ 

5.1.2 ความพรอมในวัตถุดิบที่ใชในการผลิตกะป วัตถุดิบกุงมีความสดและสะอาด เน่ืองจากพื้นที่ที่ตั้ง

ของแหลงผลิตอยูใกลกับทะเล และชุมชนในละแวกน้ันมีอาชีพประมงกันทุกครัวเรือน  แตใน

บางชวงอาจจะมีการขาดแคลนวัตถุดิบบาง แตก็สามารถหาไดจากแหลงอ่ืนทดแทน 

5.1.3 กระบวนการผลิตกะปผง  กลุมผูผลิตยังไมพรอมในกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีที่ใชในการ

ผลิตกะปผง รวมทั้งเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิตกะปผง แตจะไดรับการสนับสนุน

จากภาครัฐ คือสํานักงานเกษตรอําเภอจะนะ 

5.1.4 ดานเงินลงทุน   สามารถจัดหาไดจากสมาชิกในกลุม และบางสวนจากเงินกูของสถาบันการเงิน  

เชน ธกส. หรือ ธนาคาร SMEs. เปนตน 

5.1.5 แรงงานที่ใชในการผลิต จะเปนกลุมแมบาน OTOP ซ่ึงมีสมาชิกประมาณ 84 คน เปนกลุมหลัก

ที่ชวยในการผลิตสินคา 
 

5.2 ภาวะความตองการของตลาด 

                    จากตารางที1่ สรุปผลการวิจัยดานปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือ
กะปผงของผูบริโภคปรากฎวา ผลิตภัณฑกะปผงซ่ึงเปนสินคาที่สอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยมากอน
แลว ที่มีการใชกะปในการปรุงอาหารหลากหลายชนิด ดังน้ันจึงไดรับการตอบรับจากผูบริโภคเปนอยางดี เพราะกะป
ผงสามารถเพิ่มความสะดวกในการใช การพกพา รวมทั้งลดปญหาในเรื่องกล่ินของกะปดวย  นอกจากน้ียังเปนที่
ตองการของลูกคากลุมเปาหมายที่เปนคนไทยและในตางประเทศ หรือลูกคาตางประเทศที่เปนเพื่อนบานในกลุม 
AEC อาทิเชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส  ลาว กัมพูชา พมา เปนตน 
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        ตารางที่1 สรุปผลการวิจัยดานปจจัยทีมี่ความสําคัญสงผลตอการตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือกะปผง
ของลูกคา 

ปจจัยทางจิตวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือกะปผง ผลการวิจัย รอยละ 
(N=400) 

 การจูงใจที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกะปผง เปนสินคาแปลกใหม 36.5 

 แหลงขอมูลที่ผูบริโภคไดรับรู ในการตัดสินใจซ้ือ
กะปผง

งานแสดงสินคา OTOP 45.0 

 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกะปผงและ
กะปธรรมชาติ

ดานรสชาติและคุณภาพไมแตกตาง
จากกะปธรรมดา 

36.0 

 เม่ือรูจักแลวจะจดจําหรือประทับใจกะปผง ดานรสชาติและคุณภาพ 41.0 

พฤติกรรมของลูกคาเก่ียวกับกะปผง ผลการวิจัย รอยละ 
(N=400) 

 ความบอยในการเขาครัวทํากับขาว อาทิตยละครั้ง 40.2 

 ใชเวลาในการทํากับขาว ½-1 ชั่วโมง 39.0 

 ใชกะปในการปรุงอาหาร คอนขางบอย 61.0 

 กะปควรมีคุณภาพ คุณภาพดี 52.0 

 บรรจุภัณฑของกะปที่เลือกซ้ือ กระปุกพลาสติก 71.0 

 รสชาติของกะปผง เค็มพอดี 54.2 

 ความสะดวกในการทํากับขาวโดยใชกะปผง เพิ่มความสะดวก 73.5 

 กล่ินของกะปผงเปรียบเทียบกับกะปธรรมดา ไมสงกล่ินเหม็นเหมือนกับกะป
ธรรมดา 

64.8 

 การซ้ือไปฝากเพื่อนหรือญาติจะเลือกรูปแบบ กะปผงซ่ึงบรรจุอยูในซอง 35.0 

 สถานที่สะดวกในการซ้ือกะปผง สถานที่จําหนายผานโมเดอรนเทรด 35.0 

 การสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือกะปผง

แจกกะปผงตัวอยาง 42.0 

 การซ้ือกะปผงไปใช ลองซ้ือ 84.0 

5.3 บริบทของการแขงขันและกลยุทธของกลุม OTOP 

ผลิตภัณฑกะปผงเปนผลิตภัณฑใหมที่เริ่มเขาสูตลาด ซ่ึงปจจุบันมีผูผลิตกะปผงเพียง 1 รายคือ 
กะปผงแลเลนอง ทําใหการแขงขันในตลาดนอย  ดังน้ันทางกลุมสตรีกะปผงนาทับจึงกําหนดกลยุทธของผลิตภัณฑ 
จากตารางที1่ สรุปผลการวิจัยกลยุทธสวนผสมทางการตลาดของกะปผง ดังน้ี 

 ดานผลิตภัณฑ จะรักษารสชาติไมใหแตกตางจากกะปธรรมดา โดยบรรจุในซองพลาสติก

สุญญากาศ ขนาด 20 กรัม ซ่ึงมีความพอเหมาะกับการใชปรุงอาหารหน่ึงครั้ง

 ดานราคา การกําหนดไวที่ 15 บาท/ซอง
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 ดานชองทางการตลาด จําหนายผานหางโมเดอรนเทรด เพราะมีความสะดวก หาซ้ือไดงาย 

และตรงกับพฤติกรรมของกลุมลูกคาเปาหมายซ่ึงเปนคนรุนใหมที่ตองการความสะดวกสบาย 

โดยผานส่ือออนไลนเปนหลัก 

 ดานการสงเสริมการตลาด ใหทดลองใชกอน และจะแนะนําสินคาโดยการซ้ือ 1 แถม 1 
ตารางที่2  สรุปผลการวิจัยกลยุทธสวนผสมทางการตลาดของกะปผง 

สวนผสมการตลาด ระดับความสําคัญ 
ดานผลิตภัณฑ  

 คุณภาพของกะปผง มากที่สุด  (4.33) 

 ความสะอาด มากที่สุด (4.16) 

 รสชาต ิ มาก (3.92) 

 ความสะดวกในการทําอาหาร มาก (3.71) 

 บรรจุภัณฑที่ใช มาก (3.69) 

 การประหยัดพื้นที่ในการเก็บ มาก (3.67) 

ดานราคา 

 ราคากับปริมาณบรรจุความเหมาะสม
กําหนด 15 บาท / ซอง 

มาก (3.89) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

 การจัดจําหนายผานทางโมเดอรนเทรด มาก (4.01) 

 การจัดจําหนายผานงานแสดงสินคา มาก (3.74)  

 การจัดจําหนายผานทางเว็บไซด มาก (3.58) 

ดานการสงเสริมการตลาด 

 การแจกตัวอยางใหทดลองใช มาก (3.96) 

 การลดแถม มาก (3.80) 

 การจัดแสดงทางงานสินคา OTOP มาก (3.67) 
 

5.4  พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนนุกนั 
                     เม่ือพิจารณาในดานโซอุปทาน (Supply Chains) พบวาการผลิตกะปผงมีการพัฒนาอุตสาหกรรม  

ที่เก่ียวโยงและสนับสนุนกัน คือเริ่มตนจากการประมงซ่ึงเปนแหลงจัดหาวัตถุดิบ  เรียกวา  กุงเคย  จากชาวประมงที่

อาศัยอยูในตําบลนาทับ นําเขากระบวนการผลิตกะปธรรมดาซ่ึงจัดทําโดยกลุมกะปแทนาทับ แลวตอมานํากะป

ธรรมดามาดัดแปลงพัฒนาดวยเทคโนโลยีสมัยใหมเปนกะปผง จากกะปผงสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมอาหาร 

เชน ขาวคลุกกะปสําเร็จรูป  กะปนํ้าปลาหวาน  นํ้าพริกกะปบรรจุซองพรอมบริโภค ใสในเครื่องแกงชนิดตางๆที่มี

สวนผสมของกะป   และอาจแปรรูปโดยการอบสุกพรอมบริโภค เพื่อแกปญหาการสงกล่ินเหม็น เปนตน 

5.5  บทบาทของหนวยงานรัฐ 
  ปจจุบันรัฐบาลซ่ึงมีนโยบายในการสนับสนุนและสงเสริมผลิตภัณฑจากOTOP อยูแลว ดังน้ัน หนวยงาน

แรกที่ใกลชิดกับกลุมสมาชิก OTOP  มากที่สุด คือ สํานักงานเกษตรอําเภอ ซ่ึงพรอมจะสนับสนุนในการจัดหา อบรม

เพิ่มความรูเก่ียวกับกระบวนการผลิตกะปผง  รวมทั้งดานเทคโนโลยีการผลิต ใหกับสมาชิกกลุม OTOP และแหลง
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เงินทุนที่เขามาชวยเหลือคือ ธกส. หรือ ธนาคาร SMEs เขามาดูแลและควบคุมการบริหารจัดการดานการเงินใหกับ

กลุมผูผลิต 

 ตารางที่3 สรุปขอมูลสภาพแวดลอม โอกาสทางการตลาดของกะปผง และกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 

แหลงขอมูล สภาพแวดลอมทาง 
การตลาดที่มีผลตอกะปผง 

โอกาสทางการตลาดของ 
กะปผง 

กลยุทธสวนผสมทางการตลาด 

กลุมสตรีกะป
แทนาทับ 
(ผูผลิต) 

- ขั้นตอนการผลิตกะปผงให
ความสําคัญแตละขั้นตอนที่
พิถีพิถัน 
- ไดวัตถุดิบที่สด สะอาด 
- วัตถุดิบสามารถหาไดในพื้นที่ 
- ปริมาณวัตถุดิบอาจจะขาด
บางในบางชวง 
- เงินลงทุนตองการใหภาครัฐ
เขามาสนับสนุน 
- ตองการความรูในเทคโนโลยี
ที่ใชในการผลิตกะปผง 

- การตอบรับของผูบริโภค
คอนขางสูง เพราะเปน
สินคาแปลกใหม 
- ทางกลุมสามารถผลิตได
เพียงพอตอความตองการ
ของตลาด 
- ผ ลิ ต ภัณฑกะป ผ ง ยั ง
ส า ม า ร ถ แ ป ร รู ป เ ป น
ผลิตภัณฑแปรรูปตอเน่ือง
ได 

- รสชาติกะปผงไมแตกตางจากะป
ธรรมดา 
- ใชซองพลาสติกสุญญากาศ บรรจุ
ขนาด 20 กรัม 
- ราคาของผลิตภัณฑจะกําหนดไวที่ 
15 บาท/ ซอง 
- กําหนดชองทางตลาดเปนหางโม
เดอรนเทรด และงานแสดงสินคา
OTOP ของคนไทยในประเทศ สวน
คน ไทยในต างป ร ะ เ ทศจะ เ น น
ชองทางส่ือออนไลน 
- การสงเสริมการตลาดของกะปผง 
ผานเว็บไซดของ อบต.และเว็บไซด 
OTOP  

เจาหนาที่
สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
จะนะ 

- หนวยงานพรอมที่จะ
สนับสนุนการผลิตกะปผง ใน
ดานของวัสดุอุปกรณและ
กระบวนการผลิต 
- สนับสนุนในดานการเงินจะ
เชื่อมโยงกับแหลงเงิน เชน 
ธกส. และ SMEs Bank 
- สนับสนุนดานเทคโนโลยีการ
ผลิต และพาไปดูงานจาก
สถานที่อ่ืน และจัดหาวิทยากร
มาชวยใหคําปรึกษา ดูแล เชน 
อาจารยคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมการเกษตร มอ. 

- การตอบรับจากผูบริโภค
ในระดับมาก เพราะเปน
สินคาชวยเพิ่มความ
สะดวก ในการใช 
ประหยัดพื้นที่ในการเก็บ
และสามารถเก็บรักษาได
นานขึ้น 
- สามารถนําไปใช
ประโยชนไดหลากหลาย
ขึ้น เชนแปรรูปเปน
เครื่องแกงชนิดตางๆ แปร
รูปโดยการอบสุกไมใหมี
กล่ิน 

- รสชาติอาจจะแตกตางเล็กนอย
จากกะปธรรมชาติ 
- บรรจุในซองพลาสติกและสะดวก
ในการใชงานและควรมีหลายขนาด 
- ราคาของสินคาอาจจะสูงสําหรับ
ผูบริโภคทั่วไป 
- การจัดจําหนายชองทางโมเดอรน
เทรดเปนชองทางที่เหมาะสม 
- การสงเสริมการตลาดควรแจก
สินคาใหทดลองใชกอน และควรมี
การนําไปจัดแสดงในงาน OTOP 
ตางๆ 
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แหลงขอมูล สภาพแวดลอมทาง 
การตลาดที่มีผลตอกะปผง 

โอกาสทางการตลาดของ 
กะปผง 

กลยุทธสวนผสมทางการตลาด 

ฝายจัดซ้ือของ
หางโมเดอรน
เทรด 

- พื้นที่ของหางโมเดอรนเทรด
มีความพรอมทุกหางในการจัด
จําหนาย เน่ืองจากยังไมมี
สินคา ชนิดเดียวกันวางในหาง
มากอน ทําใหไมมีคูแขงขันใน
เรื่องของพื้นที่จัดวางแสดง
สินคา 
- สอดคลองกับพฤติกรรมของ
คนรุนใหม ที่นิยมจับจายใช
สอยสินคาเกือบทุกชนิดใน
หางสรรพสินคา 
- จัดแสดงสินคาใหนาสนใจ 
สะดุดตาลูกคา หรือเปดตัว
ดวยการสาธิตทําเมนูอาหารที่
ใชกะปผง 

- การตอบรับของผูบริโภค
อยูในระดับมาก เพราะ
สินคาแปลกและแตกตาง
จากรูปแบบเดิม 
- ขั้นตอนในการจัดวางใน
หางโมเดอรนเทรดไม
ยุงยากและมีขั้นตอน
เหมือนๆกันทุกหาง 
- กลุมลูกคาเปาหมายเปน
คนไทยในตางประเทศและ
คนตางประเทศมากกวา
คนไทยในประเทศไทย 

- รสชาติแตกตางจากกะปผง
ธรรมดาบางเล็กนอย 
- ราคามีความเหมาะสมดีไมแพง
เกินไป 
- วางจําหนายใน หางโมเดอรนเทรด
เหมาะสมที่สุด และใชส่ือออนไลน
เพิ่มชองทางใหกับคนกลุมใหม 
- การสงเสริมการตลาดควรทดลอง 
แจกใหนําไปใชกอน 

 

6. อภิปรายผลโอกาสและศักยภาพทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑกะปผง 

6.1  ศักยภาพของพื้นที่เปาหมาย และสภาพตลาด โอกาสสูงที่มีความเปนไปได เน่ืองจากในพื้นที่เปาหมายซ่ึง
เปนแหลงผลิต มีความพรอมในดานของวัตถุดิบที่มีความสดและสะอาด ทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพ ประกอบกับมี
แรงงานเพียงพอมีความชํานาญและมีประสบการณในการผลิตกะปที่พรอมจะแปรรูปเปนกะปผงที่มีคุณภาพตอไป   
ผลิตภัณฑมีความสอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยอยูแลว ทําใหมีการตอบรับผลิตภัณฑเปนอยางด ี

6.2  รูปแบบและชองทางการเขาสูตลาด สามารถนําเขาสูตลาดเปาหมาย โดยอาศัยหางโมเดอรนเทรดใน    
จังสงขลา และจังหวัดอ่ืนๆ เน่ืองจากเปนชองทางที่ลูกคาเปาหมายซ่ึงเปนคนรุนใหม มีความสามารถในการจัดหาซ้ือ
ไดงาย และผานส่ือประเภทออนไลน  ซ่ึงจะเขากับกลุมเปาหมายได 

6.3  พฤติกรรมการบริโภคของลูกคาเปาหมาย ผูบริโภคตางรับรูภาพลักษณของผลิตภัณฑวาเปนสินคาที่มี
คุณภาพ โดยมีปจจัยสําคัญที่ทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือสินคา คือ คุณภาพดี รสชาติเค็มพอเหมาะ บรรจุในซองพลาสติก 
ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องราคาเปนพิเศษ สําหรับปจจัยอ่ืนๆ ที่สงเสริมการตัดสินใจซ้ือคือ การสงเสริมการขาย
เชน มีการแจกใหทดลอง มีการแถมให นอกจากน้ีกลุมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือมักจะเปนกลุมวิชาการ
การเกษตร และลูกคากลุมแรกที่ตัดสินใจซ้ือสินคา ซ่ึงเปนผูที่มีพฤติกรรมการเขาครัวบอยครั้งตอสัปดาห 

6.4  กลยุทธทางการตลาด  วางตําแหนงทางการตลาดใหมีภาพลักษณเหนือกวากะปธรรมดา โดยกําหนดใหมี
คุณภาพสูงกวา และกําหนดราคาสินคาใหใกลเคียงกับกะปธรรมดา โดยใชความไดเปรียบในดานการควบคุมตนทุน
ไมใหสูง สําหรับกลยุทธการทําตลาด ควรเลือกใชกลยุทธตางๆใหเหมาะสม ซ่ึงมีทั้งกลยุทธการเจาะตลาด (Market 
Penetration ) ทั้งตลาดระดับบน ตลาดระดับกลาง และตลาดระดับลาง ตั้งแตในหางโมเดอรนเทรด รานคาปลีก 
และศูนยแสดงสินคาตางๆ  กลยุทธการพัฒนาตลาด (Market Development) สําหรับลูกคากลุมใหม เชน คนไทย
ในตางประเทศ และชาวตางประเทศเชน ลาว กัมพูชา พมา อินโดนีเซีย ละฟลิปปนส สวนกิจกรรมทางการตลาดที่
ชวยเพิ่มยอดขายและสอดคลองกับการบริโภคของกลุมลูกคา เชน การใหของแถม การทดลองใชกอน การโฆษณา
ผานส่ือออนไลน และการประชาสัมพันธถึงลูกคาโดยตรง 
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6.5  อิทธิพลของคูแขงในตลาด  การเขาสูตลาดของผลิตภัณฑกะปผง นับวามีคูแขงโดยตรงนอยมาก คือมีอยู 
1 ราย ซ่ึงคูแขงยังไมมีความแข็งแกรง และยังไมมีจุดแข็งดานใด แตผลิตภัณฑกะปผงอาจจะตองแขงขันกับกะป
ธรรมดา ซ่ึงมีอยูอยางหลากหลายและมากมาย ในการที่นํามาใชทดแทนกันได 

7. ขอเสนอแนะ

7.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานที่เกี่ยวของการสงเสริมการลงทุน และการสงออกกะปผงของกลุม
OTOP ดังนี ้

กลยุทธ แผนงานที่จัดทํา ผูรับผิดชอบ 
การลดอุปสรรคและ 
ขอจํากัดการผลิต 

- การจัดอบรมกระบวนการผลิตกะปผง 
- จัดหาอุปกรณและเทคโนโลยีการผลิต 
 ที่ทันสมัย 

- สํานักงานเกษตรอําเภอหรือ 
 จังหวัด รวมมือกับ 
 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สงเสริมความรูดาน 
การจัดการ 

- อบรมความรูดานการบริหารจัดการ 
- การนําไปดูงาน ดูตัวอยางของกลุม OTOP 
 ที่บริหารจัดการประสบความสําเร็จ 

- คณะวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 รวมมือกับกลุมผูบริโภค 

 7.2 ขอเสนอแนะตอกลุมสมาชิก OTOP 

ผูประกอบการสินคา (OTOP) ควรทําความเขาใจเก่ียวกับสถานการณทางการตลาด ไดแก พฤติกรรมการ
บริโภค กลยุทธและแผนงานหลักๆ ที่มีความสําคัญตอผูประกอบการในการทําตลาด 

7.2.1 กลุมผูผลิตควรเนนคุณภาพดานรสชาติและความสะอาดของกะปผง จากผลวิจัยที่ลูกคาให
ความสําคัญในระดับมาที่สุดกับรสชาติและคุณภาพ รวมทั้งความสะอาดของผลิตภัณฑ 

7.2.2 ชองทางแรกที่ชวยประชาสัมพันธสินคาของกลุมไดคือ การเขารวมงานนิทรรศการหรืองานแสดง
สินคาที่จัดโดยกรมสงเสริมการสงออก วิธีน้ีเปนการเริ่มตนที่ดี ในการทดสอบตลาดอีกวิธีหน่ึง 
เน่ืองจากผลวิจัยไดบงบอกถึงแหลงขอมูลที่ผูบริโภคไดรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสูงสุดคืองานแสดง
สินคา 

7.2.3  การสรางเครือขายการคา(Network) เนนการรวมกลุมกันของผูประกอบการสินคาชนิดเดียวกัน ซ่ึง

จะเกิดพลวัตในการดึงดูดผูบริโภค เพื่ออํานาจตอรอง และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการวางแผน

กลยุทธตางๆตอไป จากผลวิจัยไดบงบอกใหเห็นเครือขายการเชื่อมโยงของธุรกิจที่เก่ียวโยงและมี

ความสัมพันธตอกันตั้งแตดานการจัดหาวัตถุดิบจนกระทั่งการแปรรูปเปนอุตสาหกรรม 

7.2.4  ผูผลิตควรลงพื้นที่ตลาดในสถานที่จริง เพื่อที่จะไดศึกษาเชิงลึก ไดสํารวจตลาดดวยตนเอง และอาจ

นําสินคาติดตัวไปทดลองตลาดดวย เน่ืองจากผลวิจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลสูงตอ

การตัดสินใจซ้ือกะปผง คือการแจกกะปผงตัวอยาง เพื่อเพิ่มโอกาสการติดตอกับคูคาที่มีศักยภาพ 

และอาจเริ่มตนการคากับธุรกิจขนาดเล็กกอน เพื่อลดความเส่ียงในการทําธุรกิจในตลาดที่ยังไม

คุนเคย 
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ความสมดุลของชีวิตกับคุณภาพการท างานของพนักงานในส านักงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

The Work-Life Balance and the Work Quality of Suratthani Rajabhat 
University Employee in Office. 

บุญฤกษ์  บุญคง 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสมดุลของชีวิตของพนักงานในส านักงาน ศึกษาคุณภาพ

การท างานของพนักงานในส านักงาน เปรียบเทียบระดับคุณภาพการท างานของพนักงานในส านักงาน จ าแนกตาม

ข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับคุณภาพการท างานของพนักงาน

ในส านักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานในส านักงานจาก 14 

หน่วยงาน จ านวน 240 คน ด้วยวิธีการ ส ามะโนประชากร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

และสถิติทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในส านักงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 26-35 ปี 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นโสด มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 5 ปี มีสถานะเป็นพนักงานประจ าตามสัญญา และปฏิบัติงานในส านักงานอธิการบดี 

ระดับความสมดุลของชีวิตของพนักงานในส านักงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านตนเอง และด้านครอบครัว อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน 

และด้านสังคม คุณภาพการท างานของพนักงานในส านักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านอุปกรณ์ส านักงานและเครื่องใช้ส านักงาน 

ด้านการจัดส านักงาน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการจัดองค์การ ส่วนด้านการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานกับระดับคุณภาพการท างานของพนักงานในส านักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ        

สุราษฎร์ธานี พบว่า ด้านหน่วยงานที่ปฏิบัติงานแตกต่างกันท าให้คุณภาพการท างานส านักงาน ด้านการจัดองค์การ 

และด้านอุปกรณ์ส านักงานและเครื่องใช้ส านักงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับคุณภาพการท างานของพนักงานในส านักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ      

สุราษฎร์ธานี พบว่า ความสมดุลของชีวิตด้านครอบครัว ด้านงาน ด้านตนเอง และด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพการท างานส านักงานทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ค าส าคัญ  ความสมดุลของชีวิต  พนักงานในส านักงาน และส านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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Abstract 

The objectives of the research were (i) to study the investigate various of work-life balance of 

employee Suratthani Rajabhat University office. (ii) to study the work quality of employee Suratthani Rajabhat 

University Office. (iii) to compare the work-life balance classified by personal characteristics of employee in 

Suratthani Rajabhat University office. and (iv) to examine the relationship between work-life balance and work 

quality of employee in Suratthani Rajabhat University office. The questionnaires were distributed to the 240 

respondents who were the employee in 14 offices of the Suratthani Rajabhat University through the population 

census method. The statistics analyze were percentage, mean and standard derivation. To test the hypothesis by 

using t-test, F-test, and Chi-Square Tests. The results were as follows :  

The research findings showed that the majority of employee were female aging between 26-35 years 

old with bachelor degrees. They were single and family’s member average 3-4 persons per family, average 

income between 10,001-15,000 baht per month, experiences were less than 5 years. Most of them were in the 

casual workers position, and work in the president office. The level of work-life balance of employee in 

Suratthani Rajabhat University office were at a moderate level for the whole, there were at 2 aspects, a moderate 

level, which were them self and family. In contrast, the work and the social were at the high level. The level of 

work quality. Overall were at a high level, by aspect, there were at 4 aspects at a high level, which were supplies 

and equipment office, the office, the operations, and the organization respectively. While the evaluation were at 

a moderate level. The results of comparison between personal factors and the work quality of employee of 

Suratthani Rajabhat University office, showed that, organizing and supplies and equipment office were difference 

at the significant statistic level of 0.05. The analyses of the correlation between work-life balance and the work 

quality of employee in Suratthani Rajabhat University office found that, most of the work life balance factors 

were correlated with the work quality of all the aspects at the significant statistic level of 0.05.    

 

Keywords : Work-Life Balance, Employee in Office, Suratthani Rajabhat University in Office 

 

บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงลักษณะขององค์การทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงภายในสังคม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงขององค์การเป็นสิ่งส าคัญต่อการบรหิารจัดการองค์การเป็นอย่างมาก จัดได้ว่าเป็นความท้า
ทายความสามารถของผู้น าองค์การในการท างานยุคปัจจุบัน ในการปฏิบัติงานในส านักงานให้มีคุณภาพนั้น พนักงาน
ต้องตระหนักว่าจะต้องมีความสมดุลของชีวิตด้านต่าง ๆ ท่ีสมดุลกัน จึงจะสามารถท าให้การปฏิบัติงานนั้นมีคุณภาพ
มากขึ้น รูปแบบความสมดุลของชีวิต ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ครอบครัว งาน ตนเอง และสังคม (ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต, 
2549) ซึ่งหากน ามาดัดแปลงในการสร้างความสมดุลของชีวิตแล้วจะท าให้พนักงานที่ปฏิบัติงานส านักงานนั้น 
สามารถปฏิบัติงานในส านักงานมีคุณภาพได้ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็นคณะต่าง ๆ  6 คณะ วิทยาลัยนานาชาติ 
บัณฑิตวิทยาลัย ฝ่าย ส านัก สถาบัน และกองต่าง ๆ มีการขยายศูนย์การศึกษา ภาคพิเศษในวันเสาร์ – อาทิตย์    
ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดกระบี่ นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือ
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กับประเทศญี่ปุ่นในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาประจ าภูมิภาคขึ้นในสถาบัน เพื่อจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ ได้แก่  แคนาดา  ออสเตรเลีย  สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ฮ่องกง ในด้านความร่วมมือทางการศึกษา จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการพัฒนา
องค์การอย่างต่อเนื่อง จนท าให้มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จ านวนมาก จากรายงานข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2554 
พบว่า มีจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท้ังสิ้น 725 คน แบ่งแยกได้ ดังนี้ อาจารย์ประจ าข้าราชการ จ านวน 124 
คน อาจารย์ประจ าตามสัญญา จ านวน 193 คน ข้าราชการพลเรือน จ านวน 12 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ จ านวน 83 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวน 43 คน พนักงานราชการ จ านวน 21 คน 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 28 คน และพนักงานประจ าตามสัญญา จ านวน 221 คน ในจ านวนบุคลากรทั้งหมดนี้พบว่า 
มีพนักงานท่ีปฏิบัติงานในส านักงานอยู่จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ของบุคลากรทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูง
มาก (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2554) 

จากข้อมูลข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ท าให้ทราบว่า จากการ
เจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่อง จ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นและจ านวนหน่วยบริการ
ฐานพื้นที่ ท าให้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกฝ่ายเพิ่มมากขึ้น บางคนต้องปฏิบัติงานต่างจังหวัดที่มี
ศูนย์บริการฐานพื้นที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ บางคนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อที่จะท าให้งานเสร็จทันเวลาที่
ก าหนด ปัญหาที่ตามมาจากการขาดสมดุลของชีวิตระหว่างบทบาทหน้าที่ในด้านครอบครัว ด้านงาน ด้านตนเอง 
และด้านสังคม คือ การใช้เวลากับครอบครัวหรือเวลาส่วนตัวมีน้อยลง ซึ่งน าไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การเอาใจใส่สมาชิก ในครอบครัวไม่เพียงพอ โอกาสในการเข้าสังคมลดลง รวมทั้งปัญหาสุขภาพเนื่องจากขาดการ
พักผ่อน ความล้าและความเครียด ท าให้คุณภาพการท างานลดลง มีความผิดพลาดในงานเพิ่มขึ้น องค์การจะต้อง
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับองค์การนาน ๆ และสามารถท างานได้เต็มคุณภาพ   

จากความส าคัญข้างต้น ความสมดุลของชีวิตมีส่วนส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงเห็น
ความจ าเป็นที่ต้องศึกษาวิจัยเรื่อง  ความสมดุลของชีวิตกับคุณภาพการท างาน ของพนักงานในส านักงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมดุลของชีวิต ระดับคุณภาพในการท างาน 
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้ในการบริหารงานเพื่อพัฒนา
ความสมดุลของชีวิตพนักงานในส านักงานและคุณภาพการปฎิบัติงานในองค์การต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัย เรื่อง ความสมดุลของชีวิตกับคุณภาพการท างาน ของพนักงานในส านักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์การวจิัย ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาระดับความสมดลุของชีวิตของพนักงานในส านักงานมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี
2. เพื่อศึกษาคุณภาพการท างานของพนักงานในส านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับคณุภาพการท างานของพนักงานในส านักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์

ธานี จ าแนกตามข้อมลูพื้นฐาน 
4. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับคุณภาพการท างานของพนักงานในส านักงาน

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

- 153 -



การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภฎัสรุาษฎร์ธานีวจิยั ครัง้ที่ 9  : 2556 

“การวิจยัเพ่ือพฒันาท้องถ่ินสูป่ระชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 
 

 

      

วิธีการวิจัย 

 วิธีการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้ ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในส านักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ านวน 240 คน ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบ

ส ามะโนประชากร ส ารวจประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งการ

วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ ดังนี้ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบด้วย t-test และ F-test และทดสอบความสัมพันธ์ด้วย Chi-Square 

Tests 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ผลการวิจัยสรุปเป็นตอน ๆ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อมูลพื้นฐานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 26-35 ปี       

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นโสด มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3-4 คน รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 

บาท ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 5 ปี มีสถานะเป็นพนักงานประจ าตามสัญญา และปฏิบัติงานในส านักงาน

อธิการบดี 

 ระดับความสมดุลของชีวิตโดยรวมของพนักงานในส านักงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านตนเอง และ

ด้านครอบครัว อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ ด้านงาน และด้านสังคม มีรายละเอียดดังตาราง

ต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 1 ระดับความสมดุลของชีวิต โดยรวม 

ความสมดุลของชีวิต X  SD ระดับความสมดุล 

ด้านครอบครัว 2.88 0.95 ปานกลาง 

ด้านงาน 3.51 0.74 มาก 

ดา้นตนเอง 3.25 0.75 ปานกลาง 

ด้านสังคม 3.51 0.79 มาก 

รวมท้ังหมด 3.28 0.80 ปานกลาง 

 
 ความสมดุลของชีวิต ด้านครอบครัวของพนักงานในส านักงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ     

ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก ่   

มีเวลาดูแลครอบครัวเพียงพอ มีกิจกรรมที่ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมได้ และมีการสนับสนุนเงิน ที่พัก รถรับส่ง 

หรืออื่น ๆ ส าหรับให้พนักงานและครอบครัว 
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 ความสมดุลของชีวิต ด้านงานของพนักงานในส านักงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ สามารถลาหยุดเพื่อไปร่วมงาน กิจกรรม หรือท าธุระ

ส่วนตัว อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ได้รับมอบหมายงานให้ท าอย่าง

ชัดเจน และสามารถยืดหยุ่นเวลาท างานได้ 

 ความสมดุลของชีวิต ด้านตนเองของพนักงานในส านักงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีเวลา

ส าหรับออกก าลังกายที่เพียงพอ และมีการจัดสถานที่ส าหรับผ่อนคลายในส านักงาน อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ 

ได้แก่ มีสวัสดิการ ตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงาน 

  ความสมดุลของชีวิต ด้านสังคมของพนักงานในส านักงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ การร่วมมือในการพัฒนาชุมชนที่มีพนักงานของหน่วยงาน

อาศัยอยู่ อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้มา

ติดต่อหน่วยงาน และเข้าร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

2. คุณภาพการท างาน โดยรวมของพนักงานในส านักงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยมี

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านอุปกรณ์ส านักงานและเครื่องใช้ส านักงาน ด้านการจัดส านักงาน ด้านการ

ปฏิบัติงาน และด้านการจัดองค์การ มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 ระดับคุณภาพการท างาน โดยรวม 

คุณภาพการท างานส านักงาน X SD ระดับคุณภาพ 

ด้านการจดัองค์การ 3.52 0.74 มาก 

ด้านการจดัส านักงาน 3.66 0.80 มาก 

ด้านอุปกรณส์ านักงานและเครื่องใช้ส านักงาน 3.73 0.76 มาก 

ด้านการปฏิบัติงาน 3.65 0.69 มาก 

ด้านการประเมินผล 3.39 0.84 ปานกลาง 

รวมท้ังหมด 3.59 0.76 มาก 

  คุณภาพการท างาน ด้านการจัดองค์การ ของพนักงานในส านักงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การ

ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงานเหมาะสม  การจัดสายการบังคับบัญชา ชัดเจน และการจัดคน

ตามความรู้ ความสามารถให้ปฏิบัติงาน 
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  คุณภาพการท างาน ด้านการจัดส านักงาน ของพนักงานในส านักงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ แสง

ไฟฟ้า แสดงธรรมชาติและการถ่ายเทอากาศที่เพียงพอ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

และการจัดโต๊ะ-เก้าอี้ เหมาะสมเป็นสัดส่วน 

  คุณภาพการท างาน ด้านอุปกรณ์ส านักงานและเครื ่องใช้ส านักงาน  ของพนักงานในส านักงาน 

พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับ

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ใช้งานได้เหมาะสมและคุ้มค่า มีครบถ้วน เพียงพอตามความจ าเป็น และรูปแบบและ

สภาพการใช้งานเหมาะสม 

  คุณภาพการท างาน ด้านการปฏิบัติงาน ของพนักงานในส านักงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่        

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสะดวกในการปฏิบัติ มีสายทางเดินของงานเป็นเส้นตรง และจ านวนงาน

ที่ปฏิบัติมีการแบ่งงานท่ีเหมาะสม 

  คุณภาพการท างาน ด้านการประเมินผล ของพนักงานในส านักงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง และก าหนดวิธีเลื่อนต าแหน่งอย่างเป็นธรรมโปร่งใส อยู่ในระดับมาก 

1 ข้อ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นไปตามความสามารถ  

3. ข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน มีผลต่อระดับคุณภาพการท างานของพนักงานในส านักงาน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 เพศของพนักงานในส านักงานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อคุณภาพการท างานในส านักงาน ด้านการจัด

องค์การ การจัดส านักงาน อุปกรณ์ส านักงานและเครื่องใช้ส านักงาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผล 

ข้อมูลพื้นฐานของพนักงานในส านักงานที่แตกต่างกัน จะไม่มีผลต่อคุณภาพการท างานส านักงาน ด้านการจัด

ส านักงาน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการประเมินผล ยกเว้นหน่วยงานที่พนักงานปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จะมีผล

ต่อคุณภาพการท างานส านักงาน ด้านการจัดองค์การ และด้านอุปกรณ์ส านักงานและเครื่องใช้ส านักงาน 

 4. ความสมดุลของชีวิตมีความสัมพันธ์ระหว่างกับคุณภาพการท างานของพนักงานในส านักงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้   
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตโดยรวม กับคุณภาพการท างานของ
พนักงานในส านักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ความสมดุลของชีวิต 

คุณภาพการท างาน 

กา
รจ

ัดอ
งค์

กา
ร 
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ัดส
 าน

ักง
าน

 

อุป
กร

ณ์
ส า

นัก
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ละ

 
เค

รื่อ
งใ

ชส้
 าน

กัง
าน
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รป

ฏิบ
ัติง

าน
 

กา
รป

ระ
เม

ินผ
ล 

รว
ม 

1. ด้านครอบครัว      

2. ด้านงาน      

3. ด้านตนเอง      

4. ด้านสังคม      

* Sig < 0.05

 ความสมดุลของชีวิตด้านครอบครัว จะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานส านักงานด้านการจัด

องค์การ ด้านอุปกรณ์ส านักงานและเครื่องใช้ส านักงาน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการประเมินผลแต่ความสมดุล

ของชีวิตด้านครอบครัว จะไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานส านักงานด้านการจัดส านักงาน   

 ความสมดุลของชีวิตด้านงาน จะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานส านักงานด้านการจัดองค์การ 

ด้านการจัดส านักงาน ด้านอุปกรณ์ส านักงานและเครื่องใช้ส านักงาน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการประเมินผล 

 ความสมดุลของชีวิตด้านตนเอง จะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานส านักงานด้านการจัด

องค์การ ด้านการจัดส านักงาน ด้านอุปกรณ์ส านักงานและเครื่องใช้ส านักงาน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการ

ประเมินผล   

 ความสมดุลของชีวิตด้านสังคม จะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานส านักงานด้านการจัด

องค์การ ด้านการจัดส านักงาน ด้านอุปกรณ์ส านักงานและเครื่องใช้ส านักงาน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการ

ประเมินผล 

จากสรุปผลการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายในประเด็นส าคญั ได้ดังนี้  
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าหน่วยงานที่พนักงานปฏิบัติงานมีผลต่อคุณภาพการท างานส านักงาน สอดคล้อง

กับ ปวันรัตน์ ตนานนท์ (2550) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าท่ีศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า 
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่กลุ่ม/ฝ่ายที่ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันท าให้ระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

2. หน่วยงานที่ปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อคุณภาพการท างานส านักงาน โดยในการเปรียบเทียบระดับคุณภาพการ
ท างานโดยภาพรวมของพนักงานในส านักงานแล้ว พบว่า หน่วยงานที่ปฏิบัติงานมีผลต่อคุณภาพการท างาน ด้านการ
จัดองค์การ และด้านอุปกรณ์ส านักงานและเครื่องใช้ส านักงาน ของพนักงานในส านักงาน อธิบายได้ว่า อาจ
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เนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของงานส านักงานแต่ละส านักงานท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนั้น จะต้องปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการให้บริการที่อ านวย
ความสะดวก และส่งเสริมสนับสนุนในด้านการบริหารและการจัดการ  การเงินและงบประมาณ กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน การวิจัย การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร การ
จัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตลอดจนการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศอันที่จะให้ภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  ในขณะที่ส านักงานคณบดีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุนงานหลักของคณะ ซึ่งได้แก่ งานผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป็นต้น นอกจากน้ียังมีงานด้านความร่วมมือ กับต่างประเทศ งานโครงการต่าง ๆ เพื่อให้งานดังกล่าวด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุผลส าเร็จตามนโยบายและเป้าหมายของคณะ ทั้งนี้ลักษณะงานของ
ส านักงานคณบดี จะเป็นลักษณะงานประสานงานให้ข้อมูลแก่ผู้บริการ คณาจารย์ งานบริการแก่นิสิตด้านต่าง ๆ ซึ่ง
ได้แบ่งงานออกเป็นงานด้านต่าง ๆ และมีพนักงานรับผิดชอบงานโดยตรง 

3. ความสมดุลของชีวิตทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานส านักงานสอดคล้องกับ กรวิทย์  ตัน
ศรี (2549) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพการท างานของนักบัญชี ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ที่พบว่า วัฒนธรรมองค์กร ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการ
ท างาน ด้านความพอใจของทุกฝ่าย วัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับด้านคุณภาพการท างานโดยรวม และด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ และวัฒนธรรมองค์กร ด้าน
ความซื่อสัตย์ เป็นธรรมและมีจุดยืนอันมั่นคง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับด้านคุณภาพการท างาน
โดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ด้านการจัดหาปัจจัยทรัพยากร ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้าน
ความพอใจของทุกฝ่าย 

4. ระดับความสมดุลของชีวิตด้านครอบครัว ทั้งรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ 
พนักงานมีเวลาดูแลครอบครัว กิจกรรมที่ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมและการสนับสนุนต่าง ๆ แก่พนักงานและ
ครอบครัว สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริงของการท างานในส านักงาน เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเปิดท าการทุกวัน หรือแม้
มีวันหยุดท าการบ้างในบางสัปดาห์ (วันเสาร์ วันอาทิตย์) ก็นับได้ว่ายังมีวันหยุดไม่มากนัก จึงท าให้พนักงานมีเวลา
ส าหรับครอบครัวน้อย 

5. ระดับความสมดุลของชีวิตด้านงาน ในข้อการลาหยุดเพื่อไปร่วมงานกิจกรรมหรือท าธุระส่วนตัวของ
พนักงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริง ดังได้อภิปรายไว้ในข้อ 4 นอกจากน้ี ในช่วงเวลาระหว่างวัน
ท างาน พนักงานก็จ าเป็นต้องประจ าอยู่ท่ีโต๊ะท างานเพื่อรอปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้มาติดต่อ 

6. ระดับความสมดุลของชีวิตด้านตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง ในข้อเวลาส าหรับออกก าลังกาย และ
สถานที่ส าหรับผ่อนคลายในส านักงาน ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากภาระกิจงานที่พนักงานรับผิดชอบ ต้องใช้เวลา
ส่วนใหญ่ประจ าอยู่ที่โต๊ะท างานจึงท าให้ไม่มีเวลาเหลือเพียงพอที่จะไปออกก าลังกาย อีกทั้งที่ตั้ งส านักงานส่วนใหญ่
จะอยู่ในอาคารของคณะ และส านัก ซึ่งมีข้อจ ากัดในการจัดสถานท่ีและบรรยากาศ ที่เอื้ออ านวยต่อการพักผ่อนหรือ
ผ่อนคลายความตึงเครียด จากการท างาน  

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากสรุปผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะในประเด็นส าคญั ได้ดังนี้  
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้  
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1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรให้ความส าคัญและเอาใจใส่
ต่อความสมดุลของชีวิตของพนักงานในส านักงาน ทั้ง 4 ด้าน อย่างใกล้ชิด และจริงจัง เพื่อเพิ่มคุณภาพการท างาน
ของพนักงานในระดับสูงต่อไป โดยเฉพาะ ด้านครอบครัวและตัวพนักงานที่ควรใส่ใจและด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
กล่าวคือ ด้านครอบครัว ควรจัดระบบหมุนเวียนการท างาน วันลาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของพนักงาน 
นอกจากนี้ ควรส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ หรือกิจกรรมที่มีประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งเอื้อต่อการให้สมาชิกในครอบครัว
ของพนักงานเข้ามามีส่วนร่วม หรือท ากิจกรรมด้วยได้ ตลอดจนควรทบทวนการสนับสนุนพนักงานและครอบครัว
ด้านต่าง ๆ เช่น เงิน ที่พัก และรถรับส่ง ว่ามีเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงหรือไม่ เพื่อจะได้ปรับปรุง
และจัดหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยสร้างความสมดุลของชีวิต
พนักงานด้านครอบครัว 

1.2 ส าหรับความสมดุลของชีวิต ด้านงาน ควรจัดระบบการลงเวลาปฏิบัติงานตลอดจนวันลาที่ไม่ส่งผล
เสียต่องานท่ีพนักงานรับผิดชอบ ตามแนวปฏิบัติเดียวกับบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้พนักงานสามารถมีเวลาไปท า
ภาระกิจส่วนตัวที่จ าเป็นได้ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานส านักงานได้อย่างมีคุณภาพสูงขึ้น 

    1.3 ในด้านความสมดุลของชีวิต ด้านตนเอง ซึ่งพบว่า มีเวลาออกก าลังกายไม่เพียงพอ และมีสถานที่
ส าหรับผ่อนคลายของพนักงานน้อย คณะหรือส านักต่าง ๆ ควรพิจารณาจัดระบบเวลาท างานให้พนักงานสามารถ
หมุนเวียนหรือผลัดเวรกันปฏิบัติงานได้ โดยไม่ส่งผลเสียต่องานที่ปฏิบัติ ตลอดจนสร้างระบบหรือแรงจูงใจให้
พนักงานเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย นอกจากน้ีในคณะหรือส านัก ควรจัดบรรยากาศ หรือมุมพักผ่อนใน
ส านักงานให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานส านักงานได้อย่างมีคุณภาพสูงขึ้น 

    1.4 ส่วนด้านความสมดุลของชีวิต ด้านสังคม ข้อการร่วมมือในการพัฒนาชุมชนที่มีพนักงานของ
หน่วยงานอาศัยอยู่ ควรต้องปรับปรุงพัฒนาเนื่องจากระดับความสมดุลปานกลาง ซึ่งในข้อนี้ ผู้วิจัย ขอเสนอแนะให้
คณะ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานที่มีภาระกิจเกี่ยวข้องกับชุมชน ควรสร้างสรรค์กิจกรรม ที่ท าให้สังคม
หรือชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ได้รับประโยชน์หรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้น ๆ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้
พนักงานมีความสมดุลของชีวิตด้านสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานส านักงานได้อย่างมีคุณภาพ
สูงขึ้น    

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป
 ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษายุทธศาสตร์การเพิ่มคณุภาพการท างานของพนักงานและบุคลากร 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
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การวิจัยเรื่อง กลยุทธการรักษาลูกคารายใหญในธุรกิจโรงแรมเครือ อมารี ในประเทศไทย เปนการใช
เทคนิคการทําวิจัยผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) แบบวัดครั้งเดียว 
(One-short Study) และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) ดวยเทคนิคแบบสโนวบอล (Snow 
Ball Technique) รวมถึง การสนทนารายกลุม (Focus Group) โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษา
กระบวนการทางการตลาดสําหรับการรักษา การซ้ือซํ้า/การกลับมารับบริการของลูกคารายใหญในธุรกิจโรงแรม
เครือ อมารี ในประเทศไทย เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการของลูกคารายใหญของโรงแรมในเครือ อมารี 
ในประเทศไทย และเพื่อสรางรูปแบบการบริหารจัดการกลยุทธการรักษาลูกคารายใหญที่เหมาะสมกับธุรกิจโรงแรม
เครือ อมารี ในประเทศไทย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จากโรงแรมในเครืออมารี 10 แหง  จํานวน 25 คน 
และกลุมลูกคารายใหญ (Corporate /Agency) ที่รับบริการธุรกิจโรงแรมเครือ อมารี จํานวน 400 คน 

ผลการวิจัยพบวา 
1. กระบวนการทางการตลาดสําหรับการรักษา การซ้ือซํ้า/การกลับมารับบริการของลูกคารายใหญใน

ธุรกิจโรงแรมเครือ อมารี ในประเทศไทย พบวา ธุรกิจโรงแรมยังเปนธุรกิจที่มีความออนไหวตอสภาพแวดลอมจึง
จําเปนตองมีกระบวนการบริหารจัดการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงมีผูบริหารที่
เปนมืออาชีพ ประสบการณสูง มีบุคลากรที่เปนมืออาชีพในการใหบริการโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร
ใหมีศักยภาพในการใหบริการ มีโรงแรมในเครือหลายแหง มีบริการที่ดี มีคุณภาพ มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน 
มีกิจกรรมหลากหลาย มีแพ็คเก็จรองรับลูกคาทุกซีซ่ัน มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการใหบริการเพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหลูกคา และสามารถรองรับลูกคาไดตลอด โดยเฉพาะกลยุทธที่มีความสัมพันธกับลูกคารายใหญน้ันจะใชกล
ยุทธที่หลากหลายตั้งแต การใชระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ การใหสิทธิพิเศษตาง ๆ การสรางความสัมพันธที่ดี
กับลูกคารายใหญเพื่อใหกลับมาซ้ือซํ้า การใชชองทางในการจัดจําหนายที่หลากหลายเพื่อใหสะดวกตอลูกคา  

2. ความพึงพอใจในการใชบริการของลูกคารายใหญของโรงแรมเครือ อมารี ในประเทศไทย พบวา
สวนใหญมีลักษณะการจดทะเบยีนเพื่อประกอบธุรกิจเปนสวนบุคคล รองลงมาเปนหางหุนสวนสามัญนิติ บุคคล/หาง
หุนสวนจํากัด เม่ือพิจารณาตามหมวดธุรกิจ พบวาสวนใหญเปนธุรกิจดานยานยนต รองลงมาเปนธุรกิจดานธนาคาร/
สถาบันการศึกษา/รานคาปลีก/รานคาปลีก เม่ือพิจารณาตามชองทางการจําหนาย สินคาและบริการ พบวาสวนใหญ
ผานขายตรงโดยพนักงานขาย รองลงมาผานชองทางออนไลน และเม่ือพิจารณาตามยอดขายโดยเฉล่ียตอปของ
กิจการ พบวาสวนใหญมียอดขายโดยเฉล่ียตอป ต่ํากวา 5,000,000 บาท รองลงมามียอดขายโดยเฉล่ียตอปตั้งแต 
21,000,001-40,000,000 บาท  
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สวนพฤติกรรมการใชบริการของลูกคารายใหญพบวาผูใชบริการโรงแรมเครือ อมารี ในประเทศไทย 
(รายใหญ) สวนใหญมีงบประมาณที่ทานใชในการดําเนินการใชจายโรงแรมในเครือ อมารี ในรอบระยะเวลา 1 ป
ตั้งแต 5,000,001-9,000,000 บาท สวนใหญลูกคารายใหญใชจํานวนโรงแรมในเครือ อมารี จํานวน 3 โรงแรม สวน
ใหญมีวัตถุประสงคเพื่อประชุมสัมมนา/จัดเล้ียง ลักษณะการติดตอโรงแรมในเครือ อมารี สวนใหญติดตอใชบริการ
โรงแรมในเครือ อมารี โดยตรง (ไมผานตัวแทนขาย) และพบวาสวนใหญใชโรงแรมเดิมซํ้าทุกครั้ง แตมีการเช็คราคา
จากที่อ่ืนเพื่อเปรียบเทียบสําหรับตอรองราคา  

สําหรับความพึงพอใจในการใชบริการโรงแรมเครือ อมารี ในประเทศไทย พบวาผูใชบริการมีความ
คิดเห็นตอระดับคุณภาพเพื่อตัดสินใจเพื่อใชบริการโรงแรมเครือ อมารี  โดยรวมเห็นวาอยูในระดับคุณภาพดี เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพของโรงแรมเครือ อมารี ที่มีคุณภาพดีใน 5 
ลําดับแรก ดังน้ี มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ กับลูกคารายใหญในโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด ทริป 
สังสรรค เปนตน การใหบริการแบบครบวงจรภายในที่เดียว (One Stop Services) โรงแรมในเครือ อมารี มีความ
สะอาดเรียบรอย มีมาตรฐาน มีรูปแบบการนําเสนอผลงาน (Portfolios) ไดอยางชัดเจน และมีการส่ือสารระหวาง
โรงแรมและลูกคารายใหญอยางสมํ่าเสมอ และปฏิบัติในโอกาสพิเศษอยางตอเน่ือง 
 3.  การกําหนดกลยุทธการรักษาลูกคารายใหญในธุรกิจโรงแรมเครือ อมารี ในประเทศไทย 
ตองมีกลยุทธ แบบ AMARI ดังน้ี การปรับตัวใหเกิดความยืดหยุนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและส่ิงแวดลอมให
ตรงความตองการของลูกคารายใหญ  (A : Adjustable Hotel Service )  ใหความสําคัญกับลูกคารายใหญที่เปน 
Corporate และ/หรือ ตัวแทนบริษัททองเที่ยว (M: Exclusive Hotel Membership)  มีมาตรฐานที่เปนเลิศของ
การใหบริการที่ไดรับการรับรองเปนประกันจนเปนที่ยอมรับทั่วไป (A:Well-designed Hotel Amenities)  
เครือขายดานที่พักแรม รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ สาขาของโรงแรม ที่ลูกคารายใหญสามารถเขาถึงไดและ
สรางความสัมพันธกับลูกคารายใหญจนเกิดความจงรักภักดีมากขึ้น  (R:Reliable Communication)  และตองมี
การบูรณาการสวนประกอบตาง ๆ ของโรงแรมใหเปนส่ิงที่มีนวัตกรรม โดยมีเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสนับสนุน (I : 
Integrated Service) 
 

คําสําคัญ : กลยุทธการรักษาลูกคารายใหญ,ธุรกิจโรงแรม 

 
Abstract 

 

The research title is strategy of key accounts retention of hotel business: Amari chain in Thailand. The 

research design was mixed by Qualitative and Quantitative method. Followed by using one short study and depth 

interview which was used the snowball technique and focus group as survey research method design.   The 

objectives are (1) to study the marketing process for treatment, repeat purchases and return services of major 

customers and (2) to study the satisfaction of major customers services in Amari’s hotel chain business, Thailand.  

Research population is 25 clients from 10 Amari’s hotel chain business and 400 major customers who were 

Amari’s hotel chain business services.  

 The research study found that 

1. The marketing process  for treatment, repeat purchase and return services of major 

Customers in Amari’s hotel chain business, Thailand, found that the hotel business is the hotel business is a 

business that are sensitive to the environment. It has to be managed in accordance with the environment which 

is always changing.  There are professional managers who have high experiences and have professional personnel 

in the service by focusing on human resource development in the service. There has many hotels which has good 

service, quality and good facilities. Moreover, there have several activities for the customers and has the 
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promotion package for every season. There was using the technology in service to increase convenience for 

customers and always accommodate the customers. 

Especially, the strategies which related to the relationships with major customers, they will use several strategies 

from the customer relationship management systems processing, the privileges, and creating good relationships 

with major customers to be purchasing again. Finally, using a variety of distribution channels in order to facilitate 

the customers. 

2. Satisfaction in the service of the Amari’s hotel chain business major customers found

that most of them is personal business, minor is legal partnership, and individual / partnership. Based on this 

sector, automotive business is majoring business; minor is banking services / education and retailers. Based on 

products and services selling, found that mainly through direct sales by salesperson. Online selling is minor and 

based on average annual sales of the business found that the average annual sales of less than 5,000,000 Baht. 

Lower average sales per year from 21,000,001 to 40,000,000 THB.  

The major customer service behavior found that the Amari’s hotel chain business major customers had 

budget around 5,000,001-9,000,000 THB in one year. Most customers always choose 3 hotel of Amari’s chain. 

Mainly for seminar and catering. The customers always directly contact to Amari’s chain (Not contact to selling 

agency) and found that they always use the same hotels but they firstly checked the price to compare with 

another hotel for negotiation.  

The satisfaction in using Amari’s chain hotel services found that the customers gave reviews for the 

quality of the decision at good level. Considering all the customer reviews for the quality of service in top 5 lists 

are (1) the activity to create relationships with major customers on special occasions such as birthday party and 

trip party. (2) One stop services. (3) Clean and standard (4) clearly portfolio and (5) keep in touch with customers 

and take care for the special occasion.  

3. Strategy to treat major clients in the Amari’s hotel chain business, Thailand should

be AMARI strategy style. First, provides flexibility to adapt appropriately to the situation and environment to meet 

the needs of major customers (A: Adjustable Hotel Service). Second, the corporate and tourism agency customers 

are important (M: Exclusive Hotel Membership) . Third, Best standard services (A: Well-designed Hotel Amenities). 

Fourth, network hospitalities include facilities in every branch which major customers can use and make good 

relationships with major customers and increase loyalty (R: Reliable Communication) . Finally, requires the 

integration of the various components of the hotel is an innovation by using technology as a support tool (I : 

Integrated Service). 

Keywords : Strategy of Key Accounts Retention, Hotel Business 

1. บทนํา

ปจจุบันการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งและเปนตัวขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ เน่ืองจากเปนแหลงที่กอใหเกิดการจางงานและรายได ซ่ึงสงผลใหธุรกิจตางๆ ที่เก่ียวของกับการ

ทองเที่ยวมีการขยายตัวมากขึ้น ซ่ึงการพยากรณขององคกรการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization) 

คาดวาในป 2563 จะมีนักทองเที่ยวเดินทางระหวางประเทศเปนจํานวน 1.5 พันลานคน ยุโรปจะยังคงเปนแหลง

ทองเที่ยว ที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทางไปเยี่ยมเยือนมากที่สุด อยางไรก็ดี สวนแบงการตลาดของยุโรป จะลดลงซ่ึงทํา

ใหแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเอเซียแปซิฟกมีนักทองเที่ยวไปเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นและยังคงเปนแหลงทองเที่ยว

ที่นิยมเปนอันดับ 2 ของโลก 
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 ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงที่เปนแหลงทองเที่ยวจุดหมายปลายทาง (Destination) หน่ึงที่นักทองเที่ยว

ใหความสนใจเดินทางมาเยี่ยมเยือน สวนแบงทางการตลาดการทองเที่ยวที่ไทยจะไดรับน้ันคาดวาจะสูงขึ้น โดยในป 

2563 จะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยประมาณ 37 ลานคน เพิ่มขึ้นในอัตราเฉล่ียรอยละ 6.9 ซ่ึง

รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอยางมาก เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิด

ผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม บทบาทดานเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจกลาวไดวาอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวเปนแหลงรายไดที่สําคัญใหกับประเทศในลําดับตนๆ โดยเฉพาะการนําเอาเงินตราตางประเทศเขามาใช

จายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ (สุรีรัตน ดวงสุวรรณ, 2550) รัฐบาลจึงระดมกําลังทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่

เก่ียวของ รวมกันสงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนอุตสาหกรรม

ในการสรางรายไดใหกับประเทศอยางยั่งยืนสงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศมีการขยายตัวอยาง

รวดเร็ว และในภาวะกาลปจจุบันโรงแรมมีความสําคัญตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอยางมากมีสวนสงเสริมให

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวขยายตัว ทําใหนักทองเที่ยวชาวไทยและเฉพาะชาวตางประเทศเพิ่มปริมาณมากขึ้น ทําให

อุตสาหกรรมการบริการมีบทบาทสําคัญมากขึ้น 

สําหรับธุร กิจโรงแรมน้ันมีปจจัยตางๆ ที่ มีอิทธิพลตอการเติบโตของธุรกิจโรงแรม ซ่ึงขึ้นอยู กับ

ผูประกอบการที่จะศึกษารายละเอียดวาลูกคารายใหญหรือนักทองเที่ยวรายใหญน้ันตองการที่พักโรงแรม ในลักษณะ

แบบไหน มีความพึงพอใจในโรงแรมจากสาเหตุใด ไมวาจะเปนอัตราคาหองพักที่ต องการ สภาพหองพัก 

สภาพแวดลอม ความปลอดภัยในสถานที่น้ันๆ หรือความพึงพอใจของลูกคารายใหญ การใหบริการของโรงแรมใน

สวนตางๆ ถือเปนหัวใจหลักหรือกิจกรรมสําคัญของโรงแรม เพราะธุรกิจโรงแรมอยูในวงการอุตสาหกรรมบริการ 

(Service Industry) ซ่ึงลูกคารายใหญมิไดซ้ือสินคาติดมือกลับไป แตมาเพื่อใชบริการ ดังน้ันลูกคารายใหญจะให

นํ้าหนักความสําคัญตอคุณภาพของการใหบริการ การตลาดในอดีตที่ผานมาสวนใหญจะเนนและชี้ใหเห็นวาสินคามี

ประโยชนทําอะไรไดและใชอะไรไดบางเพื่อเสนอขายแกลูกคารายใหญ (Product Oriented) ซ่ึงปจจุบันโรงแรม

ตางๆมีการสรางคุณคาใหกับลูกคารายใหญวาลูกคารายใหญอยากไดอะไร ใชบริการแลวรูสึกอยางไร เหนือกวาคน

อ่ืนอยางไร จึงตองมีการสรางความแตกตางเพื่อความไดเปรียบทางการแขงขัน มิฉะน้ันแลวก็จะถูกคูแขง

ลอกเลียนแบบ ซ่ึงการตลาดยุคใหมกระบวนการของธุรกิจตองเปล่ียนไปจากเดิม และมีรูปแบบในการพัฒนาสินคา

และตราสินคาใหมีความสมบูรณเขมแข็ง โดยจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของบริษัทในการพัฒนาวิสัยทัศนและภารกิจ

ของตราสินคาผานกิจกรรมทางการตลาดที่จะนําพาธุรกิจไปสูการเจริญเติบโต  การใหบริการในธุรกิจโรงแรมไดมี

วิวัฒนาการมาเปนลําดับ โดยผูประกอบการพัฒนาการใหบริการครบวงจรเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการบริหารจัดการ

อยางมืออาชีพ และการมีเครือขายเชื่อมโยงกันทั่วโลก และใหบริการที่กวางขวางมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับการ

แขงขันในอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น การเติบโตของฐานลูกคารายใหญ และการตอบสนองความตองการของลูกคา

รายใหญที่มีความหลากหลาย   

 โดยสวนใหญ โรงแรมจะแบงสวนแบงทางการตลาด (Hotel Market Segmentation) ของลูกคาโรงแรม

ออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1.สวนแบงของลูกคากลุม (Group Market Segmentation) หรือ ลูกคารายใหญและ 2. 

สวนแบงของลูกคาอิสระ (Independent Market Segmentation) โดยที่ลูกคาอิสระ หรือ Independent Guest 

/Free Independent Traveler: FIT)  

 โรงแรมในเครือ อมารี จดทะเบียนในนาม  บริษัท อมารี โฮเทลแอนด รีสอรท จํากัด มีโรงแรมในเครือ

กระจายอยูตามแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย กรุงเทพฯ เชียงใหม พัทยา เกาะชาง สมุย ภูเก็ต กระบี่ 

และหัวหิน ธุรกิจหลักของของบริษัทไดแก ประกอบการธุรกิจโรงแรม และรับบริหารงานโรงแรม ในตนป 2553 ไดมี
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การสรางเครื่องหมายการคาใหม (Rebranding) เพื่อสรางความชัดเจนใหแกธุรกิจในเครือโรงแรม อมารี จากเดิมใช

ชื่อเรียกวา “ Amari Hotel & Resort ” หลังจากการปรับเปล่ียนภาพลักษณเรียบรอยแลว ไดมีการเปล่ียนชื่อ

เรียกวา “AmariColours& Rhythms” เพื่อยึดครองจิตใจของลูกคารายใหญ และนําไปสูความภักดีของลูกคาราย

ใหญ  

เน่ืองจากภายหลังจากการปรับภาพลักษณของโรงแรมเครือ อมารีในประเทศไทย ครั้งน้ี ทั้งรูปโฉมใหมที่

สรางเอกลักษณความโดดเดน ซ่ึงนํามาเพื่อความเปน “Amari Colours& Rhythms” โดยการปรับเปล่ียนชื่อ โลโก 

สี ความหรูหรา ความทันสมัยของอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  และปรับเปล่ียนคุณภาพการบริการใหดีมาก

ยิ่งขึ้น ดวยสาระสําคัญตางๆ ที่กลาวมาขางตน ทําใหผูศึกษาวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา

รายใหญ (Corporate/Agency) ในการใชบริการที่มีตอกระบวนการปรับเปล่ียนภาพลักษณที่ชัดเจน และเปน

รูปธรรมของโรงแรมในเครือ อมารี ภายหลังการปรับเปล่ียนภาพลักษณ เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนปจจัยสําคัญในการ

ทราบถึงความพึงพอใจของลูกคารายใหญ เพื่อใหไดทราบเก่ียวกับกลยุทธและยุทธวิธีการสรางความไดเปรียบ

ทางการบริหารจัดการการตลาด และการบริการในเชิงลึกที่มีคุณภาพไดมาตรฐานของโรงแรมในเครืออมารี และการ

สรางความสัมพันธกับลูกคา เพื่อรักษาลูกคาใหมีความจงรักภักดตีอการใหบริการของโรงแรมในเครืออมาร ี

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษากระบวนการทางการตลาดสําหรับการรักษา การซ้ือซํ้า/การกลับมารับบริการของลูกคาราย
ใหญในธุรกิจโรงแรมเครือ อมาร ี

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคารายใหญ (Corporate/Agency) ตอการบริการดานตางๆ ของธุรกิจ
โรงแรมในเครือ อมารี 

2.3 เพื่อสรางรูปแบบการบริหารจัดการกลยุทธการรักษาลูกคารายใหญที่เหมาะสมกับธุรกิจโรงแรมใน
เครือ อมารี 

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาและสํารวจแนวทางการตลาดบริการดานธุรกิจโรงแรม การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม 

พฤติกรรมลูกคารายใหญ การบริหารลูกคาสัมพันธลูกคารายใหญ การรักษาลูกคาใหเกิดความจงรักภักดีและประเมิน

สภาวการณปจจัยของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจดวย Diamond Model โดยการทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 

Interview) กับผูบริหารโรงแรมในเครือ อมารี โดยใชแนวคิดทฤษฎีเพื่อใชในการศึกษาและสํารวจ ใหไดขอมูลมา

ประกอบการออกแบบสัมภาษณผูบริหารโรงแรมในเครือ อมาร ี

3.2 ศึกษาและสํารวจแนวทางการบริหารจัดการทางการตลาด การแขงขันในธุรกิจโรงแรม กลยุทธการ

บริหารลูกรายใหญลูกคาสัมพันธ กลยุทธการรักษาลูกคารายใหญใหเกิดความจงรักภักดี กลยุทธทางการตลาดบริการ

ดานอ่ืน ๆ กลยุทธการตลาดบริการภายในโรงแรม รวมทั้งการประเมินสภาวการณปจจัยแวดลอมทางธุรกิจดวย 

Diamond Modelโดยการทําการสัมภาษณเชิงลึก  

(In-Depth Interview) กับเจาหนาที่ฝายการตลาดของโรงแรมในเครือ อมารี โดยใชแนวคิดทฤษฏีเพื่อใชใน

การศึกษาและสํารวจ ใหไดขอมูลมาประกอบการออกแบบสัมภาษณเจาหนาที่ฝายการตลาดโรงแรมในเครือ อมาร ี

3.3 สรุปขอมูลและรวมรวบขอมูล ที่ไดรับจากจากการสัมภาษณผูบริหาร และ เจาหนาที่ทางการตลาด 

ของโรงแรมในเครือ อมารี เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) 
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 3.4 นําเสนอโครงรางของแบบสอบถามที่ออกแบบแลวใหผูเชี่ยวชาญภายนอก ทําการตรวจสอบเครื่องมือ

แบบสอบถามหรือเครื่องมือวิจัย วามีความเหมาะสมทางดานเน้ือหา และ ความเหมาะสมในการใชภาษา 

 3.5 นําเสนอโครงรางของแบบสอบถามที่ออกแบบแลว ใหผูเชี่ยวชาญหรือกรรมการภายใน ทําการ

ตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถามหรือเครื่องมือวิจัย วามีความเหมาะสมทางดานแนวคิดทฤษฏี และสามารถนําไป

สอบถามกับลูกคารายใหญของโรงแรมในเครือ อมารี ไดจริงหรือไม 

 3.6 ออกแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และ ความนาเชื่อถือของ

แบบสอบถาม และทําการเก็บขอมูลกับลูกคารายใหญของโรงแรมในเครือ อมารีที่ไดทําการกําหนดกลุมตัวอยางตาม

จํานวนที่ไดกําหนดไว 

 3.7 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามจากลูกคารายใหญของโรงแรมในเครือ อมารี มาทําการ

วิเคราะหสถิติขั้นพื้นฐาน และสถิติขั้นสูง โดยการเนนการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 

Analysis: EFA) 

 3.8 นําองคประกอบกลุมและองคประกอบปจจัยที่ไดมาทําการสัมภาษณแบบกลุมยอย (Focus Group) 

เพื่อทําการยืนยันองคประกอบปจจัยที่ไดสามารถนําไปใชกับกลยุทธการรักษาลูกคารายใหญในธุรกิจโรงแรมเครือ 

อมารี ในประเทศไทย 

 3.9 นําเสนอโมเดลตนแบบกลยุทธการรักษาลูกคารายใหญในธุรกิจโรงแรมเครือ อมารี ในประเทศไทย 

 

 
    ภาพที่1:กรอบแนวทางการวิจัย 
 

4. ผลการวิจัย 

 4.1 แนวทางการตลาดบริการดานธุรกิจโรงแรม การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม พฤติกรรมลูกคารายใหญ 
การบริหารลูกคาสัมพันธลูกคารายใหญ การรักษาลูกคาใหเกิดความจงรักภักดีและการประเมินสภาวการณปจจัย
ของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจโดยการทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารโรงแรมในเครือ 
อมารีพบวาธุรกิจโรงแรมมีความสําคัญตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ นํารายไดเขาประเทศจํานวนมาก 
เกิดการจางงานและสรางรายไดใหแกประชาชน แตอยางไรก็ตามธุรกิจโรงแรมก็มีการแขงขันที่สูงเพราะมีคูแขง
หลายราย โรงแรมใดตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากที่สุดก็จะไดเปรียบ นอกจากน้ีธุรกิจโรงแรมยังเปน
ธุรกิจที่มีความออนไหวตอสภาพแวดลอมจึงจําเปนตองมีกระบวนการบริหารจัดการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงความไดเปรียบทางการแขงขันของอมารีคือมีผูบริหารที่เปนมืออาชีพ ประสบการณ
สูง มีบุคลากรที่เปนมืออาชีพในการใหบริการ มีโรงแรมในเครือหลายแหง มีบริการที่ดี มีคุณภาพ มีการสํารวจความ
ตองการของลูกคา มีทําเลที่ตั้งที่ดี มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน มีกิจกรรมหลากหลาย มีแพ็คเก็จรองรับลูกคา
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ทุกซีซ่ัน มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการใหบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกใหลูกคา และสามารถรองรับลูกคาได
ตลอดโดยกลยุทธที่มีความสัมพันธกับลูกคารายใหญ การหาลูกคารายใหญรายใหม และการบริหารจัดการลูกคา
รายใหญสัมพันธกับลูกคารายใหญรายเกาโรงแรมในเครือ อมารีใชกลยุทธเชิงรุกโดยการตรวจสอบขอมูลทาง
การตลาดของลูกคากลุมเปาหมายแลวขอเขาพบเพื่อนําเสนอสินคาที่มีความหลากหลายและการใหบริการที่ดีของอ
มารี มีการกําหนดราคาที่ดึงดูดใจลูกคา ใชชองทางการจัดจําหนายหลากหลายชองทางทั้งโดยพนักงานขาย บริษัท
เอเยนตทัวรทางโทรศัพท ทาง Social media และทางเว็บไซต ใชวิธีการสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตร เชน สาย
การบิน บัตรเครดิต นิตยสาร ธนาคาร และอ่ืนๆ นอกจากน้ียังมีการโฆษณาผานทางโทรทัศนเพื่อใหเปนที่รูจักของ
คนไทยมากขึ้น และยังใชกลยุทธในการบริหารลูกคาสัมพันธโดย 1. การสรางฐานขอมูลของลูกคา (Database) 2.
การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) 3.การกําหนดโปรแกรมเพื่อสรางความสัมพันธ (Action) และ 4. การ
รักษาลูกคา (Retention) และ การรักษาความเติบโตของความสัมพันธลูกคา สวนกลยุทธการรักษาลูกคารายใหญ
รายเกาเพื่อใหเกิดความจงรักภักดีของธุรกิจโรงแรมอมารน้ัีน อมารีใหความสําคัญมากเพราะการรักษาลูกคารายเกา
มีตนทุนที่ต่ํากวาการหาลูกคารายใหมโดยการรักษาลูกคารายเกาของอมารีจะมีสวนลดพิเศษใหสําหรับลูกคาที่มีการ
ซ้ือซํ้า และมีโปรโมชั่นพิเศษอ่ืนๆ ให นอกจากน้ียังมีการสํารวจขอมูลหลังการใหบริการเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการใหบริการของโรงแรม และมีการดูแลใหบริการลูกคาเปนอยางดี   

4.2 ขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการทาการตลาด การแขงขันในธุรกิจโรงแรม กลยุทธการบริหารลูกราย
ใหญคาสัมพันธ กลยุทธการรักษาลูกคารายใหญใหเกิดความจงรักภักดี กลยุทธทางการตลาดบริการดานอ่ืน ๆ กล
ยุทธการตลาดบริการภารในโรงแรม รวมทั้งการประเมินสภาวการณปจจัยของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจโดยการทํา
การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับเจาหนาที่ฝายการตลาดของโรงแรมในเครือ อมารีพบวา ขอมูลและ
ลักษณะทั่วไปของรงแรมอมารีที่มีผลตอปจจัยทางการตลาดคือโรงแรมอมารีหลายแหงใหสามารถเลือกใชบริการได
ในหลายทําเล มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน การเดินทางสะดวก และมีการใหบริการที่ดีโดยโรงแรมในเครืออมา
รีสามารถรองรับผูใชบริการไดตลอด ผูบริหารมีประสบการณและเปนมืออาชีพในการบริหารโรงแรมในระดับชาติ
และนานาชาติเปนกลุมโรงแรมขนาดใหญและมีกระบวนการบริหารที่เปนระบบ โรงแรมในเครืออมารีใหความสําคัญ
กับการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนอยางมากเพราะธุรกิจโรงแรมมีหัวใจหลักสําคัญคือการใหบริการ อมารีมีการ
สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองโดยการสงเขารับการอบรม สงเสริมใหศึกษาตอ และกําหนดคาตอบแทนที่มี
ความเหมาะสมเพื่อใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานปญหาและอุปสรรคตอการบริหารจัดการโรงแรมในเครืออมา
รีสวนใหญจะเปนเรื่องของเศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน รวมทั้งปจจัยทางดานความม่ันคงและ
การเมือง สวนการจัดการความสัมพันธกับบุคลากรจะใหความสําคัญเปนรายบุคคลมากกวาเปนรายกลุม เปดโอกาส
ใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ไมวาจะเปนความตองการหรือการบริหารงานและการแกปญหาใน
งานและแผนการที่เปนแนวทางในการรับมือตอการเปล่ียนแปลงของปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกโรงแรมใน
เครืออมารีน้ันไดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกเพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
สําหรับเตรียมรับตอการเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากลูกคารายใหญของโรงแรมในเครือ อมารีพบวาสวนใหญมีลักษณะการจด
ทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจเปนสวนบุคคล รองลงมาเปนหางหุนสวนสามัญนิติ บุคคล/หางหุนสวนจํากัด เม่ือ
พิจารณาตามหมวดธุรกิจ พบวาสวนใหญเปนธุรกิจดานยานยนต รองลงมาเปนธุรกิจดานธนาคาร/สถาบันการศึกษา/
รานคาปลีก/รานคาปลีก เม่ือพิจารณาตามชองทางการจําหนายสินคาและบริการ พบวาสวนใหญผานขายตรงโดย
พนักงานขาย รองลงมาผานชองทางออนไลน และเม่ือพิจารณาตามยอดขายโดยเฉล่ียตอปของกิจการ พบวาสวน
ใหญมียอดขายโดยเฉล่ียตอปต่ํากวา5,000,000 บาท รองลงมามียอดขายโดยเฉล่ียตอปตั้งแต 21,000,001-
40,000,000 บาท 

สวนพฤติกรรมการใชบริการของลูกคารายใหญพบวาผูใชบริการโรงแรมในเครือ อมารี (รายใหญ) สวน
ใหญมีงบประมาณที่ทานใชในการดําเนินการใชจายโรงแรมในเครือ อมารี ในรอบระยะเวลา 1 ปตั้งแต 5,000,001-
9,000,000 บาท สวนใหญลูกคารายใหญใชจํานวนโรงแรมในเครือ อมารี จํานวน 3 โรงแรม สวนใหญมีวัตถุประสงค
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เพื่อประชุมสัมมนา/จัดเล้ียงลักษณะการติดตอโรงแรมในเครือ อมารี สวนใหญติดตอใชบริการโรงแรมในเครือ อมารี 
โดยตรง (ไมผานตัวแทนขาย) และพบวาสวนใหญใชโรงแรมเดิมซํ้าทุกครั้ง แตมีการเช็คราคาจากที่อ่ืนเพื่อ
เปรียบเทียบสําหรับตอรองราคา 
 สําหรับความพึงพอใจในการใชบริการโรงแรมในเครือ อมารี พบวาผูใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับ
คุณภาพเพื่อตัดสินใจเพื่อใชบริการโรงแรมในเครือ อมารี  โดยรวมเห็นวาอยูในระดับคุณภาพดี เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอพบวาผูใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพของโรงแรมในเครืออมารี ที่มีคุณภาพดีใน 5 ลําดับแรก ดังน้ี มี
การจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ กับลูกคารายใหญในโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด ทริปสังสรรค เปนตน การ
ใหบริการแบบครบวงจรภายในที่เดียว (One Stop Services) โรงแรมในเครือ อมารี มีความสะอาดเรียบรอย มี
มาตรฐาน มีรูปแบบการนําเสนอผลงาน (Portfolios) ไดอยางชัดเจน และมีการส่ือสารระหวางโรงแรมและลูกคาราย
ใหญอยางสมํ่าเสมอ และปฏิบัติในโอกาสพิเศษอยางตอเน่ือง  
 4.4 ผลการกําหนดกลยุทธการรักษาลูกคารายใหญในธุรกิจโรงแรมในเครือ อมารีสรุปไดดังน้ี 
 รูปแบบ A – Model การปรับตัวใหเกิดความยืดหยุนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและส่ิงแวดลอมให
ตรงความตองการของลูกคารายใหญ(A : Adjustable Hotel Service ) การบริหารโรงแรมในเครืออมารีตองมีการ
ปรับตัวใหเกิดความยืดหยุนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและส่ิงแวดลอมใหตรงความตองการของลูกคารายใหญ
กลาวคือ ตองมีความยืดหยุนในการใหเครดิตลูกคารายใหญสูงกวา มีระบบการวางบิล และขั้นตอนการชําระเงินที่ไม
ยุงยาก มีระบบการติดตามงานจากโรงแรม เพื่อใหตรงตามกําหนดราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับผูใหบริการราย
อ่ืน โดยที่มี คุณภาพของโรงแรมใกลเคียงกันราคาสามารถยืดหยุนไดมากกวาผูใหบริการรายอ่ืนโดยมีคุณภาพและ
การบริการโรงแรมที่ใกลเคียง ระยะเวลาการใหเครดิตลูกคารายใหญมากกวา เม่ือเทียบกับผูใหบริการรายอ่ืนและมี
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน เขาใจงายสําหรับ ลูกคารายใหญ 
     รูปแบบ M–Model ใหความสําคัญกับลูกคารายใหญที่เปน Corporate และ/หรือ ตัวแทนบริษัททองเที่ยว 
(M: Exclusive Hotel Membership) การบริหารโรงแรมในเครืออมารีตองใหความสําคัญกับลูกคารายใหญที่เปน 
Corporate และ/หรือ ตัวแทนบริษัททองเที่ยวกลาวคือ มีสิทธิพิเศษแกลูกคารายใหญโดยการอัพเกรดหองพัก
สําหรับผูบริหารหรือแขกพิเศษและสามารถเลทเช็คเอาทไดถึง 6 pm.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ กับ
ลูกคารายใหญในโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด ทริปสังสรรค เปนตนมีหองพักรับรองพิเศษขณะลูกคารายใหญเขามาใช
บริการมีรายการสงเสริมการขายระยะยาวที่ดีตอลูกคารายใหญ เชน แคมเปญสะสมคะแนนจากการใชบริการและมี
บริการรับสงลูกคารายใหญในรูปแบบวีไอพ ี
 รูปแบบ A-Model (Well-designed Hotel Amenities)  มีมาตรฐานที่เปนเลิศของการใหบริการที่ไดรับ
การรับรองเปนประกันจนเปนที่ยอมรับทั่วไป (A:Well-designed Hotel Amenities)  การบริหารโรงแรมในเครืออ
มารีที่มีมาตรฐานที่เปนเลิศของการใหบริการที่ไดรับการรับรองเปนประกันจนเปนที่ยอมรับทั่วไป กลาวคือ มีความ
ทันสมัยมีความหรูหรา สะดวกสบาย เหมาะแกการใชบริการ ความซ่ือสัตยที่โรงแรมมอบใหครบ ทั้งคุณภาพ และ
บริการตามที่ไดตกลงกันไวกับลูกคารายใหญมีระบบการติดตอส่ือสารภายในองคกรที่ดีและสะดวก รวดเร็วมีส่ิ ง
อํานวยความสะดวกครบครันการใหบริการแบบครบวงจรภายในที่เดียว (One Stop Services)  มีขั้นตอน และ
กระบวนการคุณภาพการใหบริการ ทั้งกอนใชบริการและหลังใชบริการอยางเปนกันเองและมีประสิทธิภาพความตรง
ตอเวลา ในขั้นตอนการทํางานสําหรับลูกคารายใหญและมีความสะอาดเรียบรอย มีมาตรฐาน 
 รูปแบบ R-Model  เครือขายดานที่พักแรม รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ สาขาของโรงแรม ที่ลูกคา

รายใหญสามารถเขาถึงไดและสรางความสัมพันธกับลูกคารายใหญจนเกิดความจงรักภักดีมากขึ้น (R:Reliable 

Communication) การบริหารโรงแรมในเครืออมารีตองใหความสําคัญกับเครือขายดานที่พักแรม รวมถึงส่ิงอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ สาขาของโรงแรม ที่ลูกคารายใหญสามารถเขาถึงไดและสรางความสัมพันธกับลูกคารายใหญจน 

เกิดความจงรักภักดีมากขึ้น กลาวคอื 
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มีการส่ือสารระหวางโรงแรมและลูกคารายใหญอยางสมํ่าเสมอ และปฏิบัติในโอกาสพิเศษอยางตอเน่ืองมีการให
ขอมูลในรายละเอียดตั้งแตครั้งแรก หลังจากที่รับทราบความตองการของลูกคารายใหญมีบุคลากรที่มีความชํานาญ
ในดานตางๆของโรงแรมใหบริการมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีทักษะและความสามารถใหบริการมีเอกสารชี้แจง
ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานตั้งแต เริ่มงานจนถึงจบงาน อยางชัดเจน ครบถวน แกลูกคารายใหญมีจัดใหบริการ
ตอนรับลูกคารายใหญ และใหขอมูลที่ครบถวนมีบุคลากรใหในการดูแลในทุกขั้นตอนการมาใชบริการและมีฝาย
บริการลูกคาติดตามดูแลลูกคาพิเศษในแตละขั้นตอน 

    รูปแบบ I – Model ตองมีการบูรณาการสวนประกอบตาง ๆ ของโรงแรมใหเปนส่ิงที่มีนวัตกรรม โดยมี
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือสนับสนุน (I : Integrated Service)การบริหารโรงแรมในเครืออมารีตองมีการบูรณาการ
สวนประกอบตาง ๆ ของโรงแรมใหเปนส่ิงที่มีนวัตกรรม โดยมีเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสนับสนุนกลาวคือ มีสถาน
ที่ตั้งที่สามารถเดินทางมาใชบริการโรงแรมในเครือ อมารีไดโดยสะดวกและมีระบบใหบริการออนไลน เพื่อสะดวก 
รวดเร็ว ในการจอง 

5. สรุปผลการวิจัย

5.1  ผูบริหารโรงแรมในเครือ อมารี เห็นวาธุรกิจโรงแรมมีความสําคัญตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ นํารายไดเขาประเทศจํานวนมาก เกิดการจางงานและสรางรายไดใหแกประชาชน สอดคลองกับบท
วิเคราะหธุรกิจโรงแรมและรีสอรท (2553, น. 11) กลาววาธุรกิจโรงแรมและรีสอรทเปนธุรกิจบริการธุรกิจหน่ึงที่มี
ความสําคัญอยางมากในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยที่นับเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับประเทศ
มากกวา 9 แสนลานบาทแตก็มีการแขงขันที่สูงเพราะมีคูแขงหลายราย สอดคลองกับงานวิจัยของวีระ  วองมงคล
เดช (2548) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง โครงสรางและกลยุทธการแขงขันของธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษา อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา โรงแรมมีการกระจุกตัวสูง และตลาดมีการแขงขันกันสูง ซ่ึงถาโรงแรมใดตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดมากที่สุดก็จะไดเปรียบ นอกจากน้ีธุรกิจโรงแรมยังเปนธุรกิจที่ มีความออนไหวตอ
สภาพแวดลอมจึงจําเปนตองมีกระบวนการบริหารจัดการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา ดังที่ เมธาฤทธานนท (2007) กลาววา การวิเคราะหเชิงกลยุทธ(Strategic Analysis) คือการวิเคราะหถึง
ปจจัยและสภาวะตางๆที่เก่ียวของกับองคกรและกลยุทธขององคกรเพื่อที่จะไดมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ
ปจจัยตางๆรวมทั้งสถานะของตัวองคกรไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้นการวิเคราะหเชิงกลยุทธจะบอกใหทราบวาปจจัยหรือ
สภาวะแวดลอมภายนอกมีลักษณะอยางไรมีการเปล่ียนแปลงในลักษณะใดบางและกอใหเกิดโอกาสและขอจํากัดตอ
องคกรธุรกิจอยางไรนอกจากน้ีการวิเคราะหเชิงกลยุทธจะชวยใหองคกรทราบถึงทรัพยากร (Resources) และ
ความสามารถตางๆ (Capabilities) ที่มีอยูภายในองคกรวาเปนจุดแข็งหรือจุดออนอยางไรและจะชวยใหองคกร
สามารถบรรลุความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) สวนประเด็นความไดเปรียบทางการ
แขงขันของอมารีน้ันพบวาอมารีมีผูบริหารที่เปนมืออาชีพ ประสบการณสูง มีบุคลากรที่เปนมืออาชีพในการใหบริการ 
มีโรงแรมในเครือหลายแหง มีบริการที่ดี มีคุณภาพ มีการสํารวจความตองการของลูกคา มีทําเลที่ตั้งที่ดี มีส่ิงอํานวย
ความสะดวกครบครัน มีกิจกรรมหลากหลาย มีแพ็คเก็จรองรับลูกคาทุกซีซ่ัน มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการ
ใหบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกใหลูกคา และสามารถรองรับลูกคาไดตลอดสวนกลยุทธที่มีความสัมพันธกับลูกคาราย
ใหญ การหาลูกคารายใหญรายใหม และการบริหารจัดการลูกคารายใหญสัมพันธกับลูกคารายใหญรายเกาโรงแรม
ในเครือ อมารีใชกลยุทธเชิงรุกโดยการตรวจสอบขอมูลทางการตลาดของลูกคากลุมเปาหมายแลวขอเขาพบเพื่อ
นําเสนอสินคาที่มีความหลากหลายและการใหบริการที่ดีของอมารี มีการกําหนดราคาที่ดึงดูดใจลูกคา ใชชองทาง
การจัดจําหนายหลากหลายชองทางทั้งโดยพนักงานขาย บริษัทเอเยนตทัวรโทรศัพท  Social media และทาง
เว็บไซต ใชวิธีการสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตร เชน สายการบิน บัตรเครดิต นิตยสาร ธนาคาร และอ่ืนๆ 
นอกจากน้ียังมีการโฆษณาผานทางโทรทัศนเพื่อใหเปนที่รูจักของคนไทยมากขึ้น และยังใชกลยุทธในการบริหาร
ลูกคาสัมพันธโดย  1. การสรางฐานขอมูลของลูกคา (Database) 2. การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic)  3. 
การกําหนดโปรแกรมเพื่อสรางความสัมพันธ (Action) และ  4. การรักษาลูกคา (Retention) และ การรักษาความ

- 169 -



การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภัฎสรุาษฎร์ธานีวิจยั ครังที  : 2556 

“การวจิยัเพือพฒันาท้องถินสูป่ระชาคมอาเซียน” 
(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 

 
      

เติบโตของความสัมพันธลูกคา ซ่ึงการบริหารลูกคาสัมพันธน้ันเปนกลยุทธหลักอยางหน่ึงในการแขงขันที่ใหความ
สนใจตอความตองการของผูบริโภคและผสมผสานวิธีตางๆในการเผชิญหนากับลูกคาภายในองคกรการบริหารลูกคา
สัมพันธเปนการปรับปรุงกระบวนการในการทําธุรกิจเพื่อที่จะสงมอบคุณคาไปยังลูกคาพนักงานที่เก่ียวของและ
ผูเก่ียวของขององคกร (Stanley A Brown, 2000) จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาโรงแรมในเครืออมารีมีการใชกล
ยุทธที่หลากหลายเพือ่ตอบสนองความตองการของลูกคาและแสวงหาลูกคา  
 5.2 สวนกลยุทธการรักษาลูกคารายใหญรายเกาเพื่อใหเกิดความจงรักภักดีของธุรกิจโรงแรมอมารีน้ัน อมา
รีใหความสําคัญมากเพราะการรักษาลูกคารายเกามีตนทุนที่ต่ํากวาการหาลูกคารายใหมโดยการรักษาลูกคารายเกา
ของอมารีจะมีสวนลดพิเศษใหสําหรับลูกคาที่มีการซ้ือซํ้า และมีโปรโมชั่นพิเศษอ่ืนๆ ให นอกจากน้ียังมีการสํารวจ
ขอมูลหลังการใหบริการเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการใหบริการของโรงแรม และมีการดูแลใหบริการ
ลูกคาเปนอยางดี  ซ่ึงถือวารูปแบบการตลาดที่มุงเนนการเอาใจใสลูกคา (Accountable Marketing) เปนรูปแบบที่
ทําหลังลูกคาซ้ือสินคาหรือบริการไปแลวพนักงานจะติดตอกลับไปยังลูกคาเพื่อสอบถามถึงการซ้ือหรือการใชบริการ
วาลูกคามีความพึงพอใจเพียงใดและพรอมรับฟงขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงสินคาหรือบริการใหดียิ่งขึ้นเพื่อการสราง
ความพึงพอใจของลูกคาใหกลายเปนลูกคาผูมีความจงรักภักดีกับบริษัท(Kotler, 2003) 
  5.3 เจาหนาที่ฝายการตลาดของโรงแรมในเครือ อมารีเห็นวาขอมูลและลักษณะทั่วไปของโรงแรมอมารีที่
มีผลตอปจจัยทางการตลาดคือโรงแรมในเครืออมารีมีหลายสาขาใหสามารถเลือกใชบริการไดในหลายทําเล มีส่ิง
อํานวยความสะดวกครบครัน การเดินทางสะดวก และมีการใหบริการที่ดีโดยโรงแรมในเครืออมารีสามารถรองรับ
ผูใชบริการไดตลอด ผูบริหารมีประสบการณและเปนมืออาชีพในการบริหารโรงแรมในระดับชาติและนานาชาติเปน
กลุมโรงแรมขนาดใหญและมีกระบวนการบริหารที่เปนระบบ สอดคลองกับงานวิจัยของ Raymond K.S. Chu, and 
Tat Choi (2000) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง An Importance-Performance Analysis of Hotel Selection 
Factors in the Hong Kong Hotel Industry: A Comparison of Business and Leisure Travellersพบวา  
การเลือกใชบริการโรงแรมในประเทศฮองกงของนักธุรกิจและนักทองเที่ยวทั่วไปพบวาขึ้นอยูกับปจจัยในประเด็นของ 
คุณภาพการบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวก คุณคาของโรงแรม สวนหนาและหองพัก อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้ง 
ความปลอดภัยนอกจากน้ีโรงแรมในเครืออมารีใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนอยางมากเพราะ
ธุรกิจโรงแรมมีหัวใจหลักสําคัญคือการใหบริการ มีการสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองโดยการสงเขารับการ
อบรม สงเสริมใหศึกษาตอ และกําหนดคาตอบแทนที่มีความเหมาะสมเพื่อใหบุคลกรมีแรงจูงใจในการทํางาน
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรทัต  คงจันทร (2541) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม
ในธุรกิจโรงแรม ศึกษากรณีโรงแรมในเครือแอคคอร กรุงเทพมหานคร พบวา การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม
ในธุรกิจโรงแรมน้ัน พนักงานใหความสําคัญในสวนของการพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรมเปนอยางมากสวน
ปญหาและอุปสรรคตอการบริหารจัดการโรงแรมในเครืออมารีสวนใหญจะเปนเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศและ
เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน รวมทั้งปจจัยทางดานความม่ันคงและการเมือง สําหรับการจัดการความสัมพันธกับ
บุคลากรจะใหความสําคัญเปนรายบุคคลมากกวาเปนรายกลุม เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น ไมวาจะเปนความตองการหรือการบริหารงานและการแกปญหาในงานและแผนการที่เปนแนวทางในการ
รับมือตอการเปล่ียนแปลงของปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกโรงแรมในเครืออมารีน้ันไดทําการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกเพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค สําหรับเตรียมรับตอการ
เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา 
  5.4 ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพเพื่อตัดสินใจเพื่อใชบริการโรงแรมในเครือ อมารี พบวาผูใชบริการมี
ความคิดเห็นตอระดับคุณภาพเพื่อตัดสินใจเพื่อใชบริการโรงแรมในเครือ อมารี  โดยรวมเห็นวาอยูในระดับคุณภาพดี 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการมีความคิดเห็นตอระดับคุณภาพของโรงแรมในเครืออมารี ที่มีคุณภาพดีใน 
5 ลําดับแรก คือ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ กับลูกคารายใหญในโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด ทริป
สังสรรค เปนตน การใหบริการแบบครบวงจรภายในที่เดียว (One Stop Services) โรงแรมในเครือ อมารี มีความ
สะอาดเรียบรอย มีมาตรฐาน มีรูปแบบการนําเสนอผลงาน (Portfolios) ไดอยางชัดเจน และมีการส่ือสารระหวาง
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โรงแรมและลูกคารายใหญอยางสมํ่าเสมอ และปฏิบัติในโอกาสพิเศษอยางตอเน่ือง ซ่ึงผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา
กิจกรรมการสงเสริมการตลาดอยางตอเน่ืองและหลากหลายจะเปนตัวกระตุนใหผูบริโภคที่ใชบริการกลับมาใชบริการ
อีก หรือผูที่ไมเคยใชบริการอยากมาใชบริการ ซ่ึงถือวาเปนกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขายของสินคาหรือบริการของบริษัท
ไดอยางตอเน่ืองจากการที่ลูกคามีการบอกตอปากตอปากสรางทัศนคติที่ดีตอสินคาหรือบริการและบริษัททําใหลูกคา
สามารถจดจําและเกิดภาพลักษณที่ดีตอบริษัทและบริการในระยะยาวเพื่อใหเกิดความจงรักภักดีตอบริษัทและสินคา
หรือบริการกรณีที่บริษัทมีสินคาหรือบริการหลายประเภทหลายรูปแบบเม่ือลูกคาไดใชบริการไปแลวประทับใจบริษัท
ก็มีโอกาสที่จะเสนอขายบริการอ่ืนๆไดสําเร็จมากขึ้น และเพื่อใหลูกคาแนะนําสินคาหรือบริการตอไปยังผู อ่ืนใน
ทางบวกซ่ึงทําใหเกิดความนาเชื่อถือไดดีกวาการโฆษณาและลูกคาจะสามารถเปนกระบอกเสียงชั้นดีใหบริษัทอีกตอ
หน่ึง (ชื่นจิตต  แจงเจนกิจ, 2546)สอดคลองกับงานวิจัยของปราณี อมรินทรรัตน (2542) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครพบวาลูกคาผูใชบริการโรงแรมมีความพึง
พอใจใชการบริการของโรงแรมในระดับพึงพอใจมาก เชนเดียวกับมีความพึงพอใจตอปจจัยในการใหบริการตาง ๆ 
ปจจัยที่สรางความพึงพอใจใหลูกคา คือความสะอาดของหองพัก ความสุภาพออนโยนและบุคลิกภาพของผูใหบริการ 
บรรยากาศ และความงามของโรงแรม สําหรับกลยุทธที่ใชเสริมสรางความพึงพอใจลูกคา พบวา พนักงานผูใหบริการ
ที่มีความสําคัญตอการใหบริการและมีการเสริมสรางศักยภาพของพนักงาน ทั้งโรงแรมขนาดใหญ กลางและเล็ก 

5.5 ผลการวิจัยพบปจจัยที่มีผลตอการสรางศักยภาพการแขงของธุรกิจโรงแรมในเครืออมารีมีทั้งหมด 5
กลุมปจจัย  ดวยกันคือ การปรับตัวใหเกิดความยืดหยุนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและส่ิงแวดลอมใหตรงความ
ตองการของลูกคารายใหญการใหความสําคัญกับลูกคารายใหญที่เปน Corporate และ/หรือ ตัวแทนบริษัท
ทองเที่ยวมาตรฐานที่เปนเลิศของการใหบริการที่ไดรับการรับรองเปนประกันจนเปนที่ยอมรับทั่วไปเครือขายดานที่
พักแรม รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ สาขาของโรงแรม ที่ ลูกคารายใหญสามารถเขาถึงไดและสราง
ความสัมพันธกับลูกคารายใหญจนเกิดความจงรักภักดีมากขึ้นและการบูรณาการสวนประกอบตาง ๆ ของโรงแรมให
เปนส่ิงที่มีนวัตกรรม โดยมีเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสนับสนุน  ซ่ึงนํามากําหนดเปนกลยุทธการรักษาลูกคารายใหญ
ในธุรกิจโรงแรมในเครือ อมารี แบบ AMARI ซ่ึงประกอบดวย  

5.5.1 การปรับตัวใหเกิดความยืดหยุนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและส่ิงแวดลอมใหตรงความ
ตองการของลูกคารายใหญ(A:Adjustable Hotel Service )น่ันคือ ตองมีความยืดหยุนในการใหเครดิตลูกคาราย
ใหญสูงกวา มีระบบการวางบิล และขั้นตอนการชําระเงินที่ไมยุงยาก มีระบบการติดตามงานจากโรงแรม เพื่อใหตรง
ตามกําหนดราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับผูใหบริการรายอ่ืน โดยที่มีคุณภาพของโรงแรมใกลเคียงกันราคา
สามารถยืดหยุนไดมากกวาผูใหบริการรายอ่ืนโดยมีคุณภาพและการบริการโรงแรมที่ใกลเคียง ระยะเวลาการให
เครดิตลูกคารายใหญมากกวา เม่ือเทียบกับผูใหบริการรายอ่ืนและมีรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และรายการ
คาใชจายที่เกิดขึ้นอยางชดัเจน เขาใจงายสําหรับ ลูกคารายใหญสอดคลองกับบทสัมภาษณผูบริหารโรงแรมในเครือ 
อมารีที่กลาววา “อมารีใหความสําคัญมากในการรักษาลูกคารายใหญเพราะการรักษาลูกคารายเการายใหญมีตนทุน
ที่ต่ํากวาการหาลูกคารายใหมโดยการรักษาลูกคารายเกาของอมารีจะมีสวนลดพิเศษใหสําหรับลูกคาที่มีการซ้ือซํ้า 
และมีโปรโมชั่นพิเศษอ่ืนๆ ให” นอกจากน้ียังไมการใชกลยุทธในการบริหารลูกคาสัมพันธเพื่อใหลูกคากลับมาใช
บริการซํ้าดวย 

5.5.2 ลูกคารายใหญที่เปน Corporate และ/หรือ ตัวแทนบริษัททองเที่ยว(M: Exclusive Hotel 
Membership) น่ันคือมีสิทธิพิเศษแกลูกคารายใหญโดยการอัพเกรดหองพักสําหรับผูบริหารหรือแขกพิเศษและ
สามารถเลทเช็คเอาทไดถึง 6 pm. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ กับลูกคารายใหญในโอกาสพิเศษ เชน 
วันเกิด ทริปสังสรรค เปนตนมีหองพักรับรองพิเศษขณะลูกคารายใหญเขามาใชบริการมีรายการสงเสริมการขาย
ระยะยาวที่ดีตอลูกคารายใหญ เชน แคมเปญสะสมคะแนนจากการใชบริการและมีบริการรับสงลูกคารายใหญใน
รูปแบบวีไอพีซ่ึงสอดคลองกับการสัมภาษณผูบริหารโรงแรมในเครือ อมารี ที่พบวาใหความสําคัญกับลูกคารายใหญ
เปนอยางมากเพราะรายไดหลักมาจากกลุมลูกคารายใหญ ซ่ึงจะมีสวนลดใหเชน “มีการกําหนดราคาหองพักที่
เรียกวาSpecial/Promotion Rate เปนอัตราพิเศษที่ลดจากราคาปกติ ซ่ึงโรงแรมเสนอใหแกผูพักที่มาพักซํ้า 
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(Repeat Client) โดยแบงเปนกลุมตางๆ ไดแก1)Corporate Rate / Business Rate  เปนอัตราราคาประเภท
ธุรกิจที่โรงแรมเสนอใหกับกลุมลูกคารายใหญที่เปน กลุมพนักงานบริษัทมาพักโรงแรมในนามของบริษัท 2) 
Government Rate  เปนอัตราราคาประเภทกลุมขาราชการ ที่โรงแรมเสนอใหแกกลุมขาราชการตามขอตกลงที่ทํา
เปนสัญญาระหวางโรงแรมและหนวยราชการ 3) Agent Rate  เปนอัตราราคาประเภทบริษัทตัวแทนการทองเที่ยว 
ที่โรงแรมเสนอใหแกกลุมบริษัทตัวแทนการทองเที่ยว และอาจรวมถึงพนักงานบริษัทสายการบิน และ 4) Day Rate 
(หรือ Day Use)เปนอัตราราคาประเภทการพักโดยไมคางคืน ที่โรงแรมเสนอใหแกกลุมที่มาใชบริการหองพักระหวาง
วันโดยไมพักคางคืน”  และ “ส่ิงที่โรงแรมในเครือ อมารี ทําคือ“การรักษาลูกคา หรือ Retention”ลูกคารายใหญ 
ดวยวิธีการ“การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management : CRM ” ซ่ึงเปนกลยุทธในการ
สรางทัศนคติ หรือ ความชอบ ตอการใหบริการของโรงแรม ในเครือ อมารี ทั้งในสวนที่เก่ียวกับพนักงานที่ใหบริการ  
ชองทางการส่ือสาร และ ลูกคารายใหญ ที่เปนผลมาจากการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน” 
 5.5.3  มีมาตรฐานที่เปนเลิศของการใหบริการที่ไดรับการรับรองเปนประกันจนเปนที่ยอมรับทั่วไป 
(A:Well-designed Hotel Amenities) น่ันคือมีความทันสมัยมีความหรูหรา สะดวกสบาย เหมาะแกการใชบริการ 
ความซ่ือสัตยที่โรงแรมมอบใหครบ ทั้งคุณภาพ และบริการตามที่ไดตกลงกันไวกับลูกคารายใหญมีระบบการ
ติดตอส่ือสารภายในองคกรที่ดีและสะดวก รวดเร็วมีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครันการใหบริการแบบครบวงจร
ภายในที่เดียว (One Stop Services)  มีขั้นตอน และกระบวนการคุณภาพการใหบริการ ทั้งกอนใชบริการและหลัง
ใชบริการอยางเปนกันเองและมีประสิทธิภาพความตรงตอเวลา ในขั้นตอนการทํางานสําหรับลูกคารายใหญและมี
ความสะอาดเรียบรอย มีมาตรฐานสอดคลองกับการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ฝายการตลาดโรงแรมในเครืออ
มารี ที่กลาววา “โรงแรมอมารีหลายแหงใหสามารถเลือกใชบริการไดในหลายทําเล มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบ
ครัน การเดินทางสะดวก และมีการใหบริการที่ดี”  และ “ความไดเปรียบทางการแขงขันของอมารีคือมีผูบริหารที่
เปนมืออาชพี ประสบการณสูง มีบุคลากรที่เปนมืออาชีพในการใหบริการ มีโรงแรมในเครือหลายแหง มีบริการที่ดี มี
คุณภาพ มีการสํารวจความตองการของลูกคา มีทําเลที่ตั้งที่ดี มีสิงอํานวยความสะดวกครบครัน มีกิจกรรม
หลากหลาย มีแพ็คเก็จรองรับลูกคาทุกซีซ่ัน มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการใหบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกให
ลูกคา และสามารถรองรับลูกคาไดตลอด” 
 5.5.4 เครือขายดานที่พักแรม รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ สาขาของโรงแรม ที่ลูกคารายใหญ
สามารถเขาถึงไดและสรางความสัมพันธกับลูกคารายใหญจนเกิดความจงรักภักดีมากขึ้น  (R:Reliable 
Communication) น่ันคือมีการส่ือสารระหวางโรงแรมและลูกคารายใหญอยางสมํ่าเสมอ และปฏิบัติในโอกาสพิเศษ
อยางตอเน่ืองมีการใหขอมูลในรายละเอียดทั้ครั้งแรก หลังจากที่รับทราบความตองการของลูกคารายใหญมีบุคลากร
ที่มีความชํานาญในดานตางๆของโรงแรมใหบริการมีบุคลากรทีมี่ความเชี่ยวชาญมีทักษะและความสามารถใหบริการ
มีเอกสารชี้แจงขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานตั้งแต เริ่มงานจนถึงสุดงาน อยางชัดเจน ครบถวน แกลูกคารายใหญ
มีจัดใหบริการตอนรับลูกคารายใหญ และใหขอมูลที่ครบถวนมีบุคลากรใหในการดูแลในทุกขั้นตอนการมาใชบริการ
และมีฝายบริการลูกคา ติดตามดูแลลูกคาพิเศษในแตละขั้นตอนสอดคลองกับการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่
ฝายการตลาดโรงแรมในเครืออมารี ที่กลาววา “เครืออมารีมีโรงแรมที่มีสาขาหลายแหงสามารถรองรับผูใชบริการได
ตลอด ผูบริหารมีประสบการณและเปนมืออาชีพในการบริหารโรงแรมในระดับชาติและนานาชาติเปนกลุมโรงแรม
ขนาดใหญและมีกระบวนการบริหารที่เปนระบบ”  “อมารีใหความสําคัญมากเพราะการรักษาลูกคารายเกามีตนทุน
ที่ต่ํากวาการหาลูกคารายใหมโดยการรักษาลูกคารายเกาของอมารีจะมีสวนลดพิเศษใหสําหรับลูกคาที่มีการซ้ือซํ้า 
และมีโปรโมชั่นพิเศษอ่ืนๆ ให นอกจากน้ียังมีการสํารวจขอมูลหลังการใหบริการเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการใหบริการของโรงแรม และมีการดูแลใหบริการลูกคาเปนอยางดี”และ “การสงเสริมการขายใชวิธีการ
สงเสริมการขายรวมกับพันธมิตร เชน สายการบิน บัตรเครดิต นิตยสาร ธนาคาร และ อ่ืนๆ โดยใหสวนลดพิเศษกับ
สมาชิกในหนวยงานและองคกรน้ันๆ” 
 5.5.5 มีการบูรณาการสวนประกอบตาง ๆ ของโรงแรมใหเปนส่ิงที่มีนวัตกรรม โดยมีเทคโนโลยีเปน
เครื่องมือสนับสนุน(I : Integrated Service)น่ันคือมีสถานที่ตั้งที่สามารถเดินทางมาใชบริการโรงแรมในเครือ อมารี
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ไดโดยสะดวกและมีระบบใหบริการออนไลน เพื่อสะดวก รวดเร็ว ในการจองสอดคลองกับการสัมภาษณผูบริหารและ
เจาหนาที่ฝายการตลาดโรงแรมในเครืออมารี ที่กลาววา“อมารีใชเทคโนโลยีสนับสนุนการใหบริการ เชนการส่ังซ้ือ
สินคาและการโอนเงินชําระคาบริการที่หลากหลายชองทาง เชน อินเตอรเน็ต หรือธนาคาร เปนตน”นอกจากน้ียัง
พบวา “ส่ิงที่อมารีไดเปรียบคือมีหนวยงานเฉพาะที่ดูแลเครือขายสังคมออนไลน  เพื่อเปนเพิ่มชองทางการขาย และ
เขาถึงลูกคาไดทั่วถึงมากขึ้น ทั้งลูกคาที่เคยมาใชบริการรวมถึงลูกคาใหมโดยมีเปาหมายเพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
และสนองตอบตอการเปล่ียนแปลงของตลาดไดอยางทันที ทําใหเครือขายสังคมออนไลนของบริษัทไดรับความนิยม
และประสบความสําเร็จอยางสูง”และ “อมารีใหความสําคัญกับโซเชียลมีเดียและการโฆษณาบนมือถือซ่ึงเปนส่ือที่
กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว สวนการผสานฟงกชั่นรวมกับเครื่องมือคนหาโรงแรมบนเว็บไซตทั้ง Google และ Trip 
Advisor” 

6. การนําผลวิจัยไปใชประโยชน
6.1 ผลการวิจัยทําใหทราบถึงกระบวนการทางการตลาดเพื่อการรักษา การซ้ือซํ้าหรือการกลับมาใชบริการ

ใหมของผูรับบริการ เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในดานตางๆ เพื่อเปนกลยุทธในการ
รักษาผูรับบริการโรงแรมในเครือ อมารี รวมทั้งเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของ
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยเพื่อเปนกลยุทธในการรักษาลูกคา ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.2 ผลการวิจัยทําใหทราบถึงความพึงพอใจในการใชบริการโรงแรมในเครือ อมารีใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดานบริการของโรงแรม เพื่อใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจในการบริการ ซ่ึงจะสงผล
ตอความเชื่อม่ันในการบริการและจงรักภักดีตอการรับบริการของโรงแรมในเครือ อมารี 

6.3 ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอโรงแรมในเครือ อมารี รวมทั้งเปนประโยชนตออุตสาหกรรม
โรงแรมในประเทศไทย เพื่อสรางรูปแบบการบริหารการตลาดที่มีคุณภาพเพื่อเปนกลยุทธในการรักษาลูกคาให
เปนไปโดยสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพและสามารถคงสภาพตอไปได 
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บทคัดย่อ 
แนวคิดการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นสินทรัพย์เป็นรูปแบบท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับ

ชุมชน การศึกษาเพ่ือการประเมินมูลค่าต้นไม้โดยเทียบจากมูลค่าตลาดท่ีมีการซื้อขายจริงจะเป็นกลไกสะท้อนการ
ปลูกต้นไม้ตามดุลยภาพตลาด การศึกษาใช้ราคาไม้สักท่ีมีการซื้อขายจริงในตลาดมาคํานวณมูลค่า ผลการศึกษา
พบว่า การจัดการแนวทางปลูกต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์ ประชาชนสามารถปลูก ตัด แปรรูปและจําหน่ายต้นไม้ได้ การ
ปลูกต้นไม้สามารถรับรองเป็นทรัพย์สินได้ และสามารถนําต้นไม้ค้ําประกันหน้ีสินหรือชําระหน้ีได้ มาตรการส่งเสริม
การปลูกต้นไม้ครอบคลุมท้ังกลุ่มท่ีมีและกลุ่มไม่ท่ีมีท่ีดินเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นจุดแข็งท่ีจะทําให้การปลูกต้นไม้มี
ความเป็นไปได้และเกิดความยั่งยืน  แนวความคิดดังกล่าวสามารถนําไปเป็นนโยบายและไกเพ่ือสร้างรูปแบบการ
ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยบูรณาการทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องและเข้าถึงกลุ่มบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คําสําคัญ: การปลูกต้นไม้ สินทรัพย์ และมูลค่าตลาด 

Abstract 
Cultivation concept is asset that a drive to increase green area in community. In addition, to estimate 

the market value of trees is mechanized crop growing following market equilibrium. This study use actual market 
value of teak for evaluation. Surprisingly, the results showed that guideline management for useful cultivation; 
people are able to cultivate, cut, transform and sale trees. In addition, cultivation is able to grantee of assets. 
Beside, trees are guaranteed for liability and paid. Measurement of cultivation extension procedures are involved 
not only landed property but also non-landed property. Therefore it is strengths for possibility crop growing 
sustainability. There is an important to push policy and pattern of cultivation including integrated public 
participation. Also all groups are able to share benefit policy.   
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บทนํา 

การส่งเสริมการปลูกต้นไม้เป็นประเด็นท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าเพ่ือ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของประเทศ เพ่ือบรรเทาปัญหาของสังคม เช่น การปลูก
ต้นไม้ใช้หน้ี และเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลก รวมท้ังเป็นแหล่งกัก
เก็บคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (นิวัติ เรืองพาณิช, 2542, สุนีย์ มัล
ลิกะมาลย์ และคณะ, 2555) 

ความสําคัญของการปลูกต้นไม้ได้ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ซึ่งได้มีการดําเนินงานใน
หลากหลายรูปแบบอย่างต่อเน่ือง เช่น ธนาคารต้นไม้ (Tree bank) ในประเทศไทย ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกต้นไม้ยืนต้นประเภทใช้เน้ือไม้ได้ ผสมผสานกับพืชเศรษฐกิจปกติ ให้เกิดความหลากหลายในท่ีดินทํา
กินของตนเอง แล้วรวมกลุ่มกันเข้าเป็นธนาคารต้นไม้สาขา รวมเป็นองค์กรระดับชาติ เสนอต่อรัฐให้รับรองต้นไม้เป็น
ทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่านําไปใช้ได้ เช่น เป็นหลักประกันหน้ีสิน ประกันตน ใช้เป็นเงินออม เป็นการสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชน ปลูกต้นไม้ในท่ีดินทํากินของตนเอง แก้ไขปัญหาหน้ีสิน และการสูญเสียท่ีดินของเกษตรกร ฟ้ืนคืนระบบ
นิเวศในพ้ืนท่ีเกษตรแก้ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติท้ังในระดับประเทศและระดับโลก เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  นอกจากการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในรูปแบบของธนาคารแล้ว หน่วยงานต่างๆ ยังมีการ
ดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมการปลูกต้นไม้และสร้างสวนป่า  เช่น หมู่บ้านป่าไม้ ของกรมป่าไม้  โครงการปลูกต้นไม้ใช้หน้ี 
สวนป่าเศรษฐกิจ เป็นต้น (ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, 2550) 

วัตถุประสงค์ 

การศึกษาน้ีอาศัยหลักวิเคราะห์ทางการเงินและวิเคราะห์ผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังระดับปัจเจก ระดับเครือข่าย 
และระดับประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ อีกท้ังได้แนวทางในการประยุกต์
รูปแบบของการดําเนินการปลูกป่าหรือต้นไม้ในต่างประเทศให้เหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินการปลูกป่าหรือต้นไม้
ในประเทศไทยท่ีมีความเป็นไปได้ทางการเ งิน สอดคล้องกับแนวโน้มและสถานการณ์ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และเหมาะสมกับภูมิสังคมของประเทศไทย  

วิธีการวิจัย 

เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการจัดการปลูกต้นไม้ท้ังในประเทศไทยและ
ต่างประเทศพบว่าในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานพยายามสร้างโครงการท่ีใช้ต้นไม้เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนด้วย
รูปแบบและกลไกต่าง ๆ  คณะผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวคิดพ้ืนฐานท่ีว่า  “ต้นไม้คือทรัพย์สินท่ีมีคุณค่าและมีมูลค่า  จะ
ทําอย่างไรให้คนเห็นคุณค่าและได้รับมูลค่าท่ีสะท้อนถึงมูลค่าท่ีแท้จริงของต้นไม้ได้”   เพ่ือหาข้อเสนอในการจัดการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ท้ังน้ีภายใต้แนวคิดดังกล่าวย่อมมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะเรื่องชนิดไม้ท่ีต้องสามารถใช้เน้ือ
ไม้ได้ในอนาคต ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม เน้นกระบวนการปลูกท่ีช่วยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ  

การศึกษาน้ีใช้หลักการประเมินมูลค่าต้นไม้ตามราคาตลาด (Market value approach) ประเมินค่าจาก
การใช้ประโยชน์ทางตรงจากต้นไม้ (Direct use value) (Garrod, G. and Willis, K. G.,1999, อดิศร์ อิศรางกูร ณ 
อยุธยา, 2554) โดยพิจารณาจากการใช้ประโยชน์จากเน้ือไม้ ซึ่งประเมินจากมูลค่าตลาดของเน้ือไม้ท่ีมีการซื้อขายกัน
จริง ระเบียบวิธีวิจัยท่ีนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประกอบด้วย การวิจัย
เอกสาร การสนทนากลุ่มเจาะจง (Focus group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) รวบรวมข้อมูล
จากเอกสารวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาจัดทําเป็นเง่ือนไขของแบบจําลอง (Model) มูลค่าต้นไม้ซึ่งมีรายละเอียด
ดังน้ี 
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พันธุ์ไม้ชนิดท่ีกําหนด 
การกําหนดพันธ์ุไม้ผู้วิจัยใช้ไม้สักซึ่งเป็นกลุ่มชนิดไม้ท่ีสามารถใช้เน้ือไม้ได้ในอนาคต ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 

เน้นกระบวนการปลูกท่ีช่วยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยเก้ือกูลระบบนิเวศ ต้นไม้มีอัตราเติบโตปาน
กลาง รอบตัดฟันยาว ต้นไม้ท่ีมีมูลค่าเน้ือไม้สูง (บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, 2542) โดยจะมีอายุโครงการ 30 ปี ท้ังน้ีการ
คัดเลือกพันธ์ุไม้ท่ีปลูกในแต่ละพ้ืนท่ี ควรพิจารณาตามความเหมาะสมทางลักษณะภูมิประเทศ และระบบนิเวศของ
แต่ละพ้ืนท่ี เน่ืองจากอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ชนิดน้ันได้ 

สําหรับรูปแบบการปลูกผู้มีส่วนร่วมสามารถปลูกต้นไม้ร่วมกับสังคมพืชเดิม เช่น สวนผลไม้ สวนยางพารา 
หรือปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้ รวมท้ังสามารถปลูกต้นไม้ตามแนวเขตแดนตามลักษณะของพ้ืนท่ี นอกจากน้ีแนวคิดดังกล่าว
ควรจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการปลูกต้นไม้ได้หลากหลาย  และเป็นการสร้างเครื่องมือท่ี
เช่ือมโยงกับหลายมิติท้ังมิติสังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  (มณฑล จําเริญพฤกษ์ และคณะ, 2547) ในการน้ีได้
แบ่งสถานะของผู้มีส่วนร่วมเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ กลุ่มท่ีไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง แต่สามารถมีส่วนร่วมใน
การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และสามารถมีรายได้เสริมจากการปลูกต้นไม้ กลุ่มท่ีสอง คือกลุ่มท่ีมีท่ีดินเป็นของตนเอง และ
ต้องการปลูกต้นไม้เพ่ือปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ และสร้างเงินออมในอนาคต ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กรณี คือ การ
ปลูกต้นไม้เสริมร่วมกับไม้ท่ีมีอยู่เดิม และปลูกไม้เศรษฐกิจในท่ีดินของตนเอง และกลุ่มสุดท้ายเป็น กลุ่มท่ีมีท่ีดินเป็น
ของตนเองและต้องการปลูกต้นไม้ในเชิงพาณิชย์  

หลักเกณฑ์ในการคํานวณราคาต้นไม้ 
ตารางท่ี 1: มูลค่าเพ่ิมและมูลคา่ของไม้สัก แตล่ะปี 

ไม่อนุญาตให้ตัด อนุญาตให้ตัด 
ปี มูลค่าเพ่ิมแต่ละปี 

(บาท) 
มูลค่าท่ีขายได้ (บาท) ปี มูลค่าเพ่ิมแต่ละปี 

(บาท) 
มูลค่าท่ีขายได้ (บาท) 

1 0 1.00 16 24.47 200.76 
2 2.16 2.16 17 13.64 214.40 
3 3.29 5.45 18 27.28 241.69 
4 4.39 9.84 19 40.92 282.61 
5 5.48 15.32 20 54.56 337.17 
6 6.58 21.90 21 16.75 353.92 
7 7.67 29.57 22 33.51 387.43 
8 8.77 38.34 23 50.26 437.69 
9 9.87 48.21 24 67.01 504.70 
10 10.96 59.17 25 83.77 588.47 
11 12.06 71.23 26 23.95 612.42 
12 13.16 84.39 27 47.90 660.31 
13 14.25 98.64 28 71.84 732.16 
14 15.35 113.99 29 95.79 827.95 
15 18.57 132.56 30 119.74 947.69 
หมายเหตุ: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ราคาไม้สักอายุ 15 ปีท่ีมีการซื้อขายจริงในตลาดราคา 132.56 บาทต่อต้น 
ราคาไม้สักอายุ 20 ปีราคา 337.17 บาทต่อต้น ราคาไม้สักอายุ 25 ปี ราคา 588.47 บาทต่อต้น และราคาไม้สักอายุ 
30 ปี ราคา 947.69 บาทต่อต้น 

จากการศึกษางานเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  ผู้วิจัยจึงได้นําเสนอแนวคิดการคํานวณมูลค่าตามชนิด
ต้นไม้และปริมาตรเน้ือไม้ท่ีมีการซื้อขายจริงตามราคาตลาดในช่วงเวลาน้ัน โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงมูล
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ค่าท่ีแท้จริงของต้นไม้แต่ละชนิดในแต่ละปี โดยใช้หลักคํานวณเพ่ิมข้ึนปีแรกน้อยกว่าปีหลัง (การเพ่ิมข้ึนแบบไม่เป็น
เส้นตรง-increasing method) เพ่ือจูงใจให้เก็บรักษาต้นไม้ให้นานท่ีสุดก่อนตัดฟัน ช่ึงดัดแปลงจากวิธีการวิธีการหัก
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรแบบค่าเสื่อมราคาลดลง (decreasing balance method) (Donald E. Kieso, et al., 
2011) ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างดังตารางท่ี 1  

เง่ือนไขท่ีนําเสนอ:  กรณี ต้นไม้มีอัตราเติบโตปานกลาง รอบตัดฟันยาว เช่น ไม้สัก รอบตัดฟัน 15 
ปี โดยมีข้อกําหนดดังน้ี 

ข้อกําหนด:   ช่วงท่ี 1 ไม่อนุญาตให้ตัดฟันก่อนถึงกําหนดของไม้แต่ละประเภท เช่น ไม้สักการตัดฟัน
อยู่ในปีท่ี 15 ซึ่งมีมูลค่า 132.56 บาทต่อต้น (ราคาท่ีมีการซื้อขายในตลาดขณะน้ัน) การเทียบมูลค่าให้เทียบจากค่าท่ี
แท้จริงในปีท่ีอนุญาตให้ตัดฟัน ดังน้ันกรณี ไม้สักอายุ 5 ปี มูลค่าของไม้สักประมาณ 15.32 บาท/ต้น (ดังรายละเอียด
ตาราง 1) 

ช่วงท่ี 2 อนุญาตให้ตัดฟันได้เมื่อถึงกําหนดของไม้แต่ละประเภท เช่น ไม้สัก ให้มีการตัดฟันอยู่ในปีท่ี 15 
โดยเทียบมูลค่าการซื้อขายท่ีเกิดข้ึนจริงในตลาดของปีท่ี 15 ส่วนราคาท่ีมีการซื้อขายในตลาดปีท่ี 20 ปีท่ี 25 และปีท่ี 
30 ให้ใช้หลักการเทียบเพ่ิมข้ึนปีแรกน้อยกว่าปีหลัง เพ่ือหามูลค่าไม้ในปีท่ีไม่ได้มีราคาซื้อขายจริงในตลาด เช่น กรณี
ไม้สักปีท่ี 20 มีราคาซื้อขายในตลาด 337.17 บาทต่อต้น ก็ให้เทียบมูลค่าไปเพ่ือกําหนดราคาในปีท่ี 16-20  ดังน้ัน 
มูลค่าไม้สักในปีท่ี 16 จะมีค่า 200.76 บาทต่อต้น ปีท่ี  17 จะมีค่า 214.40 บาทต่อต้น และในปีท่ี 18 ถึงปีท่ี 20 จะ
มีค่า 241.69 บาทต่อต้น 282.61 บาทต่อต้น 337.17 บาทต่อต้น ตามลําดับ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าการเพ่ิมข้ึนในปี 
แรก ๆ จะน้อยกว่าปีหลัง ๆ ในแต่ละช่วง (ตาราง 1)  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
แนวทางการปลูกต้นไม้ท้ังสองกลุ่มน้ัน  ผู้วิจัยคิดว่าเกษตรกรต้องข้ึนทะเบียนต้นไม้ท่ีปลูก เพ่ือการรับรอง

มูลค่าต้นไม้ (เสมือนเป็นสินทรัพย์ประเภทหน่ึงท่ีมีการแสดงกรรมสิทธ์ิความเป็นเจ้าของ) เน่ืองจากสิทธิการถือครอง
หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินมีความเก่ียวข้องกับความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กลไก
ตลาด (Daniel W. Bromley, 1991)  ซึ่งจะสามารถเป็นการรับรองการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นและสามารถติดตามข้อมูล
น้ันได้อย่างถูกต้อง  ส่วนการรับรองมูลค่าน้ันจะไม่จํากัดจํานวนเพราะเทียบจากมูลค่าจริงท่ีมีการซื้อขายในตลาด 
กล่าวคือในกรณีถึงรอบตัดฟันเกษตรกรสามารถนําไปขายในตลาดได้ ดังน้ัน ก็จะไม่เป็นภาระกับผู้รับรอง และ
เกษตรกรสามารถปลูกร่วมกับพืชชนิดอ่ืนได้ เพราะหลักการคิดมูลค่าต้นไม้จะคํานวณมูลค่าต่อต้น (ตามปริมาตรและ
ชนิดของเน้ือไม้)  

Ronald Coase (1969) เสนอการแก้ปัญหาผลกระทบภายนอกสามารถกระทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากมีระบบกรรมสิทธ์ิท่ีชัดเจน ซึ่งทรัพย์สินส่วนบุคคลจะมีลักษณะของกรรมสิทธ์ิท่ีชัดเจนมักจะมีการบังคับใช้สิทธ์ิท่ี
มีกฎหมายรองรับ  และบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะสนใจรักษาผลประโยชน์ของตน มุ่งใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในบทความน้ีประยุกต์ใช้แนวคิด Ronald Coase มาจัดการป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ โดยมี
แนวทางดังต่อไปน้ี 

1) ปลูกต้นไม้จะมีปัญหาในการตัดขายหรือไม่
ประชาชนสามารถปลูกต้นไม้แล้วตัดไม้ได้ทุกต้น จําหน่ายได้ สามารถแปรรูป นําไปใช้ประโยชน์ได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ตามแนวทางของ พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535 เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการ 
จะต้องขอข้ึนทะเบียนกับนายทะเบียนสวนป่า ตาม พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535 ไม่ว่าจะเป็นท่ีดิน สปก. 
ท่ีดินในเขตป่าถือครอง  หรือท่ีขอเช่าตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ ของกรมป่าไม้ 

2) แนวทางในการให้ประโยชนต่์อผู้ปลูก
ประชาชนท่ีปลูกต้นไม้สามารถให้รัฐรับรองมูลค่าต้นไม้เสมือนหน่ึงทรัพย์สินท่ัวไป แล้วนํามูลค่าหรือทรัพยส์นิ

ดังกล่าวไปใช้ได้ เช่น กรณีท่ีมีหน้ีสิน สามารถเอามูลค่าไม้ท่ีได้รับการรับรองไปค้ําประกันหน้ีกับเจ้าหน้ีตามยอดมูลค่า
และยอดหน้ีท่ีมี กรณีท่ีไม่มีหน้ีสิน มูลค่าของต้นไม้จะเพ่ิมข้ึนทุกปีแล้วแต่ดอกเบี้ยท่ีจะกําหนด เช่น ร้อยละ 5 เพ่ือ
เป็นแรงจูงใจในการดูแลรักษาและเป็นเสมือนหน่ึงทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าเพ่ิมเช่นทรัพย์สินทางการเงินอ่ืน ๆ  
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3) แนวทางในการปลดหนี้และสร้างหลักทรัพย์
3.1 ประชาชนท่ีต้องการปลูกต้นไม้เพ่ือรับรองมลูค่าจะต้องข้ึนทะเบยีนต้นไม้กบันายทะเบยีนสวนป่า เพ่ือ

บอกตําแหน่งท่ีตั้งของแปลง เพ่ือเกิดประโยชน์ในการประเมินและสะดวกในการดําเนินการ 
3.2 ประเมินค่าต้นไม้ตามราคาตลาดท่ีมีการซื้อขายจริง โดยไม่อนุญาตให้มีการตัดก่อนถึงรอบการตัดฟัน 

แต่สามารถจะเทียบมูลค่าต้นไม้แต่ละปีเพ่ือเป็นหลักทรัพย์ทางการเงินหรือโอนกรรมสิทธ์ิให้คนอ่ืนได้ และเมื่อครบ
กําหนดรอบการตัดฟันแล้วสามารถจะตัดฟันหรือจําหน่ายได้ 

3.3 สามารถนําผลการประเมินและรับรองมูลค่าต้นไม้ ไปค้ําประกันหน้ีสินหรือชําระหน้ีสินได้แต่จะไม่
อนุญาตให้ตัดฟันก่อนถึงรอบการตัดฟันตามชนิดของต้นไม้ 

3.4 การรับรองต้นไม้เป็นหลักทรัพย์น้ันเมื่อครบกําหนดรอบตัดฟันแล้ว แต่ไม่ตัดฟันไม้น้ันรัฐต้องกําหนด
ดอกเบี้ย โดยเทียบเคียงกับเงินฝากประเภทอ่ืน ๆ ในตลาด เช่น อัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 เพ่ือให้ประชาชนทราบ
มูลค่าต้นไม้ท่ีตัวเองครอบครองในแต่ละปี และเพ่ือเปรียบเทียบกับราคาตลาดท่ีมีการซื้อขายกันจริงในแต่ละปี โดย
ประชาชนจะทําการเปรียบเทียบราคาตัดฟันขายในปีน้ัน ๆ กับมูลค่าต้นไม้ท่ีตัวเองครอบครอง กล่าวคือถ้าราคาท่ีมี
การซื้อขายกันจริงในตลาดสูงกว่ามูลค่าของต้นไม้ท่ีตัวเองครอบครองประชาชนก็จะตัดสินใจตัดฟัน แต่ถ้าราคาท่ีมี
การซื้อขายกันจริงในตลาดต่ํากว่ามูลค่าของต้นไม้ท่ีตัวเองครอบครองประชาชนก็จะดูแลต้นไม้นั้นต่อไป   

ดังน้ันรัฐสามารถใช้มาตรการควบคุมการตัดฟันต้นไม้ได้โดยกําหนดให้อัตราผลตอบแทนสูงเพ่ือทําให้มูลค่า
ต้นไม้ท่ีประชาชนครอบครองสูงกว่าราคาตลาด ก็จะทําให้ประชาชนไม่มีแรงจูงใจในการตัดฟันต้นไม้เพ่ือขาย 
แนวทางการส่งเสริมการปลูกป่าตามเง่ือนไขฐานะของกลุ่ม 

จากเง่ือนไขท่ีเสนอในโครงการกําหนดไว้ว่าจะไม่อนุญาตให้ตัดฟันต้นไม้ก่อนรอบการตัดฟันและการเทียบ
มูลค่าต้นไม้ให้เทียบจากจากราคาตลาดท่ีมีการซื้อขายจริงในลักษณะปีแรกเพ่ิมข้ึนน้อยส่วนในปีหลังเพ่ิมมากข้ึน 
(การเพ่ิมของมูลค่าต้นไม้เพ่ิมในลักษณะท่ีไม่ใช่เส้นตรง) อาจจะทําให้ไม่เกิดแรงจูงใจท่ีจะปลูกต้นไม้ ดังน้ันเพ่ือให้เกิด
ขบวนการขับเคลื่อนการปลูกต้นไม้ ต้องมีแนวทางจูงใจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังรายละเอียดข้างล่าง 
1.กลุ่มท่ีไม่มีท่ีดินเปน็ของตนเอง (Shareholders) 

วัตถุประสงค์ของการปลูกป่า 
1. ต้องการมีอาชีพ (รายได้)/รายได้เสริม
2. ต้องการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียว
แนวทางส่งเสริมการปลูกป่า 
1.รัฐบาลจดัหาท่ีดิน เช่นพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรม พ้ืนท่ีสาธารณะ โดยผู้ปลูกจะได้รับสัมปทาน/ใบอนุญาตการ

ปลูกต้นไม ้
2.กองทุนส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า หรือ ภาคเอกชนร่วมช่วยเหลือทางการเงินในช่วงก่อนถึงกําหนด

รอบตัดฟันผ่าน CSR 
3. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4.หน่วยงานรัฐสนับสนุนต้นกลา้ปลูก (ให้เปล่า)
ผลท่ีได้รับจากการดําเนินงาน 
1. ผู้ปลูกต้นไม้มีสิทธิเต็มตามมูลค่าไม้ก่อนครบรอบการตัดฟัน เทียบเท่ากับทรัพย์สินการเงินอ่ืน ๆ เช่น

สามารถนําไปใช้ค้ําประกัน หรือโอนเปลี่ยนมือได้แต่ไม่อนุญาตให้ตัดเพ่ือขาย 
2. ผู้ปลูกต้นไม้มีรายได้ร้อยละ70 อีกร้อยละ 30 ให้นํารายได้เข้าสู่กองทุนฯ ในกรณีพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรม

ส่วนกรณีปลูกพ้ืนท่ีสาธารณะ ผู้ปลูกต้นไม้และรัฐ (กองทุนฯ) แบ่งรายได้เท่ากัน 
3. กองทุนฯ สามารถกําหนดชนิดต้นไม้ท่ีปลูกและลักษณะ เช่น กลุ่มสังคมพืชหรือสวนป่าเชิงเดี่ยว เป็น

การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าตามนโยบายของรัฐ 
4. กองทุนฯ มีรายได้จากการขายไม้ และรายได้อ่ืน ๆ จากสวนปา่ เช่น แหล่งท่องเท่ียว

2. กลุม่ท่ีมีท่ีดินเป็นของตน (Stakeholders) ปลูกต้นไม้เพ่ือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
วัตถุประสงค์ของการปลูกป่า 
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1. ต้องการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียว
2. ต้องการปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ
3. ต้องการปลูกป่าเพ่ือเป็นรายได้เสริม
4. ต้องการปลูกป่าเพ่ือเป็นเงินออมในอนาคต
5. ต้องการปลูกป่าเพ่ือเผื่อใช้ในอนาคต
แนวทางส่งเสริมการปลูกป่า 
1. การสร้างกระบวนทัศน์ให้กับประชาชนเรื่องการส่งเสริมการปลูกป่า เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนตระหนัก

ถึงความสําคัญของป่า โดยผ่านแนวคิดการปลูกป่าในใจคน ถึงแม้ไม่ได้รับประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจากป่าแต่ทราบว่า
การปลูกป่ามีประโยชน์ในด้านคุณค่าของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

2. การรวมกลุ่มของคนท่ีมีเป้าหมายเดียวกันเพ่ือสร้างพลังภายในกลุ่ม
3. โครงการจัดป่าร่วมกันกับกรรมการป่าหมู่บ้าน (Village forest committees)
4. การจัดทําโครงการป่าชุมชนโดยการจัดการจากการรวมกลุ่มครัวเรือนของหมู่บ้านและชุมชน
5. รัฐบาลมีนโยบายและกฎหมายท่ีส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการป่า
6. คนกลุ่มน้ีให้ความสําคัญกับผืนป่าในแง่ของมูลค่าของผลผลิตและบริการท่ีได้จากป่าโดยผ่านระบบตลาด
7. กรณีการปลูกต้นไม้ร่วมกับไม้/พืช ท่ีมีอยู่เดิม มีต้นไม้ (ท่ีส่งเสริม) น้อยกว่า 50 ต้น/ไร่ สามารถนําไปหัก

ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้ 
8.กรณีการปลูกต้นไม้ร่วมกับไม้/พืช ท่ีมีอยู่เดิม มีต้นไม้ (ท่ีส่งเสริม) มากกว่า 50 ต้น/ไร่ สามารถนําไปหัก

ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้ รวมท้ังขอสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า 
9. การส่งเสริมใหส้ถาบันการศึกษาร่วมปลูกต้นไม้ยืนต้นแบบผสมผสานเพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนและ

สร้างเป็นแหล่งเรยีนรู้ธรรมชาตหิรอืใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอนาคตผ่านระบบกองทุนต้นไม้เพ่ือการศึกษา 
ผลท่ีได้รับจากการดําเนินงาน 
1. การเพ่ิมพ้ืนท่ีของป่าไม้ให้แก่ประเทศและผืนโลก โดยประชาชนเข้าใจในคุณค่าของป่า
2. เพ่ิมความหลากหลายทางธรรมชาติจากการมีพืชพรรณหลากหลายชนิด
3. การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
4. ประชาชน/ชุมชนได้รบัผลประโยชน์เต็มตามมลูค่าไม้ แต่มเีง่ือนไขไม่อนุญาตให้ตัดต้นไม้ก่อนครบรอบ

การตัดฟัน 
3. กลุม่ท่ีมีท่ีดินเป็นของตนเอง (Stakeholders) ปลูกต้นไม้เชิงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ของการปลูกป่า 
1. ต้องการปลูกป่าเพ่ือเชิงพาณิชย์
2. ต้องการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียว
แนวทางส่งเสริมการปลูกป่า 
1.กองทุนส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า หรือ เอกชน (CSR) ช่วยเหลือทางการเงินในช่วงก่อนถึงกําหนด

รอบตัดฟันเพ่ือเป็นแรงจูงใจปลูกป่า 
2. ยกเว้นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ผลท่ีได้รับจากการดําเนินงาน 
1. เป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศในขณะเดียวกันเป็นการลดการลักลอบตัดไม้ เน่ืองจากความ

ต้องการไม้มีมากกว่าปริมาณไม้ท่ีอนุญาตให้ตัด 
2. ลดการนําเข้าไม้จากต่างประเทศทําให้ประหยัดเงินตราต่างประเทศ ลดปัญหาการขาดดุลการค้า
3. ประชาชนสามารถเลือกประกอบอาชีพได้มากข้ึนและเพ่ิมโอกาสในการสะสมทรัพย์สินทางการเงิน

ได้มากข้ึน (ต้นไม้เป็นทรัพย์สินทางการเงินชนิดหน่ึงท่ีสามารถสะสม) 
4. หน่วยงานภาคเอกชนท่ีต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สามารถแสดงผ่านโครงการการ

สร้างพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับประเทศและผืนโลก 
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5. เกิดพันธ์ุไม้หลากหลายชนิดมากข้ึน ตามกลไกตลาดกล่าวคือ ถ้าพันธ์ุไม้ใดมีน้อยแต่ความต้องการมาก
(ขาดแคลน) ราคาก็จะสูง 

6. การปลูกต้นไม้เป็นอาชีพท่ีสามารถลดความเสี่ยงได้ดีกว่าอาชีพอ่ืน ๆ ในกรณีครบกําหนดรอบตัดฟันแต่
ผู้ปลูกต้นไมไ้ม่พอใจราคาซื้อขายในตลาดขณะน้ัน ผู้ปลูกสามารถเก็บรักษาต้นไม้ (เสมือนทรัพย์สิน) จนกระท้ังพอใจ
ราคาแล้วค่อยตกลงซื้อขาย และในขณะท่ีไม่ตัดฟันต้นไมส้ามารถรับรองสิทธ์ิและขอรับสิทธ์ิมลูค่าต้นไม้ท่ีเพ่ิมข้ึนทุก
ปีๆละ 5% จากกองทุนได้ 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกป่าท่ีนําเสนอ จะเห็นได้ว่า รูปแบบแนวคิด

ดังกล่าวครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม กล่าวคือ คนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนท่ีมีท่ีดินเป็นของตนเอง 
และกลุ่มท่ีไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง ก็สามารถมีส่วนร่วมในการปลูกป่าโดยได้รับผลประโยชน์จากการปลูกป่าเมื่อ
ครบรอบการตัดฟันของไม้ชนิดน้ันๆ ซึ่งเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพให้กับพ้ืนท่ีตาม
สภาพภูมิประเทศ รวมท้ังยังได้นําเสนอถึงการประเมินมูลค่าต้นไม้จากมูลค่าท่ีเกิดจริงโดยผ่านระบบตลาด และเป็น
การส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย นอกจากน้ีการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีไม่มีท่ีดินสามารถมีส่วนร่วมเป็นส่วน
กระตุ้นและเพ่ิมแรงจูงใจให้คนได้ร่วมกันสร้างพ้ืนท่ีสีเขียว ท้ังน้ีกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมไทยได้เน่ืองจากบางกลุ่มสามารถมีเงินออมจากการปลูกต้นไม้ (ต้องการปลูกป่าเพ่ือเป็นเงินเก็บใน
อนาคต) และยังสามารถสร้างอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้กับประชาชน อีกท้ังสามารถปรับสภาพพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม
หรือรกร้างว่างเปล่าให้กลายเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว และยังสามารถสร้างเป็นกองทุนพัฒนาการปลูกต้นไม้ หรืออาจมีการ
ปรับเป็นโครงการอ่ืนท่ีพัฒนาสังคมเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ียังสามารถนําเข้าสู่ตลาดคาร์บอนเครดิต และยังเป็นการ
ลดการนําไม้เข้าจากต่างประเทศอีกด้วย 

สําหรับจุดอ่อนของแนวคิดน้ี คือ ขาดการกระตุ้นหรือแรงจูงใจในด้านรายได้ในช่วงแรก คือ ช่วง 1-5 ปี 
หรือช่วงก่อนรอบตัดฟันของไม้ ซึ่งได้กําหนดไว้ว่าห้ามตัดฟันต้นไม้ก่อนถึงรอบตัดฟัน  แต่อย่างไรก็ตามช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว เจ้าของท่ีดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมีรายได้จากการเก็บเก่ียวผลผลิตพืชผลอ่ืน ๆ  ใน
พ้ืนท่ีได้ นอกจากน้ีการดําเนินการติดตามตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับระบบฐานข้อมูลพันธ์ุไม้จะต้องอาศัยความร่วมมือ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องดําเนินการถ่ายทอดความรู้และวิธีการในการติดตามตรวจสอบให้กลุ่มเป้าหมายได้
เข้าใจ และยังต้องมีการกําหนดจํานวนสิทธิของผู้ปลูกในพ้ืนท่ีท่ีไม่ใช่พ้ืนท่ีของตนเองให้รัดกุมเพ่ือไม่เกิดปัญหาในการ
จัดการพ้ืนท่ีในภายหลัง และจากการคิดคํานวณมูลค่าให้ท่ีนําเสนอเป็นเพียงข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลการ 
ศึกษาวิจัยในบางพ้ืนท่ี และเกณฑ์ในการพิจารณาราคาไม้ก็นํามาจากตัวแทนของตลาดบางส่วน ดังน้ันการประเมิน
มูลค่าอาจต้องกําหนดราคากลางของแต่ละพ้ืนท่ีของไม้แต่ละชนิด  สําหรับอุปสรรคผู้วิจัยมองว่าแนวคิดน้ียังไม่ได้รับ
การยอมรับเป็นนโยบายของประเทศซึ่งถ้ารัฐสนับสนุนก็จะสามารถขับเคลื่อนกระบวนการทํางานได้โดยกลไกการ
บริหารงานของรัฐจะต้องมีความเข้มแข็งและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้  นอกจากน้ีอุปสรรคอีกปัจจัยหน่ึงท่ีจะต้อง
พึงระวังคือ  ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อโครงการการปลูกต้นไม้
แต่ แต่ถ้าคิดอีกแง่หน่ึงถ้าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมและขยายผลอย่างต่อเน่ืองก็จะสามารถ
ป้องกันสภาพภูมิอากาศหรือแม้แต่ปัญหานํ้าท่วมท่ีเป็นปัญหาสําคัญของประเทศได้อีกแนวทางหน่ึง   

การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
แนวคิดในการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นสินทรัพย์เป็นรูปแบบท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับ

ชุมชน และการประเมินมูลค่าต้นไม้โดยเทียบจากมูลค่าตลาดท่ีมีการซื้อขายจริงจะเป็นกลไกสะท้อนการปลูกต้นไม้
ตามดุลยภาพตลาดหรือการทํางานของกลไกตลาด ตามหลักอุปสงค์และอุปทาน (มือท่ีมองไม่เห็น) อย่างแท้จริง โดย
รัฐบาลไม่ต้องเข้ามาเก่ียวข้องกับการปลูกต้นไม้  รัฐบาลทําหน้าท่ีเพียงกํากับ ควบคุมให้มีการซื้อขาย อย่างเป็นธรรม 
การปลูกต้นไม้ก็สามารถดําเนินการได้ ดังจะเห็นได้จากกลุ่มท่ีมีท่ีดินเป็นของตนเองและต้องการปลูกต้นไม้เพ่ือความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งกลุ่มน้ีจะได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการประเมินมูลค่าต้นไม้ท่ีปลูกอยู่เดิม ส่วนกลุ่มท่ีจะ

การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภฎัสรุาษฎร์ธานีวจิยั ครั �งที� 9  : 2556

“การวิจยัเพื�อพฒันาท้องถิ�นส่ปูระชาคมอาเซียน”

(  Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 

- 180 -



เป็นตัวแปรท่ีสําคัญในการปลูกต้นไม้เพ่ิมข้ึนหรือลดลง ปลูกต้นไม้ชนิดใดประเภทใด คือกลุ่มท่ีมีท่ีดินเป็นของตนเองมี
จุดประสงค์การปลูกต้นไม้เพ่ือเชิงพาณิชย์ เน่ืองจากกลไกตลาดจะเป็นคําตอบของการปลูกต้นไม้ ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มน้ี
รัฐบาลจะเข้าไปดําเนินการหรือควบคุมได้น้อยท่ีสุดเมื่อมีเกิดตลาดต้นไม้ข้ึน ส่วนกลุ่มท่ีไม่มีท่ีดินเป็นของตนเองแต่มี
จุดประสงค์ในการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นอาชีพหรือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว รัฐบาลสามารถใช้นโยบายของรัฐได้อย่างเต็มท่ี เช่น 
การกําหนดชนิดพันธ์ุไม้ท่ีปลูก การกําหนดระยะการตัดฟันไม้ แต่การขับเคลื่อนการปลูกต้นไม้ของกลุ่มดังกล่าวน้ีรัฐ
ต้องมีมาตรการจูงใจในการปลูกมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ เช่น เป็นหุ้นส่วนในทรัพย์สิน (ต้นไม้) จะดีกว่าเป็นเป็นลูกจ้างของ
รัฐ  

ดังน้ันจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชุมชนมีโอกาสในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เน่ืองจากมาตรการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ท่ีได้เสนอไว้ครอบคลุมทุกกลุ่ม และแต่ละกลุ่มก็จะมีรูปแบบท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม ซึ่งเป็นจุดแข็งท่ีจะ
ทําให้การปลูกต้นไม้มีความเป็นไปได้และเกิดความยั่งยืน   

กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมูลนิธิพลังท่ียั่งยืนท่ีสนับสนุนเงินทุนวิจัยและคุณพงศา ชูแนม ผู้บุกเบิกแนวคิด

เรื่องธนาคารต้นไม้และแนะนําแหล่งทุนสนับสนุนการทําวิจัย  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบหน่ึงกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลของการ
สอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 3 จ านวน 48  คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจงที่เป็นนักศึกษาก าลังฝึกปฏิบัติงาน
รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต  เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย (1) คู่มือการสอน ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์การสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์  ขั้นตอนการสอน 7 ขั้น คือ  ขั้นเตรียม ขั้น
การใช้ค าถามและการสะท้อนคิด   ขั้นการสืบค้นหาหลักฐาน/งานวิจัยอย่างเป็นระบบ  ขั้นประเมินและวิเคราะห์
หลักฐาน/งานวิจัย ขั้นสังเคราะห์หลักฐาน/งานวิจัย การตัดสินใจเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ในการพยาบาล ขั้น
ประเมินผลการปฏิบัติการ และขั้นท าแผนผังความคิด (2) แบบประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ที่ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ผ่านการตรวจสอบความเช่ือมั่นด้วยสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาค ได้ค่าเท่ากับ 0.87 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งกลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มละ 6-8 คนต่ออาจารย์สอน 1 
คน ท าการสอนตามคู่มือการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ จ านวน 4 สัปดาห์ วิเคราะห์
ข้อมูลความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ 
dependent                                                                                

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลหลัง
สอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์สูงกว่าก่อนสอน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และเมื่อจ าแนก
รายด้าน พบว่า ทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลหลังการ
สอนสูงกว่าก่อนการสอน  
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ข้อเสนอแนะ ควรน าวิธีการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ รูปแบบการสอน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาในกระบวนการ
พยาบาล และนวัตกรรมทางการพยาบาล  

ค าส าคัญ: ผลของการสอนการปฏบิัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ ์ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  

Abstract 
This quasi-experimental research was one-group pretest-posttest design to compare the effects of 

evidence -based nursing practice instruction for critical thinking ability in nursing students. The experimental group 

was 48 juniors of nursing students which get from purposive sampling. The research tools consisted of teaching 

guide  on evidence -based nursing practice that consist of 7 steps ; preparation, question & reflection, tracing 

research systematically, assessment and analysis of research, synthesis and decision making of application in 

nursing, evaluation and mind mapping and the critical thinking abilities assessment questionnaire. Content validity 

was checked by academic experts and the Cronbach’s alpha coefficients of the scale was 0.87. The instruction of 

evidence -based nursing practice was done in small groups, 7-8 students. Data was collected by questionnaire 

before and after the instruction. Statistical analysis included means, standard deviations and t-test for dependent.  

 The results of this research revealed that the posttest mean scores on critical thinking abilities were 

significantly higher than the pretest scores at .05 levels. The posttest mean score in identifying the problem, 

collecting information, credibility of source of information, Identifying information, hypothesis, conclusion and 

evaluation of the experimental group were significantly higher than the pretest scores at .05 level.    The findings 

suggest that the use of evidence -based nursing practice instructional model for improving abilities of critical 

thinking and problem solving would further be enhanced and develop the nursing process and innovation in 

nursing.  

Keyword : The Effect Evidence -based Nursing Practice Instruction, Critical Thinking ability 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

       การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นคุณลักษณะทีส่ าคญัของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผลการ
ประเมินความสามารถการคดิอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2551-
2552 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถการคิดอย่างมวีิจารณญาณในระดบัพอใช้ ตามเกณฑ์ระดับ
ความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณของสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยนกัศึกษาต้องผ่าน
ความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณระดับดีขึ้นไป สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ สุระพรรณ  พนมฤทธ์ิ 
(2554)  พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณระดับพอใช้และในภาคปฏิบัตินักศึกษา
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ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีไปประยุกต์ในการปฏิบตัิการพยาบาลหรือการแก้ปญัหาการพยาบาลได้ จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาพยาบาลควรไดร้ับการพัฒนาสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(critical thinking) เนื่องจากเป็นการคิดในระดับสูง ที่สะท้อนความคิดและใช้เหตผุลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ต้อง
ข้อมูลที่หลากหลายและตัดสินใจบนพ้ืนฐานข้อมูลนั้นโดยใช้กระบวนการพยาบาลทีเ่ป็นรูปแบบการแกป้ัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีขั้นตอน (Lipe K. Saundra and Beasley Sharon,2004)   ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรจัดการเรียน
สอนที่เน้นกระบวนการคิดและเปน็แบบอย่างของการใช้กระบวนการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหาทางการพยาบาล  

   การจัดการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณส าหรับผู้เรียน มีผูศ้ึกษาวิธีการ
สอนหลายวิธี ได้แก่ การศึกษาสภาพจริง การใช้ปัญหาเป็นหลักและการก ากับตนเอง การสอนแบบประสานวิธีคิดเชิง
พุทธ โมเดลซิปปา  การอภิปราย การเรยีนรู้แบบร่วมมือ เป็นต้น  และในปัจจุบัน การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล (Evidence-based nursing practice) เป็นเครือ่งมือหรือกลไกในการน าไปสู่ “การปฏิบัติการที่
เป็นเลิศ” (best practice) และจะช่วยเพิ่มทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไดเ้นื่องจากมีการตรวจสอบเหตุและผล 
การอ้างถึง การตั้งสมมติฐาน การใช้หลักการ การโต้แย้ง การสรุป การมีข้อมลูหลักฐาน และการลงมือกระท า 
(Malloch Kathy & Porter-O’Grady Tim, 2010)  นอกจากน้ีวิธีการสอนเพื่อให้เกดิประสิทธิผลของความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่การเตรียมผู้เรยีนโดยการสร้างความบรรยากาศที่ดีและตระหนักถึงความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของตนเอง การใช้ค าถามและการสะท้อนคิด (Question & Reflecting)และแผนผัง
ความคิด(Mind mapping) จะเป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกดิการเรยีนรู้เชิงรุก (Active learning) ที่เป็นการ
เรียนรูโ้ดยผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระท า คิดแก้ปัญหา ลึกซึ้งและถูกต้อง สนุก ท้าทาย และเร้าใจให้คดิตามอยูเ่สมอ 
(Bonwell & Eison 1991; Shenker Goss & Bernstein อ้างถึงใน คงรัฐ  นวลแปง, 2554)    

 จากปัญหาและความส าคญัข้างต้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ผลของการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมวีิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ที่จะพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาพยาบาลที่จะน าไปสู่การปฏิบตัิการพยาบาลที่เกดิประโยชนส์ูงสุดแกผู่้รับบริการต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการ

สอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 

วิธีการวิจัย 
              การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) แบบหนึ่งกลุ่มวัดก่อนและหลัง
การทดลอง (One-group pretest-posttest design)  

ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 3 รุ่นที่ 25 ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี   ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ภาค
เรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 96 คน ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ที่ฝึกปฏิบัติรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2556 จ านวน 48 คนเป็นกลุ่ม
ทดลอง โดยมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างกลุ่มๆละ 7-8 คน รับการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
จากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการอบรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช จ านวน 6 คน 

- 186 -



การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภฎัสรุาษฎร์ธานีวจิยั ครัง้ที่ 9  : 2556

“การวิจยัเพ่ือพฒันาท้องถ่ินสูป่ระชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. คู่มือการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการทบทวนวรรณกรรม และโดยตรวจสอบความครอบคลุม
ของเนื้อหา ความชัดเจน ความเหมาะสมของภาษาและตรงกับเรื่องที่ต้องการวัด (Content validity) โดยก าหนด
เกณฑ์ความเห็นพ้องต้องกันของความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก 7 ใน 9 ท่าน พิจารณาเลือกข้อที่มีความสอดคล้อง 
(Index of Consistency : IOC) ซึ่งพบว่าแบบสอบถามท้ังสามส่วน มีค่า IOC ระหว่าง 0.6-1.00 จึงไม่มีการตัดออก 
แต่ได้น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้ คู่มือการสอนประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาลโดยใช้การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์   

ส่วนท่ี 2 ข้ันตอนการสอน    

1) ขั้นเตรียม (Preparation) การสร้างความบรรยากาศที่ดีและตระหนักถึงความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของตนเอง 

2) ขั้นการใช้ค าถามและการสะท้อนคิด (Question & Reflecting)  เพื่อคัดเลือกหัวข้อการก าหนด
ประเด็นปัญหา  

3) ขั้นการสืบค้นหาหลักฐาน/งานวิจัยอย่างเป็นระบบ (Tracing research systematically)

4) ขั้นประเมินและวิเคราะห์หลักฐาน/งานวิจัย  (Assessment and analysis of research)

5) ขั้นสังเคราะห์หลักฐาน/งานวิจัย การตัดสินใจเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์ไปประยุกต์ในการพยาบาล
(Synthesis and decision making of application in nursing) 

6) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติการ (Evaluation)

7) ขั้นท าแผนผังความคิด(Mind mapping)

ส่วนท่ี 3 ข้ันตอนการประเมินผล 

ประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล โดยแบบประเมินการคิด
วิจารณญาณและโจทย์สถานการณ์         

2. แบบประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล

แบบประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ที่ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ผ่านการตรวจสอบความเช่ือมั่นด้วยสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าเท่ากับ 
0.87 ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 5 ระดับได้แก่  มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด แบบประเมินประกอบด้วย ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้  

ด้านที ่1 ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา (Identify problem) 

ด้านที ่2 ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล (Collecting information) 

ด้านที่ 3 ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Credibility of source of information) 

ด้านที่ 4 ความสามารถในการระบุลักษณะข้อมูล (Identify information) 
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 ด้านที ่5 ความสามารถในการตั้งสมมติฐาน (Hypothesis)  

 ด้านที่ 6 ความสามารถในการลงข้อสรุป (Conclusion)     

 ด้านที ่7 ความสามารถในการประเมินข้อสรุป (Evaluation) 

   การเก็บรวบรวมข้อมูล   ระหว่างวันที่ 15 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2556 และได้แบบประเมิน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล กลับคืนที่สมบูรณ์ จ านวน 48 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 100 ด าเนินการทดลองโดยใช้คู่มือวิธีการสอนปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลจ านวน 4 สัปดาห์  โดยประเมินความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการสอนด้วยแบบประเมินชุดเดียวกัน 

การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล 

 ก่อนท าการวิจัย  ผู้วิจัยได้ขออนุญาตเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้วิจัย โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี และเมื่อด าเนินการวิจัยได้อธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินวิจัย 
ให้กับอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาพยาบาล โดยขอความร่วมมือในการเรียนการสอนและตอบข้อมูลในแบบประเมิน 
ผู้ตอบมีอิสระและตัดสินใจในการตอบข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับน ามาวิเคราะห์ในภาพรวม  

 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 

 1. ระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ าแนกรายด้าน วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของประชากรกลุ่ม
ทดลอง วัดก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test for dependent 

ผลการวิจัย        
ตารางที ่1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลกัฐานเชิงประจักษ์  (n= 48) 

ความสามารถการคิด    

อย่างมีวิจารณญาณ                             S.D     D      S.D.         t          p-value         

ก่อนการทดลอง   26.59       4.85   

                                                                        1.51      5.02       29.62        .000** 

หลังการทดลอง   41.77     3.03 

นัยส าคญัที่ระดับ .05 

  จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
หลังสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์สูงกว่าก่อนสอน  อย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ .05 และเมื่อ
จ าแนกรายดา้น พบว่า ทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคดิอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลหลัง
การสอนสูงกว่าก่อนการสอน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  คะแนนเฉลี่ยการรวบรวมข้อมลูและการพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล หลังการสอน อยู่ในระดับมากทีสุ่ด  ส่วนรายขอ้อ่ืนๆ ได้แก ่การก าหนดประเด็นปัญหา การระบุ
ลักษณะของข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การลงข้อสรุปและ การประเมนิผลการใช้ผลงานวิจัย อยู่ในระดบัมาก  
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อภิปรายผล 
ความสามารถในการคดิอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลหลังการสอนการปฏิบตัิการพยาบาลตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์สูงกว่าก่อนสอน เนื่องจาก มีขั้นตอนการสอนที่สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ ดังนี้ 

1) ขั้นเตรียมการสอน (Preparation: P) การสร้างความบรรยากาศที่ดี จะท าให้ผูเ้รียนลดความวิตกกังวลและ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้และได้พัฒนากระบวนการคิดรวมถึงตระหนักถึงความสามารถของแต่ละบุคคลในการปฏิบัติการ
พยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อสภาพการเรยีนรู้ในขณะฝึกภาคปฏิบัติ พบว่า 
นักศึกษาต้องการบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติและมีทรัพยากรการเรียนรู้ที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนและการสืบค้น
ข้อมูล (ปานทิพย์ ปูรณานนท์ และทัศนีย์ เกริกกลุธร, 2552) 

2) ขั้นการใช้ค าถามและการสะท้อนคิด (Question & Reflecting) เป็นขั้นตอนส าคญัที่สดุในการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล ที่ผู้สอนได้ตั้งค าถามตาม PICO Model และให้ผู้เรียนได้ตอบค าถาม ได้แก ่
ประชากรหรือปัญหา (population or Problem) คืออะไร  วิธีการแก้ปัญหา (intervention) เป็นอย่างไร  
เปรียบเทยีบ (comparison) กับวิธีดูแลแบบอ่ืนแล้วดีอย่างไร และผลลัพธ์ (outcome)ท่ีต้องการคืออะไร การถาม 
การตอบ การสอนขั้นนี้จะสามารถพัฒนาความสามารถในการคดิอย่างมีวิจารณญาณ ในด้านที ่ 1 ความสามารถใน
การระบุประเด็นปัญหา (Identify problem) เป็นการท าความเข้าใจกับสถานการณห์รือข้อมูลที่ปรากฏ ทั้ง
ความหมายของค า ความชัดเจนของข้อความหรือประเด็นที่สงสยั และประเด็นหลักท่ีควรพิจารณาและแสวงหา
ค าตอบ การระบุประเด็นปัญหา เป็นกระบวนการในการท าความเข้าใจประเด็นปัญหา (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 
2543)  

3) ขั้นการสืบค้นหาหลักฐาน/งานวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนตอบค าถามท่ีก าหนดขึ้นจะต้องท าอย่าง
เป็นระบบ จากแหล่งข้อมูลทุกแหล่งอย่างครอบคลมุทั้งฐานอิเล็กทรอนิกส์ วารสารฉบับตีพิมพ์ หนังสือประมวลการ
ประชุมวิชาการ รวมถึงการตดิต่อผู้วิจัยโดยตรง การสอนขัน้นี้สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ในด้านที ่ 2 ความสามารถในการรวบรวมข้อมลู (Collecting information) เป็นความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งตา่ง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

4) ขั้นประเมินและวิเคราะห์หลักฐาน/งานวิจัย   จะต้องพิจารณาหลักฐาน/งานวิจัยท่ีได้อย่างมีวจิารณญาณใน
ด้านความตรง ความเที่ยงและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ทางคลินิก ในขั้นนี้จะตรงกับการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในดา้นท่ี 3 ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Credibility of 
source of information) เป็น ความสามารถในการพิจารณา ตรวจสอบ ตัดสินข้อมลูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
และขั้นที่ 4 ความสามารถในการระบลุักษณะข้อมูล (Identify information) เป็นความสามารถในการจ าแนก
ประเภทของข้อมูล ระบุแนวคิดทีอ่ยู่เบื้องหลังข้อมูลที่ปรากฏ ซึ่งนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะมเีหตผุล การวางแผน 
กระบวนการ จ ากัดความ และการน าข้อมูล ทีเ่ข้าสูรู่ปแบบหรือกระบวนการ ที่จะไปสู่ปัญหา (Oermann,1991; 
Vacek,2009 อ้างถึงใน Malloch Kathy & Porter-O’Grady Tim,2010)  

5) ขั้นการสังเคราะห์งานวิจัย การตัดสินใจเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ในการพยาบาล (Judgment) ในขั้นนี้
จะตรงกับการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในด้านที ่ 5 ความสามารถในการตั้งสมมติฐาน 
(Hypothesis) เป็นความสามารถในการก าหนดขอบเขต แนวทางการพิจารณาหาข้อสรุปของค าถาม ประเด็นปัญหา 
และข้อโต้แย้ง และด้านที่ 6 ความสามารถในการลงข้อสรุป (Conclusion) เป็นความสามารถในการสรุปความข้อมลู
หรือเหตุการณ์อย่างถูกต้องเชิงเหตุเชิงผล โดยใช้เหตุผลเชิงอุปนัย (Induction reasoning) หรือเหตุผลเชิงนิรนัย 
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(Deduction reasoning) การใช้เหตุผลเชิงอุปนัย (Induction reasoning) จะเป็นการสรุปความโดยพิจารณาข้อมลู 
หรือกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องเพื่อไปสู่กฎเกณฑ์ (ทิศนา  แขมณี, 2552)  

6) ขั้นประเมินผลการปฏบิัติการ (Evaluation: E)  เป็นการประเมนิผลการน าหลักฐานเชิงประจักษไ์ปใช้ โดย
มีการประเมินที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน ในขั้นนี้จะตรงกับการก าหนดความสามารถในการคดิอย่างมีวิจารณญาณ ใน
ด้านที ่ 7 ความสามารถในการประเมินข้อสรุป (Evaluation) เป็นความสามารถในการพินิจพิจารณา ตัดสินให้ค่า
ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของข้อสรุป โดยใช้ค าถามความสามารถในการวิเคราะห ์ และประเมินไตรต่รองอย่าง
รอบคอบ ถึงความสมเหตุสมผลเชิงตรรกะและหลักเกณฑ์จากข้อมูลที่มีอยู่ (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2543)  
วิจารณญาณได้                   

7) ขั้นท าแผนผังความคดิ (Mind Mapping) เป็นผังทางความคิด ซึง่ประกอบไปด้วยความคดิหรือข้อมูลส าคัญๆ
ที่เช่ือมโยงกันในรูปแบบต่างๆ เพือ่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นและจดจ าได้นาน  มีการ
รวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจง่าย กระชับ กรทัดรัด ชัดเจน และการแยกแยะข้อมลูเพื่อให้เห็นองค์ประกอบ
หลักท่ีเชื่อมโยงกันอยู่อย่างชัดเจน สามารถช่วยใหผู้้เรยีนเกิดการเรียนรู้มโนทัศนไ์ด้ง่ายขึ้น (ทิศนา แขมณี, 2552)                        

สรุปผลการวิจัย 
             การสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษา   โดยน าวิธีการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและรายวิชาการ
พยาบาลอื่นๆ                  

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป         

การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในด้าน
อื่นๆ ได้แก่ การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการใช้กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
ให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ เป็นต้น                                                     
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
           น าข้อค้นพบจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย หรือบูรณาการกับความรู้ทางการพยาบาล 
ได้แก่ วิธีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพตดิ เช่น วิธีการลดภาวะหูแว่ว การสื่อสารกับผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดและการ
ดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับยาทางจิตเวช เป็นต้น  
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บทคัดย่อ  

ปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน โดยเฉพาะด้าน 
การศึกษาซึ่งต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
ศึกษาวิธีการปรับปรุงหลักสูตรของโครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ไปสู่ภูมิภาควิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยีล าพูน ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยเน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ ที่
มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเกษตรเพื่อเป็นแรงงานท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและ ภูมิภาค
อาเซียน วิธีการวิจัยใช้การทบทวนวรรณกรรม การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ จากผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนจาก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูนจะต้องเรียนรู้การจัดท าหลักสูตรจากอาจารย์พี่เลี้ยง ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับอาชีวศึกษาท าให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้องท าหลักสูตรและยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษากับบริบทของประชาคมและ
การจัดท ากลุ่มเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ต้องอาศัยผู้น าที่มีความใส่ใจ อีกทั้งต้องมีครูพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยที่ช่วยให้
ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การท าหลักสูตร ทั้งนี้ในอนาคตโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีล าพูนจะต้องศึกษา การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สามารถจัดท าหลักสูตรได้ด้วยตนเอง 
 
ค าส าคญั : โรงเรยีนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์   หลักสตูรการอาชีวศึกษา   ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558  
              ทีมแห่งการเรียนรู ้
 
Abstract  
 In 2015, Thailand will face to the ASEAN Economic Community (AEC). Especially, in educational sectors 
must adjust curriculums. Science Based Technology School Lumphun College of Agriculture and Technology 
(SBTS) produces graduated practitioners to act as a significant force in driving the country's economy. This 
research studied how to the appropriate level vocational courses by team learning. The method consist of 
literature, interviewing, observation and comparing, which both internal and external to prepare the vocational 
curriculum framework consistent with the context of Thai vocational curriculum and the AEC 2015. Results 
showed that an integration of knowledge to set appropriated curriculum and aligned with vocational curriculum 
and AEC 2015 should support with strong leader and university mentors. However, this research should study 
how to improve ability of staff in vocational college for setting new curriculum. 

Keywords : Science Based Technology School, Vocational Curriculum, The ASEAN 2015, Team Learning 
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1. บทน า
1.1 โครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ไปสู่ภูมภิาค 

โครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ไปสู่ภูมิภาค บริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน 
แบบการผสม ผสานระหว่างการเรียนรู้ลึกในเชิงการฝึกทักษะวิชาชีพและวิชาการ ซึ่งท าให้การเรียนของอาชีวศึกษา 
มีความเข้มข้น เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาทิ  เครื่องกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และลงมือ 
ปฏิบัติจริงโดยน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาผ่านการท าโครงงานเป็นฐาน (PBL) โดยกระบวน 
การเรียนการสอนจะมีครูพี่เลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง 
มีอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยให้ความร่วมมือและผู้เช่ียวชาญจากภาคอุตสาหกรรมมาร่วมสอนให้
ค าปรึกษาช่วยเสริมทักษะ และความคุ้นเคยกับโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม นอกจากการเรียน 
ในห้องเรียนแล้วนักเรียนยังได้ไปทัศนศึกษาและดูงานในสถานประกอบการเพื่อสัมผัสและเรียนรู้การท างานจริงใน 
ภาคการผลิตและบริการเพื่อจุดประกายการเรียนรู้และต่อยอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะน าไปสู่การ 
สร้างเทคโนโลยีและการประดิษฐ์คิดค้นในอนาคต ดังนั้น นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเทคโนโลยี ฐานวิทยาศาสตร์จะ 
เป็นผู้ที่มีฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้มข้นพร้อมกับทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่เพียงพอจะต่อ
ยอดในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในความร่วมมือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับส านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันอุดมศึกษา พี่เลี้ยงเดิน หน้าขยาย 
โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคเพื่อจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. รูปแบบพิเศษโดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา เริ่มทดลองจัดการเรียนการสอนสาขา
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยา ศาสตร์   ตั้งแต่ปีการศึกษา (ชลบุรี ) 
2551 ต่อมาส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้จัดท าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ภายใต้
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2553-2555) เพื่อขยายผลโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์น าร่องไป
ยังสถานศึกษาอื่นในสังกัด สอศ   อีก   . 4 แห่ง ใน 4 สาขาวิชาคือวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ใน 
สาขาอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา ใน สาขาธุรกิจการท่องเที่ยว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ล าพูน จังหวัดล าพูน ใน สาขาเกษตรกรรม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในสาขาคหกรรมธุรกิจ 
)ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2554) 

หลักสูตรของโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดย
น าสาระและทักษะพื้นฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน 8 กลุ่มสาระ และทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพมา
บูรณาการเป็นโครงงาน )Projects) หรือหัวเรื่อง )Themes) ด้วยการจัดหลักสูตรแบบโครงงานเป็นฐาน )Project-
based teaching and learning)  ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลตรงตามเจตนารมณ์
ของโครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐาน วิทยาศาสตร์ไปสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะ
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการเสนอ ให้เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จึงเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ในการถ่ายทอด
ความรู้ด้าน การจัดหลักสูตรแบบ โครงงานเป็นฐาน (PjBL) ให้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน โดยร่วม
ก าหนดโครงร่างและ จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์  
รวมทั้งถ่ายทอดวิธีการ จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ประสานงาน จัดอบรมและพัฒนาให้บุคลากรผู้สอนมี
ความรู้ ความสามารถ ส าหรับวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพี่เลี้ยง ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะด้าน
วิชาการ และการจัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน ที่
รับผิดชอบโครงการฯ 
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ดั้งนั้นเพื่อเป็นการปรับตัวของภาคการศึกษาของภาคอาชีวศึกษาจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน 
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโอกาสและ       
ความท้าทายของภาคอาชีวศึกษา ดังจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

1.2 ประชาคมอาเซียนโอกาสและความท้าทายของอาชีวศึกษา 
      การจัดตั้งประชาคมอาเซียนนั้น ได้ก าหนดเป้าหมายในการรวมตัวกันของทั้ง 10 ในภูมิภาคอาเซียนภายใน
ปี พ.ศ.2558  ทั้งนี้ได้มีการก าหนดเป้าหมายของความเป็นประชาคม อาเซียนโดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลักส าคัญ
ได้แก่การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ส าหรับภาคการศึกษา ส าหรับในภาคการศึกษาการมีการปรับปรุงการจัด
การศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ให้สอดคล้อง กับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดย
กระบวนการสร้าง ประสบการณ์ระหว่าง เรียนอย่างเหมาะสม สนับสนุนการสร้างรายได้ ระหว่างเรียนและสนับสนุน
ผู้ส าเร็จการศึกษามีงาน ท าได้ทันที โดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับ สถานศึกษาส่งเสริมให้มีศูนย์อบรม
อาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน สามารถใช้ในการ เรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ 
โดยให้สถาน ศึกษาอาชีวศึกษาด าเนินการร่วมกับผู้เช่ียวชาญใน แต่ละสาขาอาชีพร่วมจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจ า
ชุมชน เพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการ ให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้จะต้องด าเนินการร่วมกับ
ภาคเอกชนอย่าง จริงจังเพื่อเสริมสร้างการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้ เป็นที่ยอมรับ และสามารถมีรายได้สูงตาม
ความสามารถ )ปรีชา หมั่นคง, 2554).  

ส าหรับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งยุทธศาสตร์ด้านการผลิต และพัฒนา
ก าลังคนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องและ ศึกษาแนวโน้มการปรับตัวของไทยเข้าสู่การเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้
เกิดการบูรณาการเช่ือมโยงการผลิต และพัฒนาก าลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ )ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, 2555). 

ดังนั้น โครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน จึงได้ท า
การวิจัยในการท าทีมแห่งการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรของโครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐาน วิทยาศาสตร์ 
โดยประกอบด้วยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและ บุคลากรจาก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน โดยการวิจัยนี้ได้อ้างอิงทฤษฎีการเรียนรู้เป็นทีม ซึ่งจะกล่าวใน หัวข้อ 1.3 
  

1.3 การเรียนรู้ท่ีจะเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) 
Peter Senge, 1994 ได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในทฤษฎีวินัยข้อที่ 5    

)The Fifth Discipline) ซึ่งประกอบไปด้วยวินัย 4 ประการพื้นฐานได้แก่ การครองงาน (Personal Mastery) การ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาทัศนคติ )Mental Model) การเรียนรูเ้พื่อสรา้งวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision) และการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม )Team Learing( ซึ่งวินัยจ าเป็นคือวินัยข้อที่ 5 )The Fifth Discipline) ได้แก่การเรยีนรู้และ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 
  ส าหรับงานวิจัยนีไ้ด้น าวินยัข้อที่ 4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเพือ่สร้างทีมแห่งการเรียนรู้ในการปรบัปรุง 
หลักสตูรโรงเรยีนเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี าพูน โดยการปฏิบตัิตามแนวทางได้แก ่
การสนทนาและการถกเถียงและหาทางแก้ไขปัญหาในการท างานปรบัปรุงหลักสตูรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย    
พี่เลี้ยงได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี าพูนส าหรับ 
วัตถุประสงค์งานวิจัย ขั้นตอนการวิจัยและผลการวิจัยจะปรากฏในข้อท่ี 2,3,และ4 ในล าดับถัดไป 
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการปรับปรุงหลักสตูรระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพของโครงการขยายโรงเรียน  
      เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรไ์ปสู่ภูมภิาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรปรบัปรุงของโครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์กับหลกัสูตร  

และยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาทีต่รงกับบริบทของประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558 

3. วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ได้แสดงข้ันตอนการวิจยัแสดงดังภาพท่ี 1 

รูปที่ 1 วิธีการด าเนินการวิจยั 

การวิจัยนี้มีขั้นตอนการด าเนินการจ านวน 3 ขั้นตอนดังน้ี 
3.1 ขั้นตอนท่ี 1 ด าเนินการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการขยายโรงเรยีนเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์

การอาชีวศึกษาและประชาคมอาเซียน ด าเนินการเข้าสังเกตการณแ์ละการสัมภาษณผ์ู้ที่เข้าร่วมการ จัดท าการ
ปรับปรุงหลักสูตรของโครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ดังแสดงตามตารางที่  1 

ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างงานวิจัย 
ล าดับ รายละเอียดกลุ่มตัวอย่าง ประสบการณ์การท างาน 
1 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีล าพูน 
 มากกว่า 30 ปี ในสถาบันการอาชีวศึกษา
 ประมาณ 1 ปีส าหรับโครงการขยายโรงเรียน

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีล าพูน

2 อาจารยผ์ู้สอนวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีล าพูนและสอนโครงการ
โรงเรียนฐานวิทยาศาสตรจ์ านวน 3 คน 

 มากกว่า 30 ปี ในสถาบันการอาชีวศึกษา
 ประมาณ 5 ปี ส าหรับโครงการขยาย

โรงเรียนเทคโนโลยี ฐานวิทยาศาสตร์
3 ครูพี่เลีย้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลลา้นนา จ านวน 3 คน  
 มากกว่า 5 ปี ในการจัดท าหลักสูตรระดับ

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
 การสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

มากว่า 5 ปี
 มากกว่า 5 ปี ในโครงการขยายโรงเรียน

เทคโนโลยีฐาน วิทยาศาสตร์

3.2 ขั้นตอนท่ี 2 ท าการวิเคราะห์ผลการสังเกตการณ์เพื่อแสดงผลกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร แสดงผลของ 
การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและด าเนินการเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุงกับยุทธศาสตร์ การอาชีวศึกษา
กับบริบทอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 

3.3 ขั้นตอนท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์การด าเนินการจัดท าหลักสูตรและผลการเปรียบเทียบหลักสูตรในรูปแบบของ
การเปรยีบเทียบหลักสตูรเดิมและหลักสตูรใหมโ่ดยเปรียบเทียบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)สพฐ.(ที่ได้ปรับหลักสูตรใหม้ีจ านวนหน่วยกิต น้อยลงแตย่ังคงคุณภาพ
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การศึกษาเดมิ เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรยีนรู้ค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมและมีความสอดคล้องกับการเข้าสู่ยุคประชาคม
อาเซียน ในป ีพ.ศ. 2558 

 
4.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยแสดงผลเป็นสองส่วนดงันี้ 
4.1 ผลจากการเปรียบเทียบร่างหลักสูตรของโครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีล าพูนกับหลกัสูตรการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของอาเซียนโดยใช้พื้นฐานกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน )สพฐ.( ปรากฏดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 เปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสตูรใหม่ท่ีสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สพฐ. 

  
  จากร่างการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวสามารถน ามาวิเคราะห์โดยใช้ เครื่องมือ SWOT Analysis  
อภิปรายจดุแข็ง (Strengths) จุดอ่อน Weaknesses โอกาส Opportunities อุปสรรค Threats ดงัปรากฏในรูปที ่
3 ดังนี ้
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รูปที่ 3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดออ่น โอกาสและอุปสรรคของหลักสตูร 

4.2 ผลการวิจัย การท าทีมแห่งการเรียนรู้ในการจดัท าร่างหลักสตูร 
การจัดท าทีมแห่งการเรยีนรู้การปรับปรุงหลักสูตรของโครงการขยายโรงเรยีนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูนสามารถอธิบายด้วยรปูท่ี 4 

รูปที่ 4 ทีมแห่งการเรียนรู้การปรับปรุงหลักสตูรโครงการขยายโรงเรยีนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 

จากรูปที่ 4 การถ่ายทอดความรู้ในการจัดท าหลักสูตรของโครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ จะเริ่มต้นจาก อาจารย์พี่เลี้ยงซึ่งมีความรู้ทางด้านการท าหลักสูตร จะถ่ายทอดวิธีท าโครงสร้างหลักสูตร 
และเทียบเคียงหลักสูตรกับข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้จาก สพฐ. ส าหรับอาจารย์จากวิทยาลัยจะเรียนรู้และจัดท า
หลักสูตรให้เกิดเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง ซึ่งในส่วนของวิชาชีพเฉพาะอาจารย์จากวิทยาลัยจะมีความเช่ียวชาญและ
ช านาญกว่า  ส าหรับผู้อ านวยการในฐานะที่เป็นผู้น าและเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงมีความส าคัญในการแสดงบทบาท
การควบคุมการท างานในทีม โดยท าการผสานความรู้จากอาจารย์พี่เลี้ยงและความรู้จากอาจารย์ของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีล าพูนร่วมกัน โดยจุดส าคัญที่แสดงถึงภาวะความเป็นผู้น าและมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง คือการอยู่ในทีม
ตลอดระยะเวลาการท าหลักสูตร จึงเป็นโอกาสให้อาจารย์จากวิทยาลัยได้ถูกกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และแสดง
ศักยภาพของตนเอง สร้างโอกาสการเรียนรู้จนได้ร่างหลักสูตรที่จะท าการน าเสนอเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิพากษ์หลักสูตรต่อไป  
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5.  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงร่างหลักสูตรของโครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีล าพูน ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการอาชีวศึกษากับบริบทอาเซียน โดยการสร้างทีมแห่งการ
เรียนรู้ต้องอาศัยทั้งจากบุคลากรภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูนและบุคคลากรผู้มีความเช่ียวชาญจาก
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านการจัดท างานเป็นทีม ซึ่งร่างหลักสูตรที่ปรับปรุงดังกล่าวนี้ ได้รับ
ความใส่ใจจากผู้อ านวยการของวิทยาลัย สะท้อนในเห็นถึงภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง ท าให้บุคลากรตื่นตัวที่จะเรียนรู้และ
รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง อย่างไรก็ตามร่างหลักสูตรดังกล่าว ยังต้องอาศัย
ความรู้จากผู้เช่ียวชาญภายนอกในมุมมองของผู้ว่าจ้าง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเรียนของ
ผู้เรียนทั้งที่จบการศึกษาไปแล้ว และที่ก าลังจะศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน เพื่อให้เป็นร่างหลักสูตรที่พร้อม
จะน ามาเป็นหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง ซึ่งจะต้องท าการวิจัย ผลการจัดท าหลักสูตรต่อไป 
 
6.  การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการวิจัยดังกล่าวได้ร่างหลักสูตรส าหรับน าไปใช้ท าหลักสูตรโครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูนเพื่อจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพท่ี จะมีคุณลักษณะ เชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพโดยเฉพาะการมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 และการ สร้างทีมแห่งการเรียนรู้ใน การปรับปรุงหลักสูตรจะช่วยกระตุ้นให้ เกิดการเรียนรู้ ในการ
ท าหลักสูตรใหม่แก่ บุคคลากรของการอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้โดยครูพี่เลี้ยง จากมหาวิทยาลัย
ที่มี ประสบการณ์ตรง ในการท าหลักสูตรโดยในอนาคตจะต้องมีการท าการศึกษาว่าหลักสูตรดังกล่าวนี้ สามารถผลิต
ผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามปณิธานหลักสูตร และความสามารถ 
ในการท าหลักสูตรของบุคลากรของ การอาชีวศึกษาต่อหลักสูตรของโครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐาน 
วิทยาศาสตร์ต่อไป 
 
7.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณโครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ไปสูภู่มิภาควิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยี
ล าพูน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ที่ให้การสนับสนุนทุน
วิจัยส าหรับบทความนี ้
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการบูรณา

การร่วมกันระหว่างรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม รายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สู่ประชาคมอาเซียน 
(AEC : Asean Economic Community) ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะของนักศึกษา เปรียบเทียบผลการให้
คะแนนของนักศึกษาท่ีได้รับการสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคบูรณาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือนักศึกษาระดับช้ันปีท่ี 1 จ านวน 32 คน โครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยเป็นแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ มีค่าความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ระดับนัยส าคัญ
ที่ .05 สถิติที่ใช้ในการวิจัยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า T-test ผลการวิจัยพบว่าการจัด
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ เรียนและการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 อยู่ในระดับปานกลาง
ดังนั้นผลงานวิจัยจึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเรียนแบบการบูรณาการต่อไป เพื่อเตรียมก้าวเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบบูรณาการ  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Abstract 
The purposes of this study were to effects of the cooperative learning project base learning and 

integrated between energy and environment and business entrepreneurs to an Asean Economy Community (AEC).  
It is also to examine the effects to skill of students and to compare the effect of project of students groups that 
they are learning of cooperative learning to the AEC. The samples of the study were 32 students and separate in 
to four groups of sciences based technology school. The instrument of this research consisted of lesson plans of 
learning an integrated, the education achievement on project with 2 subject and present ability test with 95% 
reliability and significance at .05 levels. Data were analyzed using arithmetic mean, standard deviation and t-test. 
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The research findings found that education achievement by using learning management, It caused the students 
obtained knowledge and comprehension in the process, for learning achievement of students studying by using 
project based learning, its mean value was 3.46,  it was in “medium” level.  The result of the research then can 
enhance the education achievement with the cooperative learning by project base learning for become the 
Asean Economic Community in the near future.  

 
Keyword: Learning an Integrated, Project based learning, Sciences Based Technology School, Asean Economic 
Community  

บทน า 
การศึกษาในโลกยุคไร้พรมแดน (Borderless)  ในปัจจุบันเป็นการศึกษา ที่สามารถเช่ือมโยงถึงกันได้ใน

สังคมทุกชนช้ันและทุกเชื้อชาติที่มีการติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วและอย่างทั่วถึงในหลากหลายรูปแบบหรือ
หลากหลายระบบของการจัดการศึกษาที่เกิดจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information 
and Communication Technology : ICT ) การศึกษาจะไม่ถูกปิดกั้นอยู่เฉพาะกลุ่มในวงแคบอีกต่อไป แต่จะเกิด
การจัดการศึกษาที่กว้างไกล ในเชิงการศึกษา แบบข้ามวัฒนธรรม ( Cross Culture ) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ของมนุษย์ในสังคม ทั้งชนชาติเดียวกันและต่างชนชาติ ในสังคมแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ใน
ปัจจุบัน ดังนั้นการเตรียมการสร้างความพร้อม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของวิถีชีวิตรวมทั้งการ
จัดระบบการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันของโลกยุคไร้พรมแดนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ และมีความจ าเป็นต่อมนุษย์ทุกคนจนมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมิอาจปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นได้ทั้งในระยะเวลาปัจจุบันหรอืในอนาคตก็ตาม  

การจัดการศึกษาในสังคมแห่งประชาคมอาเซียนก็เช่นเดียวกัน (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556) เป็นวิถีของการจัด
การศึกษาของนานาชาติในแถบภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และใกล้เคียงในการสร้างพลังทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีกระบวนการทางการศึกษาเป็นปัจจัยในการยึดโยงแต่ละชนชาติในแถบอาเซียนให้เกิดศักยภาพใน
การแข่งขัน และการด ารงชีพร่วมกันได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งความกลมกลืนในเชิงวัฒนธรรมที่จะเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันของคนในภูมิภาคดังกล่าว  และส่งผลต่อกระแสโลกในวงกว้างต่อไป   จากการเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC: Asean Economics Community) ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจตาม
กรอบระยะเวลาบรรลุเป้าหมาย ในปี พ.ศ. 2558 และสร้างพันธะสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกที่จะด าเนินการไปสู่
เป้าหมายร่วมกันตามแนวทางวิสัยทัศน์อาเซียน เพื่อพัฒนาอาเซียนให้มีความเข้มแข็งในหลายๆ ด้าน รวมทั้งด้าน
การศึกษา โดยระบุให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆ ส่วน ของเศรษฐกิจโดยผ่านการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา การพัฒนาทักษะศักยภาพ และการฝึกอบรม 

อีกทั้งการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้มีมาตรฐาน  โครงการส่งเสริม
นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนระดับอาชีวศึกษา โดยการสนับสนุน 3 ด้าน คือ (1) 
นวัตกรรมการเรียนการสอน (2) การยกระดับคุณภาพผู้เรียน (3) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างคุณค่า
วิชาชีพอาชีวศึกษา การเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษาของไทยในระดับอาชีวศึกษา การเสริมสร้างทักษะ
วิชาชีพ สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาในอาเซียน (และขยายไปสู่อาเซียน +3) โครงการโอนหน่วยกิต 
(และขยายไปสู่อาเซียน +3) โครงการเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่ากับใหม่ เช่น การส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านทุนการศึกษาด้าน ICT การจัดท าหลักสูตร Inter+ASEAN นับเป็นความจ าเป็นที่ประเทศสมาชิกจะต้อง
เร่งขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
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จากผลการวิจัยของ (วณิชย ์อ่วมศรี, 2556) ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ Tan, Jee Peng ที่ได้น าเสนอ
เกณฑ์และระบบการประเมิน ผลการจัดการศึกษา SABER (System Assessment and Benchmarking 
Education Results) ของ World Bank สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง กล่าวถึงปัจจัยความส าเร็จการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร
ตามแนวคิด 3 มิติ 9 กลไกขับเคลื่อน และ 27 กิจกรรม ได้ข้อสรุปผลการประเมินความเหมาะสมของมิติและกลไก
ขับเคลื่อนของผู้เช่ียวชาญ พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มิติด้านการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .50 และได้เสนอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรท าการเตรียมตัวและปรับมิติ
ด้านการจัดการศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 

ที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ให้ความส าคัญและร่วมกันจัดท าโครงการโรงเรียน
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ขึ้น (ปวีณาล สุวรัตน์, 2555)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบการผลิตก าลังคนที่มี
คุณภาพรองรับความต้องการของภาคเศรษฐกิจและสังคม โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพจากผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมคีวามคิดสรา้งสรรค์ เป็นหลักสูตรการศึกษาวิชาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  มีการ
เรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project based learning and teaching) ซึ่งบูรณาการความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับทักษะวิชาชีพ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิง
เทคโนโลยี ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดท า “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์” ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (พ.ศ.2553-2555) เพื่อขยายผล โครงการจัดตั้งโรงเรียน
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร ์ไปยังสถานศึกษาอ่ืนในสังกัด สอศ. อีก 4 แห่ง ใน 4 สาขาวิชาคือวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 
จ.นครราชสีมา สาขาอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา สาขาบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีล าพูน  จ.ล าพูน สาขาเกษตรกรรม  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี สาขาคหกรรม
ธุรกิจ วิทยาลัยฯ แต่ละแห่งร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และให้การสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและ
ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร สนับสนุนด้านบุคลากรผู้สอนและด้านการศึกษาต่อ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนนั้น 
ต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ (Knowledge) 8 กลุ่มสาระ และการสร้างทักษะปฏิบัติ (Skills) ด้าน
การสังเกต การคิด และการปฏิบัติเข้าด้วยกัน การบูรณาการดังกล่าวจะใช้การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project 
approach) ที่มุ่งเน้นการเตรียมพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  (อนันท์ งามสะอาด, 2555) การก าหนด
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ โดยตั้งโจทย์ปัญหา ออกแบบสื่อการเรียน เครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ์  วิธีการเรียนการสอน 
เกณฑ์ในการวัดและประเมินผลในขั้นสุดท้าย ผลดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้เชิงวิชาการและทักษะวิชาชีพ  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และพัฒนาวิธีการเรียนการ
สอนรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการบูรณการระหว่าง
สองรายวิชาสู่การปฏิบัติในรูปแบบโครงงาน  ซึ่งน าโปรแกรมทางสถิติและใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ 
ทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียน ผลการวิจัยนี้เป็นตัวบ่งช้ีถึงปัจจัยความส าเร็จอีกประเด็นหนึ่งส าหรับการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด 3 มิติ 9 กลไกขับเคลื่อน และ 27 กิจกรรมการด าเนินงาน เพื่อที่จะเป็น
ต้นแบบและน าไปขยายผลส าหรับไปใช้กับการบูรณาการในรายวิชาอื่นๆ ต่อไปได้ 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาเรียนรู้ความเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้โครงงาน ในรายวิชาธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ และรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

2.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
 

ขอบเขตการวิจัย 
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานในรายวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรในโครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 คน ชาย 9 คน 
และหญิง 21 คน การน าความรู้ทางด้าน การประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มาปรับใช้ในการท าโครงงานวิชาธุรกิจและ
การเป็นผู้กอบการ รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อน าสิ่งทีเรียนมาประยุกต์ใช้ในโครงงาน 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาทีศึกษาวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และ
รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับช้ันปีท่ี 1 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 32 คน 

ประเภทงานวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) เพื่อวิจัยประยุกต์ในการน าไปใช้ 4 ขึ้น คือ ขั้นวางแผน 
(Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) การด าเนินวิจัยมี
ขั้นตอนดังน้ี  

ขั้นที่ 1 วางแผนการด าเนินงาน (Plan) เป็นขั้นตอนศึกษาหลักสูตร วางแผนรูปแบบกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงาน และประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (รูปภาพท่ี 2) ด าเนินการโดย
การมีความคิดปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสนใจมากขึ้น โดยการให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับ  
การจัดท าโครงงาน ความรู้เบื้องต้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา วาง
แผนการจัดท าโครงงาน การสังเกต และบันทึกผลการปฏิบัติงาน  แบบประเมินโครงงานที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน  

จากรูปภาพที่ 2 การเรียนรู้แบบโครงงานเน้นการเรียนรู้ที่ใช้หลักการพัฒนาการคิดของบลูม (Bloom’s 
Taxonomy) มาปรับใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ (Bloom, 
1976) การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ และประเมินผลโดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Act) เป็นขั้นตอนการลงมือจัดท าโครงงาน  พร้อมเสนอโครงงานต่ออาจารย์ผู้สอน 2 
รายวิชา นักศึกษาเสนองาน พร้อมตอบค าถาม รับฟังข้อเสนอแนะ และน าแบบบันทึก แบบประเมินโครงงาน น า
กลับไปเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่อง และน ากลับไปปรับปรุงแก้ไขโครงงาน เพื่อให้มีความชัดเจนและมีความสมบูรณ์
มากขึ้น  

ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observe) เป็นขึ้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท าโครงงาน 
ระหว่างการเริ่มต้นท างานของ การน าเสนอผลงานของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม 

ขั้นที่ 4 สะท้อนผลกรปฏิบัติ (Reflect) เป็นขั้นตอนการเขียนรายงานผลโครงงาน  การน าเสนอผลงานใน
ช้ันเรียนของนักศึกษา ตลอดจนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในช้ันเรียน และการให้ข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆ อาจารย์
ประจ าวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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รูปที ่2 กระบวนการจดัการเรียนโดยใช้โครงงานและประเมินผลการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แผนกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานและประเมินผลการเรียนรู้ แบบบันทึกของอาจารย์ใน

รายวิชา แบบสังเกต แบบประเมินผลโครงงาน เพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการท าโครงงานของนักศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ที่ได้จากการสัมภาษณ์ การใช้การสังเกต และการใช้ข้อมูลเชิง

ปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
T-Test (Independent – Sample T Test) จากนั้นน าผลที่ได้มาแสดงในรูปแบบของกราฟ และตารางบันทึกผล
ทางสถิติเพื่อให้แนวโน้มของทัศนคติของผู้เรียน (กัลยา อุบลทิพย์, 2549) เพื่อน าไปปรับใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการประเมินผลการเรียนรู้การจัดท าโครงงาน และการน าความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาปรับใช้
ในโครงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ในอนาคต พบว่ามี
นักศึกษาระดับช้ันปีท่ี 1 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 32 คน โดยแบ่งกลุ่มทั้งหมด 4 กลุ่ม จ านวน 
8 คน จากโจทย์ของการท าโครงงานคือให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มระดมความคิดในการจัดท าธุรกิจสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยเน้นการท าธุรกิจที่ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อเผยแพร่
ความเห็นไทยให้แกนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ในการท ารายงานทุกกลุ่มจะต้องมีการน า 2 รายวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ 
จากการประเมินผลการเรียนรู้การจัดท าโครงงาน ตลอดจนการน าเสนอผลงาน อาจารย์ประจ าวิชามีการประเมิน
ด้านทักษะนักศึกษาทั้งหมด 5 ด้าน จากตารางที่ 1 ดังนี ้

 
ตารางที่ 1 ประเมินค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

รายการประเมินการจัด 
ท าโครงงาน 

ครูผู้สอนที ่1 ครูผู้สอนที่ 2 
ค่าเฉลี่ยรวม ผลประเมิน 

Mean S.D. Mean S.D. 
ทักษะการเขียนรายงาน 3.45 .700 3.10 .621 3.28 ปานกลาง 
ทักษะการคิด (น าเสนอ) 3.33 .720 3.67 .471 3.50 มาก 
ทักษะการพูดน าเสนอและ 
     ตอบค าถาม 

3.93 .657 3.69 .591 3.81 มาก 

ทักษะการจัดการ 3.31 .921 3.50 .289 3.41 ปานกลาง 
การท างานเป็นทีม 3.05 .885 3.50 .346 3.28 ปานกลาง 

ประเมินผลภาพรวม                                              3.46 ปานกลาง 
หมายเหต ุ :  ครูผู้สอนที่ 1 อาจารย์วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

                ครูผู้สอนที่ 2 อาจารยว์ิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

 
ทักษะการเขียนรายงาน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.28  ระดับปานกลาง ครูผู้สอนที่ 

1 ประเมินค่าเฉลี่ย 3.45 และครูผู้สอนที่  2 ประเมินค่าเฉลี่ย 3.10 จากนักศึกษาทั้งหมด 4 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน 
จ านวน 32 คน โดยมีปัจจัยในการประเมินเผลทั้งหมด 5 ปัจจัย คือ การรวบรวมข้อมูลในรายวิชา ความรู้ด้านประชม
คมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดท ารูปแบบการรายงาน ความสามารถน าความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ และวิเคราะห์ข้อมูล   
การน าความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาปรับใช้ในรายงาน และการเขียนรายงาน 
 ทักษะการคิด (น าเสนอ) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 ระดับมาก ครูผู้สอนที่ 1 
ประเมินค่าเฉลี่ย 3.33 และครูผู้สอนที่ 2 ประเมินค่าเฉลี่ย 3.67 โดยมีปัจจัยในการประเมินผลทั้งหมด 3 ปัจจัยคือ 
การมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ   มีความคิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล และการน าความรู้ใน
การศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้มาปรับใช้ในการน าเสนอ  
 ทักษะการพูดน าเสนอ และตอบค าถาม  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ย  3.81 ระดับมาก  
ครูผู้สอนที่ 1 ประเมินอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 3.93 และครูผู้สอนที่ 2 ประเมินอยู่ในเกณฑ์ 3.67  โดยมีปัจจัยทั้งหมด 4 
ปัจจัยคือ การใช้ ไวยากรณ์ การตอบค าถาม บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ตามแผนงาน และเนื้อหาครอบคลุม 
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ทักษะการจัดการ (ระหว่างท าโครงการจนเสร็จสิ้น)  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.41  
ระดับปานกลาง ครูผู้สอนที่ 1 ประเมินเฉลี่ย 3.31 และครูผู้สอนที่ 2 ประเมินเฉลี่ย 3.50 โดยมีปัจจัยทั้งหมด 4 
ปัจจัยคือ การวางแผนเป็นระบบ การท างานเป็นทีม การจัดการตามแผนงาน บรรลุตามเป้าหมายการจัดการ  

การท างานเป็นทีม  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.28 ระดับปานกลาง ครูผู้สอนที่ 1 
ค่าเฉลี่ย 3.05 และครูผู้สอนที่ 2 ประเมินค่าเฉลี่ย 3.28 โดยมีปัจจัยทั้งหมด 5 ปัจจัยการท างานร่วมกัน  ความขยัน
อดทน มุ่งมั่น กับการท างานเป็นทีม การท างานท่ีไดรับมอบหมายอย่างถูกต้อง และภาพรวมของการท างานเป็นทีม   

จากกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาทั้งหมด 4 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน จ านวน 32 คน โดยมีปัจจัยในการ
ประเมินผลทั้งหมด 5 ปัจจัย พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่จัดอยู่ในเกณฑ์การจัดท าโครงการ ภาพรวมตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดท า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ดังตารางที่ 1 ที่กล่าวข้างต้น 

ความแตกต่างของผลประเมินการท าโครงงานต่อครูผู้สอนที่ 1 และผู้สอนที่ 2 
          การประเมินผลทักษะด้านต่างๆ ทั้งหมด 4 ด้าน และการท างานเป็นทีม พบว่า ทักษะทั้ง 4 ด้าน ครูผู้สอน
รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ผู้สอนที่ 1)  และ ครูผู้สอนรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการได้มีการ
ประเมินผลการท าโครงงานของนักศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ความแตกต่างของผลประเมินการท าโครงงานต่อครูผู้สอนที่ 1 และผู้สอนที่ 2 

ประเมินทักษะด้านต่างๆ 
ครูผู้สอนที1่ ครูผู้สอนที2่ Mean 

Difference 
t Sig 

Mean(SD) Mean (SD) 
การท างานเป็นทีมร่วมกัน 
(ระหว่างการท าโครงงานจนเสร็จสิ้น) 
นักศึกษามีความขยัน ความอดทน 
     ในการท างาน 

3.25 
(.500) 

3.00 
(1.155) 

.2500 .397 .002 

นักศึกษามีความรับผิดชอบ ในการทุ่มเท 
      กับค้นคว้าเนื้อหา ประชาคมเศรษฐกิจ 
      อาเซียนสอดแทรกในเนื้อหา และร่วม 
      แลกเปลี่ยนในการท างานเป็นทีม 

3.25 
(.500) 

3.00 
(1.155) 

.2500 .397 .002 

ค่า Sig < 0.05 ระดับนัยส าคญัพบว่าครูผูส้อนมีการประเมินผลที่แตกต่างกัน 

จากการวิจัยพบว่าความแตกต่างของผลการประเมินทางด้านการท างานร่วมกัน ดังตารางที่ 2 ที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นนั้น จากการประเมินเกณฑ์การให้คะแนนด้านการท างานร่วมกัน มีปัจจัยทั้งหมด 5 ปัจจัยพบว่า มีสอง
ปัจจัยที่ ครูผู้สอนที่ 1 และครูผู้สอนที่ 2 มีการประเมินผลการท าโครงงานของนักศึกษาแตกต่างกัน โดยปัจจัยแรก 
ด้านความขยัน อดทนในการท างาน ค่าSig. (2-tailed) = .705, และ Sig .002 น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
พบว่า ครูผู้สอนที ่1 รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม (M=3.25) มีการประเมินผลนักศึกษาในเรื่องความขยัน อดทน
ในการท างาน แตกต่างมากกว่า ครูผู้สอนที่ 2 รายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (M=3.00) มีค่าเฉลี่ยที่
แตกต่างกัน = .2500 
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 ปัจจัยที่สองในการท างานเป็นทีมร่วมกันคือ นักศึกษาความรับผิดชอบ ในการทุ่มเทกับค้นคว้าเนื้อหา 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสอดแทรกในเนื้อหา และร่วมแลกเปลี่ยนในการท างานเป็นทีม ค่าSig. (2-tailed) 
=.705, และ Sig .002 น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 พบว่า ครูผู้สอนที่ 1 รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(M=3.25) มีการประเมินผลนักศกึษาในเรื่องความรบัผิดชอบ การทุ่มเทแตกต่างมากกว่า ครูผู้สอนที่ 2 รายวิชาธุรกิจ
และการเป็นผู้ประกอบการ (M=3.00) มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน = .2500 

ผลคะแนนของนักศึกษาในรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม และธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการแสดงในรูป
ที่ 3 พบว่านักศึกษาทีผ่่านกระบวนการเรียนมีผลคะแนนอยู่ในระดับ 70-74 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางและมี
ศักยภาพที่สามารถพัฒนาศักยภาพได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินทักษะของผู้เรียนตามตารางที่ 1 
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รูปที่ 3 คะแนนของนักศกึษาในรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมและรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

สรุปผลการศึกษาและแนวทางการท างานวิจัยในอนาคต 
 บทความนี้ได้น าเสนอผลการศึกษาการเรียนด้วยระบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานโดยมีการน า
กระบวนการสอนแบบบูรณาการ ระหว่างรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และรายวิชาพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้นักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เริ่มเข้าสู่ประเทศไทย โดย
สมบูรณ์ในปี 2558 ดังนั้นจึงให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ และการท าจัดท าโครงงานสร้างธุรกิจเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
และธุรกิจบริการที่นักศึกษาสนใจเพื่อตอนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และในการท าธุรกิจนั้น นักศึกษา
ต้องค านึกถึงการท าธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการต่อสังคม และการยอมรับทางสังคมในเรื่องของพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โดยทีมงานอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในโครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ซึ่งจาก
การศึกษาด้วยวิธีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานและท าการประมวล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติและ
ใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ ผลวิจัยการศึกษากระบวนการสอนแบบบูรณาการ ในสองรายวิชาพบว่า
นักศึกษามีการจัดท าโครงงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดท าพบว่ามีค่าเฉลี่ยในการท าโครงงานด้าน
ทักษะต่างๆ 5 ด้าน เฉลี่ยเท่ากับ 3.46  จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับ ปานกลาง และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการจัดท าโครงงาน
ที่มีความแตกต่างในเกณฑ์การให้คะแนนระหว่างอาจารย์ผู้สอน 2 ท่าน ท่ีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 พบว่า ปัจจัยในการ
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เกณฑ์การให้คะแนน ของการท างานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม และความรับผิดชอบในการท างาน 
ความขยันทุ่มเท ตลอดจน การค้นคว้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น 
พบว่าอาจารย์ผู้สอน วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้คะแนนมากกว่าอาจารย์ผู้สอนวิชาธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ  สรุปผลภาพรวมของนักศึกษาที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
เป้าหมายของอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  จากการวิจัยที่ได้รับคณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บผลข้อมูล
นักศึกษาท่ีเรียนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรของโครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จังหวัด
ล าพูน ท้ัง 3 ช้ันปี ในรายวิชาโครงงาน 1 ถึงโครงงาน 3 ตลอดช้ันปี เพื่อน ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยระบบการเรียนแบบปกติต่อไป 
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 (S.D. 0.30)    

 

 :  OTPC   

Abstract 
The purpose of this research was to develop tablet OTPC enhancement to teaching and learning in 

engineering case study: The demonstration appliances wirelessly using a tablet. The research objective 1) 
Applications the OTPC tablet to electrical engineering education. 2) Designing applications with controls 
Appliances. 3) The demonstration appliances wirelessly using a tablet. The population of this research were 20 
students of King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Department of Electrical Engineering 
Technology, Power Electronics Technology Course and 5 Teaching professors in microprocessors and interfacing 
The results show that team participants can develop applications and applications OTPC Tablet to control on-off 

power  electronics  in  levels  with  high  accuracy (S.D. 0.30) and the trial in class the student wave satisfaction     
at high level. Promote the development of engineering Educational level is very high. 
Keywords:  tablet OTPC, microprocessors and interfacing, electrical engineering 
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 1:  
 OTPC Galaxy gt-p1000 

1.   Cortex A8  1GHz   Cortex A8  1 GHz 
2.   Android 4.0   Android 2.2 up to 4.0 
3.   7  /16:9/TFT 1024x600Pixel   7 /16:9/TFT 1024x600Pixel 
4.   Flash 8GB   Flash 32 GB 
5.   microSD -  32 GB   microSD -  32 GB 
6.     WiFi 802.11b/g/n   WiFi 802.11b/g 
7.   Lithum 3600mAh   Li-ion 4,000 mAh 
8.   2    3  
9.   350    380  
10.       Bluetooth 3.0 

 OTPC  Galaxy GT-P1000 

 OTPC  

 Bluetooth receiver RN-42 

 1  

 1  
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1.  OTPC 

2. USB Bluetooth transmitter  OTPC

3. Bluetooth receiver  (  RN-42)

4. FiO Boards STM32

5.  Logic monitor 

6.  Magnetic Relay -

7. 

8.  Bluetooth (Samsung galaxy)

     FiO Boards  

RapidSTM32 Blockset  Matlab

 2  

 2  RapidSTM32 Blockset 

 RapidSTM32 Blockset 

 

 RapidSTM32 

 Matlab   

 (Aimagin Co., Ltd. (2010))  

Matlab  3 
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 3  Matlab/Simulink  FiO 

      8  B8-B15  FiO

 4  B0-B3  FiO  1-5  Matlab 

 FiO  6-7 

 FiO   8 STM32   

2.

 Java  Eclipse  App Inventor 

 4   

 4  

 
   -  1024x600  (  7 ) 
   -   App Inventor  
   -   Palette>Screen Arrangement 
Horizontal Arrangement  Vertical Arrangement 

 Viewer/Screen1  600 pixel 
   -   Other Stuff  BluetoothClient 

 Viewer/Screen1  
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2.

 Step  7.5

   ( , 2538)  3 

 3:  

 S.D.  0.30    

3.

 20  

 5  

 

( x =4.50)  Matlab ( x =3.33) 

( x =4.82) 

 ( x =3.50)  

 2  
1.  OTPC
2.
3.

 
 

Step 
 

 x  S.D. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

90  12 12  12  12  13  12  12 12 12 12  12  12.10 0.30 
180 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24.00 0.00 
270 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36.00 0.00 
360 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49 48.10 0.30 

 5   6  
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. (2554).   Tablet  : 

.  , . 
. (2554). .  : .   

,  .  . : , 2538. 
 .  : .             

 26  2555.  http:// www.addkutec3.com/wp-
content/uploads/2011/11/thai-and-asian.pdf  

. 2553.  
.2553.  : . 

 . (2548).   
2.  ).  
 :  

Aimagin Co., Ltd. (2010).   FiO Boards  Rapid STM32 Blockset. Bangkok Thailand: cited 
August, 1 2013, Available from : http://www.aimagin.com/downloads/dl/file/id/18/ 
fio_boards_rapidstm32_blockset.pdf 
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บทคัดย่อ 
การทดสอบแบบปรับเปลี่ยนได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คือการประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการทดสอบ ซึ่ง

มีความแตกต่างกัน ด้วยการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ ทั้งในเรื่องของจ านวนข้อสอบ และความ
ยากง่าย ปรับเปลี่ยนไปตามความรู้ของผู้สอบแต่ละคน โดยมีแนวคิดพื้นฐานคือ ผู้สอบที่เก่ง ควรจะได้ข้อสอบข้อที่
ยากกว่าผู้สอบที่อ่อน งานวิจัยนี้เสนอแนวคิดการประยุกต์ใช้งานการทดสอบแบบปรับเปลี่ยนได้ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบจะสุ่มเลือกและแสดงค าถาม เมื่อผู้สอบเลือกค าตอบ ระบบจะบันทึกค าตอบและประมวลผล 
เพื่อใช้ในการสุ่มเลือกค าถามข้อถัดไป โดยใช้ ๒ ปัจจัยในการสุ่มเลือกค าถามคือ การเลือกค าตอบข้อที่ผ่านมาของ
ผู้สอบ และการวิเคราะห์ค่าทางสถิติระหว่างค าถามที่ระบบตั้งเอาไว้ กับค าถามใหม่ที่จะถูกน ามาปรับเปลี่ยน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับการทดสอบในรูปแบบเดิม ที่ผู้สอบทุกคนจะต้องตอบค าถามข้อเดียวกัน การทดสอบแบบ
ปรับเปลี่ยนได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะมีความยืดหยุ่นกว่ามาก ด้วยรูปแบบที่สามารถโต้ตอบกับผู้สอบได้ และมี
อัลกอริทึมในการสุ่มเลือกข้อสอบที่ปรับเปลี่ยนไปตามความรู้ของผู้สอบแต่ละคน ท าให้การวัดผลการเรียนรู้ตรงตาม
ความสามารถของผู้สอบ และใช้เวลาในการทดสอบน้อยกว่าการทดสอบในรูปแบบเดิม 

ค าส าคัญ:   การทดสอบแบบปรับเปลี่ยนได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีการตอบสนองของข้อสอบ การวิเคราะห์
ข้อสอบ ดัชนีวัดความยาก ดัชนีจ าแนกผู้เข้ารับการทดสอบ 

ABSTRACT 
Computerized Adaptive Testing (CAT) is a challenging issue of delivering individual difference 

assessments to the examinees. By tailoring both the difficulty of test questions and number of items to an 
examinee based on the adaptive approach; smarter examinees warrant more difficult items. This study presents a 
practical CAT application where the computer chooses and displays the questions, and then records and 
processes the examinee’s answers. Item selection is adaptive which is influenced by 2 factors: the first one is the 
examinee’s answers to the previous questions, and the other is the specific statistical qualities of administrated 
and candidate items. Compared to conventional paper-based testing where all examinees receive the same 
items, the advantages of designing the test with this interactive, intelligent CAT algorithm can include larger 
percentage of items with appropriate difficulty levels, higher levels of test score, better precision and shorter test-
lengths. 

Keywords: Computerized adaptive testing, Item response theory, Item analysis, Difficulty index, Discrimination 
index 
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๑. บทน า 
ในสมัยก่อน แนวคิดในการออกแบบข้อสอบเพื่อใช้ส าหรับประเมินผู้เรียน ในเรื่องความรู้ ทักษะ 

ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะในด้านต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบของกระดาษกับดินสอ ผู้เข้ารับการทดสอบ
จะต้องตอบค าถามทั้งหมดต่อการสอบในหนึ่งวิชา ยกตัวอย่างเช่น ค าถามแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือกจ านวนทั้งสิ้น 
๑๒๐ ข้อ ซึ่งการทดสอบในรูปแบบดังกล่าวมีข้อเสียอยู่หลายประการ  

ข้อเสียที่เห็นได้อย่างเด่นชัดข้อหนึ่งก็คือ ข้อสอบทั้ง ๑๒๐ ข้อนั้น ไม่จ าเป็นต้องให้ผู้สอบท าทั้งหมด เช่น
ผู้สอบที่เก่ง สามารถท าข้อสอบที่ยากจ านวน ๔๐ ข้อได้ถูกต้อง ๓๕ ข้อ ก็น่าจะเพยีงพอแล้วท่ีจะได้คะแนนในระดับดี
มากในการสอบวิชานั้น โดยที่ไม่จ าเป็นต้องเสียเวลามานั่งท าข้อสอบที่ง่ายอีก ๘๐ ข้อที่เหลือ ความแตกต่างอีกข้อ
หนึ่งก็คือ ความแม่นย าในการวัดผลการเรียนรู้ ในการออกข้อสอบส าหรับการสอบในรูปแบบเดิม ผู้ออกข้อสอบจะ
ออกข้อสอบท่ีมีความยากในระดับปานกลางจ านวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นความสิ้นเปลืองทั้งในส่วนของผู้ออกข้อสอบเอง 
และในส่วนของผู้เข้ารับการทดสอบ โดยผู้สอบที่อ่อน จะต้องเสียเวลา และขาดแรงจูงใจในการท าข้อสอบที่ยากเกิน
ความสามารถของตน ในขณะที่ผู้สอบที่เก่งก็จะรู้สึกเบื่อหน่าย และไม่ได้รับความท้าทาย ซึ่งคะแนนที่ผู้สอบทั้งสอง
ประเภทได้รับนั้น จะไม่สามารถน ามาใช้วัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาได้ 

งานวิจัยนี้เสนอแนวคิดการทดสอบแบบปรับเปลี่ยนได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computerized 
Adaptive Testing: CAT) ตามทฤษฎีการตอบสนองของข้อสอบ (Item Response Theory: IRT) (Weiss, David 
J., 1991, pp. 69-95) ร่วมด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ (Item analysis) (ปวรส บุตะเขียว, ๒๕๕๖), (โชติกา 
ภาษีผล, ๒๕๕๕), (วรรณดี แสงประทีปทอง, ๒๕๕๕) ระบบท่ีออกแบบนี้สามารถสุ่มเลือกข้อสอบที่มีความยาก-ง่าย
ในระดับต่างๆ รวมทั้งสร้างการเช่ือมโยงในการท าข้อสอบข้อต่างๆ โดยอิงจากระดับความรู้ ความสามารถของผู้เข้า
รับการทดสอบ โดยใช้ค่าสถิติที่วัดได้เป็นตัวเปรียบเทียบ อีกทั้งยังสามารถน าผลคะแนนที่ได้ มาประเมินความ
เหมาะสมของข้อสอบ เพื่อน าไปปรับปรุงการสอบครั้งต่อไป รูปแบบการน าเสนองานวิจัยนี้จะเรียงล าดับดังนี้คือ 
โมเดลของระบบการทดสอบแบบปรับเปลี่ยนได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลการทดลอง การวิเคราะห์ผลการทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบต่อไปในอนาคต 

๒. การด าเนินการทดลอง 
ทฤษฎีการตอบสนองของข้อสอบ ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของทฤษฎีการสอบแบบดั้งเดิม 

(Classical Test Theory: CTT) (de Klerk, G., 2013) ซึ่งก็คือการใช้ดินสอและกระดาษในการท าแบบทดสอบ แต่
เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากยิ่งข้ึน มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนและการทดสอบมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
คอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อสอบในคลังได้ ตรวจข้อสอบได้รวดเร็วและแม่นย า การออบแบบงานวิจัยนี้ จึงได้น า
แนวคิดจากทฤษฎีการตอบสนองของข้อสอบ ร่วมกับแนวคิดการทดสอบแบบปรับเปลี่ยนได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้เกิดระบบการทดสอบที่สามารถวัดผลการเรียนรู้ ตามระดับความรู้ของผู้สอบได้ยืดหยุ่นกว่า 
และมีประสิทธิภาพสูงกว่าการทดสอบแบบเดิมมาก 

การทดสอบแบบปรับเปลี่ยนได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท างานโดยการสร้างแบบทดสอบที่พิจารณาจาก
ระดับความยาก และจ านวนข้อที่สอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้สอบ การปรับเปลี่ยนระดับความยาก
หมายถึง ผู้สอบที่มีความสามารถสูงจะได้รับข้อสอบที่มีระดับความยาก ยากกว่าผู้สอบที่มีความสามารถต่ ากว่า การ
ปรับเปลี่ยนจ านวนข้อสอบหมายถึง การสอบจะถูกยุติทันที ที่ผู้สอบสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักจิตวิทยา 
(Psychometric criterion) (G. Scott Acton and William Revelle, 2004) ซึ่งก็หมายความว่า ผู้สอบบางคน
อาจจะต้องท าข้อสอบจ านวนมากกว่าผู้สอบคนอื่น ถึงจะสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานนี้ได้ ซึ่งการใช้เกณฑ์ดังกล่าว
จะช่วยประหยัดเวลาในการท าข้อสอบได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับการใช้เวลาในการสอบแบบดั้งเดิม ที่ต้องระบุ
ช่วงเวลาที่แน่นอนส าหรับใช้ในการสอบ ซึ่งได้มีการพิสูจน์มาแล้วว่า เวลาที่ใช้ในการท าข้อสอบที่มากที่สุดที่เกิดจาก
ผู้สอบที่มีความสามารถต่ าที่สุดในการสอบด้วยการทดสอบแบบปรับเปลี่ยนได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ก็ยังน้อยกว่า
เวลาที่ใช้ในการสอบแบบดั้งเดิมอยู่มาก (Wu, H.-M., Kuo, B.-C., & Yang, J.-M., 2012)  
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ในขั้นตอนแรกก่อนที่จะท าการทดลอง จ าเป็นต้องสร้างคลังข้อสอบขึ้นมาก่อน แต่การจะน าข้อสอบไป
บรรจุในคลังข้อสอบได้นั้น จะต้องท าการวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบก่อน (ปวรส บุตะเขียว, 
๒๕๕๖), (โชติกา ภาษีผล, ๒๕๕๕), (วรรณดี แสงประทีปทอง, ๒๕๕๕) ซึ่งเป็นการพิจารณาความเหมาะสม ความ
ถูกต้องของข้อสอบที่สร้างขึ้นเป็นรายข้อ ซึ่งงานวิจัยนี้จะพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อมีดัชนีความยาก (Difficulty 
index) และดัชนีจ าแนก (Discrimination index) เพียงใด ดัชนีความยากจะถูกใช้เพื่อแบ่งระดับความยาก-ง่ายของ
ข้อสอบ ในขณะที่ดัชนีจ าแนกจะถูกใช้เพื่อแบ่งระดับความสามารถของผู้สอบ ซึ่งดัชนีท้ังสองตัวนี้จะถูกใช้เป็นตัวช้ีวัด
ทางด้านคุณภาพของคลังข้อสอบนั่นเอง ผลการวิเคราะห์ข้อสอบจะท าให้ทราบว่าข้อสอบแต่ละข้อมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด ข้อสอบท่ีมีคุณภาพจะสามารถน าไปวัดและประเมินผลผู้สอบได้อย่างเที่ยงตรง  

การวิเคราะห์ข้อสอบจะท าโดยให้ผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญทางด้านการวัดผลเป็นผู้วินิจฉัยว่าค าถามนั้นมีความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาที่จะวัดหรือไม่ ข้อสอบที่จะวิเคราะห์คุณภาพรายข้อส าหรับงานวิจัยนี้ ข้อสอบจะเป็นแบบ
เลือกตอบ ๔ ตัวเลือก ซึ่งมีวิธีวิเคราะห์ ๒ แบบ คือการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบแบบอิงกลุ่ ม และการ
วิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบแบบอิงเกณฑ์ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้การวิเคราะห์แบบอิงกลุ่มคือ น าความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมาเป็นแนวคิดในการประเมินผล การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่มนี้ จึงเป็นการวิเคราะห์โดยน าผล
คะแนนของผู้สอบแต่ละคนไปเปรียบเทียบกับผลคะแนนของผู้สอบคนอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อจ าแนกผู้สอบที่มี
ความสามารถสูงออกจากผู้สอบที่มีความสามารถต่ ากว่า ซึ่งดัชนีความยาก (P) เป็นสัดส่วนที่แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นมี
ผู้ท าถูกมากหรือน้อย โดยปกติมีค่าอยู่ระหว่าง ๐ ถึง ๑  

สมการที่ ๑ แสดงสูตรค านวณดัชนีความยาก จากสดัส่วนของจ านวนผู้ที่ตอบค าถามข้อนั้นถูก เทียบกบั
จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด  

   
 

 
(1) 

เมื่อ  P = ดัชนีความยาก 
        R = จ านวนผู้ตอบถูกทั้งหมด  
        N = จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

โดยที่ค่า P สูงจะแสดงว่าข้อสอบข้อนั้นง่าย ในขณะเดียวกัน ถ้าค่า P ต่ า แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นยาก 
ข้อสอบที่ดีจะมีดัชนีความยากเท่ากับ ๐.๕ จะท าให้เกิดการจ าแนกผู้สอบ (ดัชนีจ าแนก) ที่มีความสามารถสูงออกจาก
ผู้สอบที่มีความสามารถต่ าสูงสุด และเป็นข้อสอบที่มีความเที่ยงตรงสูง  ในการสอบวัดความรู้ผลการเรียน มักนิยม
ออกแบบคลังข้อสอบให้มีข้อสอบที่มีค่าดัชนีความยากในระดับต่าง ๆ ปะปนกันไป   โดยจัดให้มีข้อสอบที่มีดัชนี
ความยากพอเหมาะ  (P  มีค่าประมาณ ๐.๕)   เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งให้มีข้อสอบที่ค่อนข้างยากและค่อนข้างง่ายอีก
จ านวนหนึ่ง   ข้อสอบที่ดีควรมีค่าของดัชนีความยากระหว่าง  ๐.๒๐ – ๐.๘๐   ส าหรับข้อสอบแบบเลือกตอบ  ๔  
ตัวเลือก  เกณฑ์การพิจารณาระดับความยาก-ง่ายของข้อสอบ จากดัชนีความยาก แสดงดังตารางที่ ๑    

ในขั้นตอนต่อไป งานวิจัยนี้ใช้ค่าดัชนีจ าแนก ซึ่งเป็นคุณลักษณะของข้อสอบที่ส าคัญ ส าหรับจ าแนกผู้สอบ
ออกเป็นสองกลุ่มที่ต่างกัน คือกลุ่มเก่ง (ผู้สอบที่มีความสามารถสูง) และกลุ่มอ่อน (ผู้สอบที่มีความสามารถต่ า) โดย
ถือว่าผู้สอบที่อยู่ในกลุ่มเก่งควรตอบค าถามข้อนั้นถูก ในขณะที่ผู้สอบที่อยู่ในกลุ่มอ่อนควรจะตอบผิด เป็นต้น  ดัชนี
จ าแนกของข้อสอบจะมีค่าตั้งแต่  - ๑ ถึง + ๑ แต่ในทางปฏิบัติควรออกแบบข้อสอบให้มีค่าดัชนีจ าแนกมากกว่า 
๐.๒ 
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ตารางที่ ๑ : เกณฑ์การพิจารณาระดับความยาก-ง่ายของข้อสอบ 

สมการที่ ๒ แสดงสูตรค านวณดัชนีจ าแนก 

(2) 
เมื่อ r = ดัชนีจ าแนก 
     H = จ านวนผู้ตอบถูกซึ่งอยู่ในกลุ่มเก่ง       
     L = จ านวนผู้ตอบถูกซึ่งอยู่ในกลุ่มอ่อน      
     N = จ านวนผู้ตอบถูกทั้งหมด  
โดยที่ค่า r ควรมีค่าเป็นบวก กรณีที่ค่า r ติดลบ  แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นจ าแนกกลับ  หมายความว่าผู้สอบ

ที่อยู่ในกลุ่มเก่งตอบค าถามข้อนั้นผิด แต่ผู้สอบที่อยู่ในกลุ่มอ่อนกลับตอบถูก  ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบที่ไม่ดีควรตัดทิ้ง  
เกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีจ าแนก แสดงดังตารางที่ ๒  

ตารางที่ ๒ : เกณฑ์การพิจารณาคา่ดัชนีจ าแนก 

ในทางปฏิบัติ เมื่อสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ  ๔  ตัวเลือก โดยให้ผู้สอบเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อ
เดียวนั้น การออกแบบตัวเลือกที่เป็นตัวลวงถือว่าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของข้อสอบ ตัวลวงที่มีประสิทธิภาพต้อง
สามารถลวงผู้สอบที่ไม่มีความสามารถได้ ตัวลวงที่ถูกเลือกตอบสูง แสดงว่าเป็นตัวลวงที่ดี แต่ถ้าตัวลวงตัวใดถูก
เลือกตอบน้อย แสดงว่าเป็นตัวลวงที่ควรปรับปรุงแก้ไข หรือตัดทิ้ง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวลวง ลวง (ปว
รส บุตะเขียว, ๒๕๕๖), (วรรณดี แสงประทีปทอง, ๒๕๕๕) ท าได้โดยวิเคราะห์ดัชนีความยาก และดัชนีจ าแนกของ
ตัวลวงแต่ละตัว การค านวณดัชนีความยากของตัวลวง ท าโดยวิธีการเดียวกับการค านวณดัชนีความยากของตัวถูก 
ตัวลวงที่ดีจะต้องเป็นตัวลวงที่ถูกเลือกตอบบ้าง ในงานวิจัยนี้ใช้ตัวลวงที่ถูกเลือกตอบอย่างน้อยร้อยละ ๕ 

สมการที่ ๓ แสดงสูตรค านวณดัชนีจ าแนกของตัวลวง 
r = PL- PH (3) 

โดยที่ PL  และ PH 

ดัชนีความยาก 
ความหมาย 

ระดับความยาก-ง่าย 
คุณภาพของข้อสอบ 

๐.๘๐-๑.๐ 
๐.๖-๐.๗๙ 
๐.๔-๐.๕๙ 
๐.๒-๐.๓๙ 
๐.๐-๐.๑๙ 

ง่ายมาก 
ง่าย 
ปานกลาง 
ยาก 
ยากมาก 

ไม่ดี ตดัทิ้ง, ปรับปรุงใหม่ 
พอใช้ 
ดีมาก 
พอใช้ 
ไม่ดี ตดัทิ้ง, ปรับปรุงใหม่ 

ดัชนีจ าแนก ความหมายเชิงคุณภาพของข้อสอบ 
≥ ๐.๔๐ 
๐.๓๐ – ๐.๓๙ 
๐.๒๐ – ๐.๒๙ 
≤ ๐.๑๙ 

ดีมาก  
ด ี
พอใช้ 
ไม่ดี ตดัทิ้ง, ปรับปรุงใหม่ 
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เมื่อ  r = ดัชนีจ าแนก 
     PL = สัดส่วนของผู้สอบในกลุ่มอ่อนท่ีตอบตัวเลือกนั้น 
      PH = สัดส่วนของผู้สอบในกลุ่มเก่งท่ีตอบตัวเลือกนั้น 

๓. ผลการทดลอง 
การทดสอบแบบปรับเปลี่ยนได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบหลัก ๒ ส่วนคือส่วนท าข้อสอบและ

ส่วนเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ งานวจิัยนี้ได้ท าการทดลอง โดยออกแบบระบบส าหรับใช้ในการสอบเก็บคะแนนใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น รหัสวิชา BCO 101 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐาน โดย
ข้อสอบที่ใช้วัดผลจะเป็นแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก ให้เลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว  

การออกข้อสอบเพื่อบรรจุลงในคลังข้อสอบของรายวิชานี้ จะให้คณาจารย์ผู้สอนร่วมเป็นผู้ออกข้อสอบ 
และช่วยกันก าหนดระดับความยากของข้อสอบในแต่ละข้อ ในการพัฒนาขั้นแรกนี้ ได้แบ่งระดับของข้อสอบออกเป็น 
๓ ระดับ คือ ระดับง่าย (Easy) ระดับปานกลาง (Fair) และระดับยาก (Difficult) มีการก าหนดการสุ่มค าถามข้อแรก
ไว้ที่ระดับปานกลางเพื่อความเท่าทียมกันของผู้เข้ารับการทดสอบทุกคน เมื่อท าข้อแรกถูก ระบบจะสุ่มข้อสอบข้อ
ต่อไปที่ระดับยากขึ้นมาอีกหนึ่งระดับ แต่ถ้าท าข้อสอบผิด ระบบจะสุ่มข้อสอบที่ลดระดับความยากลงมาอีกหนึ่ง
ระดับ ซึ่งคะแนนของข้อสอบแต่ละข้อจะไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับความยากของข้อสอบข้อนั้น ๆ 

ในขั้นตอนการท าข้อสอบ การสุ่มข้อสอบแต่ละข้อจากคลังข้อสอบ ไปจะถูกบันทึกเก็บเป็นค่าสถิติในระบบ
เก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ซึ่งจะเก็บข้อมูลจ านวนข้อสอบที่ถูกสุ่มออกมาจากคลังข้อสอบมากที่สุดแยกตามระดับ
ความยากทั้ง ๓ ระดับ จ านวนข้อที่ผู้สอบตอบถูก และจ านวนข้อที่ผู้สอบตอบผิด เพื่อน าค่าที่ได้จากการบันทึกเก็บ
เป็นค่าทางสถิติ เพื่อสร้างเป็นรายงาน น าไปใช้ประเมินผลการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต งานวิจัยนี้มีภาพรวม
การท างานของระบบ แสดงดังภาพท่ี ๑ 

ภาพที่ ๑ : ภาพรวมการท างานของระบบ 

ผู้เข้ารับการทดสอบจะเข้าสู่ระบบในหน้าหลัก (Main Page) เพื่อท าข้อสอบที่ถูกสุ่มมาจากคลังข้อสอบ 
ตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว (Adaptive Item Selection Module) หลังจากการสอบเสร็จสิ้น ผู้สอบสามารถดู
คะแนนท่ีสอบได้ในหน้าจอแสดงผลการสอบ (Test Result) 

 ในส่วนของการจัดการคลังข้อสอบ (Test Management Module) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะเข้าสู่
ระบบเพื่อจัดการในส่วนของข้อสอบ ได้แก่ เพิ่มข้อสอบ, ลบข้อสอบ และแก้ไขข้อสอบ, ดูข้อสอบ รวมถึงรายงาน
สถิติ (Report) ของข้อสอบในระบบได้  

Tester Main 
Page 

Adaptive 
Item 

Selection 
Module 

Test 
Result 

Test 
Management 

Module 

Report 

Analysis Part 

Instructor 

Test Part 
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การทดสอบแบบปรับเปลี่ยนได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบด้วย PHP และจัดการระบบฐานข้อมูล
ด้วย MySQL การออกแบบและทดสอบระบบเป็นไปตามขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทาง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นการใช้งานของผู้สอบและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นหลัก (Usability Testing) (Joseph 
S. Dumas and Janice C. Redish, 1999) หน้าจอของการทดสอบแบบปรับเปลี่ยนได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แสดง
ดังภาพท่ี ๒ 

ภาพที่ ๒ : หน้าจอของการทดสอบแบบปรับเปลี่ยนได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

๔. วิเคราะห์ผลการทดลอง 
การทดสอบระบบจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของระบบงานใหม่ ซึ่งเป็นการน าข้อเสียของ

วิธีการสอบแบบดั้งเดิมมาปรับปรุง ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ ข้อสอบสามารถปรับเปลี่ยนระดับความยาก-ง่ายได้จริง สอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เข้ารับ

การทดสอบ (Examinee experience) คือ เมื่อผู้สอบตอบถูก ข้อสอบจะเพิ่มระดับความยากขึ้นไปเรื่อย ๆ และจะ
ลดระดับความยากของข้อสอบลงมาเมื่อผู้สอบตอบผิด เป็นแบบนี้ไปจนกระทั่งจบการทดสอบ คุณลักษณะเด่นของ
ระบบในข้อน้ี เป็นการเพิ่มความท้าทายให้แก่ผู้สอบได้เป็นอย่างดี กล่าวคือผู้สอบที่มีความสามารถสูง จะไม่รู้สึกเบื่อ
หน่ายที่จะต้องท าข้อสอบข้อท่ีง่ายๆ จ านวนมากในการสอบแบบดั้งเดิม ในขณะที่ผู้สอบที่มีความสามารถต่ ากว่าก็จะ
ไม่รู้สึกท้อแท้ท่ีต้องท าข้อสอบข้อท่ียากๆ ผู้สอบทุกคนจะถูกวัดผลในระดับที่มีความเที่ยงตรงเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าจะ
ถูกวัดผลด้วยจ านวนข้อสอบ และข้อสอบที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณลักษณะของระบบในข้อนี้เป็ นการน าเอาเกณฑ์
มาตรฐานตามหลักจิตวิทยา (G. Scott Acton and William Revelle, 2004) มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภาพท่ี ๓ แสดงสถานะของการปรับเปลี่ยนระดับความยากของข้อสอบกับผู้สอบ  

๔.๒ ความถูกต้อง (Precision) แม่นย าในการวัดผล คะแนนที่ค านวณได้ จะต้องถูกต้องตรงตามความรู้
ความสามารถของผู้เข้ารับการทดสอบ ตัวอย่างเช่น ถ้าระบบมีการสุ่มข้อสอบขึ้นมาจ านวน ๕ ข้อ แต่ละข้อมีระดับ
คะแนนต่างกันตามระดับความยากของข้อสอบ โดยระดับง่ายจะมี ๑ คะแนน ระดับปานกลางจะมี ๒ คะแนน และ
ระดับยากจะมี ๓ คะแนน โดยข้อแรกที่ถูกสุ่มขึ้นมาจากคลังข้อสอบจะเริ่มต้นที่ระดับปานกลาง ตัวอย่างการท า
ข้อสอบทั้ง ๕ ข้อ แสดงดังตารางท่ี ๓  
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ภาพที่ ๓ : สถานะของการปรับเปลี่ยนระดับความยากของข้อสอบกับผู้สอบ 

ตารางที ่๓ : ตารางผลการรวมคะแนน 

โดยที่  
A = สถานะท าข้อสอบ (ถูก / ผิด)  
B = ระดับข้อสอบในข้อท่ีท า (ง่าย / ปานกลาง / ยาก)  
C = ระดับข้อสอบในข้อถัดไป (ง่าย / ปานกลาง / ยาก)  
D = ระดับคะแนน (ง่าย = ๑ / ปานกลาง = ๒ / ยาก = ๓) 

๕. สรุป 
ในงานวิจัยเรื่องการทดสอบแบบปรับเปลี่ยนได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นี้ ระบบสามารถสุ่มข้อสอบได้ตาม

ระดับความยาก-ง่าย ตามระดับความรู้ความสามารถของผู้สอบเป็นรายบุคคล ท าให้ผู้สอบที่มีความสามารถต่ าไม่
รู้สึกกดดัน ท้อแท้ในการท าข้อสอบ ในขณะที่ผู้สอบที่มีความสามารถสูง ก็ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการท าข้อสอบ 
นอกจากน้ีเวลาที่ใช้ในการท าข้อสอบก็น้อยกว่าการสอบแบบดั้งเดิมมาก 

ระบบได้ออกแบบส่วนของการบันทึกค่าสถิติเพื่อน าไปวิเคราะห์การสอบ โดยสามารถเก็บค่าสถิติที่จ าเป็น
ต่างๆของข้อสอบ ยกตัวอย่างเช่น ข้อสอบที่ถูกสุ่มจากคลังข้อสอบออกมาท ามากที่สุด จ านวนข้อสอบที่ผู้สอบตอบ
ถูกมากที่สุด จ านวนข้อสอบที่ผู้สอบตอบผิดมากที่สุด และจ านวนตัวเลือกตอบที่ผู้สอบตอบมากที่สุดในแต่ละข้อ ซึ่ง
รายงานนี้สามารถน าไปใช้ประเมินผล และปรับปรุงการเรียนการสอนในอนาคตได้  ตัวอย่างของค่าสถิติที่บันทึกได้
แสดงดังตารางที ่๔  

ในส่วนของการบันทึกค่าสถิติเพื่อน าไปวิเคราะห์ ยึดแนวทางในการออกแบบเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาสามารถใช้งานได้ง่าย มีการค านวณที่ถูกต้องในด้านการรวบรวมคะแนน ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
ระดับความยากของข้อสอบให้แก่ผู้เข้ารับการทดสอบ และคะแนนท่ีผู้สอบท าได้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องตามระดับ
ความรู้ความสามารถของผู้สอบ โดยที่ผู้เข้ารับการทดสอบไม่จ าเป็นต้องเสียเวลามากในการท าข้อสอบ เมื่อเทียบกับ
การสอบแบบดั้งเดิม 

Item 
Status 

A B C D 

1 wrong fair easy 0 
2 correct easy fair 1 
3 correct fair difficult 2 
4 correct difficult difficult 3 
5 wrong difficult - 0 

Total 6 

Fair 

Easy 
Difficult 

Wrong Correct 

Wrong 

Correct 
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ตารางที ่๔ : ตารางผลการเก็บค่าสถิติของข้อสอบในระบบ 

Item Level No. of Radom No. of Answer Multiple-choice 

Correct Wrong A. B. C. D. 

1 Easy 10 6 10 1 6 1 2 

2 Fair 20 8 12 8 2 5 5 

3 Difficult 15 10 5 2 2 10 1 

๖. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
งานวิจัยนี้ถูกน าไปใช้ในการสอบเก็บคะแนนส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์

และระบบสารสนเทศเบื้องต้น รหัสวิชา BCO 101 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา
ดังกล่าว ทีร่่วมออกข้อสอบส าหรับใช้ในงานวิจัยนี้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ  ความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  และผล
การเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่  3 ปีการศึกษา 2553  จ านวน  86  ราย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม  4 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามสภาพการจัดการเรียนการสอน 
แบบสอบถามผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี และแบบสอบถามความต้องการการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content  analysis)  ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้  1. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการ
สอน 3 ด้านคือ 1) การวางแผนการสอนและการนิเทศ  2) การด าเนินการสอนและการนิเทศ  และ 3) การ

ประเมินผล  อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( x = 4.10, 3.92, 4.00 ตามล าดับ) 2. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทั้ง  6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้       
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ  6) ด้านทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ พบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน  โดยด้านคุณธรรมจริยธรรมมีค่ามากที่สุด ( x =4.43) และด้านทักษะทางปัญญา มีค่าน้อยที่สุด       

( x =4.03)  3. ความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ นักศึกษามีความต้องการแบ่งเป็น  3 ประเภท 
ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดย 1) ด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ ความต้องการด้านความรู้ ความ
ต้องการด้านการเรียนการสอน และความต้องการด้านอาจารย์ผู้สอน 2) ด้านจิตพิสัย ได้แก่ ความต้องการด้านการ
พัฒนาตนเอง และความต้องการด้านอาจารย์ผู้นิเทศ และ 3) ด้านทักษะพิสัย ได้แก่ ความต้องการด้านการพยาบาล 
และความต้องการด้านอ่ืน ๆ เช่น สิ่งสนับสนุนของแหล่งฝึก และการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้นักศึกษา    

ค าส าคัญ : สภาพ   ความต้องการ  ผลการเรยีนรู้  การจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิ   กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
  ระดับปรญิญาตร ี
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Abstract 

The research aimed to study the state and the needs of practical learning-teaching organization and the 
learning outcome according to the qualifications framework of the Bachelor’s degree level of the nursing students 
of Srimahasarakham Nursing College. The sample consisted of 86 third-year students in academic year 2010. 
Measurement instruments included Personal Characteristics Questionnaire, Enquiring the State of Learning-
Teaching Organization Scale, Enquiring the Learning Outcome according to the Qualifications Framework of the 
Bachelor’s Degree Level Scale, and Items Enquiring the Needs of Practical Learning-Teaching Organization Scale. 
Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and content analysis. The results were 
summarized as follows: 1. The students’ opinions on the state of learning-teaching organization which included 
three aspects of teaching and supervision: 1) planning, 2) teaching and supervision operation, and 3) the 

evaluation, had a high level ( x = 4.10, 3.92, 4.00 respectively). 2. The students’ opinions on the learning 
outcome  according to the qualifications framework of the Bachelor’s degree level on the six aspects which 
included, 1) ethics and morality, 2) knowledge, 3) cognitive skills, 4) interpersonal skills and responsibility, 
5) analytical skills, mathematical skills, communication skills, and skills of using information technology, and

6) practical skills of the profession, the most of  aspect had a highest level was ethics and morality ( x = 4.43),

and the aspect had a least level was cognitive skills  ( x  = 4.03). 3.The students needed in learning-teaching 
organized in practice consisted of three domains: the cognitive, the affective, and the psychomotor. The major 
cognitive domain needed was  included the needs of knowledge, the needs of learning and teaching, and the 
needs relating to the teachers. The majority of  the affective domain needed was the needs of self -development 
and the needs relating to the supervised teachers. In addition, the needs of nursing, material supports from the 
training site, and student’s morale enhancement were the most frequently reported the psychomotor domain. 

Keyword: State, Needs,  Learning outcome, Practical Learning-Teaching Organization,  Qualifications  framework 

บทน า 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  มีหน้าที่ในการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาล  องค์ประกอบที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยในหลายประการ  
ประการหนึ่งท่ีส าคัญคือ  การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  มีทักษะ  
เจตคติ  และสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสตูร ส าหรับรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ  2  และ  3  ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา  2552  ได้จัดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ตามหลักสูตรใหม่ที่เน้นการบูรณาการการเรียนการสอนของบุคคลวัยเด็ก  วัยรุ่น  วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ  โดยฝึก
ปฏิบัติในหอผู้ป่วยอายุรกรรมและหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม  ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์  
เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการดูแลผู้ป่วย  รวมทั้งการน าทฤษฎีต่าง ๆ  มาประยุกต์ใช้ในการวาง
แผนการพยาบาล  การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยเฉพาะภาคปฏิบัติถือว่าเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้นักศึกษาได้รบัประสบการณ์ตรงโดยจัด
ให้มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านทักษะ  สติปัญญา  
และการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  รวมทั้งมีส่วนส าคัญในการหล่อหลอมเจตคติ  คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพ การ
จัดประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาภาคปฏิบัติจะเน้นประสบการณ์ของการใช้กระบวนการพยาบาล  การฝึก
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ทักษะการปฏิบัติการพยาบาล  การท างานร่วมกับทีมสุขภาพ  การให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ  การสร้างมนุษยสัมพันธ์  
โดยต้องอาศัยผู้นิเทศท่ีจะช่วยให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามปัจจุบันการน ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (มคอ.) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องใหม่  และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดท าวิจัยเกี่ยวกับ มคอ.  และวิทยาลัยพยาบาล  ศรีมหาสารคามได้เริ่ม
ใช้ มคอ.  ในปีการศึกษา 2553  และยังไม่ได้มีการประเมินผลหรือศึกษาเรื่องการน า มคอ.มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  กลุ่มวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ  วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพ  ความต้องการการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติและผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของนัก ศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ  และจะส่งผลให้นักศึกษาบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง  6  ด้านต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิในวิชาปฏิบตัิการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ
ของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

2. เพื่อศึกษาความต้องการของนักศึกษาด้านการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิในวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหาสุขภาพวทิยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

3. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี  ของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 

 

วิธีการวิจัย 

       การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพ  ความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่  3  ปีการศึกษา  2553  จ านวน  86  ราย  แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ได้แก่   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาพการจัดการเรียนการสอน  ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  และความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  3  ท่าน  แล้วน ามาทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาล  ช้ันปีที่  2  ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ  1  จ านวน  50  ราย  ผลตรวจสอบความเช่ือมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s  alpha  coefficient) ของเครื่องมือวัดสภาพการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นระดับสูง  =0.920 และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี มีค่า

ความเช่ือมั่นระดับสูง  =0.963  การเก็บรวบรวมข้อมูล ภายหลังนักศึกษาสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติในเดือน
พฤษภาคม 2554  ผู้วิจัยได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัย  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอความร่วมมือในการตอบ
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แบบสอบถาม  ได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน  80  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  90.90  หลังจากนั้นได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์
หาค่า  ร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา  (Content analysis) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 87.50  อายุเฉลี่ย 21.48  ปี และระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมโดยรวม 3.04 

2. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน  ในด้านการวางแผนการสอนและการนิเทศ

ด้านการด าเนินการสอนและการนิเทศ  และการประเมินผล อยู่ในระดับมาก ( x =4.10,  3.92, 4.00)  ตามล าดับ 
ข้อที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  คือ  มีการแจกคู่มือการฝึกปฏิบัติ  (มคอ.4) ให้นักศึกษาก่อน

ล่วงหน้า  ( x =4.24)  ข้อที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  คือ  เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมเลือก

สถานที่ในการฝึกปฏิบัติงาน  ( x =2.85)  ซึ่งสอดคล้องตามค ากล่าวของดรุณี  รุจกรกานต์  (2553)  และไพฑูรย์  
สินลารัตน์  (2543)  สรุปไว้ว่า  องค์ประกอบส าคัญของกระบวนการสอนควรประกอบด้วย  การวางแผนการสอน
หรือเตรียมการสอน การด าเนินการสอน  และการประเมินผลการเรียนรู้  และข้อที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คือ มีการแจกคู่มือการฝึกปฏิบัติ  (มคอ.4) ก่อนล่วงหน้า  ซึ่งอธิบายได้ว่า  การวางแผนการสอนหรือ
เตรียมการสอน เนื่องจากการแจกคู่มือการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาก่อนล่วงหน้า เป็นขั้นตอนหนึ่งของการวางแผนการ
สอน ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ 
โดยมีการช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู ้เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ในด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้านทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ อยู่

ในระดับมาก ( x =4.43, 4.04, 4.03, 4.22, 3.99 และ 4.20)  ตามล าดับ  ข้อที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากที่สุด  คือ  เคารพในสิทธิของผู้ป่วยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   ( x =4.54)  ข้อที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับน้อยที่สุด คือ  สามารถใช้กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล  ( x =3.73) 
(ตารางที่ 1) ทั้งนี้อธิบายได้ว่า วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบ มคอ. ทั้ง  6 ด้าน  โดย
ก าหนดให้ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม  และจริยธรรมแก่นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้รับบริการ  
การท ากิจกรรมการเรียนรู้ของรายวิชา  ได้แก่  การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน (Pre-Post 
conference) ทุกวัน  การปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้รับบริการที่ได้รับมอบหมาย โดยยึดหลักการพยาบาลแบบองค์
รวม (Holistic  Care) บนพ้ืนฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทร  การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Nursing 
Care Conference)  การสอนสุขศึกษา (Health  education) และการสอนในคลินิก (Clinical  teaching) โดย
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  ให้ครอบคลุมทั้ง  6 ด้าน  
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ตารางที่ 1 : ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบ 

                   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  จ าแนกเป็นรายข้อตามรายด้าน (N=80) 

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี   

x  SD. แปลผล 
   

ด้านคุณธรรมและ จริยธรรม 4.43 0.45 มาก 

ด้านความรู ้ 4.04 0.49 มาก 

ด้านทักษะทางปัญญา 4.03 0.53 มาก 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 4.22 0.54 มาก 

ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.99 0.55 มาก 

ด้านทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 4.20 0.52 มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1:  กิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

          4. นักศึกษามีความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ  2 และ 3  ด าเนินการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง  6  ด้าน  คือ    
1) คุณธรรม จริยธรรม  2) ความรู้  3) ทักษะทางปัญญา  4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
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5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
โดยสรุปเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ด้านคือ  1)  ด้านพุทธิพิสัย นักศึกษามีความต้องการความรู้เกี่ยวกับพยาธิ
สภาพของโรค  การประเมินสภาพของผู้ป่วย  การก าหนดข้อวินิจฉัยการการพยาบาลการวางแผนการพยาบาล
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย  และกฎหมายวิชาชีพ  ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษทางการพยาบาลโดย
สามารถอ่านวารสารและต าราภาษาอังกฤษได้  ความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  เช่น การค านวณยา ค านวณสาร
น้ า  และสารอาหาร  ต้องการให้อาจารย์ อธิบายเกี่ยวกับกรณีศึกษา  ประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลตาม
สถานการณ์ที่เป็นจริง  ทบทวนความรู้ก่อนการฝึกปฏิบัติงาน  สรุปความคิดรวบยอดหรือสาระส าคัญ (Mind  map) 
ของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อของรายวิชา  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ในแต่ละแหล่ง
ฝึก 2) ด้านจิตพิสัย  นักศึกษามีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการเป็นพยาบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรม  มี
ระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ตรงต่อเวลา  และขยัน อดทน  มีน้ าใจเอื้ออาทร ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น  เคารพในสิทธิของผู้ป่วย  และปฏิบัติตามขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ  ควบคุมตนเองให้มีการแสดงออก
ทางอารมณ์ที่เหมาะสม  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องความต้องการด้านอาจารย์ผู้นิเทศ  นักศึกษาต้องการให้
อาจารย์เสริมแรงมากกว่าการต าหนิตเิตยีน  ควรให้ค าชมเชย   และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  มีสัมพันธภาพที่
ดี  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและกล้าขอค าปรึกษาจากอาจารย์ดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง  ควร
เลือกแหล่งฝึกท่ีพยาบาลพี่เลี้ยง  มีสัมพันธภาพที่ดีกับนักศึกษา   และ  3) ด้านทักษะพิสัย  นักศึกษามีความต้องการ
พัฒนาทักษะการพยาบาลให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ  และมีเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานที่ถูกต้อง  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของธนพร  แย้มศรี  (2548) เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ คือ 1) การจัดการเรียนการสอน
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาแล้ว แต่ยังต้องการการปรับปรุง เช่น ต้องการให้อาจารย์อธิบายกรณีศึกษาที่
นักศึกษารับผิดชอบดูแล การเพิ่มตัวอย่างกรณีศึกษาหรือโจทย์ปัญหา เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น  2) การจัดการ
เรียนการสอนบางประการยังไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา เช่น การประเมินสภาพของผู้ป่วย 
การก าหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การเช่ือมโยงความรู้ภาคทฤษฎีโดยเฉพาะพยาธิสภาพ
ของโรคสู่การปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู้บริหารด้านการศึกษาพยาบาลควรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมเลือกสถานที่ในการฝึกปฏิบัติงาน
มากขึ้น และจัดสรรงบประมาณให้มีห้องสมุด ต ารา เอกสารที่ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา
ในขณะฝึกปฏิบัติงานมากข้ึน 

2. อาจารย์ผู้สอนควรมีการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านทักษะทาง
ปัญญาที่ต้องมีการมอบหมายให้นักศึกษาน าผลการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน  มีการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน
เป็นรายบุคคลโดยวิธีการทดสอบก่อนและหลังการปฏิบัติงาน  และน าผลการวิเคราะห์ศักยภาพของนักศึกษา  มา
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ทักษะทางปัญญาของนักศึกษาตั้งแต่การศึกษา
ภาคทฤษฎีเพื่อสามารถน ามาประยุกต์ใช้หรือเช่ือมโยงได้ในขณะฝึกปฏิบัติงาน 

3. อาจารย์ผู้สอนควรมีการออกแบบการวัดผลและประเมินผลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่อิง
พัฒนาการของนักศึกษาและมีความเที่ยงตรง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นและผลการจัดการเรียนการสอน

แบบ E-Learning ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปท่ี 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี โดยกลุม

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ นักศกึษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ชั้นปที่ 3 จํานวน 96 คน แบบ two groups pre – post 

test การคัดเลือกเขากลุมทดลองใชคะแนนรายวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพ 1 โดยจับคูนักศกึษาท่ีมีคะแนน

ใกลเคียงกันเปนคูๆไดทั้งหมด 48 คู แยกเปนกลุม 1 และกลุม 2 ใชวิธีสุมอยางงายโดยการจับฉลาก เคร่ืองมือท่ีใชในการ

วิจัยเปนวธิีการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความ

คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning รายวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพ 3 เร่ือง การพยาบาล

แบบองครวมในการแกปญหาสุขภาพสําหรับบุคคลวัยเด็ก วัยรุนท่ีมีความผิดปกติของสมองและไขสันหลังในภาวะเฉียบพลัน 

วิกฤตและเร้ือรัง วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉล่ีย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูแบบ

Dependent และ Independent t-test ผลการวิจัยพบวา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมท่ีเรียนโดยการจัดการเรียน

การสอนแบบ E-Learning มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01, 2. กลุมท่ี

เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมท่ีเรียนโดยวิธีปกติอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01, 3. ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning เหมาะสมในแตละดาน

ในภาพรวมอยูในระดับมาก  

คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิ่ง  นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  การพยาบาล

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ค  9  : 2556

“การวิจัยเ ระชาคมอาเซียน”
(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 
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Abstract 

The purpose of this research was to examine the effectiveness of E- Learning course and evaluate the 

satisfaction of third year nursing students of Boromarajonani College of Nursing Suratthani. 

A Quasi-Experimental research was conducted with a total of 96 students.  The participants were grouped 

into two with simple random assign based on their score from Nursing Care of Persons with Health Problems I. The 

treatment group was exposed to E-Learning and the control group had the standard way of teaching.  E- Learning 

Instruction Achievement Test and Student Satisfaction Questionnaires were completed by the participants. The data 

were analyzed using percentage, mean, standard deviation, independent samples t -test, and dependent samples       

t- test. The results of the study were as follows; 1. After intervention, the treatment group has significantly increase in 

student achievement score than they did before the intervention ( t= 20.35, df=47,  p= .001)  2. The treatment group 

has significantly higher score on student achievement than control group  ( t= 6.408, df= 81.356, p= .001)  3. The level 

of student satisfaction’s composite score was high with using the E-learning method ( M= 4.14, SD= 0.43). Considering 

four sub-scores, student activities, learning and teaching process, teacher activities and structure of the lessons were 

all high 

Key word : E-Learning, Student nurse, Nursing 
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บทนํา 

ในปจจุบันเปนยุคแหงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขาถึงขอมูลตางๆเปนไปดวยความ

สะดวกรวดเร็ว ขอมูลขาวสารมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งมีผลตอบทบาทในชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ในทุกๆ

ดาน ท้ังเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและทุกสาขาอาชีพซึ่งจะสงผลใหรูปแบบการติดตอสื่อสารและการไดมาซึ่งขอมูล

ขาวสารตางๆเกิดการเปล่ียนแปลงไป    อันเนื่องมาจากอิทธิพลของความเจริญกาวหนาทางวิทยาการทางดานการส่ือสาร

โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีเครือขายโยงใยไปทั่วโลก ไมวาจะเปนระบบทางดวนขาวสารขอมูล 

(Information Superhighway) และการส่ือสารผานระบบคอมพิวเตอร ซึ่งไดกลายเปนส่ิงสําคัญในการติดตอส่ือสารใน

สภาวะของโลกในยุคปจจุบัน ที่เรียกวาอินเทอรเน็ต สารสนเทศหรือขอมูลขาวสารตางๆเกิดข้ึนเปนอยางมากในเครือขาย

อินเทอรเน็ตและสามารถที่จะศึกษาคนควาไดโดยงายและสะดวกสามารถเรียกขอมูลไดตลอดเวลา ไมจํากัดสถานที่ 

สามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ ซึ่งปจจุบันไดพัฒนาใหมีการเขาถึงการใชอินเตอรไดสะดวกมากย่ิงข้ึน ทํา

ใหการศึกษาหรือการแสวงหาความรูไมไดจํากัดอยูแคในหองเรียนเทานั้น เพราะภายในระบบอินเทอรเน็ตประกอบไปดวย

เครือขายยอยจํานวนมากท่ีรวบรวมไปดวยขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆไมวาจะเปนอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว

และเสียง มีความทันสมัยอยูเสมอ ทําใหเกิดการเรียนรูไดงาย ซึ่งระบบการศึกษาในปจจุบันไดนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวย

เพ่ือการศึกษามากย่ิงข้ึน เพ่ือท่ีจะชวยพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มศักยภาพใน

การสอนของครูผูสอน วิถีทางของการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนในยุคสารสนเทศจะเปนการเรียนรู ท่ี

ประกอบดวยคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ผนวกกับระบบการส่ือสารทางไกลมากข้ึน เรียกเปนระบบการ

เรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต (internet) โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดบัญญัติไว

อยางชัดเจนในหมวด 9 เพ่ือใหมีการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางจริงจัง  โดยผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนแตละคน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสถานศึกษาหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้น

สถานศึกษาจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยการนําไอซีทีท่ีมีอยูในปจจุบันมาชวยสนับสนุนวิธีการเรียน

การสอนและชวยในการถายทอดความรู เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตรงตามวัตถุประสงคท่ีผูสอนกําหนดไว ผาน

ทางระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง  ซึ่งการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะ

ชวยใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนรูของตนเองไดตามความตองการและตามความสะดวก โดยไมจําเปนตองอยู ณ 

สถานท่ีเดียวกัน และเวลาเดียวกันกับผูสอน เชน การเรียนในช้ันเรียน จึงทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย

เรียกวิธีการเรียนการสอนในลักษณะนี้วา อีเลิรนนิ่ง (E-Learning)  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปท่ี 3

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี รายวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพ 3 เร่ือง การพยาบาลแบบองค

รวม ในการแกปญหาสุขภาพสําหรับบุคคลวัยเด็ก วัยรุนท่ีมีความผิดปกติของสมองและไขสันหลังในภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและ

เร้ือรัง 
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2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี สุราษฎรธานี ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning 

วิธีการวิจัย 

1. สถานท่ีใชในการทดลองและการเก็บขอมูล คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี ซึ่งมี

คอมพิวเตอรท่ีตอ Internet ในจุดตางๆภายในวิทยาลัย เชน หองเรียนคอมพิวเตอร หองสมุด หอพัก 

2. วิธีการรวบรวมขอมูล คือ ช้ีแจงวัตถุประสงค ขอบเขตของการวิจัย และประโยชนท่ีจะเกิดจากผลการวิจัย

ตลอดจนข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และสิ่งท่ีควรปฏิบัติในการทดลองใหกลุมทดลองทราบ ใหผูเรียนทํา

แบบทดสอบ Pre-Test และเรียนวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพ 3 เร่ือง การพยาบาลแบบองครวมในการ

แกปญหาสุขภาพสําหรับบุคคลวัยเด็ก วัยรุนท่ีมีความผิดปกติของสมองและไขสันหลัง ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและเร้ือรัง ผาน

ทางการจัดการเรียนการสอนแบบE-Learningท่ีURL http://110.164.64.131/elearning/ โดยท่ีระยะเวลาของการ

เรียน ตั้งแตวันท่ี 1-15 ก.ย. 2555 พรอมท้ังใหผูเรียนทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ  E-Learning หลังจากเรียน 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.001 ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนโดยใชการ

เรียนแบบ E-Learning   

แหลงขอมูล n X  SD.  df  t-value p-value 

กอนเรียน 48 9.48  1.71 

 47 20.35 .001 

หลังเรียน 48 14.15  1.18 

2. กลุมท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมท่ีเรียนโดย

วิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.001 ดังตารางท่ี 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ค  9  : 2556

“การวิจัยเ ระชาคมอาเซียน”
(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 

- 234 -



ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใชบทเรียนอีเลิรนนิ่ง 

(E-Learning) กับกลุมท่ีเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบปกติ    

แหลงขอมูล  n  X  SD.  df 
t-value p-value 

กลุมท่ี ใชการเรียน

ก า ร ส อ น แ บ บ 

อีเลิรนนิ่ง 

 48 14.15  1.18 

 81.356 6.408 0.001 

กลุม ท่ี ใชการสอ น

แบบปกติ 

 48 12.83  .78 

3. ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning เหมาะสมในแตละดานในภาพรวมอยูในระดับ

มาก เม่ือจําแนกรายดานพบวาดานผูเรียนและภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน ดานผูสอนและดานโครงสราง

กิจกรรมของบทเรียนอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning  ของนักศึกษาพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต ช้ันปท่ี 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี รายวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพ 3 

เร่ือง การพยาบาลแบบองครวม ในการแกปญหาสุขภาพสําหรับบุคคลวัยเด็ก วัยรุนท่ีมีความผิดปกติของสมองและไขสันหลังใน

ภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและเร้ือรัง เปนนวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนจะยังอาจไมคุนเคย แตเนื่องจากการ

เรียนการสอนแบบ  E-Learning  เปนการนําเอาระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการเรียนการสอนซึ่งเปนสิ่งที่พบไดใน

ชีวิตประจําวันของผูเรียน ทําใหเปนที่นาสนใจมากยิ่งขึ้น มีรูปแบบท่ีหลากหลาย มีเนื้อหาวิชาการมากมายมากกวาใน

หองเรียนปกติ ความทาทายในการเรียนการสอน ซึ่งเปนจุดกระตุนความสนใจ มีแรงจูงใจในการเรียนรูใหประสบ

ความสําเร็จมากย่ิงข้ึน ซึ่งผลการวิจัยสามารถจําแนกขอมูลออกเปน 2 ขั้นตอนดังนี้ คือ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning   มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.001 และ กลุมที่เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ 

E-Learning  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวากลุมท่ีเรียนโดยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.001  แสดงวา 

การจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning  สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน

แบบ E-Learning  นั้นเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกตางไปจากการจัดการเรียนการสอนแบบรูปแบบเดิม เปนการ

ประยุกตใชคุณสมบัติตางๆของอินเตอรเน็ตมาใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการเรียนรู ตอบสนองความตองการของผูเรียน สนุกสนาน ต่ืนเตนอยูตลอดเวลา  เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะ
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ไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียงวิดีโอ

และ มัลติมีเดีย อื่นๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web Browser ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอเนื้อหาที่เขาใจงาย ซึ่งพบเจอใน

เว็บไซตสุขภาพท่ัวๆไปและผูวิจัยไดวิเคราะหโครงสรางเนื้อหา ประเด็นการเรียนรูท่ีผูเรียนจะตองไดรับ กิจกรรมการเรียน

การสอน แบบฝกหัดตางๆแนวทดสอบ คลิปวิดีโอที่นาสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเนื้อเร่ืองที่จะเรียน ทําใหผูเรียนสนใจมาก

ย่ิงข้ึน ชวยสงเสริมพัฒนากระบวนการคิด ลดความนาเบื่อ โดยผูเรียน ผูสอนและเพ่ือนรวมชั้นเรียน ทุกคน สามารถ

ติดตอปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในช้ันเรียนปกต ิโดยอาศัยเคร่ือง มือการติดตอ 

ส่ือสารที่ทันสมัย(e-mail, web-board, chat) เรียนไดทุกเวลาและทุกสถานที่ ที่มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต (Learn for 

all : anyone, anywhere and anytime) ผูเรียนสามารถฝกทบทวนและเรียนรูเนื้อหาที่ไมเขาใจซ้ําๆไดหลายคร้ัง และ

มีแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรูระหวางเรียนซึ่งสามารถตรวจสอบผลการเรียนไดทันที(ถนอมพร,2545) วิธีการเรียน

การสอนแบบ อีเลิรนนิ่ง  (E-Learning ) มีความนาสนใจตอบสนองตอการเรียนรูของผูเรียนไดดีกวาวิธีการเรียนการสอน

แบบปกติ นอกจากเนื้อหาท่ีมีในบทเรียนแลวผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูอื่นๆที่เกี่ยวของโดยผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต สามารถตอบสนองผูเรียนไดมากกวาการจัดการศึกษาในหองเรียน โดยเฉพาะการเขาถึงเนื้อหาสาระท่ีมีมาก

ข้ึน เชื่อมโยงองคความรูตางๆที่เกี่ยวของกัน เรียนรูไดทุกสถานที่ท่ีมีอินเทอรเน็ต เรียนรูตามศักยภาพและความสนใจ แต

ขอมูลท่ีมีในอินเตอรเน็ตสามารถเช่ือมโยงไปยังเนื้อหาอื่นๆไดอยางไมมีวันจบ ซึ่งอาจจะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ มีแรง

ดึงดูดใจ จนทําใหผูเรียนเกิดหลงทางได เพราะฉะนั้นผูสอนหรือผูออกแบบบทเรียน หรือจัดหาเนื้อหาจึงตองวาง

โครงสรางของบทเรียนใหดี ควบคุมสภาพแวดลอมของการเรียนใหได จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม ก็จะ

สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้นไป การประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีไดนี้อาจจะเนื่องจากระบบการเรียนการสอน

แบบ E-Learning  เปนแบบเปด จึงไมสามารถควบคุมตัวแปรไดท้ังหมด ซึ่งอาจจะสงผลตอสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนได 

เชน ความถ่ีในการเขาเว็บท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหา, ความถ่ีในการเขาทํากิจกรรมการเรียนการสอน, ระยะเวลาในการเขา

ศึกษาในเนื้อหาและกิจกรรม, สิ่งแวดลอมตางๆท่ีอยูรอบผูเรียน เชน เพ่ือน เว็บไซตอื่นๆที่ไมเกี่ยวของกับการเรียนการ

สอน, โปรแกรมอื่นๆท่ีเกี่ยวของเชนการเลน Facebook  ขณะเขาไปเรียน เปนตน จะสงผลใหสมาธิ ความตั้งใจลดนอย

ไป หรือผูเรียนที่ขยันและเขาไปศึกษารายละเอียดเนื้อหาบอยๆ ทํากิจกรรมการเรียนรูบอยๆอาจจะทําใหผลสัมฤทธิ์ท่ีสูง

กวาผูเรียนท่ีเขาไปศึกษาจํานวนนอยคร้ัง  เพราะฉะนั้นผูสอนจะตองระมัดระวังในการควบคุมหองเรียนเพื่อไมใหผูเรียน

หลงทางในการเรียนรูซึ่งอาจจะจัดหาระบบ LMS ที่สามารถควบคุมบริหารจัดการผูเรียนไดและควรจะใหความสําคัญใน

การหาเทคนิค รูปแบบ วิธีการสรางรูปแบบเนื้อหาบทเรียนใหมีความนาสนใจ ดึงดูดใจ ทําใหผูเรียนเขามารวมกิจกรรม

การเรียนการสอนมากย่ิงขึ้น ซึ่งในการวิจัยในคร้ังนี้ไดใชระบบ LMS MOODLE ในการจัดการเรียนการสอนแบบ 

E-Learning  เนื่องจากเปนระบบท่ีสมบูรณในตัวและไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย   

2. ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning เหมาะสมในแตละดานในภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อจําแนกรายดานพบวาดานผูเรียนและภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน ดานผูสอนและดานโครงสราง

กิจกรรมของบทเรียนอยูในระดับมากเชนเดียวกัน เพราะการเรียนการสอนแบบ E-Learning  เปนการตอบสนองความ

ตองการของผูเรียนท่ีขาดความพรอมในดานเวลาและระยะทางในการเรียน เปนการเรียนรูปแบบใหมที่นาสนใจ เปน

ระบบการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีเว็บ และเครือขายอินเทอรเน็ต มีสภาวะแวดลอมท่ีสนับสนุนการเรียนรู

อยางมีชีวิตชีวา (Active Learning) และการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center Learning) ผูเรียนเปนผูคิด 
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ตัดสินใจเรียน โดยการสรางความรูและความเขาใจใหมๆ ดวยตนเอง สามารถเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรูใหเขากับชีวิต

จริง ครอบคลุมการเรียนทุกรูปแบบ ท้ังการเรียนทางไกล และการเรียนผานเครือขายระบบตางๆ ซึ่งลักษณะสําคัญของ 

E-Learning  คือ Anywhere, Anytime and Anybody คือ ผูเรียนจะเปนใครก็ได มาจากที่ใดก็ได และเรียนเวลาใดก็

ไดตามความตองการของผูเรียน Multimedia ส่ือท่ีนําเสนอในเว็บ ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และ

เสียง ตลอดจน วีดิทัศน อันจะชวยกระตุนการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี Non-Linear ผูเรียนสามารถเลือกเรียน

เนื้อหาท่ีนําเสนอไดตามความตองการ Interactive ดวยความสามารถของเอกสารเว็บท่ีมีจุดเช่ือม (Links) ยอมทําให

เนื้อหามีลักษณะโตตอบกับผูใชโดยอัตโนมัติอยูแลว และผูเรียนยังเพ่ิมสวนติดตอกับวิทยากรผานระบบเมล Microsoft 

Messenger เปนตน ทําใหผูเรียนกับวิทยากรสามารถติดตอกันไดอยางรวดเร็ว  

ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning  จึงมีความยึดหยุนสูง ไมเปนการเพ่ิมภาระใหแกผูเรียน 

ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนในการเรียนมากกวาปกติ มีความต้ังใจใฝหาความรูใหมๆ ตรงกับ

ระบบการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีผูสอนเปนเพียงผูแนะนํา ท่ีปรึกษา และแนะนําแหลงความรูใหมๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการเรียน ผูเรียนสามารถทราบผลยอนกลับของการเรียน รูความกาวหนาไดจาก E-Mail การประเมินผลควร

แบงเปน การประเมินยอย โดยใชเว็บไซตเปนที่สอบ และการประเมินผลรวม ท่ีใชการสอบแบบปกติในหองเรียน เพ่ือเปน

การยืนยันวาผูเรียนเรียนจริงและทําขอสอบจริงไดหรือไม แตเนื่องจากการเรียนการสอนแบบ E-Learning  ไมไดเปนการ

เรียนในช้ันเรียนเหมือนท่ีผานมาทําใหการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนแบบซึ่งๆหนา (face to face) จะนอยลง ซึ่งเปน

ขอจํากัดของการเรียนการสอนแบบ E-Learning  ท่ีอาจจะทําใหหางเหินกับผูสอนและเพื่อนได    

ท้ังหมดท่ีไดกลาวมาเปนความคิดเห็นของผูเรียนท่ีจะสะทอนใหเห็นไดวา การเรียนการสอนแบบ E-Learning 

นั้นเปนเปนการเรียนการสอนที่ไมจํากัดอยูแตในหองเรียน ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี ผูสอนกับผูเรียนอาจจะไมจําเปนตอง

มาเรียนหรือสอนในเวลาเดียวกัน ผูเรียนสามารถท่ีจะเรียนรูไดดวยตนเองอยางเต็มท่ีตามความตองการของตัวเอง ซึ่ง

คุณสมบัติเหลานี้ตอบสนองความพรอมของผูเรียนในดานการเรียนรู ขาดความพรอมในดานเวลา ซึ่งในบางคร้ังเนื้อหาท่ี

ผูเรียนศึกษาหาความรู จําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติมก็สามารถท่ีจะคนควาหาความรูไดอยางทันทวงที หรือสอบถามจาก

ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่ตองการโดยผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกสได นอกจากนี้ยังสามารถแกปญหาในสวนของผูเรียนเอง ใน

กรณีท่ีบุคลิกลักษณะของผูเรียนไมมีความมั่นใจ กลัวท่ีจะตอบคําถาม ถามคําถาม ต้ังประเด็นตางๆท่ีตองการผาน

กระดานขาว เปนตน ทําใหผูเรียนกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะชวยในการ

เรียนรูใหแกผูเรียน สําหรับผูท่ีจะนําไปใชผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ ดังนี้ 

1. ผูท่ีจะนําเอารูปแบบการสอนวิธีดังกลาวมาใช ผูสอนตองมีทักษะทางดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต

เขาใจถึงระบบ วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกลาวอยางถองแท เพื่อท่ีจะชวยใหการจัดการเรียนการสอน

ประสบผลสําเร็จ        

2. ผูสอนจะตองกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแกผูเรียนที่เขาใจงาย ไมซับซอน สามารถนําไปปฏิบัติได

สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการ และสามารถที่จะควบคุมผูเรียนและหองเรียนไดงาย 
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3. ครูผูสอนควรจะควบคุมดูแลใหคําปรึกษาปญหาตางๆแกผูเรียนในกรณีท่ีเกิดปญหาตางๆ

4. การนําเอาผลการวิจัยไปใช การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผูสอนตองประเมินใหไดวาผลสัมฤทธิ์นี้เกิด

จากสิ่งใด ความถ่ีในการเขาในเว็บเนื้อหา ระยะเวลาในการเขาสูเว็บเนื้อหา เปนตน ซึ่งส่ิงเหลานี้เราสามารถกําหนดได

จากระบบ LMS ท่ีมีอยูข้ึนอยูกับวาผูสอนใชระบบ LMS แบบใด ในคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชระบบ Moodle LMS ซึ่งสามารถ

ตรวจสอบในประเด็นดังกลาวได 

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

ไดแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning สําหรับวิทยาลัยพยาบาลฯในการพัฒนาการเรียนการ

สอนท่ีตอบสนองการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน และยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและใชในการเรียนการสอนในเนื้อหาอื่นๆ

ตอไป 

เอกสารอางอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2553).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

องคการ รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.) 

กุลธิดา สัมมาวงศ. (2554).  การพัฒนาโปรแกรม E-Learning  เร่ืองการชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเวชกิจฉุกเฉิน. วิทยานิพนธปริญญาโท. มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ครรชิต มาลัยวงศ.  (2549).  แนวทางการจัด E-Learning  สําหรับประเทศไทย. สืบคนเมื่อ 21 พ.ค. 56         

จากเว็บไซต http://www.drkanchit.com/ict_education/ 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง.  (2545).  Designing E-Learning  : หลักการออกแบบและการสรางเว็บเพ่ือการเรียน

การสอน. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

มัลลิกา  บุตรทองทิม.  (2554).  การพัฒนาการเรียนการสอนดวย E-Learning  รายวิชาจิตวิทยาธุรกิจ. 

คณะบริหารธุรกิจ.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. 

มนตชัย เทียนทอง.  (2546).  E-Learning : learning solutions for the next education ตอนท่ี 3, พัฒนา

เทคนิคศึกษา. (เมษายน-มิถุนายน,2546) หนา 66-73. 

วิมลลักษณ สิงหนาท.  (2548).  Moodleสรางหองเรียนออนไลนดวยตนเอง.กรุงเทพมหานคร. TENTC PLC. 
อินทิรา  พาลีนุด.  (2554).  การทดสอบหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเรียนในการเรียนแบบ 

E- Learning  โดยผานระบบสรางส่ือการเรียนการสอนออนไลน. วิทยานิพนธปริญญาโท.มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.   

Henley, B.F.  (2009).  Developing E-Learning  : A case study of Tennessee high school 

Unpublished doctoral dissertation, East Tennessee State University, TN. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ค  9  : 2556

“การวิจัยเ ระชาคมอาเซียน”
(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 

- 238 -



การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภฎัสรุาษฎร์ธานีวจิยั ครัง้ที่ 9  : 2556

“การวิจยัเพ่ือพฒันาท้องถ่ินสูป่ระชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

(Factors Affecting Learning Achievement of English Majored Students, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit Rajabhat University) 

ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ, Ph.D.1
1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทร 0-22445081 โทรสาร 0-22418375 อีเมล์ cbhaowises@gmail.com 

Chatkaew Bhaowises1 

1Program in English Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok, 10300, Thailand 
Tel: 0-22445801, Fax: 0-2418375, E-mail: cbhaowises@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
เพื่อหาน้้าหนักความส้าคัญของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตร ีหลักสตูรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปีการศึกษา 2555 จ้านวน 250 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีค่าความเช่ือมั่น 0.957 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย สหสัมพันธ์พหุคุณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนราย
ด้าน (F-test) และสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ 
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต มีค่าเท่ากับ 0.210 (R = .210) โดยปัจจัยทุกด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความผันแปรร่วมกัน หรือส่งผลร่วมกันระหว่างตัวแปรปัจจัยและ
ตัวแปรเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 4.40 (R2 = .044) นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าน้้าหนักความส้าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อ     
ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 เรียงตามอันดับ คือด้านการปรับตัวด้าน     
การเรียนภาษาอังกฤษ (

1X ) และด้านบรรยากาศการเรียนการสอน(
4X ) ส่วนปัจจัยด้านการสนับสนุนการเรียนจาก

ผู้ปกครอง(
3X ) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน (

5X ) และปัจจัยด้านเทคนิควิธีการสอน (
6X ) ไม่ส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนดุสิต 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรยีนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

Abstract 
The purposes of this research were to study the multiple correlations of causal variables influencing 

learning achievement of English majored students in Humanities and Social Sciences Faculty, Suan Dusit Rajabhat 
University; and to investigate the significant weight of causal variables which affected their learning achievement. 
Samples were 250 under-graduated English programme students studying in Humanities and Social Sciences 
Faculty at Suan Dusit Rajabhat University in year 2012 selected by the Stratified Random Sampling. Research 
instruments – questionnaires with reliable value of 0.957 - were used to ask for students’ opinions on factors 
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influencing their learning achievement. Statistics used were simple correlation, multiple correlation, F-test and t-
test. Research results showed that the multiple correlation coefficients between causal variables and learning 
achievement of English majored students in Humanities and Social Sciences Faculty, Suan Dusit Rajabhat 
University were 0.210 (R = .210). It was found that all factors had positive relationships with students’ learning 
achievement at the .01 statistical significant level. In addition, there was joint variation between casual and 
criterion variables at 4.40 percentage (R2 = .044). The significant weight of casual variables had an influence on 
learning achievement variables as prioritized orderly. This indicated that there was statistical significance between 
variables on English learning adaptability (

1X ) and teaching and learning atmosphere (
4X ) at .01 level; while the 

variables on learning support from parents (
3X ), teachers’ characteristics (

5X ) together with teaching techniques 

(
6X ) had no influence on learning achievement. 

Keywords: factors affecting learning, learning achievement, English language 

1 บทน า 

การเรียนรู้เป็นกระบวนการส้าคัญของการพัฒนามนุษย์ให้เจริญเติบโตไปสู่ความสมบูรณ์ของชีวิต คือ เป็น
คนดี คนเก่งที่มีความสุข และมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ปัจจุบันโลกของการเรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการศึกษา วิธีการคิด 
และวิธีการค้นคว้าของมนุษย์ ในขณะที่องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มนุษย์จ้าเป็นต้องรู้หรือสมควรรู้ก็เกิดขึ้นได้ในทุกวินาที 
ดังนั้น จึงจ้าเป็นที่จะต้องท้าให้สังคมที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่กันไป (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์
ศักดิ์, 2446) ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใฝ่หาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยในส่วนของการจัดการศึกษาจะต้อง
จัดให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้ รู้ทันโลก และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ดังนั้น การเรียนรู้จึงเป็นสิ่ง
ส้าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน  

อนึ่ง การเรียนรู้ของผู้เรียนอาจเกิดขึ้นจากการหลอมรวมของหลายปัจจัย อาทิ สภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษา สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้ปกครอง และการสนับสนุนการเรียนจากครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นแหล่ง
ปลูกฝังพฤติกรรม หล่อหลอมแบบแผนในการด้าเนินชีวิต ผู้เรียนที่ได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่ดี และได้รับการ
กระตุ้นส่งเสริมด้านการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของชุลีกร ยิ้มสุด และ
คณะ (2547) และโกวิทย์ เวชชศาสตร์ (2547) ที่พบว่า การได้รับความรักและก้าลังใจจากพ่อแม่ การเป็นแบบอย่าง
ของพ่อ-แม่ในการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างบรรยากาศภายในครอบครัวมีผลท้าให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ และมุ่งมั่นต่อ
ความส้าเร็จทางการเรียน นอกจากนั้นบรรยากาศการเรียนการสอน อันได้แก่ สถานที่เรียนที่สะอาด ร่มรื่น ครูผู้สอน
ใช้เทคนิควิธีการสอน สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้ จะท้าให้ผู้เรียนมีความ
สนใจและตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 5)  

อย่างไรก็ตาม ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้าให้โลกสามารถเช่ือมโยงข้อมูล
ข่าวสารด้าเนินกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว โลกยุคใหม่ต้องการประชากรที่รู้หนังสือ 
(literacy) มีทักษะการคิด (thinking skill) รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ และมีทักษะในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
(autonomous learners) การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส้าคัญในการปรับกระบวนทัศน์ของผู้คนให้พร้อมรับต่อความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Hallak, 2000) ภาษาอังกฤษกลายเป็นเครื่องมือส้าคัญในการสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่มา
จากต่างเช้ือชาติ ศาสนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ วัฒนธรรมและการ
ถ่ายทอดวิทยาการต่างๆ รวมถึงการเจรจาต่อรองทางด้านการค้า ธุรกิจ การลงทุน และการประกอบอาชีพ (Crystal, 
2001) อนึ่ง การทีป่ระเทศไทยก้าลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 ภาษาอังกฤษจึง
เป็นเครื่องมือส้าคัญในการพัฒนาสังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษย่อมได้เปรียบ และมี
โอกาสทางด้านสังคมและการประกอบอาชีพมากกว่า 

อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังมีปัญหาค่อนข้างมาก ทั้งนี้ 
เนื่องจากขาดครูผู้สอนที่มีคุณภาพ ครูส่วนใหญ่ในระดับประถมศึกษาไม่ได้จบการศึกษาในวิชาเอกภาษาอังกฤษ
โดยตรง อีกทั้งผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษต่้า มีระดับสติปัญญาที่แตกต่างกัน ไม่เห็นความส้าคัญของ
ภาษาอังกฤษ อยู่ในบริบทท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ และขาดการสนับสนุนจากผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเต็มที่ (วัชรินทร์ 
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เมฆา, 2542:22; และพันธณีย์ วิหคโต 2546: 26) จึงเป็นสาเหตุหลักทีท่้าให้ผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี และมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

สาระโดยสรุป ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่มีความส้าคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน แต่ข้อเท็จจริงที่
สะท้อนปัญหาดังได้กล่าวข้างต้น ท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ทั้งนี้ เพื่อเป็น
แนวทางในพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ในการน้าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อหาความสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2.2 เพื่อหาน้้าหนักความส้าคัญของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

3. วิธีการวิจัย

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2555 จ้านวน 401 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2555 ประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความ
เช่ือมั่น 99% เมื่อยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน  5% โดยการเทียบตารางก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie, R.V. and Morgan, D.W., 1970 อ้างถึงใน The Research Advisor, 2006: 1) ได้กลุ่มตัวอย่าง 250 
คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยมีช้ันปีของนักศึกษาเป็นช้ัน (Strata) มี
นักศึกษาเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น= 0.957 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 
สหสัมพันธ์พหุคุณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนรายด้าน (F-test) และสถิติทดสอบท ี(t-test) 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1) ผลการวิจัย 

4.1.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยด้านการปรับตัวด้านการเรียนภาษาอังกฤษ ด้าน
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง ด้านการสนับสนุนการเรียนจากผู้ปกครอง  ด้าน
บรรยากาศการเรียนการสอน ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน และด้านเทคนิควิธีการสอน กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีค่าเท่ากับ 0.210 (R = .210) โดยปัจจัยทุกด้านมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่ามี
ความผันแปรร่วมกัน หรือส่งผลร่วมกันระหว่างตัวแปรปัจจัย และตัวแปรเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 4.40 
(R2 = .044) 

4.1.2 ค่าน้้าหนักความส้าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เรียงตามอันดับ คือ ด้านการปรับตัวด้านการเรียนภาษาอังกฤษ (

1X ) และด้าน
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บรรยากาศการเรียนการสอน (
4X ) ส่วนปัจจัยด้านการสนับสนุนการเรียนจากผู้ปกครอง (

3X )
ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน (

5X ) และด้านเทคนิควิธีการสอน (
6X ) ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

4.2) การอภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยน้ามาอภิปรายผลในส่วนที่เป็นประเด็นส้าคัญได้ดังนี้ 
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  พบว่า
ปัจจัยด้านการปรับตัวด้านการเรียนภาษาอังกฤษด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง
ด้านการสนับสนุนการเรียนจากผู้ปกครอง ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนด้าน
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน และด้านเทคนิควิธีการสอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทุกปัจจัย ทั้งนี้ สามารถอภิปรายผลแยกตาม
ปัจจัยในแต่ละด้าน ดังนี้ 

4.2.1.1 ปัจจัยด้านการปรับตัวด้านการเรียนภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความว่า การปรับตัวด้านการเรียน ซึ่งได้แก่ 
การตั้งใจท้างานและส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามก้าหนดเวลา การปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนเรื่อง
การเรียนในเวลาว่าง การท้าการบ้านหลังเลิกเรียนด้วยตนเอง การให้ความสนใจในกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างสม่้าเสมอ ความตั้งใจและมีสมาธิในการเรียนทุกช่ัวโมง รวมถึงการช่วยกันกับ
เพื่อนในการท้าการบ้านหลังเลิกเรียน การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบอย่างสม่้าเสมอ 
ตลอดจนการปฏิบัติตามแผนการเรียนที่ได้วางไว้ และการเข้าห้องเรียนก่อนเวลาเพื่อเตรียมตัว
เรียนในช่ัวโมงต่อไปของนักศึกษา ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้ วุฒิชัย จงค้านึงศิล 
(2538) และดวงแข วิทยาสุนทรวงศ์ (2541) ได้อธิบายไว้ว่า การปรับตัวทางด้านการเรียนเป็น
ความสามารถที่ผู้เรียนปรับปรุงตนเองเกี่ยวกับสภาพการเรียนที่ตนเองประสบอยู่ ถ้าปรับตัวได้ก็
จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีสมาธิ มีความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็น รู้จักการวางแผนการเรียน และมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย เป็นต้น 

4.2.1.2 ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เนื่องจากนักศึกษามีความคิดเห็นว่า 
การที่ตนเองตั้งใจเรียน เชื่อฟังค้าสั่งสอนและปรึกษาปัญหาต่าง ๆ กับผู้ปกครอง ได้รับการดูแล
ในยามที่ไม่สบาย ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง รายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ แสดงความ
เคารพผู้ปกครอง ท้างานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับค้าชมเชยเมื่อประพฤติดี และมีการถามถึง
เหตุผลก่อนการลงโทษ รวมทั้งการที่ผู้ปกครองให้ค้าแนะน้าในด้านการเรียน รู้จักการใช้จ่าย
อย่างประหยัด รู้จักแบ่งเวลาส้าหรับการเรียนและการช่วยเหลืองานบ้าน ท้าให้นักศึกษามี
ความสุข มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีภูมิคุ้มกันในการเผชิญ
สถานการณ์ทางการเรียนได้เป็นอย่างดี (สุชิรา บุญทัน, 2541; รัชฎา ช่ืนเสียง, 2547) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของไพบูลย์ สุขวิจิตร (2553) ที่พบว่า ความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีก้าลังเรียนอยู่
ในระดับอุดมศึกษาอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

4.2.1.3 ปัจจัยด้านการสนับสนุนการเรียนจากผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ นักศึกษาเนื่องจากนักศึกษาได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองในการซื้ออุปกรณ์การเรียน ได้รับค้าแนะน้าเกี่ยวกับการเรียน และ
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ก้าลังใจเมื่อมีการสอบวัดความรู้ อีกทั้งผู้ปกครองยังเป็นต้นแบบท่ีดีในการเรียน และส่งเสริมให้
ท้ากิจกรรมการเรียนต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของประกายทิพย์ พิชัย (2539) สุภา ซูกูล 
(2550) และวรรณวิภา ช่ืนสงวน (2552) ที่ว่าการสนับสนุนด้านการเรียนจากผู้ปกครอง เช่น การ
เอาใจใส่ต่อการเรียน การให้ความร่วมมือในการท้ากิจกรรมและการให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน
จะช่วยท้าให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการเรียน มีความกระตือรือร้น มีก้าลังใจในการที่จะ
เลือกเรียนโปรแกรมการเรียนทีใ่ช้ภาษาอังกฤษ และมีความมุ่งมั่นสู่ความส้าเร็จสูง 

4.2.1.4 ปัจจัยด้านบรรยากาศการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี ้เนื่องจากนักศึกษามีความพอใจในสภาพห้องเรียนที่
อยู่ในจุดที่เดินทางไปมาสะดวก มีแสงสว่าง สะอาด มีการจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์อย่างเพียงพอ
เหมาะสม และมีความสมบูรณ์ในการใช้งาน จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล อ้านวยความสะดวกในการ
ใช้ห้องเรียน มีแหล่งค้นคว้าความรู้อย่างเพียงพอ สอดคล้องกับทีม่าลี จุฑา (2542: 251) กล่าว
ว่า ห้องเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผู้เรียน การที่ห้องเรียนมีความสะอาด เรียบร้อย 
มีมุมการเรียนรู้ มีป้ายนิทรรศการวิชาการจะช่วยดึงความสนใจผู้เรียนในการศึกษาเล่าเรียน 

4.2.1.5 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เนื่องจากนักศึกษามีความพึงพอใจกับคุณลักษณะของ
อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ในวิชาที่สอน มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีความเป็นกัลยาณมิตร 
เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับการศึกษาของเรณู ดวงมณี (2546) วันวิสาข์ เพชรรัตน์มุณี (2548) และวราภรณ์ ชนะพันธ์ 
(2548) ที่พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เลือกใช้กิจกรรมทางภาษา และสื่อประกอบการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายจะช่วยท้าให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ โดยสโรชา อนันตพฤกษา (2552) ระบุว่าปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับ
ครูผู้สอนส่งผลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ 

4.2.1.6 ปัจจัยด้านเทคนิควิธีการสอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ เทคนิควิธีการสอนที่อาจารย์ผู้สอนใช้ ด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้ 
ช้ีแจงจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ น้าเสนอรูปแบบการสอนที่ดี เตรียมการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ตลอดจนส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียน จัดการเรียนรู้โดยค้านึงถึงพื้น
ฐานความรู้เดิมและความแตกต่างของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ใช้สื่อประกอบการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย มีการวัดประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ผลวิจัยในช้ันเรียนปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ล้วนมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
อาภรณ์ ใจเที่ยง(2550) ชาญชัย อาจินสมาจาร (2547) เรณู ดวงมณี (2546) วันวิสาข์ เพชร-
รัตน์มุณี (2548) วราภรณ์ ชนะพันธ์ (2548) และ ยังและทราน (Yang & Tran, 1999) ที่พบว่า 
ความหลากหลายของเทคนิควิธีการสอน กิจกรรมทางภาษา และสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างของผู้เรียน การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ตลอดจนใช้จิตวิทยา
การเรียนรู้ที่เหมาะสม การสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ล้วนมีผลต่อ
พัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

4.2.2 จากค่าน้้าหนักความส้าคัญสัมพันธ์และเปอร์เซ็นต์ส่งผล พบว่า ปัจจัยด้านการปรับตัวด้านการเรียน
ภาษาอังกฤษและด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่รู้จักการปรับตัวด้านการเรียนและ 
ได้เรียนรู้ในบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีแนวโน้มในการประสบผลสา้เรจ็ทางการเรยีน
หรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น ทั้งนี้ วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ์ (2545) ส้ารวย 
ประโพธิ์ศรี (2544) พะยอม  ธัญรส (2540) และสุมาลี  สุวรรณภักดี(2541) อธิบายว่า คนที่รู้จัก
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การปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ แล้วสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ได้โดยไม่เกิด
ความรู้สึกเครียดจะรู้จักวิธีการแก้ปัญหาทางด้านการเรียน กล้าแสดงความคิดเห็น สามารถควบคุม
ความวิตกกังวล ยอมรับการท้างานเป็นทีม และมีความพึงพอใจในสิ่งที่เรียน ผู้เรียนที่สามารถ
ปรับตัวได้ดีจะมีความคาดหวังที่จะเรียนให้ได้ดี มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้ส้าเร็จและถ้าได้เรียนใน
บรรยากาศการเรียนรู้ทีด่ี ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีการใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลายก็จะยิ่งเป็นการส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544)   

4.3) สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนและด้านสัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับผู้ปกครองส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา และ 2) ปัจจัยด้านการปรับตัวด้าน
การเรียนภาษาอังกฤษ และด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรพัฒนาคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการสอน การใช้ภาษาอังกฤษ มีความเป็นกัลยาณมิตร และเข้าใจในตัวผู้เรียน อีกทั้งยังควร
พัฒนาความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนของ
นักศึกษา นอกจากน้ี ควรจัดกิจกรรมการเรยีนที่สอดแทรกการสร้างภาวะผู้น้า การปรับตัว การแก้ไขปัญหา และ
การเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ทักษะชีวิต และทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้กับนักศึกษา
ควบคู่ไปกับการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี มีสื่อประกอบการเรียนรู้อย่างพอเพียง และสะดวกต่อการใช้งาน 

4.4) การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
4.4.1 คณาจารย์สามารถน้าผลการวิจัยนี้ไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นปัจจัยที่ส่งผลบวก

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น การปรับตัวด้านการเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียน 
4.4.2 อาจารย์หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสามารถน้าแนวทางการวิจัยนี้ไปศึกษา

ปัจจัยอื่น ๆ ทีอ่าจส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในวิชาเอกอื่น ๆ ได้อีกด้วย 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ระดับภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษา 

ของผูบริหาร  ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู ความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอน

ของครู   และหาตัวพยากรณที่ดีในการทํานายภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารที่สงผลตอการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต กลุมตัวอยาง คือ ครูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 385  คน เครื่องมือในการวิจัย 

เปนแบบสอบถาม  ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารมีคาความเชื่อม่ัน .959  และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู มีคาความเชื่อม่ัน .862  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาเฉล่ีย  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise   

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  1) ผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต   

มีระดับภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  2) ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอน

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  3) ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ 4) ภาวะผูนําทาง
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เทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารในองคประกอบการประเมินผลและการนิเทศ  ความรูความสามารถพิเศษทาง

เทคโนโลยี  สามารถพยากรณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรอยละ  37.2  โดยแสดงสมการพยากรณ

ในรูปคะแนนดิบ  ไดดังน้ี   

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู   

=   0.542 + 0.387 (การประเมินผลและการนิเทศ) + 0.197 (ความรูความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี) 

คําสําคัญ  :   ภาวะผูนําทางเทคโนโลยี , การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอน , 
 สามจังหวัดชายแดนภาคใต 

Abstract 
This research investigates levels of  educational  technology leadership of school 

administrators, levels of the information  and communication technology implementation for 
teaching and learning , finds relations of educational  technology leadership of school 
administrators and  the  implementation  educational technology in  school teacher, and  finds 
good predictors for educational technology  leadership in school  administrators for  teaching and 
learning that effect the information and communication technology implementation in teacher. 
The sample groups are 385 teachers. Questionnaire of school education teachnology  leadership 
of school administrators  has reliability of .959, and that of the  information  and communication 
technology implementation for teaching and learning .862. Data analysis employed average, 
standard deviation, Pearson’s Correlation Coefficient, and Stepwise regression. The findings are as 
follows. 1) School administrators in the Basic Education Region in the three southernmost 
provinces had much general education technology leadership. 2) Teachers in the Basic Education 
Region in the three southernmost provinces had much general information and communication 
technology implementation for teaching and learning.  3)  Educational technology leadership of 
school administrators was in a positive relation with the  information technology implementation 
for teaching and learning of teachers with a statistical significance of .01.  4)  Administrator 
educational  technology leadership found to have affected the  information and communication 
technology implementation for teaching and learning for teaching in teachers in the three 
southernmost provinces were Evaluation and Supervision and technology knowledge and skills. It 
was predicted 37.2% and could be shown in the following prediction balance of raw scores:  The  
information  and communication technology implementation for teaching and learning  = 0.542 + 
0.387 [Evaluation and Supervision] + 0.197 [technology knowledge and skills]. 

Keywords  :  Technology leadership, Information and communication technology 
 implementation for teaching and learning , Three southernmost Provinces 
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บทนํา 
 เม่ือโลกกาวสูศตวรรษที่ 21  ซ่ึงเปนยุคแหงขอมูลขาวสาร  เทคโนโลยีจึงเขามามีบทบาทในทุก

ระดับ ทุกวงการ ทําใหการติดตอส่ือสาร มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งวงการศึกษา  
(พงศศักดิ์  ผกามาศ, 2553)  ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชทางดานการศึกษาเปนเรื่องจําเปน
อยางยิ่ง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางสะดวก  รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น  และผูบริหารเปนบุคคลสําคัญที่ทําใหการวางแผนและการจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ระบบการศึกษาประสบผลสําเร็จ  เพราะผูบริหารมีวิสัยทัศนและมองเห็นประโยชนที่เกิดขึ้นของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารที่ใชในการเรียนการสอนของครู  มีความเขาใจกําหนดนโยบายทางการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษา (ยืน  ภูวรวรรณ และสมชาย  นําประเสริฐชัย, 2546 )  ดังน้ันผูบริหารตองมีภาวะผูนําที่มี
วิสัยทัศน มีความรู ความชํานาญในการบูรณาการเทคโนโลยีและนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  
(ชวลิต เกิดทิพย, 2549) อีกทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใชเพื่อการเรียนการสอนของครูน้ัน  
เปนส่ิงสําคัญที่ทําใหครูมีความตระหนักและรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาจัดการเรียน 
การสอนอยางไรใหประสิทธิภาพในบริบทของความพรอมที่แตกตางกันอยางไร  ใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุง 
และการเปล่ียนแปลงการสอนสูการเรียนรู (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2551)  ซ่ึงปญหา
ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนน้ันยังประสบปญหาอยูหลายประการ ดังที่พิชากรณ มณีราช 
(2554)  ไดศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต 1  พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของครูมีสภาพการ
ใชงานอยูในระดับปานกลาง และใชแหลงสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอยูในระดับนอย ซ่ึงสอดคลองกับ  
วิชุดา ประดิษฐกุล (2553)  ไดศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของครู ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต 3 พบวา ครูผูสอนมีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการสอนอยูในระดับปานกลาง โดยดานการใชแหลงสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอยูในระดับนอย 

 จากงานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา   ครูมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพื่อการเรียนการสอนนอย  ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารที่สงผล 
ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
2. เพื่อศึกษาระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

4. เพื่อคนหาตัวพยากรณที่ดีในการทํานายภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหาร
ที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. องคประกอบภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารมีความสัมพันธกับการใช
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
  2.  องคประกอบภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารอยางนอยหน่ึงองคประกอบที่
เปนตัวแปรพยากรณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
วิธีการวิจัย 
   1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
   ประชากรคือ ครูปฏิบัติการสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ปการศึกษา 2555 จาก 9 เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 9,908 คน กลุมตัวอยางคือ ครูกลุม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ปการศึกษา 2555  ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Startified Random Sampling) 
โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) และคํานวณหากลุมตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน ประกอบดวย
จังหวัดปตตานี จํานวน 141 คน  จังหวัดยะลา  97 คน  และจังหวัดนราธิวาส 148 คน  รวมทั้งส้ิน -385 คน  
  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) สรางขึ้นโดยอาศัยแนวคิดจาก
เอกสาร งานวิจัย และมีการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ แบงออกเปน 3 ตอน คือ 1) ขอมูลพื้นฐาน  2) แบบสอบถาม
ภาวะผูนําเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ความเชื่อม่ันเทากับ  .959  3) แบบสอบถามการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี  5 ระดบั ความเชื่อม่ัน
เทากับ  .862 
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   ทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยถึงโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 385 ฉบับ และไดกลับคืนจําวน 
369 ฉบับ คิดเปนรอยละ  95.84 นํามาทําการตรวจสอบความสมบูรณและจัดทําขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ 
  4.  การวิเคราะหขอมูล 
   เก็บรวบรวมแบบสอบถามแลว นําขอมูลมาบันทึกลงรหัสแลววิเคราะหและประมวลผลเพื่อ
หาคาสถิติตาง ๆ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
  5.  สถิติที่ใชในการวิจัย 
   การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ
เพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
  จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารที่สงผลตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  มีประเด็นที่นาสนใจ ซ่ึงผูวิจัยนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังน้ี 
   ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยภาพอยูในระดับมาก  สอดคลองกับผลการวิจัยของ โรสนานี  หะมิง

มะ (2553)  ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาปตตานี  เขต 1 พบวา ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 1 ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก    

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีคุณธรรมจริยธรรมในการใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของสถานศึกษา สนับสนุนใหครูบุคลากรผลิตส่ือเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน เปนแบบอยางที่ดี 

ในการใชเทคโนโลยีเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย พรอมทั้งเห็นคุณคาของการเลือกใชวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีของครู

บุคลากรและนักเรียน ตลอดจนปลูกจิตสํานึกและคานิยมตอสังคมในการใช  ซ่ึงพฤติกรรมตาง ๆ เหลาน้ีของผูบริหาร 

เปนการแสดงถึงการมีภาวะผูนําทางเทคโนโลยีทางการศึกษาของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นิคม นาคอาย 

(2549)  ชวลิต  เกิดทิพย (2553)  และบรรจบ  บุญจันทร  (2554)  ซ่ึงมีความเห็นตรงกันวา ภาวะผูนําทาง

เทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหาร  เปนลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยี 

คือ มีกฎระเบียบและมีจริยธรรมทางเทคโนโลยีสามารถใชเทคโนโลยี มีความสามารถในการเรียนรูเทคโนโลยีไดอยาง

ตอเน่ือง  และรูจักนําความรูเหลาน้ันไปบูรณาการการจัดการดานโครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีกับการจัด

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  เห็นประโยชนของการมีคานิยมและมีจิตสํานึกตอองคกรและสังคม  ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่

แสดงออกในการดําเนินงานตามความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี  อีกทั้งมีบุคลิกภาพและมีภูมิหลังทางสังคม  ที่

เอ้ือตอความรูความสามารถ  และประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี  และเปนนักปฏิบัติมืออาชีพในการประเมินและ

นิเทศในทางเทคโนโลยี 

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอง

กับผลการวิจัยของบุญเลิศ  แสวงทอง (2552)  ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานและความตองการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิตารีย วิลัย

เลิศ (2554)  ศึกษารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในฝน จังหวัดกาฬสินธุ 

พบวา สภาพปจจุบันการจัดการ ICT ของโรงเรียนในฝน จังหวัดกาฬสินธุ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  อีกทั้งยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ  งามลํายอง (2549)  ศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1  พบวา ความตองการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   

 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต  มีการสืบคนขอมูลทางเครือขายอินเทอรเน็ตโดยใชโปรแกรมสําหรับการสืบคน เพื่อนํามาใช

ประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและแสวงหาความรูจาก

เครือขายอินเทอรเน็ตเพิ่มเติม อีกทั้งใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

และใชการรับ – สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนชองทางในการติดตอส่ือสารเก่ียวกับการเรียนการสอน การสงงาน 

ติดตามงานผานระบบเครือขาย  ตลอดจนครูใชเครือขายอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการคนควาและเขาถึงแหลง

สารสนเทศตาง ๆ เพื่อนํามาประกอบการเรียนการสอน  และนําส่ือมัลติมีเดียจากเว็บไซตและแหลงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

มาใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียน ยืน  ภูวรวรรณ และสมชาย  นําประเสริฐชัย (2546)  ได

กลาวถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ เชน การใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล 
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จัดเก็บและเผยแพรสารสนเทศโดยการใชอีเมลล  และเว็บไซต  การนําระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชเปนส่ือใน

การกระจายขอมูล ความรู การใชเครือขายเฉพาะที่ (LAN) เพื่อเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศและใชในหองเรียนเพื่อการ

สอนและตรวจสอบการทํางานของผูเรียน  การเรียนการสอนในลักษณะการสอนบนเว็บ โดยมีการใชอีเมลลและเว็บ

บอรดรวมดวย      

     3.  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต   พบวา  องคประกอบดานภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหาร ทั้ง 9  

องคประกอบ  มีความสัมพันธกันทางบวก  สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  

บรรจบ  บุญจันทร (2554)  ไดศึกษาโมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พบวา ระดับภาวะผูนําทางเทคโนโลยีและระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําทางเทคโนโลยีมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก  โดยปจจัยภาวะผูนําทางเทคโนโลยีมีคาเฉล่ียสูงสุด   

   จากความสัมพันธที่ไดจากการศึกษา อธิบายไดวาทุกองคประกอบที่ศึกษาตางมี

ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ในสวนของความสัมพันธระหวางองคประกอบภาวะผูนําทางเทคโนโลยีกับการใช

เทคโนโลยีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอน พบวาทุกองคประกอบมีความสัมพันธ

กันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1  ซ่ึงมีความสอดคลองกับ

งานวิจัยของ นิคม  นาคอาย (2549)  ไดศึกษาองคประกอบคุณลักษณะผูนําเชิงอิเล็กทรอนิกสและปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอประสิทธิผลภาวะผูนําเชิงอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา  การบูรณาการเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของครูและการพัฒนาวิชาชีพครูมีอิทธิพลตอประสิทธิผลภาวะ

ผูนําเชิงอิเล็กทรอนิกสของผูบริหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และ .01  อาจกลาวไดวา  การที่ครูมีการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนมากนอยเพียงใดและเปนตัวแปรสําคัญของการนํา

เทคโนโลยีไปใชใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร  ขึ้นอยูกับองคประกอบภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหาร

เปนสําคัญ  ซ่ึงผลการวิจัยพบวาองคประกอบภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหาร 8 องคประกอบ  มี

ความสัมพันธกันทางบวก โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) อยูระหวาง .614 ถึง  .826  อยางมีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01   นอกจากน้ียังพบวา ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยูในระดับปานกลาง   เรียงลําดับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธจากมากไปหานอย 

3 อันดับแรกดังน้ี  การประเมินและการนิเทศ  ความรูความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี และการรูเทคโนโลยี

การศึกษา สวนปจจัยที่มีความสัมพันธปานกลางกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการ

สอนของครูอยูในระดับคอนขางต่ํา  คือ  คานิยมและจิตสํานึกตอองคกรและสังคม  สอดคลองกับแนวคิดของ  

ชวลิต  เกิดทิพย (2553)   ไดกลาวไววา การบูรณาการเทคโนโลยีเขากับการจัดการศึกษา  เปนการแทรก ICT อยู

ทั่วไปในการจัดการศึกษาทั้งดานการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  อันเปนผลใหบุคลากรทางการ

ศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงวิถีการจัดการศึกษา และทําใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น   

   ทั้งน้ีเน่ืองมาจากภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารกับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  

โดยผูบริหารสนับสนุนใหครูผลิตส่ือเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ใหการสนับวัสดุ อุปกรณดาน

เทคโนโลยีมาใชในสถานศึกษา และเปนแบบอยางที่ดีในการใชเทคโนโลยีเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายและใหคําปรึกษา
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เก่ียวกับเทคโนโลยีแกครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได สอดคลองกับแนวคิด Haslam (2006 อางถึงใน บรรจบ  

บุญจันทร, 2554) กลาวไววา ผูนําทางเทคโนโลยีในปจจุบันตองมีความสนใจในแนวคิดหลัก 5 ประการ  โดย

ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทางเทคโนโลยีควรมีคุณลักษณะหรือองคประกอบตอไปน้ี คือ นําเทคโนโลยีไปใช

ในชีวิตประจําวันทั้งในเรื่องสวนตัวและในวิชาชีพ  แสดงบทบาทที่เทาเทียมกันทั้งในฐานะผูนําในการกําหนด

วิสัยทัศนทางเทคโนโลยี  ควบคุมตนเองใหมีการใชเทคโนโลยีเปนยุทธศาสตรแหงการเรียนการสอน สรางภาวะผูนํา

ทางเทคโนโลยีจากการบูรณาการแนวความคิดที่หลากหลายลักษณะและรูปแบบ  และมีความรับผิดชอบทางบวกใน

การสนับสนุนใหครูและนักเรียนมีการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิผลในกระบวนการเรียนการสอน 

4. ผลการวิเคราะหภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารที่สงผลตอการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2  พบวาการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวาง

ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารทั้ง 9  องคประกอบ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

เพื่อการเรียนการสอนของครู  องคประกอบที่เปนตัวทํานายที่ดี คือ  องคประกอบการประเมินและการนิเทศ  และ

องคประกอบความรูความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี  สอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจบ  บุญจันทร (2554)  ได

ศึกษาเรื่อง  โมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา  ปจจัยที่มี

อิทธิพลทางตรงตอภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ องคประกอบการประเมินผลการ

เรียนการสอนเทคโนโลยี มีคานํ้าหนักองคประกอบมากที่สุด  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ (R2) เทากับ .085 

และปจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยี  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  องคประกอบการประเมินและการนิเทศ  เปนตัวแปร

พยากรณที่ดีที่สุดของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู   

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต  มีการใชเทคโนโลยีเพื่อการประเมินและการตัดสินใจทางดานการบริหารสถานศึกษา และใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห ตีความขอมูล  ตลอดจนใชแผนดานเทคโนโลยีอยางเปนระบบและนํา

เทคโนโลยีมาใชในการนิเทศการศึกษา เห็นความสําคัญของการประเมินและการนิเทศ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 

ชวลิต เกิดทิพย (2553) และนิคม นาคอาย (2549) ไดกลาวถึงภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหาร

องคประกอบการประเมินและการนิเทศวา เปนการสืบคน ตรวจสอบ ตัดสิน ชี้แนะ และติดตามความกาวหนาของ

แผนหรือกิจกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษาอยางตอเน่ือง เพื่อใหทราบผลการ

ดําเนินงานและนําไปแกไข ปรับปรุง ตลอดจนเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร   

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัยคร้ังนี้  มีสาระสําคัญสรุปตามวัตถุประสงคไดดงันี้

1.1  ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต    โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยองคประกอบความรู

ความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยีมีคาเฉล่ียต่ําสุด เม่ือพิจารณารายองคประกอบ พบวา   

1) องคประกอบกฎระเบียบและจริยธรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา  โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก   โดยผูบริหารบูรณาการเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยสอดแทรกจริยธรรมใน

การเปนผูใชเทคโนโลยีที่ดีมีคาเฉล่ียต่ําสุด   
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        2)  องคประกอบการรูเทคโนโลยีการศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  โดย

ผูบริหารมีความสามารถใหคําปรึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีแกผูอ่ืนไดมีคาเฉล่ียต่ําสุด  

        3)  องคประกอบการจัดการโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  โดยผูบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีไดอยางครบถวน เพียงพอตอการใชงานของครู

บุคลากรมีคาเฉล่ียต่ําสุด   

        4)  องคประกอบดานคานิยม จิตสํานึกตอองคกรและสังคม  โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก   โดยผูบริหารเปดโอกาสใหครูบุคลากรเสนอแนะตลอดจนรับฟงความคิดเห็นของผูใชหรือผูที่เก่ียวของกับ

เทคโนโลยีเพื่อนําไปปรับปรุงงานในสถานศึกษาอยางตอเน่ืองมีคาเฉล่ียต่ําสุด  

        5)  องคประกอบความรูความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี  โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก โดยผูบริหารมีทักษะดานภาษาอังกฤษที่จะสามารถใชและเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได

อยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉล่ียต่ําสุด   

        6)  องคประกอบบุคลิกภาพ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยผูบริหาร

ขวนขวายหาความรูจากแหลงตาง ๆ ที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีการศึกษามีคาเฉล่ียต่ําสุด   

        7)  องคประกอบการบูรณาการเทคโนโลยีเขากับการจัดการศึกษา โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก  โดยผูบริหารจัดเวลาใหแกครูบุคลากรและนักเรียนใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมมีคาเฉล่ียต่ําสุด   

        8)  องคประกอบภูมิหลังทางสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   โดยผูบริหาร

พักอาศัยอยูนอกเขตบริการโรงเรียนหรือตางอําเภอไดเพราะมีโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศเจริญกาวหนามีคาเฉล่ีย

ต่ําสุด  

        9)  องคประกอบการประเมินและการนิเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  โดย

ผูบริหารมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการนิเทศการศึกษามีคาเฉล่ียต่ําสุด   

   1.2.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเม่ือ

พิจารณารายดาน  พบวาดานการสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนการสอนมีคาเฉล่ียต่ําสุด  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา   

        1)  ดานการศึกษาคนควาและสืบคนขอมูล  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  โดย

ครูมีการเรียนรูการใชเครื่องมือสืบคน เปรียบเทียบการสืบคนขอมูลเรื่องเดียวกันดวยเครื่องมือที่ตางกันมีคาเฉล่ีย

ต่ําสุด   

       2)  ดานการติดตอส่ือสารผานระบบเครือขาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  โดย

ครูใชสังคมออนไลน เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารเก่ียวกับการเรียนการสอน การแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

เรียนรู ตลอนจนการสงงานกับเพื่อนครูและนักเรียน ผานระบบเครือขายมีคาเฉล่ียต่ําสุด    

       3) ดานการใชแหลงสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  โดยภาพรวมอยูในระดับ 

โดยครูจัดระบบขอมูลสารสนเทศรายชื่อเว็บไซตที่เปนแหลงสารสนเทศ  เพื่อความสะดวกตอการใชงานมีคาเฉล่ีย

ต่ําสุด 

        4)  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรยีนการสอนของ  ดาน

การสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนการสอน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยครูเลือกใชซอฟตแวรเชิง
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พาณิชย ในการสรางสรรคชิ้นงาน เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนตามแนว Constructivism  มีคาเฉล่ียต่ําสุด 

 1.3.  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของ

ผูบริหารกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา  องคประกอบดานภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหารทั้ง  9  

องคประกอบ  มีความสัมพันธกันทางบวก  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) อยูระหวาง  .614  ถึง .826  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นอกจากน้ียังพบวา  ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารที่มี

ความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครูอยูในระดับปานกลาง  มี 8 

องคประกอบ  เรียงลําดับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธจากมากไปหานอย  3  อันดับแรกดังน้ี  การประเมินและการ

นิเทศ (r =.594)  ความรูความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี (r =.547 )  และการรูเทคโนโลยีการศึกษา (r =.498)  

สวนองคประกอบที่มีความสัมพันธคอนขางต่ํากับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอน

ของครูมี 1 องคประกอบ  คือ  คานิยมและจิตสํานึกตอองคกรและสังคม (r =.397) 

 1.4.  ผลการวิเคราะหภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารที่สงผลตอการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา จากองคประกอบทั้งหมด 9  องคประกอบ มี 2 องคประกอบ  

ที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการของครู  คือ การประเมินและการนิเทศ และ

ความรูความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ

เทากับ .372 (รอยละ 37.2)      

 สามารถสรางสมการพยากรณภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารที่สงผล

ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในรูปคะแนนดิบไดดังตอไปน้ี   

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู   

=   0.542 + 0.387 (การประเมินผลและการนิเทศ) + 0.197 (ความรูความสามารถ

พิเศษทางเทคโนโลยี 

2. ขอเสนอแนะ

2.1  ดานภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  มีดังน้ี 1)  ควรสงเสริมใหผูบริหารมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการประเมินและนิเทศในสถานศึกษาอยางมีระบบ  2)  ควรสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหารเขารวม

อบรมเก่ียวกับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษที่จะสามารถใชและเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

    2.2  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครู  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีดังน้ี  1)  ผูบริหารควรสงเสริม 

สนับสนุน  และจัดอบรมใหครูและบุคลากรในโรงเรียนเขารวมอบรมการสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียน 

การสอน  2)  บริหารควรสงเสริม สนับสนุน ใหครูนําเสนอบทเรียนเพิ่มเติมไวบนเครือขายอินเทอรเนต  เพื่อให
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ผูเรียนไดเขาไปศึกษาคนควาดวยตนเอง  3)  ผูบริหารควรสงเสริม สนับสนุน ใหครูใชบันทึกเลาเรื่อง 

(Weblog/Blog) ในการแลกเปล่ียนเรียนรูและแบงปนเรียนรูใหแกเพื่อนครูและนักเรียน  

 

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

    1.  เพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศในการศึกษาคนควาภาวะผูนําทางเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาของผูบริหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

   2.  เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการศึกษาคนควาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเสนอเน้ือหา

บนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง สถิติเชิงพรรณนาและทฤษฎีความนาจะเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 2) เพื่อ
หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเสนอเน้ือหาบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง สถิติพรรณนาและ
ทฤษฎีความนาจะเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน
เสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ที่
ลงทะเบียนเรียนในวิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี จํานวน 30 คน ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 82.44/83.08 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว

คือ 80/80 
2. นักศึกษาที่เรียนเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบเสนอเน้ือหาบนเครือขายอินเทอรเน็ต

วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร เรื่อง สถิติเชิงพรรณนาและทฤษฎีความนาจะเปน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
โดยมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความนาจะเปน สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 

ABSTRACT 
The purposes of the research were 1) to develop of a computer-assisted instruction on internet 

network in the topic of descriptive statistics and probability theory, 2) to find the efficiency of development of a 
computer-assisted instruction on internet network in the topic of descriptive statistics and probability theory and 
3) to study the training achievement after learning with this computer assisted Instruction on the topic of
descriptive statistics and probability theory. 

The sampling groups were 30 undergraduate students of computer science department, faculty of 
science and technology, Suratthani Rajabhat University through Purposive sampling. 

The research findings were as follow: 
1. The efficiency of computer assisted instruction was 82.44/83.08 that higher than the criterion

provided 80/80. 

2. There was significantly higher learning achievement of the students in the posttest than in the

pretest at .05 levels. 

Keyword: Computer Assisted Instruction, descriptive statistics and probability theory 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ค  9  : 2556
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1. บทนํา
สถิติเปนวิชาที่มีความสําคัญวิชาหน่ึงในหลาย ๆ วิชา เน่ืองจากสถิติเปนเครื่องมือสําหรับการตัดสินใจและ

ชวยประกอบการวางแผนที่สําคัญอยางหน่ึง ในกิจกรรมตาง ๆ แทบทุกสาขาไมวาจะเปนดานวิทยาศาสตร 
สังคมศาสตร รัฐศาสตร การแพทย การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิศวกรรม เปนตน (จําเริญ อุนแกว, 2542) 
และนอกจากน้ีวิชาสถิติยังมีความสัมพันธใกลชิดกับการใชชีวิตประจําวันอยูเสมอ ในดานส่ือสารมวลชน ไมวาจะเปน
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน จะมีขอมูลเก่ียวกับสถิติตาง ๆ แทบทุกวัน เชนสถิติเก่ียวกับการเกิด การตาย สถิติการ
เพิ่มผลผลิต สถติิสินคาสงออก สถิติอุบัติเหตุบนถนน สถิติแสดงจํานวนอาชญากรรม สถิติผลิตผลการเกษตร สถิติ
แสดงปริมาณนํ้าฝน ฯลฯ (ชูศรี พันธุทอง, 2543) 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําหนดใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จะตองลงทะเบียน เรียนวิชา 4012413 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร
ธานี (คูมือนักศึกษา, 2552) ซ่ึงเปนวิชาที่อยูในหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาแกนทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
ทั้งนักศึกษาหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรประจําทองถิ่น (กศ.บท) ซ่ึง
จากสถิติผลคะแนนของนักศึกษาที่เคยเรียนวิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร แสดงใหเรียนวานักศึกษาไดคะแนนนอย
ในหัวขอเรื่อง สถิติเชิงพรรณนาและความนาจะเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) คือการประยุกตนําคอมพิวเตอรมา
ชวยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบส่ือประสม เพื่อใหผูเรียนนําไป
เรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรู (กิดานันท มลิทอง. 2536) ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สถิติเชิงพรรณนาและความนาจะเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร โดยมุงเนนวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จะพัฒนาขึ้นจะสามารถชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ในรายวิชาวิชา
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเสนอเน้ือหาบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง สถิติเชิง

พรรณนาและทฤษฎีความนาจะเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร  
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเสนอเน้ือหาบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ผูวิจัย

สรางขึ้น 
2.3 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

เสนอเน้ือหาบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

3. วิธีการวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผล
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
3.1.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติ
สําหรับนักวิทยาศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี จํานวนนักศึกษา 30 คน 
โดยการสุมแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2544) 
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3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design (กัลยา วานิชยบัญชา, 

2544) ดังน้ี         
ตาราง 1 แสดงแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design 

ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

เม่ือ 
X คือ การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
T1 คือ การทดสอบกอนเรียน 
T2 คือ การทดสอบหลังเรียน 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
(1) บทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง สถิติเชิงพรรณนา และความนาจะเปน วิชาสถิติ สําหรับ

นักวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
วิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังน้ี 
(1.1) ศึกษาเน้ือหาวิชาศึกษาเน้ือหาวิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร รหัสวิชา 4012410 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จากหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน และ
วิเคราะหเน้ือหา เพื่อใหไดเน้ือหาการเรียนที่เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

(1.2) วิเคราะหวัตถุประสงคการเรียน ในรายวิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร ดานความรูที่
จําเปนโดยเน้ือหาจะเปนการสอนในทางทฤษฎ ีแลวนํามาแบงหนวยเรียนและเขียนวัตถุประสงคการสอน 

(1.3) ออกแบบหนาจอสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยพิจารณาจากขอมูลที่เก่ียวของ 
(1.4) นําบทเรียนที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานส่ือ ประเมินคุณภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 
(1.5) นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่แกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองกับกลุมเดียว (One-to-

One–tryout) จํานวน 3 คน คือ เกง 1 คน ปานกลาง 1 คน และออน 1 คน เพื่อศึกษาขอบกพรองในดานตาง ๆ 
ของบทเรียน 

(1.6) นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใชกับกลุมเล็ก (Small Group Try Out) ที่
ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 9 คน 

(1.7) นําขอบกพรองที่ไดจากการทดลองกลุมเล็กมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใชจริง 
(1.8) นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร ที่สมบูรณแลวไปใช

เก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยาง (Experiment Group) 
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน เรื่อง สถิติเชิง
พรรณนาและความนาจะเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร จํานวน 40 ขอ ขอละ 1 คะแนน มีขั้นตอนดังน้ี 

(2.1) วิเคราะหเน้ือหา วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร  รหัสวิชา 4012410 สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

(2.2) วิเคราะหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของเน้ือหาบทเรียน 
(2.3) ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือ กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใชเปน

แนวทางในการออกแบบทดสอบ 
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(2.4) สรางแบบทดสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ที่ครอบคลุมเน้ือหาและวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 

(2.5) นําแบบทดสอบที่ได ใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบและปรับปรุง
แกไข เพื่อใหไดขอสอบที่มีความเที่ยงตามเน้ือหา 

(2.6) นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองกับนักศึกษา ชั้นปที่ 3 
โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติสําหรับ
นักวิทยาศาสตรมาแลว จํานวน 30 คน เพื่อวิเคราะหหาความยากงาย (Level of Difficulty)  และคาอํานาจจําแนก 
(Discrimination Power) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

(3) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรดานเน้ือหา 
(4) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีการศึกษา 

3.4 การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ีใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design โดยผูวิจัยไดติดตั้ง

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดยใชวันที่กลุม
ตัวอยางมีชั่วโมงเรียนตามตาราง ทําการชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงวิธีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงผูวิจัยได
กําหนดขั้นตอนการทดลองและเก็บขอมูลไวดังน้ี 

(1) จัดเตรียมสถานที่และหองปฏิบัติการเพื่อใชในการทดลอง โดยใชสถานที่คือ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

(2) ทําการชี้แจงใหผูเรียนทราบ ถึงวิธีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเน้ือหาบทเรียน 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม รวมถึงวัตถุประสงคในการทดลองกอน 

(3) ทําการทดลอง โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อใชเปนคะแนนเปรียบเทียบหลังจากที่
เรียนจบแลว โดยในแตละครั้งที่เรียนจะใชเวลา 4 คาบเรียน คาบละ 50 แบงเปนเรียนกับอาจารยผูสอนจํานวน 2 
คาบ และเรียนเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเอง 2 คาบ โดยมีอาจารย ผูสอนคอยใหคําแนะนํา
ดูแล  

(4) นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน (E1) และแบบทดสอบหลังเรียน (E2) ไปวิเคราะห
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชหาคา E 1 / E 2   (ลวนและอังคณา, 2538) 

X / N
E = ×1001

A

F / N
E = ×1002

B

 เม่ือ 

E1  แทนรอยละของคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบฝกระหวางเรียน 

E2  แทนรอยละของคะแนนเฉล่ียที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

X  แทนคะแนนรวมของแบบฝกหัดทั้งหมด 
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F  แทนคะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

A แทนคะแนนเต็มของแบบฝกหัดระหวางเรียน 

B แทนคะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

N แทนจํานวนนักเรียน 

สถิติที่ใชหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  2 2n X - X
SD =

n(n - 1)

เม่ือ 
SD คือคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบ 

 X  คือผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
n  คือจํานวนผูเขาสอบ 

สถิติที่ใชหาคาความเชื่อม่ัน 

 
 
  

n pq
r = 1-tt 2n -1 St

เม่ือ 
rtt  คือคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ

n  คือจํานวนขอของแบบทดสอบ 
p  คือสัดสวนของผูทําไดขอหน่ึง ๆ น้ันคือสัดสวนของคนทําถูกกับคนทั้งหมด 
q  คือสัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหน่ึง ๆ หรือ 1 - p 
2St  คือคาความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ

สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานการวิจัย 



 
22

D
t =

(n D - ( D) )

n -1
เม่ือ 

 D     หมายถึงผลรวมคาความแตกตางของคะแนนแตละคู 
2( )D  หมายถึงผลรวมคาความแตกตางของคะแนนแตละคูยกกําลังสอง

n   หมายถึงจํานวนคูของกลุมตัวอยาง

4. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมการเรียน 

เรื่องสถิติเชิงพรรณนาและการแจกแจงความนาจะเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรสําหรับผูเรียนระดับปริญญา
ตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนที่เรียน
เสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

4.1 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 
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(1) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา มีคาเฉล่ีย ( X) เทากับ 
4.72 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.34 จึงสรุปไดวากลุมผูเชี่ยวชาญเน้ือหามีความคิดเห็นที่ดีมากตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

(2) ผลการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอร มี
คาเฉล่ีย ( X) เทากับ 4.76 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.23 จึงสรุปไดวาผูเชี่ยวชาญเห็นวา บทเรียน
โดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ซ่ึงรายละเอียดการประเมินจากผูเชี่ยวชาญแตละดานเปนดังตอไปน้ี 

(2.1) ดานเน้ือหาและการนําเสนอมีคาเฉล่ีย ( X) เทากับ 4.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 0.17 

(2.2) ดานภาพ ภาษา เสียง มีคาเฉลี่ย ( X) เทากับ 4.50 สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 0.43 

(2.3) ดานตัวอักษร สี มีคาเฉล่ีย ( X) เทากับ 4.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.39  
(2.4) ดานการจัดการบทเรียนมีคาเฉล่ีย ( X) เทากับ 5.0 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 

0.00 
(3) ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑที่กําหนด 80/80 และสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
(3.1) การทดลองครั้งที ่1 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 3 

คน เพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรในดานตางๆ จากการสังเกตพบวานักศึกษาใหความสนใจและมี
ความกระตือรือรนในการเรียนเปนอยางดี นักศึกษาสวนใหญพอใจกับสีสันสวยงามรวมทั้งมีเสียงดนตรีประกอบแต
ยังพบขอบกพรองที่ตองทําการแกไข คือ ขนาดของตัวหนังสือบางสวนเล็กเกินไปทําใหอานคอนขางยากสีของ
ตัวอักษรบางสวนของเน้ือหาอานคอนขางยาก เน่ืองจากสีของตัวอักษรกับพื้นหลังกลมกลืนกันมากจึงปรับปรุงสีของ
ตัวอักษรใหเหมาะสม

(3.2) การทดลองครั้งที ่2 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 
คนเพื่อหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรตามเกณฑ 80/80 ผลปรากฏวาแนวโนมของประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร หัวขอเรื่องสถิติเชิงพรรณนาและความนาจะเปนพบวาบทเรียนโดยรวมมีแนวโนม
ประสิทธิภาพเทากับ 80.22/80.5 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาทุกตอนมีแนวโนมของประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวคือ 
80/80 

(3.3) การทดลองครั้งที ่3 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 
คนเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรโดยการบันทึกผลคะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนจากน้ันจึงนําไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
หัวขอเรื่อง สถิติเชิงพรรณนาและความนาจะเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ผานการทดลองหาประสิทธิภาพพบวารอยละของคะแนนเฉล่ียของคะแนนการทดสอบระหวางเรียน(E1) มีคา
เทากับ 82.44 และรอยละของคาคะแนนเฉล่ียของคะแนนการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคาเทากับ 83.08แสดงวา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเม่ือเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย 

(1) ผลรวมคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 2 
บท ของกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 82.44 และผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
ของกลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 83.08 ดังน้ันประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสถิติเชิง
พรรณนาและความนาจะเปนเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการ
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คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี มีคาเทากับ 82.44/83.08 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ไวคือ 80/80 แสดงวาเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1  

(2) จากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนเรียนและหลัง
เรียน พบวานักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 29.73 คะแนน 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.47 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 33.23 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.60 เม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (sig 0.000 < 0.05) โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน แสดง
ใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นทําใหนักศึกษามีความรูเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( x)   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลตางเฉล่ีย ( D)  และคา
ทดสอบ t  

การทดสอบ คะแนนเต็ม ( x)  S.D ( D) t df Sig 
กอนเรียน 40 29.73 2.47 

14.5 12.56 29 0.000 
หลังเรียน 40 33.23 2.60 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5.2 อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยครั้งน้ี พบวาการเรียนเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสถิติเชิงพรรณนาและ

ความนาจะเปนเปน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 82.44 และแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 
มีคาเทากับ 83.08 หรือมีประสิทธิภาพ 82.44/83.08 สูงกวาเกณฑการประเมินที่กําหนดไว 80/80 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย และผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมการเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 

5.3 ขอเสนอแนะ 
(1) ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรใหความสําคัญในสวนของส่ือการนําเสนอ ซ่ึง

ประกอบดวยสวนที่เปนมัลติมีเดียโดยใหมีภาพเคล่ือนไหววิดิทัศน ภาพกราฟกสและเสียงมากกวาขอความและจัดให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนตลอดเวลาเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหจดจอยูกับบทเรียนและไมเกิดความเบื่อ
หนาย 

(2) เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมการเรียนเรื่องสถิติเชิง
พรรณนาและความนาจะเปนวิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรซ่ึงเปนเน้ือหาเพียง 2บทเรียน ของรายวิชาวิชาสถิติ
สําหรับนักวิทยาศาสตร ดังน้ันควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเน้ือหาหนวยเรียนอ่ืนๆ 
ตอไป 

6. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
(1) ไดบทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาสถิติ สําหรับนักวิทยาศาสตรที่ มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
(2) ใหผูเรียนสามารถทบทวนความรูที่เรียนผานมาแลวไดดวยตนเอง โดยสามารถยอนกลับไปดู

เน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดทุกเวลาที่ตองการ 
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(3) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยใชส่ืออุปกรณและเปนองคความรูที่มีอยูบนระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต รวมถึงเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนของผูสอนและผูเรียน โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

(4) เปนแนวทางในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอนในเน้ือหาอ่ืนๆ ตอไปซ่ึงสามารถ
แกปญหาความความไมเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษาได    โดยการเปดโอกาสใหผูที่ไมมีโอกาสไดศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาตามปกติสามารถนําบทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาสถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร ที่
สรางขึ้นไปเรียนรูไดดวยตัวเอง 

7. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ใหการสนับสนุน

ทุนวิจัยและกรุณาใหคําแนะนํา ตลอดจนชวยตรวจทานเอกสารและแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง 
ๆ จนงานวิจัยน้ีสําเร็จอยางสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาและขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยศิรวัฒน เฮงชัยโย ดร.พิมพลักษณ  วองอภิวัฒนกุล  และดร.ชัชฎา หนู
สาย ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาอยางยิ่งตอผูทําวิจัย โดยไดใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะทางวิชาการในการวิจัย และ
ตรวจทานเลมรายงานวิจัยจนเสร็จส้ิน 

ขอขอบพระคุณนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่ใหความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงทําใหผูวิจัยไดขอมูล
ที่มีคุณภาพเพื่อใชวิเคราะหคาทางสถิติที่เก่ียวของในงานวิจัยจนทําใหการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวง 

ทายที่สุด ขอขอบพระคุณพอ แม และเพื่อน ๆ อาจารย ที่คอยสนับสนุนเปนอยางดีตลอดมาจนทําใหผูวิจัย

สามารถทําโครงการวิจัยครั้งน้ีเสร็จลุลวงไดดวยดี 
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ผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลงัอํานาจแบบกลุมตอพฤตกิรรมการบริโภค 
อาหารเกลือต่ําและระดบัความดนัโลหติของประชาชนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหติสูง  

ในเขตชุมชนเทศบาลนครตรัง 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุมเดียว  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

อาหารเกลือต่ําของประชาชนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหลังการทดลองทันที และศึกษาระดับความดันโลหิต

หลังสิ้นสุดการทดลอง 8 สัปดาห ตามแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุมของ Gibson (1991)  กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  ประชาชนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ในเขตชุมชนเทศบาลนครตรัง  โดยวิธีการเลือก

แบบเจาะจงตามคุณสมบัติไดกลุมตัวอยาง  จํานวน 30 คน  เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัยคือ โปรแกรมการ

เสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุมตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ํา  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ  

แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ํา มีคา CVI เทากับ .87 และคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค 

เทากับ  .83  ผลการวิจัยพบวา 1) คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ํา หลังเขารวมโปรแกรม (M=35.87 

,SD=4.41) ดีกวากอนเขารวมโปรแกรมฯ (M=27.23, SD=2.30)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=11.33, 

df= 29, p <.001) และ 2) หลังสิ้นสุดโปรแกรม 8 สัปดาห คาเฉลี่ยความดันโลหิตซิสโตลิก (M=119.93, SD=8.57)  

และคาเฉลี่ยความดันโลหิตไดแอสโตลิก (M=79.40,SD=3.49) ต่ํากวากอนเขารวมโปรแกรม (M=129.73, 

SD=5.45; M=83.93, SD=2.99 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (t=7.653, df=29, p<.001; 

t=5.867, df=29, p<.001 ตามลําดับ) ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปไดวา กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจแบบ

กลุม  สามารถทําใหความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ําของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิต

สูงดีขึ้นและสงผลใหระดับความดันโลหิตลดลง จากผลการวิจัยดังกลาวบุคลากรดานสุขภาพจึงควรนํากระบวนการ

เสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุม มาประยุกตใชกับการดูแลกลุมเสี่ยงที่ตองมีการปรับพฤติกรรม  โดยใชกระบวนการ
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ใหนอยลง 

คําสําคัญ    โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุม  พฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ํา 

 

Abstract 
This quasi experimental study was conducted to investigatethe effect of a group empowerment 

program on the low-salt dietary behavior of the participants immediately upon the completion of the program 

and their blood pressure levels at 8-weeks post program completion. The empowerment concept of Gibson 

(1991) was used to guide the study. Thirty participants who are at risk for hypertension and live in the Trang 

Municipality community, Trang, Thailand were purposefully selected to participate in the study.  The study’s 

empowerment program was designed to promote low-salt consumption dietary behaviors in order to reduce their 

blood pressure levels. The instruments used to collect the data included a demographic data sheet and a low 

salt dietary behavior questionnaire.  The low salt dietary behavior questionnaire was content validated by three 

experts and yielded a content validity index (CVI) of .87 and a Cronbach’s alpha  of .83 showing the evidence of 

an acceptable reliability of the study tool. There were two major findings of this study found. First, upon the 

completion of the group empowerment program, the mean score of the low-salt dietary behavior (M=35.87, 

SD=4.41) was statistically significantly higher than that before participating in the program (M=27.23, SD=2.30) at p 

< .05 (t = 11.33, df = 29, p <.001).  Second, eight weeks after completion of the program the participants’ systolic 

blood pressure (M=119.93, SD=8.57) and diastolic blood pressure (M=79.40, SD=3.49) were significantly statistically 

lower than those before taking part in the program (M=129.73, SD=5.45; M=83.93, SD=2.99, respectively)  at p < 

.05 (t = 7.65, df = 29, p <.05 and t = 5.87, df = 29, p <.001, respectively).This study showed that providing the 

empowerment program to groups who are at risk for hypertension can promote low-salt consumption dietary 

behaviors that result in decreases in their blood pressure. These findings suggest that clinicians should initiate an 

empowerment program using the group empowerment concept and target at those who are risk for hypertension 

in order to produce long term modifications in their dietary behaviors. This would in turn help pave the way 

toward reducing the incidence of cardio-vascular disease among those who are at risk for hypertension.  
Keywords  The  Group  Empowerment  Program Low-Salt Diet,  Behaviors at Risk for Hypertension 
 

บทนํา 

สถานการณโรคความดันโลหิตสูงในปจจุบันโดยองคการอนามัยโลก (World Hypertension Day, 2010)
พบวาทั่วโลกมีผูเปนโรคความดันโลหิตสูงเกือบพันลานคน 2 ใน 3 ของจํานวนนี้อยูในประเทศกําลังพัฒนา  และ
พบวาคนในวัยผูใหญของเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมถึงประเทศไทย ประชากร 1 ใน 3 คนจะมีภาวะความดัน
โลหิตสูง  แตละปจะมีผูเสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 1.5 ลานคน  ในประเทศไทยพบอัตราปวยและ
เขารับการรักษาในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขดวยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน
ทุกภาค  จากขอมูล พ.ศ. 2543 และ 2553 พบวาอัตราผูปวยในตอประชากรแสนคนดวยโรคความดันโลหิตสูง จาก 
259.02 เปน 1,349.39 ซึ่งถือวามีอัตราการเพิ่มที่สูงกวา 5 เทา  และจากขอมูลการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2551-2552)  พบวาสิ่งที่นาวิตกอยางยิ่งคือ ในจํานวนผูที่เปน
ความดันโลหิตสูง รอยละ 60 ในชาย และ รอยละ 40 ในหญิงไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอน (ไมรูตัววาเปนโรค
ความดันโลหิตสูง)  รอยละ 8-9 ไดรับการวินิจฉัยแตไมไดรับการรักษาสงผลใหอาการทวีความรุนแรงขึ้น  และใน
กลุมของผูปวยที่ไดรับการรักษา พบวาจํานวนนอยกวา 1 ใน 4 ไมสามารถควบคุมความดันโลหิตไดตามเกณฑ 
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(สํานักงานนโยบายยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2555) และจากการสํารวจขอมูล ป 2554  ในจังหวัดตรัง
พบวา ประชาชนเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ในจํานวนนี้เปนผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ที่มารับบริการ ณ คลินิกชุมชน กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนยตรัง จํานวน 3,093 คน และจากการตรวจ
คัดกรองประชาชนอายุ 35 ป ขึ้นไปที่อาศัยอยูในชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง  พบประชาชนกลุมเสี่ยงที่มีภาวะความ
ดันโลหิตสูงจํานวน 10,187 คน  จากจํานวนที่ไดรับการคัดกรองทั้งหมด 18,008 คน (รอยละ 56.57)  ซึ่งในจํานวน
นี้ไมเคยตรวจวัดความดันโลหิตและไมทราบมากอนวามีภาวะความดันโลหิตสูง  (กลุมงานเวชกรรมสังคม 
โรงพยาบาลตรัง, 2554) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาวะความดันโลหิตสูงพบวา  มีหลายปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูง  ไดแก ปจจัยดานพันธุกรรม  ดานการบริโภคอาหารรสเค็มหรืออาหารที่มีเกลือ (โซเดียม) เกิน
พอดี  ซึ่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีเกลือโซเดียมและเครื่องปรุงรสที่มีสวนประกอบของโซเดียมเปน
จํานวนมากนี้ เปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหมีระดับความดันโลหิตสูงได จากหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ผานมามีขอสรุป   
ที่ตรงกันวา การบริโภคเกลือเกินมีผลตอสุขภาพโดยเฉพาะความดันโลหิตสูง  โดยแบบแผนการบริโภคโซเดียม จาก
สรีระรางกายคนเราตองการโซเดียมประมาณ 8-10 mmol (หรือราว 194-230 มิลลิกรัม) ตอวัน โดยโซเดียมที่เขาสู
รางกายเกือบทั้งหมดจะถูกขับออกทางไต  องคการอนามัยโลกเสนอวาปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมที่รางกายควร
ไดรับ (Population nutrient intake) สําหรับเกลือไวที่ไมควรเกิน 5 กรัม/วัน (หรือเทียบไดกับปริมาณโซเดียม    
ไมเกิน 2 กรัม/วัน) (WHO, 2007: 14) ซึ่งจากการบริโภคโซเดียมเกินกําหนดจะสงผลตอรางกาย คือ โซเดียมจะ   
ดูดน้ําไวในหลอดเลือดเพิ่มขึ้น ในระยะยาวยังมีผลตอเซลลกลามเนื้อของหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น เกิดภาวะไต
ชํารุด  ซึ่งจะสรางฮอรโมนที่ทําใหหลอดเลือดหดตัว เปนผลใหความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการลดการบริโภค
อาหารเค็ม อาหารที่มีโซเดียมสูง เปนประเด็นสําคัญของหลักวิถีชีวิตสุขภาพ (Three Keys to a Healthy 
Lifestyle) ซึ่งไดระบุในวันรณรงคความดันโลหิตสูงโลก พ.ศ.2555 โดยแนะนําเคล็ดลับการลดโซเดียม ดังนี้ 1) อาน
ฉลากโภชนาการ เลือกอาหารที่มีเกลือ (โซเดียม) นอยไมทานอาหารรสเค็ม 2) ลดการบริโภคอาหารสําเร็จรูป 
อาหารกระปองและอาหารขยะ (junk foods) ซึ่งเปนแหลงอาหารที่มีโซเดียมสูง เชน ขนมถุง แฮมเบอรเกอร        
ไกทอด ไสกรอก 3) ทําอาหารไมควรเพิ่มเครื่องปรุงรสเค็ม เชน เกลือ น้ําปลา กะป ปลารา และ 4) รับประทาน
อาหารโดยไมปรุงเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่ม ถาตองการปรุงรสชาติเพิ่ม แนะนําใหใชเครื่องเทศ สมุนไพร น้ํามะนาว หรือ 
น้ําสมสายชูหมัก  เปนตน 

ดังนั้นการประเมินใหไดวาประชาชนนี้มีปจจัยเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูงหรือไม  มีความสําคัญมาก  
เนื่องจากมีผลตอการระบุโอกาสตอการเปนโรคนี้วามีมากนอยเพียงใด  ซึ่งในการปองกันการเกิดภาวะความดันโลหิต  
สูงจําเปนที่ตองใหประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  โดยการกระตุนใหบุคคลเกิดความสามารถที่จะตอบสนอง
ความตองการของตนเอง  แกไขปญหาของตนเอง ซึ่งกระบวนการการเสริมสรางพลังอํานาจเปนกระบวนการ        
ที่เสริมสรางความสามารถ  และพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการควบคุมปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพชีวิต  
เพื่อบุคคลมีพลัง  มีความสุข  และมีอํานาจในการตัดสินใจ การเลือกใชแหลงประโยชนตางๆ และดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อรักษาไวซึ่งสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ ซึ่งกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลนั้น  มีขั้นตอนการ
เรียนรูที่เกิดจากการคิดวิเคราะหจากขอมูลที่ไดรับตางๆ  ประสบการณตรง  การแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและ
กัน  ตลอดจนเกิดความเขาใจ  มีการตัดสินใจอยางอิสระ สามารถจัดการสถานการณตางๆ ดวยตนเอง  ควบคุม
ตนเองโดยมีการใชพลังอํานาจไดอยางเต็มศักยภาพเพื่อใหไดผลสําเร็จตามเปาหมาย  การเสริมสรางพลังอํานาจจึง
เปนกระบวนการในการพัฒนาบุคคลใหมีความเชื่อถือในศักยภาพและความสามารถของบุคคล (Gibson, 1991) ซึ่ง
จากการศึกษาของอรพิน  เทอดอุดมธรรม (2550) ศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมปองกัน
ภาวะแทรกซอนในผูสูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ  ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมปองกัน
ภาวะแทรกซอนของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ  ที่ไดรับโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ  
หลังการทดลองมีพฤติกรรมปองกันภาวะแทรกซอนสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ
การศึกษาของอัจฉรา ยุวดี (2551) พบวา ภายหลังเขารวมกระบวนการสรางพลังอํานาจกลุมผูปวยโรคความดัน
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โลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ มีการรับรูพลังอํานาจในการดูแลตนเองในระดับมากและมีระดับความดันโลหิตลดลง  
นอกจากนั้นมีการศึกษาในกลุมผูปวยโรคเรื้อรังที่เปนเบาหวาน ผลการศึกษาพบวา ผูปวยโรคเบาหวานกลุมทดลองมี  
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน  ดานการรับประทานอาหารและน้ํา  ดานการออก
กําลังกาย ดานการพักผอน และดานจัดการความเครียดเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (บุษกร ออนโนน, 2547 และสมคิด ออนปรางค, 2552) และจากการทบทวน
ยังไมพบการศึกษาในประชาชนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง  ดังนั้นจากขอมูลการคัดกรองภาวะสุขภาพในเขต
ชุมชนเทศบาลนครตรัง พบวารอยละ 56.57 เปนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งคาความดันโลหิตในกลุมเสี่ยง   
มีความสัมพันธกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกวาความดันโลหิตปกติถึง 1.79 เทา  ดังนั้นการปองกันการเกิด
โรคในระยะแรก (primary prevention) เปนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะยับยั้งการเกิดโรค  เปนผลทําใหประหยัด
งบประมาณคาใชจายในการรักษารวมทั้งลดผลกระทบตางๆ ที่ตามมา  (JNC 7, 2003)  ผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษา
โดยไดนําแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจของ Gibson (1991) มาใชเปนแนวทางในการเสริมสรางพลังอํานาจ 
แบบกลุมในประชาชนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ดวยการจัดกลุม ชี้แนะ ใหขอมูล สนับสนุน สรางสิ่งแวดลอม 
เพิ่มแรงจูงใจ และใหความรูอยางเปนระบบ ซึ่งการสรางเสริมพลังอํานาจแบบกลุม  เปนการชวยเหลือในสถานการณ
ที่ประชากรกลุมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง สามารถปฏิบัติหรือเรียนรูสิ่งที่กําหนดตามความตองการ              
การปฏิบัติการดูแลตนเอง เทคนิคการชวยเหลือจากสถานการณนี้  ประกอบดวย 1) การคนหาสภาพการณจริง 2) 
การสะทอนคิดในสถานการณสภาพปญหา 3) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติพฤติกรรมการบริโภคเกลือต่ําที่เหมาะสม
กับตนเอง และ4) การคงไวซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ของ
ตนเองใหเหมาะสม ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง  สงผลใหระดับความดันโลหิตลดลงอยูในเกณฑ
ปกติอยางตอเนื่อง   
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ําของประชาชนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง         

ในเขตชุมชนเทศบาลนครตรัง  กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุม 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความดันโลหิตซิสโตลิกและความดันโลหิตไดแอสโตลิกกอนและหลังสิ้นสุดการเขารวม

โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุม 8 สัปดาห 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- experimental research) แบบกลุมเดียวมีการวัดซ้ํา          

3 ครั้ง ไดแก วัดกอนการทดลอง หลังการทดลองทันที และหลังการทดลอง 8 สัปดาห เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม   

การเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุมตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ํา ของประชาชนกลุมเสี่ยงโรคความดัน

โลหิตสูง ในเขตชุมชนเทศบาลนครตรัง  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  เปนผูที่ผานการคัดกรองและจัดเปนกลุมเสี่ยง

โรคความดันโลหิตสูงตามเกณฑของ JNC 7  มีระดับความดันโลหิตซิสโตลิก อยูในชวง 120-139 มิลลิเมตรปรอท  

ไดแอสโตลิก 80-89 มิลลิเมตรปรอท จํานวน 30 คน คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยกําหนดกลุม

ตัวอยางที่มีคุณลักษณะคือ 1) อาศัยอยูในชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง อยางนอย 6 เดือนขึ้นไป  2) มีระดับความดัน

โลหิตจากการคัดกรองความดันซิสโตลิกเทากับ 120 -139  มิลลิเมตรปรอท และความดันไดแอสโตลิกเทากับ 80-89 

มิลลิเมตรปรอท 3) ไมเปนโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน 4) สามารถเขาใจและสื่อสาร

ภาษาไทยได และ 5) ใหความรวมมือและยินดีเขารวมการวิจัย  ดําเนินการเก็บขอมูล โดยทําหนังสือขออนุญาตถึง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลตรัง  และหัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตรัง ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางตาม
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คุณสมบัติ  และนัดพบกลุมตัวอยาง  ชี้แจงเกี่ยวกับการพิทักษสิทธิ์  วัตถุประสงคการวิจัย  และขั้นตอนตาง ๆ            

ในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 สวน คือ เครื่องมือดําเนินการทดลอง ประกอบดวย โปรแกรม

การเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุมตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ํา ที่สรางขึ้นตามแนวคิดกระบวนการ

เสริมสรางพลังอํานาจของ Gibson (1991) และเครื่องมือดําเนินการทดลอง คือ แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  

จํานวน 8 ขอ และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ํา ซึ่งพัฒนามาจากแบบสอบถามของ ธีระพล 

ชนะสงคราม (2552) จํานวน 13 ขอเปนขอความดานบวกและดานลบ ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 

4 ระดับคือ ปฏิบัติบอยครั้ง  ปฏิบัติบางครั้ง  ปฏิบัตินานๆ ครั้ง  และไมปฏิบัติเลย ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

(CVI) เทากับ .87 และนําแบบสอบถามไปทดลองกับประชาชนกลุมเสี่ยงที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30 คน ไดคาความเที่ยงเทากับ .83  และเครื่องมือดําเนินการทดลอง คือ เครื่องมือวัดความดันโลหิตแบบ

ปรอท  ดําเนินการทดลองทั้งหมด 13 สัปดาห ระหวางวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 – 28 มีนาคม 2556 โดยนัดกลุม

ตัวอยางทุก 2 สัปดาหประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ 1) กิจกรรมการสรางสัมพันธภาพพรอมกับการคนพบสถานการณ

จริง (Discovering reality) ซึ่งดําเนินการในสัปดาหที่ 1 เพื่อใหกลุมตัวอยางไดเรียนรูเกี่ยวกับขอมูลจริง ยอมรับ

เหตุการณที่เกิดขึ้นกับตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง  พรอมกับการให

ความรูตามแผนสอนเรื่องโรคความดันโลหิตสูง  2)  การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical reflection) โดยใช

กระบวนการกลุมในการถายทอดประสบการณ  วิเคราะหการดูแลตนเองและปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  วางแผนแกปญหาและกําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับวิถีชีวิตดําเนินการในสัปดาห        

ที่ 3 ของการทดลอง  3) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม (Taking charge) พรอมกับการใหความรูตามแผน

สอนเรื่องการเลือกรับประทานอาหารเกลือต่ําเพื่อปองกันภาวะความดันโลหิตสูง  แจกคูมือการเลือกรับประทาน

อาหารเกลือต่ําเพื่อปองกันภาวะความดันโลหิตสูง และใหเขียนพันธะสัญญาที่จะปฏิบัติตนเพื่อคงไวซึ่งการบริโภค

อาหารเกลือต่ําดําเนินการในสัปดาหที่ 5 และในสัปดาหที่ 7 ติดตามเยี่ยมบานเพื่อประเมินและสรางพลังอํานาจ

ใหกับกลุมตัวอยาง 4) การคงไวซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  แลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเกลือต่ําพรอมเสนอทางเลือกในการแกไขปญหาดําเนินการในสัปดาหที่ 9 และมีการโทรศัพทติดตาม

กระตุนเตือนการปฏิบัติในสัปดาหที่ 11 พรอมนัดหมายในสัปดาหที่ 13 เพื่อประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

เกลือต่ํา และหลังการทดลอง 8 สัปดาห นัดหมายสัปดาหที่ 21 เพื่อวัดระดับความดันโลหิตซ้ํา   

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ตารางที่ 1 :  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ํากอนและหลังเขารวมโปรแกรม 

     การเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุมหลังการทดลองทันที  โดยใชสถิติ Dependent t-test 

 

ตัวแปร กอนเขารวม

โปรแกรม 

  หลังเขารวม

โปรแกรม df t p-value 

M SD M SD 

    พฤติกรรมการบริโภค 

    อาหารเกลือต่ํา 
27.23 2.30  35.87 4.41     29       11.332              .000 
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 จากตารางที่ 1   พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ําหลังเขารวมโปรแกรมการ
เสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุม  (M=35.87, SD=4.41) ดีกวากอนเขารวมโปรแกรมฯ (M=27.23, SD=2.30) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 11.332, df = 29, p<.001) 
 
ตารางที่ 2 :  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความดันโลหิตซิสโตลิกและความดันโลหิตไดแอสโตลิกกอนและหลังเขารวม      

                 โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุมหลังสิ้นสุดการทดลอง 8 สัปดาห โดยใชสถิติ  

                Dependent t-test 

ตัวแปร กอนเขารวม

โปรแกรม 

หลังเขารวม 

โปรแกรม df t p-value 

M SD M SD 

ความดันซิสโตลิก 129.73 5.45 119.93 8.57 29          7.653          .000 

ความดันไดแอสโตลิก 83.93 2.99 79.40 3.49 29          5.867          .000 
 

               จากตารางที่ 2  หลังสิ้นสุดการทดลอง 8 สัปดาหพบวาคาเฉลี่ยของความดันโลหิตซิสโตลิกและความดัน
โลหิตไดแอสโตลิก ของกลุมตัวอยางที่เขารวมโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุม (M=119.9, SD=8.57; 
M=79.40, SD=3.49) ต่ํากวากอนเขารวมโปรแกรมฯ (M=129.73, SD=5.45; M=83.93, SD=2.99) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (t=7.653, df=29, p<.001 และ t=5.867, df=29, p<.001) 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุมตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ําและ
ระดับความดันโลหิตของประชาชนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ในเขตเทศบาลนครตรัง ระหวางวันที่                
8 พฤศจิกายน 2555 ถึง 28 มีนาคม 2556 จากผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา คะแนนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเกลือต่ําของประชาชนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่ไดรับโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุม
(M=35.87, SD=4.41) ดีกวากอนไดรับโปรแกรม (M=27.23, SD=2.30) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
(t=11.332, df= 29, p<.001) ดังตารางที่ 1 และความดันโลหิตซิสโตลิกและความดันไดแอสโตลิกของประชาชน
กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่ ไดรับโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุม (M=119.9, SD=8.57; 
M=79.40, SD=3.49) ต่ํากวากอนไดรับโปรแกรม (M=129.73, SD=5.45; M=83.93, SD=2.99) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 7.653, df=29, p<.001 และ t=5.867, df=29, p<.001) ดังตารางที่ 2 

ทั้งนี้อธิบายไดวา  ผลจากกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจทําใหประชาชนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิต
สูงเกิดการคนพบสถานการณจริงที่เกิดขึ้นกับตนเองทั้งในดานสติปญญาการรับรู ดานอารมณ และดานพฤติกรรม  
โดยในชวงแรกประชาชนกลุมเสี่ยงลังเล  สับสนไมคิดวาการที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจะเกิดจากพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารรสเค็ม  และคิดวาตนเองบริโภคอาหารรสเค็มเพียงเล็กนอย  หลังจากที่ไดรับความรูเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารเกลือต่ําเพื่อปองกันภาวะความดันโลหิตสูง  ทําใหประชาชนกลุมเสี่ยงเกิดการตระหนักรู  มีความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติเพิ่มขึ้น  ปรับเปลี่ยนความคิด  ใชความรูที่ไดมาประกอบการตัดสินใจ  สงผลใหเกิดการตอบสนอง
ดานพฤติกรรม  รวมทั้งไดรับขอมูลยอนกลับทางบวกจากสมาชิกกลุมทําใหเกิดความตระหนักวาไมไดมีเฉพาะตนเอง
ที่ประสบปญหาการบริโภคอาหารรสเค็ม  ยังพบวามีสมาชิกอื่นก็ประสบปญหาเชนเดียวกับตนเอง  ทําใหเกิดความ
ตระหนักถึงสภาพปญหาและการกระทําที่เกิดขึ้น  มีการสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ  ทําใหประชาชนกลุมเสี่ยงมี
ความเขาใจและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเอง  เกิดความตระหนักรูถึงปญหาและสาเหตุที่แทจริงของ
ปญหา  ตระหนักถึงศักยภาพและขอจํากัดของตนเองในการเปลี่ยนแปลงหรือแกปญหานั้นๆ  รวมถึงการ
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วางเปาหมายในชีวิตที่คาดหวังไว  ซึ่งเปนแรงขับที่เพิ่มความสามารถในการสะทอนคิดเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ความรูสึกมีพลังอํานาจในการควบคุมตนเอง  จนเกิดความคิดวาตนเองจะสามารถลดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
รสเค็มได  เพราะภายหลังการคิดอยางวิเคราะหไดชวยใหประชาชนกลุมเสี่ยงรูสึกถึงความเขมแข็ง  ความสามารถ
และมีพลังอํานาจมากขึ้น  เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเองมากขึ้น  จึงเกิดการตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ําที่เหมาะสมกับตนเอง  เกิดทักษะการปฏิเสธและทักษะ
การจัดการกับอารมณโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในกลุม  ตลอดจนการฝกทักษะเหลานี้ในกลุมความสามารถ
ในการจัดการกับปจจัยทั้งภายในและภายนอก  ทําใหเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเองในการวางเปาหมายและ
สงผลตอการตัดสินใจเลือกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเปนการบริโภคอาหารเกลือต่ํา  ซึ่งสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดีขึ้น  ทําใหระดับความดันโลหิตลดลง  และมีความมั่นใจที่จะคงไวที่จะลด
หรือเลิกพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม เปนผลมาจากการที่ประชาชนกลุมเสี่ยงตระหนักในความเขมแข็ง การมี
ความสามารถในตนเอง พยายามคงอยูดวยตนเอง และมีพลังอํานาจ แมวาสถานการณตางๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
กระบวนการกลุมชวยใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  ใหกําลังใจซึ่งกันและกันในปญหาที่คลายคลึงกัน  
การที่ไดระบายความรูสึกกับคนที่ไววางใจจะทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี  ซึ่งมีความสําคัญในการสงเสริมใหเกิด
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับตนเองได และการที่มีสมาชิกกลุมที่มีประสบการณคลายคลึงกัน คอยให
กําลังใจและใหขอเสนอแนะจึงเปนเสมือนการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับบุคคลในการเผชิญปญหาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น (ภัทราภรณ  ทุงปนคํา, 2551) เมื่อประชาชนกลุมเสี่ยงเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ
ของปญหา หลังจากการวิเคราะหทําใหมองเห็นแนวทางในการแกปญหา และไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหมีความ
เขมแข็ง มีพลังใจ มั่นใจในศักยภาพในการควบคุมและจัดการกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอตนเองได สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดีขึ้น ทําใหประชาชนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคไดจริง   

ดังนั้นเมื่อประชาชนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่ไดรับโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุมตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ําจึงเกิดความมั่นใจในศักยภาพและความสามารถในการจัดการกับสถานการณ
ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ํา  สามารถควบคุมและกําหนดอนาคตของตนเองได  สงผล
ใหลดหรือเลิกพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มได  โดยมีคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ําหลังการ   
เขารวมโปรแกรมสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม  และคาความดันโลหิตซิสโตลิกและความดันโลหิตไดแอสโตลิกหลัง
เขารวมโปรแกรม 8 สัปดาห  ลดลงกวากอนเขารวมโปรแกรม  จึงกลาวไดวาโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ
แบบกลุมตามแนวคิดของ Gibson (1991)  สามารถสงผลใหประชาชนกลุมเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเกลือต่ําไดจริง เชนเดียวกับการศึกษาของ อัจฉรา ยุวดี (2551) พบวา ภายหลังเขารวมกระบวนการสรางพลัง
อํานาจกลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ มีการรับรูพลังอํานาจในการดูแลตนเองในระดับมากและ
มีระดับความดันโลหิตลดลง และการศึกษาของ อรพิน เทอดอุดมธรรม (2550) พบวา พฤติกรรมการปองกัน
ภาวะแทรกซอนของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุหลังการทดลองมีคะแนนสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้จึงสามารถสรุปไดวา กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุมสามารถทําให
ความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ําของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น  และ
สงผลใหระดับความดันโลหิตลดลง  ดังนั้นควรนํารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุมไปใชในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกับกลุมเสี่ยง  เพื่อเปนการสรางพลังอํานาจใหเกิดขึ้นในตนเอง  ใหมีความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะ
ปฏิบัติดวยตนเองได  รวมทั้งการใชกระบวนการกลุมที่มีปญหาคลายคลึงกันจะเปนการกระตุน  ใหกําลังใจ  เห็นอก
เห็นใจ  มองเห็นแนวทางแกไขปญหารวมกัน  เชน  ในกลุมที่มีภาวะดัชนีมวลกายเกินเกณฑ  เปนตน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเชิงพรรณานี้ จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
ทั่วไปและผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเรื้อรังกับการรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และเพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ในเขตเทศบาลนคร ตรัง    กลุม
ตัวอยางเปนผูสูงอายุทั่วไปจํานวน 150 รายและผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง จํานวน 150 ราย รวมเปนจํานวน  
300ราย สุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ สรางโดยจารุณี  วารหัส และอริสา  จิตตวิบูลย (2553) ผูวิจัยนําไป
หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ ไดคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เทากับ .91 
และ .89 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงบรรยาย และสถิติอางอิงดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สัน และ independent t-test   ผลการวิจัยพบวา การรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
ทั่วไปและผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครตรัง โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 
(SD=0.67) และ 4.11 (SD=0.65) ตามลําดับ พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ในเขตเทศบาลนครตรัง โดยรวมอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 (SD=0.71)  และ 
3.98 (SD=0.82) ตามลําดับ การรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในกลุมผูสูงอายุทั่วไป (r=0.65, p=.000)  และ
ผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง (r=0.69, p=.000 )  และเมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพของผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครตรังพบวา ไมแตกตางกัน จากผล
การศึกษาที่ได จะเห็นวาการประเมินพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและการรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ในผูสูงอายุทั้งมีและไมมีโรคเรื้อรังมีความสําคัญ ทั้งนี้ เจาหนาที่สาธารณสุขควรสงเสริมใหผูสูงอายุมีพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพที่เหมาะสมตอไป 

คําสําคัญ : ผูสูงอายุทั่วไป  ผูสูงอายุโรคเรื้อรัง การรับรูประโยชน  พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ   
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Abstract 
The purpose of this cross-sectional descriptive research were to describe the associations between the 

perceived benefits of promoting healthy behaviors and health promoting behaviors in the groups of the elderly 
and the chronically ill elderly in Trang Municipality, Thailand, and to compare health promoting behaviors 
between these two groups. The convenient sampling was used to select the participants into the study. The 300 
participants were 150 elderly who had no chronic illness, 150 older adults who had some kind of chronic illness. 
The demographic data sheet, the perceived benefits of promoting healthy behaviors and health promoting 
behaviors questionnaires developed by Jarunee Warahus and Arisa Jitwiboon (2553)  were used to collect the 
data. The reliability tests were conducted and yielded Cronbach’s alphas of .91 and .89 Descriptive and 
inferential statistics were used to analyze the data. Findings: on average, the perceived benefits of promoting 
healthy behaviors of the elderly and the chronically ill elderly in Trang Municipality were very high (M= 4.19, 
(SD=0.67) , M= 4.11, (SD=0.65) , respectively). The mean scores on health promoting behaviors were high (M= 4.03, 
(SD=0.71)  and 3.98, SD=(SD=0.82) respectively). There were statistically significantly positive correlations between 
the perceived benefits of promoting healthy behaviors and health promoting behaviors in both groups of older at 
p < .001 (r = .65 to .69). When compared, health promoting behaviors in the elderly and the chronically ill elderly 
were not different. Conclusion: the study focused on determining the associations between perceived benefits of 
promoting healthy behavior and health promoting behaviors practiced among elderly. Findings suggested that 
health promoting behaviors in both groups were similar. Clinicians should focus on promoting the perceived 
benefits of promoting healthy behaviors among the elderly in relation to their health problem.  

Keywords : elderly , chronically ill elderly , perceived benefits of promoting healthy behaviors, health-promoting 
    behaviors, 

 
บทนํา  

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรโลก  พบวาโครงสรางของประชากรมีอัตราการตายและอัตราการ
เจริญพันธุลดลงทั่วโลก  คาดการณวาในป ค.ศ. 2025  จะมีผูสูงอายุ 1.2 พันลานคน  ในป ค.ศ. 2550  จะมี
ผูสูงอายุ 2 พันลานคน  ซึ่งรอยละ 80 อาศัยในประเทศกําลังพัฒนา  ประชากรผูสูงอายุไทยมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น
เชนเดียวกัน  ขอมูลประชากรผูสูงอายุไทย ในป พ.ศ. 2551 มีจํานวนประชากรผูสูงอายุ (ตั้งแตอายุ 60 ปขึ้นไป)  
7.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 11.1 ของประชากรทั้งหมด อายุคาดหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิด 71.7 ป ประชากรอายุ
ตั้งแต 80 ปขึ้นไปมีจํานวนเพิ่มขึ้น ผูสูงอายุหญิงมีแนวโนมอายุยืนยาวกวา แตเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ในขณะที่
ผูสูงอายุชายมีแนวโนมที่จะเจ็บปวยดวยโรคที่นําไปสูการเสียชีวิตทันที ผูสูงอายุวัยปลาย ที่มีอายุ 80 ป ขึ้นไป ซึ่งเปน
วัยที่ตองพึ่งพาผูอ่ืนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการทํากิจวัตรประจําวัน 

สถานการณดานสุขภาพ จากการสํารวจทางสถิติ พ.ศ. 2551 พบวา ผูสูงอายุสวนใหญประเมินสุขภาพ
ตนเองวามีสุขภาพดี  คิดเปนรอยละ 44.0 ผูสูงอายุ รอยละ 57.7 มีปญหาการมองเห็น และยิ่งอายุมากขึ้น ปญหา
การไดยินจะสูงขึ้นแบบทวีคูณ  ผูสูงอายุมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุงาย กรณีพลัดตกหกลม สูงถึงรอยละ 40.4 มีผูสูงอายุที่
พิการ รอยละ 15.3 ซึ่งผูดูแลผูสูงอายุที่มีความยากลําบากในการทํากิจวัตรประจําวัน รอยละ 88.9 ตองการความ
ชวยเหลือและสวัสดิการจากรัฐ ผูสูงอายุวัยกลางอายุ  70 - 79 ป พบวา โรคของผูสูงอายุสวนใหญ ไดแก ความดัน
โลหิตสูง ความผิดปกติของตอมไรทอ และโรคเบาหวานตามลําดับ 
 การที่ประชากรผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  เปนผลจากความกาวหนาทางการแพทยและการสาธารณสุข  
มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยที่ใชในการบําบัดโรคใหมีความทันสมัยมากขึ้น  ทําใหอัตราตายลดลง  สงผลให
โครงสรางประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นไมไดจํากัดขอบเขตเพียงดานจํานวน
ประชากรเทานั้น  แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนเสมือนปฏิกิริยาลูกโซที่สงผลกระทบไปยังระบบอื่นๆ  ไดแก  
ผลกระทบดานสุขภาพ  ดานเศรษฐกิจ  และดานชีวิตความเปนอยู  ผลกระทบดานสุขภาพกายของผูสูงอายุเกิดจาก
สภาพที่เสื่อมถอยลงเนื่องจากรางกายของผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง   อวัยวะตางๆ  ทําหนาที่ได
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นอยลงเปนเหตุนํามาซึ่งความเจ็บปวยและความผิดปกติมากขึ้นในผูสูงอายุ  ลักษณะปญหาสุขภาพสวนใหญผูสูงอายุ
จะเปนโรคเรื้อรัง  เชน โรคเบาหวาน โรความดันโลหิตสูง  ซึ่งโรคเหลานี้มีสาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากการมีพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมจากการรับประทานอาหารเค็ม  อาหารหวาน มัน  หากผูสูงอายุมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่ดีจะชวย
ชะลอความเจ็บปวยและลดภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรังได  โดยพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเปนการปฏิบัติการดูแล
สุขภาพตนเอง  โดยมีเปาหมายเพื่อใหตนเองมีภาวะสุขภาพที่ดีดังนั้นการกระตุนใหบุคคลเกิดพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพที่ดี  ก็จะเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลทําใหบุคคลนั้น  มีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไปได 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบปจจัยจัยที่มีผลตอการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ เชน  งานวิจัยของปน
นเรศ  กาศอุดม  และคณะ (2550)  พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุไดแก  การไดรับ
การสนับสนุนเกี่ยวกับสุขภาพ  การรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ  และความเชื่ออํานาจในตนเกี่ยวกับ
สุขภาพ  สอดคลองกับการศึกษาของปานทิพย  ประเสริฐผล  และคณะ  (2547)  พบวา  ปจจัยสวนบุคคลดาน
ระดับการศึกษาและการรับรูประโยชนของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ 
 สําหรับสถานการณผูสูงอายุในจังหวัดตรัง ป พ.ศ. 2553 พบผูสูงอายุจํานวน 630,332 คน และพบ
ผูสูงอายุโรคเรื้อรัง ซึ่งไดแกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง พบวา ในป พ.ศ. 2551 มีจํานวนผูปวยในที่ปวย
เปนโรคเรื้อรังตอประชากรแสนคน จํานวน 1,869 คน และอัตราตายตอประชากรแสนคน จํานวน 1.85 คน ในป 
พ.ศ. 2552 มีจํานวนผูปวยในที่ปวยเปนโรคเรื้อรังตอประชากรแสนคน จํานวน 2,704 คน และอัตราตายตอ
ประชากรแสนคน จํานวน 2.33 คน ในป พ.ศ. 2553 มีจํานวนผูปวยในที่ปวยเปนโรคเรื้อรังตอประชากรแสนคน 
จํานวน 4,469 คน และอัตราตายตอประชากรแสนคน จํานวน 2.45 คน จากขอมูลสถิติจะเห็นไดวาจังหวัดตรังมี
ผูปวยในที่ปวยเปนโรคเรื้อรังจํานวนมากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในแตละป (คัดจากสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร 
: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง, 2554) 

จากขอมูลเบื้องตนคณะผูวิจัยเห็นวาการสงเสริมสุขภาพเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูสูงอายุทั้งผูสูงอายุที่เจ็บปวย
ดวยโรคเรื้อรังและผูสูงอายุในภาวะปกติ เพื่อใหผูสูงอายุสามารถเผชิญกับโรคที่เปนไดอยางมีประสิทธิภาพและอยู
รวมกับสมาชิกในครอบครัวและสังคมไดอยางมีความสุข คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุในจังหวัดตรัง เพื่อนําผลการวิจัยไปสรุปและเปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและการรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาลนคร ตรัง    

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพกับ 
               พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลนคร ตรัง  

3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง     
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง ในการรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่ไมมีโรค
ประจําตัวและผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ในเขตเทศบาลนครตรัง กลุมตัวอยางไดแกผูสูงอายุในเขตเทศบาล
นครตรัง ซึ่งเปนผูสูงอายุที่อาศัยอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนยสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง ประกอบดวยพื้นที่ 
10 ชุมชน  ไดแกชุมชนสวนจันทร ชุมชนวัดนิโคตร  ชุมชนนาตาลวง  ชุมชนบานโพธิ์  ชุมชนสรรพากร  ชุมชน
กระพังสุรินทร  ชุมชนหนองยวน  ชุมชนคลองน้ําเจ็ด  ชุมชนโคกขัน  และชุมชนหลังควนหาญ   โดยมีวิธีการสุม
ตัวอยางแบบ random sampling คือการสุมตัวอยางประชากร ไดแก การสุมรายชื่อผูสูงอายุ 30 คนแรก ในรายชื่อ
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ผูอายุทั้งหมดของชมรมผูสูงอายุในแตละชุมชน ตามคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 60-79 
ป   ในการศึกษาน้ีไดกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 300 คน  โดยเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน ธันวาคม 2554 –  
มกราคม  2555 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (questionnaire) ประกอบดวย 2 สวนดั้งน้ี 

  สวนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ สรางโดยจารุณี วารหัส
และอริสา  จิตตวิบูลย  (2553)   

สวนที่  2   แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ สรางโดยจารุณี  วารหัส และ   
อริสา  จิตตวิบูลย  (2553)   

ทดสอบความเชื่อมั่นโดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูสูงอายุในชุมชนปานุราช  จังหวัดกระบี่  จํานวน 
30 คน  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  เทากับ 0.91  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล  โดยนําแบบสอบถามให
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครตรัง เปนผูตอบแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะหขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ยและคารอย
ละและหาคาความสัมพันธระหวางการรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครตรัง โดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson 's product-moment coefficient correlation) และเปรียบเทียบพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพของผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังดวยสถิติทดสอบที (Independent t-test). 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

การศึกษาพบวา ผูสูงอายุทั่วไปในเขตเทศบาลนครตรัง จํานวน 150 คน  เพศ สวนใหญเปนเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 62.7 อายุ สวนใหญอยูในชวงอายุ 60-69 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.70 ระดับการศึกษา สวนใหญ
เปนระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.7 สถานภาพสมรส สวนใหญมีสถานภาพคูมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 63.30 อาชีพ สวนใหญไมประกอบอาชีพมากที่สุด คิดเปนรอยละ 36 รายได สวนใหญนอยกวา  5,000 บาท  
คิดเปนรอยละ 51.3 และผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครตรัง  จํานวน 150 คน สวนใหญเปน
โรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50  รองลงมาเปนโรคเบาหวาน คิดเปนรอยละ 36สวนใหญเปนเพศ
หญิง คิดเปนรอยละ 56.40 อายุ สวนใหญอยูในชวงอายุ 60-69 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.70 ระดับการศึกษา 
สวนใหญเปนระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.30 สถานภาพสมรส สวนใหญมีสถานภาพคูมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 62.00 อาชีพ สวนใหญไมประกอบอาชีพมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.7 รายได สวนใหญอยูในชวง
นอยกวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 56 

   ผลการศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและการรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 
ในเขตเทศบาลนครตรัง พบวาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง 
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 (SD=0.71)  และ 3.98 (SD=0.82) ตามลําดับ และการรับรูประโยชน
ของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง โดยรวมอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 (SD=0.67) และ 4.11 (SD=0.65) ตามลําดับ โดยผูสูงอายุทั่วไปจะมีวิธีการปฏิบัติตัวในการ
ดูแลสุขภาพที่ถูกตอง ซึ่งมาจากการไดรับขาวสาร หรือความรูเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อตางๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน 
วิทยุ บอรดและเอกสารเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพตางๆ จึงทําใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เมื่อนําความรู
ตางๆที่รับรูไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน สวนพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง 
หลังจากการเจ็บปวยนั้นผูสูงอายุมีการไปพบแพทย พยาบาลและบุคลากรทางดานสาธารณสุข เพื่อตรวจโรคและรับ
การแนะนําและใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพอยางถูกตอง เมื่อไดรับการเรียนรูแลว จึงนําเอามา
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ทําใหสามารถควบคุมอาการของโรคได ไมมีการกําเริบเพิ่มเติมสงผลใหพฤติกรรมสุขภาพอยู
ในระดับดีมาก  
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   ความสัมพันธระหวางการรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลนคร ตรัง พบวาการรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในกลุมผูสูงอายุทั่วไป (r=0.65, 
p=.000)  และผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง (r=0.69, p=.000 ) 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังในเขต
เทศบาลนครตรัง พบวาผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูใน
ระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.03 และ 3.98 ตามลําดับ โดยพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุทั่วไปและ
ผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังไมแตกตางกัน ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของปณณทัต บนขุนทต (2554) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องผลการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา 
ผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังมีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 อาจเนื่องมาจากสภาพปจจัยตางๆ ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอม ภูมิลําเนา การดํารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และ
รวมไปถึงความเชื่อที่แตกตางกัน ดังนั้นจากการศึกษาจะเห็นไดวาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุทั่วไป
และผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังอยูในระดับมาก ซึ่งไมมีความแตกตางกัน 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 การรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังใน
เขตเทศบาลนครตรัง โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 และ 4.11 ตามลําดับ พฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพของผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครตรัง โดยรวมอยูในระดับมาก  
คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และ 3.98 ตามลําดับ การรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 ทั้งในกลุมของผูสูงอายุทั่วไป (r=0.65, 
p=.000) และ ผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง (r=0.69, p=.000). เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครตรังตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
พบวา ไมแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะ ควรมีการจัดทําวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 
ซึ่งจะทําใหทราบเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุอยางละเอียดและชัดเจนเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุไดอยางถูกตอง 

 
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

1. ผูบริหารเทศบาลนครตรัง 
1.1 ผูบริหารกําหนดเปนนโยบายใหมีการจัดกิจกรรมการใหความรู และการรณรงคสงเสริมสุขภาพ

ของผูสูงอายุในทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง ทั้งผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง เพื่อเปนแนว
ปฎิบัติในการสรางเสริมสุขภาพที่ดีใหแกผูสูงอายุ 

    1.2 กําหนดเปนนโยบายใหบุคลากรทางสาธารณสุขในสังกัดเทศบาลนครตรัง มุงสรางการรับรู
ประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุใหเปนรูปธรรม เพื่อเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
ผูสูงอายุและเปนการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดีขึ้น 
 2.  ผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
     กําหนดเปนนโยบายใหอาจารยผูสอนและผูเกี่ยวของนําความรูที่ไดจากวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ และจัดใหมีการเผยแพรความรูทางวิชาการ เชน การจัดบอรดนิทรรศการหรือซุม
ใหความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ทั้งผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง  ในเรื่องของ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคตางๆ และการปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุใหดีขึ้น 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับของความสุขและปจจัยที่สงผลตอความสุขของ
ประชาชน จังหวัดตรัง กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สุมแบบหลายขั้นตอน (Multi stage random sampling) 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามขอมูลทั่วไปและแบบวัดความสุขของประชาชน จังหวัดตรังโดยรวม
และรายดาน 8 ดาน มีคาความเชื่อม่ันโดยรวม เทากับ 0.94 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และไคสแควร  

ผลการวิจัย ประชาชนจังหวัดตรัง มีความสุขโดยรวมอยูในระดับมาก (M= 3.83, SD= .19) ความสุข         
3 อันดับสูงสุดไดแก ความมีอิสรภาพ สิ่งแวดลอมที่ดี และธรรมะในการอยูรวมกัน (M = 3.99, SD= .69,  M = 
3.97, SD= .56 และ M  = 3.95, SD= .68 ตามลําดับ)  ผลสถิติไคสแคว พบวาปจจัยสวนบุคคลที่สัมพันธกับ

ความสุขโดยรวมของประชาชน จังหวัดตรัง มีเพียง 1 ตัวแปรคือ การศึกษา มี 2 = 9.61 ในขณะที่ปจจัยสวน
บุคคลอ่ืน ๆ มีความสัมพันธกับความสุขรายดานดังนี้ เพศ สถานภาพ และเงินออมกับความสุขดานหลักประกันใน

ชีวิต (2 = 7.25, 9.48, 31.73, ตามลําดับ ) ศาสนากับความสุขดานชุมชนเขมแข็ง  (2 = 22.67) อายุ กับ

ความสุขดานหลักประกันในชีวิต และความภาคภูมิใจ (2 = 23.13, 20.22) การศึกษากับความสุขดานความ

ภาคภูมิใจ และธรรมะในการอยูรวมกัน (2 = 36.25, 22.94, ตามลําดับ)  อาชีพ กับความสุขดานชุมชนเขมแข็ง 

สิ่งแวดลอมที่ดี ความมีอิสรภาพ และความภาคภูมิใจ (2 = 70.55, 15.88, 35.43, 30.25, ตามลําดับ) รายไดเฉลี่ย

ตอเดือน กับความสุขดานครอบครัวอบอุน การมีอิสรภาพ และความภาคภูมิใจ (2 = 27.12, 23.46, 23.95) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
คําสําคัญ: ความสุข ปจจัยที่สงผลตอความสุข  
 

Abstract 
 This descriptive research was conducted to determine the level of happiness and factors relating to it in 
the people of Trang, Trang province, Thailand. Multi-stage random sampling was used. Four hundred participants 
were included in this study. The data was collected by using the demographic data and the people of Trang 
happiness questionnaires. The latter measured 8 dimensions of happiness and its reliability was acceptable as 
evidenced by a Cronbach’s alpha of .94.  Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. 
Findings: The overall happiness level of people of Trang was high (M= 3.83, SD= .19). The top three mean scores 
of the 8 dimensions were freedom, healthy environment, and faith-based harmonious cohabitation (M = 3.99, 
SD= .69, M = 3.97, SD= .56, M = 3.95, SD= .68, respectively). The Chi-square tests showed education level was the 
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only one of the sample’s characteristics that was related to the overall level of happiness of people of Trang (2 
= 9.61). The series of Chi-square tests yielded the following relationships between sample characteristics and 
each dimension of happiness as follows: gender, marital status, and financial saving were correlated to the stable 

living situation dimension of happiness (2 = 7.25, 9.48, 31.73, respectively), religious affiliation was associated 

with the community strength dimension of happiness (2 = 22.67), Age was correlated to the stable living 
situation and pride dimensions (2 = 23.13, and 20.22, respectively), Education was correlated to the pride and 

faith-based harmonious cohabitation dimensions (2 = 36.25, 22.94, respectively), occupation was related to the 

community strength, healthy environment, freedom, and pride dimensions (2 = 70.55, 15.88, 35.43, 30.25, 
respectively), the average monthly income level was associated with the warm-hearted family, freedom, and 
pride dimensions  (2 = 27.12, 23.46, 23.95, respectively) at p < .05. 
Keywords:  Happiness, Factors that contribute to happiness 
 

บทนํา/ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

“ความสุขที่แทจริงมิได เกิดจากภายนอกหากเกิดจากภายใน” เปนคํากลาวโดย มหาตมะ คานธี  
“ความสุข” ในบริบทของบุคคล กลุมองคกร สังคม ประเทศ มีความหมายที่แตกตางกัน พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายวา ความสุข หมายถึง ความสบาย ความสําราญ ความปราศจากโรค 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)  ความสุขเปนสิ่งสําคัญที่ทุกคนปรารถนา หรือเปนรากฐานของการ
ดํารงชีวิต การที่บุคคลจะมีความสุขนั้นหรือไม อยางไร ขึ้นอยูหลายปจจัย หรือองคประกอบ ไดแก ความสุขเชิงอัต
วิสัย (Subjective) เชน การมีศีลธรรม สมาธิ หรือปญญา ความรูสึกพอเพียง ไมโลภ และความสุขเชิงภาวะวิสัย 
(Objective) เชนสุขภาพ ระดับการศึกษา การทํางาน สิ่งแวดลอมทางกายภาพ สภาพครอบครัวความเปนอยู สภาพ
ความเปนอยูในชุมชน เปนตน (รศรินทร  เกรย และคณะ, 2553) 
 ในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยมุงเนนการพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และใหความสําคัญกับผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศ โดยคิดวาการตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล ระดับครอบครัว 
ระดับประเทศ และระดับโลกจะนําไปสูความสุข แตผลการพัฒนาที่เนนทางดานวัตถุ กลับสงผลใหเกิดปญหาหลาย
อยางในสังคมตามมา เชน ครอบครัวหยาราง เด็กขาดความอบอุน ความไมเทาเทียมของรายได ความรุนแรง และ
ความเครียด เปนตน จากการศึกษาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) และดัชนี
ความสุขโลก (Happiness Planet Index: HPI) ในประเทศตางๆ (New Economic Foundation, 2549) พบวา 
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีความสุข เชน ประเทศสหรัฐอเมริกามี
ผลิตภัณฑมวลรวมสูงเปนอันดับหนึ่งของโลก แตกลับมีดัชนีความสุขอยูในอันดับที่ 150 ของโลก ประเทศวานูอาตูมี
ผลิตภัณฑมวลรวมอยูในอันดับที่ 169 ของโลก  แตกลับมีดัชนีความสุข เปนอันดับหนึ่ง โดยประเทศไทยมีผลิตภัณฑ
มวลรวมเปนอันดับที่ 33 ของโลกและมีดัชนีความสุข เปนอันดับที่ 32 ของโลก 

ปจจุบันแนวคิดในการพัฒนายุคใหมจึงพัฒนาแบบองครวม เพื่อสรางสังคมที่มีความสุข ดังนั้นนักวิชาการ
จากศาสตรหลากหลายสาขาจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความสุข ปจจัยที่สงผลตอความสุขและดัชนีชี้วัดตางๆที่
เกี่ยวของกับความสุข ประเทศไทยเปนหนึ่งในหลายประเทศทั่วโลกที่สนใจและใหความสําคัญกับเรื่องของความสุข
เปนอยางมาก จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 โดยสํานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกลาวถึงความสุขที่เริ่มจากระดับบุคคล ขยายสูครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศตามลําดับ โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่10(2550-2554) เนน “คนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา” เพื่อมุงสู  “สังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน” ตามวิสัยทัศนที่วา “มุงพัฒนาสูสังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน(Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย
เปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”   
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 การศึกษาระดับความสุข ในภาพรวม พบวาคนไทยมีความสุขมากขึ้นเปนลําดับจากปลายป พ.ศ. 2551 
จนถึง ป พ.ศ. 2553 ประชาชนในภาคใตมีความสุขมวลรวมเปนลําดับที่ 1 รองลงมาคือประชาชนในภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และอันดับสุดทายคือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยประชาชนจังหวัดตรัง มี
ความสุขอยูใน ระดับมากในป พ.ศ. 2552 ตอมาขยับขึ้นอยูในระดับมากที่สุด ในป พ.ศ. 2553 และในป 2555 
พบวา ประชาชนจังหวัดมีความสุขอยูในระดับมากที่สุด เปนอันดับ 3 รองจาก จังหวัดนครพนมและจังหวัดพิจิตร 
(กรมสุขภาพจิต. 2554)  ประกอบกับผูวาราชการจังหวัดตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูลไดประกาศนโยบายและ
กําหนดทิศทางใหจังหวัดตรังเปน  “ตรัง เมืองแหงความสุข” ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาจังหวัดตรัง
ใหเปนเมืองนาอยู ที่เนนคนเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา กําหนดใหทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
รับสนองนโยบาย  คือ  การดําเนินงานเพื่อรองรับ การเปนเมืองแหงความสุข (รายงานการประชุมหัวหนาสวน
ราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่  5/2555) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึง
บทบาทตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาของชุมชนและทองถิ่น คณะผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาความสุขและปจจัยที่สงผลตอความสุขของประชาชนจังหวัดตรัง เพื่อนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการ
นําเสนอเชิงนโยบายเพื่อชี้นําสังคมในการพัฒนาความสุขและการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนจังหวัดตรังใหมี
ความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนสืบไป 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาระดับความสุขของประชาชน จังหวัดตรัง 
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับความสุขของประชาชน จังหวัดตรัง 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เปนวิจัยสํารวจ (survey research)เพื่อศึกษาระดับความสุข และปจจัยที่มีผลตอความสุข
ของประชาชนจังหวัดตรัง โดยกําหนดตัวชี้วัดความสุข แบงเปน 8 หมวด ไดแก 1) การมีหลักประกันในชีวิต 2) การ
มีรางกายและจิตใจที่แข็งแรง 3)การมีครอบครัวที่อบอุน 4) การมีชุมชนเขมแข็ง 5) การมีสิ่งแวดลอมที่ดี 6) การมี
อิสรภาพ 7) การมีความภาคภูมิใจ 8) การเขาถึงธรรมะวาดวยการอยูรวมกัน (อภิสิทธิ ธํารงวรางกูร, 2543 และ
รังสรรค ภิรมย, 2552) โดยประชากรที่ศึกษาไดแกประชาชนในจังหวัดตรัง จํานวน 10 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอ
เมือง อําเภอกันตัง อําเภอหวยยอด อําเภอยานตาขาว อําเภอปะเหลียน อําเภอสิเกา อําเภอวังวิเศษ อําเภอนาโยง 
อําเภอรัษฎา และอําเภอหาดสําราญ จํานวนรวมทั้งสิ้น 619,609 คน และกลุมตัวอยาง คือตัวแทนประชาชนใน
จังหวัดตรัง จาก 10 อําเภอ คํานวณจํานวนดวยสูตรของ Taro Yamane ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi stage random sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอความสุข โดยมีขอ
คําถาม จํานวน 35 ขอ และคําถามปลายเปด จํานวน 3 ขอ ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามจากตัวชี้วัดความสุขของ
ประชาชนชาวไทย และแบบสอบถามวัดระดับความสุขของ รังสรรค ภิรมย (อภิสิทธิ ธํารงวรางกูร, 2543 และ
รังสรรค ภิรมย, 2552) และนําไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน พรอมทั้งปรับปรุง
ดานเนื้อหาและภาษา เพื่อใหมีความเหมาะสม ครอบคลุม และชัดเจน ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  และ
ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคกับกลุมประชาชนในจังหวัด ตรัง ที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 30 คน ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถาม เทากับ .94 และ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และไคสแควร  
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ผลการวิจัย 
จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.50 นับถือศาสนาพุทธมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 80.30 มีอายุระหวาง 40 – 49 ป คิดเปนรอยละ 26.50 สวนใหญสถานภาพสมรส คิดเปน  
รอยละ 60.50 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.80 สวนใหญประกอบอาชีพเปน
เกษตรกร คิดเปนรอยละ 23.50 มีรายไดเฉลี่ย 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 20.50 มีเงินออม   
ต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.80 และมีหนี้สิน คิดเปนรอยละ 50.50 
 
การศึกษาระดับความสุขของประชาชนจังหวัดตรังจําแนกตามปจจัยความสุข 8 ดาน 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุข ของประชาชน จังหวัดตรัง (n=400) 

ปจจัยความสุข  X   SD ระดับ
ความสุข 

1. หลักประกันในชีวิต 3.68 .88 มาก 

2. รางกายและจิตใจที่แข็งแรง 3.83 .65 มาก 

3. ครอบครัวอบอุน 3.93 .66 มาก 

4. ชุมชนเขมแข็ง 3.44 .87 มาก 

5. สิ่งแวดลอมที่ดี 3.97 .56 มาก 

6. ความมีอิสรภาพ 3.99 .69 มาก 

7. ความภาคภูมิใจ 3.84 .72 มาก 

8. ธรรมมะในการอยูรวมกัน 3.95 .68 มาก 
ระดับความสุขโดยรวม 3.83 .19 มาก 

  

 ตารางที่ 1 พบวา ประชาชนจังหวัดตรัง มีความสุขโดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.83 , S.D. = 0.19) 

โดยมีความสุข 3 อันดับสูงสุดไดแก ดานความมีอิสรภาพ สิ่งแวดลอมที่ดี และธรรมะในการอยูรวมกัน ( x  = 3.99, 

S.D. = 0.69,  x  = 3.97, S.D. = 0.56 และ x   = 3.95, S.D. = 0.69)   
 
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสุขในดานความมีอิสรภาพ 

ดานความมีอิสรภาพ X  SD ระดับความสุข 

1. ทานสามารถทํากิจกรรมตางๆไดโดยไมเดือดรอนผูอื่น 4.09 .78 มาก 
2. ทานไมมีหน้ีสินหรือสามารถจัดการกับหนี้สินที่มีอยูได 3.88 1.06 มาก 
3. ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยไม
ถูกถูกครอบงําทางความคิด 

4.00 .81 มาก 

4. ทานสามารถเลือกที่จะประกอบอาชีพไดอยางอิสระ 3.99 .87 มาก 
คาเฉล่ียความสุขรวม 3.99 .69 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบวา ประชาชนจังหวัดตรังมีระดับความสุขในดานความมีอิสรภาพ อยูในระดับมาก           

( x  = 3.99, S.D. = .68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนจังหวัดตรังมีความสุขจากสามารถทํากิจกรรม

ตางๆไดโดยไมเดือดรอนผูอื่นมากที่สุด ( x  = 4.09, S.D. = .78) รองลงมา คือ สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยาง
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อิสระ โดยไมถูกถูกครอบงําทางความคิด ( x  = 4.00, S.D. = .81) และสามารถเลือกที่จะประกอบอาชีพไดอยาง

อิสระ ( x  = 3.99, S.D. = .87) 
 
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสุขในดานสิ่งแวดลอมที่ดี 

ดานสิ่งแวดลอมที่ด ี X  SD ระดับความสุข 

1. ทานทําความสะอาดที่อยูอาศัยของทานทุกวัน และ
จัดเก็บขาวของอยางเปนระเบียบ 

3.92 .84 มาก 

2. ที่อยูอาศัยของทานหางไกลจากน้ําเนาเสียและมลพิษ
ทางอากาศ 

4.04 .80 มาก 

3. ทานไดรับความเอื้ออํานวยในดานการบริการ
สาธารณูปโภคอยางทั่วถึง เชน ไฟฟา น้ําประปา เปนตน 

4.10 
 

.80 มาก 

4. ทานมีวิธีการจัดเก็บขยะอยางถูกสุขลักษณะ 3.83 .79 มาก 
5. ทานสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดสะดวกทั้งใน
และตางจังหวัด 

3.99 .90 มาก 

คาเฉล่ียความสุขรวม 3.97 .56 มาก 
 
จากตารางที่ 3 พบวา ประชาชนจังหวัดตรังมีระดับความสุขในดานสิ่งแวดลอมที่ดี อยูในระดับมาก               

( x  = 3.97, S.D. = .56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนจังหวัดตรังมีความสุขจากการไดรับความ

เอื้ออํานวยในดานการบริการสาธารณูปโภคอยางทั่วถึง เชน ไฟฟา น้ําประปา มากที่สุด ( x  = 4.10, S.D. = .80)  

รองลงมา คือ ที่อยูอาศัยหางไกลจากน้ําเนาเสียและมลพิษทางอากาศ ( x  = 4.04, S.D. = .80) และการสามารถ

เดินทางไปไหนมาไหนไดสะดวกทั้งในและตางจังหวัด ( x  = 3.99, S.D. = .90) 
 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสุขในดานธรรมะในการอยูรวมกัน 
ดานธรรมะในการอยูรวมกัน X  SD ระดับความสุข 

1. ทานปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของตนเองทุกครั้งที่มี
โอกาส 

3.78 .93 มาก 

2. ทานชวยเหลือเพื่อนบาน บุคคลที่ลําบากทุกครั้งที่มี
โอกาส 

3.83 .86 มาก 

3. ทานพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 4.15 .84 มาก 
4. ทานนําหลักศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 4.03 .83 มาก 

คาเฉล่ียความสุขรวม 3.95 .68 มาก 
 
จากตารางที่ 4 พบวา ประชาชนจังหวัดตรังมีระดับความสุขในดานธรรมะในการอยูรวมกันอยูในระดับ

มาก ( x  = 3.95, S.D. = .68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนจังหวัดตรังมีความสุขจากการพอใจในสิ่งที่

ตนมีอยูมากที่สุด ( x  = 4.15, S.D. = .84) รองลงมา คือ การนําหลักศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน            

( x  = 4.03, S.D. = .83) และการชวยเหลือเพื่อนบาน บุคคลที่ลําบากทุกครั้งที่มีโอกาส ( x  = 3.83, S.D. = .86) 
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความสุขของประชาชน จังหวัดตรัง (n=400) 

 ตารางที่ 5 พบวา การศึกษา มีความสัมพันธกับความสุขโดยรวมของประชาชน จังหวัดตรัง (2 = 12.51, 

 = .05) สวนเพศ ศาสนา อายุ สถานภาพ การประกอบอาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เงินออมเฉลี่ย 6 เดือน และ
หนี้สิน ไมมีความสัมพันธกับความสุขโดยรวมของประชาชน จังหวัดตรัง 
 

ตัวแปร 

ระดับความสุข 

2
(p) ปานกลาง มาก 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ     .59 (.44) 

   ชาย 36 15.40 126 84.60  
   หญิง 18 12.60 220 87.40  
ศาสนา     2.42(.30) 
   พุทธ 47 14.60 274 85.40  
   อิสลาม 7 9.50 67 90.50  
   คริสต 0 0.00 5 100.00  
อายุ     .56 (.75) 

ต่ํากวา 30 ป 19 15.10 107 84.90  
30 – 49 ป 26 14.40 154 85.60  
50 ปขึ้นไป 11 11.70 83 88.30  

สถานภาพ     .001 (.97) 
   โสด หมาย หยาราง 22 13.90 136 86.10  
   สมรส  34 14.00 208 86.00  
การศึกษา     9.61 (.008) 
   ไมไดรับการศึกษา -ประถมศึกษา 15 17.00 73 83.00  
   มัธยมศึกษา 24 20.70 92 79.30  
   ปริญญาตรีขึ้นไป 17 8.70 179 91.30  
การประกอบอาชีพ     3.59 (.06) 
   อาชีพที่มีรายไดประจํา 14 9.40 135 90.60  
   อาชีพที่ไมมีรายไดประจํา 42 16.70 209 83.30  
รายไดเฉลี่ยตอเดือน     2.62 (.27) 
   ต่ํากวา 5,000 บาท 14 12.30 100 87.70  
   5,001 – 10,000 บาท 16 19.50 66 80.50  
   10,001 บาทขึ้นไป  26 12.70 178 87.30  
เงินออมเฉล่ีย 6 เดือน      4.70 (.10) 
   ไมมีเงินออม 45 16.10 235 83.90  
   1 - 5,000 บาท 8 12.70 55 87.30  
   5,001 บาทขึ้นไป 3 5.30 54 94.70  
หนี้สนิ     1.74 (.19) 
   มีหนี้สิน 33 16.30 170 83.70  
   ไมมีหนี้สิน 23 11.70 174 88.30  
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 อภิปรายการศึกษา 
จากการศึกษาความสุขของประชาชนจังหวัดตรัง พบวา ประชาชนจังหวัดตรังมีความสุขโดยรวม อยูใน

ระดับมาก และความสุขสูงสุด 3 อับดับแรก ไดแกดานความมีอิสรภาพ สิ่งแวดลอมที่ดี และธรรมะในการอยูรวมกัน  
ประชาชน จังหวัดตรังมีความสุขในระดับมาก ดานความมีอิสรภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ Thomas 

Jefferson ในยุคประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเมื่อป ค  .ศ  . 1776 ที่ประกาศสิทธิของพลเมืองวา “pursuit of 
happiness” ซึ่งสะทอนมาจากแนวคิดของยุคกรีกโบราณ คือ การใหความสําคัญกับสิ่งที่เปนเปาหมายสูงสุดของ
มนุษย นั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการกระทําของตนเอง ที่มิใชการไดครอบครองทรัพยสมบัติ แตหมายถึง การ
ดํารงชีวิตอยางมีเสรีภาพ ปราศจากความหวาดกลัวและทุกขภัย  การมีปจจัยการดํารงชีวิตพอเพียง รวมทั้งการรูคิด
เลือกทําในสิ่งที่เปนคุณ โดยประชาชนจังหวัดตรังสามารถกระทํากิจกรรมตางๆไดโดยไมเดือดรอนผูอื่น สามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยไมถูกครอบงําทางความคิด และสามารถเลือกประกอบอาชีพไดอยางอิสระ 
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ที่พบวาประชาชน จังหวัดตรัง มีวิถีชีวิตที่เรียบงายบนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม โดยประชาชนสามารถเขารวมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา ซึ่งจังหวัดตรังจะมี
เทศกาลตลอดทั้งป เชน เทศกาลหมูยาง เทศกาลขนมเคก เทศกาลถือศีลกินเจ เทศกาลเช็งเมง เทศกาลสารทเดือน
สิบ มหกรรมอาหารดีศรีตรังบาน งานวิวาหใตสมุทร และเทศกาลรอมฎอนของชาวไทยมุสลิม เปนตน ประชาชน
สามารถเขารวมกิจกรรมโดยไมแบงเชื้อชาติ ศาสนา ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ในระดับ
ชุมชน หมูบานเพื่อการพัฒนาชุมชน และมีจัดตั้งกลุม ชมรมตางๆ ในระดับทองถิ่น และจังหวัด เชน ชมรมชาวตรัง 
ชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ จังหวัดตรัง มีการรวมกลุมบุคลทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
เชน สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ในดานการประกอบอาชีพ ประชาชน มีอิสระในการประกอบอาชีพ  ซึ่งสวนใหญ
ประกอบอาชีพดานการเกษตร ปลูกพืชทางเศรษฐกิจ ไดแก ยางพารา ปาลมนํ้ามันซ่ึงมีราคาคอนขางสูง ทําใหรายได 
และเศรษฐกิจในภาพรวมของประชาชนดี แตถึงอยางไรก็ตาม การมีหนี้สินของประชาชนยังเปนสาเหตุที่ทําให
ความสุขลดลง 

ประชาชน จังหวัดตรังมีความสุขในระดับมากดานสิ่งแวดลอมที่ดี โดยมีความสุขมากที่สุดในเรื่องสิ่งอํานวย
ความสะดวก ดานการบริการสาธารณูปโภคอยางทั่วถึง เชน ไฟฟา น้ําประปา เปนตน สิ่งแวดลอมที่อยูอาศัยหางไกล
จากน้ําเนาเสียและมลพิษทางอากาศ การเดินทางคมนาคมสะดวกทั้งในและตางจังหวัด ที่อยูอาศัยสะอาด เปน
ระเบียบ สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คือ ตรัง เปนเมืองแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่มีความงดงามดวย
ธรรมชาติ สมกับคําขวัญ ที่วา  "เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกวาง หมูยางรสเลิศ ถิ่นกําเนิดยางพารา เดน
สงาดอกศรีตรัง ปะการังใตทะเล เสนหหาดทรายงาม น้ําตกสวยตระการตา " เมืองตรัง หรือเมืองตรังเค เปน
ภาษามาลายู แปลวา รุงอรุณ แสงอรุณยามเชา คําขวัญการทองเที่ยวของจังหวัด  เปนคํายืนยันถึงความอุดมสมบูรณ 
และความพรอมที่จะตอนรับผูมาเยือนไดเปนอยางดี   เมืองตรังเปนเมืองที่มีความหลากหลายดานอาหารการ
กิน  เมืองที่มีความสมบูรณของธรรมชาติ เชน ถ้ําเลเขากอบ น้ําตก และความงดงามของระบบนิเวศนทางทะเล มี
ปะการัง และความหลากหลายของสัตวน้ํา  จังหวัดตรัง จึงเปนเมืองที่เต็มไปดวยเสนหของสิ่งแวดลอมที่เหมาะแก
การทองเที่ยว โดยสภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดตรังที่มีชายหาดและเกาะที่กวางใหญ มีกิจกรรมบนชายฝงทะเล และ
สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย เชน อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตราที่มีหาดทรายขาวสวยและน้ํา
ทะเลใส มีแหลงดํานํ้าปะการังที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีน้ําตกเขาชอง เขตหามลาสัตวปาคลองลําชาน ซึ่งเปนที่อยู
อาศัยของนกเปดน้ําโดยมีเสนทางธรรมชาติและถ้ํา ซึ่งมีบรรยากาศที่เงียบสงบและผอนคลายทามกลางธรรมชาติที่
รมรื่นและสวยงาม  จากการศึกษาภาพรวมของลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม พบวาจังหวัดตรังไมมีปญหาเรื่อง
สิ่งแวดลอมหรือมลพิษ เนื่องจากจังหวัดตรังมีการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ดี มีการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศนหรือเชิงอนุรักษสูง ซึ่งปจจุบัน ประชาชนทั่วไปมีจิตสํานึกและมีความตระหนักในการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น  แตทั้งนี้พบวาประชาชนมีความสุขนอยที่สุดในเรื่องการจัดเก็บขยะอยางถูกสุขอนามัย 
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ประชาชน จังหวัดตรังมีความสุขในระดับมากดานธรรมะในการอยูรวมกัน โดยมีความสุขมากที่สุดในเรื่อง 
ความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู การนอมนําหลักศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การไดชวยเหลือเพื่อนบานหรือ
บุคคลที่มีความลําบาก และการไดปฏิบัติกิจกรรมศาสนาทุกครั้งที่มีโอกาส ซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิตโดยประชาชนสวน
ใหญเปนชาวพุทธ และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาภาพรวมของลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคม พบวาประชาชนสวนใหญประมาณรอยละ 84.42 นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจทําใหประชาชนไดมีโอกาสเขาวัด ฟงธรรม ไดทําบุญ ทําทาน ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งทําให
ประชาชนมีความสุขใจไดคอนขางมาก และประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณรอยละ 14.17 ก็มีโอกาสได
ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามดวยเชนกัน โดยมีพระผูเปนเจาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นอกจากนี้
ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามยังไดรับการสนับสนุนจากทางหนวยงานราชการ โดยผูวาราชการจังหวัด หัวหนา
สวนราชการ และทีมขาราชการไดมีการไปเยี่ยมเยียน มอบอาหารและสาธารณูปโภคใหกับชาวมุสลิมในชวงเดือน
รอมฎอนของทุกๆป เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกชาวมุสลิม จะเห็นไดวาไมวาจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ทุกศาสนา
สอนใหคนทําความดีและสามัคคีกัน โดยตางก็มีพระศาสดาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวและเยียวยาจิตใจ จึงทําใหสามารถอยู
รวมกันไดอยางมีความสุขทั้งชาวไทยพุทธ อิสลามและคริสต ทั้งนี้ประชาชน จังหวัดตรังมีความสุขนอยที่สุด ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาทุกครั้งที่มีโอกาส เนื่องจากในสังคมปจจุบันคนสวนใหญตองทํางานนอกบาน ทําใหมี
ขอจํากัดดานเวลาจึงอาจเปนอุปสรรคตอการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาได 

ปจจัยการศึกษามีความสัมพันธกับความสุขของประชาชน จังหวัดตรัง กลาวคือ ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาสูง จะมีความสุขมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุภาณี สุขะนาคินทร (2550) ที่พบวาครอบครัวที่
ผูนําครอบครัวมีการศึกษาสูงมีความสุขมากกวาครอบครัวที่มีผูนําครอบครัวที่มีการศึกษาต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากปจจัย
การศึกษาในสังคมไทยมีอิทธิพลตอการไดมาซึ่งอํานาจ มีอาชีพ รายได และความสุขสบายของชีวิต การศึกษาทําให
บุคคลไดรับโอกาส เพิ่มรายไดและไดรับผลประโยชนตางๆ มีวิธีการดําเนินชีวิตและแสวงหาสิ่งที่ดีไดสะดวกกวาผูที่มี
การศึกษาต่ํา และสอดคลองกับ ชลิตา บัวเปรม (2550) ที่พบวาผูที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจะมีความสุข
มากกวาระดับอื่น เพราะมีความภาคภูมิใจในวุฒิการศึกษา ไดนําความรูไปใชไดหลากหลาย ทั้งมีความกาวหนาใน
การทํางานมากขึ้น แตอยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ พบวา กลุมที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีความสุข
นอยกวาระดับอื่น ซึ่งสามารถอธิบายไดวากลุมนี้อยูในชวงวัยรุน ตามพัฒนาการชวงวัยนี้เปนชวงวัยของการเปลี่ยน
ผานจากวัยเด็กเขาสูวัยรุน เปนชวงวัยที่คนหาอัตลักษณแหงตน ทําใหเกิดความสับสนในตนเองไดงาย ความสามารถ
ในการปรับตัวยังไมดีพอ โดยเฉพาะบางคนอาจพบสภาพการเปลี่ยนแปลงการเรียนจากระดับประถมศึกษาสูระดับ
มัธยมศึกษา หรืออาจเปลี่ยนโรงเรียน ซึ่งมีบริบทที่แตกตางทั้งในดานสถานที่ บุคคล และการเรียนการสอน ประกอบ
กับมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมเปนอยางมาก ทําใหกลุมชวงวัยน้ีมีความสุขลดลง 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาระดับความสุขและปจจัยที่สงผลตอความสุขของประชาชน จังหวัดตรัง พบวา  

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดตรัง ประชาชนในจังหวัดตรัง มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป 97,765 

บาท หรือประมาณเดือนละ 8,147 บาท และสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทําสวนยางพารา ปาลม

น้ํามัน และประมง โดยมีพื้นที่การทําเกษตร 1,786,752 ไร เปนพื้นที่สวนยางพาราและปาลมน้ํามัน ซึ่งเปนพืช

เศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะยางพาราสามารถทํารายไดปละประมาณ 29,243 ลานบาท และปาลมน้ํามันทํา

รายไดปละประมาณ 1,181 ลานบาท แตมีเกษตรกรจํานวนไมนอยที่ประกอบอาชีพการประมงและอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพรับจางตามโรงงาน หางราน และรับจางทั่วไป เพราะจังหวัดตรังมีการอุตสาหกรรม

การเกษตร เชน โรงงานยางพารารมควัน โรงงานอาหารทะเลแชแข็ง ในดานการศึกษา จังหวัดตรังไดชื่อวาเปนเมือง

แหงการศึกษา เนื่องจากมีบริการดานการศึกษาอยางทั่วถึงและสามารถเดินทางไปศึกษาในสถาบันการศึกษาใน

จังหวัดตรังไดอยางสะดวก โดยมีสถานศึกษารวม 418 แหง ดานการสาธารณสุข ปจจุบันจํานวนผูปวยดวยโรคมะเร็ง
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มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราผูปวยเฉลี่ยอยูประมาณ 38.52 ตอแสนประชากร ทางดานการสาธารณสุข 

ประกอบดวย โรงพยาบาลศูนย 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน 10 แหง โรงพยาบาลเฉพาะทาง 1 แหง โรงพยาบาล

เอกชน 4 แหง คลินิกเอกชน 72 แหง สวนในดานศาสนา ประชาชนสวนใหญประมาณรอยละ 84.42 นับถือศาสนา

พุทธ นับถือศาสนาอิสลามรอยละ 14.17 และนับถือศาสนาคริสตรอยละ 1.04 

 ประชาชนจังหวัดตรังมีความสุขโดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.83 , S.D. = 0.19) ความสุข 3 อันดับ
สูงสุดไดแก ความมีอิสรภาพ สิ่งแวดลอมที่ดี และธรรมะในการอยูรวมกัน ( x  = 3.99, S.D. = 0.69, x  = 3.97, 
S.D. = 0.56 และ x  = 3.95, S.D. = 0.68)   
 ดานความมีอิสรภาพมีความสุขอยูในระดับมาก ( x  = 3.99, S.D. = .69) โดยมีระดับความสุขมากที่สุดใน
การทํากิจกรรมตางๆไดโดยไมเดือดรอนผูอ่ืน รองลงมาไดแก การแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยไมถูกครอบงํา
ทางความคิด และสามารถเลือกประกอบอาชีพไดอยางอิสระ สวนการไมมีหนี้สินหรือความสามารถจัดการกับหนี้สิน
ที่มีอยู มีระดับความสุขนอยที่สุดตามลําดับ 
 ดานสิ่งแวดลอมที่ดีมีความสุขอยูในระดับมาก ( x  = 3.97, S.D. = .68) โดยมีระดับความสุขมากที่สุดใน
การไดรับบริการสาธารณูปโภคอยางทั่วถึง รองลงมาไดแก การมีที่อยูอาศัยหางไกลจากน้ําเนาเสียและมลพิษทาง
อากาศ และการเดินทางคมนาคมสะดวกทั้งในและตางจังหวัด สวนวิธีการจัดเก็บขยะอยางถูกสุขลักษณะมีระดับ
ความสุขนอยที่สุดตามลําดับ 
 ดานธรรมะในการอยูรวมกันมีความสุขอยูในระดับมาก ( x  = 3.95, S.D. = .68) โดยมีระดับความสุขมาก
ที่สุดในความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู รองลงมา คือการนําหลักศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการได
ชวยเหลือเพื่อนบานและบุคคลที่มีความลําบาก สวนการทํากิจกรรมทางศาสนาทุกครั้งที่มีโอกาสมีระดับความสุข
นอยที่สุดตามลําดับ 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความสุขของประชาชนจังหวัดตรัง พบวา 

การศึกษา มีความสัมพันธกับความสุขโดยรวมของประชาชน จังหวัดตรัง (2 = 9.61,  = .008) นั่นคือ เมื่อ
ประชาชนมีระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีความสุขแตกตางกันดวย สวนปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ ศาสนา อายุ 
สถานภาพ การประกอบอาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เงินออมเฉลี่ย 6 เดือน และหนี้สิน ไมมีความสัมพันธกับความสุข
ของประชาชน จังหวัดตรัง 
  

ขอเสนอแนะ 

1. ควรนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความสุข และขยายผล โดยศึกษาลงลึก 
ในกลุมวัยตางๆ เพื่อทราบปญหา และความตองการในการพัฒนาเฉพาะกลุม เฉพาะดาน ตอไป 
 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพ โดยการเรียนรูจากชาวบาน รับฟงความคิดเห็นของชาวบาน เพื่อใหได
ขอมูลที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริง และเพื่อใหเกิดความกระจางในหลายแงมุมของชุมชนมากที่สุด เพราะแต
ละชุมชนจะมีสภาพแวดลอมหรือบริบทที่แตกตางกันไป ปจจัยชี้วัดความสุขจึงมีอิทธิพลที่แตกตางกันไป ประกอบกับ
การศึกษาในเชิงปริมาณเพื่อการไดมาซึ่งคําตอบของความสุขและปจจัยที่สงผลตอความสุขตอไป 
 

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  
 1.ผูบริหารเทศบาลนครตรัง 

1.1 ประชาชนจังหวัดตรังมีความสุขในดานตางๆอยูในระดับมาก ดังนั้นจึงควรนําปจจัยชี้วัด
ความสุขในแตละดานไปพิจารณาตามลําดับความสําคัญในการสรางนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให
ประชาชนเกิดความสุขอยางยั่งยืนและพัฒนาความสุขใหเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
  1.2 ประชาชนจังหวัดตรังมีความสุขในดานชุมชนเขมแข็งอยูในระดับมาก แตมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
เมื่อเทียบกับปจจัยดานอ่ืนๆ ดังนั้นจึงควรสนับสนุนหนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน
ในการจัดโครงการ กิจกรรมที่เสริมสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของชุมชน เพื่อใหเกิดความสามัคคี ความไววางใจ
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ซึ่งกันและกัน และสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อใหเกิดความสุขในการอยูรวมกันของชุมชน และควรมีนโยบาย
ในการพัฒนาความเขมแข็งและศักยภาพของผูนําชุมชนใหมากขึ้น 

1.3 ประชาชนจังหวัดตรังมีความสุขนอยที่สุด ในเรื่องการมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง และเรื่อง 
การจัดการขยะอยางถูกสุขอนามัย ดังนั้นควรมีการกําหนดนโยบายสาธารณะที่จะบรรเทาความเดือดรอน และ
สนับสนุนใหประชาชนไดมีโอกาสในการสรางงาน สรางรายได เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือสนับสนุนการจัด
การศึกษา การใหความรู เพื่อการแกไขปญหาอยางเปนระบบ ตลอดจนการรณรงคเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภค โดยใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมาใชในการแกปญหา และสรางนโยบายสาธารณะเรื่องระบบการจัดการขยะอยางถูกสุขอนามัย  

 1.4 ประชาชนที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีความสุขนอยกวาในระดับอื่น ควรศึกษา
ปญหาและความตองการของประชาชนในกลุมนี้ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาระดับความสุขใหเพิ่มขึ้นตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองในการพัฒนาส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาส่ือ                
วีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวานในจังหวัดสุราษฎรธานี  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยน้ีเปนผูปวย
โรคเบาหวานที่มารับการรักษาในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสุราษฎรธานี จํานวน 15 คน ใชระยะเวลาเก็บ
รวบรวมขอมูล 4 สัปดาห โดยมีขั้นตอนการพัฒนาส่ือวีดิทัศนหนังตะลุง 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา วิเคราะหและเลือก
เน้ือหาเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน 2) สรางและออกแบบส่ือวีดิทัศนหนังตะลุง  3) ตรวจสอบความ
เหมาะสมของส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พบวามีความเหมาะสมในระดับมาก 4) ปรับปรุง
แกไขส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 5) ทดลองใชส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวย
โรคเบาหวาน และขั้นตอนสุดทาย 6) ปรับปรุงแกไขส่ือวีดิทัศนหนังตะลุง ผลการวิจัยพบวา ความเหมาะสมของส่ือ
วีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวานโดยรวมมีคุณภาพในระดับมาก  และผูปวยโรคเบาหวาน
มีระดับความพึงพอใจตอส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงโดยรวมมีคุณภาพในระดับมาก นอกจากน้ีควรนําส่ือวีดิทัศนหนังตะลุง
น้ีไปใชกับผูปวยโรคเบาหวานที่บาน ซ่ึงจะมีเวลามากพอที่จะรับชมส่ือดังกลาว 
คําสําคัญ : การพัฒนาส่ือวีดิทัศน  หนังตะลุง  การดูแลผูปวยโรคเบาหวาน 
 
Abstract 

The purpose of this experimental research was  to the development of video Shadow Puppet Troupe 

for self care for diabetes mellitus patients in Suratthani Province, fifteen respondents were randomly selected 

from diabetes mellitus patients who access to diabetes mellitus clinic in  Suratthani  hospital. The data collection 

period for 4 weeks. There are 4 steps as follow; Step 1: Analysis content for caring for diabetes mellitus patients.  

Step 2: Construct and designs video Shadow Puppet Troupe.  Step 3: Practical measurement and evaluation 

video Shadow Puppet Troupe.  Step 4: Improved video Shadow Puppet Troupe. Step 5: Try out video Shadow 

Puppet Troupe Diabetes mellitus patients.  Step 6: Edited video Shadow Puppet Troupe. Results of the study 

found that  the efficient of  video Shadow Puppet Troupe for the diabetes mellitus patients  was high and  the 

diabetes mellitus patients satisfaction toward the  video Shadow Puppet Troupe was high. 

 The findings of this study suggested that there should be take the video Shadow Puppet Troupe to 
diabetes mellitus patients around the home for enough time. These would enhance  quality of life for diabetes 
mellitus patients. 
Keywords:  Shadow Puppet Troupe,  Diabetes Mellitus Patients  
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บทนํา 
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรงและ

ตอเน่ืองโดยเฉพาะหลอดเลือดแดงเล็กๆที่พบไดมากบริเวณตาและไต  สวนหลอดเลือดแดงใหญเกิดบริเวณสมอง 
หัวใจ และเสนเลือดบริเวณขา จากภาวะแทรกซอนดังกลาวจึงเปนสาเหตุหลักการตายของผูปวยเบาหวาน  (จิตร  
จิตรรัตนสถิต, 2546) ดังน้ันผูปวยโรคเบาหวานควรไดรับการวินิจฉัยและดูแลรักษาตั้งแตระยะแรกและตอเน่ือง
ตลอดชีวิต การดูแลรักษาผูปวยเบาหวานที่ เหมาะสม สามารถลดอัตราการเสียชี วิต ความพิการที่ เกิดจาก
โรคเบาหวาน ลดภาวะแทรกซอน และลดคารักษาพยาบาลชวยใหผูปวยสามารถมีชีวิตอยางปกติสุขใกลเคียงกับคน
ปกติ   เห็นไดวาเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุขของโลกรวมทั้งประเทศไทย 
โรคเบาหวานมีอุบัติการณเพิ่มมากขึ้นจากขอมูลรายงานขององคการอนามัยโลก (World Health Organization: 
WHO) พบวามีผูเปนเบาหวานแลว 250 ลานคนและไดประมาณการวาในป พ.ศ. 2573 จะมีจํานวนผูเปนเบาหวาน
ทั่วโลกเพิ่มมากกวา 360 ลานคน หากไมมีการดําเนินการที่เหมาะสมและจริงจัง  ซ่ึงสอดคลองกับสมาพันธเบาหวาน
นานาชาติ (International Diabetes Federation :IDF) ไดรายงานสถานการณผูเปนเบาหวานทั่วโลกแลว 246 
ลานคน และคาดวา ในป พ.ศ.2568 จะมีผูเปนเบาหวานเพิ่มขึ้นเปน 380 ลานคน   องคการสหประชาชาติไดมีมติ
รับโรคเบาหวานเปนปญหาสาธารณสุขสําคัญของโลกและไดเชิญชวนใหประเทศสมาชิกรวมกันดําเนินการควบคุม
และรับมือกับโรคเบาหวานโดยถือวันเบาหวานโลกเปนวันรณรงคขององคการสหประชาชาติดวย ไดกําหนดประเด็น
การรณรงควันเบาหวานโลกในระหวางป 2552 – 2556 คือ “Diabetes education and prevention”  หรือ 
“การใหความรูและการปองกันโรคเบาหวาน”  เพื่อใหใชความรู ความเขาใจเสริมสรางความเขมแข็งใหกับตนเอง 
ตลอดจนการปองกันและจัดการเพื่อสุขภาพความปลอดภัยของประชาชนจากโรคเบาหวาน ตระหนักถึงผลกระทบ
อันรายแรงของโรคเบาหวาน รูสาเหตุการเกิดโรคเบาหวาน และวิธีปองกันหรือชะลอการเกิดโรคเบาหวานและโรค
แทรกซอนอ่ืนๆอันอาจเกิดขึ้นตามมาได (กุลพิมล เจริญดี และ นิตยา   พันธุเวทย, 2552) 
             สําหรับในประเทศไทยขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข พบมีผูเสียชีวิตจาก
โรคเบาหวานใน ป พ.ศ. 2551 ประมาณ 7,686 คน หรือ ประมาณวันละ 21 คน และในรอบ 10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 
2541 – 2551) พบคนไทยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นประมาณ 
4 เทา เฉพาะป พ.ศ. 2551 มีผูที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดวยโรคเบาหวานถึง 
425,691 ครั้ง หรือประมาณวันละ 1,166 ครั้ง  หรือคิดเปนผูที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขดวยโรคเบาหวานนาทีละ 49 ครั้ง จากการสํารวจสถานะสุขภาพอนามัยของคนไทยครั้งที่ 2 ( ป พ.ศ. 
2539-2540 และครั้งที่ 3 ป พ.ศ.2546 - 2547) พบอัตราความชุกโรคเบาหวานในผูใหญเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.4 
เปนรอยละ 6.9  คาดวาคนไทยไมต่ํากวา 3 ลานคนกําลังเผชิญกับโรคเบาหวาน และจากรายงานการเฝาระวังโรค
ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคในป พ.ศ. 2551 (44 จังหวัด) พบผูปวยโรคเบาหวาน 645,620 ราย และ
เปนผูปวยใหมถึง 183,604 ราย จากสถิติผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการในจังหวัดสุราษฏรธานี พ.ศ. 2550 – 
2552 มีจํานวนเพิ่มขึ้นจํานวน 4,458 , 4,468 และ 4,674 คน ตามลําดับ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555 : ออนไลน) 

   โรคเบาหวานเปนโรคที่มีความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม ที่ไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได ซ่ึง
มาจากความบกพรองของอินสุลินหรือการออกฤทธ์ิของอินสุลินหรือทั้งสองอยางรวมกัน (สุทิน ศรีอัษฎาพร, 2548) 
ทําใหรางกายไมสามารถควบคุมกลไกตาง ๆ ในการเผาผลาญสารอาหารไดตามปกติทําใหเซลลตาง ๆ ในรางกายนํา
นํ้าตาลไปใชไดไมเต็มที่ เกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงเรื้อรังซ่ึงจะเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหมีการสูญเสียหนาที่และลมเหลว
ของอวัยวะตางๆ โดยเฉพาะ ตา ไต ระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือด ซ่ึงอาการตาบอดที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของหลอดเลือดที่จอภาพมีมากกวาคนปกติ 30 เทา มีภาวะความดันโลหิตสูงมากกวาคนที่ไมเปนไรค
เบาหวาน 2 เทา เปนสาเหตุการเกิดโรคไตวายระยะสุดทายรอยละ 30.1 ของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย
ทั้งหมด ครึ่งหน่ึงของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะเสียชีวิตภาวะแทรกซอนเรื้อรังทางระบบหัวใจและหลอดเลือด 
รอยละ 80 ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  อัตราการเสียชีวิตและความทุกขทรมาน
จากโรครวมทั้งคาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูปวยเบาหวานสวนใหญมาจากภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน  
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(สุทิน ศรีอัษฎาพร, 2548)  ดังน้ันหลักสําคญัที่สุดของการปองโรคแทรกซอนที่เกิดจากโรคเบาหวานคือการควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดใหใกลเคียงระดับปกติตลอดเวลา  หากดังน้ันพฤติกรรมการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของ
ผูปวยเบาหวานจึงเปนส่ิงที่มีความจําเปน โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมอาหาร  การออกกําลังกายและการใชยา ถา
ปฏิบัติไดเหมาะสมและตอเน่ืองจะชวยใหผูปวยเบาหวานสามารถปองกันและควบคุมไมใหเกิดโรคได รวมทั้งชวยลด
ความพิการและการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเน่ืองจากโรคแทรกซอนไดดวย ถาผูปวยไมสามารถควบคุมระดับ
นํ้าตาลในเลือดไดก็จะทําใหเกิดโรคแทรกซอนซ่ึงอาจตองใชเวลานานในการรักษาโรค  อาจตองใชยาเพิ่มขึ้น  เกิด
ความส้ินเปลืองตอเศรษฐกิจทั้งของตัวผูปวย  ครอบครัว และประเทศชาติ  
 จากสภาพปญหาของการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน จึงทําใหหนวยงานทาง

สาธารณสุขตองกําหนดกลวิธีตาง ๆ แกผูปวยโรคเบาหวานใหสามารถดูแลตนเองไดเพื่อใหมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและแบบแผนการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับภาวะของโรค ซ่ึงเปนความสามารถของผูปวยที่มีผลมาจาก

ประสบการณของตนเอง ส่ิงแวดลอม การถายทอดตอ ๆ กันมา ซ่ึงการดูแลตนเองเปนกระบวนการที่ซับซอนตอง

อาศัยปจจัยที่มาจากทั้งตัวผูปวยเองและปจจัยแวดลอมตาง ๆ เชน ความรู ประสบการณ ทัศนคติ การที่ผูปวยจะ

ดูแลตนเองไดตองมีการปรับเปล่ียนความคิดและแบบแผนโดยอาศัยการส่ือสารตาง ๆ เชน ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน 

อินเตอรเน็ตหรือแผนปายตาง ๆ เพื่อจูงใจผูปวยใหปรับพฤติกรรมตามวัตถุประสงคของการใชส่ือแตละประเภท ส่ือ

ชนิดหน่ึงที่สามารถเผยแพรความรูและเขาถึงประชาชนในพื้นที่ภาคใตไดดี คือส่ือหนังตะลุง  หนังตะลุงเปนศิลปะ

พื้นบานที่ไดรับความนิยมมากตั้งแตอดีตถึงปจจุบันเหมาะที่จะใชเปนส่ือในการพัฒนาคุณภาพของคนในทองถิ่นเปน

อยางมาก โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ และสตูล 

 ผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคเบาหวานโดยการประยุกตใชกับส่ือ

พื้นบานหนังตะลุง  ที่เปนการศิลปะพื้นฐานที่นิยมเลนกันแพรหลายตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  เปนเสมือนเอกลักษณ

อยางหน่ึงของภาคใตและไดรับการยอมรับและยังแสดงเห็นความผูกพันอยูกับวิถีชีวิตของชาวบานไดอยางชัดเจน   

จะเห็นไดวามีการนําเอาหนังตะลุงมาเปนส่ือที่มีประสิทธิภาพ ในการถายทอดความคิด คานิยม ศิลปะและภาษาที่

เปนเอกลักษณของภาคใต จากความสําคัญของหนังตะลุง ทําใหสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ไดจัดทํา "โครงการจอหนังตะลุงส่ือสรางสุขภาพ"เพื่อใชการละเลนพื้นบาน ภาคใตในการรณรงค ชวยส่ือสาร

ส่ิงดีๆ ใหกับผูชม (ผูจัดการออนไลน, 2553 : ออนไลน) นอกเหนือไปจากความบันเทิงแลวศิลปนพื้นบานจะตองให

ส่ิงดีๆ กับคนดู ใหสาระ ขอคิด โดยนําเรื่องของสุขภาพมาแทรกเขาไปโดยใหอิงกับสถานการณปจจุบันมากที่สุด เห็น

วาการนําเอาใชส่ือหนังตะลุงมาใช  จึงถือเปนการละเลนที่เหมาะกับวิถีชีวิตของผูปวย  และในปจจุบันที่ ไมคอยมี

เวลา มีอายุที่เพิ่มขึ้น  หรืออาจมีปญหาดานสายตา ไมเหมาะแกการอานหนังสือ หรือคูมือในการดูแลตนเอง  มีความ

เขาใจยากของภาษาในคูมือ และตองพึ่งพาผูอ่ืนในการอานใหฟง การพัฒนาส่ือหนังตะลุงน้ีจะชวยใหสามารถเขาใจ

งาย ดวยภาษาทองถิ่น ใชเวลาไมมาก  และสามารถรับชมไดดวยตนเอง  ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงจัดทําส่ือหนังตะลุงใน

การดูแลผูปวยเบาหวานในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย        
       การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวานในจังหวัดสุราษฎร
ธานีโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังน้ี          

1. เพื่อพัฒนาส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน 
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของส่ือวีดีทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน 
3. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผูใชส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ยึดรูปแบบการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงมีขั้นตอนที่สําคัญ 6 ขั้น โดยนําขั้นตอนตางๆ มาปรับใชใหเหมาะสมกับ
การวิจัยและพัฒนาส่ือหนังตะลุงในการดูแลผูปวยเบาหวาน  มีรายละเอียด ดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะหและเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน 

        ผู วิ จั ยศึ กษารายละ เ อียดและ วิ เคราะ ห เ น้ือหา เ ก่ียว กับการดู แล ผู ป วย โ รค เบาหวาน 

จากคูมือดูแลตนเองเบื้องตนเรื่องเบาหวานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเลือกเน้ือหาเก่ียวกับ

โรคเบาหวาน ประกอบดวย ความหมายและประเภทของเบาหวาน สาเหตุการเกิดเบาหวาน อาการและอาการแสดง 

ภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน การดูแลสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน 

 ข้ันตอนที่ 2 สรางและออกแบบส่ือวีดิทัศนหนังตะลุง มีรายละเอียด ดังน้ี 

     1 การสรางส่ือวีดิทัศนหนังตะลุง  โดยการวิเคราะหส่ือที่ใหความรูทางสุขศึกษาแกประชาชนทั่วไปที่

สามารถเขาถึงประชาชนชาวใต พบวาหนังตะลุง ถือเปนการละเลนที่เหมาะกับวิถีชีวิตของประชาชนในปจจุบันที่ไม

คอยมีเวลา มีอายุที่เพิ่มขึ้น  หรืออาจมีปญหาดานสายตา ไมเหมาะแกการอานหนังสือหรือคูมือในการดูแลตนเอง มี

ความเขาใจยากของภาษาในคูมือ และตองพึ่งพาผูอ่ืนในการอานใหฟง จากน้ันประสานงานกับนายหนังตะลุง 

เก่ียวกับ บทรอง เน้ือหา  และจัดทําส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในรูปแบบวีดิทัศน ระยะเวลา 12 นาที  

2. การสรางแบบประเมินประสิทธิภาพของส่ือ มีการดําเนินงานดังน้ี
 2.1 สร า งแบบประ เ มินประ สิท ธิภาพของ ส่ือจากงานวิ จัยที่ เ ก่ีย วข อง กับการ ใช ส่ื อ 

        2.2 นําแบบประเมินประสิทธิภาพของส่ือ มาปรับใหเขากับการประเมินประสิทธิภาพของส่ือหนัง
ตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน  โดยใหมีความครอบคลุมเน้ือหา และวัตถุประสงคของงานวิจัย 

        2.3 เขียนแบบประเมินประสิทธิภาพของส่ือ ประกอบดวยความเหมาะสมของเน้ือหา ความ
นาสนใจของเน้ือหา ความถูกตองของเน้ือหา ความยากงายและความเหมาะสมของผูปวย ความชัดเจนในการอธิบาย
เน้ือหา ความนาสนใจการนําเสนอ สําหรับภาพรวมของส่ือ จะประเมินความเหมาะสมในการใชเปนพัฒนาส่ือหนัง
ตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน เปนส่ือที่สามารถศึกษาไดดวยตนเอง ความสะดวกในการเปดใชงาน 

ข้ันตอนที่ 3 ตรวจสอบส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงโดยผูเช่ียวชาญ 
        โดยมีวัตถุประสงคในการตรวจสอบความเหมาะสมของส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวย

โรคเบาหวาน เพื่อใหไดส่ือที่มีความถูกตอง ทั้งในสวนของหนังตะลุง เน้ือหาเก่ียวกับโรคเบาหวาน ประชาชนมีความ
เขาใจงาย ในการตรวจสอบน้ีใชการหาคาเฉล่ียในการหาเกณฑ โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประกอบดวย อาจารย
พยาบาลภาควิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาล 
สุราษฎรธานี  ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูเก่ียวกับหนังตะลุง พบวา ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คนไดใหคะแนนความเหมาะสมของ
ส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน มากกวาระดับ 3.5 ทุกคน รวมทั้งมีขอเสนอแนะเก่ียวกับเน้ือหา
ในส่ือวีดิทัศน ผูวิจัยจึงไดนําส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงไปปรับปรุง 

ข้ันตอนที่ 4 ปรับปรุงแกไขส่ือวีดิทัศนหนังตะลุง 

        นําขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมของส่ือวีดิทัศนหนังตะลุง มาปรับปรุงในส่ือ 

เพื่อใหมีความถูกตองและจะไดนําไปใชในผูปวยโรคเบาวานตอไป 

ข้ันตอนที่ 5 ทดลองใชส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดแูลผูปวยโรคเบาหวาน  มีขั้นตอน ดังน้ี 

        1 ทางผูวิจัยประสานงานกับคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสุราษฎรธานี  เพื่อขอเก็บขอมูลในการทํา

วิจัยเรื่อง การพัฒนาส่ือหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน 

 2 การพิทักษสิทธิของผูปวย ผูวิจัยทําการพิทักษผูปวยเบาหวาน ตามขั้นตอนดังน้ี 

        2.1 นําโครงรางงานวิจัยเขาการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาโครงรางและจริยธรรม 

การวิจัยในมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี 
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                       2.2 จัดทําใบชี้แจงการยินยอมของกลุมตัวอยาง (Informed Consent Form)  

                         2.3 ดําเนินการพิทักษ โดยแนะนําตนเอง/แนะนําทีมวิจัย ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยวาการ
วิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาส่ือหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวานในจังหวัดสุราษฎรธานี  

            2.4 ชี้แจงสิทธิของผูวิจัย การเขารวมวิจัยที่ตองเปนไปดวยความสมัครใจ ผูเขารวมวิจัยมีสิทธ์ิที่

จะเขารวม หรือปฏิเสธยกเลิกการเขารวมวิจัยไดทุกเม่ือโดยไมตองแจงแกผูวิจัยทราบ การที่ผูรวมวิจัยจะเขารวม

หรือไมเขารวมการวิจัยไมมีผลกระทบใด ๆ ตอตัวผูเขารวมวิจัย รวมทั้งไมมีผลกระทบตอการรักษาของผูปวย

เบาหวาน 

                 3 นําส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน ไปใหผูปวยโดยการนําส่ือไปเปดใหกับผูปวย

ไดรับชม   

                 4 หลังจากชมส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน ใหผูปวยพัก 5 นาที จากน้ันใหทํา

แบบประเมินความพึงพอใจส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน   

                  5 การพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน  มี

ขั้นตอนดังน้ี 

                         5.1. สรางแบบประเมินความพึงพอใจส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวานโดย

อาศัยแนวคิด ทฤษฎีจากตําราเก่ียวความพึงพอใจการพัฒนาส่ือ จํานวน 10 ขอ โดยมีลักษณะรายการประเมินเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จากน้ันการแปลผลคะแนนความพึงพอใจเก่ียวกับส่ือวีดิทัศน

หนังตะลุง โดยนําคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามมาหาคาเฉล่ีย  

                         5.2 การหาความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบประเมินความเหมาะสมของส่ือ
วีดิทัศนหนังตะลุงและแบบประเมินความพึงพอใจของการใชส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงโดยผูวิจัยไดใหผูทรงคุณวุฒิ
ประกอบดวย อาจารยพยาบาลภาควิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่คลินิก
เบาหวาน โรงพยาบาลสุราษฎรธานี ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูเก่ียวกับหนังตะลุง  โดยใหผูเชี่ยวชาญใหคะแนนตามวิธี
ของโรวิแนลลีและแฮมเบลตัน คือ การหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item Objective 
Congruence :IOC), Rovinalli and Hambelton, อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,2543 ) หลังจากน้ันผูวิจัยนํานํ้าหนัก
ในแตละขอรายการมาหาคา IOC ซ่ึงกําหนดเกณฑของคามากกวา 0.5 ขึ้นไป พบวาในแตละรายการประเมินมีคา
นํ้าหนักมากกวา 0.5 ขึ้นไป 

 ข้ันตอนที่ 6 ปรับปรุงแกไขส่ือหนังตะลุง 

        มีจุดมุงหมายเพื่อนําขอบกพรองที่วิเคราะหไดมาเปนแนวทางในการปรับปรุงส่ือหนังตะลุงใหมีความ

ถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงแกไขสวนที่เห็นวาเปนขอบกพรองหรือไมถูกตองจริงๆ โดยการ

ตรวจสอบความถูกตองของขอบกพรองน้ันอีกครั้งกอนการตัดสินใจปรับปรุงแกไข 

  
สรุปผลการวิจัย 
       การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวานในจังหวัด สุราษฎรธานี  
ผูวิจัยยึดรูปแบบการวิจัยและพัฒนา สรุปผลการวิจัย ดังน้ี  

    การพัฒนาส่ือส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน เริ่มจากการศึกษา วิเคราะหและ

เลือกเน้ือหาเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน จากน้ันทําการสรางและออกแบบส่ือวิดีทัศนหนังตะลุง ทําการ

ประสานงานกับนายหนังตะลุงเพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหา และจัดทําเปนส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในรูปแบบวีดิ

ทัศน ประเมินประสิทธิภาพของส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงโดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบส่ือวีดิทัศนหนังตะลุง เพื่อใหไดส่ือที่มี

ความถูกตอง ทั้งในสวนของหนังตะลุง เน้ือหาเก่ียวกับโรคเบาหวาน ประชาชนมีความเขาใจงายพบวา ผูเชี่ยวชาญ
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จํานวน 3 คน ใหคะแนนความเหมาะสมของส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน มากกวาระดับ 3.5 

ทุกคน รวมทั้งมีขอเสนอแนะเก่ียวกับเน้ือหาในส่ือวีดิทัศน ผูวิจัยจึงไดนําส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงไป เพื่อใหมีความ

ถูกตองและจะไดนําไปใชในผูปวยโรคเบาหวานตอไป  เม่ือทําการปรับปรุงแลวผูวิจัยไดนําไปทดลองใชส่ือวีดิทัศน

หนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวานอีกครั้ง ผูวิจัยไดประสานงานกับคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสุราษฎร

ธานี เพื่อขอเก็บขอมูลในการทําวิจัย นําส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวานไปใหผูปวยโรคเบาหวาน

รับชม หลังจากชมส่ือวีดิทัศนแลวใหพัก 5 นาที และทําแบบประเมินความพึงพอใจส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแล

ผูปวยโรคเบาหวาน ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ใชเวลา 4 สัปดาห พบวา ผูปวยโรคเบาหวานมีความพึง

พอใจตอส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงดานสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดจริงและการเรียงลําดับเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือดานเน้ือหาเก่ียวกับการปฏิบัติตัว เขาใจงาย การใชภาษาถิ่น เขาใจงาย ชัดเจน ส่ือมีความนาสนใจ และ

ส่ือมีความสะดวกตอการใชงาน ตามลําดับ  สําหรับภาพรวมพบวาผูปวยโรคเบาหวานมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก สวนขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดจริง รวมทั้งจากการสัมภาษณ พบวา ผูปวย

โรคเบาหวานไดใหขอเสนอแนะวา ใชระยะเวลานานเกินไป ผูวิจัยจึงไดทําการปรับใหมีเน้ือหากระชับ และปรับ

ระยะเวลาเปน 12 นาที  และขั้นตอนสุดทายผูวิจัยไดทําการปรับปรุงแกไขส่ือหนังตะลุง โดยการปรับปรุงแกไขสวน

ที่เห็นวาเปนขอบกพรองหรือไมถูกตองจริงๆ โดยการตรวจสอบความถูกตองของขอบกพรองน้ันอีกครั้งกอนการ

ตัดสินใจปรับปรุงแกไข  ซ่ึงสวนใหญผูปวยโรคเบาหวานจะใหขอเสนอแนะดานระยะเวลา 

  
อภิปรายผลการวิจัย 

               ในการพัฒนาไดส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน ซ่ึงส่ือหนังตะลุงชวยจูง
ใจผูปวยโรคเบาหวานมีความรู ความเขาใจในการดูแลตัวเอง และตองการใหมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเปนไป
ในทางที่พึงประสงค สอดคลองกับผลการวิจัยของ มิลเลอร (Miller, 1984) ที่ไดสรุปวาการใชวิดีโอเทปในการ
ฝกอบรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทดลองกับลูกจางในบริษัทพบวาลูกจางที่ดู  วีดิโอเทปจะมีความ
ปลอดภัยในการทํางานมากกวากลุมที่ไมไดดู  ซ่ึงน้ันหมายความวาการใชวิดีโอเทปสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได  
จากการพัฒนาส่ือวีดิทัศนครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) วาดวยการเรียนรูเปนกระบวนการ
ที่ทําใหคนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนไดจากการไดยินการสัมผัส การอาน การใชเทคโนโลยี
ของ (Gagne,1974) กลาววา การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดมักเกิดจากประสบการณที่มีอยูและประสบการณที่
ผูสอนมานําเสนอ มีการเราความสนใจ มีโปรแกรมที่กระตุนความสนใจของผูเรียน ซ่ึงผูวิจัยไดใชส่ือวีดิทัศนหนัง
ตะลุงมาเปนส่ือในการดึงดูดสายตา ความอยากรูอยากเห็นจะเปนแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจในส่ิงที่ผูวิจัยตองการ  
รวมทั้งส่ือวีดิทัศนมีประสิทธิภาพในการส่ือสารสูงเน่ืองจากสามารถใหทั้งประสิทธิภาพสูง และเสียงในเวลาเดียวกัน 
สามารถหยุดดูภาพน่ิงบางจุด ดูซํ้า หรือดูภาพชาในกรณีที่ไมเขาใจ โดยไมทําใหเสียเน้ือเรื่องไป สอดคลองกับวิถีการ
ดําเนินชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานที่มีปญหาทางสายตา  ซ่ึงสามารถนําไปใชในการดูแลผูปวยโรคเบาหวานไดจริง  
นอกจากน้ีส่ือหนังตะลุงเปนศิลปะพื้นบานที่อยูในวิถีชีวิตของชาวภาคใต  จึงทําใหส่ือหนังตะลุงเปนขาวสาร
พันธุกรรมและขาวสารสมอง (Genetic and Brain Information) ที่ถายเทและสืบทอดกันมาเรื่อย ๆ จนกลายเปน
สวนหน่ึงของการส่ือสาร ที่สามารถเขาถึงได  ซ่ึงส่ือพื้นบานหนังตะลุงที่เปนส่ือพื้นบานน้ีจะมีประโยชนมากในการ
ส่ือสารและส่ือพื้นบานยังใชภาษาถิ่นที่เขาใจงาย สามารถส่ือสารระหวางผูรับกับผูถายทอดชัดเจนขึ้น เม่ือผูวิจัยทํา
การประเมินความเหมาะสมของส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน ทั้งในดานของ เน้ือหา ภาพ 
และเสียงมีคุณภาพในระดับมาก วีดิทัศนเปนการเลาเรื่องดวยภาพ ทําหนาที่หลักในการนําเสนอ โดยการใชตัวหนัง
ตะลุงในการดึงดูดความสนใจ เสียงจะเขามาชวยสอดแทรกเน้ือหาในการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานเพื่อใหเขาใจ
เน้ือเรื่องงายยิ่งขึ้น อีกทั้งการนําเสนอเปนภาพเคล่ือนไหวและสรางความตอเน่ืองของการกระทําของตัวหนังตะลุง 
เลาเรื่องราวตางๆ สรางความรูสึกใกลชิดกับผูชม เปนส่ือที่เขาถึงงาย ซ่ึงแตกตางจากส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆที่มีลักษณะการ
ใชภาษาที่เปนทางการ เขาใจยาก จากการประเมินระดับความพึงพอใจของผูใชส่ือหนังตะลุงในการดูแลผูปวย
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โรคเบาหวาน พบวาผูปวยโรคเบาหวานมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก มีบางขอที่อยูในระดับมากที่สุด คือ 
ส่ือมีความนาสนใจ ดึงดูดใจ  ส่ือมีความสะดวกตอการใชงาน  ใชภาษาถิ่น เขาใจงาย ชัดเจน  สําหรับขอที่
ผูทรงคุณวุฒิประเมินวามีความเหมาะสมในระดับมากคือ ดานความเหมาะสมของภาพและเสียง เขาใจงาย ชัดเจน  
ความเหมาะสมของขั้นตอนการนําเสนอ   ความถูกตองของเน้ือหาเก่ียวกับการปฏิบัติตัวโรคเบาหวาน ความ
สอดคลองของเน้ือหากับจุดประสงคของการเรียนรู  การเรียงลําดับเน้ือหาและความตอเน่ืองของเน้ือหา เม่ือใชส่ือชุด
น้ีแลวสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง รวมทั้งจากการสังเกตพฤติกรรมการชมส่ือวิดีทัศนหนังตะลุงในการดูแลตนเองของ
ผูปวยโรคเบาหวาน ผูชมมีความสนใจ เพลิดเพลิน ในรับชมส่ือ    
 
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
         ผูวิจัยไดจึงสรุปประเด็นที่นาสนใจเพื่อใหผูอานงานวิจัยไดนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ดังน้ี 
      1. การนําส่ือวีดิทัศนหนังตะลุงใหผูปวยโรคเบาหวานนําไปใชที่บาน ซ่ึงจะมีเวลามากพอที่จะรับชมส่ือ
ชนิดน้ีไดและสามารถเผยแพรใหคนในครอบครัว และชุมชนนําไปใชได 
      2. การจัดสถานที่เพื่อใหผูปวยโรคเบาหวานไดรับชมวีดิทัศนส่ือหนังตะลุง ควรเปนสัดสวนไมมีเสียง
รบกวน มีแสงสวางเพียงพอ เพื่อใหผูปวยโรคเบาหวานมีสมาธิในการรับขอมูลจากส่ือวีดิทัศนเพื่อใชในการปรับ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

            ขอขอบคุณ อาจารยเทพสิน ผองแกว ที่ไดกรุณารองหนังตะลุงในงานวิจัยน้ี  ขอขอบคุณ ดร.อัจริยา วัชรา

วิวัฒน  อาจารยปราชญาวตี ยมานันตกุล  และ อาจารย จีราพร  ทองดี ผูทรงคุณวุฒิที่ไดกรุณาตรวจสอบเน้ือหา

ของส่ือวีดิทัศน ขอขอบคุณนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุนที่ 25 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี ที่

ชวยเหลือเก่ียวกับการเก็บขอมูล 

              ขอขอบคุณผูปวยเบาหวานทุกคนที่ใหความรวมมือในการทดลองใชสอวีดิทัศนและขอขอบคุณเจาหนาที่
คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสุราษฎรธานี ที่อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล 
              สุดทายน้ีผูวิจัยขอขอบคุณ ผูอํานวยการ อุบลรัตน โพธ์ิพัฒนชัย  ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี  สุราษฎรธานี  ที่ไดใหการสนับสนุนในการดําเนินการและอํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัย รวมทั้งการ

สนับสนุนทุนในการทําวิจัย   
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน ความรู ความสามารถดานการประเมินโครงการกอนและหลัง

การฝกอบรม ประเมินการนําความรูเรื่องการประเมินโครงการไปใชหลังฝกการอบรม และประเมินความพึงพอใจ
ของผูเขารับการอบรมตอการดําเนินโครงการ ดําเนินการระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม - 30 ตุลาคม 2556         
จากประชากร จํานวน 145 คน ไดรับแบบทดสอบคืน 110 ฉบับ การประเมินความสามารถดานการประเมิน
โครงการหลังการฝกอบรมซ่ึงติดตามหลัง 3 เดือน ประเมินจากกลุมตัวอยางจํานวน 92 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
จากกลุมตัวอยางที่ประเมินในครั้งที่ 1 เครื่องมือที่ใชประเมินโครงการคือ แบบทดสอบความรู  แบบประเมิน
ความสามารถดานการประเมินโครงการ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอกระบวนการ
จัดการอบรม ตรวจสอบความตรงโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ ไดคา   
ความเที่ยง 0.79, 0.85 และ 0.82 ตามลําดับ เก็บรวบรวมดวยตนเอง และสงแบบสอบถามทางไปรษณีย วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test dependent          
โดยผลการประเมินโครงการ พบวา 1) ความรูเรื่องการประเมินโครงการกอนการอบรม มีคะแนนเฉล่ียเทากับ14.55 
และหลังการฝกอบรมมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 15.46 2) ความสามารถดานการประเมินโครงการกอนการอบรม อยูใน
ระดับปานกลาง (x̄  = 2.56) โดยหลังการฝกอบรมมีผลการประเมินสูงขึ้น อยูในระดับปานกลาง (x̄  = 3.33) และ
หลังการฝกอบรม 3 เดือนอยูในระดับมาก (x̄  = 4.02) 3) หลังการอบรมมีคะแนนความรูสูงกวากอนการอบรมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถดานการประเมินโครงการหลังการอบรมมีคะแนนความสามารถ
สูงกวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม

ตอการดําเนินโครงการโดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.06) โดยดานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผูใหบริการ 
รองลงมาคือ คุณภาพการใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวก และกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ           
เม่ือพิจารณารายขอผูเขารับการอบรมพึงพอใจตอวิทยากรมากที่สุด รองลงมาคือการมีมนุษยสัมพันธและจิตบริการ
ของผูจัดการประชุม 

 

คําสําคัญ : โครงการพัฒนาศักยภาพดานการประเมินโครงการ การประเมินโครงการ 
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Abstract 
The study on the project was to evaluate the knowledge and capability on the project evaluation 

before and after the training, to evaluate the application of the project evaluation knowledge after the training 
and to evaluate the satisfaction of the participants to the project process. The evaluation period is 31 May 2013 
to 30 October 2013. The knowledge, the capability and the satisfaction to the project arrangement evaluated 
from the population of 145 people and the test has been returned 110 copies. The capability evaluation on the 
project evaluation after the 3 months of the training evaluated from a sample of 92 people by purposive 
sampling in the 1st evaluation. The tool used to evaluate the project was the project evaluation knowledge test, 
the project evaluation capability questionnaire and the satisfaction questionnaire of the participants to the 
training process and were collected by the researcher and sent the questionnaire by post. The Content Validity 
Index which Validate the solution 3. Reliability was tested using Cronbach’ Alpha, which yielded a result of 0.79, 
0.85 and 0.82 respectively. The data were analyzed by using the statistics, frequency, percent, mean, standard 
deviation and t-test dependent. The project evaluation results were as follows: 1) The knowledge evaluation 
results of the project evaluation before the training showed that the mean was 14.55 and after the training, the 
mean was 15.46 2) The capability evaluation results of the project evaluation before the training showed that      

it was at the medium level (x̄  = 2.56) , the evaluation results after training was at the medium level (x̄  = 3.33) 
and after training 3 months was at the high level (x̄  = 4.02) 3) The comparison results of knowledge before and 
after the training showed that after the training, the knowledge point was statistically significant higher than 
before the training at the level of .05. The comparison results of the project evaluation capability before and 
after the training showed that after the training, the capability point was statistically significant higher than before 
the training at the level of .05 4) The satisfaction evaluation results of the participants to the project process 

showed that the overall satisfaction was at the high level (x̄ = 4.06). The most satisfactory field was the facilitator, 
the second was the service quality, the facilities and the process and the service procedure. When considering as 
an item, the participants were satisfactory with the expert the most, the second was the interpersonal and 
spiritual services of the meeting organizer. 

 
Key word : The project evaluation potential development, Evaluate the application of the project 
 

บทนํา 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 51 กําหนดวาบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน         
ในการไดรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐ
โดยไมตองเสียคาใชจาย ดวยเหตุน้ีจึงเปนหนาที่ของรัฐทีตองจัดระบบใหบริการที่จําเปนตอสุขภาพที่ไดมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพโดยทั่วถึงกัน ทั้งการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค และฟนฟู
สมรรถภาพ กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณ     
เพื่อการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยไดจัดสรร
งบประมาณลงพืน้ที่ เพื่อผลักดันใหสถานบริการสุขภาพดําเนินการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคแกประชาชน
อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน จากการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคที่ผานมา พบวาในแตละพื้นที่มี
ปญหาดานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคที่ตองเรงรับแกปญหาในลักษณะที่แตกตางกัน ดังน้ันกระทรวง
สาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงไดรวมกันปรับแนวทางการบริหารงบประมาณ           
เพื่อการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค รวมทั้งแกไขปญหาสุขภาพใหสอดรับกับสภาพปญหาของแตละพื้นที่ได
อยางแทจริง 
 การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรคใหเปนผลสําเร็จน้ัน ผูเก่ียวของทั้งระดับจังหวัด
และระดับพื้นที่ตองมีความเขาใจตอสภาพปญหา ตองมีขอมูลสารสนเทศที่สามารถสะทอนสภาพปญหาในพื้นที่หรือ
ในกลุมประชากรเปาหมายไดอยางรอบดาน เพื่อสามารถนําขอมูลมากําหนดเปาหมายที่จะเขาไปดําเนินการได
ถูกตอง ตองวิเคราะหสถานการณและบงชี้ปญหาสุขภาพในพื้นที่ไดอยางชัดเจน เพื่อสามารถวางแผนงานครอบคลุม
ปญหาสุขภาพในทุกดาน การประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรคน้ัน 
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สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดกําหนดใหทุกจังหวัดมีคณะทํางานติดตามประเมินผลซ่ึงมีโครงสรางจาก
บุคลากรจากทุกกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและในพื้นที่ ดําเนินการติดตามประเมินผลเพื่อรวบรวม
ขอมูลหลักฐานที่สะทอนภาพความเปนจริง ของการบริหารงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในพื้นที่ จากการ
ติดตามคุณภาพของแผนงาน/โครงการ พบวา แผนงาน/โครงการสวนใหญยังมีปญหาดานสุขภาพ เน่ืองจากจังหวัด
ยังยึดการดําเนินงานเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดมากกวาการแกไขปญหาของพื้นที่ และเปนการทําแผนปฏิบัติการใน
ลักษณะแบบแยกสวน ทําใหไมเห็นภาพของการบูรณาการแผนงาน/โครงการ งบประมาณ หรือทรัพยากรบุคคลที่
ชัดเจน ผลการประเมินคุณภาพของแผนงาน/โครงการ พบวา สวนใหญไมไดระบุมาตรการแกไขปญหา นอกจากน้ี
ผลการดําเนินงานติดตามประเมินผล พบวา เน่ืองจากการเก็บขอมูลและการกําหนดปญหาสาธารณสุขในพื้นที่มี
ความหลากหลาย ทําใหประเด็นในการประเมินกลุมเปาหมาย และรูปแบบการประเมินไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวไดวา การประเมินโครงการนับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการดําเนินโครงการ เพราะการประเมินโครงการ
เปนกระบวนการที่กอใหเกิดการปรับปรุงโครงการ และตัดสินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ การประเมินโครงการทําให
ทราบวาโครงการน้ันบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาอุปสรรคอยางไร เพื่อจะไดเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงโครงการ และเปนขอมูลยอนกลับมายังทุกฝายที่เก่ียวของตอไป 
 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 11 สุราษฏรธานี ซ่ึงรับผิดชอบการดําเนินงานสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรคแกประชาชนใน 7 จังหวัดภาคใตตอนบน ไดแก สุราษฏรธานี ชุมชน ระนอง ภูเก็ต พังงา 
กระบี่ และนครศรีธรรมราช เห็นความสําคัญของการประเมินโครงการ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพดานการ
ประเมินโครงการของบุคลากรสาธารณสุข 7 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เขต 11 สุราษฏรธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขดานการประเมินโครงการ และเพื่อ
ศึกษาผลของการพัฒนาหลักสูตรการประเมินโครงการและประเมินผลลัพธทางสุขภาพ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดกับประชาชนตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาผลของโครงการพัฒนาศักยภาพดานการประเมินโครงการของบุคลากรสาธารณสุข 7 จังหวัด   
ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 11สุราษฎรธานี ดานตาง ๆ ดังน้ี 

1. ประเมินความรูเรื่องการประเมินโครงการกอนและหลังการฝกอบรม  
2. ประเมินความสามารถดานการประเมินโครงการกอนการอบรม หลังส้ินสุดการอบรม และหลังการ

อบรม 3 เดือน  
3. ประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการดําเนินโครงการ  

 
วิธีการวิจัย 

1. ขอบเขตของการประเมินโครงการ 
1.1 ขอบเขตเนื้อหาในการฝกอบรม พัฒนาศักยภาพดานการประเมินโครงการของบุคลากร

สาธารณสุข ครอบคลุมความรู และความสามารถเก่ียวกับหลักการและแนวคิดการประเมินโครงการ รูปแบบการ
ประเมินโครงการ การเตรียมการประเมิน การปฏิบัติการประเมิน และการเขียนรายงานการประเมินโครงการ 

1.2 ขอบเขตประชากร  ประชากร ประกอบดวย บุคลากรสาธารณสุขที่เขารวมประชุมในหลักสูตร
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการประเมินโครงการของบุคลากรสาธารณสุข 7 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 11 สุราษฎรธานี ไดแก จังหวัดสุราษฏรธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา 
กระบี่ และนครศรีธรรมราช รวม 145 คน ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดของ 7 จังหวัด  

1.3 ขอบเขตระยะเวลา การประเมินโครงการครั้งน้ีดําเนินการระยะเวลาการประเมินโครงการ 
ระหวางวันที ่30 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 
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2. รูปแบบการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพดานการประเมินโครงการของบุคลากรสาธารณสุข 7 จังหวัด   

ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 11 สุราษฏรธานี ใชรูปแบบการประเมินแบบเคิรก
แพทริค เปนการประเมิน ดังภาพที่ 1 เพื่อชวยในการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ มีลักษณะเปนแบบประเมิน        
เม่ือเสร็จส้ินการดําเนินงานโดยประเมินในดานตางๆ ดังน้ี 

2.1 ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เปนการตรวจสอบความรูสึกหรือความ
พอใจของผูเขารับการอบรม  

2.2 ประเมินผลการเรียนรู (Learning Evaluation) เปนการตรวจสอบผลการเรียนรู โดยประเมินใน
ดานความรู และความสามารถ   

2.3 ประเมินพฤติกรรมที่เปล่ียนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เปนการประเมินวาผูผาน
การอบรมไดปรับเปล่ียนพฤติกรรมเปนไปตามความคาดหวังของโครงการหรือไม ซ่ึงในที่น้ีประเมินความสามารถดาน
การประเมินโครงการหลังการอบรม 3 เดือน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการประเมินโครงการ 
 

3. ประชากร ประชากรที่ใชในการประเมินโครงการครั้งน้ี เปนผูเขารับการฝกอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการประเมินโครงการของบุคลากรสาธารณสุข 7 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เขต 11 สุราษฏรธานี จํานวน 145 คน  

4. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินความรู ความสามารถกอนฝกอบรมและหลังการ
ฝกอบรมทันที และความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการประเมินจากประชากรทั้งหมด การประเมินความสามารถ
ดานการประเมินโครงการ ซ่ึงติดตามหลัง 3 เดือน ประเมินจากกลุมตัวอยางจํานวน 92 คน โดยเลือกกลุมตัวอยาง
จากกลุมที่ไดรับการประเมินในครั้งแรก  

5. เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินโครงการ มีจํานวน 3 ฉบับ คือ 
5.1 แบบทดสอบความรูดานการประเมินโครงการ เปนแบบประเมินแบบเลือกตอบถูกผิด จํานวน 

20 ขอ  
5.2 แบบประเมินความสามารถดานการประเมินโครงการ เปนแบบประเมินแบบมาตราประมาณ    

คา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ 
5.3 แบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ เปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 

17 ขอ 

ประเมินผลการเรียนรู 
(Learning Evaluation) 

ประเมินความสามารถที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม 
(Behavior Evaluation) 

ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง 
(Reaction Evaluation) 

ความรูความเขาใจเร่ืองการประเมินโครงการ 

 ความหมายการประเมินโครงการ 

 ขั้นตอนการประเมินโครงการ 

 การเขียนรายงานการประเมินโครงการ 

ความสามารถดานการประเมินโครงการ 

 ขั้นเตรียมการประเมิน 

 ขั้นปฏิบัติการประเมินโครงการ 

 การเขียนรายงานการประเมิน 

ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ 

 กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

 ผูใหบริการ 

 สิ่งอํานวยความสะดวกคุณภาพการ
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6. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ตรวจสอบความตรงโดยผูเชี่ยวชาญดานการประเมินโครงการจํานวน 
3 ทาน และตรวจสอบความเที่ยงของแบบทดสอบความรูแบบประเมินความสามารถ และแบบประเมินความพึง
พอใจ ไดคาความเที่ยง 0.79, 0.85 และ 0.82 ตามลําดับ  

7. การรวบรวมขอมูล การประเมินในดานความรู ความสามารถกอนฝกอบรม หลังการฝกอบรม และ
ความพึงพอใจตอ  การดําเนินโครงการ ผูศึกษารวบรวมโดยแจกแบบทดสอบและแบบสอบถามระหวางการประชุม
ดานความสามารถหลังการฝกอบรม รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย 

8. การวิเคราะหผลการประเมินโครงการ ขอมูลผลการประเมินความรู ความสามารถหลังอบรมทันที 
และ 3 เดือน และผลการประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความรู 
และความสามารถกอนและหลังไดรับการอบรม โดยใชสถิติทดสอบ t-test dependent  
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
 1. ผลการวิจัย 

1.1 ผลการประเมินความรูดานการประเมินโครงการของบุคลากรสาธารณสุข 7 จังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 11 สุราษฎรธานี  

 

ตารางที ่1 ตารางคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนดานความรูการประเมินโครงการ 
 ของบุคลากรสาธารณสุข 7 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 11  
 สุราษฎรธานี กอนและหลังเขารับ การฝกอบรม 
 

ความรูดานการประเมินโครงการของบุคลากร X  S.D. 
t – test dependent 
d S.D. t 

กอนเขารับการอบรม 14.55 2.73 
.91 5.14 2.01* 

หลังเขารับการอบรม 15.46 4.25 
* นัยสําคัญที่ระดับ .05 
 

   คะแนนดานความรูการประเมินโครงการของบุคลากรสาธารณสุขฯ กอนการอบรม มีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 14.55 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน หลังการอบรม มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 15.46 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน อยูในระดับปานกลาง และพบวาคาเฉล่ียของคะแนนดานความรูการประเมินโครงการของบุคลากร
สาธารณสุขฯ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05        
    

   1.2 ผลการประเมินระดับความสามารถดานการประเมินโครงการของบุคลากรสาธารณสุข 7 
จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 11 สุราษฎรธานี  
 

ตารางที ่2 ตารางคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนความสามารถดานการประเมิน 
 โครงการของบุคลากรสาธารณสุข 7 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
 แหงชาติเขต 11 สุราษฎรธานี กอนและหลังการฝกอบรม  
 

ความสามารถดานการประเมินโครงการ 
ของบุคลากร 

X  S.D. 
t – test dependent 
d S.D. t 

กอนการอบรม 2.56 .64    
หลังส้ินสุดการฝกอบรม 3.33 0.52 

.69 .85 7.80* 
หลังเขารับการฝกอบรม 3 เดือน 4.02 0.75 
* นัยสําคัญที่ระดับ .05 
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คะแนนดานความสามารถการประเมินโครงการของบุคลากรสาธารณสุขฯ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.56 
หลังส้ินสุดการอบรม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.33  คะแนน และหลังส้ินสุดการอบรม 3 เดือน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 และ 
พบวา  ความสามารถดานการประเมินโครงการหลังส้ินสุดการอบรม กับหลังการฝกอบรม 3 เดือน แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

 1.3 ผลประเมินความพึงพอใจดานการประเมินโครงการของบุคลากรสาธารณสุข 7 จังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 11 สุราษฏรธานี พบวา 

 ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ =4.06) 

โดยดานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผูใหบริการ รองลงมา คือ คุณภาพการใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวก 
และกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ เม่ือพิจารณารายขอผูเขารับการอบรมพึงพอใจตอวิทยากรมากที่สุดโดย

มีคะแนนเฉล่ีย (x̄ = 4.55) รองลงมาคือการมีมนุษยสัมพันธและจิตบริการของผูจัดการประชุม   

2. อภิปรายผล
การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยขออภิปรายผลตามประเด็นของการศึกษา ดังนี้ 
2.1 ดานประสิทธิผลของโครงการฝกอบรมตอการพัฒนาความรู ความสามารถดานการประเมิน

โครงการ ผลการประเมินพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู และความสามารถดานการประเมินโครงการหลัง
ฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงนาจะเปนผลจากการที่กระบวนการ
ดําเนินโครงการมีการดําเนินการที่คํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ตั้งแตการกําหนดเน้ือหาของหลักสูตร
ที่คํานึงถึงการนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง การสรรหาวิทยากรที่มีประสบการณ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการ
ประเมินโครงการ ซ่ึงจากผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดโครงการ รายขอ พบวา ขอที่มีคะแนนความพึง
พอใจสูงสุด คือ ความสามารถของวิทยากร โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.55  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53  นอกจากน้ัน
กระบวนการจัดการประชุมไดจัดใหมีกิจกรรมฝกปฏิบัติการ รวม 2 กิจกรรม โดยมีโจทยสถานการณใหผูรวมประชุม
ฝกการออกแบบการประเมินโครงการและวิทยากรเปนผูวิพากษ ใหขอเสนอแนะ และมีชวงถามตอบปญหาจาก
ประสบการณทํางานที่ผานมาเรื่องการกํากับ ติดตาม หรือประเมินโครงการ ดานเอกสารประกอบการประชุมผูจัดได
จัดทําเปนรูปเลม รวบรวมเน้ือหาพรอมตัวอยางประกอบครบถวน ส่ิงที่ยืนยันผลการประเมินในขอน้ีอีกสวนคือผล
การประเมินความพึงพอใจในดานคุณภาพการบริการพบวา ผูเขารวมประชุม มีความคิดเห็นตอความคุมคาของการ
เขารวมโครงการ/กิจกรรม ในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับอํานวย แสงสวาง (2540) ไดกลาวถึงหลักการจัดทํา
โครงการและหลักสูตรฝกอบรม (Training Program Design) ไววาการจัดทําโครงการฝกอบรมจะประสบ
ความสําเร็จไดขึ้นอยูกับการจัดหลักสูตรภายใตสถานการณ ที่ถูกตองตรงตามความตองการ ซ่ึงแนวทางการออกแบบ
หลักสูตรการฝกอบรม ไดตั้งกรอบแนวความคิดไว 5 สวนดวยกัน ดังน้ี 1) ความเขาใจอยางถองแท (Insight) ทุกคน
อยากจะรูวาตัวเขาเหลาน้ันตองการที่จะเรียนรูอะไร ซ่ึงในขั้นตอนน้ีผูจัดการอบรมจะตองทําใหผูเขารับการอบรมรูวา
ตัวเขาตองการรูเรื่องอะไร 2) แรงจูงใจ (Motivation) ทุกๆ คนตองการแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงหมายถึง 
ผูเขารับการฝกอบรมน้ันสามารถทราบไดวาจะไดประโยชนอะไรจากการเขารับการฝกอบรมในครั้งน้ัน ดังน้ันการจูง
ใจผูเขารับการฝกอบรมโดยการบอกผลประโยชนที่พวกเขาจะไดรับสามารถเปนการสรางแรงจูงใจได 3) ความรูและ
ทักษะใหม ๆ (New Skill and Knowledge) ทุกคนจะตองแสดงความตองการของแตละคนวาตองการที่จะเพิ่ม
ความรู และความสามารถใหม ๆ อยางไรกับตัวเขา การจัดทําการฝกบอรมน้ันตองคํานึงถึงการเพิ่มความสามารถ
และความรูใหมๆ ที่ผูน้ันยังคงไมมี 4)เรียนรูจากสถานการณจริง (Rear world Practice) ในหลักสูตรการฝกอบรม
น้ันจําเปนจะตองใหผูเขารับการฝกอบรมน้ันไดลองเรียนรูจากสถานการณจริง เพื่อที่จะทําใหการฝกอบรมได
ประสิทธิภาพสูง การเขารวมกิจกรรมเสมือนจริงน้ันก็เปนประโยชนแกผูเขารับการฝกอบรมเชนกัน แตถึงอยางไรก็
ตามผู จัดการมีหนาที่ที่ จะตองให ผู เขารับการฝกอบรมไดฝกอบรมจาการทํางานในสถานการณจริงดวย 
5) การรายงานผลหรืออธิบายผล (Accountability) เปนที่แนนอนวาการรายงานผลน้ันมาจากหัวหนาหรือผูจัดการ
แตในขณะเดียวกัน การรายงานผลวาไดรับอะไรบางจากการฝกอบรม น้ันตองมาจากผูเขารับการฝกอบรมดวย เพื่อ
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จะไดทราบถึงความเขาใจและความสนใจหลังการฝกอบรม อีกทั้งฝายบุคคลควรจะตองทําการรายงานผล เพื่อเปน
แนวทางในการจัดการฝกอบรมครั้งตอไป เชนเดียวกับ นอย ศิริโชติ (2542) ไดกลาวถึงลักษณะของ โครงการ
ฝกอบรมที่ดีวา ควรมีลักษณะดังตอไปน้ี 1) สามารถตอบสนองความจําเปนขององคการได แกไขปญหาอุปสรรค
ขอขัดของ ตลอดจนรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ความกาวหนาขององคการได 2) สามารถสนองความจําเปนของ
ภารกิจที่เปนปญหาและของพนักงานได 3) ตองมีการวิเคราะหขอมูลและปจจัยที่ตองคํานึงถึงอยางถี่ถวน และ
ถูกตอง เพื่อการจัดเตรียมและกําหนดโครงการไดอยางเหมาะสม 4) ตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนและสอดคลองกับ
ความจําเปนในการฝกอบรม  5) มีการกําหนดวิธีการฝกอบรม และวัตถุประสงคที่สอดคลองกับหลักสูตรและเหตุผล  
6) ไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรและการบริหารจากองคการ และ 7) ตองมีระยะเวลาดําเนินการที่ระบุวัน เวลา
เริ่มตน และส้ินสุดโครงการที่ชัดเจน ซ่ึงจะเห็นไดวาโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขดานการ
ประเมินโครงการในครั้งน้ีไดดําเนินการสอดคลองกับหลักการจัดโครงการฝกอบรมที่ดี จึงสงผลตอการพัฒนาผูเขา
อบรมในดานความรู และความสามารถดังกลาว 

2.2 ดานความพึงพอใจตอกระบวนการจัดประชุม ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยดานที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานการบริการของผูใหบริการ การมีมนุษยสัมพันธของผูใหบริการ 
รองลงมาคือ ส่ิงอํานวยความสะดวก เชนความเหมาะสมของหองประชุมความพรอมของโสตทัศนูปกรณ และ
กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ตามลําดับ ซ่ึงเปนผลมาจากการที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 11 ซ่ึงเปนผูดําเนินการจัดโครงการในครั้งน้ี ไดมีการเตรียมความพรอม
ของการจัดการประชุมโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการเปนสําคัญ  ตั้งแตขั้นตอน การเตรียมการ
ประชุม ในเรื่องการกําหนดขอบเขตเน้ือหาของหลักสูตร/โครงการ การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ         
การประชาสัมพันธ/การติดตอประสานงาน การสรรหาวิทยากรที่มีทั้งความรูและประสบการณตรงสอดคลองกับ
เน้ือหาหลักสูตร การเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ความเหมาะสมของกิจกรรมประกอบการอบรมที่มีทั้ง     
การบรรยายประสอบส่ือและเอกสาร การใชฝกปฏิบัติการจริงจากโจทยสถานการณที่กําหนดให การถามตอบ    
ดานการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก ผูจัดไดคํานึงถึงความสะดวกสบายเพื่อใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูที่ดี จึงเลือก
ของหองประชมุที่สามารถรองรับผูเขาอบรมไดเพียงพอ เตรียม ความพรอมของโสตทัศนูปกรณ เตรียมอาหารวาง
และอาหารกลางวันที่เหมาะสม และส่ิงสําคัญที่สุดคือการเตรียมทีมทํางานที่คอยอํานวยความสะดวกกับผูเขารับ    
การอบรม ผูจัดทุกคนไดทําหนาที่ผูใหบริการที่ดี มีมนุษยสัมพันธและจิตบริการ ใหคําแนะนําเก่ียวกับการอบรม        
และอํานวยความสะดวกแกผูเขารวมประชุม ในทุกเรื่องตลอดระยะเวลาการประชุม ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ     
สุมิตร สุวรรณและรัชนี ชูทอง (2553) เก่ียวกับการสรางความประทับใจในงานบริการ พบวาความคาดหวังโดยทั่วไป
ของผูรับบริการ ไดแก การตอนรับที่อบอุน ใหความสนใจและความเอาใจใส พูดสุภาพไพเราะ ซ่ึงจะทําให
ผูรับบริการรูสึกวาเขามีความสําคัญ เปนผลใหเขาเกิดความพอใจ แตการที่จะทําใหเกิดความประทับใจไดน้ัน       
ตองทําใหถึงขั้นที่ผูรับบริการเกิดปติยินดี น่ันคือ ตองใหบริการที่บรรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไป
อีก ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีลวนเปนปจจัยที่ทําใหผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการประชุมทั้งภาพรวม 
และรายดานอยูในระดับมาก  

 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัย 
1.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู เก่ียวกับการประเมินโครงการหลังฝกอบรมสูงกวากอนการ

ฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสามารถดานการประเมินโครงการหลังฝกอบรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถดานการประเมินโครงหลังการฝกอบรม 3 เดือน สูงกวาหลัง
ส้ินสุดการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ดานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การบริการของผูใหบริการ 
รองลงมาคือ ส่ิงอํานวยความสะดวก และกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ตามลําดับ  
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2. ขอเสนอแนะ 

2.1 ควรมีการสํารวจความตองการและจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขของพื้นที่ หรือเขต 
อยางนอยปละ 1-2 ครั้งเพื่อจัดทําโครงการ หรือ หลักสูตรสําหรับการพัฒนาที่สอดคลองกับสภาพปญหาสาธารณสุข 
หรือปญหาในเชิงการจัดการที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

2.2 ควรมีการจัดทําหลักสูตรที่สามารถพัฒนาบุคลากรไดทั้งลักษณะของการเรียนรูรวมกันในรูปแบบ
การประชุม ฝกอบรม และการพัฒนาตนเองในขณะปฏิบัติงาน (on the job training) ควบคูกันไป เน่ืองจากการ
ประชุมระยะส้ันอาจจะไมสามารถพัฒนาศักยภาพในบางดานไดจริง  

2.3 ควรมีการจัดโครงการทบทวนความรู หรือนําประสบการณจริงหลังส้ินสุดการฝกอบรม 3 ถึง    
6 เดือนมาอภิปราย เพื่อนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับสภาพจริง 
 
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

1. ผูมีสวนเก่ียวของไดใชเปนแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรม ในการจัดการฝกอบรม
น้ันเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอผูเขารวมโครงการ 

2. ผูบริหารสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย และแผนการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 11 สุราษฏรธานี  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการขาดแคลนก าลังคนสาขาการพยาบาล และต้องการ

ก าลังคนสาขาการพยาบาลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชุมพร และระนองโดยกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล คือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นผู้ใช้พยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง จังหวัดละ 10-15 คน 
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการฝุายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไปหัวหน้าฝุายการพยาบาล 
โรงพยาบาลชุมชน ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ตัวแทนส านักงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการ
รับนักศึกษาพยาบาล เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสนทนากลุ่ม 
โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน และทดลองใช้กับกลุ่มเล็กก่อนน ามาใช้จริง วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 

1. ทุกจังหวัดมีการขาดแคลนก าลังคนพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล จังหวัดระนองมีการขาดแคลนเป็นจ านวนมาก จังหวัดชุมพร   
ขาดแคลนทุกปี ส่วนโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเมื่อตามมาตรฐานจะเห็นว่ามีความขาดแคลน และเมื่อพิจารณาตาม
กรอบGIS ในทุกแห่งยังขาดก าลังคนตามGIS โควตาที่แต่ละจังหวัดจัดสรรให้ไม่เพียงพอ  

2. ความต้องการก าลังคนด้านพยาบาล ยังมีความต้องการ ในระดับปริญญาตรี เพราะสามารถให้บริการ
กับผู้ปุวยได้ครอบคลุมในหลายๆด้าน สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ปุวยได้  พยาบาลวิชาชีพจึงยังเป็นที่ต้องการมาก
นอกจากน้ียังต้องการพยาบาลเฉพาะทางและพยาบาลที่ผ่านหลักสูตรระยะสั้น 

3. คุณลักษณะของพยาบาลที่ต้องการ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้มีจิตส านึกรัก
วิชาชีพ เรียนรู้การอยู่กับชุมชน มีความรู้เทคนิคและหลักการพยาบาล 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานี นั้นคือด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ในหลักการ  ไม่อดทน และขาดความกระตือรือร้น 
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5. รูปแบบความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพยาบาลกับหน่วยบรกิารดา้นสุขภาพในพ้ืนท่ีของท่าน เพื่อผลิต
ก าลังคน ควรเป็นรูปแบบจัดหลักสูตรพยาบาลพี่เลี้ยง หลักสูตรกระบวนการพยาบาล หลักสู ตรบันทึกทางการ
พยาบาล อบรมเฉพาะทาง เป็นต้น 
ค าส าคัญ  : ความต้องการก าลังคนสาขาการพยาบาล 

Abstract 
The purposes of the study were to describe the manpower demands for Professional 

nurse in Suratthani, Chumporn and Ranong Provinces. The samples of the study were from 
stakeholders and the use of Nursing in Suratthani, Chumporn and Ranong Provinces. The 
collected data came from 10–15 persons in the other provinces. Data were collected by 
qualitative questionnaires. The reliability was tested by experts and the collected data were the 
content analysis.   
The results were as follows; 
  1. Every province has a shortage of healthcare workforce in the hospitals. The General 
Hospital, The Community Hospital and Health District levels. Ranong Hospitals was lacking a lot. 
Chumporn Hospital has shortages every year. The questions on the standard hospital showed 
that there was a shortage, based on the GIS.  Every lack of healthcare workforce was based thru 
GIS. Quotas allocated to each province was not enough. 

2. Nursing workforce requires a need for Undergraduate. It can provide coverage to 
patients in many ways such as build confidence to patients. Nurses are also in huge demand. It 
also requires specialized nursing and nursing through short courses. 

3. Required characteristics to nursing must have Integrity, Professional Ethics and a clear 
conscience. Learning to live with knowledge, skills, techniques and principles of community 
health nurse. 

4. Barriers that affects graduates who finished from the College of Nursing, Suratthani 
were Moral  factors, Knowledge, principle of subject matter, lack of patience and enthusiasm. 

5.  A collaboration between the College of Nursing with the Health service of the local 
area, to produce healthcare workforce classified as a nursing mentor. Nursing course, Specialized 
nursing training courses etc.  
Keywords:  Manpower demands for Professional nurse. 
 

1.บทน า 
ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาสุขภาพตามโครงการหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้า โดยเฉพาะการด าเนินงาน

เพื่อส่งเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่ จะมีข้อจ ากัดมาจากเรื่องก าลังคนอันมีสาเหตุมาจากนโยบายการจ ากัดคนของ
ภาครัฐ ดังนั้นการพัฒนาก าลังคนให้กับหน่วยบริการต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อัน
ประกอบด้วยส านักงานสาธารณสุขที่มีหน้าที่ก ากับและวางแผนพัฒนาก าลังคนด้านสาขาพยาบาล การมีส่วนร่วม
ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนความต้องการของบุคลากรในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล จากการด าเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ท าให้ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์จากการบริการสุขภาพมากขึ้น สถานบริการต่างๆ ได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับ
การให้บริการที่มีความซับซ้อนของปัญหาด้านสุขภาพ ปริมาณงาน ตลอดจนปริมาณผู้รับบริการที่มากขึ้น ท าให้มี
ความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพมากขึ้น ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนด้านสุขภาพจากการด าเนินงานโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเกิดจากปัจจัยหลกั 2 ปัจจัย คือการเพิ่มขึ้นของการบริการสุขภาพ  และก าลังคนรองรับ
ไม่พอ พบว่า ปี 2544 พบผู้ปุวยที่ไม่มีบัตรประกันสังคมหรือสวัสดิการรักษาพยาบาลมีอัตราการเจ็บปุวยก่อน
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โครงการประกันสุขภาพ 0.08 ครั้งต่อคนต่อปี และหลังการด าเนินโครงการสุขภาพ อัตราการเจ็บปุวยที่ต้องนอน
โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 0.04 ครั้งต่อคนต่อปี  ส่วนผู้ปุวยนอกพบว่าอัตราการใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก 4.07 ครั้งต่อคน 
ในปี 2544 เป็น 5.15 ครั้งต่อคน ในปี 2547 นอกจากนี้ยังพบว่าแบบแผนพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพเดิมจากที่
เคยดูแลตนเองลดลงร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 30 (นงลักษณ์ พะไกยะ และคณะ, 2555) ดังนั้นการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาสุขภาพของประชาชนจึงมีความต้องการบุคลากรทางสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะพยาบาลที่มีบทบาท
ส าคัญในระบบการบริการปฐมภูมิ 

พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ส าคัญและมีความเข้มแข็งมากที่สุดในกระทรวงสาธารณสุข (ชาญวิทย์ ทระเทพ, 
2555) เพราะการพยาบาลเป็นการปฏิบัติกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ทุกวัยทั้งบุคคล ครอบครัว และกลุ่มคน    
ในทุกภาวะสุขภาพ โดยเช่ือมโยงความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล  ศาสตร์ทางการแพทย์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ที่เอื้ออาทร  ในการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันความเจ็บปุวยและการบาดเจ็บ การ
ฟื้นฟูสภาพ การดูแลรักษาพยาบาลผู้เจ็บปุวยและผู้พิการ ตลอดจนผู้ที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต (สมจิต หนุเจริญ
กุล,2555) การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในหลายโรงพยาบาลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 
แม้ว่าความขาดแคลนอาจผันแปรไปตามพื้นที่และภาระงานของสถานพยาบาล ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเริ่ม
รุนแรงขึ้น ตั้งแต่เมื่อรัฐบาลประกาศใช้นโยบายลดอัตราก าลังข้าราชการ ท าให้การจ้างบุคลากรเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่
เมื่อรัฐบาลประกาศใช้นโยบายลดอัตราก าลังข้าราชการ ท าให้การจ้างบุคลากรในสาขาที่รัฐบาลมองว่าไม่ใช่สาขา   
ขาดแคลน ซึ่งรวมถึงพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ(กฤษฎี แสงดี,2551) ได้ท าการศึกษาอุปทานก าลังคนพยาบาล
วิชาชีพในประเทศไทย พบว่า ผู้บริหารการพยาบาลส่วนใหญ่ให้ข้อคิดเห็นว่ามีการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในแต่
ละพื้นท่ีต่างกัน โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินว่ามีการขาดแคลนพยาบาล คือจ านวนพยาบาลที่ไม่พอในโรงพยาบาล 
การใช้พยาบาลท างานล่วงเวลามากข้ึน มีการแข่งขันด้านค่าตอบแทนมากขึ้น มีการลาออกหรือโอนย้ายมากขึ้น ส่วน
ผลกระทบของความขาดแคลนพยาบาลนอกจากท าให้มีค่าใช้จ่ายของพยาบาลล่วงเวลามากขึ้นแล้วยังมีผลกระทบ
ต่อความเสี่ยงในโรงพยาบาลมากข้ึนและส่งผลให้คุณภาพการพยาบาลลดลงด้วย 
 ส าหรับการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพรและระนอง ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ในความ
รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรด้านพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี พบว่า จังหวัด
สุราษฏร์ธานีเกิดการขาดแคลนพยาบาลมากที่สุดในโรงพยาบาลศูนย์ ส่วนจังหวัดชุมพรขาดแคลนพยาบาลใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (นงลักษณ์ พะไกยะและเพ็ญนภา หงส์ทอง , 2555) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจาก
ฐานข้อมูลระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ตามเกณฑ์ที่กระทรวงก าหนด และค านวณอัตราก าลังตามภาระงาน
พบว่า ยังมีปัญหาในการในการผลิตพยาบาลไม่เพียงพอ ต่ ากว่าเกณฑ์ การกระจายของพยาบาลลงไปปฏิบัติงานยัง
ไม่เป็นตามแผน รวมทั้งการลาออกของพยาบาล (ส านักงานสาธารณสุขเขต 6, 2553) 
 จากสภาพดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการผลิต
ก าลังคนด้านพยาบาล ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพรและระนอง จึงต้องการทราบการขาดแคลนก าลังคนและ
ความต้องการด้านสาขาการพยาบาลในจังหวัดดังกล่าว เพื่อใช้ในการวางแผนในการด าเนินงานการผลิตและพัฒนา
บุคลากรทางด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาการขาดแคลนก าลังคนสาขาการพยาบาล ในจังหวัดสรุาษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง 
2.2 เพื่อศึกษาความต้องการก าลังคนสาขาการพยาบาล ในจังหวัดสรุาษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง 
 

3. ค าถามการวิจัย 
 3.1 การขาดแคลนก าลังคนสาขาการพยาบาลในจังหวัดสรุาษฎร์ธาน ีชุมพร และระนอง เป็นอย่างไร 

3.2 ความต้องการก าลังคนสาขาการพยาบาลในจังหวัดสรุาษฎร์ธาน ีชุมพร และระนอง เป็นอย่างไร 
 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีระเบียบวิธีการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
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            ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และเป็นผู้ใช้บัณฑติพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชุมพร และระนอง ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุม่ตัวอยา่งคือ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีส่วนไดส้่วนเสียและเปน็ผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพรและระนอง จังหวัดละ 10-15 
คน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการฝุายการพยาบาล โรงพยาบาลศนูย์/ โรงพยาบาลทั่วไป, หัวหน้าฝาุยการพยาบาล 
โรงพยาบาลชุมชน,ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพระดับต าบล,ตัวแทนส านักงานสาธารณสุข ที่เกีย่วข้องกับการ
รับนักศึกษาพยาบาล 

เคร่ืองมือในการวิจัย  เป็นแนวค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม มรีายละเอียด ดังนี ้
1. ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนสาขาการพยาบาลในเขตพื้นท่ี  
2. ความต้องการผลิตก าลังคนด้านพยาบาลระดับใด (ต่ ากว่าปริญญาตรี ปรญิญาตรี หลักสูตรเฉพาะทาง 

อื่นๆ) 
3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ทักษะที่ต้องการของก าลังคนสาขาการพยาบาล  
4. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บณัฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลสรุาษฎร์ธานี (ตามอัต

ลักษณ์ จิตบริการ มีวินัย ใฝุรู้) 
5. รูปแบบความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพยาบาลกับหน่วยบริการดา้นสุขภาพเพื่อผลิตก าลังคนในพื้นที่

ของท่าน 
6. แนวทางในการผลิตพยาบาลเพิม่ นอกจากโควตาที่ก าหนดไว้ (เช่น เคยผลิตให้พยาบาล 4 คน ต้นสงักัด

ให้อาจารย์พยาบาล 1 คน) 
7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการผลิต/ความต้องการก าลังคนสาขาการพยาบาล 
 การสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้างแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม จากการศึกษาเอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดแนวทางของข้อค าถามให้ได้เนื้อหาครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการศึกษา หา
คุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
  การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ  จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา  โดยให้ผู้เช่ียวชาญให้คะแนนความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( item objective 
congruence: IOC) หลังจากนั้นผู้วิจัยน าน้ าหนักในแต่ละข้อรายการมาหาค่า IOC และน ามาปรับปรุงแก้ไข       

 การหาความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 2 คนกับผู้วิจัย 1 คนทดลองใช้สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 5 คน จากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้ไปหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตรแบบ Inter-Rater Reliability     

วิธีการรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม(Focus Group) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

แสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ ในประเด็น ความขาดแคลนก าลังคนสาขาพยาบาล ความ
ต้องการผลิตก าลังคนด้านพยาบาล คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของก าลังคนสาขาการพยาบาล ปัญหาและอุปสรรคใน
การใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี รูปแบบความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยพยาบาลกับหน่วยบริการด้านสุขภาพในพื้นที่วิธีการเพื่อให้เพิ่มผลผลิตทางพยาบาลและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
เกี่ยวกับการผลิต/ความต้องการก าลังคนสาขาการพยาบาลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การสนทนากลุ่มนี้เป็นวิธีการหนึ่งใน
การศึกษาข้อมูลตามระเบียบวิธีการเชิงคุณภาพที่เป็นพลวัตรกลุ่ม โดยใช้หลักปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม เปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมและผู้ด าเนินการมีปฏิสัมพันธ์โดยการเผชิญหน้ากัน เป็นการกระตุ้นให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็นและ
ทัศนะของตนอย่างเปิดเผยและจริงใจในขณะด าเนินการ ท าให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียด และมีแง่มุมต่ างของ
ความคิดและประสบการณ์ของคนในกลุ่ม สามารด าเนินการได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา (ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม, 2554) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นดังน้ี 
             1. การเตรียมการก่อนสนทนากลุ่ม 
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                1.1 การก าหนดแนวค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยก าหนดประเด็นค าถามจากวัตถุประสงค์
การวิจัย และปัญหาในการวิจัย 
                 1.2 การเตรียมบุคลากรในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยได้เตรียมบุคลากรในการร่วม
สนทนากลุ่มดังนี้ 
                 1.3 ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้จุดประเด็นการสนทนา ด าเนินการถามค าถาม และก ากับ
การสนทนาให้เป็นไปตามแนวทางของหัวข้อท่ีจะศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงประเด็นท่ีจะศึกษาอย่างละเอียด
ในเวลาที่ก าหนดไว้ และไม่สร้างความตึงเครียดให้แก่ผู้ร่วมสนทนา และให้ความสนใจกับสมาชิ แสดงบทบาทเป็น
ผู้ด าเนินการ 
                 1.4 ผู้ เข้าร่วมสนทนา ผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจง ตัวแทนหัวหน้าฝุายการโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ
สาธารณสุขอ าเภอจังหวัดละ 10-15 คน 

     1.5 ผู้จดบันทึกค าสนทนา (Note-Taker) คือ ผู้ท าหน้าที่เขียนแผนผังการสนทนากลุ่ม การจดค าพูดใน
การสนทนากลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.6 การเตรียมอุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย เครื่องบันทึกสียง MP4 ไมโครโฟน เครื่อง 
ขยายเสียง เพราะจะต้องบันทึกเพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูลได้ดีที่สุด ส าหรับผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ ตีความและหา
ข้อสรุปเชิงทฤษฎีในภายหลัง 
                  1.7 การจัดสถานที่จัดสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยเลือกสถานที่ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี     
สุราษฎร์ธานี  โรงพยาบาลชุมพร และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เนื่องจากสะดวกส าหรับสมาชิกทุกคน  
                  1.8 นัดหมายผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยประสานงาน แจ้งก าหนดวัน เวลา สถานที่ ให้ผู้เข้าร่วม
สนทนาทราบ และขอความอนุเคราะห์เรื่องการเข้าประชุมตรงตามวัน เวลา และสถานท่ีนัดหมาย 

2. ขั้นตอนการด าเนินการสนทนากลุ่ม ประธานการสนทนากลุ่มได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และ
พูดคุยเรื่องทั่วไป จากนั้นเมื่อถึงเวลาจึงเริ่มสนทนา ได้มีการแนะน าผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทุกท่าน 
จากนั้นอธิบายจุดมุ่งหมายของการสนทนา และขออนุญาตในการบันทึกเสียงและการจดบันทึกการสนทนา และการ
ด าเนินการสนทนา ให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการให้เกิดการอภิปรายครบถ้วน ควบคุมการสนทนาให้อยู่ในประเด็น 
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ใช้เวลาในการสนทนากลุ่มประมาณ 2 ช่ัวโมง 

3. ขั้นตอนการยุติการสนทนา เมื่อประธานการสนทนากลุ่มเห็นว่าได้เวลาสมควร และมีการแสดงความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการศึกษาแล้วจึงยุติการสนทนา และกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วม
สนทนาทุกคน 

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์จากการจดทึก (Note- based analysis) และการ

วิเคราะห์จาการถอดค าบันทึกเสียง (Tape-based analysis)  และการวิเคราะห์จากความจ า (Memory- based 
analysis ) จัดพิมพ์ข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis ) ข้อมูลทั้งหมด เพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 
(Category data) แล้วมาแปลความหมายข้อมูล 

 

6. สรุปผลการวิจัย สรุปได้สาระส าคัญแบ่งออกเป็น 7 ประเด็น ดังนี้ 
1.ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนสาขาการพยาบาลในเขตพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน สรุปดังนี้ 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีความเห็นว่า ในทุกจังหวัดมีการขาดแคลนก าลังคนพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพระดับต าบล จังหวัดระนองมีการขาดแคลนเป็น
จ านวนมาก จังหวัดชุมพรขาดแคลนทุกปี ส่วนโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเมื่อตามมาตรฐานจะเห็นว่ามีความขาด
แคลน และเมื่อพิจารณาตามกรอบ GIS ในทุกแห่งยังขาดก าลังคนตาม GIS ยกตัวอย่าง เช่น อัตราก าลังตามภาพรวม
จังหวัดต้องการอัตราพยาบาล 1,670 คน ปัจจุบันมีแค่ 730 คน เมื่อดูตามภาระงานอัตราก าลังต้องมีพยาบาล
จ านวน 1,238 คน แต่มีเพียงจ านวน 730 คน ยังขาดตามจ านวน GIS 940 คน และขาดตามภาระงานจ านวน 508 
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คน จะส่งผลกระทบต่อการดแูลผูปุ้วย เช่น ในหอผู้ปุวยวิกฤต และพยาบาลต้องท าหลายหน้าท่ีไม่ว่าด้านการเงิน การ
ประสานงาน การประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพยาบาลในบางพื้นที่พยาบาลลาออกเยอะ 
รวมถึงผู้ที่ก าลังใช้ทุนเพราะไม่มีแรงจูงเช่นในเรื่องอัตราก าลัง การบรรจุแต่งตั้งในการรับราชการ การให้ค่าตอบแทน
ที่น้อยกว่าที่อื่นๆ ดังที่ผู้สนทนากลุ่มได้กล่าวว่า ‘‘เมื่อ 2 ปีที่แล้วมีนักเรียนทุน 3 คน ก็ลาออกเพราะมีแรงจูงใจ
มากกว่า ที่ส าคัญเราไม่มีต าแหน่งให้น้องเลย เราไม่ได้ดูแลกันเลย’’ และ ‘‘เรื่องค่าจ้างโรงพยาบาลจ้างได้เท่านี้      
ที่อ่ืนจ้างได้สูงกว่า ท าให้น้องลาออกในปีท่ีผ่านมา 4-5 คน’’ 
            ส าหรับพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางแห่งและด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต้องท าหน้าที่บริหารทั้งหมด ท าให้เกิดความขัดแย้ง ในด้านการบ ริการ  
การที่รับงานบริหารท าให้มีภารกิจมาก ลดปริมานงานด้านการรักษา การฝากครรภ์ การให้บริการบางอย่าง ที่
พยาบาลวิชาชีพต้องรับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้บริการได้ที่ครบถ้วนเมื่อดูตามกรอบของ GIS แล้วไม่ขาดก าลังคน แต่
โดยภาระหน้าที่ ท าให้ต้องการพยาบาลเพิ่มและในจังหวัดระนองมีพื้นที่เกาะบางเกาะขาดก าลังคนด้านพยาบาล 
ทั้งๆที่มีนโยบายให้บรรจุเป็นอันดับแรกๆแต่ไม่มีคนเลือกไปลงที่เกาะ ความขาดแคลนคงยังเป็นปัญหาหากไม่
วางแผนระยะยาว    
         นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ‘‘โควตาที่แต่ละจังหวัดจัดสรรให้ไม่เพียงพอ เป็น
ปัญหาที่เกิดมานานแล้ว บางแห่งใช้ระยะเวลา 1-2 ปียังไม่ได้เจ้าหน้าที่เลย ปีท่ีแล้วได้มาเหมือนมาทดแทนเจ้าหน้าที่
ที่ขอย้ายไป สรุปยังขาดเหมือนเดิม แต่เดิมเป็นโรงพยาบาลกรอบยัง 10 เตียง ให้บริการ 30 เตียง แต่ไม่ได้พยาบาล
เพิ่มเลย ภารงานเกินส าหรับเจ้าหน้าที่  ตอนนี้ผู้รับบริการก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นภาระที่หนัก ปีท่ีแล้วได้มาเป็นทุนที่ส่ง
ให้เรียนพยาบาล ไม่ได้รับจากส่วนกลางที่จัดสรรลงไปให้  ก็ต้องพยายามช่วยตัวเองก่อน ’’‘‘และ เมื่อก่อน45 ปีที่
ผ่านมาเคยมีโควตาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ได้โควตา แต่โควตานี้ไม่สอดรับกับระเบียบที่มีอยู่คือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถให้เงินมาสนับสนุนทุนในการผลิตพยาบาลได้  ถ้าตรงแก้ระเบียบนี้ได้จะเป็นสิ่งที่ดี
และถ้าส่วนกลางสามารถจัดการในภาพรวมได้ก็จะดีขึ้น’’ 
             2. ความต้องการผลิตก าลังคนด้านพยาบาลระดับใด (ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี หลักสูตรเฉพาะ
ทางอื่นๆ) 

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีความเห็นว่ายังมีความต้องการก าลังคนด้านพยาบาลในระดับปริญญาตรีอยู่ เพราะ
เวลาท างานสามารถให้บริการกับผูปุ้วยได้ครอบคลุมในหลายๆด้าน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปุวยได้ พยาบาลวิชาชีพ
จึงยังเป็นที่ต้องการมาก และสอดคล้องกับความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มที่ได้กล่าวว่า ‘‘เราต้องยอมรับว่า
ปัจจุบันงานรักษาพยาบาล มีการฟูองร้องมากขึ้น ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาพยาบาลยังมีสภาการพยาบาลให้การดูแลด้าน
กฎหมายให้’’ ส าหรับหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลนั้นเมื่อจบมาแล้วเขาไม่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ ท าให้ขาดขวัญ
ก าลังใจในการท างาน  สับสนกับบทบาทหน้าที่ พยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล รวมทั้งไม่มีต าแหน่งรองรับ และมี
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นว่า หลักสูตรที่ต่ ากว่าปริญญาตรียังควรมีเช่น หลักสูตรด้านอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน พยาบาลฉุกเฉินและควรมีหลักสูตรเฉพาะทางเช่น พยาบาลด้านห้องคลอด พยาบาลเวชปฏิบัติ พยาบาลเพื่อ
รองรับศูนย์ความเช่ียวชาญให้กับโรงพยาบาลศูนย์ เปิดคอร์สสั้นๆเพื่ออบรมให้หัวหน้าพยาบาล  การช่วยเหลือผู้ปุวย
เรื้อรังที่บ้าน ผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพของอสม.นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจากจังหวัดชุมพรได้ เสนอให้มี
หลักสูตรทางไกล โดยใช้วิธีการสอนแบบTeleconference หลักสูตรบริหารทางการพยาบาลระยะสั้นส าหรบัหัวหนา้
งานเป็นระยะเวลา 5-10 วันและอยากให้ทางวิทยาลัยจัดท าหลักสูตรและประสานไปทางจังหวัดชุมพร อาจท า
หลายๆหลักสูตร เพื่อเสนอต่อจังหวัด 

3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ทักษะที่ต้องการของก าลังคนสาขาการพยาบาล  
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีความเห็นว่าพยาบาลที่มีคุณลักษณะเป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  

ให้มีจิตส านึกรักวิชาชีพ เรียนรู้การอยู่กับชุมชน อยู่กับคน ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ‘‘เด็กรุ่นใหม่ มีความเช่ือมั่นใน
ตัวเองสูง ไม่เชื่อฟังเรา  ฝากอาจารย์ให้จัดคอร์ส ฝึกธรรมะให้นักศึกษาก่อนจบเพราะถ้ามาท างานแล้วสอนยาก แต่
ถ้าฝึกในวิทยาลัยอาจารย์ยังมีคะแนนให้’’และ‘‘มีการจัดคอร์สจริยศาสตร์’’มีเทคนิคการพยาบาล กระบวนการ
พยาบาล มนุษยสัมพันธ์ ปลูกฝังให้มีมีความอดทน สอดคล้องกับความเห็นของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มที่กล่าวว่า ‘‘เด็ก
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ได้รับการดูแล (Support) จากอาจารย์มาก และอาจารย์ไม่ค่อยดุ ไม่ค่อยว่า  ท าให้ไม่ทนต่อสิ่งรอบด้านทุกอย่าง พอ
มีปัญหาจะลาออก กลุ่มนี้บอบบางมาก’’ มีทักษะการตัดสินใจ  มีทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า โดยเฉพาะจังหวัดที่
ติดชายแดนพม่านอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มในบางจังหวัดเสนอ ให้พยาบาลที่จบมามีทั้งน้ ามือ น้ าค า น้ าใจ   
ตอนนี้มองว่าวิชาการยังไม่ค่อยมีเต็มที่ มีความรับผิดชอบ ให้มีความรู้คู่คูณธรรม บริการที่ดี ถ้าวิทยาลัยประเมินไม่
ผ่านไม่อยากให้ส าเร็จการศึกษา เพราะเป็นปัญหาและภาระกับหน่วยงาน ท าให้สูญเสียพยาบาล ดังนั้นพยาบาลต้อง
มีความรักในการเป็นพยาบาล ให้การพยาบาลด้วยใจ สามารถดูแลคนไข้ได้ครบท้ัง 4 มิติ  
           4.ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์
ธานี (ตามอัตลักษณ์ จิตบริการ มีวินัย ใฝ่รู้) 

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีความเห็นว่า บัณฑิตต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งจะท าอย่างไรให้เขา
เข้าใจถึงงานตรงนี้  ความรับผิดชอบในมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ เรื่องของการท างาน เห็นภาพของการท างานไม่ชัดเจน
บัณฑิตที่เพิ่งจบจะอยู่ที่คลินิกเสียส่วนใหญ่ ในเรื่องของจริยธรรม ท าอย่างไรที่จะช่วยให้นักศึกษามองเห็นคนทั้งคน 
ให้คิดว่าผู้ปุวยมีญาติรออยู่ที่บ้าน เหมือนทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า “ทุกชีวิตล้วนมีความหมาย” มีผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า ‘‘บัณฑิตยังมีปัญหาเรื่องความรู้ จรรยาบรรณ และจริยธรรม พฤติกรรม
เฉพาะตัวของแต่ละคน รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ซึ่งบัณฑิตไม่เหมาะสมที่จะเป็นพยาบาลและมีประมาณร้อย
ละ 20’’ โดยส่วนใหญ่แล้วมีประเด็นปัญหาด้านจริยธรรม เช่น ถ้าบัณฑิตเกิดขอย้ายตึกไม่ได้ก็จะลาออก โดยขอยื่น
ค าขาด จะไม่มีความอดทน ส่วนด้านความรู้นั้นบางที่มีปัญหาเรื่องการท าคลอด ไม่กล้าที่จะอยู่ในห้องคลอดเนื่องด้วย
เป็นงานท่ีไม่ถนัด ซึ่งเป็นปัญหาที่ยาก เรื่องหลักการเบื้องต้น เรื่องการเขียนเอกสารผิด ส าหรับด้านจิตบริการนั้น อยู่
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อาจมีปัญหาบ้างเรื่องการไม่กระตอืรือร้น พอกระตุ้นก็ดีขึ้น เรื่องวินัยก็มีบ้างไม่รุนแรงยอมรับได้ 
และการใฝุรู้นั้น ส่วนใหญ่จะมีวิธีการค้นคว้าและซักถามจากพ่ีๆ 

5. รูปแบบความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพยาบาลกับหน่วยบริการด้านสุขภาพเพ่ือผลิตก าลังคนใน
พ้ืนที่ของท่าน  

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจากจังหวัดชุมพร มีความเห็นว่าให้มีการ จัดหลักสูตรพยาบาลพี่เลี้ยงเพราะจะได้
กระจายพยาบาลพี่เลี้ยง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการยังไม่ผ่านการอบรมแต่ต้องแต่ต้องดูแลนักศึกษา หลักสูตร
กระบวนการพยาบาล หลักสูตรบันทึกทางการพยาบาลเฉพาะเรื่องกระบวนการพยาบาล ให้ทางวิทยาลัยจัดให้ 
โดยเฉพาะการพยาบาลเฉพาะโรคไม่ใช่การรักษากับโรคที่เป็นปัจจุบันควรติดตามบัณฑิตที่ส าเร็จ ไปแล้ว 6 เดือน ว่า
ควรมีการเพิ่มเติมอะไรให้บ้าง เช่น ความรู้ต่างๆและควรมีหลักสูตร ให้เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานสาธารณสุขไปเรียนต่อ
พยาบาล เพิ่มหลักสูตร IT หลักสูตรระบาดวิทยา/การสอบสวนโรค เป็นต้น 

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีความเห็นว่า ให้มีการการจัดอบรมเฉพาะทางการอบรมใน
ลักษณะของการต่อยอด และการฟื้นฟูในหลักสูตรอยากให้มีแผนออกมาเลยในแต่ละปีว่าฝึกช่วงไหน แผนกไหน 
เพราะจะฝึกชนกันเอง ซึ่งส่งผลให้ห้องฝึกเองก็จะไม่เพียงพอด้วยโครงการการสันทนาการร่วมกัน เช่น การแข่งขัน
กีฬา ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศระหว่างองค์กรให้ดีขึ้น 
            6. แนวทางในการผลิตพยาบาลเพ่ิม นอกจากโควตาท่ีก าหนดไว้  

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีความเห็นในปัจจุบันถ้าส่วนกลางหรือระดับนโยบายไม่ได้แก้ปัญหาในประเด็นนี้ 
ทางสถานบริการมีการรับบัณฑิตจากสถาบันอื่นเข้ามาท างาน เช่น จากมหาวิทยาลัยราชภั ฏสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจากมหาวิทยาลัยเอกชน/อื่นๆ 

7. ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับการผลิต/ความต้องการก าลังคนสาขาการพยาบาล ผู้เข้าร่วมสนทนากลุม่ 
มีข้อเสนอแนะต่อวิทยาลัยพยาบาลดังต่อไปนี้                       
                - ควรฝึกให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง เน้นในเรื่องของทักษะการเป็นผู้น า การบริหารจัดการ เพราะ
บางครั้งพยาบาลจะต้องท าในเรื่องของการบริหารจัดการโดยปริยาย 
                - ให้บรรจุเรื่องมาตรฐานโรงพยาบาลในรายวิชาจริยศาสตร์  และเน้นเรื่องเทคโนโลยี 

    - ต้องการให้จัดหลักสูตรเพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตได้รู้ว่าจะท างานท่ีไหน แล้ววิทยาลัยเองก็ควรจัด 
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การศึกษาให้ตรงกับท่ีนั้นๆ เพราะปัจจุบันเมื่อต้องไปท างานในท่ีที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน ท าให้เกิดความเครียดเสมือนว่า
จะต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่และควรให้นักศึกษามีประสบการณ์มากๆเพื่อน าไปใช้กับชุมชนและถ้ามีโอกาสควรให้
นักศึกษาไปปฏิบัติหรือเห็นภาพการท างานในทุกหน่วยของโรงพยาบาล ให้ได้มีโอกาสเห็นของจริงบ้าง  เช่น การ
ฟอกไต จะช่วยให้รู้จักคิดว่าท าไมผู้ปุวยต้องมาฟอกไต ส่งผลต่อการคิด เรียนรู้ และแนะน าหรืออธิบายต่อผู้อื่นได้ 
 

7. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. จากผลการวิจัย พบว่า ยังมีปัญหาการขาดแคลนก าลงัคนสาขาการพยาบาล ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ไม่ว่าจะเป็น ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่สาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลต่างๆ ควรท าการวิเคราะห์การขาดแคลน และความต้องการก าลังคน และบรรจุไว้ใน
แผนของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรม รวมทั้งการก าหนดต าแหน่งต่างๆ ค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจควร
อยู่ในมาตรฐานท่ีใกล้เคียงกัน 
             2. จากผลการวิจัย พบว่า ยังมีความต้องการก าลังคนด้านพยาบาลระดับปริญญาตรี หลักสูตรเฉพาะทาง 
หลักสูตรอบรมระยะสั้น เช่น หลักสูตรบันทึกทางการพยาบาล หลักสูตรทางระบาดวิทยาหรือหลักสูตรที่เป็นศาสตร์
เฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล คือ ทางสถาบันพระบรมราชชนก ควรด าเนินปรับปรุงหลักสูตรตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนมุ่งด าเนินการเชิงรุก เพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านสาธารณสุข ตามความต้องการของพื้นที่/ท้องถิ่น และตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
             3. วิทยาลัยพยาบาล ต้องด าเนินการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยการ
ปรับการจัดในกระบวนการเรียนการสอน และจัดหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่เน้นการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้ รวมทั้งเสริมสร้างจิตบริการ มีวินัยและใฝุรู้ที่สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผู้ประสาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชุมพร และ

ระนองที่ให้ความร่วมมือในการสนทนากลุ่มและให้ความร่วมมือในการให้ข้อคิดเห็นในการสนทนากลุ่ม 
ขอขอบพระคุณ ดร.สมหมาย คชนาม ดร.วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท ์และดร. เบญจพร รัชตารมย์ ที่กรุณาตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  พร้อมท้ังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 
        การวิเคราะห์อภิมานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง  
เป็นงานวิจัยเชิงทดลองในช่วงปี พ.ศ. 2545 –2555 ที่ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการลดความปวด
ของผู้ป่วยมะเร็งพบว่ามีจ านวน 9 เรื่อง ค านวณค่าขนาดอิทธิพลของการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้สูตรของ Glass, 
McGraw, and Smith (1981) ใช้กรอบแนวคิดประเภทของการปฏิบัติการพยาบาลของ Snyder (1992) พบว่าการ
ปฏิบัติการพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็งมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.44 ส่วน
ใหญ่ให้คา่อิทธิพลขนาดใหญ่  โดยการปฏิบัติการพยาบาลแบบผสมผสานให้ค่าอิทธิพลขนาดใหญ่อยู่ระหว่าง 0.94 – 
3.72 รองลงมาเป็นงานวิจัยที่มีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็งด้านรับสัมผัส ร้อยละ 
33.33 ให้ค่าอิทธิพลขนาดใหญ่อยู่ระหว่าง 0.54-2.57 และงานวิจัยที่มีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของ
ผู้ป่วยมะเร็งด้านรู้คิดจะมีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.22 การปฏิบัติการพยาบาลด้านการรู้คิดให้ค่าอิทธิพล
ขนาดใหญ่อยู่ระหว่าง 0.14 – 0.58 จากการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้เสนอให้น าผลวิจัยนี้มาพัฒนาแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพือ่ลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็งและจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อไป     
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์อภิมาน การปฏิบัติการพยาบาล การลดความปวด ผู้ป่วยมะเร็ง

Abstract 
The purpose of this  meta-analysis was to study nursing interventions for relief pain in cancer  patients. 

The 9 quasi-experimental  studies in Thailand during 1992 – 2013  was  selected.  Studies  were  analyzed for 
type of nursing interventions.  Using the method of Glass, McGraw, and Smith (1981), effect size was calculated 
for each study. According to Snyder (1992), nursing  interventions  were  categorized  into 3 types of  cognitive  
nursing  intervention,  sensory  nursing  intervention  and mix  nursing intervention.    

        Results revealed  nursing interventions for relief pain in cancer  patients  had  the  most  mix  nursing 
intervention (44.44 % )  and had the large effect size (during 0.94-3,72).  Followed by the cognitive nursing 
intervention had  33.33 %   and had the large effect size (during 0.54-2.57).  And the lowest had sensory nursing 
intervention (22.22 %)  and had the large effect size (during 0.14 – 0.58).  
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ความส าคัญของปัญหา 
            โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคัญของหลายประเทศท่ัวโลก เป็นโรคที่เป็นสาเหตุการณ์เสียชีวิต
ระดับต้น ๆ ของประเทศทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนา พบว่าผู้ป่วยประมาณ 10 ล้านคน ทั่ว
โลกที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง จากการเสียชีวิตจากโรคนี้จ านวนมากกว่า 6 ล้านคนต่อปี (Stewart & 
Kleihues, 2003) ส าหรับประเทศไทยมะเร็งเป็นสาเหตุการตายระดับต้น ๆ และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติ
ตั้งแต่ปี  2550- 2554 พบว่า อัตราการตายด้วยโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดต่อประชากร 100,000 คน เท่ากับ 
84.9, 87.6, 88.3 91.2 และ 95.2 (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2555: online) โดย
ภูมิภาคที่พบประชากรป่วยป่วยโรคมะเร็งมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคกลาง ร้อยละ 59.1 ภาคเหนือ ร้อยละ 
9.7  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 8.3 (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2555) 
            โรคมะเร็งที่เป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมและยีนที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและคุณสมบัติของ
เซลล์ เซลล์มะเร็งจะมีการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติและแพร่กระจายไปตามเนื้อเยื่อต่างๆ จนอวัยวะสูญเสียหน้าที่
ตามปกติท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต (สุกัญญา โระอีน, 2553) ในการรักษาโรคมะเร็งพบว่ามีวิธีการรักษาที่หลากหลายแต่
วิธีการรักษาที่พบว่าใช้มาก 3 อันดับแรก ได้แก่ การผ่าตัด รังสีรักษาและเคมีบ าบัด (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2555) 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการป่วยเป็นโรคมะเร็งนั้นส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เนื่องจากโรคมะเร็งใน
ระยะแพร่กระจายจะมีการกดทับหรือแพร่กระจายไปอวัยวะหรือส่วนต่างๆของร่างกายและหากมะเร็งที่ใหญ่ขึ้นจะ
ท าให้เนื้อเยื่อถูกท าลายมากข้ึน ซึ่งอาจพบได้ประมาณร้อยละ 78 (สถาพร ลีลานันทกิจ และคณะ, 2547) ก่อให้เกิด
ความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดเนื่องจากมีการแพร่กระจายของก้อนไปสู่เส้นประสาท กระดูกและเนื้อเยื่อต่าง ๆ 
ดังนั้นจึงมีการศึกษาที่จะใช้วิธีการพยาบาลต่าง ๆ เพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยเพื่อให้สามารถจัดการกับอาการเจ็บปวดได้  จากการศึกษาของ อภิรดี ลดาวรรษ์ (2547) ที่ศึกษาอาการที่
พบบ่อยและการจัดการของผู้ป่วยมะเร็งในภาคใต้ พบว่า อาการปวด/เจ็บ เป็นอาการที่มีความถี่และความรุนแรง
มากที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง  ซึ่งความปวดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดกับผู้ป่วยมีลักษณะที่ซับซ้อน ซึ่งมีองค์ประกอบ
ทางร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และจิตวิญญาณ ซึ่งความปวดเป็นความรู้สึกที่ไม่สุขสบายและเป็นประสบการณ์
ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกับการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อท่ีก าลังจะมีการบาดเจบ็หรือเปน็ความรูส้ึกท่ีไม่สุขสบายเสมือนมี
การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อเกิดขึ้น (IASP,1999 as cited in Naylor, 2001) เมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิด
ความเจ็บปวดจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความปวดที่แตกต่างกันท้ังนี้ เนื่องจากการรับรู้ความปวดมีความสัมพันธ์กับ
ระดับความอดทนต่อความปวด (pain tolerance) ของแต่ละบุคคลด้วย และมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลาย ๆ 
ด้าน เช่น ความรุนแรงของสิ่งที่มากระตุ้น ถ้ามีการกระตุ้นมากก็จะเจ็บปวดมาก หากต าแหน่งที่ถูกกระตุ้นมีความไว
ต่อความเจ็บปวดก็จะมีปฏิกิริยาต่อความปวดมากขึ้น หรือหากผู้ที่มีความเหนื่อยล้าทางกายก็มักจะมีความปวด
มากกว่าผู้ที่มีการพักผ่อนเต็มที  ส าหรับปัจจัยทางด้านจิตใจ เช่น สภาพอารมณ์ ที่วิตกกังวล ความกลัว ความเศร้า 
จะมีผลต่อความปวด หรือผู้ที่มีประสบการณ์ความปวดที่รุนแรงและไม่ได้รับการบรรเทาอาการปวดที่มีประสิทธิภาพ
จะเกิดความกลัวและความอดทนต่อความปวดก็จะลดลง  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็ ง ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2545-2555 พบว่ามีงานวิจัยที่เป็นวิธีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง มีจ านวนมาก
รวมทั้งมีการปฏิบัติการพยาบาลที่หลากหลาย เช่น จิรามาศ ชูทองรัตน์ (2551) ศึกษาผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล
การลดความเจ็บปวดด้วยตนเองต่อความเจ็บปวดและความพึงพอใจของผู้ป่วยมะเร็ง หน่วยระงับปวด โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ พบว่าภายหลังได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลการลดความเจ็บปวดด้วยตนเองผู้ป่วยกลุ่มทดลอง
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มีความเจ็บปวดน้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการให้
ข้อมูลการลดความเจ็บปวดด้วยตนเองมีความเจ็บปวดน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการลดความเจ็บปวดด้วยตนเองตามปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  มยุลี ส าราญญาติ (2551) ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมฝึกการลดความปวดด้วย
ตนเองตนเองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ของผู้ป่วยมะเร็งต่อความรุนแรงของความเจ็บปวด การรบกวนจากความเจ็บปวด 
และการควบคุมความเจ็บปวด พบว่ากลุ่มทดลองมีความรุนแรงของความเจ็บปวดต่ ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จิราภี  สุนทรกุล ณ ชลบุรี (2546) ศึกษาผลของดนตรีบ าบัดเป็นระยะเวลาวันละ 2 ครั้ง เช้าและ
เย็น จ านวน 2 วันต่อความวิตกกังวลและความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง พบว่า ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลและความปวด
ลดลง และ เทวิกา เทพญา (2546) ศึกษาผลของการนวดแผนไทยประยุกต์ต่อความปวดและความทุกข์ทรมานจาก
ความปวดในผู้ป่วยมะเร็งพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการนวดแผนไทยประยุกต์มีระดับคะแนนการรับรู้ความรุนแรงของ
ความปวดและความทุกข์ทรมานจากความปวดลดลงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการนวดแผนไทยประยุกต์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ เป็นต้น  

จากการปฏิบัติการพยาบาลตอ่ความปวดในผูป้่วยมะเร็งที่หลากหลายประกอบกับเมื่อพิจารณาคุณลกัษณะ
งานวิจัยและเนื้อหาสาระของงงานวิจัยมีความแตกต่างกัน จึงเป็นการยากที่ จะสรุปว่าปฏิบัติการพยาบาลใดที่มี
ประสิทธิผลที่สุดในการตอบสนองต่อการลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะศึกษาการ
สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดปวดของผู้ป่วยมะเร็งโดยการใช้การวิเคราะห์อภิมานซึ่ง
เป็นวิธีการศึกษาโดยการรวบรวมข้อเท็จจริงจากงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาวิจัยไว้แล้วมาวิเคราะห์โดยการสร้างดัชนี
มาตรฐานจากงานวิจัยแต่ละเรื่องแล้วจึงน าไปสังเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติอย่างเป็นระบบ  ซึ่งค่าดัชนีมาตรฐาน
ส าหรับงานวิจัยเชิงทดลองคือ ค่าขนาดอิทธิพล (effect size) จะเป็นค่าที่สรุปให้ทราบว่าปฏิบัติการพยาบาลใดที่มี
ประสิทธิผลที่สุดในการตอบสนองต่อการลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง  ทั้งยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการใช้
หลักฐานอ้างอิง(evidence based practice) เพื่อปรับปรุงการบริการพยาบาลซึ่งการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานอ้างอิงนั้นเป็นการบูรณาการผลการวิจัย ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเหตุผล
ประสบการณ์ของพยาบาล ในการตัดสินใจและให้การปฏิบัติการพยาบาล  ทั้งนี้ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน และค่านิยมของผู้ป่วยในการปฏิบัติการพยาบาล  โดยพยาบาลจะต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ญาติหรือครอบครัวตลอดจนบุคลากรในทีมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
เป็นการใช้ความรู้และสร้างความรู้จากการปฏิบัติผลจากการวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลด
ความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง  ท าให้ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการพยาบาลต่อผลลัพธ์การลดความปวดของ
ผู้ป่วยมะเร็ง ว่ามีการปฏิบัติการพยาบาลประเภทใดบ้างที่สามารถตอบสนองต่อผลลัพธ์การลดความปวดของผู้ป่วย
มะเร็งได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้องค์ความรู้ใหม่และข้อสรุปในการให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งว่าปฏิบัติการ
พยาบาลใดบ้างที่มีประสิทธิภาพต่อการลดความปวดมากที่สุด และคุณลักษณะงานวิจัยใดที่ผลต่อค่าขนาดอิทธิพล 
ซึ่งข้อสรุปท่ีสามารถบ่งช้ีถึงทิศทางและแนวโน้มของงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลต่อการลดความปวดของ
ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยทางการพยาบาล เพื่อเช่ือมโยงความรู้จาก
การวิจัยในอดีตกับงานวิจัยท่ีจะศึกษาใหม่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ (นงลักษณ์   วิรัชชัย, 2545)   

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการสังเคราะหง์านวิจัยด้วยวิธีการอภิมานเพื่อหาข้อสรปุเกี่ยวกับการลดความ
ปวดของผู้ป่วยมะเร็งเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าความรู้ไปสู่การพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่ใช้หลักฐานความรู้
เชิงประจักษ์ รวมทั้งเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการท าการวิจัยเกี่ยวกับการลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง  เพื่อแสวงหา
วิธีการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งแนวทางการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของ
สถานบริการด้านสุขภาพในปัจจุบันได้เน้นการใช้หลักฐานความรู้เชิงประจักษ์เพ่ือน าไปสู่แนวปฏิบัติทางคลินิกต่อไป   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  เพื่อสรุปความรู้จากการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็งเกี่ยวกับ

รูปแบบของการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็งท่ีมีประสิทธิผลดี 

วิธีด าเนินการวิจัย 
        ชนิดของการวิจัย  การวิเคราะห์อภมิาน (meta-analysis) เป็นการสังเคราะห์งานวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของผู้ป่วย 
มะเร็งในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2555 จ านวน 9 เรื่อง มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. เป็นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ท่ีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็ง
2. เป็นงานการวิจัยประเภททดลองหรือเชิงทดลองที่ศึกษาผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อการลดความ

ปวด 
3. เป็นงานวิจัยที่มีข้อมูลทางสถิติที่เพียงพอในการแปลงค่าสถิติให้เป็นค่าขนาดอิทธิพลซึ่งเป็นค่าดัชนี

มาตรฐานในการวิเคราะห์อภิมาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t-test)  การทดสอบ
เอฟ (F-test) 

4. เป็นงานวิจัยท่ีมีรูปเล่มงานวิจัยฉบับเต็ม
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มรีายละเอียด  ดังนี ้

แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็งเป็นแบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยที่ผู้วิจัยพัฒนามาจาก วัยญา ยิ้มยวน (2547) ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดการ
ประเมินปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง มีจ านวน 30 ข้อ ครอบคลุมการประเมิน8 ด้านได้แก่  
1) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 2) การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 3) เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  4) วิธีด าเนินการวิจัย  5) การวิเคราะห์ข้อมูล  6) การสรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 7) การน าเสนอ
รายงานการวิจัย และ 8) คุณภาพงานวิจัยโดยรวม ใช้มาตราประมาณค่า 5 ระดับ  ก าหนดการให้คะแนน 0 ถึง  4 
แล้วน าไปการตรวจสอบคณุภาพดา้นความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงดังนี้ 

 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน  3 ท่าน  โดยการ
หาค่า IOC พบว่าทุกรายการมคี่าเท่ากับ 1.00   

 การหาความเที่ยง (reliability) ใช้วิธีผู้ประเมินร่วมกัน(inter-rater reliability) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 คน ประเมินคุณภาพงานวิจัย จ านวน 1 เรื่อง และค านวณอัตราความสอดคล้อง (agreement rate) 
พบว่าทุกข้อมีความสอดคล้องมากกว่า 0.75   
การรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีขั้นตอนดงันี้ 

1. ส ารวจรายชื่อวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็งท่ีจัดท า
เสร็จเรียบร้อยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2555 โดยใช้ค าส าคัญในการสบืค้นคือ “มะเร็ง พยาบาล  ปวด  cancer 
nursing pain”  จากบริการสืบขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร ์จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/ ห้องสมุด ในประเทศไทย
ร่วมกับการสืบค้นโดยเครือข่าย 

2. ศึกษางานวิจัยโดยการอ่านเพื่อพิจารณาคัดเลือกงานวิจัยท่ีมีคณุสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้
จ านวน 9 เรื่อง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ค  9  : 2556
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3. ศึกษาและบันทึกข้อมูลทีไ่ด้จากงานวิจัยท่ีผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้อย่างละเอียดในแบบสรปุและแบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจัย  

4. น างานวิจัยท้ังหมดที่วิเคราะห์มาจัดกลุม่ตัวแปรตาม ตามกรอบแนวคิดหลัก คือค่าขนาดอิทธิพลของ
การลดความปวด และจ าแนกตามชนิดของวิธีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อหาข้อสรุปจากผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล   

1. ใช้สถิติบรรยาย คือ การหาความถี่  ร้อยละ
2. หาค่าขนาดอิทธิพล โดยใช้สตูรของ Glass, McGaw, and Smith (1981) แปลผลค่าขนาดอิทธิพลของ

บุญใจ  ศรีสถิตย์นรากรู (2544: 196)  ดังนี ้
ค่าอิทธิพลขนาดเล็ก  มีค่าขนาดอิทธิพลน้อยกว่า 0.02 
ค่าอิทธิพลขนาดกลาง มีค่าขนาดอิทธิพลระหว่าง 0.02 - 0.08 
ค่าอิทธิพลขนาดใหญ ่ มีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่า 0.08 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็ง พบว่างานวิจัย

ที่น ามาวิเคราะห์อภิมานที่เข้าเกณฑ์ที่ก าหนดมีจ านวน 9 ช่ือเรื่อง เป็นงานวิจัยระดับมหาบัณฑิต ร้อยละ 77.78  
สถาบันการศึกษาที่ผลิตงานวิจัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งมากที่สุดคือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 44.44 หลักสูตรการพยาบาลศาสตร์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่เป็นสาขาที่ผลิต
งานวิจัยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.56 โดยตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย พ.ศ 2545 มากที่สุดเป็นร้อยละ 22.24  เป็น
งานวิจัยที่มีแผนแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.56  ระบุกรอบแนวคิดในการวิจัย
ร้อยละ 100 โดยเป็นงานวิจัยท่ีใช้กรอบแนวคิดในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.31 
ซึ่งใช้ทฤษฎีควบคุมประตูมากท่ีสุดถึงร้อยละ 44.44 งานวิจัยมีวิธีการจัดกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมร้อยละ 100 มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการทดลองจ านวน  2 กลุ่ม ร้อยละ 100 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการทดลองจ านวน 30 -40 คน จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.56  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็น 3 วัน คิดเป็นร้อยละ 33.33 งานวิจัยนั้นมีการตรวจสอบความตรงและการตรวจสอบความเที่ยงมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 66.67 ใช้สถิติการวิเคราะห์แบบการทดสอบค่าทีรายคู่ (dependent t-test) ในการวิเคราะห์ข้อมูลมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.33  

ผลการศึกษารูปแบบของการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็ง พบว่า การปฏิบัติการ
พยาบาลแบบผสมผสานเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็งมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.44 โดยเป็น
โปรแกรมการจัดการอาการเจ็บปวดด้วยตนเองโดยเน้นอริยสจัสี ่ การให้ข้อมูลการจัดการความเจ็บปวดดว้ยตนเอง 2 
เรื่อง  การฝึกการจัดการตนเอง  รองลงมาเป็นงานวิจัยท่ีมีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง
ด้านรับสัมผัส คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยเป็นการให้ดนตรีบ าบัด  การนวดแผนไทยประยุกต์ การผ่อนคลาย และ
งานวิจัยที่มีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็งด้านรับสัมผัสจะมีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 22.22  ซึ่งจะเป็นการสร้างจินตภาพท้ัง 2 เรื่อง  

ค่าขนาดอิทธิพลของการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็ง  พบว่าการปฏิบัติการ
พยาบาลทุกรูปแบบท่ีลดอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็ง ส่วนใหญ่ให้ค่าอิทธิพลขนาดใหญ่  โดยการปฏิบัติการพยาบาล
แบบผสมผสานให้ค่าอิทธิพลขนาดใหญ่อยู่ระหว่าง 0.94 – 3.72 ยกเว้นการจัดการอาการปวดด้วยตนเองให้ค่า
อิทธิพลขนาดกลางเท่ากับ 0.05 การปฏิบัติการพยาบาลด้านการรับสัมผัสให้ค่าอิทธิพลขนาดใหญ่อยู่ระหว่าง 0.54-
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2.57 และการปฏิบัติการพยาบาลด้านการรู้คิดให้ค่าอิทธิพลขนาดใหญ่อยู่ระหว่าง 0.14 – 0.58  รายละเอียดดัง
ตาราง  
ตาราง แสดงค่าขนาดอิทธิพลของการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดใน ผู้ที่ป่วยมะเร็งจ าแนกตามประเภทของ
การปฏิบัติการพยาบาล 

ประเภทของการปฏิบัติการพยาบาล ค่าขนาดอิทธิพล  (d) 

1. การปฏิบัติการพยาบาลด้านการรู้คิด
       เรื่องที่ 1 การสร้างจินตภาพ 0.58 
       เรื่องที่ 2 การสร้างจินตภาพ     0.14 
2. การปฏิบัติการพยาบาลด้านการรับสมัผสั
       เรื่องที่ 3 การให้ดนตรีบ าบัด  0.54 

   เรื่องที่ 4 การนวดแผนไทยประยุกต์ 1.15 
       เรื่องที่ 5 การผ่อนคลาย 2.57 
3. การปฏิบัติการพยาบาลแบบผสมผสาน
       เรื่องที่ 6 โปรแกรมการจดัการอาการเจ็บปวดด้วยตนเองโดย
เน้นอริยสจัสี่   

3.72 

       เรื่องที่ 7 โปรแกรมการให้ข้อมูลการจดัการความเจ็บปวด
ด้วยตนเอง   

3.54 

       เรื่องที่ 8  การจัดการความปวดด้วยตนเอง 0.94 
       เรื่องที่ 9    การจัดการความปวดด้วยตนเอง 0.05 

การอภิปรายผลการวิจัย  
ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง พบว่างานวิจัย

ส่วนใหญ่ที่น ามาวิเคราะห์อภิมานเป็นงานวิจัยระดับมหาบัณฑิตในระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการท าวิทยานิพนธ์เพื่อการจบการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้
ของผู้ศึกษาและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  จึงส่งผลให้การค้นคว้าครั้งน้ีพบว่าเป็นงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาส่วน
ใหญ่   หลักสูตรที่ผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็งคือ หลักสูตรการ
พยาบาลเนื่องจากเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพยาบาลที่ต้องปฏิบัติกับผู้ป่วยมะเร็ง  เป็นงานวิจัยที่มีแผนแบบการวิจัย
เป็นการวิจัยกึ่งทดลองที่มีการจัดกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการตรวจสอบความตรง
และการตรวจสอบความเที่ยงเพื่อแสดงถึงความน่าเช่ือถือของงานวิจัย(Polit & Hungler, 1999:184) งานวิจัย
ทั้งหมดมีการระบุกรอบแนวคิดรวมทั้งมีการใช้ทฤษฎีร่วมกับทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิด  แสดง
ถึงความน่าเช่ือถือของความชัดเจนของแนวคิดนั้น ๆ  เนื่องจากกรอบแนวคิดจะช่วยให้มีการก าหนดนิยามของการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่ชัดเจน รวมทั้งการเช่ือมโยงผลการวิจัยกับองค์ความรู้ทางการพยาบาล งานวิจัยทั้งหมดเป็น
งานวิจัยเชิงทดลองซึ่งเป็นงานวิจัยท่ีมีความตรงและความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด (Polit & Hungler, 1999 :184) เพื่อให้
การปฏิบัติการพยาบาลมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด     
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เมื่อพิจารณาของแต่ละงานวิจัยพบว่า ลักษณะการปฏิบัติการพยาบาลแต่ละรูปแบบมีการระบุกรอบ
แนวคิดในการน าหลักทฤษฎีของการปฏิบัติการพยาบาลมาใช้อย่างชัดเจนโดยที่มีการทบทวนวรรณกรรมที่ แสดง
หลักฐานที่น่าเชื่อถือของแนวคิดนั้น ๆ แล้วน ากรอบแนวคิดมาร่วมการก าหนดการกระท ากิจกรรมหรือโปรแกรมที่จะ
ให้ผู้ป่วยมะเร็ง รวมทั้งงานวิจัยทั้ง 9 เรื่องเป็นวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน
ของการท าวิจัย  การก าหนดกรอบแนวคิดต้องชัดเจนและเลือกใช้ทฤษฎีการพยาบาลที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็น
กรอบในการศึกษา นอกจากนี้ศาสตร์ทางการพยาบาลเป็นศาสตร์ที่มีการพัฒนาร่วมกับศาสตร์ต่าง ๆ มานาน เช่น 
จิตวิทยา  การศึกษาในชุมชน  ผู้ที่ท าวิจัยแต่ละเรื่องจึงสามารถประยุกต์กรอบแนวคิดในการศึกษาได้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย  ท าให้สามารถสร้างเครื่องมือการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดปวดของผู้ป่วยมะเร็ง  จึงส่งผลให้
ค่าขนาดอิทธิพลของการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งให้ค่าอิทธิพลขนาดใหญ่  การ
ปฏิบัติการพยาบาลเหล่านี้เน้นแบบผสมผสาน เช่น การจัดการอาการเจ็บปวดด้วยตนเองโดยเน้นอริยสัจสี่  
โปรแกรมการให้ข้อมูลการจัดการความเจ็บปวดด้วยตนเอง การให้ค าแนะน าด้านยาร่วมกับดนตรีบ าบัด  โปรแกรม
ฝึกการจัดการตนเอง        

จากที่กล่าวมา การวิเคราะห์อภิมานครั้งนี้เป็นการศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความปวดของ
ผู้ป่วยมะเร็ง ได้ข้อค้นพบว่า การปฏิบัติการพยาบาลแบบผสมผสานเป็นการปฏิบัติการพยาบาลที่มีค่าขนาดอิทธิพล
สูงสุด ซึ่งเหมาะที่จะน าไปปฏิบัติเพื่อการจัดการความปวด โดยที่การการปฏิบัติการพยาบาลแบบผสมผสานเป็น การ
ปฏิบัติการพยาบาลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมการจัดการอาการเจ็บปวดด้วยตนเองโดยเน้นอริยสัจสี่  การ
ให้ค าแนะน าด้านยาร่วมกับดนตรีบ าบัด  และการให้โปรแกรมฝึกการจัดการตนเอง แต่ต้องมีการเตรียมการเนื่องจาก
มีความซับซ้อนของการปฏิบัติการพยาบาลที่ใช้ทักษะความช านาญต่าง ๆ เช่น การสร้างโปรแกรม  การสร้างคู่มือ
ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการน าไปใช้  อย่างไรก็ตามการน าข้อค้นพบที่ได้ไปใช้ในทางปฏิบัติต้องค านึงถึง
ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความสะดวก  ความคุ้มค่า คุ้มทุนในการน าไปใช้ ความยากง่ายในการปฏิบัติ  รวมทั้งความสามารถ
ของพยาบาลในการน าเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลแต่ละประเภทไปใช้ อย่างไรก็ตามการน าข้อค้นพบท่ีได้ท าให้ได้
ข้อสรุปความรู้ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เช่ือถือได้และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ
จัดการความปวดของผู้ป่วยมะเร็งต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการปฏิบัติการพยาบาล ควรส่งเสริมให้มีการน าการปฏิบัติการพยาบาลรูปแบบผสมผสาน มาใช้ใน

การพยาบาลเพื่อลดความปวดของผู้ป่วยมะเร็งเนื่องจากให้ค่าอิทธิพลสูงที่สุด  
2. ควรพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลตามรูปแบบของ การปฏิบัติการพยาบาลแบบ การรู้และความคิด

การรับสัมผัส  และแบบผสมผสาน   
3. การท างานวิจัยเชิงทดลองควรแสดงค่าสถิติที่จ าเป็นส าหรับการค านวณค่าขนาดอิทธิพลเพื่อประโยชน์

ส าหรับการสังเคราะห์งานวิจัยต่อไป  
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บทคัดยอ 

 การวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action research) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

ศักยภาพผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ชุมชนบางใบไม กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

ผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เจาหนาที่สาธารณสุข อาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.)  และ ผูนําชุมชน โดยเนน

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในทุกขั้นตอน เริ่มจาก1) การวิเคราะหสถานการณ ปญหาสุขภาพของผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูง ความตองการการดูแลของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  2) การวางแผนปฏิบัติ กลุมตัวอยางรวม

ประชุมเพื่อปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็น ไดโครงการที่ดําเนินการ 2 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูดูแล และโครงการออกเยี่ยมบานผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 3) ดําเนินงานตามแผน โดยแกนนําแตละกลุม 4) ขั้น

สะทอนการปฏิบัติ ทีมผูวิจัยและแกนนําทุกโครงการรวมวิเคราะหและสังเคราะหขอความรูแตละโครงการ และ 5) 

ขั้นประเมินผล เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจ การสนทนากลุม  และการสัมภาษณ ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะห

ดวยคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัย พบวาในระหวาง

การอบรมผูดูแลทุกคนใหความรวมมือเปนอยางดี มีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม ประเมินผลความรู

ภายหลังการอบรมพบวาผูดูแลมีความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้น สามารถนําไปใชในการดูแลผูปวย เกิดการเรียนรูและ

ความตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเอง และสามารถทํางานประสานกับบุคลากรทีมสุขภาพในชุมชนเพื่อชวยให

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซอนที่เกิดจากโรค ไดรูปแบบการพัฒนาการพัฒนา

ศักยภาพผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เกิดการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับชุมชน เปนการลด

ชองวางระหวางเจาหนาที่กับชุมชน ไปสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนตอไป  

 คําสําคัญ:  การพัฒนาศักยภาพผูดูแล โรคความดันโลหิตสูง 

Abstract 

  The purpose of this Participation–Action Research was to development of Caregivers Potential in 

Patients with hypertension. The sample were  selected  by  using purposive sampling technique and comprised 

Patients with hypertension , Caregivers in Patients with hypertension, Public health officials, Health volunteers, 

and Community leaders. A participation process was conducted in five stages. Stage 1) The study of situation of 

community. Health problems of patients with hypertension. Care needs of patients with hypertension, 2) A setting 

plan for caregivers The two projects include the development of a project. And home visiting programs for 
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patients with high blood pressure, 3) implementation activity. 4)  Feedback and responded. 5) An assessment of 

activities and summarization lessons that were learned from the development. The research instruments 

comprised questionnaire, focus group discussion, and interview structure; and were analyzed by mean, standard 

deviation and content analysis. The research showed the following results. that during the training administrators 

anyone to cooperate as well. Are eager to participate. Knowledge after the training evaluation found that the 

administrator’s knowledge. Increased understanding. Can be used in patient care. Learning and awareness of their 

own role. And can work with a team of health personnel in the community to help patients with high blood 

pressure have a better quality of life. Reduce complications caused by the disease. The pattern of development 

potential caregiver’s hypertension. The collaboration between government officials and the community. Reduce 

the gap between officers and the community. To the development of sustainable communities. 

Keywords:  Development of Caregivers Potential, Patients with hypertension 

 

1. บทนํา 

 โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับประชาชนเปนจํานวนมาก เปน 1 ในสาเหตุการตายกอนวัย

อันควร องคการอนามัยโลกคาดวาในป พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)  ประชากรทั่วโลก กวา 1.56 พันลานคน จะปวย

ดวยโรคความดันโลหิตสูง และพบวาประชาชนในวัยผูใหญในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึงประเทศไทย มี 1 

คน ใน 3 คน ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง และเสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 1.5 ลานคน (WHO, 2012) 

จากขอมูลสถิติ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบ อัตราผูปวยในสถานบริการ     

สาธารณสุข เปรียบเทียบ จากป 2543 และป 2553 เพิ่มสูงขึ้นจํานวน 5.21 เทา จาก 259.02 ตอประชากรแสนคน 

เปน 1,349.39 ตอประชากรแสนคน (สถิติสาธารณสุข ป 2541-53, 2012) ดังน้ันการดูแลรักษาโรคความดันโลหิต

สูงจึงมีความสําคัญ โดยการควบคุมและปองกันภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิตสูงดวยการรักษาที่ตอเน่ือง 

ตองใชระยะเวลานาน ซ่ึงการปฏิบัติตัวที่ถูกตองของผูปวยเปนประเด็นที่สําคัญในการดูแลรักษาโรคน้ี  ประกอบดวย

การรับประทานยา การควบคุมนํ้าหนัก การออกกําลังกาย การพบแพทยตามนัดและการเล่ียงปจจัยเส่ียง เชน การ

ดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การจัดการความเครียด เปนตน         

ชุมชนบางใบไม จ. สุราษฎรธานี เปนชุมชนก่ึงเมืองที่มีประชากรอยูอาศัยเปนจํานวน ประชาชนสวนใหญ

เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเปนโรคที่เกิดขึ้นเปนอันดับ 1 และพฤติกรรมการปฏิบัติการ

ตนที่ไมเหมาะสม เชนการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย  การจัดการความเครียด จากสถิติผูปวยโรคเรื้อรัง

ทั้งหมดจํานวน 461 คน ที่มารับบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางใบไม  พ.ศ. 2555 มีผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูง จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 54.66 ของจํานวนผูปวยโรคเรื้อรังทั้งหมด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

สุราษฎรธานี, 2555) ซ่ึงการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ผูดูแลและครอบครัว มีความสําคัญเปนอยางมาก เปน

ภาระที่รับผิดชอบ บางครั้งอาจเปนงานที่หนักและซับซอน ตองอาศยัความรูทักษะความพยายามอยางตอเน่ือง ตอง

ปรับตัวตอบทบาทหนาที่ของตนเอง หากไมสามารถปรับบทบาทหรือเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลไดก็จะสงผลกระทบ

ตอผูปวยโดยตรง กลาวคือผูปวยตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลซํ้า เกิดภาวะแทรกซอน หรือเสียชีวิตกอนเวลา

อันควร ดังน้ันผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยใหดีขึ้น (รัชนี และ

คณะ, 2554)    
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จากความสําคัญของปญหา คณะผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยโรคความ

ดันโลหิตสูง โดยการใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม โดยการนําทุกภาคสวนที่เก่ียวของทั้งตัวผูปวย ผูดูแลที่บาน 

เจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่สาธารณสุข รวมทั้งระบบบริการสุขภาพที่มีในชุมชน มารวมกันคิด 

วิเคราะหปญหา วางแผนการดําเนินการ การสรุปบทเรียน รวมทั้งคิดหานวัตกรรมตางๆ เพี่อใหผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงไดรับการดูแล ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และชวยในการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ชุมชนบางใบไม 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

การพัฒนาศักยภาพผูดูแลเปนการพัฒนาผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงใหมีความรูเก่ียวกับการดูแล

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มีความสามารถและทักษะการปฏิบัติในการดูแลผูปวย โดยใชหลักการวิจัยปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม เนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในทุกขั้นตอน เริ่มจาก1) การวิเคราะหสถานการณ 2) การ

วางแผนกิจกรรม 3) ดําเนินงานตามแผน 4) ขั้นสะทอนการปฏิบัติ และ 5) ขั้นประเมินผล โดยมีผูดูแลผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูงเขารวมในการพัฒนาความรู ทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวย เม่ือผูดูแลไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมี

ความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวย และพัฒนาทักษะในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ผูดูแลจะสามารถเปน

เครือขายของบุคลากรทีมสุขภาพในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนตอไป  

4. วิธีดําเนินการวิจัย

หมูบานที่ศึกษา ผูวิจัยเลือกจากหมูบาน ในตําบลบางใบไม อ. เมือง จ.สุราษฎรธานี 1 แหงโดยมีเกณฑ

ในการคัดเลือก คือ ผูนําชุมชน เจาหนาที่ประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางใบไมและ อสม. มีความพรอม

และยินดีที่จะเขารวมโครงการ หมูบานที่คัดเลือกได คือ หมู 3 ตําบลบางใบไม อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

ศึกษาในชวงเดือน 28 พฤษภาคม 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 

ผูรวมวิจัย ไดแก ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 35 คน และผูดูแล เจาหนาที่ประจําโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบางใบไมและ อสม  ผูนําชุมชน ตัวแทนประชาชน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย

1. แบบสัมภาษณ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการสํารวจ สถานการณและปญหาสุขภาพของผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูง ความตองการการดูแลของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

2. แบบวัดและประเมินผลกอนและหลังการอบรมของผูดูแล

3. แบบบันทึกการติดตามเยี่ยมผูปวย และผูดูแล

4.แบบประเมินความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ

5.ประเด็นการสนทนากลุม (focus group)
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การเก็บรวบรวมขอมูล ในการรวบรวมขอมูลแบงเปน 5 ระยะ ดังนี ้  

 1. ข้ันการวิเคราะหสถานการณ สํารวจ สถานการณและปญหาสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสู

ความตองการการดูแลของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติรวมกันในการวางแผนการพัฒนา

ศักยภาพผูดูแล ในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง      

 2. ข้ันวางแผนปฏิบัต ิทีมผูวิจัยนําเสนอขอมูล สรุปภาพรวมของปญหาและความตองการของชุมชน ที่ได

จากการสนทนากลุม ใหชุมชนทราบ หลังจากน้ัน กลุมเปาหมายโดยผูใหญบาน ไดมีการประชุมปรึกษา แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น เพื่อหาวิธีการพัฒนาศักยภาพผูดูแล ตามความตองการของชุมชนในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิต

สูง ไดขอสรุปโครงการที่จะดําเนินการ 2 โครงการ ดังน้ี      

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแล ทีมผูวิจัยไดเชิญ ผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานโรคความดันโลหิตสูงมาให

ความรู และ การประเมินสุขภาพผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และทักษะการดูแลผูปวย    

  2.โครงการออกเยี่ยมบานผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โดยจัดตั้งทีมเยี่ยมบานประกอบดวยกลุมเปาหมายที่

ไดรับการอบรม อาจารยนักศึกษาในวิทยาลัย บุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน ต.บางใบไม ชุมชน 

และอสม.ติดตามเยี่ยม และประเมินความรูและทักษะในการดูแลผูปวยของผูดูแล   

 3. ข้ันดําเนินงานตามแผน ประชุมชี้แจงการเริ่มดําเนินโครงการตอกลุมผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

และกลุมเปาหมายในชุมชน แกนนําแตละกลุมเริ่มดําเนินการตามแผนที่ระบุไวในโครงการ โดยมีทีมวิจัยเปนที่

ปรึกษาในแตละโครงการ         

 4. ข้ันสะทอนการปฏิบัติ หลังจากแตละโครงการปฏิบัติตามแผน ทีมผูวิจัยและแกนนําทุกโครงการรวม

วิเคราะหและสังเคราะหขอความรูจากการอบรมและติดดามเยี่ยมโดยระดมความคิดเห็นในประเด็น วิธีการในการ

ดําเนินกิจกรรม เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน  ผลกระทบตอการแกไขปญหา    

 5. ข้ันประเมินผล ประเมินผลการดําเนินงานกอน ระหวางและส้ินสุดโครงการ เพื่อดูความกาวหนาและ

ปญหามาปรับปรุงการดําเนินงาน และสรุปผลการประเมินตามแบบประเมิน และจากการสัมภาษณ  

 ผลการวิเคราะหวิจัย  ผูวิจัยสรุปตามกิจกรรม 5 ขั้นตอน ซ่ึงแตละกิจกรรมมีความตอเน่ืองกัน ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหสถานการณ สถานการณผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ผูดูแลผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูง มีจํานวน 15 คน จากการสนทนากลุมไดประเดน็ดังนี ้     

 1.1  บทบาทผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง สวนใหญรูวา โรคความดันโลหิตสูง จะตองใหผูปวยกินยา

อยางตอเน่ือง และลดเค็ม แตไมรูวายาประเภทไหนกินไดหรือไมได โดยทําอาหารกินรวมกันทั้งครอบครัว ไมไดแยก

ทําใหผูปวย มีบางสวนซ้ือยาชุดใหผูปวยกิน เพราะไดผลดี ลดปวดเม่ือย ลดปวดศีรษะได    

 1.2 ความตองการการชวยเหลือจากบุคลากรทีมสุขภาพ อยากใหมีการใหความรู เก่ียวโรคความดัน

โลหิตสูง การสังเกตภาวะแทรกซอน และมีการติดตามเยี่ยมตามบาน ใหกําลังใจในการดูแลผูปวย เพราะบางครั้งก็

รูสึกเหน่ือยและทอแท      
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 2. การวางแผนปฏิบัต ิการระดมความคิดเห็นจากผูเก่ียวของ หาวิธีการ เพื่อแกไขปญหา และสาเหตุ 

 2.1 การใหความรูผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง    

 ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง: ถาเราดูแลตนเองไมพอหรือไปพบหมอไมพอก็ควรใหกลุม อสม. หรือ ผูดูแล

ใหความรู และติดตามดูแล เชน กินยาน้ีจากอนามัยแลวมีผลอยางไร ภาวะแทรกซอนมีแบบไหนบาง 

 ผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง:  อยากใหอบรมและใหความรูเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง และ

ภาวะแทรกซอน          

 ผูใหญบานและอสม. : อยากใหอบรมผูดูแล อสม.นําไปสูการปฏิบัติ    

 สรุปประเด็น: ควรจัดอบรมใหความรู ใหกับผูดูแล ในการประเมินสุขภาพ และเฝาระวังภาวะแทรกซอน 

ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง         

 2.2 การติดตามเย่ียมผูดูแลและผูปวยที่บาน ปญหาที่ผานมา คือ ผูดูแล ไมทราบวาอาการขางเคียงของ

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีอาการอยางไร ผูปวยเองก็ไมปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย   

 ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง: บางครั้งก็ลืมกินยา ไมมีใครคอยเตือน ลืมไปรับยาตามหมอนัด 

 ผูดูแล: ไมไดคุยกับผูปวย วามีอาการอยางไรบาง จัดยาให แลวไปทํางาน  

 ผูใหญบานและอสม : ผูดูแล เพื่อนบาน และอสม. ตองชวยกันดูแลคนที่เปนโรคความดันโลหิตสูง คอย

กระตุนและชวยเหลือในการกินยา และไปหาหมอตามนัด      

 สรุปประเด็น : ควรจัดทีมติดตามเยี่ยมผูปวยและผูดูแลที่บาน ผูดูแลมีบทบาทสําคัญในการดูแล การพาไป

หาหมอ การใหกินยาตรงเวลา และระวังภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้น    

 3. การดําเนินการตามแผน นําเสนอการดําเนนิโครงการ ทั้ง 2 โครงการ ดังนี้   

 3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแล ผูเขารวมโครงการ: ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 35 คน และ

ผูดูแล ผูนําชุมชน ตัวแทนประชาชน อสม. 10 คน กิจกรรมการดําเนินงานใหความรู ผูดูแล และฝกทักษะการ

ประเมินสุขภาพผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โดย ผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานโรคความดันโลหิต  

 3.2 โครงการออกเยี่ยมบานผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  โดยจัดตั้งทีมเยี่ยมบาน ประกอบดวย

กลุมเปาหมายที่ไดรับการอบรม อาจารย นักศึกษาในวิทยาลัย บุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน        

ต.บางใบไม ชุมชน  และอสม.ติดตามเยี่ยม และประเมินความรูและทักษะในการดูแลผูปวยของผูดูแล กิจกรรมการ

ดําเนินงานผูดูแลและแกนนํา แบงความรับผิดชอบในการเยี่ยม และวัดความดันโลหิตผูปวยความดันโลหิตสูง 

ประมาณสัปดาหละครั้ง รวมทั้งใหคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม    

 4. การประเมินผล พบวาผูดูแลมีความรูในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 

4.38  และมีทักษะในการปฏิบัติ จากการเยี่ยมบานอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.59 และมีความพึงพอใจในการ

เขารวมโครงการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.59  
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ตารางที่ 1: ความพึงพอใจในการเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

ลําดบั รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. ดําเนินงานตรงตามวัตถุประสงค 4.53 มากที่สดุ 

2.  ความตัง้ใจในการดําเนินงาน 4.18 มาก 

3. ความสม่ําเสมอในการดําเนินงาน 4.24 มาก 

4. มีการรวมคิด รวมดําเนินงาน 4.68 มากที่สุด 

5. มีการแบงปน ความรู และประสบการณ 4.32 มาก 

6. มีสัมพันธภาพที่ดี เคารพใหเกียรติกัน 4.29 มาก 

7. ความรูความเขาใจหลังเขารวมโครงการ 4.38 มาก 

8. มีการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง 4.53 มากที่สดุ 

9.  มีการใชงบประมาณอยางเหมาะสม 4.5 มาก 

10. การอํานวยความสะดวกใหผูเขารวมโครงการ 4.53 มากที่สุด 

  11. ความรูที่ไดรับสามารถนาํไปใชประโยชน 4.59 มากที่สดุ 

12. ผูดูแลมีการติดตามเยี่ยมอยางตอเนื่อง 4.53 มากที่สุด 

13. ไดประสบการณที่ดีระหวางการเขารวมโครงการ 4.56 มากที่สุด 

14. เกิดความเขมแข็งในชุมชน และมีการทํางานอยางตอเนื่อง  4.47 มาก 

15. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ 4.59 มากที่สุด 

5. การสะทอนการปฏิบัติ ตั้งแตเริ่มดําเนินการวิจัยจนส้ินสุดการวิจัย แบงเปน 2 กลุม ดังน้ี  

 5.1 กลุมผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง พบวา ชอบ เพราะไดรับความรูในการดูแลผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูง ไมเคยมีโครงการอยางน้ีมากอน ทําใหมีเพื่อนมากขึ้น อยากใหมีการดูแลอยางตอเน่ือง มีประโยชนตอชุมชน 

เพราะทําใหมีทักษะในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ขอเสนอแนะตอโครงการ อยากใหมีการใหความรู เปน

ประจําทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ควรใหความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงใหกับกลุมเส่ียงดวย                                                             
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 5.2 กลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูง พบวา ชอบ มีคนไปวัดความดันใหที่บาน ญาติดูแลดีขึ้น เขาใจมากขึ้น 

ไดรับความรู และสดชื่น เวลามีคนมาเยี่ยมที่บาน ขอเสนอแนะตอโครงการ อยากใหมีโครงการตลอด ตอเน่ือง   

สรุปผลการวิจัย ผลสําเร็จของโครงการน้ีสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดเพราะมีความเขมแข็งเกิดขึ้นในชุมชน จาก 

ผูนําชุมชน ผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เจาหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูเขารวมโครงการทุกคนให

ความรวมมือเปนอยางดีในกิจกรรมของโครงการ การประสานงานผูเก่ียวของทุกสวนเปนไปอยางราบรื่น เม่ือการ

ดําเนินโครงการส้ินสุดลง ผูดูแลยังคงติดตามเยี่ยมผูปวยอยางตอเน่ือง และทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาง

ใบไมพยายามผลักดันกิจกรรมน้ี ขยายผลในหมูบานตางๆของชุมชนบางใบไมตอไป โดยหวังวาจะมีผูจัดทําโครงการ

เชนน้ีเขามามีสวนรวมในการพัฒนา เน่ืองจากทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางใบไม แหงเดียวคงไม

เพียงพอเรื่องงบประมาณ และบุคลากร ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวน        

5. การอภิปรายผล          

 การพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนครั้ง น้ี สามารถพัฒนาความรูและ

ความสามารถของผูดูแลในการดูแลผูปวย เฝาระวังภาวะแทรกซอน โดยดานความรูพบวาในระหวางการอบรมผูดูแล

ทุกคนใหความรวมมือเปนอยางดี มีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม วิทยากรมีเทคนิคในการใหความรู มีการ

สาธิตยอนกลับ เปดโอกาสใหซักถาม ดังน้ันเม่ือประเมินผลความรูภายหลังการอบรมพบวาผูดูแลมีความรู ความ

เขาใจเพิ่มขึ้น สามารถนําไปใชในการดูแลผูปวย สอดคลองกับการศึกษาของ พรรณพิไล ศรีอาภรณ (2554). ในการ

พัฒนาศักยภาพสตรีแกนนําในการสงเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธ โดยการจัดอบรมใหความรูแกสตรี ใหโอกาสใน

การซักถาม การสาธิตยอนกลับ หลังการอบรมพบวาสตรีแกนนําทุกคนผานการประเมินความรูในทุกหัวขอ และนํา

ความรูไปใชประโยชนได          

 ในการพัฒนาศักยภาพผูดูแล พบวามีการทํางานประสานความรวมมือกันเปนอยางดี ระหวางผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูง ผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เจาหนาที่สาธารณสุข  อาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.)  และ 

ผูนําชุมชน มีการติดตามเยี่ยมที่บานโดยทีมสุขภาพที่เปนสหสาขาวิชาชีพ การเฝาระวังภาวะแทรกซอนของผูปวยโรค

ความดันโลหิต ผูดูแลผูปวยใหความเห็นวามีประโยชนตอชุมชน เพราะทําใหมีทักษะในการดูแลผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูง ซ่ึงอธิบายไดวา ผลการศึกษาน้ีกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่ เกิดจากการกระทํานําไปสูการเรียนรูและ

ความตระหนักในบทบาทหนาที่ของผูดูแล และสามารถทํางานประสานกับบุคลากรทีมสุขภาพในชุมชนเพื่อพัฒนา

ความเขมแข็งในชุมชนของตนเองได สอดคลองกับ ดวงฤดี ลาศุขะ (2554). ในการพัฒนาศักยภาพผูนําในการสราง

เสริมกระบวนการพัฒนาสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในชุมชน พบวากระบวนการเรียนรูที่มสวนรวมในการ

เสนอความคิดเห็น การมีสวนรวมของชุมชนนําไปสูการปฏิบัติกิจกรรมตางๆดวยความเต็มใจ ทําใหกิจกรรมสราง

เสริมสุขภาพประสบความสําเร็จและมีความยั่งยืน            

6. ขอเสนอแนะ 1. ควรมีการใชการพัฒนาศกัยภาพการดูแลตนเองเฉพาะบุคคลของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

รวมกับกิจกรรมการดูแลตนเองที่ชุมชนพัฒนาขึ้น       

  2. ควรมีการติดตามผลอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ โดย แกนนําชุมชน เจาหนาที่โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล ทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองตอไป          
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7. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ผลจากการวิจัยครั้งน้ี ทําใหผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีความรู มี

ทักษะ มีศักยภาพ สามารถเฝาระวังภาวะแทรกซอนจากโรคความดันโลหิตสูง มีการทํางานประสาน ระหวางผูปวย

โรคความดันโลหิตสูง ผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เจาหนาที่สาธารณสุข  อาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.)  

และ ผูนําชุมชน มีการติดตามเยี่ยมที่บาน สงผลใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิด

การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนตอไป            
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวทางการบริหารงบประมาณการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคส าหรับพื้นที่และชุมชน และผลลัพธ์การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร การสนทนากลุ่มจากเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ (CUP) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล และใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และใช้สถิติเชิงพรรณนาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการบริหารงบประมาณงบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน
ระดับส านักงานสาธารณสขุจังหวัด มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี  เน้นการจัดท าแผนแบบบูรณาการตามนโยบาย
รัฐบาล และระเบียบวาระแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี แนวทางการบริหารงบประมาณด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในระดับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาลชุมชน พบว่า มีการจัดท าแผนงานโครงการ 
ตามสภาพปัญหาและความต้องการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของเครือข่าย (CUP) และงบประมาณรายหัวประชากร
ของแต่ละศูนย์สุขภาพชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีการบูรณาการงบประมาณกับส่วนต่าง ๆ โดย
ให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค แนวทางการบริหารงบประมาณด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่เป็นการ 
บูรณาการกับงบประมาณส่วนอื่น  โดยจัดท าแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของแหล่งงบประมาณหรือ
บูรณการโดยใช้ปัญหาในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ผลลัพธ์การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
พบว่าในรอบปีท่ีผ่านมามีการด าเนินการตามตัวช้ีวัดงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในทุกตัวช้ีวัดแต่ละพื้นที่มี
ผลด าเนินการที่ไม่เท่ากันและในบางตัวช้ีวัดไม่มีการติดตามผลภายหลังการด าเนินการเนื่องจากบุคลากรไม่เข้าใจการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานไม่เพียงพอ รวมทั้งภาระงานอ่ืน ๆ ของเจ้าหน้าท่ี 

ค าส าคัญ   การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  การบริหารงบประมาณ  การประเมินผล 

Abstract 
This research was aimed to study the budgetary implementation for health promotion and disease 

prevention in the regions and communities as well as to evaluate the outcomes of this implementation in the 
regions under the responsibility of Health Security Office, Region 11 Surat Thani. Both qualitative and quantitative 
methods were applied. Administrators or representatives from the authority of provincial health office were 
interviewed.  Focus group discussion with representatives from contracting units for primary care (CUP) at district 

 9  : 2556

“ ”
(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 

- 333 -

mailto:suwanrost@hotmail.com


level, from health promotion hospitals at sub-district level, and from local administration offices was conducted. 
One hundred and fifty nurses and health care personnel from health promotion hospitals were multi-stage 
randomly selected to answer the questionnaire. Data were analyzed by using content analysis, descriptive 
statistics such as percentage, mean, and standard deviation. What follows are results of the study. The budgetary 
implementation for health promotion and disease prevention of the provincial health offices is different from 
each other. For examples, some provincial offices emphasized working plans/projects that primarily solved the 
problems of their responsible areas. Some offices stressed on constructing integrative action plans, according to 
the government policy and national agenda in order to solve local problems. The budgetary implementation for 
health promotion and disease prevention of district health offices and community hospitals showed that the 
offices and hospitals (CUP) constructed the plans/projects, based on the problems and needs within their 
strategic plans as well as budget per capita that was allotted accordingly to the population under the 
responsibility of community health centers or health promotion hospitals. CUPs had integrated their budget with 
different parts that supported the policy of health promotion and disease prevention. The budgetary 
implementation for health promotion and disease prevention of health promotion hospitals at sub-district level 
and local administration offices showed that most implementation were integrated with other budgets. 
Plans/projects were constructed in the way that complied with the policy of the budget’s source or integrated 
projects were built by using problems and target population as a major factor. The outcome evaluation of health 
promotion and disease prevention revealed that in the project implementation, based on the indicators of health 
promotion and disease prevention, of previously budgetary year, each area provided different outcomes. In 
addition, the outcomes for some indicators had not been evaluated after implementation because the personnel 
did not understand how to collect data, there were not enough working personnel, and the personnel had other 
responsibilities.  

Keywords: Health promotion, disease prevention, budgetary implementation, outcome evaluation 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นกิจกรรมหนึ่งที่บรรจุอยู่ในทิศทางการพัฒนาสุขภาพใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาที่จะเน้นการพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ ในปี 2558 เพื่อรองรับกับสถานการณ์แนวโน้มที่สุขภาพของประชาชนมีความเสี่ยง
เพิ่มมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของประชากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพฤติกรรมและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอันมา
จากสาเหตุการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคจึงเป็นแนวทางหลักที่มีความส าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและได้มีการด าเนินการและพัฒนาการมาอย่างยาวนาน ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งระบบบริการสาธารณสุข จากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงส่งผลกระทบท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2554ก) ทั้งในเรื่องของการจัดสรร
งบประมาณ  การกระจายบุคลากร  การบริหารจัดการ  การประเมินผลงานซึ่งมีผลต่อกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในด้านต่างๆ  รวมทั้งคุณภาพของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์ใน
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การจัดให้มีงบประมาณรองรับที่ชัดเจนส าหรับใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและได้
มีการก าหนดสิทธิประโยชน์หลักด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครวมทั้งประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุขท่ีบุคคลมีสิทธิได้รับครอบคลุมบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิชาการแล้วว่า มีอรรถประโยชน์และประสิทธิผลคุ้มค่าคือส่งผล
ให้ประชาชนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น  สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและลดอัตราการเจ็บป่วยและการไร้
ความสามารถ  (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2554ข) 
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ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 51 ก าหนดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ
ได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย  (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 24 สิงหาคม) ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐที่ต้อง
จัดระบบให้บริการที่จ าเป็นต่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพโดยทั่วถึงกัน ทั้งการรักษาพยาบาล  การ
สร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอื่นๆ 
ทุกภาคส่วน กระทรวงสาธารณสุขและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยได้จัดสรร
งบประมาณลงพื้นที่เพื่อผลักดันให้สถานบริการสุขภาพด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน จากการก าหนดอนุสนธิจากการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ผ่านมา 
พบว่าในแต่ละพื้นท่ีมีปัญหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ต้องเร่งรัดแก้ปัญหาในลักษณะที่ที่แตกต่าง
กัน ดังนั้นในปีงบประมาณ 2554 กระทรวงสาธารณสุขและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้ร่วมกันปรับ
แนวทางการบริหารงบประมาณเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยตรง เพื่อให้ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งแก้ไขปัญหาสุขภาพได้สอดรับกับสภาพปัญหาของแต่ละ
พื้นที่ การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ผ่านมาในหลายพื้นท่ี พบว่า เจ้าหน้าท่ียังยึดแผนงาน โครงการ 
และตัวช้ีวัดของส่วนกลางและของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งการแยกงบบริการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคที่พบในพ้ืนท่ีนั้นซึ่งแสดงถึงการขาดการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดขึ้นจริง
ในพื้นที(่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2554ก) 

จากความส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรครวมทั้งวัตถุประสงค์การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคตามนโยบายหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้า จึงต้องมีการประเมินผลการบริหารจัดการงบประมาณ
ดังกล่าว  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ซึ่งรับผิดชอบการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา 
กระบี่  และนครศรีธรรมราช  จึงได้จัดท าโครงการประเมินผลการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ปีงบประมาณ 2554 ของจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลและผลการบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าว อันจะเป็นข้อมูล
พื้นฐานน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับประชาชนต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1.เพื่อศึกษากรอบแนวทางการบริหารงบประมาณการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับ

พื้นที่และชุมชน ปีงบประมาณ 2554 ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 
11 สุราษฎร์ธานี 

2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในการบริหารงบประมาณส าหรับการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค 

3. เพื่อประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณโดยใช้แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และใช้แบบสอบถาม มีระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค  ปีงบประมาณ 2554 ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 ซึ่งประกอบด้วย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช 
         กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารงบประมาณการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคซึ่งจะศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง จ านวนจังหวัดละ 10-20 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยก าหนดดังนี้ 
                 กลุ่ม 1 การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการเก็บข้อมูลจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  7  จังหวัด ประกอบด้วย 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  และหัวหน้าฝ่ายประกันสุขภาพ 

         กลุ่ม 2 การสนทนากลุม่เก็บข้อมูลจากเครอืข่ายบรกิารสขุภาพระดับอ าเภอ (CUP) โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ต าบลหรือศูนย์สุขภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล ในแต่ละจังหวัด เลือกจังหวัดละ 3 อ าเภอ โดยทุกจังหวัด
ประกอบด้วยอ าเภอเมือง และอ าเภออื่นๆ อีก  2 อ าเภอประกอบด้วย 1.ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ
(CUP)/ผู้รับผิดชอบหลัก 2. กรรมการเครือข่าย (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน/ สาธารณสุขอ าเภอ ) 3. ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล/ผู้แทน 4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ค านวณขนาดจากสูตรการประมาณกลุ่มตัวอย่างของยามาเน 
(พสิณุ ฟองศรี, 2550) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 255  คน (ค านวณจากจ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ
ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 มีจ านวน  701 แห่ง โดยใช้บุคลากรที่เป็นตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับต าบล 1 ที่ ต่อ 1 คน) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ 1. การบริหารงบประมาณการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค  2. การจัดสรรงบประมาณการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 3. แผนงานโครงการการสร้าง
เสริมสุขภาพ 4. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการบริหารงบประมาณด าเนินการงานสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค   5. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค และ 6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม และ
การใช้แบบสอบถาม ใช้ระยะเวลาเดือนกันยายน-ธันวาคม 2554 โดยด าเนินการเก็บข้อมูลดังนี้ 

1. ปฐมนิเทศคณะผู้ช่วยวิจัย
2. จัดให้ความรู้แก่ผู้ช่วยวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เก็บข้อมลูไปในแนวทางเดียวกัน
3. ทดลองเก็บข้อมูลโดยผู้ช่วยวิจยัแล้วน าผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูมาวิเคราะห์พิจารณาผลการเก็บ

ข้อมูลเพื่อหาความเที่ยงของการเกบ็รวบรวมข้อมลู (Interrater Reliability) 
4. ประสานงานกบัส านักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด
5. เก็บข้อมูลในแต่ละจังหวดัที่ก าหนดไว้
6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ 
          ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ส าหรับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
อ าเภอ (CUP) ประกอบด้วยประเด็นค าถามแนวสนทนากลุ่ม จ านวน  4 ข้อ และแบบสัมภาษณ์ ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับต าบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน ประกอบด้วยประเด็นค าถามแนวสนทนากลุ่ม จ านวน  5 ข้อ 

 ตอนที่ 2  แบบสอบถาม 
                ส่วนที่ 1 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการบริหารงบประมาณด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค จ านวน 15 ข้อ ค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังน้ี 

ตอบทุกครั้ง ให้ค่าคะแนนเท่ากับ  4 
ตอบบ่อยครั้ง ให้ค่าคะแนนเท่ากับ  3 
ตอบบางครั้ง ให้ค่าคะแนนเท่ากับ  2 
 ตอบนานๆครั้ง ให้ค่าคะแนนเท่ากับ  1 
ตอบไม่เคย ให้ค่าคะแนนเท่ากับ  0 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับบริหารงบประมาณด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค จ านวน 15 ข้อ ค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ดังนี ้

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ดุ     ให้ค่าคะแนนเท่ากับ   5 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก           ให้ค่าคะแนนเท่ากับ     4 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง   ให้ค่าคะแนนเท่ากับ    3 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย           ให้ค่าคะแนนเท่ากับ  2 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สดุ    ให้ค่าคะแนนเท่ากับ   1 

         ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบ แสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหาร
งบประมาณด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2554  
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบโดยใช้เทคนิค IC (Item of Congruence) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน พบว่าแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและแบบสอบถามการมีส่วน
ร่วมและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการบริหารงบประมาณด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค มีความสอดคล้องด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหามากกว่า 0.6 ขึ้นไป ทุกข้อ 

 2 หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามการมีสว่นรว่มและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในการบริหารงบประมาณด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดยการค านวณจาก
สูตรของครอนบาค (Cronbach,s Alpha coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นระหว่าง  0.71- 0.91 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบรหิารงบประมาณด าเนินงานสร้างเสริมสขุภาพและป้องกันโรค ได้

ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
2. ข้อมูลเชิงปริมาณ  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการบริหารงบประมาณ

ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ใช้สถิติเชิงพรรณนาร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการวิจัย        
แนวทางการบริหารงบประมาณงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่  ส าหรับแนวทางการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่/เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พบปัญหา
อุปสรรคที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่ามีการจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า แนวทางการบริหาร
งบประมาณด าเนินงานส่งเสรมิสขุภาพและป้องกันโรคในระดบัส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาลชุมชนพบวา่ 
มีการจัดท าแผนงาน/ โครงการ ตามสภาพปัญหาและความต้องการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของเครือข่าย (CUP) 
และงบประมาณรายหัวประชากรของแต่ละศูนย์สุขภาพชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีการบูรณา
การงบประมาณกับส่วนต่าง ๆ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค พบปัญหา
อุปสรรคเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีความคล่องตัว แนวทางการบริหารงบประมาณด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคระดับโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่เป็นการบูรณาการกับ
งบประมาณส่วนอ่ืน  โดยจัดท าแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของแหล่งงบประมาณหรือบูรณการโดยใช้
ปัญหาเป็นหลักและกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก จากนั้นมีการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อเวทีกองทุนสุขภาพต าบล มี
การก ากับติดตามการประเมินในท่ีประชุม  พบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงบประมาณว่ามีกฎระเบียบค่อนข้างมาก 
ไม่มีความชัดเจนในการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความรู้ในการบริหารงบแก่เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 
43.23 รองลงมาให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ ร้อยละ 42.58 และข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ 
จ านวนเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานมีจ านวนเพียงพอ ร้อยละ 21.29 ผลลัพธ์การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคพบว่าในรอบปีที่ผ่านมามีการด าเนินการตามตัวช้ีวัดงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในทุกตัวช้ีวัดแต่ละ
พื้นที่มีผลด าเนินการที่ไม่เท่ากันและในบางตัวช้ีวัดไม่มีการติดตามผลภายหลั งการด าเนินการเนื่องจากบุคลากรไม่
เข้าใจการเก็บรวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานไม่เพียงพอ รวมทั้งภาระงานอ่ืน ๆ ของเจ้าหน้าท่ี 

อภิปรายผล 

การศึกษากรอบแนวทางการบริหารงบประมาณการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ปีงบประมาณ 2554 ของจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
พบว่า การบริหารงบประมาณการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในแต่
ละพื้นท่ี มีการด าเนินการโดยเน้นการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วน ตั้งแต่การวางแผนงานโครงการ การด าเนินโครงการ 
และการประเมินผลแผนงาน ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารงบประมาณที่อาศัยการมีส่วนร่วม จะก่อให้เกิดความส าเร็จใน
การด าเนินงาน และในปีงบประมาณ 2551 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีแนวทาง
ในการด าเนินงานและบริหารงบประมาณส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคท้องถิ่นและประชาชน เรียนรู้วางแผนส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค ในลักษณะ ร่วมกันคิด ช่วยกันท า (ส านักตรวจราชการและประเมินผล กระทรวง
สาธารณสุข. นโยบายและแนวทางการตรวจราชการ ปี พ.ศ. 2551.( 2551:หน้า6-7) สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยมาตรา 78 (3) กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองต้องพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจกรรมของ
ท้องถิ่นได้เอง และมีส่วนร่วมในการในการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (หทัยชนก สุมาลี ศิริวรรณ 
พิทยรังสฤษฏ์ และจิรสมบูรณ์ โตสงวน, 2553)  ส าหรับรูปแบบการจัดสรรงบประมาณระดับส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ น้ัน ทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ได้รับการจัดสรรจากจังหวัดและโอนไปยังโรงพยาบาลชุมชน เพื่อการ
บริหารจัดการต่างๆ  ทั้งนี้ เนื่องจากข้อก าหนดการเบิกจ่ายต้องอนุมัติงบประมาณจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล
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ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวีรศักดิ์ พุทธาศรี และคณะ (2554) ที่พบว่า อ านาจในการจัดสรรเงินอยู่ที่
กรรมการสุขภาพระดับจังหวัดและอ าเภอ และผลของการจัดสรรขึ้นกับความสัมพันธ์ของเครือข่าย  

2. ผลของการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการบริหารงบประมาณด าเนินการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค  พบว่า ผลของการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในการบริหารงบประมาณด าเนินการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง (ร้อยละ 47.16) ทั้งนี้เนื่องจากการรับนโยบาย และ
การถ่ายทอดนโยบายการเข้าร่วมประชุม  มักเกิดกับกลุ่มผู้บริหารของหน่วยบริการต่างๆ ท าให้ผู้ปฎิบัติไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี   จึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณด าเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน  
สอดคล้องกับการศึกษาของ พีระมน นิงสานนท์, พัฒน์พงษ์ อุดมพัฒน์ และศิริพร ขุมทอง (2548) ที่พบว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามสิทธิประโยชน์หลักคือ การปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต่องานสร้างเสริมสุขภาพ
รูปแบบใหม่ และจากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพที่พบว่าผู้อ านวยโรงพยาบาลชุมชนบางแห่ง ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในนโยบายและวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณให้กับหน่วยบริการต่างๆ และสอดคล้องกับการศึกษาของ
เบ็ญจวรรณ วิจารณปัญญา (2554) ที่พบว่า หลังจากการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  มีการเช่ือมโยงแผนงานสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคกับแผนปฏิบัติการของหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง และความพึงพอใจในโครงการ
ดังกล่าวอยู่ระดับปานกลาง 

3 ผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด จากการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลตามตัวช้ีวัดงานสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Composite Indicators) นั้น พบว่า ในรอบปีท่ีผ่านมา มีการด าเนินงาน ในทุกตัวช้ีวัด 
แต่ละพื้นที่ได้ผลการด าเนินงานที่ไม่เท่ากันเมื่อคิดเป็นร้อยละ  และในบางพื้นที่ไม่มีการติดตามผลภายหลังการ
ด าเนินงาน  ท้ังนี้น่าจะเกิดจากความรู้ความเข้าใจในการในการเก็บรวบรวมข้อมูล และอัตราก าลังที่ไม่เพียงพอของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งภาระงานอื่นๆของเจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับการศึกษาของ พีระมน นิงสานนท์ , 
พัฒน์พงษ์ อุดมพัฒน์ และศิริพร ขุมทอง (2548) ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อระบบรายงาน คือการขาดความรู้ความ
เข้าใจในตัวแปรที่รายงาน เพราะกระบวนการการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ปฏิบัติงานจริ ง และผู้กรอกข้อมูลยังไม่ดี 
ขาดคู่มือที่อธิบายรายละเอียดและเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ  ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับการสรุปผลการประเมิน
กระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของจังหวัดจากทีมประเมินเขต ปี 2553 ที่เสนอแนะว่า 
ส่วนกลางควรก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคให้ชัดเจนและก าหนดให้ตรงกัน
ระหว่างส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งควรถ่ายทอด/สื่อสาร แนวทางการ
ด าเนินงาน  และการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดของจังหวัดให้ผู้บริหารทุกรระดับทราบและเข้าใจร่วมกัน  

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพบว่าในรอบปีที่ผ่านมามีการด าเนินการตามตัวช้ีวัดงาน

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในทุกตัวช้ีวัดแต่ละพื้นที่มีผลด าเนินการที่ไม่เท่ากันและในบางตัวช้ีวัดไม่มีการติดตามผล
ภายหลังการด าเนินการเนื่องจากบุคลากรไม่เข้าใจการเก็บรวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานไม่เพียงพอ รวมทั้งภาระงาน
อื่น ๆ ของเจ้าหน้าที ่โดยมีข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี้  

1. ด้านนโยบาย   พบว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในนโยบายการด าเนินงานของงบประมาณการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น หน่วยงานในระดับสูงหรือผู้บริหารองค์กรควรสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติหรือผู้รับผิดชอบรวมทั้งการช้ีแจงกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน  

2. ด้านงบประมาณ   พบว่า งบประมาณที่ได้รบัการจัดสรรล่าช้าและมีหลายขั้นตอน ดังนั้นผู้รับผิดชอบควรเร่งรัด
การจัดสรรงบประมาณและควรจัดสรรไปยังหน่วยบริการโดยตรง เพื่อให้หน่วยบริการสามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้
และสามารถปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน 
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3. ด้านการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พบว่า เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบควรกระตุ้น/หาวิธีการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น 

4. ด้านบุคลากร พบว่า จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้ง
การสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับการปฏิบัติงานน้อย ดังนั้นผู้บริหารควรมีการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอรวมทั้งการ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากผลการวิจัยดังกล่าวนี้ ท าให้รับทราบผลการด าเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ทั้งในด้านกระบวนการจัดสรรงบประมาณ การวางแผนด าเนินงาน และผลการด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ซึ่งเป็น
ข้อมูลทั้งในส่วนความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์เพื่อการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ
และการพิจารณาแผนการด าเนินงานต่างๆให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติจริงเพื่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน
พื้นที่ต่อไป 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน เพื่อศึกษาสถานการณปญหาและความตองการในการดูแล

ผูสูงอายุ ตําบลหนองกุง อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งแตเดือนมิถุนายน  - ตุลาคม 2555 ผูใหขอมูลหลักคือ 

ผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ และผูนําชุมชน เครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบสัมภาษณเชิงลึก ประวัติการหกลม 

แบบคัดกรองภาวะซึมเศราดวยตนเอง 2 คําถาม (2Q)  แบบประเมินสมรรถภาพสมองฉบับยอ (Mini-Cog) ภาวะ

โภชนาการ และการชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน วิเคราะหขอมูลโดยการหารอยละ คาเฉล่ีย และวิเคราะห

เน้ือหา (Content analysis)  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีโรคประจําตัวอยางนอย 1 โรค โรคประจําตัวที่

พบมากที่สุดคือ ความดันโลหิตสูง รอยละ 21.6 สถานการณปญหาของผูสูงอายุ สรุปไดวา 1) สุขภาพกาย “ยิ่งอายุ

มาก ยิ่งเจ็บ ยิ่งมีหลายโรค” 2) จิตใจ  “ ยิ่งอายุมาก ยิ่งโดดเดี่ยว เครียดจากหน้ีสิน และปญหาครอบครัว” 

3) สังคม “อาศัยอยูกับลูก ๆ หลาน ๆ ชอบชวยเหลือเพื่อนบาน มีสวนรวมกับชุมชนเปนประจํา” 4) ส่ิงแวดลอม

“ใชสวมน่ังยอง เคยมีประวัติหกลม ยิ่งอายุมาก ยิ่งลมงาย” 5) เศรษฐกิจ  “พออยูพอกิน มีหน้ีสินบางเพื่อใชลงทุน

ประกอบอาชีพ” 6) ความเชื่อ “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว อยากมีชีวิตอยูตอ อยากเห็นลูกหลานมีความม่ันคงในชีวิต” 

7) ภูมิปญญาทองถิ่น “ทอผา เล้ียงไหม จักสาน เพลงกลอมเด็ก ดนตรีอีสาน” 8) ความสามารถในการดูแลตนเอง

“ยิ่งอายุมาก ยิ่งดูแลตนเองไดนอย” 9) แบบแผนการดําเนินชีวิต “ความอยาก เส่ียงตอการเกิดโรค”“ยามวาง เล้ียง

หลาน ” “การทํางานบานคือ การออกกําลังกาย” และ 10) บทบาทของครอบครัวหรือผูดูแลผูสูงอายุ “ยิ่งสูงอายุ 

ยิ่งตองพึ่งพา”  ความตองการในการดูแลผูสูงอายุ สรุปไดวา “ตรวจสุขภาพประจําป เพิ่มเบี้ยยังชีพ ปลดหน้ีสิน 

จัดหาอุปกรณ มีรถฉุกเฉินประจําหมูบาน” และบทบาทผูนําชุมชน “จัดเบี้ยยังชีพให จัดงานวันผูสูงอายุเพื่อสราง

คุณคาใหผูสูงอายุ ชุมชนเขมแข็ง ชวยพัฒนาสังคม”  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติคือ 1)  ควรสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 

ผูดูแล และการมีสวนรวมของผูสูงอายุในสังคม 2) พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน 3) จัดระบบ

การดูแลผูสูงอายุโรคเรื้อรังระยะยาวในชุมชน  4) สงเสริมสวัสดิการสังคม การออม และ 5) สงเสริมการถายทอด

องคความรูภูมิปญญาพื้นบานสูชุมชน 

คําสําคัญ : ผูสูงอายุ  สถานการณปญหา  ความตองการในการดูแลผูสูงอาย ุ
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Abstract 
The research employed a mixed methodology. It aimed to study the situation of problems and needs 

for care of the elderly in Tambon Nongkung, Kaedam District, Mahasarakham Province. The study was carried out 

from June to October 2012.  The Key informant comprised elderly people, caregivers for the elderly, and 

community leaders. The instruments for data collection consisted of an in-depth interview form, a questionnaire 

on falling, screening test for depressive disorders (2Q), mini-cognitive assessment instrument (Mini-Cog), nutrition 

checklist for older adults, and activities of daily living. The analysis was to find percentage, mean, and content 

analysis was employed. The results revealed that most of the elderly had at least one chronic illness. The most 

common chronic illnesses including hypertension (21.6%).  Regarding the situation of problems of the elderly: 1) 

“the older the more illness and having more diseases”; 2) “the older the lonelier and more stressed from debts 

and family problems”; 3) “living with children, like to help neighbors and take part in community activities 

regularly”; 4) “using a squat toilet, having the history of falling, the older the easier to fall down;” 5) “sufficient 

with some debts from investment in taking up the occupation;” 6) “do good receive good, wanting to live on and 

see the children have a stable life;” 7) “cloth weaving, raising silkworms, doing wickerwork, lullaby, I-san music;”   

8) “the older the less ability of self help;”  9) “appetite causes the risk of diseases;” each daily living: “looking 

after grandchildren in free time;” “doing housework is an exercise;” and 10) “the older the more dependency.” 

Regarding the need for care of the elderly “annual health examination, more allowance, paying off debts, facilities 

are provided, and ambulance” and the roles of the community leaders and the local administrators: “provide for 

welfare allowance, organize the Elderly Day to enhance the value of the elderly, the community is empowered 

and it helps develop the society.”  Recommendations as the result of the study: in the practical level. 1) there 

should promote of the elderly and caregiver’s potentiality, to promote many participation of the elderly in the 

society;  2) there should be development of community-based care service  for the elderly;  3) there should be 

development of the model of long-term care (LTC) for the elderly with chronic disease; 4) to  promote of the 

social welfare and the saving; and  5) to  promote of I-san local wisdom in the elderly. 

Keywords: Elderly,  Situation of Problems,  Needs for Care of the Elderly 

 
บทนํา 
 ในปจจุบันผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สําหรับประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป 2548 

คือ มีประชากรอายุ 60 ป  ขึ้นไป รอยละ 10.5 และจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในป พ.ศ. 

2543-2573 คาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 15.7 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555) วัยสูงอายุเปนวัยของการเส่ือม  

ทั้งน้ีเพราะมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ผูสูงอายุยิ่งมีอายุมากขึ้น ก็จะมี

อัตราการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังมากขึ้น ผูสูงอายุสวนใหญรอยละ 72-80 มีการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง เชน มีอาการ

ปวดขอ ตาง ๆ (รอยละ 43-48) มีโรคความดันโลหิตสูง  (รอยละ 14-27) มีโรคเบาหวาน (รอยละ 3-9) มีอาการ

หลงลืมงาย (รอยละ 8-12) มีปญหาการมองในระยะใกล (รอยละ 40-55) มีปญหาทางการไดยินเสียง  (รอยละ 8-

15) สูบบุหรี่เปนประจํา (รอยละ 12-26) ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (รอยละ 9-21) มีปญหาเก่ียวกับเทา ทําใหเดินไม

สะดวก   (รอยละ 16) มีปญหาหกลม (รอยละ 10)  (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2551) สําหรับ

จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยูตอนกลางของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี “ฮีตสิบสอง” ประกอบอาชีพดานกสิกรรมเปนสวนใหญ ใชชีวิตอยางเรียบ

งาย  มีการไปมาหาสูกัน ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทั่วไป (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2555) 
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ปจจุบันจังหวัดมหาสารคาม มีจํานวนประชากรทั้งหมด 945,149 ราย  (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 

2555)  ในสวนของประชากรผูสูงอายุจังหวัดมหาสารคาม พบวา รอยละของจํานวนผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้น จาก

รอยละ  3.45 (17,229 ราย) ในป พ.ศ.2503 มีจํานวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.89 (28,521 ราย) ในป พ.ศ. 2523 และ

มีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 7.39 (71,213 ราย) ในป พ.ศ. 2542 ตามลําดับ (วิทยาลัยประชากรศาสตร, 2555) 

อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม แบงพื้นที่การปกครองออกเปน 5 ตําบล 89 หมูบาน สําหรับตําบลหนองกุง 

ประกอบดวย 16 หมูบาน 955 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรทั้งหมด 4,235 ราย ผูสูงอายุ จํานวน 484 ราย ผูพิการ 

จํานวน 85 ราย จํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง จํานวน 205 ราย โรคที่พบมากที่สุดคือ เบาหวานและความดันโลหิตสูง 

จํานวน 130 ราย (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคกไร, 2555) 

จากขอมูลดังกลาว จึงมีความจําเปนตองเตรียมการรับมือกับจํานวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการแพทยและสาธารณสุข โดยการใหความสําคัญกับกลุมประชากรผูสูงอายุ การสงเสริม

สุขภาพปองกันโรค รวมถึงการบําบัดรักษาเม่ือเจ็บปวย ตลอดจนการใหความรูเพื่อการปองกันโรค  ซ่ึงจะเปนการ

เพิ่มโอกาสใหผูสูงอายุที่มีศักยภาพในการดํารงชีวิตตามปกติ (Active Aging) สามารถสรางประโยชนในกับชุมชน

และสังคม กลุมวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ไดตระหนักถึง

ความสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรังในชุมชน  จึงสนใจศึกษา

สถานการณปญหาและความตองการในการดูแลผูสูงอายุจังหวัดมหาสารคาม เพื่อประโยชนในการสรางและพัฒนา

ระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน  ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมและพัฒนาการถายทอดองคความรูภูมิ

ปญญาพื้นบานสูชุมชน  ตลอดจนการเตรียมความพรอมการทํากิจกรรมดานตาง ๆ  ใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูสูงอายุและเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาสถานการณปญหาของผูสูงอายุชุมชนตําบลหนองกุง อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม

2. เพื่อศึกษาความตองการในการดูแลผูสูงอายุชุมชนตําบลหนองกุง อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี  เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) ประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) โดยใชรูปแบบการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) และการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative research) พื้นที่ศึกษาวิจัยไดแก ผูสูงอายุที่อยูในชุมชนตําบลหนองกุง  หมูที่ 2, 4, 7, 10 

และ 15  อําเภอแกดํา  จังหวัดมหาสารคาม ระยะเวลาในการศึกษาระหวางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2555 ผูให

ขอมูลหลัก ประกอบดวย ผูสูงอายุจํานวน 51 ราย ผูดูแลผูสูงอายุ จํานวน  11  ราย และผูนําชุมชน จํานวน 4 ราย 

การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือวิจัย ไดแก 1) แบบบันทึกขอมูล

สวนบุคคล 2) แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบก่ึงโครงสราง (Semi structure in-depth interview)  3)  แบบสอบถาม

เก่ียวกับประวัติการหกลม (Resnick, 2003 อางถึงในผองพรรณ อรุณแสง, 2554) 4) แบบประเมินภาวะโภชนาการ

ผูสูงอายุในชุมชน (The nutrition screening initiative, 1992 อางถึงในผองพรรณ  อรุณแสง, 2554) 5) แบบ 

คัดกรองภาวะซึมเศราดวยตนเอง 2 คําถาม (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ, 2551; สุวรรณา  อรุณไพศาล และคณะ, 

2550)  5) แบบประเมินสมรรถภาพสมองฉบับยอ (Mini cog) (Galvin & Sadowsky , 2012; สํานักพัฒนา

สุขภาพจิต, 2555) และ 6) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน (สุทธิชัย จิตะพันธกุล, 
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2542) ซ่ึงไดผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญดานการดูแลผูสูงอายุ จํานวน 

4 ทาน  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยชี้แจงผูชวยวิจัยใหเขาใจวัตถุประสงคการทําวิจัยภาคสนาม รายละเอียด

ของเครื่องมือที่ใชและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากน้ันจึงดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน คือ        

1) ผูวิจัยสํารวจรายชื่อผูสูงอายุที่เขารับบริการ 2)  ผูวิจัยเขาพบผูสูงอายุเปนรายบุคคลที่บาน  โดยการอธิบาย

วัตถุประสงคของการวิจัย  เม่ือกลุมตัวอยางยินยอมเขารวมการวิจัย  แลวจึงขออนุญาตใหเซ็นใบยินยอมเขารวมวิจัย

ไวเปนลายลักษณอักษร  3)  เริ่มการสัมภาษณผูสูงอายุ  ญาติผูดูแล และแกนนําชุมชนตามแนวคําถาม บันทึกเสียง

ขณะสัมภาษณ  และจดบันทึกภาคสนาม  ใชเวลาสัมภาษณรายละ 1-2  ครั้ง ๆ ละ 30-45  นาที  4) ผูวิจัย

ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล แลวนํามาวิเคราะหขอมูลโดยขอมูลเชิงปริมาณนํามาคํานวณหารอยละ

คาเฉล่ีย ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) ตามวิธีของโคไลซ่ี (Colaizzi, 1978 cited 

in Speziale and Carpenter, 2007) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1.  ขอมูลทั่วไป ผูสูงอายุทั้งหมด 51 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 62.7 อายุเฉล่ีย 73 ป เปนวัย

สูงอายุตอนตน (อายุ 60-69 ป)  มากที่สุด รอยละ 39.2 สถานภาพสมรสคูและหมาย มีจํานวนเทากัน รอยละ 49  

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 รอยละ 60.8 การประกอบอาชีพ อาศัยอยูบานเฉย ๆ รอยละ 41.2 รองลงมา

ประกอบอาชีพทํานา รอยละ 33.3  สวนใหญเปนกลุมที่ชวยเหลือตนเองไดดี รอยละ 97.9  มีรายไดเฉล่ีย 2585.71 

บาท  มีรายไดนอยกวา 1,000 บาท รอยละ 47.1 และมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจายในครอบครัว  รอยละ 52.40 

ไดรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุครบทุกคน รอยละ 100 จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีไมเกิน 4 ราย  รอยละ 60.8  

ผูสูงอายุทุกคนมีผูดูแลอยางใกลชิด  ผูดูแลสวนใหญเปนบุตรสาว รอยละ 60 อาศัยอยูกับบุตร รอยละ 54.90 มีโรค

ประจําตัวอยางนอย 1 โรค  รอยละ 58.80 โรคประจําตัวที่พบมากที่สุดคือ  โรคความดันโลหิตสูง รอยละ 21.6 

รองลงมาคือโรคเบาหวาน รอยละ 17.7 ผูสูงอายุมีปญหาทางสายตา  รอยละ 28.3  มีประวัติหกลม รอยละ 13.7 

จํานวนฟนแทที่เหลืออยูเฉล่ีย 16.45 ซ่ี ผูสูงอายุสวนใหญ มีภาวะเส่ียงทางโภชนาการปานกลาง ( x =4.35 , 

SD=2.97)  ไมมีภาวะซึมเศรา  ( x =0.10 , SD=0.38) ไมมีปญหาเรื่องความจํา ( x =0.12 , SD=0.33) สามารถ

ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดตามปกติ  ไมเปนภาวะพึ่งพา  ( x =19.12 , SD=2.13) 

2.  สถานการณปญหาผูสูงอายุ   

 1) ดานรางกาย “ย่ิงอายุมาก ย่ิงเจ็บ ย่ิงมีหลายโรค” ผูสูงอายุเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตาง ๆ เชน 

ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  ตามัวมองไมเห็น หูหนวก มีปญหาสุขภาพชองปาก จํานวนฟนแทเหลืออยูนอย บาง

รายไมมีฟนแทเหลืออยูเลย และมีความเส่ียงตอการเกิดภาวะพรองโภชนาการ  กลุมอายุที่มีปญหาสุขภาพมากที่สุด

และมีโรคประจําตัวมากกวา 2 โรคขึ้นไปคือผูสูงอายุตอนกลางหรืออายุมากกวา 70 ปขึ้นไป 

 2) ดานจิตใจ  “ย่ิงอายุมาก ย่ิงโดดเดี่ยว เครียดจากหนี้สิน และปญหาครอบครัว” ผูสูงอายุสวน

ใหญ มีบุตรคอยดูแลและใหกําลังใจอยูเสมอ ครอบครัวใหความเคารพยกยอง ผูสูงอายุยังมีบทบาทสําคัญใน

ครอบครัวและชุมชน ปญหาดานจิตใจของผูสูงอายุที่พบคือมีผูสูงอายุ 1 รายที่อาศัยอยูลําเพียงคนเดียวเน่ืองจากบุตร

ทํางานตางจังหวัด ทําใหรูสึกเดี่ยวดาย และผูสูงอายุอีก 3 ราย เครียดจากปญหาหน้ีสินในครอบครัว ลูกหลานไมเชื่อ

ฟง  เม่ือมีความเครียดหรือทุกขใจ  ผูสูงอายุจะนอนหลับ พักผอนหรือไปเดินเลน ทํางานบาน ดูโทรทัศน  ฟงวิทยุ 

พูดคุยกับเพื่อนบาน หาหนังสือมาอาน สวดมนตและไปจําศีลที่วัด ซ่ึงการศึกษาของศศิพัฒน ยอดเพชร  (2552) 
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พบวา องคประกอบที่มีผลตอความสุขของผูสูงอายุไทย ไดแก การไมเปนหน้ี การมีสุขภาพดี การอยูอาศัยในชุมชนที่

ดี มีความไวเน้ือเชื่อใจกัน  เก้ือกูลชวยเหลือกัน ไมรูสึกกังวลตอความปลอดภัย และความรูสึกพอเพียง ดังคํากลาว

ของผูสูงอายุ  “คิดมากเรื่องเปนความกันกับญาติ”  “เครียดเรื่องหาเงินมาใชหน้ี” “มีนอยใจเวลาลูกวา เคยบน

นอยใจ ไมอยากอยู อยากใหชวยหน้ีชวยสิน” “มีความเครียดบางเล็กนอย สวนมากจะเปนเรื่องเก่ียวกับคนใน

ครอบครัว” “มีความเครียด เน่ืองจากหลานสอนไมไดดั่งใจ” “มีความเครียดอยูบอยๆ จากการเปนหน้ี  ก็พยายาม

ไมเครียด” การปรับตัวตอความเครียด “เม่ือมีอาการเครียด จะนอนหลับพักผอนหรืออาจจะไปเดินเลน  พูดคุยกับ

คนในชุมชนแลวความเครียดก็หายไป” “หากมีเรื่องทุกขใจ จะน่ังสวดมนต อานหนังสือธรรมะ”  

3) ดานสังคม “อาศัยอยูกับลูก ๆ หลาน ๆ ชอบชวยเหลือเพื่อนบาน มีสวนรวมกับชุมชนเปน

ประจํา”  ผูสูงอายุสวนใหญอยูในกลุมติดสังคม สามารถเดินออกนอกบาน ทํากิจกรรมในชุมชนได ไมตองพึ่งพา มี

ผูดูแลใกลชิดเปนบุตรสาว เม่ือเจ็บปวยจะมีผูพาไปรักษา เม่ือตองเขารับรักษาในโรงพยาบาลก็สามารถเบิกคา

รักษาพยาบาลตามสิทธิ ไมเปนภาระของครอบครัว ผูสูงอายุกลุมที่อยูติดบานเน่ืองจากคิดวาตนเองอายุมากแลว 

และลูกหลานคิดวาวัยสูงอายุควรพักผอน ไมตองทํางาน จึงใหอยูบานเฉย ๆ ดังคํากลาวของผูสูงอายุ  “ลูกสาว คอย

หุงหาอาหารและทําทุกๆ อยางให เชน ซักเส้ือผา สมาชิกในบานรักใครดี สวนเครือญาติก็มีบานอยูติดๆกัน ไปมาหา

สูตลอด มาถามไถสาระทุกขสุขดิบอยูเสมอ  และกับชุมชน ไปรวมงานในทุกๆ โอกาสที่สามารถไปได ชวยเหลืองาน

ในหมูบานเปนประจํา ไปวัดเกือบทุกวัน เดินไปวัดเองหรือบางครั้งลูกสาวก็ไปสง ”  

4) ปญหาดานส่ิงแวดลอม “ใชสวมนั่งยอง เคยมีประวัติหกลม ย่ิงอายุมาก ย่ิงลมงาย”  ผูสูงอายุ

สวนใหญเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุล่ืนหกลม บางรายอาศัยอยูชั้นสองของบาน ตองเดินขึ้นบันได หองนํ้าไมมีราวจับ 

5) ปญหาดานเศรษฐกิจ “พออยูพอกิน มีหนี้สินบางเพื่อใชลงทุนประกอบอาชีพ ”  ผูสูงอายุ  

สวนใหญมีรายไดไมเพียงพอตอคาใชจาย  บางรายกูเงินมาลงทุนทํางาน ทํานาทําไร สรางบาน ผอนรถยนต กูใหลูก

สาวไปทํางานเมืองนอก รายไดหลักมาจากเบี้ยยังชีพ การทํานาปละครั้ง บุตรหลานใหบางสวน นอกจากน้ีทําไรออย 

ไรมันสําปะหลัง จักสาน ทอผา และเล้ียงวัว  ผูสูงอายบุางรายจะดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียง ไมมีปญหาเรื่องคาใชจาย

ในครอบครัว  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาผูสูงอายุไทยบริบทจังหวัดมหาสารคาม (สมพร โพธินาม และคณะ, 2550) 

พบวา ผูสูงอายุมีรายไดในระดับต่ําและมีหน้ีสิน ผูสูงอายุสวนใหญมีรายไดจากบุตรหลานและเงินสงเคราะหผูสูงอายุ 

ดังคํากลาวของผูสูงอายุ “ครอบครัวมีรายไดจาการตัดออยและปลูกมัน ลูกสงมาให แตครอบครัวยังมีหน้ีที่กูมาสราง

บาน” “ปญหาที่กําลังประสบคือภาระหน้ีสินที่ยืมมาลงทุนในการทําไร และการสงผอนรถยนต” “ไมไดประกอบ

อาชีพอะไร รายไดมาจากเงินเบี้ยยังชีพ โดยจะเอาเงินใหบุตรสาวไวใชจาย หุงหาอาหาร ดูแลสุขภาพ รายได 

รายจายก็พอกิน พอใช ถาใชคนเดียว เฉพาะคาอยูกิน แตตองใชกับบุตรดวย” “กูยืมเงินจาก ธกส. เพื่อใหลูกสาว

เปนทุนในการทํางาน แตลูกสาวจะใหเงินใชจายทุกวัน  ไมเดือนรอน และจะไดเบี้ยผูสูงอายุทุกเดือน” “พอใชอยู 

ประหยัด ไมมีรายไดจากที่อ่ืน ถาไมมี จะโทรหาลูก” 

6) ความเช่ือ “ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว อยากมีชีวิตอยูตออยากเห็นลูกหลานมีความม่ันคงในชีวิต”

ผูสูงอายุสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีความเชื่อในการทําดีไดดี ตายแลวจะไดขึ้นสวรรค เชื่อในการรักษาแผน

ปจจุบัน บางรายเชื่อในการรักษาดวยสมุนไพร เชื่อเรื่องเวรกรรม ภูตผีปศาจ  เปาหมายสูงสุดในชีวิตมีความสุข ไมมี

โรคภัยเบียดเบียน  อยากร่ํารวยไมมีหน้ีสิน ตองการใหลูกหลานอยูดวยในบั่นปลายชีวิต  อยากเห็นลูกหลานประสบ

ความสําเร็จมีงานทําที่ม่ันคง ไมหลงผิดทาง  ไมลําบาก ดังคํากลาวของผูสูงอายุ“เชื่อวาทําดี ไดดี  และการทําบุญทํา
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ใหเรามีความสุข สงบ”“อยากใหหมดหน้ีหมดสิน อยากใหลูกหลานทํางานเปนขาราชการ จะไดไมลําบาก” 

“เปาหมายสูงสุดในชีวิตตอนน้ีคือ อยูดีมีสุข ไมเจ็บไมปวย อยากมีชีวิตอยูนานจนอายุเกาสิบถึงรอยป” 

 7) ภูมิปญญาทองถิ่น “ทอผา เล้ียงไหม จักสาน เพลงกลอมเด็ก ดนตรีอีสาน”ภูมิปญญาทองถิ่น

ของผูสูงอายุที่ควรสืบทอดไดแก การทอผา จักสานตะกรา กระเปา สานตาขาย รองเพลงกลอมเด็ก  เปาแคน        

ตีกลองยาว กลองตึ้ง (ตีงานบุญผะเหวดหรือบุญพระเวสสันดร)  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1: ภูมิปญญาพื้นบานอีสาน “ทอผา และจักสานตะกรา” 

 8) ความสามารถในการดูแลตนเอง  “ย่ิงอายุมาก ย่ิงดูแลตนเองไดนอย” ผูสูงอายุสวนใหญยัง

สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันขั้นพื้นฐาน (Basic ADLs) ได เชน การรับประทานอาหาร ลางหนา  อาบนํ้า  เขา

หองนํ้า แตงตัว ลุกออกจากเตียง  เดินในบาน เดินขึ้นลงบันได และการกล้ันอุจจาระปสสาวะ  สวนความสามารถใน

การดูแลตนเองที่ซับซอนขึ้น  (Instrumental ADLs) ผูสูงอายุสวนใหญสามารถทําไดหลายอยาง เชน สามารถจัดยา

รับประทานเอง เดินทางออกนอกบานได  เตรียมอาหาร มีผูสูงอายุเพียง 1 ราย อายุ 96 ป ซ่ึงเปนวัยสูงอายุตอน

ปลายที่เดินไมไดจากอุบัติเหตุหกลม 

 9)  แบบแผนการดําเนินชีวิต “ย่ิงสูงอายุ ย่ิงมีคุณคา”“ความอยาก เส่ียงตอการเกิดโรค”“ยาม

วาง เล้ียงหลาน ” “การทํางานบานคือการออกกําลังกาย” “นอนเร็ว ตื่นเชา” ปกติผูสูงอายุจะตื่นนอนแตเชา

เพื่อหุงขาว เตรียมใสตักบาตรและใหหลานรับประทานกอนไปโรงเรียน  และออกกําลังกายโดยยืดเสนยืดสาย 

หลังจากรับประทานอาหารเชาแลวสวนใหญจะทํางานบานเล็ก ๆ นอย ๆ เชน ทําความสะอาดบาน ทําสวนครัว 

เล้ียงหลาน ไปเลนกับเพื่อนบาน หลังรับประทานอาหารกลางวัน จะไปเล้ียงวัว  ดูคนงานตัดออย ไปสวนรดนํ้าผัก 

บางรายตองดูแลพี่สาวที่นอนปวยอยู  บางรายนอนพักผอน การรับประทานอาหารเย็นสวนใหญจะรอรับประทาน

อาหารพรอม ๆ กัน ผูสูงอายุสวนใหญจะหุงขาวเอง เพื่อรอรับบุตรกลับจากที่ทํางานหรือรอหลานกลับจากโรงเรียน 

กอนเขานอนจะดูโทรทัศน สวดมนตไหวพระ  หากมีงานบุญในวันพระจะไปรวมทําบุญหรือกิจกรรมสําคัญในหมูบาน  

ชอบชวยเหลืองานบุญ กิจกรรมยามวางมักจะน่ังเลนนอนเลน ดูโทรทัศน  ผูสูงอายุสวนใหญรับประทานอาหาร

พื้นบานอีสาน  น่ึงปลา ลวกผัก กรณีมีโรคประจําตัวจะพยายามรับประทานอาหารตามที่แพทยหรือพยาบาลแนะนํา 

ยกเวนผูสูงอายุบางรายยังคงรับประทานอาหารตามความชอบของตนเอง บางรายยังคงรับประทานอาหารดิบ ๆ 

ลาบเลือด เน่ืองจากมีความเชื่อวาทําใหรางกายแข็งแรง  ผูสูงอายุชายบางคนยังดื่มเหลาและสูบบหุรี่  
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3. บทบาทครอบครัวหรือผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุ “ย่ิงสูงอายุ ย่ิงตองพึ่งพา” ผูดูแลสวนใหญจะเปน

บุตรสาวของผูสูงอายุ ซ่ึงจะดูแลชวยเหลือดานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ปรุงอาหารหรือหาวัตถุดิบมาให คอย

เตือนเวลารับประทานยา ไปรับสงที่วัด ซักเส้ือผาให ดูแลเรื่องคาใชจายในครอบครัว เม่ือไมสบายจะพาไปพบแพทย 

และ ไมรูสึกวาเปนภาระในการดูแลผูสูงอาย ุ  

4. ความตองการในการดูแลผูสูงอายุ“ตองการตรวจสุขภาพประจําป เพิ่มเบี้ยยังชีพ ปลดหนี้สิน

จัดหาอุปกรณอํานวยความสะดวก มีรถฉุกเฉินประจําหมูบาน”  ผูสูงอายุและผูดูแลตองการไดรับการชวยเหลือ 

ดังน้ี 1) ระบบสวัสดิการและสังคม ตองการใหรัฐสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพิ่ม การปลดหน้ีสิน  ตองการใหบุตรไดรับเบี้ย

พิการ เพื่อนําเงินมาใชจายในครอบครัว จัดใหมีจํานวนอาสาสมัครประจําหมูบานเพิ่มขึ้น  ตองการใหมีรถฉุกเฉิน

ประจําหมูบานเพื่อรับสงผูปวยโรคหัวใจ และสรางบานใหแกผูยากไร  2) ภาวะสุขภาพ ตองการทราบขอมูลเก่ียวกับ

สุขภาพและการดูแลผูสูงอายุ ขอมูลเก่ียวกับโรคเรื้อรัง ในเรื่องของการสงเสริมสุขภาพตองการใหเขามาตรวจสุขภาพ

ในหมูบานอยางสมํ่าเสมอ ใหมีการเยี่ยมบาน เน่ืองจากผูสูงอายุเดินทางลําบาก  ใหการดูแลเรื่องสุขภาพของผูสูงอายุ

และผูปวยในชุมชน เชน ชวยรักษาหรือพาผูปวยจิตเวชไปโรงพยาบาล จัดหาอาหารเสริมใหผูสูงอายุ เชน นม หรือ

วิตามินบํารุงรางกาย เปนตน จัดใหมีการออกกําลังกาย เชน การเตนแอโรบิค 3) การสนับสนุนอุปกรณอํานวยความ

สะดวกในชีวิตประจําวัน เชน มาตัดแวนให  ทําฟนปลอม  จัดหารถเข็น ไมเทา และเครื่องชวยฟง เปนตน  ใหนัก

กายภาพบําบัดมาชวยเหลือดานการเคล่ือนไหวรางกาย 4) การสนับสนุนดานจิตสังคม จิตวิญญาณ ตองการไดรับ

การดูแลจากลูกหลาน ตองการใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณคาผูสูงอายุอยางตอเน่ือง กิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และตองการใหสงเสริมการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น  

5. บทบาทผูนําชุมชน ผูบริหารระดับทองถิ่น  “จัดเบี้ยยังชีพให จัดงานวันผูสูงอายุเพื่อสรางคุณคาให
ผูสูงอายุ ชุมชนเขมแข็ง ชวยพัฒนาสังคม” ชุมชนจะจัดกิจกรรมทางดานศาสนา ตรวจลูกนํ้ายุงลาย เงินออมวันละ
บาท ใหของใชยังชีพ ชวยเหลือฌาปนกิจศพ และสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งน้ี พบวา  1) ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพโรคเรื้อรัง ทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน รวมไป

ถึงปญหาการมองเห็น การไดยิน และปญหาสุขภาพชองปาก  2) ผูสูงอายุมีศักยภาพในการดูแลตนเอง (Active 
aging) ผูสูงอายุสวนใหญสามารถชวยเหลือดูแลตนเองได  ผูสูงอายุยังแข็งแรงประกอบอาชีพได มีความสุขพึงพอใจ
ในชีวิต บุตรหลานดูแลใกลชิด แตมีผูสูงอายุบางรายผูสูงอายุรูสึกโดดเดี่ยวและกลัววาตนเองเปนภาระของบุตรหลาน 
3) ผูสูงอายุมีบทบาทสําคัญในสังคม เปนที่พึ่งทางใจของบุตรหลาน มีบทบาทสําคัญของพิธีกิจกรรมทางศาสนา การ
อนุรักษวัฒนธรรม 4) ผูดูแลขาดความรูในการดูแลผูสูงอายุ มีปญหาคาใชจาย 5)  ผูสูงอายุตองการการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพเพิ่ม การปลดหน้ีสิน  ไดรับการดูแลจากลูกหลานตองการใหบุตรไดรับเบี้ยพิการเพื่อนําเงินมาใชจายใน
ครอบครัว  6) ตองการทราบขอมูลเก่ียวกับสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุ ตองการขอมูลเก่ียวกับโรคเรื้อรัง การ
สงเสริมสุขภาพ ตองการใหเขามาตรวจสุขภาพในหมูบานอยางสมํ่าเสมอ ใหมีการเยี่ยมบาน เน่ืองจากผูสูงอายุ
เดินทางลําบาก  ตองการใหดูแลเรื่องสุขภาพชองปาก  ทําฟนปลอม  ตัดแวน จัดหาเครื่องชวยฟง รถเข็น ไมเทา จัด
ใหมีการออกกําลังกาย มีรถฉุกเฉินประจําหมูบาน และ 7) สนับสนุนการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น  

ขอเสนอแนะการทําวิจัย คือ 1) ควรศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะเส่ียงดานสุขภาพของผู สูงอายุ 
2) พฤฒพลัง (Active Aging) ดานการมีสวนรวมของผูสูงอายุในชุมชน 3) ควรศึกษาพัฒนาศักยภาพผูดูแลแบบ
บูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 4) ศึกษาปญหาเศรษฐกิจ การปลดหน้ีสินของผูสูงอายุ 5) ศึกษารูปแบบการ
สรางและพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน และ 6)  ศึกษารูปแบบการสงเสริมและพัฒนาการ
ถายทอดองคความรูภูมิปญญาพื้นบานสูชุมชน   
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การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

ควรนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ดังน้ี 1)  ควรสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ ผูดูแล และการมีสวนรวมของ
ผูสูงอายุในสังคม 2) พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน 3) จัดระบบการดูแลผูสูงอายุโรคเรื้อรังระยะ
ยาวในชุมชน  4) สงเสริมสวัสดิการสังคม การออม และ 5) สงเสริมการถายทอดองคความรูภูมิปญญาพื้นบาน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ผูสนับสนุนทุนวิจัยประจําป 2555 
ขอขอบพระคุณ ดร.ทักษิณา ไกรราช อาจารยปราณี  คําศิริรักษ อาจารยพนิดา โยวะผุย และคุณบุญเรียง บัวละคุณ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือวิจัย ขอขอบพระคุณอาจารยสกล  สรเสนา ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบบทคัดยอ 
(Abstract) งานวิจัย  และขอขอบคุณคณาจารยกลุมวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ นักศึกษาพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต  ชั้นปที่  3  รุนที่  28 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ที่ใหความรวมมือในการดําเนินการเก็บ
ขอมูลวิจัยภาคสนามและดําเนินกิจกรรมตามโครงการวิจัยเปนอยางด ี

 
เอกสารอางอิง 

ผองพรรณ  อรุณแสง.  (2554).  การพยาบาลปญหาสําคัญของผูสูงอาย:ุ การนําไปใช.  ขอนแกน :  
            คลังนานาวิทยา. 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย.  (2551).  สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ.2550.  กรุงเทพฯ :                 
 บริษัททีคิวพี  จํากัด. 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข.   (2551).  “แบบคัดกรองโรคซึมเศรา   

 2 คําถาม (2Q)” , ใน  แนวทางเฝาระวังโรคซึมเศราระดับจังหวัด. พิมพครั้งที่2, อุบลราชธานี: 
ศิริธรรม ออฟเซ็ท. 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (Wikipedia dictionary).  (2555).  ขอมูลจังหวัดมหาสารคาม.  สืบคนเม่ือ 
 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555, จาก  http://th.wikipedia.org/wiki 
วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  (2555).  ขอมูลผูสูงอายุที่นาสนใจ. กรุงเทพฯ :  
 สืบคนเม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2555, จาก http://www.cps.chula.ac.th 
สมพร  โพธินาม และคณะ.  (2552 ).  “ผูสูงอายุไทย : บริบทของจังหวัดมหาสารคาม”, ศรีนครินทร    
 เวชสาร. ปที่ 24 (ฉบับที่ 3), 197-205. 
สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2555).  สรุปผลที่สําคัญของการทํางานของผูสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.  
 2554.  กรุงเทพฯ : สํานักสถิติพยากรณ สํางานสถิติแหงชาติ. 
สมารทไลฟ. (3 พฤศจิกายน 2555). “2-9-8 รหัส..นวัตกรรมเฝาระวังโรคซึมเศรา”, ไทยรัฐ. (7).  
สุทธิชัย จิตะพันธกุล.  (2542).  หลักสําคัญทางเวชศาสตรผูสูงอายุ.  พิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สุวรรณา อรุณไพศาล, ธรณินทร กองสุข, ณรงค มณีทอน และคณะ.  (2550).  “การพัฒนาและความ 

 เที่ยงตรงของแบบคัดกรองโรคซึมเศราชนิด 2 คําถามในชุมชนไทยอีสาน”, วารสารสมาคม 
 จิตแพทยแหงประเทศไทย.  ปที่ 52 (ฉบับที่ 2), 138-148. 

Galvin, James E. and Sadowsky, Carl H.  (2012).  “Practical guideline for the recognition  
 and diagnosis of dementia”, Journal of  the American Board of the Family  
 Medicine. 25, 367-382. 
Speziale, H.J. and  Carpenter, D.R.  (2007).  Qualitative research in nursing: advancing  

The humanistic imperative. 4 th ed., Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

- 348 -



การประชุมวิชาการระดับชาต ิราชภฎัสุราษฎรธานีวิจัย คร้ังท่ี 9 : 2556 
“การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 

กลุมที่ 6 การวิจัยในบัณฑิตศึกษา (การศึกษา) 

- 349 -



การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสรุาษฎร์ธานีวิจยั ครั้งที่ 9  : 2556 
“การวิจยัเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 
 

      

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

The Preparation for ASEAN Community Participation   
of  Suratthani Rajabhat University students 

 
นายอภิจิตร ์ณ นคร1  นายประเสริฐ พืชผล2  นางสาววรรณยุพา  กาญจนพงศ์3 นางขวัญใจ  บญุสินธุ์4  

นางอ าไพวิทย์  จุง่พิวัฒน์5  นางสาวปรัศนี  อัจจิมาพร6 และนางสาวชิดาวัลย์ อัครนันท์กุลวัต7 

สาขาวิชาภาวะผู้น าการจัดการศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84100 
โทร. 0-7735-5466  โทรสาร 0-7735-5468 อีเมล์ aor_naluk@hotmail.com  

 

Mr.Apijitr  Na NakorN1 Mr.Prasert  Pertpol2 MissWanyupa  Karnjanapong3 Mrs.Kwanjai  Boonsin4 

Mrs.Umpaiwit  Jungpiwat5 Miss Prasanee Ajjimaporn6 MissChidawan  Akaranankulawat7 

Degree Sought Educational Leadership Faculty of the graduate school Suratthani Rajabhat University Suratthani  84100   

Tel: 0-7735-5466, Fax: 0-7735-5466 E-mail: aor_naluk@hotmail.com   

   

บทคัดย่อ  
 การศึกษาการเตรียมความพร้อมและแนวทางการพัฒนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  พบว่าการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด  คือ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  และด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซียน  และควรมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน มีการประสานภาคีเครือข่าย  เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  จัดโปรแกรมการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและระดมทรัพยากรจากสถานประกอบการทั้งภายในประเทศ  และประเทศสมาชิกอาเซียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ค าส าคัญ : การเตรยีมความพร้อม  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประชาคมอาเซียน 
 
Abstract  

The Preparation of the students for ASEAN Community Participation is totally moderate. Each of the 
understanding and knowledge aspects considered are also moderate. The highest mean is the extracurricular 
activities understanding and knowledge, the next aspects are about occupational skills training, the curriculum 
and the understanding and knowledge  about Asean. The development method for The Preparation of the 
students for ASEAN Community Participation is giving them knowledge and understanding about ASEAN 
community, coordination about professional personal exchange within ASEAN nations. Moreover it should have 
the provision of exchange students program and resources mobilization from domestic and the other ASEAN 
nations organizations in order to develop the learning manage system being used in the present.    
Keywords : The Preparation , Suratthani Rajabhat University students , ASEAN Community 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN)   
หรืออาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ.(2552:2) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2510  โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อสร้าง
ความมั่นคงและต่อต้านการปกครองระบบคอมมิวนิสต์เป็นหลัก  ต่อมาความร่วมมือมุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคโดยมีการจัดท าเขตการค้าเสรีอาเซียนเพื่อกระตุ้นการค้าภายในภูมิภาค  ในภายหลังได้มีการย้ายความ
ร่วมมือด้านการค้าบริการโดยมีการจัดท ากรอบความตกลงด้านการค้าบริการและเปิดเขตการลงทุนอาเซียนเพื่อดึง
เงินทุนและความร่วมมือภายในอาเซียน  ในปี พ.ศ.2546  ผู้น าอาเซียนเล็งเห็นว่าการรวมกลุ่มควรแข็งแกร่งขึ้นโดย
พัฒนาเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN  Community: AC)  ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020)  ต่อมาผู้น าอาเซียน
ได้เห็นชอบร่วมกันว่าควรเร่งให้เกิดประชาคมอาเซียนเร็วข้ืนเป็นภายในปี พ.ศ.2558  (ค.ศ.2015) เพื่อการแข่งขันกับ
ภูมิภาคอื่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก โดย AC  จะเป็นชุมชนอาเซียนที่มีกฎบัตรอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  และประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ในการเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  สิ่งส าคัญที่สุดคือเรื่องการศึกษา สุรินทร์ พิศสุวรรณ.(2555:150) 
กล่าวว่าต้องท าให้เด็กเลิกการเรียนรู้แบบท่องจ าให้ได้  ซึ่งน่ีคือการเปลี่ยนความคิดทั้งระบบ  มาช่วยกันคิดหลักสูตร
ที่เน้นสอนให้เด็กๆ คิดเป็น  สังเคราะห์ข้อมูลเป็น  และวิเคราะห์ความเป็นไปได้  ต้องผลักดันให้เด็ กๆ ใช้
ภาษาอังกฤษเป็น  ช่วยขยายขีดความสามารถในการแสดงออก  การเสนอความคิดเห็น  การขายสินค้า  การเจรจา
ต่อรองต่างๆ ก็ต้องใช้ภาษาในการสร้างความเข้าใจทั้งสิ้น  ส าคัญคือต้องค านึงว่าจะสอนคนอย่างไรให้หลุดพ้นจาก
การท าดีเพื่อหวังประโยชน์  หรือท าดีเพื่อกลัวถูกลงโทษ  เลือกได้ว่าอะไรคือถูก  อะไรคือผิด  มี rational  ethics  
คือจริยธรรมที่วางอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล  เพราะนี่คือส่วนหน่ึงที่จะรู้ว่ามนุษย์มีสิทธิที่จะเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบหรือ
พอใจ  ไม่ว่าทางเดินชีวิต  ศาสนา  ที่อยู่อาศัย  อาชีพ ฯลฯ  ไม่มีใครบังคับได้  ซึ่งความจริ ง  ทุกประเทศได้ให้การ
รับรองสิทธิของมนุษย์  อย่างกว้างๆ อาเซียนก็ยึดมั่นในจุดเดียวกัน   

ในด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษากับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. (2553:ก) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ทั้งนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้เปิดเสรีการค้าบริการด้านการอุดมศึกษาและการบูรณาการการเป็น
ประชาคมอาเซียนเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 เพื่อให้ระบบ
อุดมศึกษาเตรียมพร้อมในการรองรับให้ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวางแผน
ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการอุดมศึกษา ในป ีพ.ศ.2558  

นิคม  จารุมณี. (2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น (SRU-Regional Prototype University for Community Development) จึงมีความจ าเป็นต้อง
เตรียมตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ทางการศึกษาในกรอบของประชาคมอาเซียน  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างความเข้ มแข็งให้แก่ระบบการผลิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้   แนวทาง
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและวิจัยความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ในภูมิภาคอาเซียนจะต้อง
ได้รับการพิจารณาทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการ รวมทั้งงบประมาณและการสนับสนุนจากคณะ/สถาบันและ
องค์กรต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
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จากสภาพความเป็นมาและความส าคัญของเอกสารและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น   คณะผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก  2  
ปีข้างหน้า  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นสถาบันหลักส าคัญในการให้ความรู้อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมด้าน
วิทยาการ  การผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  ให้แก่นักศึกษา  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  และเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ  ในปี 2558  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสบความส าเร็จ
อย่างยั่งยืนสืบไป    

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

 
วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

จ านวน  3,730 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553:45) ได้
จ านวนนกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีจ านวน 351 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified Random Sampling)  แบ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคณะ  โดยเทียบร้อยละจากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด  และแบ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นรายสาขาวิชา  โดยเทียบร้อยละจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างรายคณะทั้งหมด 
2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่คณะผูว้ิจัยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย 
3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ช้ันปีที่
ศึกษา  คณะที่ศึกษา  มีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 
     ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ
ของลิเคอร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553:72-74) โดยเรียงล าดับจาก มากที่สุด มาก      
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด  เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยไดเ้ก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแจกแบบสอบถามให้กับ

นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จ านวน 351 ฉบับ ได้รับการตอบกลับมา  จ านวน  
346 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 98.58 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล  คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้   
4.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยการหาค่าความถี่และร้อยละ 
4.2  วิเคราะห์ข้อมูลการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน  โดยการหาคา่เฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เป็นรายด้านและรายข้อ  โดยมี
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม  ศรสีะอาด. 2553:72-74)   

4.3  วิเคราะห์จากแบบสอบถามตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัย       
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  เรื่องการเตรียมความพรอ้มของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  สรุปได้ดังนี้ 
1. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โดยสรุปภาพรวมมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน  มีสภาพการเตรียมความพร้อม  อยู่ในระดับ         

ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  การยอมรับวัฒนธรรมและภาษาที่หลากหลายของคนในประชาคม
อาเซียน  มีการเตรียมความพร้อมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความตระหนักความเป็นไทยและเข้าใจอาเซียน และ 
ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ส่วนการได้มีโอกาสศึกษากฎบัตรหรือธรรมนูญ
อาเซียนมาแล้ว  มีการเตรียมความพร้อมน้อยท่ีสุด 

1.2 ด้านความรู้ความเข้าใจกิจกรรมเสริมหลักสูตร  มีการเตรียมความพร้อม อยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีการเตรียมความพร้อมมากที่สุด 
รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีการจัดห้องสมุดและให้บริการเสริมเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และนักศึกษาได้สนใจ ติดตาม ความเคลื่อนไหวของประชาคมอาเซียน   ส่วนนักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน  มีการเตรียมความพร้อมน้อยท่ีสุด 

1.3  ด้านความรู้ความเข้าใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  มีการเตรียมความพร้อม  อยู่ในระดับ 
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับ
อาเซียน ที่หลากหลาย  ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียนสม่ าเสมอ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
มีการจัดตั้งชมรมประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษา  มีการเตรียมความพร้อมมากที่สุด รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดโอกาสให้บริษัทธุรกิจและอุตสาหกรรมข้ามชาติให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการท างานในประชาคม
อาเซียน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความหลากหลาย ความแตกต่างทางภาษา
และวัฒนธรรมของคนไทยในประชาคมอาเซียนสม่ าเสมอ  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอาเซียน
ศึกษาที่จัดท าโดยส านักงานเลขาธิการอาเซียน  ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีการจัดค่ายอาเซียน  
(ASEAN CAMP) เพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาข้ามชาติต่างๆ ในอาเซียน มีการเตรียมความพร้อมน้อยท่ีสุด 

1.4  ด้านความรู้ความเข้าใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   มีการเตรียมความพร้อม อยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้วมีความสนใจที่จะไปท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน  มีการเตรียมความพร้อมมากที่สุด  รองลงมาคือนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในด้านการปรับตัวให้เข้ากับ
เพื่อนร่วมงานที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้วมี
ความสนใจที่จะไปท างานในประเทศต่างๆ ในอาเซียน และคณะวิชาจัดให้มีอาจารย์นิเทศมีความรู้เกี่ยวกับทักษะการ
ท างานและการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในการท างานที่เหมาะสมและเพียงพอ  ส่วนนักศึกษาได้มีโอกาสฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท่ีเปิดโอกาสให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีการเตรียมความพร้อมน้อยท่ีสุด 
 2.  แนวทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  โดยสรุปมีรายละเอียดดังนี ้ 
  2.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับ    
กฎบัตรหรือธรรมนูญอาเซียน 
  2.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ควรจัดหลักสูตรให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน   
  2.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ควรจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน (ASEAN CAMP) เพื่อการ
แลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาต่างๆ ในประชาคมอาเซียน  
  2.4  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ควรให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เปิดโอกาส
ให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  คณะผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยมาอภิปราย  ดังนี ้
1. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดย
สรุป  ภาพรวมมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง  ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก  และพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนยังไม่เป็น
รูปธรรมเท่าที่ควร  และที่ส าคัญคือการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ  และภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นสื่อในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ยังไม่ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ  เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่เน้นเรื่องอัตลักษณ์  ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมอาเซียน   

1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน   ผลการวิจัยพบว่า  มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  อยู่ในระดับปานกลาง  ที่เป็นเช่นนี้เพราะเนื่องมาจาก
นักศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  กฎบัตรหรือธรรมนูญอาเซียน  อัตลักษณ์ของ
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ประชาคมอาเซียน  คุณลักษณะของประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน  คุณลักษณะของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  คุณลักษณะของประชาคม  สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อีกทั้งนักศึกษาไม่เห็นความส าคัญของ
การต้องปรับตัว  และเห็นเป็นเรื่องไกลตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

1.2  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  ผลการวิจัยพบว่า  มีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปาน
กลาง   ที่เป็นเช่นนี้เพราะเนื่องมาจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ยังไม่มีรายวิชาเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา  
เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)  ที่ชัดเจน  ยังขาดบุคลากรสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร  ยังไม่เป็นรูปธรรม 
งานวิจัยเกี่ยวกับประเทศอาเซียนมีน้อย  นักศึกษาขาดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนด้วยวิธีท่ีหลากหลายและ
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอาเซียนศึกษาที่จัดท าโดยส านักงานเลขาธิการอาเซียนไม่ถ่องแท้   

1.3  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า  มีการเตรียมความพร้อมอยู่ใน
ระดับปานกลาง   ที่เป็นเช่นนี้เพราะเนื่องมาจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานียังไม่ได้จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียน ที่หลากหลาย  และตอบสนองความต้องการของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธาน ี  มีกิจกรรมส่งเสรมิให้นักศึกษาได้เรยีนรู้ความหลากหลายและความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมของคนใน
ประชาคมอาเซียนไม่เพียงพอ โอกาสในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนไม่ทั่วถึงกับนักศึกษาทุก
คน หน่วยงานบริษัทธุรกิจและอุตสาหกรรมข้ามชาติเข้ามาให้ความรู้แก่นักศึกษาไม่มากเท่าท่ีควร   

1.4  ด้านความรู้ความเข้าใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ผลการวิจัยพบว่า   มีการเตรียมความพร้อมอยู่ใน
ระดับปานกลาง   ที่เป็นเช่นนี้เพราะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีการคัดเลือกแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการท างานในประชาคมอาเซียนไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เปิดโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไม่ทั่วถึง  
คณะวิชาจัดให้มีอาจารย์นิเทศความรู้เกี่ยวกับทักษะการท างาน  และการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในการท างานไม่
เพียงพอ  นักศึกษาขาดความสนใจในการท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการเปิดเสรี
ทางการค้า  บริการด้านการศึกษาที่ไม่ชัดเจน   
2. แนวทางการพัฒนาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ดังนี้  

2.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎบัตรหรือธรรมนูญ
อาเซียน  

2.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ควรจัดหลักสูตรให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน   

2.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ควรจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน  (ASEAN CAMP) เพื่อการ
แลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาต่างๆ ในประชาคมอาเซียน 

2.4  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ควรให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

2.5  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ควรวางแผนให้มีรูปแบบการอบรมโดยวิทยากรที่หลากหลายทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  และคัดเลือกนักศึกษาท่ีสนใจจริงเข้าร่วม  โดยมีการวางเงื่อนไขการอบรมด้วย   

2.6  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

- 355 -



การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสรุาษฎร์ธานีวิจยั ครั้งที่ 9  : 2556 
“การวิจยัเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 
 

      

 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลจากการวิจัย  การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี   ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนตามที่กล่าวมาข้างต้นดังต่อไปนี้ 
1.  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 

จากผลการวิจัยการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี   ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน  มีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า 
นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษากฎบัตรหรือธรรมนูญอาเซียนมาแล้ว  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ
ประชาคมอาเซียน และมีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีค่าเฉลี่ยเป็นสามอันดับ
สุดท้ายนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีควรพิจารณาด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

1.1  มหาวิทยาลัยฯ  ควรให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ด้วยการศึกษากฎบัตร
อาเซียนและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ หลักสิทธิ
มนุษยชน  

1.2  คณะวิชา  ควรส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสาร เช่น  
ภาษาอังกฤษ  และภาษาบาฮาซา เป็นต้น  

1.3  มหาวิทยาลัยฯ  ควรมีการร่วมมือกับภาคเอกชนในการรับอาสาสมัครเข้ามาสอนภาษาในกลุ่ม 
ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกันของประเทศ
ประชาคมอาเซียน  
2.  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 

จากผลการวิจัยการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ในการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง  พบว่า 
นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอาเซียน
ศึกษาที่จัดท าโดยส านักงานเลขาธิการอาเซียน และนักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กับคนในอาเซียน มีค่าเฉลี่ยเป็นสามอันดับสุดท้ายนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีควรต้องพิจารณาด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้  

2.1  มหาวิทยาลัยฯ  และคณะวิชาควรเปิดให้มีการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนอีก 2 ภาษา  
เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร  ในฐานะที่จะเป็นพลเมืองของอาเซียน ในปีพ.ศ.2558   
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประสานภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนบุคลากรในกลุ่มประเทศอาเซียน  ในการ
จัดการเรียนการสอนด้านอาเซียนศึกษา เป็นต้น 

2.2  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ควรจัดให้มีกองทุนวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  โดยเฉพาะด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านเศรษฐกิจและการค้าเสรีด้วย   

2.3  คณะวิชา ควรท าการศึกษา  ส ารวจ  เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
อาเซียน  รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมต่อกับหลักสูตรอาเซียนที่ใช้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

จากผลการวิจัยการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี   ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร  มีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปาน

- 356 -



การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสรุาษฎร์ธานีวิจยั ครั้งที่ 9  : 2556 
“การวิจยัเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 

กลาง พบว่า มหาวิทยาลัย ฯ มีการจัดค่ายอาเซียน (ASEAN CAMP)  กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน  เพื่อการ
แลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาข้ามชาติต่างๆ ในอาเซียน  มหาวิทยาลัย ฯ มีการจัดทัศนศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน  และมหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ เจตคติที่เข้มแข็งเพียงพอ  เพื่อ
เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน  มีค่าเฉลี่ยเป็นสามอันดับสุดท้ายนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีควรต้อง
พิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้   

3.1 มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดโปรแกรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในด้านวัฒนธรรม  ภาษา  และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น  ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ ในประเทศสมาชิกอาเซียน   

3.2 มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาอย่างท่ัวถึง 
3.3 มหาวิทยาลัยฯ และคณะวิชา  ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นความ 

ต้องการจ าเป็นของตลาดแรงงาน  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาอังกฤษ  ในประชาคมอาเซียน 

3.4  มหาวิทยาลัยฯ  ควรมีนโยบายในการขยายหลักสูตรใหม่ๆ  เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานใหม่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้  
4. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

จากผลการวิจัยการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี   ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการเตรียมความพร้อมอยู่
ในระดับปานกลาง พบว่า นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร   มหาวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน  
มหาวิทยาลัยฯ และคณะวิชาได้ให้ความรู้ด้านวิชาชีพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษา  และคณะวิชาจัดให้มีศูนย์ข้อมูลวิชาชีพที่หลากหลายและเหมาะสมในการ
เตรียมนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  มีค่าเฉลี่ยเป็นสามอันดับสุดท้ายนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีควร
ต้องพิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้ 

4.1 มหาวิทยาลัยฯ  ควรมีแผนงาน  โครงการระดมทรัพยากรด้านการเงิน  อุปกรณ์ บุคลากร  สถานท่ี 
ฝึกงานจากสถานประกอบการทั้งภายใน  และประเทศสมาชิกอาเซียน 

4.2 มหาวิทยาลัยฯ และคณะวิชา  ควรมีการท างานร่วมกับพันธมิตรและภาคอุตสาหกรรมที่ประกอบ 
ธุรกิจต่างๆ อยู่ในประเทศประชาคมอาเซียน  โดยเป็นข้อตกลงท่ีจะสนับสนุนสถานที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
จากประเทศสมาชิกอาเซียน  ในรูปแบบโครงการสหศึกษาไทย  มาเลเซีย 

4.3  มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาให้ศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา  เป็นแหล่งข้อมูลการฝึกอบรม  หรือ
การฝึกงาน  และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  เพื่อเพิ่ม
ความสามารถให้แก่นักศึกษามากขึ้น 

4.4  มหาวิทยาลัยฯ  ให้คณะวิชาพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ  ในงานสาขาเฉพาะด้านอย่างมีมาตรฐานใน
ระดับเดียวกับประเทศอื่นๆในประชาคมอาเซียน  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่มีความซับซ้อน
มากยิ่งข้ึน 

จากข้อเสนอแนะข้างต้น  สรุปได้ว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ควรมีการเตรียมความพร้อมของ 
นักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างด้าน
เชื้อชาติ  ภาษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชน  มหาวิทยาลัยฯ  และคณะวิชาควรเปิดให้มีการ
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สอนภาษาอังกฤษ  และภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้น  โดยขยายไปในทุกคณะวิชา  นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการประสานภาคีเครือข่าย  เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  ใน
การจัดการเรียนการสอนด้านอาเซียนศึกษา   จัดโปรแกรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในด้านวัฒนธรรม  ภาษา  และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ ในประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนในระดับกลุ่มเด็ก  และ
เยาวชนไปพร้อมๆ กันด้วย  ทั้งนี้จะต้องระดมทรัพยากรจากสถานประกอบการทั้งภายในประเทศ  และประเทศ
สมาชิกอาเซียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
5.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

5.1 ควรมีการวิจัยเพื่อส ารวจความรู้  ความเข้าใจในเรื่องการจัดการข้ามวัฒนธรรม  และประชาคม
อาเซียน  กับนักศึกษาที่มีจ านวนมากขึ้น  หรือมีจ านวนที่มีผลต่อการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 

5.2  ควรมีการศึกษาวิจัยข้อมูลพื้นฐานทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน  รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมบัณฑิตรุ่นใหม่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับสูงในประชาคมอาเซียน 
 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จเรียบร้อยลงได้ ด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม จารุมณี ที่
ปรึกษางานวิจัย  ท่านได้ให้ความรู้และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่สม่ าเสมอตลอดมาท าให้
งานวิจัยเล่มนี้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน คณะผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณ  ท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่น้ี  
 ขอขอบพระคุณ  คณาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกท่าน  ที่ให้ความรู้  ประสบการณ์  ที่
เป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ 
 ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยคาดหวังเป็นอย่างสูงว่างานวิจัยช้ินนี้ จักเป็นประโยชน์แก่การศึกษางานวิจัย รวมถึงการ
จัดการและการพัฒนาการศึกษาเรื่องประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกภาค
ส่วนและสถาบันอื่นๆต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาโทท่ีได้รับทุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริม
ให้นักศึกษารับทุนสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกําหนด โดยสํารวจและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีได้รับจัดสรรทุนศิษย์ก้นกุฏิ  
ทุนบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และทุนการศึกษาโครงการปริญญาตรี-โท 5 ปี ท่ีใช้ระยะเวลาในการศึกษาเกิน
หลักสูตรกํ าหนด  จํานวน  47 คน  โดยศึกษาปั จจัย ท่ี มีผลต่อการสําเร็จการศึกษาล่ าช้ าของนักศึกษา 
คลอบคลุมปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านนักศึกษา ปัจจัยด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปัจจัยด้านเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ในการวิจัย ปัจจัยด้านหลักสูตรการศึกษา และปัจจัยด้านเงื่อนไขการรับทุน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการสําเร็จการศึกษาล่าช้าหรือการใช้ระยะเวลาในการศึกษาเกินหลักสูตรกําหนดของนักศึกษารับทุนมากท่ีสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เนื่องจากอาจารย์มีนักศึกษาในความดูแลมากเกินไป ไม่
ค่อยรับฟังความคิดเห็นและขาดการติดตามผลการวิจัยและการแก้ไขปัญหาในการทําวิจัยแก่นักศึกษา รองลงมา
ได้แก่ ปัจจัยด้านนักศึกษา เกิดจากนักศึกษาขาดความเอาใจใส่ ความทุ่มเท และความสม่ําเสมอในการเข้าพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังไม่ชอบ/ไม่ถนัดในหัวข้อวิจัยท่ีทําอยู่ และปัจจัยด้านเงื่อนไขการรับทุน เป็นผลมาจาก
นักศึกษาได้รับมอบหมายภาระงานจากภาควิชามากเกินไป 

คําสําคัญ   :  นักศึกษารับทุน   สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกําหนด    

Abstract 
This study was aimed to study retention time affecting factors of graduate students who have 

been granted scholarships from Faculty of Engineering, Prince of Songkla University in order to seek how to 
support them  to graduate on the time of their curriculum condition. The questionnaires were used to collect 
from 47 granted graduate students of 3 types of scholarships, PSU Engineering Alumni Scholarship, PSU 
Engineering Graduate Scholarship and 5 Years Bachelor–Master Degrees Scholarship who have studied more time 
of their curriculum condition. The questionnaires have been covered in 5 factors of student factor, advisor factor, 
research equipment/facilities factor, curriculum condition factor and scholarship condition factor. The result was 
showed that the most 3 affecting factors were the advisor factor, since their advisors have over load of students 
and could not to follow their all students’ thesis, the student factors was the second that the students could not 
pay full attention to their thesis including to meet their advisors and not to prefer/be skill in their thesis areas 
and the scholarship condition factor was the third that caused the students to be assigned over load tasks from 
their departments.   

Keywords :  student scholarship, The graduate curriculum. 
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1. บทนํา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จึงได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนเป็น
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก โดยได้จัดต้ังทุนศิษย์ก้นกุฏิ คร้ังแรกในปีการศึกษา 
2545 เพ่ือสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ศึกษา
อย่างต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ต่อมาในปี 2549 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้ดําเนินการจัดต้ังทุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และได้เปลี่ยนชื่อทุนใหม่ เป็นทุนบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
ในปี 2553 เพ่ือสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอุทิศเวลาและ
ทุ่มเทให้แก่การศึกษาและวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพ นํามาซ่ึงการเพ่ิมผลงานวิจัยของหลักสูตรและคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการได้มาซ่ึงบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และในปี 2553 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้จัดต้ังทุนการศึกษาโครงการปริญญาตรี-โท 5 ปี เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและขยายโอกาสทางการศึกษา
ในสาขาวิชาต่างๆ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้แก่นักศึกษาท่ีสนใจศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทสามารถเข้าศึกษาและสําเร็จการศึกษาได้เร็วข้ึน โดยนักศึกษาผู้รับทุนเหล่านี้ จะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมท้ังได้รับเงินค่าครองชีพในแต่ละเดือน ตามระยะเวลา
การศึกษาที่หลักสูตรกําหนด คือ ระดับปริญญาโท 2 ปีการศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรโท-เอก 3 ปีการศึกษา 
และหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรตรี-เอก 4 ปีการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาโครงการปริญญาตรี-โท 
5 ปี จะได้รับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด   

จากผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษารับทุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 
สงขลานครินทร์ท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545-2554 ยังไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรือตามเป้าหมายท่ีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ต้องการ ซ่ึงเป้าหมายที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คาดหวังจากนักศึกษารับทุนคือ นักศึกษาสามารถ
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ตลอดจนมีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณา
การความรู้ท่ีได้จากการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการค้นคว้าวิจัย สามารถนําไปประยุกต์ในการพัฒนาอาชีพของตน
ได้ ซ่ึงเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

การวิจัยครั้งนี้ จึงมุ่งศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้นักศึกษารับทุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่สามารถสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรกําหนด เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขและส่งเสริมให้นักศึกษารับทุนสามารถสําเร็จการศึกษา
ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดของหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษารับทุนคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว ้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ี

ได้รับทุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2.2. เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษารับทุนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกําหนด 

3. วิธีการวิจัย
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับทุนของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

สงขลานครินทร์ ท่ีได้รับจัดสรรทุนศิษย์ก้นกุฏิ  ทุนบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และทุนการศึกษาโครงการปริญญา
ตรี-โท 5 ปี ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 หรือยังไม่สําเร็จการศึกษาแต่ใช้ระยะเวลาในการศึกษา

 9  : 2556

“ ”
(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 

- 361 -



ครบตามหลักสูตรกําหนดแล้ว คํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเปรียบเทียบจากตารางกําหนดขนาดตัวอย่าง
ของ R.V. Krejcie. และ D.W. Morgan ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 44 คน 

3.2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแบ่งตามสาขาวิชาท่ีนักศึกษารับทุน

สังกัด รวม 11 สาขาวิชา คือสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (การขนส่ง) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (ธรณีเทคนิค) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

3.3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนท่ี  1 เป็น

แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษารับทุน ตอนท่ี 2 สอบถามลักษณะโดยทั่วไป
เกี่ยวกับการรับทุนและการเรียนของนักศึกษารับทุน ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษา
ล่าช้ากว่ากําหนดของนักศึกษารับทุน ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของ
นักศึกษาผู้รับทุน  

ซ่ึงมีเกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยท่ีสุด โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉล่ียค่าความสําคัญ กําหนดเป็นช่วงคะแนน
ดังต่อไปนี้ “มากท่ีสุด” คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 “มาก” คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 “ปานกลาง” คะแนนเฉลี่ย 2.50-
3.49 “น้อย” คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 “น้อยท่ีสุด” คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนได้ทดลองแจก
จํานวน 30 ชุดเพ่ือทําการทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ัน
รายด้านใช้สัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha และเกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามเท่ากับ 0.88 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

3.4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักศึกษารับทุนศิษย์ก้นกุฏิ  ทุน

บัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และทุนการศึกษาโครงการปริญญาตรี-โท 5 ปี ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2555 หรือยังไม่สําเร็จการศึกษาแต่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาครบตามหลักสูตรกําหนดแล้ว  

3.5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
การวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยนําข้อมูลมาประมวลผลเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลท่ัวไปและลักษณะโดยท่ัวไปเก่ียวกับการ
เรียนและการรับทุนของนักศึกษารับทุน และหาค่าเฉลี่ย (Mean : Χ  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากําหนดของนักศึกษารับทุน  

4. ผลการวิจัย
4.1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษารับทุน 
จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 47 คน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 51.06 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.45 โดยมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึง
เป็นนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 48.93 จาก 11 สาขาวิชา ซ่ึงเป็นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในฐานะชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 76.60 และส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาท่ีศึกษาต่อในระดับปริญญาโทตรงตามสาขาเดิมท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 93.62   
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4.2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะโดยทั่วไปเกี่ยวกับการรับทุนและการเรียน 
4.2.1. ข้อมูลลักษณะโดยทั่วไปเกี่ยวกับการรับทุน 

  นักศึกษารับทุนศิษย์ก้นกุฏิและทุนบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
95.74  และส่วนใหญ่นักศึกษาได้รับทุนครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด คิดเป็นร้อยละ 82.98  

4.2.2. ข้อมูลลักษณะโดยทั่วไปเกี่ยวกับการเรียน 
  นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนท่ีจะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คิดเป็นร้อยละ 63.83 และไม่เคย
เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ คิดเป็นร้อยละ 78.72 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์มากท่ีสุด ได้แก่ 
นักศึกษาไม่ชอบ/ไม่ถนัดในหัวข้อวิจัยเดิม และมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาใหม่ คิดเป็นร้อยละ 62.50 และมี
นักศึกษาไม่เคยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ คิดเป็นร้อยละ 85.11 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์มากที่สุด ได้แก่ อาจารย์ท่านใหม่มีความชํานาญตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีดําเนินการอยู่ และ
อ่ืนๆ เช่น เพ่ิมอาจารย์ท่ีมีความชํานาญกับหัวข้อวิจัย เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

4.3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากําหนดของนักศึกษารับทุน 
จากการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนักศึกษา ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการวิจัย ด้านหลักสูตรการศึกษา และด้านเงื่อนไขการรับทุน ส่งผลกระทบต่อการสําเร็จ
การศึกษาล่าช้ากว่ากําหนดของนักศึกษารับทุนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยเท่ากับ 3.56 โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การสําเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากําหนดของนักศึกษารับทุนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษาล่าช้าของนักศึกษารับทุนมากท่ีสุด มีระดับคะแนนอยู่ในระดับมาก 
เฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอาจารย์มีนักศึกษาในความดูแลมากเกินไป ขาดการติดตามผลการวิจัย
และการแก้ไขปัญหาในการทําวิจัยแก่นักศึกษา และไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา รองลงมาได้แก่ ปัจจัย
ด้านนักศึกษา มีระดับคะแนนอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ซ่ึงเกิดจากนักศึกษาขาดความเอาใจใส่และทุ่มเท
เวลาให้การทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ขาดความสมํ่าเสมอในการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา และไม่ชอบ/ไม่ถนัดในหัวข้อ
วิจัยท่ีทําอยู่ และปัจจัยด้านเงื่อนไขการรับทุน ระดับคะแนนอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ส่วนใหญ่เป็นผลมา
จากนักศึกษาได้รับมอบหมายภาระงานจากภาควิชามากเกินไป  

และเม่ือพิจารณาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากําหนดของนักศึกษารับทุน จําแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษาเพศชายส่วนใหญ่ขาดการวางแผนการเรียนท่ีชัดเจน หรือไม่ปฏิบัติตาม
แผนท่ีวางไว้อย่างเคร่งครัด และนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชามีผลกระทบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ค่อยมีเวลาให้
นักศึกษาเข้าพบขอคําปรึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาขาดการติดตามผลการวิจัยและการแก้ไขปัญหาในการทําวิจัยแก่
นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษามีนักศึกษาในความดูแลมาก
เกินไป และอาจารย์ขาดความรู้ความชํานาญในหัวข้อวิจัยท่ีนักศึกษาทําอยู่แตกต่างกัน รวมท้ังนักศึกษาแต่ละชั้นปีจะ
มีผลกระทบจากเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ในการทําวิจัยไม่ทันสมัยแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากําหนดของนักศึกษารับทุน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษา Χ S.D. ระดับความสําคัญ 
ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3.93 1.00 มาก 
ด้านนักศึกษา 3.61 0.62 มาก 
ด้านเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ในการวิจัย 3.02 0.80 ปานกลาง 
ด้านหลักสูตรการศึกษา 3.54 0.75 มาก 
ด้านเงื่อนไขการรับทุน 3.55 0.64 มาก 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวม 3.56 0.53 มาก 
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ภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากําหนดของนักศึกษารับทุน 

4.4. ผลการเปรียบเทียบข้อมูลการสําเร็จการศึกษา 
จากการเปรียบเทียบสถิติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษารับทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2554 พบว่า นักศึกษารับทุนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
กําหนด เพียงร้อยละ 19.60 ของนักศึกษารับทุนท้ังหมด และนักศึกษาท่ีไม่ได้รับทุน สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
กําหนด ร้อยละ 13.69 ของนักศึกษาไม่ได้รับทุนท้ังหมด นักศึกษารับทุนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกําหนด เฉลี่ย
มากกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้รับทุนร้อยละ 5.91 โดยนักศึกษารับทุนใช้ระยะเวลาในการศึกษาเฉลี่ย 2.80 และนักศึกษาท่ี
ไม่ได้รับทุนใช้ระยะเวลาในการศึกษาเฉลี่ย 3.35 นักศึกษารับทุนใช้ระยะเวลาในการศึกษาเกินหลักสูตรกําหนด เฉลี่ย
น้อยกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้รับทุน 0.55 ปี  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการรับทุนการศึกษาไม่ได้ช่วยให้นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ท่ีหลักสูตรกําหนด 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบข้อมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2554 

รายการ 
ระยะเวลา

การศึกษาเฉลี่ย 

การสําเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาที่กําหนด (2 ปี) เกินระยะเวลาที่กําหนด (เกิน 2 ปี) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
นักศึกษารับทุน 2.80 30 19.60 123 80.39
นักศึกษาไม่รับทุน 3.35 30 13.69 189 86.30
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5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปัจจัยด้านนักศึกษา และปัจจัยด้าน

เงื่อนไขการรับทุน เป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษาล่าช้าหรือการใช้ระยะเวลาในการศึกษาเกิน
หลักสูตรกําหนดของนักศึกษารับทุน ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ จึงควรขอความ
ร่วมมือจากอาจารย์ท่ีปรึกษาในการควบคุมดูแลนักศึกษาท่ีได้รับทุนเป็นกรณีพิเศษ ไม่รับนักศึกษาในความดูแลมาก
เกินไป เพ่ือให้สามารถมีเวลาในการให้คําปรึกษา แนะนํา ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการทําวิจัยแก่นักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด กําหนดให้นักศึกษาวางแผนการเรียนและการทําวิจัยอย่างชัดเจน พร้อมท้ังรายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินการทุกเดือน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนและการวิจัย พร้อมท้ังระบุ
ปัญหาและอุปสรรค์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว การเลือกหัวข้อวิจัยนักศึกษาควร
เลือกหัวข้อวิจัยตามท่ีตนเองสนใจและถนัดในหัวข้อวิจัยนั้น เพ่ือป้องกันการไม่ชอบ/ไม่ถนัดในหัวข้อวิจัยท่ีไม่ได้เลือก
มาด้วยตนเอง สร้างความตระหนักในการเป็นนักศึกษารับทุนแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาต้ังใจและทุ่มเทใน
การศึกษาให้สามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด ภาควิชาควรพิจารณามอบหมายภาระงานท่ี
เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปแก่นักศึกษารับทุน เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเวลาในการทําวิจัยอย่างเต็มท่ี สามารถ
สําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วางไว้ 

6. การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
6.1. ใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการสําเร็จการศึกษาล่าช้าของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ 
6.2. ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวปฏิบัติหรือเงื่อนไขการรับทุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ทําการวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และนักศึกษารับทุนทุกท่านท่ีเสียสละ
เวลาอันมีค่าให้ข้อมูลซ่ึงเป็นประโยชน์ จนทําให้งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยดี 

8. เอกสารอ้างอิง
กันยารัตน์ กล่ําอาจ. 2551. แนวทางการเร่งรัดการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
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บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
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เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

พิกุล เอกวรางกูร. 2541.  ศึกษาปัญหาในการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
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“แนวทางการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน:  
กรณีศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  

สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” 
Guidelines for Developing Educational Management of the Deaf Students:        

Case Study of Nakhonsrithammarat School for the Deaf                                 
under Bureau of Special Education Administration 

1ลีลาวดี  บตุรครุธ และ 2ผ่องศรี  วาณิชย์ศุภวงศ์ 
1โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 

โทร 0-9182-07452 อีเมล์ oae_leejang@hotmail.com 
2ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 94000 

โทร 077-355040  โทรสาร 077-355041 
Leelawadee  Butkrut and Phongsri  Vanitsuppavong 

Nakhonsrithammarat School for the Deaf, AumphurThungsong, ChangwatNakonsithammarat 80110 
 Tel: 0-9182-07452, E-mail: oae_leejang@hotmail.com  

2Department of Educational Administration, Faculty of Education  Prince of Songkla University, Pattani Campus 
Tel: 077-355040  Fax 077-355041 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา

ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กรณีศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบด้วยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ประธานฝ่ายวิชาการ 
ประธานฝ่ายบุคคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ครูที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน จ านวน 21 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบส ารวจและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินงานของโรงเรียน ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
(1) ด้านบุคคล ยังขาดความตระหนักในภาระหน้าที่ของงานท่ีได้รับมอบหมาย (2) ด้านงบประมาณยังไม่เพียงพอกับ
การด าเนินงาน (3) ด้านสถานที่การจัดการศึกษายังไม่เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน (4) ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่มีรูปแบบใดที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน และ 2) แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  
(1) ด้านบุคคล ควรมีการจัดอบรม สัมมนา มีการส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานเอง (Training on the 
job)  จัดระบบคนให้เหมาะสมกับงาน สนับสนุนให้ครูมีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และจัดให้มีการศึกษา  ดูงาน 
ทั้งในและต่างประเทศ (2) ด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอโรงเรียนควรระดมทุนจากแหล่งอื่น เพื่อน าไปพัฒนาด้าน
วิชาการ ด้านบุคลากร และด้านสาธารณูปโภคให้กับนักเรียน  (3) ด้านสถานที่จัดการศึกษา ควรมีการจัดห้องเรียน 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์พร้อมกับการใช้งาน และมีความเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน   
มีห้องสมุดที่เปิดบริการให้นักเรียนตลอดเวลา และควรมีห้องผลิตและรวมสื่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และ(4) ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาตามแนววอลดอร์ฟ
ควบคู่กับการสอนแบบปกติ การสอนแบบบูรณาการ และควรใช้เทคนิคการสอนแบบ Learning by doing      
แบบ Task Analysis และมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 
ค าส าคัญ: แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to study the operational condition and guidelines for developing 

educational management of the deaf students: Case study of Nakhonsrithammarat school for the deaf under 
Bureau of Special Education Administration. The person giving significant data consisted of Director, Vice Director, 
President of Academic Department, President of HR Department, Head of 8 knowledge groups, teacher with 
disability in hearing, Committee of Primary Educational Institute, parents, and students for 21 persons. 
The sample group was selected by Purposive Sampling. The research tools were the survey form and the 
semi-structured interview. According to the research result, it was found that 1) the operational condition of the 
school was in 4 aspects as follows; (1) personnel: they were lack of awareness in the duties of assignment        
(2) budget: it was insufficient for the operation (3) place for education: it was insufficient and inappropriate for the 
educational management (4) process of educational arrangement: there was no pattern appropriate for the 
learning of students with disability in hearing. 2) The guidelines for the development of educational management 
for the students with disability in hearing were in 4 aspects as follows; (1) personnel: should provide the training, 
seminar, Training on the job, arrange the personnel system to be suitable for the works, as well as supporting 
teachers to further studying in the higher level and arranging the academic trips both in and out of the country, 
(2) budget: as the budget allocated for each year was insufficient, the school should fundraise from other sources 
for academic and personnel development as well as improving the infrastructure for students, (3) place for 
education: should arrange the classrooms to facilitate the learning of students (quality classrooms). There should 
be the laboratory equipped with devices ready to be used and in numbers sufficient for numbers of students. 
There should be sources of learning variously following each of the 8 knowledge groups. learning of local 
wisdom, local genius, and library for servicing the students. Besides, there should be the room for producing and 
storing learning materials for all knowledge groups, (4) process of educational arrangement: the school should 
provide the bilingual educational arrangement following the concept of Waldorf together with normal teaching 
and integrated teaching. The teaching technique of Learning by doing in the type of Task Analysis should be used 
along with creating the individual studying plan. 

Keyword:  Guidelines for developing, Educational management of the deaf students 

บทน า 
กระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่งได้ปรากฏตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 27, 28 และ 34 
ก าหนดให้มีมาตรฐานและหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 17)  เพื่อความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาต่อ โดยให้สาระของหลักสูตร  
และมาตรฐานตามสาระของหลักสูตรเป็นท้ังวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นการก าหนดหลักสูตรแกนกลาง พร้อมทั้งให้
สถานศึกษา มีหน้าที่จัดท าสาระหลักสูตรของตนเองตามความเหมาะสมกับท้องถิ่น มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้ง
ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามความมุ่งหวังของสังคมไทย 
ซึ่งมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน เป็นคนดี  มีปัญญาหรือคนเก่ง และมีความสุขอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างชุมชน สถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จัดท าสาระการเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อสนองความต้องการของชุมชน    

จากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงตรัสว่า “งานช่วยเหลือผู้
พิการนี้ มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้ที่พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากจะพิการ แต่อยากช่วยเหลือตนเอง ถ้าเราไม่
สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไร เพื่อมีชีวิต และมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะท าให้เกิดสิ่งที่หนักใน
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ครอบครัว หนักแก่สังคม ฉะนั้น นโยบายที่จะท าก็คือช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้ เพื่อที่จะท าให้เขาสามารถเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม”การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการนั้นยืนยันหลักการให้บูรณาการเด็กพิการเข้าสู่ระบบการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กด้านต่างๆ ต้องเริ่มจากการปฏิบัติที่ไมเ่ลอืกปฏิบัติ เพราะจะเป็นผลให้เกิดความ
เท่าเทียมกันของคนในสังคม ในส่วนของการศึกษาส าหรับเด็กพิการหรือผู้ที่มีความบกพร่องนั้น ความต้องการพิเศษ
ของ  เด็กพิการ น าไปสู่ความจ าเป็นหรือหน้าท่ีของรัฐที่จะจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อเอื้ออ านวยให้สามารถเข้ารับ
บริการการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกต ิจึงเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาในปัจจุบนั แต่เนื่องจากสภาพ
และระดับความบกพร่อง อาจท าให้จ าเป็นต้อง  มีการจัดการศึกษาที่เหมาะเป็นทางเลือกอื่น (ศรีศักดิ์ ไทยอารี และ
คณะ. 2554: 112-113) สิทธิที่เด็กพิเศษทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ และศักยภาพของเด็กพิเศษ โดยไม่เน้น
การตอกย้ าความพิการของเขาแต่ในเวลาเดยีวกัน การศึกษาพิเศษจะต้องปรับเปลี่ยนความต้องการ และความจ าเป็น
ของเด็กด้วย ซึ่งหมายความว่า นักการศึกษาจะต้อง  ไม่มองข้ามความพิการของเด็กเหล่านั้น  

เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเด็กพิการเช่นกัน ในปัจจุบันนี้เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน สามารถเข้ารับการศึกษาได้ที่โรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการ ปัจจุบัน
นี้การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต้องใช้ภาษามือในการสื่อสาร เนื่องจากนักเรียน ไม่
สามารถพูดสื่อสารได้เหมือนกับนักเรียนปกติ จากผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่าการจัดการศึกษาในรูปแบบเดิม ส่งผลให้เห็นจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งจุดที่ควรพัฒนา
นั้นคือมาตรฐานด้านผู้เรียน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและครู
ต้องช่วยกันพัฒนาและหาแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนในด้านผู้เรียน ซึ่งการบริหาร
จัดการเพื่อหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต้องอาศัยวิธีการและ
นวัตกรรมที่ใหม่ๆ มาใช้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้กับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองไปในทางที่
ดี ไม่เป็นภาระให้กับสังคม จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ทั้งนี้ ยังต้องค านึงถึงสภาพปัญหาที่พบอยู่ในปัจจุบัน อุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวาง และเพื่อให้
ทราบถึงความต้องการด้านการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากความส าคัญและเหตุผล
ดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจึงสนใจที่จะหาแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่จัดการศึกษา และด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอน และน าข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ให้มีความชัดเจน มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น และเหมาะสมกับสภาพที่
เป็นปัจจุบัน ให้สามารถตอบสนองความต้องการ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา น าไปใช้ประกอบอาชีพ
และด ารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขในสังคมโดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคมได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย        
1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิ น ใน

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

วิธีการวิจัย 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)   
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ทั้งหมดจ านวน 21 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

จ านวน   1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 2 คน ประธานฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 คน ประธานฝ่ายบุคคล 
จ านวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ จ านวน 8 คน ครูที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจ านวน 
2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 2 คน ผู้ปกครอง จ านวน 2 คน และนักเรียน จ านวน 2 คน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบส ารวจข้อมลู
2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามแนวทางการวิจัยเชิง

คุณภาพ  มีขั้นตอนการด าเนินการตามล าดับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากแบบส ารวจ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล และมุ่งเน้นการหาประเด็นใจความส าคัญของ
แต่ละประเด็นมาท าการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างและจัดระเบียบการบรรยายเนื้อหาของข้อความ
หรือถ้อยค าจากบทสัมภาษณ์ และเอกสารอย่างเป็นระบบ น าเสนอข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบความเรียงแบบพรรณนา
ตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 

1.1 ด้านบุคคล ผลการวิจยัพบว่าสภาพการด าเนินงานการจัดการศกึษาส าหรับนักเรียนที่มคีวาม 
บกพร่องทางการได้ยิน ด้านบุคคล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2555 มีนักเรียน
ทั้งหมด 370 คน มีครูและบุคลากรทั้งหมด 103 คน โดยแยกเป็นผู้บริหาร 5 คน ข้าราชการครู 28 คน พนักงาน
ราชการ 34 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 26 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 12 คน 
นอกจากนี้สภาพการด าเนินที่เป็นปัญหาอุปสรรคเกี่ยวบุคคลมี ดังนี้  1) ครูผู้สอนยังขาดทักษะการใช้ภาษามือซึ่ง
ภาษามือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2) ครูผู้สอนยังขาดความใฝ่รู้ 
เสาะแสวงหาในการพัฒนาตนเอง 3) ครูผู้สอนยังขาดความอดทน การเสียสละ อุทิศเวลา เพื่อนักเรียน ซึ่งโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโรงเรียนประจ า นักเรียนอยู่โรงเรียนตลอด 24 ช่ัวโมง 4) ครูผู้สอนขาดการ
เตรียมตัวในการสอนนักเรียน เช่นไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีการท าวิจัยในช้ันเรียนค่อนข้างน้อย 5) 
ครูผู้สอนบางท่านยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และ6) ครูผู้สอนยัง
ขาดจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  

1.2 ด้านงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่าสภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่ 
ความบกพร่องทางการได้ยิน ด้านงบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความพิเศษแตกต่างไปจากนักเรียนปกติ และโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจ าต้อง
รับผิดชอบนักเรียนทุกคนในทุกๆ เรื่อง จึงท าให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษายังไม่เต็มที่เท่าท่ีควร 

1.3 ด้านสถานที่จัดการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าสภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ด้านสถานที่จัดการศึกษา โรงเรียนมีห้องเรียนมีทั้งหมด  27 ห้อง และ
สถานท่ี จัดการศึกษาโดยเฉพาะห้องเรียนยังไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้การจัดห้องเรียนต้อง
ค านึงถึงความต้องการทางกายภาพของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของคนหูหนวกที่ จิตประภา  ศรี
อ่อน. (ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาให้กับเด็กหูหนวกสิ่งส าคัญต้องตอบสนองความต้องการจ าเป็น และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนหูหนวกด้วย ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ าเป็นต้องใช้ภาษามือไทยเพื่อ
สื่อสารให้เด็กหูหนวกเข้าใจ การจัดห้องเรียน เนื่องจากเด็กหูหนวกเรียนรู้ด้วยตาสิ่งที่ต้องค านึงในการจัดห้องเรียนคือ
ต้องไม่ติดรูปหรืออะไรก็ตามที่กระดานเพราะจะท าให้เด็กหูหนวกไม่สบายตาเมื่อมองไปท่ีกระดานและจะท าให้เด็กหู
หนวกเกิดความล้าได้ง่ายขึ้น ควรจัดโต๊ะเก้าอี้ของเด็กให้เป็นครึ่งวงกลมเพื่อสะดวกในการมองเห็น ภายในห้องเรียน
ควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ สื่อการเรียนการสอน จะต้องมองเห็นภาพรวมและควรให้เด็กมีการกระท าร่วมด้วย ชัดเจน 
และต้องมีความละเอียด 

1.4 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่าสภาพการด าเนินงานการจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน มี 2 รูปแบบ คือ 
1) การจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาตามแนววอลดอร์ฟ และ2) การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ตามกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้   ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ซึ่งท้ัง 2 รูปแบบมีสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ภาษามือเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับ
สื่อการเรียนการสอนส าหรับคนหูหนวกที่ มานะ ประทีปพรศักดิ์. (ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า สื่อทางการศึกษาที่ส าคัญ
และสอดคล้องกับวิธีการรับรู้ของคนหูหนวกแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
   1) สื่อที่รับรู้ได้ด้วยการเห็น เช่น ตัวหนังสือ ภาษาเขียน รูปภาพ วัตถุอุปกรณ์ และ
ภาษาท่าทางเช่นเดียวกับคนทั่วไป แต่ส าหรับคนคนหูหนวกภาษาท่าทางเป็นสื่อที่ส าคัญ  โดยเฉพาะการท ามือใน
ลักษณะต่างๆ ที่เรียกว่า “ภาษามือ” 
   2) สื่อที่มีทั้งเสียงและภาพ เช่น โทรทัศน์ วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น ต้องจัดให้มี
อักษรบรรยายค าพูดและเสยีงท่ีมีอยู่ในสือ่ไว้ใต้ภาพน้ัน (Caption) นอกจากน้ี สิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญส าหรับ
คนหูหนวกที่จะช่วยสื่อความหมาย แปลช่ือเสียงที่ต้องใช้การได้ยินให้อยู่ในรูปสื่อ ที่รับรู้ด้วยตา นั่นคือ “ล่ามภาษา
มือ” 
   3) สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับคนหูหนวก ได้แก่ 
โปรแกรมชุดการเรียนหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาต่างๆ เพื่อให้คนหูหนวกสามารถศึกษาหรือทบทวนบทเรียน    
ด้วยตนเอง  

2. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2.1 ด้านบุคคล ผลจากการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีม ี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ด้านบุคคล บุคคลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน
ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ ครูควรมีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินนอกจากจะมีใจรักในวิชาชีพแล้วยังต้องรักที่จะสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งภาระงานหนัก
เพิ่มเป็นสองเท่าของการสอนนักเรียนปกติซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้พระราชทานแก่ ครูอาวุโส เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2522 มีข้อความที่
เกี่ยวกับลักษณะครู  ที่ดี 3 ประการ คือ “ความเป็นครูนั้นประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่มีคุณค่าสูงหลายอย่าง อย่างหนึ่ง
ได้แก่ ปัญญา คือความรู้ที่ดี   ที่ประกอบด้วยหลักวิชาอันถูกต้อง ที่แน่นแฟ้นกระจ่างแจ้งในใจ รวมทั้งความฉลาดที่
จะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนกิจท่ีจะท าค าทีจ่ะพูดทุกอย่างได้ โดยถูกต้อง ด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งได้แก่ ความดี คือ 
ความสุจริต ความเมตตากรุณา เห็นใจ และปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยเสมอหน้า อีกอย่างหนึ่งได้แก่ ความสามารถ ที่จะ
เผื่อแผ่ และถ่ายทอดความรู้ความดีของตนเอง ไปยังผู้อื่นอย่างได้ผล ความเป็นครูมีอยู่แล้ว ย่อม ฉายออกให้ผู้อื่น
ได้รับประโยชน์ด้วย ผู้ที่มีความเป็นครูสมบูรณ์ในตัว นอกจากจะมีความดีด้วยตนเองแล้ว ยังจะช่วยให้ทุกคนที่มี
โอกาสเข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้องบรรลุถึงความดีความเจริญไปด้วย  และนอกจากนี้ครูควรมีความเข้าใจลักษณะ 
จิตวิทยาของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นอย่างดี การสอนนักเรียนปกติครูผู้สอนต้องเข้าใจจิตวิทยา
นักเรียนปกติ และการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ก็เช่นเดียวกัน จ าเป็นจะจะต้องเข้าใจลักษณะ 
จิตวิทยานักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน เพราะนักเรียนไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดได้ ครูจึงต้องตระหนัก
และเข้าใจจิตวิทยาของนักเรียนเหล่านี้อย่างถ่องแท้ ซึ่งสอดคล้องกับ ผดุง  อารยะวิญญู. (2541:24) ได้กล่าวถึง
ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สรุปได้ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมี
ปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น ถ้าเด็กเหล่านี้ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้จะท าให้ มีปัญหาทางอารมณ์ ปรับตัวเองให้
เข้ากับผู้อื่นได้ยาก ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก ดังนั้นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต้องปรับตัวเองมากกว่า
เด็กปกติ ครูควรมีความเมตตา ใจเย็น อดทน อุทิศเวลา และเสียสละ ทั้งนี้ครูควรมีความรู้ ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ในการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ครูต้องตระหนักเสมอว่านักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ อย่าไปยึดติดกับความบกพร่องหรือความพิการ เราต้องเช่ือมั่นว่านักเรียนทุกคนสามารถพัฒนา
ตนเองได้ ซึ่งจะพัฒนาได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับผดุง  อารยะวิญญู. 
(2539:24) ได้กล่าวถึงความสามารถทางสติปัญญาของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ดังนี้ ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อาจคิดว่าเด็กประเภทนี้เป็นเด็กท่ีมีสติปัญญาต่ า ความจริงแล้ว ไม่เป็นเช่นนั้น ท่าน
อาจคิดว่าเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีสติปัญญาต่ า เพราะว่าท่านไม่อาจสื่อสารกับเขาได้ หากท่านสามารถ
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สื่อสารกับเขาได้เป็นอย่างดีแล้ว ท่านอาจเห็นว่าเขาเป็นคนฉลาดก็ได้ ความจริงแล้ว ระดับสติปัญญาของเด็กทีมี
ความบกพร่องทางการได้ยิน จากการรายงานการวิจัยเป็นจ านวนมากพบว่า มีการกระจายคล้ายเด็กปกติ  บางอาจ
โง่ บางคนอาจฉลาด บางคนฉลาดถึงขั้นเป็นอัจฉริยะก็มี จึงอาจสรุปได้ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินไม่ใช่
เด็กโง่ทุกคน ครูผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ในสาขาวิชาที่สอน จะมีความรู้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักเรียนก็ไม่เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครูผู้สอนต้องมีความสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ตัวนักเรียน ต้องลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลในการอธิบาย สอนให้นักเรี ยนเข้าใจเรื่องที่
เรียนได้ ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดี มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองให้ทันสมัย และก้าวทันเทคโนโลยี  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่เรียนรู้จากการใช้ตาเป็นส่วนใหญ่ การเป็น
แบบอย่างท่ีดีของครูจึงส าคัญเพราะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นผู้ที่เลียนแบบคนอื่นได้เก่ง สังเกตได้
จากการแต่งกาย การแสดงต่างๆ ถ้าครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนแล้ว นักเรียนก็จะยึดเอาตามแบบที่ดีจากครู
มาปฏิบัติตาม นอกจากน้ีครูจะต้อง     มีความใฝ่รู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี ทัน
โลกทันเหตุการณ์  

2.2 ด้านงบประมาณ ผลจากการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ด้านงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ โรงเรียนควรจะต้องระดมทุน        
จากแหล่งอ่ืน เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจ า เมื่อทางโรงเรียนได้รับงบประมาณแล้วควรมีการจัดสรรที่ดี และส่วนที่
ต้องพัฒนามากท่ีสุดคือด้านวิชาการ จะเป็นการสนับสนุนนักเรียนโดยตรง นักเรียนจะได้เติมเต็มความรู้ที่ได้รับจาก
การเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจอีกด้วย และทางโรงเรียนจะต้องมีกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นทางเลือกที่
หลากหลายให้กับนักเรียน หลังจากนั้นควรน ามาพัฒนาด้านบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ และน าความรู้นั้นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างและหลากหลายจากเดิม ดังนั้นการน า
งบประมาณมาพัฒนาบุคลากรก็ส าคัญ เพราะหลักการด าเนินงานแบบ 4 M บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนางานให้ดีขึ้น และสุดท้ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรควรน ามาพัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้กับ
นักเรียน นอกจากทางโรงเรียนจะเน้นหนักทางด้านวิชาการแล้ว แต่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
โรงเรียนประจ า การที่จะน างบประมาณมาพัฒนาในส่วนของสาธารณูปโภคก็ส าคัญ เพราะนักเรียนทุกคนถ้ามี
สุขภาพร่างกายที่สะอาด สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มีอาหารการกิน อยู่ดี กินดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ
เป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน 

2.3 ด้านสถานท่ีในการจัดการศึกษา ผลจากการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนควรมีการจัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การ
จัดห้องเรียนที่จัดให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งนักเรียนรับรู้ได้ด้วยตา เป็นหลัก จะต้องเป็น
ห้องเรียน    ที่น่ังเรียนแล้วมองเห็นเพื่อนได้ทุกคน มองเห็นครูผู้สอนได้ชัดเจน ควรจัดห้องเรียนให้เป็น ช้ันๆ (คล้าย
โรงภาพยนตร์) และมีเทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ ให้ในห้องเรียน ทางโรงเรียนควรมีห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ให้พร้อมกับการใช้งาน และมีความเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนควรมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ทั้งนี้ทาง
โรงเรียนควรมีห้องสมุดที่เปิดบริการให้นักเรียนตลอดเวลาและควรมีห้องผลิตและรวมสื่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  

2.4 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลจากการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาการจัด 
การศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ควรเพิ่มรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาตามแนววอลดอร์ฟควบคู่กับการสอนแบบปกติ ทางโรงเรียนจึงควร
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะกับนักเรียน กิจกรรมบางกิจกรรมไม่เหมาะสมกับนักเรียนจึงควรปรับเปลี่ยน
กิจกรรมแล้วน าวิธีการสอนแบบปกติมาเช่ือมโยงในส่วนของรายวิชาและเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ นิภา แก้วประคอง. (ออนไลน์) กล่าวถึงวิธีการเรียนการสอนที่น ามาใช้ใน
ห้องเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยหรือตั้งแต่วัย 0-7 ขวบว่า การสอนสองภาษาจะต้องมีครู 2 คน คือครูหูพิการที่สามารถ
ใช้ภาษามือได้และเข้าใจการสื่อสารของเด็กหูพิการได้อย่างดี และครูที่ได้ยินตามปกติ ซึ่งสามารถใช้ภาษาไทยได้

- 371 -



การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภฎัสรุาษฎร์ธานีวจิยั ครัง้ที่ 9  : 2556 

“การวิจยัเพ่ือพฒันาท้องถ่ินสูป่ระชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 
 

 

      

อย่างดี “เราจะน าเอานิทานและภาพวาดมาใช้ในการสอนด้วย แต่การใช้ภาพของเรานั้น เราจะไม่เปิดภาพทั้งหมด
ออกในคราวเดียว เมื่อครูเล่านิทานเราจะค่อยๆ เปิดภาพแง้มให้เด็กๆ เห็นทีละนิด เพื่อให้เขาได้จินตนาการว่าภาพที่
เราปิดไว้นั้นเป็นภาพอะไร ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นและต่อยอดจินตนาการของเด็ก” ภาพที่น ามาใช้ในการสอนจะใช้สี
สดใส ไม่น าสีด า หรือสีน้ าตาลที่ให้ความรู้สึกหดหู่มาใช้ หรือใช้    สีขาว-ด าตัดกันอย่างชัดเจน โดยลายเส้นของ
รูปภาพก็จะเป็นเส้นโค้งนุ่มนวล ไม่ใช้ลายเสน้ท่ีตัดกันชัดเจน เพื่อให้เด็ก   เกิดสุนทรียภาพและอารมณ์อ่อนโยน ส่วน
นิทานที่น ามาใช้เล่านั้นก็จะเป็นนิทานที่สอดแทรกคติธรรม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มุกดา พัฒนะอเนก 
(2553: บทคัดย่อ) กล่าวว่ารูปแบบการบริหารงานบริการการได้ยินของโรงเรียน   โสตศึกษาต้นแบบโดยการทดลอง
สอนสองภาษาที่เหมาะสมส าหรับอนาคต โดยที่ (1) การบริหารจัดการที่ดีมีอิทธิพลทางตรงต่อการด าเนินการที่
สอดคล้องกับคนพิการ และการบริหารสนับสนุน ส่วนทางอ้อมได้แก่การจัดการศึกษา (2) การบริการสนับสนุนมี
อิทธิพลทางตรงต่อการจัดการศึกษา และทางอ้อมได้แก่การด าเนินการที่สอดคล้องกับคนพิการ และ (3) การจัดการ
ศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อการด าเนินการที่สอดคล้องกับคนพิการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามล าดับ 
ทั้งนี้ ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเสนอให้ผู้ปกครอง และการแพทย์เข้า
มามีส่วนร่วมมากขึ้น และควรมีรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินท่ีนั้น ในห้องเรียนควรมีครูผู้สอนอย่างน้อย 2 คน แต่เพิ่มตรงรายวิชาเรียนให้เพิ่มขึ้นตามอายุ
พัฒนาการของนักเรียน อาจเป็นการบูรณาการระหว่างครูผู้สอน หรือบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ตอนนี้โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีห้องเรียนโครงการทดลองสอนแบบบูรณาการ:โปรแกรมการสอน
เฉพาะห้องเรียน ซึ่งเป็นห้องเรียนแบบบูรณาการมีครูผู้สอนทั้งหมด 3 คน นักเรียนจ านวน 2 ห้องเรียน โดยจัดการ
สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ โดยบูรณาการระหว่างรายวิชา และครูผู้สอน ทั้งนี้ควรใช้รูปแบบการสอน
แบบ Learning by doing การจัดการเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทุกรายวิชาที่สอนเพื่อให้
นักเรียนเข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ในเรื่องที่เรียน ต้องสอนแบบให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ใช้สื่อที่เป็นของจริง 
เช่นในโรงเรียนตอนนี้มีการสนับสนุนนักเรียนให้เน้นงานอาชีพ ครูผู้สอนทุกคนได้เน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานอาชีพ
นั้นจริง จึงท าให้นักเรียนสามารถผลิตสินค้าเพื่อน าออกจ าหน่ายได้ ส่วนรายวิชาอื่นก็เหมือนกันครูผู้สอนต้อง
ตระหนักและให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่ออนาคตข้างหน้านักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง  
และควรใช้เทคนิคการสอนแบบ Task Analysis การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินท่ีดีนั้น ครูควรมีเทคนิคการสอนต่างๆ ท่ีให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน และเทคนิคการสอนที่ครูจ าเป็นต้อง
ใช้ คือการวิเคราะห์งาน แล้วให้นักเรียนได้เรียนรู้ หรือปฏิบัติ จนประสบความส าเร็จ เนื่องจากนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินมีข้อจ ากัดในการจ า ครูจึงต้องมีการสอนแบบซ้ า  ย้ าทวนก่อนเปลี่ยนไปสอนเรื่องอื่น จะช่วย
ให้นักเรียนจ าเรื่องที่เรียนได้ดีขึ้น และที่ส าคัญควรมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลก็เหมือนกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับสอนนักเรียนปกติ แต่นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน หรือเด็กพิเศษประเภทอื่นๆ ครูผู้สอนต้องมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อ
ได้พัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถวัดผลประเมินผลได้ตามสภาพจริงของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังได้ประชุม 
วางแผนการจัดการศึกษาร่วมกับผู้ปกครอง ผู้บริหาร นักเรียน มีการก าหนด ตกลง เรื่องที่สอน การวัดผลและ
ประเมินผล โดยจัดการสอนตามสภาพของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับ นิรัชรินทร์ ช านาญกิจ (2551: 164) 
กล่าวว่า แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษา 
ผู้ปกครองคนพิการ ผู้เกี่ยวข้องและคนพิการ ได้ร่วมกันจัดท าขึ้น โดยยึดความต้องการจ าเป็นทางการเรียนรู้ของคน
พิการแต่ละคนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จั ดบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกสื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดให้คนพิการแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง และคนพิการแต่ละคนสามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ 
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การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ผู้บริหารและครูในโรงเรียนควรตระหนักถึงความส าคญัในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องความรักและศรัทธา

ในวิชาชีพ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
2. ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนครคูวรมีการวัดประเมินผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน
3. ผู้บริหารและครูควรมีความใฝ่รู ้พัฒนาตนเอง ให้ทันเทคโนโลยีและเหตุการณ์ปัจจุบัน
4. รัฐบาลควรจดัสรรงบประมาณที่เพียงพอในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการ

ได้ยิน 
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สังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธาน”ี 

Organizational Health of Small Sized Primary School as Perceived by Teachers 
under the Jurisdiction of Suratthani Primary Education Service Area Office. 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) วัตถุประสงคศึกษา ระดับ เปรียบเทียบ

สุขภาพองคการ จําแนกตามประสบการณในการทํางานและที่ตั้งของโรงเรียน และศึกษาแนวทางการสงเสริมสุขภาพ
องคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตามทัศนะของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
จํานวน 292 คน เครื่องมือในการวิจัย แบบสอบถาม คาความเชื่อม่ัน .799 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ 
คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคา (t-test) การทดสอบคาเอฟ (F-test) และทดสอบคาเฉล่ียรายคู โดย
วิธีการ Schefféสวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลสําคญั คือ ครูผูสอนตําแหนงหัวหนางานวิชาการ จํานวน 6 คน 
เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางและวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  1. 
สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตามทัศนะของครูผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับสมบูรณมาก 2. 
ครูผูสอนที่มีประสบการณตางกันมีทัศนะตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 แตครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีที่ตั้งตางกัน มีทัศนะตอสุขภาพองคการของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 3. แนวทางการสงเสริมสุขภาพองคการของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ตามทัศนะของครูผูสอน ดังน้ี  โรงเรียนควรมีการกําหนดเปาหมายและวิสัยทัศนที่ชัดเจนใน
การจัดการศึกษา โดยใหชุมชนมีสวนรวม และมีการประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานใหชุมชนและผูปกครองทราบ  
มีการนําส่ือเทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อแกปญหาครูไมเพียงพอและไมตรงตามสาขา  
ควรมีการสงเสริมพัฒนาในดานวิชาการ  เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐาน มีศักยภาพใน
การแขงขัน และมีการจัดกิจกรรมโครงการหลากหลาย ตามความถนัดและสนใจของนักเรียน   
 
คําสําคัญ:  สุขภาพองคการ, โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก, การวิจัยแบบผสมผสาน,   ทัศนะ, ครูผูสอน 
 
Abstract 

The objectives of this mixed method research were to investigate the level of organizational health, 
compare the organizational health classified by work experiences and school locations, and to promote 
organizational health for small sized primary school perceived by teachers under the jurisdiction of Suratthani  
primary education service area office. The sample groups were the teachers in small sized primary school 
numbering 292 people. Key Informants of qualitative research were 6 teachers in chief academic position. The 
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tool of the research was questionnaire, which had reliability of .799 and qualitative research tool as semi-
structured selection interviews. The quantitative research was data analyzed by statistically percentage, mean, 
standard deviation, t – test, F-test and post hoc comparisons using the Scheffe test. Qualitative researches were 
inductive data analysis. The results of the research were 1) Organizational health of small primary school 
perceived by teachers is in a good level. 2) Teachers in a small sized primary school the jurisdiction of Suratthani 
primary Education that was different in work experiences at the significant level of .05. Meanwhile, there were not 
much different opinion of teachers who work in different school regarding to organizational health. 3) In the 
following overview, health organization, guideline as perceived by teachers under the jurisdiction of Suratthani 
Primary education service area office. The school should have goals and clear visions for education planning, in 
which participated by the communities. Moreover, it should be exposed to the public and parents. The 
Technological media should be utilized for teaching and learning activities, as the solution of the insufficient and 
unrelated-branched teachers. There should be encouraged to develop academically in order that the student’s 
achievement could exceed through education standards, fulfill competitiveness and can be able to create the 
activities and variety of projects by their aptitudes and interests.  

Key words :   Organizational health, Small sized primary school,  Mixed  method research,   Perceived, Teachers 

1. บทนํา
โรงเรียนประถมศึกษาเปนองคกรทางการศึกษาองคกรหน่ึงที่มีภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

เยาวชนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เปนคนดี คนเกงและสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข พรรณี สุวัตตี 

(2537) ไดเสนอแนวคิดในการวิเคราะหระบบโรงเรียนตามทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทฤษฎีองคการโดยอุปมาให

โรงเรียนเปนเสมือนรางกายมนุษย  โดยหากพิจาณาสภาวะการปฏิบัติงานในโรงเรียนกับการทํางานของระบบตางๆ 

ในรางกาย อาหาร นํ้า อากาศ (Input) เขาไปในรางกายจะทําใหเกิดกระบวนการ  (Process) เผาผลาญพลังงาน

ตางๆ จนทําใหไดพลังงาน (Output) ที่สามารถดํารงชีวิตอยูได  หากอวัยวะตางๆสามารถทํางานไดอยางสอดคลอง

และสัมพันธกันยอมทําใหรางกายมีสุขภาพที่สมบูรณ (Healthy) สุขภาพดี  คือความสมบูรณของรางกายและจิตใจที่

ปราศจากโรคภัย  และมีความตานทานตอส่ิงแวดลอมตางๆ แต หากอวัยวะบางอยางไมสามารถทํางานได  กลไกการ

ทํางานของระบบยอยตางๆในรางกาย ก็ จะหยุดชะงักไมสัมพันธกัน ทําใหรางกายเจ็บปวยไมสามารถตานทาน

โรคภัยไขเจ็บได  รางกายจึงตองอยูในสภาพไมสมบูรณ  เปรียบไดกับโรงเรียนซ่ึงเปนองคการทางสังคมในระบบเปด 

มีระบบภายในตางๆทํางานตามภารกิจหนาที่คลายกับการทํางานของมนุษย ระบบดังกลาว  ไดแก  ระบบโครงสราง 

ระบบทํางาน   และระบบคน  แตละระบบมีองคประกอบภายในทําหนาที่เปนกลไกในการทํางาน หากกลไกการ

ทํางานไมมีความสมบูรณ  ผลผลิตที่ไดยอมมีคุณภาพต่ําหรือ ไมมีคุณภาพ  Hoy and  Miskel (1991) ศึกษา

เก่ียวกับสุขภาพองคการ พบวาสุขภาพองคการของโรงเรียนเปนตัวแปรอิสระที่สามารถทํานายผลผลิตของโรงเรียน

ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การยินยอม นับถือตนเอง การลาออกของครู ความพึงพอใจ และความผูกพันของครู 

ฐานะของโรงเรียนในชุมชน  การติดตอส่ือสาร ตลอดจนทัศนะของนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ดังน้ันเห็นไดวาสุขภาพองคการจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทํานาย พยากรณและตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของ

โรงเรียนไดอยางดี  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบันมีทั้งหมด 31,508 

โรงเรียน  มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนต่ํากวา 120 คน อยูทั้งหมด 14,397 โรงเรียน และมีแนวโนมที่จะ

เพิ่มขึ้นทุกป โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสวนใหญจะประสบปญหา การจัดสรรงบประมาณทําใหขาดแคลนทั้ง

อาคารเรียน อาคารประกอบ รวมทั้งขาดแคลนบุคลากรที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีจัดการเรียนการสอน

โดยมีครูไมครบชั้นเรียน ไมครบกลุมสาระการเรียนรู ผูบริหารและครูไมขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี
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โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กยังประสบปญหาสําคัญ ๆ คือ ปจจัย ที่เปนตัวปอนมีไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ 

รวมทั้งมีปญหาในดานประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการเรียนการสอน สงผลโรงเรียน

ขนาดเล็กสวนใหญไมสามารถบริหารจัดการศึกษาไดตามเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนมาตรฐานดานผูบริหารโรงเรียน มาตรฐานดานครูและมาตรฐานดานนักเรียนของ

โรงเรียนขนาดเล็ก ตามผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.)  

สวนใหญอยูในระดับพอใช และระดับควรปรับปรุง ทําใหผูเรียน มีระดับคุณภาพคอนขางต่ําแตในทางกลับกันก็มี

โรงเรียนขนาดเล็กหลายแหงที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพโดยการรวมมือกับชุมชน (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2554)โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานี เปนหนวยปฏิบัติงานในพื้นที่  ซ่ึงมีสภาพแตกตางกันในดานของขนาด ที่ตั้งของ

โรงเรียนสภาพแวดลอม  สภาพสังคม  วัฒนธรรม ประเพณีและสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ดังน้ัน ในการดําเนินการ

จัดการศึกษาใหโรงเรียนมีคุณภาพน้ัน  จึงขึ้นอยูกับระดับของสุขภาพองคการของโรงเรียนหากโรงเรียนใดมีสุขภาพ

องคการที่สมบูรณก็จะทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับที่นาพอใจคุณภาพของโรงเรียนจึงเปนที่เชื่อม่ันและ

ยอมรับจากสังคม ในทางตรงกันขามหากโรงเรียนใดมีสุขภาพองคการที่ไมสมบูรณก็จะมีผลยังใหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนต่ําและโรงเรียนก็ยังตองปรับปรุงคุณภาพ จึงนับไดวาสุขภาพองคการเปนแนวทางสําคัญในการ

แกปญหาการดําเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสุขภาพองคการของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร

ธานี เพื่อสามารถใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาระดับของสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตามทัศนะของครูผูสอนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานี  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตามทัศนะของครูผูสอนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา   จังหวัดสุราษฎรธานี  โดยจําแนกตามประสบการณในการทํางาน และ
ที่ตั้งโรงเรียน 

2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานี   
 
3.   วิธีการวิจัย 
 3.1  ประชากร  คือ ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2555 จํานวน 1,080 คน จํานวน 234 โรงเรียน  
 3.2 กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี   ปการศึกษา 2555 จํานวน 292 คน โดยการใชสูตรของ   แลวสุมแบบแบงชั้น
ภูมิ ตามหนวยงานที่สังกัดและสุมอยางงายโดยการจับฉลากแบบไมคืนกลับ เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง   
 3.3  ผูใหขอมูลสําคัญ คือ ครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี  ปการศึกษา 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เขต 2 
และเขต 3 เขตละ 2 คน รวมทั้งส้ิน 6 คน โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เปนการมุงเลือกเพื่อใหไดผูใหขอมูล
สําคัญที่สามารถใหขอมูลในเชิงลึก โดยกําหนดคุณสมบัติผูใหขอมูลสําคัญ ดังน้ี 1) เปนครูผูสอน ตําแหนงหัวหนางาน
วิชาการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กดีเดนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด                     

- 376 -



การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภัฎสรุาษฎร์ธานีวิจยั ครังที  : 2556

“การวจิยัเพือพฒันาท้องถินสูป่ระชาคมอาเซียน” 
(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 

สุราษฎรธานี   2)มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี   3) มีประสบการณการทํางานในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งแต 5 ปขึ้นไป 

3.4  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก 
3.41 การวิจัยเชิงปริมาณเครื่อง คือแบบสอบถาม โดยผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 2 ตอนดังน้ี    

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม    
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแบบของ Likertและไดนําไปหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยมีความเชื่อม่ัน 
ทั้งฉบับเทากับ .799   

3.42  การวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือ คือแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi – structured 
Selection Interview) โดยเปนการสัมภาษณแบบตัวตอตัว (Face – to - Face) จากผูใหขอมูลสําคัญ เพื่อมุงหา
แนวทางการสงเสริมสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ใน 8 มิต ิ

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย จากวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร

ธานี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  สงถึงกลุมตัวอยางในการวิจัย เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการเก็บขอมูลการวิจัยและผูวิจัยสงแบบสอบถามถามแบบทางไปรษณียถึงกลุมตัวอยางพรอมแนบซองปดแสตมป
และจาหนาซองถึงผูวิจัยเพื่อใหกลุมตัวอยาง สงแบบสอบถามคืนผูวิจัย  ผูวิจัยรอรับแบบสอบถาม เม่ือเวลาผานไป 
30 วัน แลว โรงเรียนใดยังไมไดจัด สงแบบสอบถามคืนมา ผูวิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง เม่ือไดรับ
แบบสอบถามคืน ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะฉบับ 
ที่สมบูรณเพื่อนําผลการตอบแบบสอบถามไปจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลตอไป 

3.5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการขอหนังสือแนะนําตัวผู วิจัย จากวิทยาลัยชุมชน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ธานี เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลการวิจัย โดย
แนบกําหนดการนัดหมายการสัมภาษณ  โดยใหโรงเรียนเปนผูคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญตามคุณสมบัติตามที่กําหนด
ไว  และผูวิจัยสงแบบสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ  จํานวน  6 คน ลวงหนา 3 วันกอนวันที่สัมภาษณ ผูวิจัยสัมภาษณ
ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 6 คน โดยทําการสัมภาษณเปนเวลา 1- 2 ชั่วโมง ตอ 1 คน ดวยตัวเอง 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 
3.6.1  การวิจัยเชิงปริมาณ  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึง

ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 
3.6.1.1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยวิธีหาคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

3.6.1.2 วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานีจําแนกตามที่ตั้งสถานศึกษาและ 
ประสบการณการทํางาน โดยการทดสอบที (t - test) การทดสอบเอฟ (F-test) และการทดสอบคาเฉล่ียรายคู โดย
วิธีการ Scheffé 

3.6.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน โดยการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล จําแนกและจัดระบบขอมูล เปนหมวดหมูออกเปนระบบ แลวทําการวิเคราะหขอมูลโดยการ
ตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) เปนขอมูลที่ไดจากเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะหเพื่อ
หาขอสรุปและนําเสนอขอมูลเปนขอความแบบบรรยาย 
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4.  ผลการวิจัย 
 4.1 ครูผูสอนมีทศันะตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี  โดยภาพรวมอยูในระดับสมบูรณมาก 

4.2ครูผูสอน ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีทัศนะตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี  แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 

4.3ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีตั้งอยูในเขตเทศบาลและปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขต 
เทศบาลมีทัศนะตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี ไมแตกตางกัน 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 ครูผูสอนมีทัศนะตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี  โดยภาพรวมอยูในระดับสมบูรณมาก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
สมชัย  เสร็จกิจ  (2549) ไดวิจัยเรื่อง สุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 พบวา สถานศึกษามีสุขภาพองคการสมบูรณระดับมาก  ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ 
ครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี  มี
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู  มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  มีความรัก  ความผูกพันกับโรงเรียน นักเรียน  ชุมชน  
และมีความมุงหวังที่จัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายเพื่อใหนักเรียนมีความสมบูรณพรอมทั้งทางรางกายจิตใจ 
สติปญญา สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได  โดยมีความตั้งใจในการทําใหอยางจิรง  และครูสวนใหญจะ
ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนเปนเวลานานหลายป ยิ่งทําใหมีความสนิทสนม คุนเคยกันสามารถปรับตัวเขาหากันและ
ปฏิบัติงานรวมกันไดโดยไมกอใหเกิดปญหาและขอขัดแยง  ทุกคนจึงมีความรักและเขาใจกัน สามารถดําเนินงาน
ตางๆใหสําเร็จและบรรลุเปาหมายได  เปนไปตามแนวคิดของของ ดิเรก พรสีมา  (2543) ไดอธิบายวา ครูดีจะตองมี
คุณลักษณะที่ดีทั้งใจ  มีความศรัทธาในวิชาชีพครู  มีจิตใจเมตตา  มีศีลธรรม  และกายที่ดี  มีสุขภาพสมบูรณ  
พัฒนาตัวเองใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีสามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนในปจจุบัน  พรอม
ทั้งพัฒนานักเรียนใหรูและใชเครื่องมือตาง  ๆ  ในการแสวงหาความรูใหตัวเองได  ครูตองเขาใจชุมชน และเขาหา
ชุมชนมากขึ้น  และสามารถใหนักเรียนนําความรูที่ไดมาประยุกตใชพัฒนา  และแกปญหาของชุมชนได 

5.2ครูผูสอน ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีทัศนะตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี  แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว โดยครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 10  ป  มี
ทัศนะตอสุขภาพองคการสูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป และ5 -10 ป ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ  นูรเอ็ฮซาน บอตอ (2554) ไดวิจัย เรื่องสุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
ตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  พบวา  ครูผูสอนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม  ตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  ที่มีประสบการณการ
ทํางานตางกันในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปน
เพราะ ครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป  มีความรัก  ความผูกพันในโรงเรียน นักเรียน ชุมชน มีความ
ภาคภูมิใจในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู  และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในโรงเรียนโดยไมคิดที่จะโยกยาย  จึงทําใหมีทัศนะ
คติตอโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการในทํางาน นอยกวา 5 ป และ 5 -10 ป  
ซ่ึงยังเปนชวงเริ่มตนของการทํางาน  ยังมีความรัก   ความผูกพันกับโรงเรียนและชุนชนนอย  และครูผูสอนสวนใหญ
ยังมีความตองการที่โยกยายโรงเรียน  ทําใหมีทัศนะตอโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กต่ํากวาครูผูสอนที่ มี
ประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป   
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5.3ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีตั้งอยูในเขตเทศบาลและปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขต 
เทศบาลมีทัศนะตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 2 ที่ตั้งไว และผลการวิจัยครั้งน้ี
สอดคลองกับงานวิจัยของ ของ ปรีดา จํานงจิต (2552) ไดวิจัย เรื่อง สุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีระดับสุขภาพ
องคการไมแตกตางกัน  ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่มุงเนนวาการศึกษาเปนหัวใจในการพัฒนาชีวิต และมีความมุงเนนในการจัด
การศึกษาโดยใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางที่มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพในการเรียนรู  ตรงตามความ
ตองการ  มีความเทาเทียมและเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อจะทําใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไป
พัฒนาตนเองใหมีคนไทยที่มีคุณภาพ  เปนคนดีและคนเกง  มีความรู และคุณธรรม สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ดังน้ันนโยบายการศึกษาในปจจุบันจึงมุงจัดการศึกษาใหเทาเทียม
ทั่วถึงสําหรับเยาวชนทุกคนทุกพื้นที่อยางมีคุณภาพ ประกอบกับสภาพสังคมในปจจุบันเปนสังคม แหงเทคโนโลยี มี
การนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพิม่มากขึ้น ซ่ึงเทคโนโลยีเหลาน้ีเปนสวนสําคัญ
ในการชวยเหลือครูผูสอนในการจัดการเรียน  การสอนเพื่อใหโรงเรียนแตละโรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาเทาเทียม
กัน  อีกทั้งความเจริญทางดานการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค ไมวาจะเปนไฟฟา ประปา โทรศัพท 
คอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต ตลอดจนถึงเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่มีความเจริญทั่วถึงไปทุกพื้นที่ ซ่ึง
สอดคลองกับ แนวคิดของ พรพรรณ เรืองไรรัตนโรจน (2554) กลาววา ปจจุบันอินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอรไดเขา
มามีสวนรวมกับวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนไทยมากขึ้น สถาบันการศึกษาในไทยทุกแหงใหความสนใจในเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีเพื่อประโยชนทางดานการศึกษาเปนส่ิงจําเปน การเรียนการสอนของไทยใน
ปจจุบันจึงเปล่ียนสภาพไปคอนขางมาก นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย ลวนแลวแตตองใชเครือขายคอมพิวเตอร
ประกอบการเรียนการสอนดวยกันทั้งส้ิน ดังน้ันเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงนํามาใชในการเรียนการสอนของไทยใน
ยุคปจจุบันและมีแนวโนมที่จะนําไปใชในอนาคตดวย   

5.4แนวทางการสงเสริมสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานี ใน 8 มิติ ดังน้ี 

5.4.1  มิติการกําหนดเปาหมาย  โรงเรียนควรมีการกําหนดเปาหมายและวิสัยทัศนที่ชัดเจนใน
การจัดการศึกษา โดยใหชุมชนมีสวนรวม และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธใหชุมชนและ
ผูปกครองทราบ  

5.4.2 มิติเกียรติศักดิ์และความเขมแข็ง โรงเรียนตองมีอิสระในการดําเนินกิจกรรมทุกอยาง มี
การจัดกิจกรรมตางๆและสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในทุกดาน โดยมีชุมชนเปนผูสนับสนุน ปราศจาก
ความขัดแยงระหวางโรงเรียน 

5.4.3 มิติผู นําฉันทเพื่อนรวมงาน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความเปนมิตร บริหารแบบ
ปรึกษาหารือ พูดคุยปรึกษากัน  

5.4.4 มิติการติดตอส่ือสาร ควรมีการประชุมและชี้แจงขาวสารตางๆใหครูไดรับทราบพรอมๆกัน 
และมีการส่ือเทคโนโลยีที่หลากหลายในการส่ือสารเพื่อใหครูไดรับทราบขาวสารไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 

5.4.5  มิติการมุงเนนวิชาการ ครูควรมีการสงเสริมและพัฒนาในดานวิชาการ  เพื่อใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานและมีศักยภาพในการแขงขันโดยจะตองมีการจัดกิจกรรม โครงการ
หลากหลายตามความถนัดและสนใจของนักเรียน   

5.4.6 มิติการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โรงเรียนควรมีการนําส่ือ
เทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาโรงเรียนมีครูไมเพียงพอและไมตรงตามวิชาเอก 
รวมทั้งมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา 
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  5.4.7 มิติขวัญในการปฏิบัติงาน ควรมีการแสดงความยินดีและชื่นชมเม่ือมีการดําเนินงาน
กิจกรรมตางไดสําเร็จเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
  5.4.8 มิติความสามัคคี โรงเรียนตองมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนที่ชัดเจนรวมกัน เพื่อมุงให
ครูรวมมือกันทํางานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ควรมีกิจกรรม โครงการที่เปดโอกาสใหครูไดทํางานรวมกันและ
การทํางานรวมกับชุมชนอยางเสมอ เพื่อความเปนนํ้าหน่ึงอันเดียวกัน  
 
6. ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใช 
 6.1 ผูบริหารโรงเรียนควรมีการบริหารจัดการและดําเนินการ งานตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
โดยใหชุมชนมีสวนรวมและสนับสนุน 
 6.2 ผูบริหารโรงเรียนควรอํานวยความสะดวก ดานบุคคลากรครู ส่ือ อุปกรณ เทคโนโลยีใหเพียงพอกับ
การเรียนการสอน  
 6.3 ควรมีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนและงานที่มอบหมายใหครูอยางสมํ่าเสมอ 
 6.4 ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการดําเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552–2561) ของผูบริหาร
ตามทัศนะของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  2) เปรียบเทียบการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จําแนกตาม 
ประสบการณการทํางาน   ขนาดโรงเรียนและวิทยฐานะที่ตางกัน 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552–2561) ของผูบริหาร  ตามทัศนะของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณคือครูจํานวน 328 คน และผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยเชิงคณ
ภาพจํานวน 12 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณเปนแบบสอบถาม  ซึ่งมีคาความเช่ือม่ันทั้งฉบับ .921  และ
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพเปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  1) ครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานี มีทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.
2552–2561) ของผูบริหาร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี
ท่ีมีประสบการณการทํางาน และที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันมีทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ.2552–2561) ของผูบริหาร โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01  และ .05  ตามลําดับ  3) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานี  ท่ีมีวิทยฐานะตางกัน  มีทัศนะตอ
การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552–2561) ของผูบริหาร โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน  4) ครูมีทัศนะวาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของ
ผูบริหารจะเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนหากมีการการสงเสริมใหนักเรียนเปนคนเกง ดี มีสุข และเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ตอเนื่องและเปนรูปธรรม  รวมถึงการสรางขวัญและกําลังใจครู  พัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  และ
บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล คือโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได         

คําสําคัญ  :  การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552–2561), ผูบริหาร,  ทัศนะ
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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Abstract 

This mixed method research aimed to 1) examine teachers’ erceptions on the extent that school 

administrators operated procedures regarding to education reform schemes in the second decade (2009-2018), 2) 

compareteachers’ perceptions classified by experiences, school sizes, and academic standings, 3) examine teachers’ 

reflections on guidelines in developing operating procedures regarding to education reform schemes. The samples of 

quantitative part were 328 teachers and key informants in qualitative part were 12 teachers. The instruments included 

a survey questionnaire with a reliability of .921 and a semi-structure interview protocol. This study revealed that 1) 

teachers’ perceptions on operating procedures of school administrators was found at a high level in overall and each 

aspect of education reform scheme, 2) there was a statistical difference of teachers’ perceptions, especially those 

who had different experiences and worked in different school sizes on administrators’ operating procedures regarding 

to education reform schemes in the second decade (2009-2018) at .01 and .05 level consecutively, 3) the study 

showed no statistical difference in teachers’ perceptions who had different academic standings regarding to operative 

procedures of school administrators in overall and each aspect of education reform scheme. Secondary school 

teachers in Surathani reflected that administrators could maximize their operative procedures regarding to education 

reform schemes if they concretely promote students to be a really intellectual, good, and moral person so that they 

became a life-long learning person. In addition, teachers’ morale in schools should be promoted continuously and 

administrators should scrutinize internal and external learning resources. Importantly, their administration should be 

intertwined with good governance including transparency, equity, and accountability.  

Keywords: Operating Procedures on Education Reform in the Second Decade (2009-2018), Administrators, Teachers’ 
Perceptions of Secondary Schools 

บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  หมวด  3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  มาตรา 
49  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  โดยไม
เก็บคาใชจาย  ผูยากไร  ผูพิการหรือทุพพลภาพ  หรือ  ผูอยูในสภาวะยากลําบาก  ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการ
สนับสนุนจากรัฐเพ่ือใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน 
การศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมท่ี
เหมาะสมจากรัฐ  ในมาตรา 50 บัญญัติวาบุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม  การเรียนการสอน  การ
วิจัย  และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับความคุมครอง  ท้ังนี้  เทาท่ีไมขัดตอหนาท่ีของพลเมืองหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  และมาตรา  80(3)  ไดบัญญัติใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุก
ระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยจัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ 
กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก  รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของ ความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน
สวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย, 2550) 

กระทรวงศึกษาธิการ  ในฐานะหนวยงานหลักท่ีจะดําเนินการปฏิรูปการศึกษาจึงไดดําเนินการเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา  โดยไดกําหนดขอบขายของการปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองตามเจตนารมณและเพื่อรองรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ใหเกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อเตรียมเยาวชน
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ของชาติใหมีความรู  ความสามารถ  ไดมาตรฐานสูง เหมาะสมกับสังคมในยุคโลกาภิวัตน  โดยไดมีการกําหนดเปาหมาย
ในการบริหารการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนตองการให
การศึกษาไทยเปนเลิศในป พ.ศ. 2550  ไดอยางตอเนื่อง  ม่ันคง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2539 ก: 4)  เพ่ือใหสามารถ
แขงขันกับประเทศท่ีพัฒนาแลว  จึงไดเร่ิมดําเนินการเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา  ต้ังแตปการศึกษา  2539 เปนตนมา  โดย
ไดกําหนดขอบขายของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานทางการศึกษาและเพ่ือแกปญหาและอุปสรรคที่มี
อยูเดิมใหเบาบางลงหรือหมดไป  รวมทั้งเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมายตามที่ตองการ  และยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหสูงข้ึนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพัฒนาประเทศชาติ 
สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขโดยกําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน  4  ดาน  คือ  1)การปฏิรูปโรงเรียน
และสถานศึกษา  2)การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา  3)การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  4)
การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2539 ก: 32)  และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ.2552-2561) โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษามี 4 ประการ (นโยบาย 4 ใหม) ประกอบดวย 1) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูใหม  2) การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม  4) 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 5-9) 

อยางไรก็ตามถึงแมวากระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดกรอบในการปฏิรูปท่ีชัดเจน  สําหรับนโยบาย 4 ใหม  คือ 
1) การพัฒนากระบวนการเรียนรูใหม  2) การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลง
เรียนรูยุคใหม  4) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 5-9)  แตยัง
ขาดการศึกษาวิจัยถึงความกาวหนาเพ่ือกํากับ  ติดตามผลการปฏิรูปการศึกษา และปญหาท่ีเกิดขึ้นโดยเฉพาะในสวนของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี  ผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรในวงการการศึกษา 
และปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนมัธยม  ในจังหวัดสุราษฎรธานี   เล็งเห็นถึงความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สอง  จึงมีความสนใจในการทําวิจัยเร่ือง  การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 
– 2561)  ของผูบริหาร  ตามทัศนะของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานี  โดยจําแนกตามประสบการณ
การทํางาน  ขนาดโรงเรียนและวิทยฐานะ  เพ่ือใหทราบระดับการดําเนินงานและแนวทางในการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561)  ของผูบริหาร  ตามทัศนะของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสุราษฎรธานี  รวมถึงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)  ของผูบริหาร  ตามทัศนะของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานี   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)

ของผูบริหาร  ตามทัศนะของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธาน ี
2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)

ของผูบริหาร  ตามทัศนะของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานีจําแนกตามประสบการณการทํางาน  ขนาด
โรงเรียน  และวิทยฐานะ 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.
2552 – 2561)ของผูบริหาร  ตามทัศนะของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานี 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยค ร้ังนี้  เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) ซึ่งประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ท้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนของการวิจัยดังตอไปนี ้
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ขอบเขตของเนื้อหา 
การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561)  โดยเนน

นโยบาย  4 ใหม  ดังนี้ (คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง, 2552) 1)  ดานการพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรูใหม 2)  ดานการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3)  ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู
ยุคใหม 4)  ดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 

ขอบเขตประชากร  กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
ในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้  เปนครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัด

สุราษฎรธานี  จํานวน 1,801 คน  จากท้ังหมด  44 โรงเรียน กลุมตัวอยาง  ไดแก  ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุ
ราษฎรธานี  ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยกลุมตัวอยางท่ีได  มาจากการสุมแบบแบงชั้นและหาจํานวนกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรของ  Yamané (1970  อางถึงใน ผองศรี  วาณิชยศุภวงศ, 2546)  ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน  328 
คน  ในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก  ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานี  รวมทั้งสิ้น
จํานวน  12  คน  มาจากโรงเรียนขนาดเล็ก  4  คน  โรงเรียนขนาดกลาง  4  คน  และโรงเรียนขนาดใหญ  4  คน  โดย
การเลือกแบบเจาะจง  โดยดูจากโรงเรียนที่ผานการประเมินรอบสาม  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จังหวัดสุราษฎรธานี  ประจําปงบประมาณ 2555  หรือผานการประเมินโรงเรียนใน
ฝน  จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  11  จังหวัดสุราษฎรธานี 

ขอบเขตดานเวลา 
ผูวิจัยมุงทําการศึกษาการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ตั้งแตป พ.ศ. 

2552 – 2555 
ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 

ในการวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดตัวแปรท่ีศึกษา  2  ชนิดคือ 
ตัวแปรอิสระ ไดแกขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก 
1. ประสบการณการทํางาน จําแนกเปน 3  กลุม คือ

1.1 ประสบการณการทํางานนอยกวา  5 ป 
1.2 ประสบการณการทํางาน  5 - 10  ป 
1.3 ประสบการณการทํางานมากกวา  10  ป 

2. ขนาดโรงเรียนจําแนกเปน  3 กลุม  คือ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551)
2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียนนอยกวา  500 คน) 

 2.2 โรงเรียนขนาดกลาง(จํานวนนักเรียนต้ังแต 500-1,500 คน)  
  2.3 โรงเรียนขนาดใหญ  (จํานวนนักเรียนมากกวา  1,500  คนขึ้นไป) 

3. วิทยฐานะ จําแนกเปน 2  กลุม คือ
 3.1 มีวิทยฐานะ 
 3.2 ไมมีวิทยฐานะ 

ตัวแปรตาม  ไดแก  การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 
2561) ตามกรอบแนวทางนโยบาย 4 ใหม (คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง, 2552) 1) ดานการ
พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูใหม 2) ดานการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3) ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ
แหลงเรียนรูยุคใหม 4) ดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน  2 ตอน  ดังนี้ 

 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธาน ี
ตอนที่ 2   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี

สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ของผูบริหาร ตามทัศนะของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน  46  ขอ 
ดังนี ้แบงเปนดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหม จํานวน  14  ขอ ดานการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมจํานวน  10  ขอ 
ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม   จํานวน   8  ขอดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ใหม จํานวน 14 ขอซึ่งมีความเช่ือม่ันทั้งฉบับ  เทากับ  .921  

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured interview Protocol) เปนการ
สัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ ( Key informants) ซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของหรือรับรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา แบง
ออกเปน  2 ตอน ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไป  ตอนท่ี  2  เปนแบบสัมภาษณปลายเปด เกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ของผูบริหาร ตามทัศนะของครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานี   

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
รูปแบบการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาแบบคูขนาน โดยผูวิจัยเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ไปพรอมกัน  มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยดังนี้ 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ  ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยและขออนุญาต เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยจาก

วิทยาลัยชุมชนสุราษฏรธานี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ถึงผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัด 
สุราษฎรธานี  เพื่อขอความรวมมือในการวิจัย ผูวิจัยสงแบบสอบถาม จํานวน 328 ชุด ถึงครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวดัสุราษฎรธานีดวยตนเอง เพ่ือแจกใหบุคลากรท่ีเปนกลุมตัวอยาง พรอมขอความรวมมือสงแบบสอบถามคืนผูวิจ ัย 
ภายใน 7 วัน นับต้ังแตไดรับแบบสอบถาม หลังจากนั้นผูวิจัยรับแบบสอบถามคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ แลว
ดําเนินการวิเคราะห สรุปผลการวิเคราะหตามข้ันตอนการวิจัย 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยและช้ีแจงวัตถุประสงคก ารวิจัย เพ่ือสราง
ความสัมพันธอันดี ในการขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ)  จากวิทยาลัยชุมชนสุราษฏรธานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เพื่อขอความรวมมือในการใหสัมภาษณ โดยแนบกําหนดการนัดหมายท่ีจะไปสัมภาษณ 
ผูวิจัยสงแบบสัมภาษณใหกับผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวดัสุราษฎรธานีดวยตัวเอง เพ่ือแจกใหกับครูท่ีเปนผูให
ขอมูลสําคัญจํานวน  12  คน  กอนวันท่ีนัดสัมภาษณ ดวยตนเอง ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลสําคัญจํานวน  12  คน โดยใชคําถามที่เตรียมไวลวงหนาเปนแนวทางในการสัมภาษณ ดําเนินการสัมภาษณ 1 
ช่ัวโมง ถึง  1 ชั่วโมง  30 นาที  ตอ 1 คน   

วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยที่แบบสอบถามตอนท่ี 1  ซึ่งเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ทําการ

วิเคราะหโดยการแยกขอมูลตาม  ประสบการณการทํางาน  ขนาดโรงเรียนและวิทยฐานะ โดยวิธีการหาคารอยละ 
(Percentage)  และบรรยายประกอบตาราง  สวนแบบสอบถามตอนท่ี 2  วิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉลี่ย (Mean ) และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหโดยรวม รายดาน และรายขอ การหาคาทดสอบที (t –test) เพ่ือเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ.2552-2561) จําแนกตามวิทยฐานะ และหาคาการ
ทดสอบเอฟ (F – test)  เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 
– 2561)  จําแนกตาม ประสบการณการทํางานและขนาดโรงเรียน โดยทําการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-
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way ANOVA) หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffé 
(Scheffé s method) 

วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
ผูวิจัยมีกระบวนการวิเคราะหขอมูล 9 ข้ันตอน ดังนี้ (ชาย  โพธิสิตา, 2554) ไดแก 1) ถอดเทปบท

สัมภาษณ 2) จัดเก็บบทสัมภาษณท่ีถอดเทปแลวลงในแฟมเอกสาร 3) ตรวจสอบบทสัมภาษณอีกคร้ัง 4) จัดแยกประเภท
ของขอมูล 5) เร่ิมดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการทฤษฎีจากขอมูลกลาวคือ เร่ิมตนดวยการใสรหัส (open-
coding) และตามดวยการใหรหัสตามแนวคิดท่ีสัมพันธกัน (Theoretical coding)โดยกระทําสลับไปมาในแตละบรรทัด 
ยอหนาและแตละหนาของบทสัมภาษณ โดยอาศัยหลักการสุมทางทฤษฎี (Theoretical sampling) ประกอบการ
วิเคราะหขอมูล 6)วิเคราะหหารูปแบบและใจความหลักของขอมูลจากการสัมภาษณโดยใชวิธีเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกตางของขอมูลในแตละบทสัมภาษณ ทําการเปรียบเทียบขอมูลของของบุคลากรและขนาดโรงเรียนสลับไป
สลับมา เพื่อนําไปสรางกรอบแนวคิดหลัก 7) สรางกรอบแนวคิดหลักจากการวิเคราะหขอมูลของบทสัมภาษณ รวมถึง
เอกสารทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยยึดวัตถุประสงคของการวิจัยเปนตัวต้ัง 8) ตรวจสอบและสะทอนแนวคิดการ
วิเคราะหขอมูล จากบทสัมภาษณและเอกสารท่ีเกี่ยวของอีกคร้ังเพ่ือใหมั่นใจวากรอบแนวคิดนั้น ๆ มีความสอดคลองกับ
ขอมูลที่ทําการวิเคราะหโดยทําการพิจารณาจากความอิ่มตัวของขอมูล 9) ยืนยันการวิเคราะหขอมูลคร้ังสุดทายเพื่อ
นําไปสูการสรางขอสรุปของขอคนพบจากการวิจัย 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานี มีระดับการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552 – 2561) ตามทัศนะของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ท้ังนี้เปนเพราะครูมองผูบริหาร
วาใหความสําคัญและยึดปฏิบัติตามการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 
2561)  ท้ัง 4  ดาน ไปพรอม ๆ กัน เนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเปนการเปล่ียนแปลงการศึกษาท้ัง
ระบบ  เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ  ดังท่ี  วิชัย  ตันศิริ (2542:15-16) กลาววา  การปฏิรูป
การศึกษา เปนการเปล่ียนแปลงการศึกษาท้ังระบบเนื่องจาก เปนการร้ือและปรับปรุงระบบการศึกษาคร้ังใหญ ไดแก 
ระบบบริหาร(ต้ังแตกระทรวงมาถึงโรงเรียน) หลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน และผูประกอบวิชาชีพ (ของครูและ
ผูบริหาร) อีกท้ังการปฏิรูปการศึกษาเปนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทั้งแนวคิดและวิธีการปฏิบัติในงานดานการศึกษาใน
บางสวนหรือท้ังหมดท่ียังขาดคุณภาพ เพ่ือใหสถานศึกษามีศักยภาพเพียงพอตอการยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหสูงขึ้น 
ดังนั้น  เม่ือการปฏิรูปการศึกษาในรอบท่ีสองมคีวามสําคัญและเปนวาระเรงดวนของชาติ  จึงเปนบทบาทและหนาที่ของ
ผูบริหารโดยตรงที่ผูบริหารจะตองดําเนินการรวมกับครู  เพ่ือใหสําเร็จตามเปาหมาย (ประชุม พันธุพงศ (2542: 17, ณิ
ชกานต  บุญเกิด, 2541: 10) ดวยเหตุดังกลาวขางตน ครูจึงมองวาผูบริหารมีการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) อยูในระดับมาก 

2. ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสุราษฎรธานี มีการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ. 2552 – 2561) ตามทัศนะของครู จําแนกตามประสบการณการทํางาน  ขนาดโรงเรียน และ 
วิทยฐานะ 

2.1  ครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน  มีทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ของผูบริหารแตกตางกัน  โดยครูท่ีมปีระสบการณการทํางาน 5-10 ป มีทัศนะ 
ตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ของผูบริหารสูงกวาครูที่มี
ประสบการณการทํางานนอยกวา 5 ป และครูท่ีมปีระสบการณการทํางานมากกวา 10 ป ผลวิจัยดังกลาวอาจเปนเพราะ
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ผูบริหารมีความสนิทสนม และทํางานรวมกับครูท่ีมีประสบการณหรืออยูกันมานานระยะเวลาหนึ่ง ทําใหรูใจในการ
ทํางาน  เพราะครูท่ีมปีระสบการณการทํางานมากกวา 10 ป ขึ้นไป อาจยายสถานศึกษา หรืออยูตัวกับการทํางาน 

2.2  ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน  มีทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ของผูบริหารแตกตางกันโดยที่ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญมี
ทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ของผูบริหารสูงกวาครูท่ี
ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก ผลวิจัยดังกลาวอาจเปนเพราะครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญทํางานในระบบท่ี
มีความพรอม ผูบริหารสวนใหญเปนมืออาชีพอีกท้ังเปนโรงเรียนที่มีช่ือเสียง มีครูเปนจํานวนมากในขณะท่ีผูบริหารอาจ
ถายทอดแนวทางในการปฏิรูปไดอยางชัดเจนตอครูจึงเปนเหตุผลทีทํ่าใหครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญมีทัศนะตอ
การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของผูบริหารสูงกวาครูท่ีปฏิบัติงาน
อยูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

2.3  ครูท่ีมีวิทยฐานะตางกัน  มีทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ของผูบริหารไมแตกตางกัน ผลการวิจัยดังกลาวอาจเปนเพราะครูไมวาจะมี 
วิทยฐานะหรือไมมีวิทยฐานะตางตองดําเนินงานภายใตนโยบายเดียวกัน โดยท่ีผูบริหารมีการปฏิบติโดยไมแบงแยกชั้น
และวรรณะ และมีความเสมอภาค อีกท้ังไดรับการถายทอดนโยบายในแนวทางเดียวกัน จึงอาจทําใหครูท่ีมีและไมมีวิทย
ฐานะมีทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ของผูบริหารไม
แตกตางกัน 

3. ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี มีแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ. 2552 – 2561) ตามทัศนะของครู ดังนี ้

 ดานการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูใหม  
         ครูมีมุมมองวาผูบริหารควรมีแนวทางในเร่ืองการปรับหลักสูตรท่ีทันสมัย  การสงเสริมใหนักเรียนเปนคน

เกง ดี มีสุข และเรียนรูตลอดชีวิต  และการสงเสริมคานิยมท่ีดีงาม  สอดคลองกับ  ชินวรณ บุณยเกียรติ (2554) ท่ีกลาว
วา  หลักสูตรท่ีเอื้อและทันสมัยชวยใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู นอกจากนี้ตองมีการปรับปรุงหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนการสอนรวมถึงการประเมินผลในรูปแบบใหม  ตั้งแตระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต  โดยเนนกิจกรรมและ
การปฏิบัติงานมากข้ึนเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนใฝรู ใฝเรียนและใฝดี  เกิดความรูอยางแทจริง ใหมีความสามารถทางความคิด 
มีความสามารถในการแสวงหาและสรางความรู ดังท่ีพิณสุดา  สิริธรังศรี (2553)  กลาววาการสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียนนั้นตองเกิดจากประสบการณและกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการฝกหัด  การต้ังคําถาม  การแสวงหาคําตอบ มีการใช
วิธีการประเมินผูเรียนที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน เกิดการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและพัฒนา
ไดตามศักยภาพ นอกจากการเรียนการสอนแลวอีกส่ิงหนึ่งท่ีเปนบทบาทของผูบริหารคือการสงเสริมการปลูกฝงคานิยมท่ี
ดีงาม  ความเปนไทย  การรักชาติ  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตลอดจนการ
สงเสริมคานิยมท่ีดีงาม  

 ดานการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 
ผูบริหารควรมีการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมในประเด็นการฝกครูมืออาชีพ และการสรางขวัญและ

กําลังใจครู  ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 7 โดยตองมีการปฏิรูปครู คณาจารย  และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยพัฒนาครูใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีใชทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่น เพื่อใหเกิดการเรียนรูตอผูเรียนมากท่ีสุด  และมีการสงเสริมการ
ฝกอบรม สัมมนาเพ่ือเพิ่มพูนทักษะดานการจัดการเรียนรูใหครูอยางตอเนื่อง  จัดใหมีเวทีประกาศเกียรติคุณ/ใหรางวัลแก
ครูท่ีมีผลงานดีเดนในดานตางๆ  ยกระดับวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูง  และพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2541)  ท้ังนี้ครูมองวาผูบริหารควรมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
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ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม  
      ผูบริหารควรมีการพัฒนาแหลงเรียนรูสวนพฤกษศาสตร และแหลงเศรษฐกิจพอเพียง เรือนเพาะชํา  โรง

เพาะเห็ด มีการปรับปรุงหองเรียน  อาคารเรียน และสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยการเพ่ิมสัญญาณอินเตอรเน็ตใหมีความเร็วสูง 
สอดคลองกับ  กระทรวงศึกษาธิการ (2541)  กลาววา  การทําโรงเรียนใหเปนปจจุบัน มีการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียนใหอยูในสภาพ ท่ีดีอยูเสมอ  จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีความรมร่ืน และ
สวยงาม  จัดกิจกรรมสงเสริม  และอนุรักษส่ิงแวดลอมในโรงเรียนและชุมชนโดยทุกฝาย  มีสวนรวม จัดหองเรียน 
หองปฏิบัติการ หองสมุด  และจัดครุภัณฑประจําหองพรอมทั้ง จัดใหมีบรรยากาศท่ีเอื้ออํานวยการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  นอกจากนี้ตองพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  เชน 
หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ  หอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  และศูนยการกีฬาและนันทนาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

 ดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 
     ผูบริหารตองใหความสําคัญกับการใชหลักธรรมาภิบาล คือโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ในการบริหาร

โรงเรียน  มุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนดังท่ี สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) กลาววา  ผูบริหารตองมีความโปรงใส และ
ตรวจสอบได  รวมทั้งมีการกระจายอํานาจการกําหนดนโยบาย และการบริหารโรงเรียน  ทุกระดับทุกประเภทใหกับ
ผูปกครองผูนําชุมชน และองคกรปกครองทองถิ่นไดมีสวนรับผิดชอบในรูป คณะกรรมการของสถานศึกษา เพ่ือใหการ
พัฒนาและแกไขปญหาเปนไปอยางรวดเร็วเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น    

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช

1.1  ผลการวิจัยสะทอนวาการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาของผูบริหารตามทัศนะของครูดานการพัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม มีการดําเนินงานตํ่ากวาดานอื่นๆ ดังนั้นผูบริหารควรมีการสงเสริมการทํางานของครู การสงครูเขารับ
การอบรม เปดโอกาสใหศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน มีโครงการทัศนะศึกษา  รวมท้ังสรางขวัญและกําลังใจแกครูมากย่ิงข้ึน  

1.2  ครูท่ีมีประสบการณการทํางานและปฏิบัติหนาที่ในขนาดโรงเรียนท่ีแตกตางกันมองวาผูบริหารมีการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแตกตางกันสะทอนใหเห็นถึงการปญหาเกี่ยวกับการนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ ดังนั้นผูบริหารควรเรงทําความเขาใจและช้ีแจงใหครูที่ปฏิบัติหนาท่ีมีความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
แตกตางกันนั้น ไดรับทราบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางตอเนื่องโดยอาจนําระบบการจัดการความรูมาใชเพื่อใหครูท่ี
มีประสบการณกวาชวยเหลือและแลกเปล่ียนกับครูท่ีมีประสบการณนอยกวา 

1.3 มุมมองของครูตอการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของผูบริหารสะทอนขอเท็จจริงในการ
ดําเนินงาน ดังนั้นผูบริหารควรใหความสําคัญและอาจหยิบยกประเด็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางดังกลาวไปใชให
เกิดประโยชนและดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
2.1  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

(พ.ศ.2552-2561) ของผูบริหารในเชิงลึกรายดานเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษามากยิ่งขึ้น 
2.2  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรวมมือของชุมชนตอโรงเรียนในการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 
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การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

     แมผลวิจัยดังกลาวสะทอนวาผูบริหารมีการดําเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาทั้งสี่ดานอยูในระดับ

มากแตเม่ือมองลึกในรายละเอียดของการดําเนินงานและสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน 

พบวาความสําเร็จที่แทจริงในทุกมิติยังมีความคลุมเครือ ดังนั้นเพ่ือเปนการสงเสริมการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

ผูบริหารควรนํามุมมองของครูตอการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษาซึ่งสะทอนขอเท็จจริงในการดําเนินงานวายังขาด

ความเปนรูปธรรมและความตอเนื่อง ดังนั้นผูบริหารควรใหความสําคัญและอาจหยิบยกประเด็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

แนวทางดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนและดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับสมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

Relationship between Knowledge Management and Competencies of Teachers 
to Join ASEAN in Schools under the Jurisdiction of Suratthani Primary 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการจัดการความรู้ และระดับสมรรถนะของครูสู่ประชาคม

อาเซียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
การจัดการ ความรู้กับสมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และ 3) วิธีการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ครู 
จ านวน 319 คน และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ และเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ของครูสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ครูมีสมรรถนะสู่ประชาคมอาเซียนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง โดยด้านภาษา
และการสื่อสารมีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง การจัดการความรู้กับสมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 วิธีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ครูด้านการแสวงหาความรู้ ได้แก่ 1) มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2) พัฒนาครูอย่างเป็นระบบ และ3) จัดหาทรัพยากร  
ด้านการสร้างองค์ความรู้ โดย 1) การลดอัตตา 2) สร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และ3) การมีส่วนร่วม ด้านการจัดเก็บ
ข้อมูลและการค้นคืนความรู้โดย 1) การสร้างระบบฐานข้อมูล 2) ก าหนดแหล่งผู้รู้ในโรงเรียน และ 3) เพื่อนช่วยเพื่อน 
ด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์โดย 1) การสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ และ2) สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้   
ค าส าคัญ : การจัดการความรู ้ สมรรถนะของคร ู ประชาคมอาเซียน 

Abstract 
The objective of this research were 1) to study the level of knowledge management and the 

level of competencies of teachers to join ASEAN in schools under the Jurisdiction of Suratthani 
Primary Educational Service Area Office II 2) to study the relationship between knowledge 
management and competencies of teachers to join ASEAN in schools under the Jurisdiction of 
Suratthani Primary Educational Service Area Office II  and 4) the method of knowledge management 
for developing the competencies of teachers in the Jurisdiction of Suratthani Primary Educational 
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Service Area Office II by interview administrators. The sample groups consisted of 319 teachers. The 
persons giving significant data were 4 administrators. The research tools were the questionnaires and 
the semi-structured interview. The data was analyzed by using the average, standard deviation, 
correlation coefficient, and techniques in content analysis. According to the research result, Overall 
and each aspect of the knowledge management of teachers to ASEAN Community were in the high 
level. The competencies of teachers to ASEAN Community were overall at a high level. When each 
aspect of the competencies of teachers to ASEAN Community as investigated, it revealed that 
Languages and communication were at a moderate level. The relationship between knowledge 
management and the efficiency of teachers to ASEAN Community found that the positive correlation 
were statistically significant at the .01 level as high levels. The knowledge management for developing 
the efficiency of teachers in seeking for knowledge led to the leadership of change, systematical 
development of teachers, resource provision, knowledge building, ego reducing, creating good attitude 
to English language, participation, data storage and retrieve by creating database system, indicating 
sources of guru in schools and friends helping friends, knowledge giving and benefiting by creating 
stage of knowledge as well as creating network of knowledge.   
Keywords : Knowledge  Management  Competencies of Teachers  ASEAN 

 
1. บทน า 
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ของประเทศสมาชิกทั้ง 10 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกนิดี อยู่ดีบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค  และผลประโยชน์
ร่วมกัน การพัฒนาทางการศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคัญของพลเมืองอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดบทบาทเชิง
รุกในการด าเนินงานด้านต่างประเทศโดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์ และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
และในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา ความร่วมมือ
ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ท้ังในด้านปริมาณและ
คุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การน าโครงสร้างพื้นฐานสิ่ง
อ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามารองรับการบริหารจัดการทางการศึกษา เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ทางการศึกษาท่ีส่งผลให้การขยายโอกาสและการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ทั้งนี้เป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่า ถึงแม้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรการศึกษาในระดับ
ต่าง ๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ออกมาเพื่อเอื้อต่อการจัดการศึกษา แต่หากบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้สอนไม่มีความรู้  
ทักษะตลอดจนเจตคติที่สอดคล้องเหมาะสมกับกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษา ก็ยากท่ีจะปฏิรูปการศึกษาของ
ชาติให้ส าเร็จตามเจตนารมณ์ได้ ซึ่งแนวทางหนึ่งที่องค์การต่าง ๆ น ามาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน  
คือการขับเคลื่อนด้วยความรู้ (Knowledge  Driver) (ส าราญ  มีแจ้ง และสายฝน  วิบูลรังสรรค์, 2555) “ความรู”้ เป็น
สิ่งส าคัญที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ขององค์การให้สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของโลกภายนอก สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ (Knowledge  Management) เป็นกระบวนการอย่างมีระบบ
เกี่ยวกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือ
นวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ที่องค์การจัดเตรียม
ไว้ เพื่อน าความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งปันและการถ่ายโอนความรู้ และในท่ีสุด
ความรู้ที่มีอยู่จะแพร่กระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองค์การอย่างสมดุล 
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ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับสมรรถนะของครูสู่
ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาเพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้ และสมรรถนะของครูว่าอยู่ในระดับใด การจัดการ
ความรู้มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะขอ งครูหรือไม่ และผู้บริหารมีวิธีการการจัดการความรู้อย่างไรบ้างเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูล สารสนเทศให้กับผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาสมรรถนะของครู และบุคลากรทางการศึกษา และก าหนดแนวทางในการพัฒนาจัดการความรู้ของสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ และไปสู่เป้าหมายตามนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์
  2.1 เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้ของครูสู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
  2.2 เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
  2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับสมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียนใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
  2.4 เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2 โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

3. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบด้วย  

 3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ส าหรับศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้
กับสมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 
2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 319 คน ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย 1) การจัดการความรู้ตามแนวคิด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ Marquardt (1996) ซึ่งมี 4 ด้าน คือ การแสวงหาความรู ้ (Knowledge Acquisition) 
การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Creation) การจัดเก็บข้อมูลและการค้นคืนความรู้ (Knowledge Storage and 
Retrieval) และการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (Knowledge Transfer and Utilization) และ 2) 
สมรรถนะของครู จากการเปรียบเทียบและคัดเลือกตามแนวคิดของ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2555), ส านัก ความสัมพันธ์ต่างประเทศ  (2552) และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553)  
ประกอบด้วยสมรรถนะ 6 ด้าน คือ ภาษาและการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการในห้องเรียน การ
พัฒนาผู้เรียนนวัตกรรม และการวิจยัทางการศึกษา และเทคโนโลย ีสารสนเทศทางการศึกษา เครื่องมือในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

  3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  ส าหรับศึกษาแนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ านวน 4 คน มุ่งศึกษาถึงวิธีการ
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียน ใน 4 ด้าน คือ 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้าง
องค์ความรู้ 3) การจัดเก็บข้อมูลและการค้นคืนความรู้ 4) การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน ์เครื่องมือในการวิจัย
เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา   
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4. ผลการวิจัยและอภิปราย 
   4.1 การจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  
เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการสร้างองค์ความรู้ และด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ต่ ากว่า
ด้านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรนันท์  วรรณพิบู ลย์ (2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรู้
ของครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสงขลา พบว่าระดับการจัดการความรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสงขลา  
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูรับรู้นโยบายและแผนงานในการขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ครูพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีการแสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีนโยบายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนโดยการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ และสร้างเจตคติที่ดี เพื่อความตระหนักและเตรียมความ
พร้อมของครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษามี
การปรับกระบวนการท างาน และพัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ความรู้เป็นทรัพยากร
ในการเพิ่มคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ บุญดี  บุญญากิจ และคณะ (2547: 6-7) ที่กล่าวว่า “ความรู”้ เป็นสิ่ง
เดียวท่ีช่วยเปิดโลกทัศน์ขององค์กรให้สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลง และความเป็นไปของโลกภายนอก สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง   
   4.2 สมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา    
สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาสมรรถนะของครูในรายด้าน พบว่าครูมีสมรรถน ะ
สู่ประชาคมอาเซียนในระดับสูง ยกเว้นภาษาและการสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ         
ธีราภรณ์   พลายเล็ก (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีท่ี  2 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความ สามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากครูได้รับการอบรมด้านทักษะภาษาและการสื่อสาร
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษยังไม่ทั่วถึง อีกท้ังโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันมีค่อนข้างน้อยจึงมีผลต่อสมรรถนะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับแนวคิดของ จาโคโบวิทส์ (Jakobovits, อ้างถึงใน ธีราภรณ์  พลายเล็ก, 2554) 
กล่าวว่า ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  ได้แก่ การยึดมั่นในภาษาตน องค์ประกอบทางภาษาตน และภาวะสอง
วัฒนธรรมในสังคม  เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการสื่อสารด้วยภาษาท่ีสอง อีกท้ังยั งสอดคล้องกับแนวคิดของ       
สุรศักดิ์  ปาเฮ (2553) กล่าวว่าในการพัฒนาวิชาชีพครูยุคใหม่ ครูต้องมีความสามารถท่ีจะจ าแนกองค์ความรู้ใหม่ๆ
เหล่านั้นเพื่อน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนการสอน ดังนั้นครูในอนาคตจ าเป็นต้องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ อัน
เป็นภาษาสากลที่จะช่ว ยถอดรหัสความรู้  อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยมาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ใน
มาตรฐานที่ 5 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2554) ว่าครูต้องมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน 
   4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับสมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ของครูสู่ประชาคม
อาเซียนในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างสูง (r = .773) กับสมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับแนวคิดของ Spencer and Spencer (1993) ที่กล่าวว่าสมรรถนะเกิดจาก
องค์ประกอบของความรู้ ทักษะ และทัศนคติของปัจเจกบุคคล ได้แก่ วิสัยทัศน์ ปรัชญาในการท างาน วิธีการท างาน  
และวัฒนธรรมขององค์การ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการปฏิรูปครูให้ครูมีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญผ่านการประเมินในระดับชาติ ดังนั้นการจัดการความรู้และสมรรถนะจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูให้
ครูมีศักยภาพ สมรรถนะจะช่วยสร้างกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของคนในองคก์รให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับวิสัยทัศน ์ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กร สมรรถนะจึงเปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้เป้าหมายต่าง  ๆ
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บรรลุเป้าหมายได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น อีกท้ังยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Yogesh  Malhotra (อ้างถึงใน บุญดี  บุญญากิจ  
และคณะ, 2547) ที่กล่าวว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์การยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม ยิ่งใช้มากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มคุณค่ามาก
ขึ้นเท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวการจัดการความรู้จึงมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับสมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียน   

4.4 วิธีการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการแสวงหาความรู้ โดย 1) ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 2) พัฒนาครูอย่างเป็นระบบ และ 3) จัดสรรทรัพยากร ด้านการสร้างองค์ความรู้มีวิธีการคือ 1) ลดอัตตา 
2) สร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และ 3) การมีส่วนร่วม ด้านการจัดเก็บข้อมูลและการค้นคืนความรู้มีวิธีการคือ
1) สร้างระบบฐานข้อมูล และ 2) พัฒนาการใช้เทคโนโลย ีและด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ผู้บริหารมี
วิธีการ 1) สร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ และ2) สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ครูในยุค
แห่งโลกไร้พรมแดนนั้น ต้องเป็นทั้งผู้ให้ความรู้ ผู้ให้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้และผู้จุดไฟแห่งการเรียนรู้ ฉะนั้นครู
จะต้องเป็นผู้รอบรู้ในเนื้อหาวิชา ครูจะต้องแตกฉานในทักษะและวิธีหาความรู้สมัยใหม่และเป็นผู้ที่มีหูตากว้างขวาง
เกี่ยวกับแหล่งความรู้ต่างๆอีกท้ังยังต้องเป็นนักจิตวิทยาชั้นดีที่สามารถกระตุ้นความใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้เด็กๆได้อีกด้วย  
ดังนั้นการจัดการความรู้ (Knowledge  Management) จึงเป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างความรู้หรือนวตักรรม  
และจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้ เพื่อน าความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
ก่อให้เกิดการแบ่งปันและการถ่ายโอนความรู้ และในท่ีสุดความรู้ที่มีอยู่จะแพร่กระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองค์การอย่าง
สมดุล เพิ่มความสามารถในการพัฒนาครู และองค์การ (พรธิดา  วิเชียรปัญญา, 2547: 32-33) 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1 ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในภาพรวมมี
ระดับการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียนในระดับมาก โดยด้านการสร้างองค์ความรู้ และด้านการถ่ายทอดความรู้และ
การใช้ประโยชน์ต่ ากว่าด้านอื่น  ๆเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

  5.1.1.1 ด้านการแสวงหาความรู ้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการรวบรวมหรือสังเคราะห์ความรู้ที่
เกิดจากประสบการณ์ของครูอย่างเป็นระบบ และครูได้รับการ อบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และ
ภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง 

5.1.1.2 ด้านการสร้างองค์ความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ค้นคว้าหาความรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่ ากว่าด้านอื่น  ๆ

5.1.1.3 ด้านการจัดเก็บและการค้นคืนความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนครูมีฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบอยู่ในระดับปานกลาง 

  5.1.1.4 ด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนครูมีการถ่ายทอด
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาอย่างสม่ าเสมอ ครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันภายใน
โรงเรียน และมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันภายนอกโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

 5.1.2 ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีระดับสมรรถนะ
สู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ยกเว้นภาษาและการสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า 

5.1.2.1 ด้านภาษาและการสื่อสารในภาพรวมปานกลาง โดยครูสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ภายในประเทศอยู่ในระดับสูง 

5.1.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมสูง โดยด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง 
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    5.1.2.3 ด้านการบริหารจัดการในห้องเรียนโดยภาพรวมสูง และเมื่อพิจารณาการการบริหารจัดการใน
ห้องเรียนเป็นรายข้อพบว่า ครูมีสมรรถนะสูงทุกข้อ โดยที่การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับอาเซียนมีสมรรถนะต่ ากว่าข้ออ่ืน  ๆ
    5.1.2.4 ด้านการพัฒนาผู้เรียนโดยภาพรวมสูง และเมื่อพิจารณาการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายข้อ พบว่าครูมี
สมรรถนะสูงทุกข้อ โดยที่การสอดแทรกวิถีการด าเนินชีวิต และวัฒนธรรมของสมาชิกอาเซียน มีสมรรถนะต่ ากว่า  
ข้ออื่น ๆ 
    5.1.2.5 ด้านนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนการเผยแพร่เสนอ
ผลงานการวิจัย/นวัตกรรมต่อสาธารณชน และครูได้รับการสนับสนุน/ทุนในการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับ
อาเซียนศึกษาของหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
    5.1.2.6 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนการสร้าง
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา และมีการเผยแพร่ผลงานท้ังในระบบออฟไลน์ และออนไลน์ อยู่ในระดับปาน
กลาง 
  5.1.3 การจัดการความรู้ของครูสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างสูง (r =.773) 
กับสมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้าน  
พบว่า  
    5.1.3.1 การจัดการความรู้ด้านการแสวงหาความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างสูง (r =.612) กับ
สมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างด้านการแสวงหา
ความรู้กับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา มีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า (r =.279) อย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ .01   
    5.1.3.2 การจัดการความรู้ด้านการสร้างองค์ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างสูง (r = .732) กับ
สมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
      5.1.3.3 การจัดการความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมลูและการค้นคืนความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างสูง  
(r =.675) กับสมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ด้านการจัดเก็บข้อมูลและการค้นคืนความรู้กับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา มีความสัมพันธ์
ค่อนข้างต่ า (r =.389) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01   
    5.1.3.4 การจัดการความรู้ด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์มีความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้าง
สูง (r =.707) กับสมรรถนะของครูสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
  5.1.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับวิธีการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการแสวงหาความรู ้มีวิธีการ ดังนี้ 
1) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2) พัฒนาครูอย่างเป็นระบบ และ 3) จัดสรรทรัพยากร ด้านการสร้างองค์ความรู้มีวิธีการ ดังนี้ 
1) ลดอัตตา 2) สร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และ 3) การมีส่วนร่วม ด้านการจัดเก็บข้อมูลและการค้นคืนความรู้มี
วิธีการ ดังน้ี 1) สร้างระบบฐานข้อมูล และ 2) พัฒนาการใช้เทคโนโลยี และด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์
ผู้บรหิารมีวิธีการ ดังนี้ 1) สร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ และ2) สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้   
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    5.2.1.1 สถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน
การใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศทาง การศึกษา ให้ครูสามารถค้นคว้าหาความรู้ สร้างฐานความรู้ และเผยแพร่
ความรู้อันน ามาซึ่งการไหลเวียนของความรู้ทั่วทั้งองค์การ และนอกองค์การ 
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  5.2.1.2 สถานศึกษาควรก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อดูแลระบบฐานข้อมูลอันน ามาซึง่การพัฒนางาน และการเข้าถึงฐานข้อมูลของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน 

5.2.1.3 สถานศึกษาควรแสวงหาโรงเรียนเครือข่าย (school network) ที่จะร่วมมือจัดท าแผนปฏิบัติ
การระยะยาวในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนในการสื่อสาร ให้กับครูและบุคลากร  

5.2.1.4 ผู้บริหารควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การประชุม การพบปะ นิทรรศการ เพื่อ
ส่งเสริมให้ครูได้สร้างความรู้ใหม่ในรูปแบบความรู้ที่เปิดเผยมีพื้นฐานมาจากข้อมูลและความรู้ที่ร่วมกันวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์อันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่อาเซียน    

5.2.1.5 ครูควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

5.2.2.1 ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2 

  5.2.2.2 ศึกษาการน านโยบายการเตรียมสถานศึกษาสู่ประชมคมอาเซียนสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2 

6. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
 6.1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของครู

ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพและพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 6.2 เพื่อเป็นข้ อมูลส าหรับก าหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อ วิเคราะหปจจัย 4 ดาน คือ (1)ดานวัฒนธรรมคุณภาพ (2) เจตคติ  (3)การมีสวนรวม 
(4)การติดตอส่ือสาร ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในหนวยงานที่เขารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
28 หนวยงาน จํานวนทั้งหมด 8,705 คน กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย จํานวน 382 คน ไดมาจากการกําหนดกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane และใชการสุมแบบชั้นภูมิอยางเปนสัดสวน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
คือ การแจกแจงคาความถี่  (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (  ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และใชสถิติทดสอบการวิเคราะห Multiple Regression Analysis (MRA) ผลการวิจัย 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.1 อยูในชวงอายุ 31 – 40 ป  คิดเปนรอยละ 
48.0 ผูปฏิบัติงานสวนใหญเปนเจาหนาที่ คิดเปนรอยละ 84.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 67.7 มี
ประสบการณทํางานมากกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 50.4 ปจจัยดานวัฒนธรรมคุณภาพอยูในระดับมาก (  =4.04) 
ปจจัยดานเจตคติอยูในระดับปานกลาง (   =3.33)  ปจจัยดานการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง (   =3.61) 
ปจจัยดานการติดตอส่ือสารอยูในระดับปานกลาง (   =3.08)  ซ่ึงปจจัยดานวัฒนธรรมคุณภาพสงผลตอคุณภาพ
การศึกษาเชิงลบในองคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 และปจจัยดานการมีสวน
รวมสงผลเชิงบวกตอองคประกอบที่ 4 การวิจัยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.10 องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001  การสรุปผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานวัฒนธรรมคุณภาพ และปจจัยดานการมีสวน
รวม สงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สวนปจจัยดานเจตคติ และการติดตอส่ือสารไม
สงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยอาจเนนการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธีการโดยใชรูปแบบคูขนานเขาหากันทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อยืนยันความถูกตองแมนยําและ
ความนาเชื่อถือของผลการวิจัย 

คําสําคัญ คุณภาพการศึกษา วัฒนธรรมคุณภาพ เจตคติ การมีสวนรวม การติดตอส่ือสาร 
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Abstract 
 

This research is aimed to study factors that affect the educational quality of Prince of Songkla University 
(PSU). It focuses on the four areas of (1) quality culture, (2) attitude, (3) participation, and (4) communication. The 
population of this study is 8,705 support personnel, both academic and scholarly work, in 28 PSU units having 
been assessed for quality assurance. The sample number for the study was 382 people, based on the Taro 
Yamane's formula. The sample was selected using the proportional stratified random sampling method. The 
statistics used in data analysis were frequencies, percentage, mean, standard deviation and multiple regression 
analysis. The findings can be summarized as follows. Most respondents were female (70.1%); most were at the 
age range of 31 to 40 years (48.0%); and; most were officers (84.1%). 67.7 % of the sample was university 
graduates; and 50.4 % had more than 5-year work experience. Results on quality culture factor was found at a 
highly agree level (X=4.04); the attitude factor was at an uncertain level (X=3.33); the participation factor was 
rated at an agree level (X =3.61); and finally the communication factor was at an uncertain level (X=3.08). 
Results also show that the factor of quality culture affected negative the quality of education element 7 of 
administration at a significant 0.001 level. The participation factor affected positive the education element 4 of 
research and education element 7 of administration at a significant level 0.10 and 0.001, respectively. In 
conclusion, the factors of quality culture and participation were found to affect the educational quality of Prince 
of Songkla University at a significant level, while the attitudinal and communication factors did not affect its 
educational quality. In the next study, the researcher could focus on research method combining together 
quantitative and qualitative analyses to verify the accuracy and reliability of these findings. 

 
Keyword : The educational quality,  Quality culture, Attitude, Participation, Communication 
 
บทนํา 

การปฏิรูประบบการศึกษาเปนประเด็นศึกษาที่หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหความสนใจ
อยางมาก เน่ืองจากหากระบบการศึกษาไทยไมไดรับการปฏิรูปแมวาเราจะพยายามขยายโอกาสทางการศึกษา
ออกไปเปน 9 ป หรือ 12 ป ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันระบุไวก็ตามก็จะไมไดชวยสรางคนในชาติใหมี
ความรูความสามารถอยางที่ควร  ในปจจุบันทางรัฐบาลไดมีนโยบายที่เนนดานการศึกษาเพื่อหวังใหการปฏิรูประบบ
การศึกษาบังเกิดขึ้นอยางจริงจังและเปนรูปธรรม โดยรัฐบาลเห็นวากระทรวงศึกษาธิการจะตองมีบทบาทสําคัญใน
การปฏิรูประบบการศึกษาใหไดมาตรฐาน  ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญของการสรางคุณภาพใหกับคนหรือประชากรในชาติ
การปฏิรูประบบการศึกษาดวยการจัดระบบการศึกษาใหมทัง้ระบบ การพัฒนาศักยภาพดานตางๆ ผานกระบวนการ
ทางการศึกษาเราจะเห็นวาประเทศที่ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพและรัฐบาลประเทศน้ันเห็นคุณคาการศึกษา
อยางสูงประเทศน้ันก็จะเจริญกาวหนาพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วดังที่กลาวมาแลว โดยใหคนเปนศูนยกลางในการ
พัฒนาในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติการศึกษาไดถูกกําหนดเปนนโยบายระดับชาติที่จะสงผลตอ
ความเปนไปของประเทศในอนาคต ดังน้ันการปฏิรูปการศึกษาจึงตองเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงคนแตละคน  
เพื่อกอใหเกิดการใชศักยภาพของคนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาตนเอง และการสรางสังคมน้ัน 

ดังน้ันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา 
(ดนัย เทียนพุฒ : 2553, หนา1) กลาววา การทํางานรวมกันในระยะยาวที่เก่ียวเน่ืองกันอยางเปนระบบทั่วทั้งองคกร
เพื่อใหเกิดความสําเร็จไดน้ัน องคกรตองสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการกระตุนความคิดสงเสริมการปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการทํางานอยางสรางสรรคใหเกิดขึ้นในองคกร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในขึ้นตามสาระของกฎหมายทางการศึกษาและหนวยงานตนสังกัดอยางครบถวน เพื่อยืนยันตอสังคมวา
สามารถบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนองคการเรียนรูที่มุงม่ันผลิตบัณฑิตที่มีความรู คุณธรรมจริยธรรม  
สรางองคความรูและนวัตกรรม เปนที่พึ่งของทองถิ่นและภูมิภาค ผานการจัดทํารายงานประจําปการประเมิน
คุณภาพ (Self Assessment Report : SAR) ซ่ึงเปนการรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพในรอบหน่ึงป  
 

- 400 -



การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภัฎสรุาษฎร์ธานีวิจยั ครังที   : 2556

“การวจิยัเพือพฒันาท้องถินสูป่ระชาคมอาเซียน” 
(Research for Local Development Towards the ASEAN Community)  

ตามมาตรฐาน/ตัวบงชี้และองคประกอบ/ดัชนีตามกรอบของ สมศ. ทบวงมหาวิทยาลัยและบริบทของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งมีการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งโอกาส อุปสรรค และแนวทางพัฒนา นอกจากระบบการรายงานผลดังกลาว
แลว มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในตั้งแตปการศึกษา 2544 เพื่อยืนยันผลการดําเนินงาน
ตามรายงานประจําปการประเมินคุณภาพ โดยใหผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาน้ัน ๆ ตรวจสอบคุณภาพ เนนการ
ประเมินความกาวหนาของการประกันคุณภาพ (formative assessment) อันจะนําไปใชพัฒนาคุณภาพอยาง
ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน และตามมาตรฐานการศึกษา ดวยการกําหนดใหมี
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน มหาวิทยาลัยควบคุมคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุง ระบบ PDCA-PaR บนพื้นฐานของการมีสวนรวมของบุคลากรใน
องคการรวมถึงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตาม 9 องคประกอบ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และพัฒนาเพิ่มขึ้น 2 องคประกอบภายใตบริบทของ
มหาวิทยาลัย (คูมือประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร : 2554) แมวามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะได
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางจริงจังทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาดวยวิธีการอ่ืนๆ ของสถาบันเอง เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ โดยการนําแนวทางของ
การจัดการระบบคุณภาพตามมาตรฐานตางๆ มาประยุกตใช เชน การประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) 
ระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) มาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรม ISO 
9000 และไดเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศเปนตน แตในสภาพความเปนจริงน้ันยัง
ประสบปญหาดานคุณภาพอีกหลายประการ ทั้งที่มาจากสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน ซ่ึงสงผล
ตอคุณภาพของการจัดดําเนินการตามภารกิจ ซ่ึงทางคณะกรรมการการประเมินไดเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
เพื่อ ให ผลการดําเ นินงานในแตละองคประกอบบรรลุเปาหมายอยู ใน เกณฑดี  (คู มือประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร : 2554) แตเน่ืองจากประเทศไทยกําลังเขาสูประชาคมอาเซียน ดังน้ัน การศึกษา คือ
กระบวนการหน่ึงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหม่ันคงและยั่งยืนอยางเทาเทียมกัน Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic 
Revolution A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education โดย 
Philip G.Altbach Liz Reisberg Laura E.Rumbley ไดอธิบายถึงสาระสําคัญของแนวโนมการศึกษาระดับโลกวา 
กระแสโลกาภิวัฒนจะยังคงเปนกุญแจสําคัญในการกําหนดรูปรางของทิศทางการศึกษาระดับโลก ซ่ึงจะมีประเด็น
หลัก คือ การกอตัวของกลุมประชาคมทางเศรษฐกิจ การกอตัวของเครือขายความรูระดับนานาชาติ บทบาทของ
ภาษาอังกฤษ แรงผลักดันจากสถาบันควบคุมมาตรฐานการศึกษา  

การที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตองเผชิญกับการเขาสูประชาคมอาเซียนตามแนวโนมขางตน สงผลให
มหาวิทยาลัยตองมีการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาที่มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น โดยการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอ
คุณภาพการศึกษา วาเกิดจากสาเหตุใด ซ่ึงอาจกลาวไดวาเกิดจากขาดวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ดีภายในสถาบัน 
ไดแก การมีนโยบายและเปาหมายรวมกัน มีความมุงม่ัน มีกระบวนการคุณภาพ มีการดูแลและปรับปรุง 
มีกระบวนการกลุมชักจูงดูแลกันเอง และการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน จนเกิดเปนวัฒนธรรม
คุณภาพ (อมรวิชช นาครทรรพ. 2540 : 183; จรัส สุวรรณเวลา. 2545ก : 32-35) หัวใจสําคัญของการสรางระบบ
คุณภาพในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จําเปนตองสรางจิตสํานึกและการทํางานที่เนนคุณภาพใหกับบุคลากร โดย
เฉพาะตัวอาจารยและบุคลากรในหนวยงาน การสรางความรู ความเขาใจในเรื่องของคุณภาพ การเปล่ียนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับวัฒนธรรมองคการและผลที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรภายในสถาบัน ควรมีการสรางทัศนคติที่ดีกับผูปฏิบัติงานวา
ระบบคุณภาพทําหนาที่เปนเครื่องมือในการชวยเหลือบุคลากรและผูบริหารทํางานไดสะดวกขึ้นและชวยสรางความ
ม่ันใจใหกับสังคมมากขึ้น (สมาน อัศวภูมิ 2542 : 3) รวมทั้งการมีสวนรวมของทุกคนในองคการเพื่อสรางระบบ
คุณภาพ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม จึงจําเปนตองสรางวัฒนธรรมคุณภาพ
ใหเกิดขึ้นในองคการอยางยั่งยืน 
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ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย
การวิเคราะหปจจัยดานวัฒนธรรมคุณภาพ ดานการมีสวนรวม ดานการติดตอส่ือสาร และเจตคติ ที่สงผลตอคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหได
มาตรฐานสากล พรอมตรวจสอบจากหนวยงานภายในหรือองคกรภายนอก ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของ
ประเทศ และพรอมรองรับการเปล่ียนแปลงในสภาวการณปจจุบัน เพื่อกอใหเกิดการบริหารงานแบบบูรณาการออก
สูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการดําเนินงานที่มีทิศทาง 
และระบบที่ชัดเจนใหเกิดขึ้นภายในองคการอยางยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีวัตถุประสงคเพื่อ
วิเคราะหปจจัยดานวัฒนธรรมคุณภาพ การมีสวนรวม การติดตอส่ือสาร และเจตคติตที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
วิธีการวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในหนวยงานที่เขารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในจํานวน 28 หนวยงาน จํานวนทั้งหมด 8,705 คน (ขอมูลจากกองการเจาหนาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ณ วันที่ 3 กันยายน 2555) มีการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane โดยใชการสุมแบบชั้นภูมิอยาง
เปนสัดสวน (Stratified Sampling) ไดจํานวน 382 คน  

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่ใชใน
การวิจัยครั้งน้ี ตัวแปรอิสระ ไดแก วัฒนธรรมคุณภาพ เจตคติ การมีสวนรวม และการติดตอส่ือสารที่สงผลตอ
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตัวแปรตาม คือ ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาทั้ง 9 องคประกอบ ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม เก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปจจัยดังกลาว คือ วัฒนธรรมคุณภาพ เจตคติ การมีสวนรวม และการติดตอส่ือสาร 
แบบสอบถาม ซ่ึงผูศึกษาไดแบงเปน 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และหนวยงานที่ ตอนที่ 2 แบบวัดดานวัฒนธรรมคุณภาพ
ตอการประกันคุณภาพการศึกษา ตอนที่ 3 แบบวัดดานเจตคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา ตอนที่ 4 แบบวัด
ดานการมีสวนรวมตอการประกันคุณภาพการศึกษา ตอนที่ 5 แบบวัดการติดตอส่ือสารดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตอนที่ 6 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ
มาตรฐาน และขั้นตอนการดําเนินงาน เปนคําถามแบบปลายเปด  

4. การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยใชวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย ค าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และวิเคราะหระดับ
ปจจัยทั้ งหมดที่ มีผลต อคุณภาพการศึ กษาของมหา วิทยาลัยสงขลานครินทร  ที่ เป นตั วพยากรณดวย 
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สถิติ Multiple Regression Analysis (MRA) โดยมีการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับผลการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทาลัยสงขลานครินทร 3) ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 
โดยวิธีจัดลําดับความถี่ 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

1. ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 382 คน เม่ือจําแนกตามเพศพบวาเปนเพศหญิง (รอยละ 70.1) มากกวาเพศชาย (รอยละ 29.9) อยูในชวง
อายุ 31 – 40 ปมากที่สุด (รอยละ 48.0) รองลงมาอยูในชวงอายุ 41 – 50 ป (รอยละ 22.1) ชวงอายุ 20 – 30 ป  
(รอยละ 19.1) ชวงอายุ 51 – 60 ป (รอยละ 10.8) ตามลําดับ ผูปฏิบัติงานสวนใหญเปนเจาหนาที่ (รอยละ 84.1) 
มากกวาอาจารย (รอยละ 15.9) ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด (รอยละ 67.7) รองลงมาปริญญาโท 
(รอยละ 22.1) ปริญญาเอก (รอยละ 9.4) และต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ 0.8) มีประสบการณทํางานมากกวา 5 ป 
(รอยละ 50.4) รองลงมาระยะเวลา 3–5 ป  (รอยละ 33.7) แลระยะเวลา 1–2 ป (รอยละ 15.9) ตามลําดับ 
ผูปฏิบัติงานสังกัดวิทยาเขตหาดใหญ (รอยละ 84.4) รองลงมาวิทยาเขตปตตานี (รอยละ 9.4) วิทยาเขตภูเก็ต 
(รอยละ 2.7) วิทยาเขตตรัง (รอยละ 1.9) และวิทยาเขตสุราษฏรธานี (รอยละ 1.6) ตามลําดับ 

2. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปร ทั้ง 4 ตัว พบวา ปจจัยดานวัฒนธรรมคุณภาพอยูในระดับมาก
(  =4.04) ปจจัยดานเจตคติอยูในระดับปานกลาง (  =3.33)  ปจจัยดานการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
( =3.61) ปจจัยดานการติดตอส่ือสารอยูในระดับปานกลาง ( =3.08) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร Χ  S.D. ระดับ 
ปจจัยดานวัฒนธรรมคุณภาพ 4.04 0.79 มาก 
ปจจัยดานเจตคติ 3.33 0.88 ปานกลาง 
ปจจัยดานการมีสวนรวม 3.61 1.03 ปานกลาง 
ปจจัยดานการติดตอส่ือสาร 3.08 0.93 ปานกลาง 

ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดย
ภาพรวม 

3.51 0.90 ปานกลาง 

ภาพที่ 1 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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3. การวิเคราะหความคิดเห็นดานวัฒนธรรมคุณภาพ ดานเจตคติ ดานการมีสวนรวมการติดตอส่ือสารดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวาปจจัยดานวัฒนธรรมคุณภาพ เจตคติ การมี
สวนรวม และการติดตอส่ือสาร ตามมาตรฐานการศึกษาทั้ง 9 องคประกอบ ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จากการวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยที่คาดวาจะที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในองคประกอบที่ 4 การวิจัย พบวาปจจัยดานการมีสวนรวมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผล
การประเมินองคประกอบที่ 4 การวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .10 (Beta = .501 , P < .10) กลาวคือ  
คณะ/หนวยงานที่บุคลากรในองคกรมีสวนรวมดานการวิจัยสูง สงผลใหมีผลการดําเนินงานในระดับสูง และ
องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการศึกษาดานการบริหารจัดการ คือ ปจจัย
ดานการมีสวนรวม และวัฒนธรรมคุณภาพ โดยที่ปจจัยดานการมีสวนรวมมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการประเมิน
องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (Beta = .790 , P < .001) กลาวคือ 
คณะ/หนวยงานที่บุคลากรในองคกรมีสวนรวมดานการการบริหารจัดการสูง สงผลใหมีผลการดําเนินงานในระดับสูง 
และนอกจากน้ียังพบวาตัวแปรดานวัฒนธรรมคุณภาพมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการประเมินองคประกอบที่  7 การ
บริหารจัดการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (Beta = -.624 , P < .001) กลาวคือ คณะ/หนวยงานที่
บุคลากรในองคกรมีวัฒนธรรมคุณภาพสูง สงผลใหมีผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการอยูในระดับต่ําดังตาราง
ที่ 2 และ 3 

 
ตารางที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในองคประกอบที่ 4 การวิจัย 

ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา B Beta Sig VIF 

ดานวัฒนธรรมคุณภาพ  -.682 -.250 .313 1.965 
ดานเจตคติ  -.743 -.244 .292 1.713 
ดานการมีสวนรวม  .799 .501 .042 1.184 
ดานการติดตอส่ือสาร -.738 -.311 .176 1.663 
R Square = .313, Adjusted R Square = .194, F = 2.620, Sig = .061 
 

ตารางที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในองคประกอบที่ 7 การบริหาร

จัดการ 

ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา B Beta Sig VIF 

ดานวัฒนธรรมคุณภาพ  -.918 -.624 .001 1.965 
ดานเจตคติ  .104 .064 .670 1.713 
ดานการมีสวนรวม  .679 .790 .000 1.814 
ดานการติดตอส่ือสาร .179 .140 .346 1.663 
R Square = .708, Adjusted R Square = .657, F = 13.909, Sig = .000 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

 การสรุปผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานวัฒนธรรมคุณภาพ และปจจัยดานการมีสวนรวม สงผลตอคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สวนปจจัยดานเจตคติ และการติดตอส่ือสารไมสงผลตอคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการวิจัยครั้งตอไปการวิจัยเชิงปริมาณควรศึกษาวิเคราะหปจจัยดาน 
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อ่ืนที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา เชน ความไวเน้ือเชื่อใจตอคุณภาพการศึกษา ระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใชผลการวิจัยที่ไดในครั้งน้ีโดยใชปจจัยที่มีผลไปศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
และเพิ่มเติมการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา โดยใชแบบสัมภาษณ และกลุม
ตัวอยางควรเปนระดับผูบริหารเพื่อสะทอนแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาในแงมุมของผูบริหาร
ระดับสูง และเนนการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการโดยใชรูปแบบคูขนานเขาหากันทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อ
ยืนยันความถูกตองแมนยําและความนาเชื่อถือของผลการวิจัยในครั้งตอไป 

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

1. นําผลการวิจัยที่ไดใชแนวทางและเปนประโยชนตอผูบริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการจัดการ
และดําเนินงานในดานการบริหารจัดการ และการวิจัย รวมไปถึงในภารภิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรให
มีคุณภาพ  

2. นําผลการวิจัยที่ไดไปใชในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของ
ผูบริหารและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหเหมาะสมกับบริบทของสถาบัน 
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การพัฒนาความสามารถในการบวกเลขของนกัเรียนที่มีความบกพรองทางสตปิญญา

ระดบัเล็กนอยดวยวิธีการสอนตรงรวมกับแบบฝกทกัษะคอมพิวเตอรของสสวท. 

The development of number adding ability of students with mild intellectual 

disabilities using direct instruction incorporated with IPST computer drills and 

practices. 

 สชาสิริ  วัชรานุรักษ 1    ดร.กุลยา  กอสุวรรณ 2    ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ 3 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการบวกเลขของนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาระดับเล็กนอย ดวยวิธีการสอนตรงรวมกับแบบฝกทักษะคอมพิวเตอรของสสวท กอนและหลัง 

การสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดแกนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย กําลัง

ศึกษาระดับประถมศึกษาในโรงเรียนบานโคกสิเหรง จํานวน 6 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกโดยวิธีเจาะจง แบบแผน

ของการวิจัย เปนแบบกลุมเดียวใชวิธีทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการ

เรียนรูเรื่องการบวกเลข จํานวน 20 แผน และแบบทดสอบความสามารถในการบวกเลข สถิติที่ใชในการทดสอบ

สมมติฐาน คือ The Wilcoxon Matched - Pairs Signed – Ranks  Test  ผลการวิจัยพบวา   ความสามารถใน

การบวกเลขของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย ดวยวิธีการสอนตรงรวมกับแบบฝกทักษะ

คอมพิวเตอรของสสวท  หลังการสอนดวยวิธีการสอนตรงรวมกับแบบฝกทักษะคอมพิวเตอรของสสวท สูงกวา 

กอนการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ: การบวกเลข ความบกพรองทางสติปญญา  วิธีการสอนตรง แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร 
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Abstract 
The purpose of this study was to compare number adding ability of students with mild 

intellectual disabilities before and after using direct instruction incorporated with IPST computer 
drills and practices. Six participating students with mild intellectual disabilities enrolled in 
elementary level, Ban Koke Sireng School, were selected through the use of purposive sampling. 
One-group pretest and posttest design was utilized. Research instruments included 20 number 
adding lesson plans and the number adding test. Statistics used for analyzing the data were the 
Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test. The result showed that the number adding ability of 
students with mild intellectual disabilities after using direct instruction incorporated with IPST 
computer drills and practices was significantly higher than that of those students before using 
direct instruction incorporated with IPST computer drills and practices at .05 level.  

Keywords: number adding, intellectual disabilities, direct instruction, computer drills and practices 

1. บทนํา
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญที่สุดเพราะผูที่ไดรับการศึกษาจะเปน

บุคลากรที่มีคุณภาพและเปนกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศชาติ   แนวการพัฒนาดังกลาวในดานการจัด

การศึกษาคือ มุงเตรียมเด็กและเยาวชน ใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะพรอมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและ

ความรูพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต,ิ 2549)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ไดกลาววาการจัดกระบวนการ

เรียนรูใหสถานศึกษาดําเนินการฝกทักษะ กระบวนการคิด การแกปญหา เพื่อใหผูเรียนสามารถคิดแกปญหาไดอยาง

ถูกตอง ทั้งน้ีรวมถึงการสอนเด็กที่ดอยโอกาส เด็กที่มีความตองการพิเศษทุกประเภท เชนเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาใหไดเรียนรู และพัฒนาตนเองโดยใชประสบการณ ในการเรียนรูเก่ียวกับทักษะที่เก่ียวของในการ 

แกปญหาเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย จะมี

พัฒนาการลาชากวาเด็กปกติทั่วไป เม่ือวัดระดับสติปญญาโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานประเมินความสามารถทาง

สติปญญาแลวเด็กจะมีสติปญญาต่ํากวาเด็กปกติ คืออยูในชวง 50-70  และเม่ือสังเกตพฤติกรรมจะพบวาเด็กเหลาน้ี

มีพฤติกรรมแตกตางจากเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน (ผดุง  อารยะวิญู. 2542 : 39) การวัดระดับสติปญญา จะวัดทั้ง

ดานภาษา การใชเหตุผลเชิงตัวเลข การแกปญหา ตามแนวคิดของนักการศึกษาพิเศษน้ันระดับสติปญญามีการ

พัฒนาและเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการไดรับการดูแลที่ดี  การฝกทักษะในการเรียนรูที่ตอบสนองความ

ตองการที่แตกตางของแตละบุคคล การกระตุนใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง 

การใชเหตุผลเชิงตัวเลขเพื่อการเรียนรูคณิตศาสตรเปนเรื่องของนามธรรม การจัดการเรียนการสอน 

คณิตศาสตรจึงเปนเรื่องที่ยุงยากในการเรียนรูสําหรับนักเรียนปกติทั่วไป และเปนเรื่องที่ยากยิ่งสําหรับนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย โดยธรรมชาติของนักเรียนกลุมน้ีจะมีชวงความจําส้ัน เสียสมาธิจาก

บทเรียนงาย มักมีปญหาในการถายโยงความรู เชน ไมสามารถนําความรูที่ เรียนมาแลวไปประยุกตใช กับ

ชีวิตประจําวันได  การพัฒนาความสามารถดานพื้นฐานทางคณิตศาสตรเปนเรื่องที่กระทําไดยาก เน่ืองจากเด็กกลุมน้ี

แตละคนมีความแตกตางกันทั้งสภาพรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาเม่ือเปรียบเทียบกับเด็กปกติทั่วไป

ในวัยเดียวกัน จะมีวุฒิภาวะลาชาโดยเฉพาะทางการเรียน เน่ืองจากมีปญหาในดานการจํา การรับรู การถายโยง

ความรู และมีชวงความสนใจส้ัน (ผดุง  อารยะวิญู.2542:45) การสงเสริมการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนที่มีความ
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บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย เกิดการเรียนรูที่ไดมากที่สุด ครูผูสอนจําเปนตองมีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

เชน วิธีการสอนตรง (Direct Instruction) โดยใชรวมกับนวัตกรรม หรือส่ือตาง ๆ เพื่อชวยสงเสริมใหการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการที่แตกตางระหวางบุคคล ชวยสงเสริม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูตามจุดมุงหมาย (เจรียง  รวมเงาะ. 2551 : 8) ทั้งน้ีตองคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล  วิธีการสอนตรง เปนวิธีการสอนอยางหน่ึงที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดความชํานาญ การเรียนรูดานทักษะตาง ๆ 

เปนการสอนความรูพืน้ฐานและขอเท็จจริงตาง ๆ  ตามวิธีการสอนที่มีลําดับขั้นตอน  (สมชาย รัตนทองคํา, 2550) 

และเปนการสอนที่มีประสิทธิภาพเม่ือใชกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ  โดยรูปแบบการสอนเหมาะสมกับเน้ือหา 

ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดในเวลาที่กําหนด กลาวคือ ผูเรียนสามารถเรียนรูจากการอธิบายหรือการสาธิตของครู 

หลังจากน้ันจะไดรับการฝกปฏิบัติจากแบบฝกทักษะ โดยมีครูคอยดูแลอยางใกลชิดและเกิดความชํานาญจากการฝก

ปฏิบัติซํ้า ๆ บอยๆ ดังน้ันผูเรียนจึงสามารถเรียนรูได ในเวลาที่กําหนด (Marchand - Martella. Kinder: & 

Richard. 2005 : 7) สอดคลองกับ ทิศนา  แขมมณี (2547) ที่ไดกลาววา การสอนตรงเปนการสอนที่มุงเนนให

ผูเรียนเกิดทักษะตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงครูตองนําเสนออยางกระชับ ชัดเจน โดยผานการฝกปฏิบัติ วิธีการ 

สอนตรงน้ี ไดมีการนําไปใช แลวพบวามีประสิทธิภาพจริงซ่ึงเปนไป ตามสมมติฐานที่ตั้งไว รวมถึงผลการวิจัยของ 

นิยลักษณ คนใจดี (2553)  ที่นําวิธีการสอนตรงมาใช พบวาความสามารถในการเขียนประโยคของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยิน หลังการเรียนโดยใชวิธีการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝกสูงขึ้น 

   นอกจากวิธีการสอนตรงแลว การใชแบบฝกทักษะจะชวยทําให เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับเล็กนอย เกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ พบวาการ ใชส่ือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ชุดการสอน แบบฝกทักษะคอมพิวเตอร  (Drill and 
Practice) บทเรียนโปรแกรม (Tutorial) และคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่คงทน เน่ืองจากส่ือลักษณะดังกลาวจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สูงกวาส่ือประเภท
อ่ืน (สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2543) แบบฝกทักษะคอมพิวเตอรมีลักษณะของการเคล่ือนไหว 
มีปฏิสัมพันธในการเรียนรู มีสีและภาพที่นาสนใจ ซ่ึงจะชวยใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 
มีความสนใจในบทเรียนมากขึ้น เม่ือนํามาใชคูกับวิธีการสอนตรง ผูเรียนจึงไดรับความรู และมีการเสริมแรง มีขอมูล
ยอนกลับทันท ีผูเรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความกาวหนาของตนเองไดอยางมีระบบระเบียบ, การใหผูเรียนทํา
แบบฝกทักษะคอมพิวเตอรชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ ของผูเรียนไดชัดเจนซ่ึงจะชวยใหครู
ดําเนินการปรับปรุงแกปญหาน้ันๆไดทันทวงทีและผูเรียนสามารถฝกทักษะซํ้า ๆ ไดหลายครั้ง เทาที่ตองการ 
(นงลักษณ  กอวรกุล, 2543) 

จากที่กลาวมาขางตน ผู วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาความสามารถในการบวกเลข 

ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย ดวยวิธีการสอนตรงรวมกับแบบฝกทักษะคอมพิวเตอร 

ของสสวท. โดยคาดหวังวาผลที่ไดจะชวยใหนักเรียน เกิดการเรียนรู และสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 
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2.วัตถุประสงคของการวิจัย 

  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการบวกเลขของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

เล็กนอย ดวยวิธีการสอนตรงรวมกับแบบฝกทักษะคอมพิวเตอรของสสวท กอนและหลังการสอน 

3. วิธีดําเนินการทดลอง 

   การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงก่ึงทดลอง ( Quasi - Experimental Research) ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย            

โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ  One Group Pre-test Post-test Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 

2538 :215-216) 
 

กลุมตัวอยาง ทดสอบกอนการทดลอง การทดลอง ทดสอบหลังการทดลอง 

E T1 X T2  

E    แทน กลุมตัวอยางนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย ไดมาจากการ 

            เลือกแบบเจาะจง 

T1         แทน ความสามารถในการบวกเลขของนักเรียนที่มีบกพรองทางดานสติปญญาระดับเล็กนอย               

                        กอนการสอนดวยวิธีการสอนตรงรวมกับแบบฝกทักษะคอมพิวเตอรของสสวท                    

X แทน การสอนดวยวิธีการสอนตรงรวมกับแบบฝกทักษะคอมพิวเตอรของสสวท 

T2        แทน ความสามารถในการบวกเลขของนักเรียนที่มีบกพรองทางดานสติปญญาระดับเล็กนอย               

                        หลังการสอนดวยวิธีการสอนตรงรวมกับแบบฝกทักษะคอมพิวเตอรของสสวท                    

4. สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการบวกเลขของนักเรียนที่มีบกพรอง

ทางดานสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนดวยวิธีการสอนตรงรวมกับแบบฝกทักษะคอมพิวเตอรของสสวท               

สูงกวากอนการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

5. อภิปรายผล 

 การศึกษาการพัฒนาความสามารถในการบวกเลขของนักเรียนที่ มีความบกพรองทางสติปญญา                  

ระดับเล็กนอย ดวยวิธีการสอนตรงรวมกับแบบฝกทักษะคอมพิวเตอรของสสวท มีผลการวิจัย ดังน้ี 

การเปรียบเทียบความสามารถในการบวกเลขของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 

ดวยวิธีการสอนตรงรวมกับแบบฝกทักษะคอมพิวเตอรของสสวท กอนและหลังการสอน พบวาความสามารถในการ

บวกเลขของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนดวยวิธีการสอนตรงรวมกับแบบฝก

ทักษะคอมพิวเตอรของสสวท สูงกวากอนการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงมีความสอดคลองกับ

สมมติฐานของการวิจัย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปจจัยสําคัญ คือ วิธีการสอนตรงเปนวิธีการที่มีความสอดคลองกับความ

ตองการพิเศษของผูเรียน โดยครูใชกระบวนการสอนที่เปนระบบ และตรงประเด็นตามเน้ือหาสาระ การมี ความ

ตอเน่ืองตามลําดับ เม่ือครูแนใจวานักเรียนสามารถจะเรียนรู ไดเองจากการปฏิบัติแลว จึงใหฝกปฏิบัติกิจกรรมการ

เรียนรูจากแบบฝกทักษะคอมพิวเตอรของสสวท  เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรูใหแกผูเรียน และ ดวยบรรยากาศ

ของความใกลชิด การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน เชน การใหขอมูลยอนกลับ (feedback)  การเสริมแรง 

ขอเสนอแนะ การแกไขปรับปรุงในสวนที่ผูเรียนยังไมเขาใจ สงผลใหเกิดความรวมมือในการเรียนรู  ทั้งน้ี Kinder,& 

Kubina, (2005 อางถึงใน วิมล เถาวัลย. 2550) ไดศึกษาการสอนตรง (Direct Instruction)  พบวาเปนวิธีการสอนที่
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มีประสิทธิภาพเม่ือใชกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยรูปแบบการสอนเหมาะสมกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

เปนวิธีการสอนที่กระตุนใหเด็กเกิดแรงจูงใจในการเรียน ทําใหการสอนเบื้องตนประสบความสําเร็จ  และBaumann. 

(1987) ศึกษาผลการสอนโดยใชวิธีการสอนตรง ผลปรากฏวา นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนตรงมีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไมไดเรียนดวยวิธีดังกลาว ซ่ึงมีความสําเร็จของการวิจัยครั้งน้ีสามารถอางอิงตอไปไดวา 

วิธีการสอนตรงมีประสิทธิภาพกับการสอนทักษะการคิดคํานวณ และทักษะอ่ืน ๆ ไดดวย        

6. ขอสังเกตจากการวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการบวกเลขของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย    

ดวยวิธีการสอนตรงรวมกับแบบฝกทักษะคอมพิวเตอรของสสวท มีขอมูลที่เกิดจากการสังเกตของผูวิจัยในขณะ

ดําเนินการทดลอง ดังน้ี         

สรุปขอมูลที่ไดจากการสังเกต 

นักเรียน

คนที ่ การเรียนรูของนักเรียน ความเหมือนในการเรียนรู ความแตกตางทางการเรียนรู 

1. เรียนรูไดดีจากการฝกซํ้า ๆ - เกิดการเรียนรูจากการ       

ฝกทักษะดวยแบบฝก  

ทักษะคอมพิวเตอร 

-  เม่ือไดรับการเสริมแรงหรือ

การสนับสนุนจะชวยใหเกิด

การเรียนรูไดดีขึ้น 

ไมคอยมีสมาธิในการเรียนรู 

2. กิจกรรมที่นาสนใจ เชนการเลนเกม ขาดความม่ันใจในการเรียนรู 

3. การสอนซํ้า ย้ําทวน ฝกบอย ๆ เรียนรูชา ตองฝกซํ้า ๆ 

4. เรียนรูจากส่ิงใกลตัว เรียนรูไดเร็วกวาคนอ่ืน 

5. การทาทายใหนักเรียนอยากรูอยากเรียน อารมณหุนหัน แตหายเร็ว 

6. การสรางแรงเสริม สนับสนุนการเรียนรู มีนํ้าใจ มีความตั้งใจสูง มีนํ้าใจ 

7. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

        ครูผูสอนควรนําเทคนิควิธีการสอนตรงรวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระอ่ืน ๆ 

ซ่ึงสามารถใชกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ หรือเด็กปกติในชั้นเรียนทั่วไปได โดยการใชส่ือ หรือแบบฝกทักษะ 

มาเสริมสรางการเรียนรู เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรูใหเกิดแกผูเรียนอยางแทจริง 

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณา ชวยเหลือ แนะนําและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด และอยาง

ดียิ่งจาก ดร.กุลยา กอสุวรรณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงศ กรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่ทานไดกรุณาถายทอดความรู แนวคิด หลักวิธีการ ตลอดถึงคําแนะนํา และตรวจสอบ 

แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งเสมอมา ผูวิจัยมีความรูสึกซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง ขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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บทคดัยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ซ่ึงประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง

คุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานจัด

การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหารตามทศันะของ

บุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุมตัวอยางการวิจัยเชิงปริมาณเปนบุคลากรสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 306 คน ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก บุคลากรสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น จํานวน   9 คน เครื่องมือใชในการวิจัยเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามซ่ึงมีความเชือ่ม่ันทั้งฉบับเทากับ .957 และ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพเปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง การวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติหาคารอย

ละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาเอฟ (F-test) สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะห

เน้ือหา ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 1) บุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช มีทัศนะตอการ

ดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) บุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีอายุ ประสบการณทํางาน จํานวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายไดรวมเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน ตางกัน มีทัศนะตอการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหาร เม่ือ

พิจารณาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 3) ผูบริหารควรมีแนวทางในการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยการ

กําหนดนโยบายในการดําเนินงานใหชัดเจน สงเสริมใหบุคลลากรไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ และ

บริหารงานโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

คําสําคัญ  การดําเนินงานจัดการศึกษา  ผูบริหาร  บุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น การวิจัยเชิงผสมผสาน 
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Abstract 
This mixed methods research including quantitative and qualitative study aimed to 1) examine perceptions of personnel 

on the extent that administrators in Nakhonsrithammarat province operated procedures regarding to standards of child 
development center 2) compare operating procedures and 3) examine guidelines in developing operating procedures regarding to 
standards of child development. Samples of the quantitative study were 306 personnel from local government administration in 
Nakhonsrithammarat province. In qualitative part, purposeful sampling was employed to recruit 9 key informants who were 
personnel from local government center in Nakhonsrithammarat province. Research instruments were a questionnaire which the 
reliability was .957 and a semi-structure interview protocol. Mean, standard deviation, t-test, and F-test were employed for statistical 
analysis and content analysis was used for qualitative part consecutively.  The study revealed that 1) overall personnel’ perceptions 
on operating procedures regarding to standards of child development center of administrators in Nakhonsrithammarat province was 
found at a high level, 2) this study revealed no statistical difference on perceptions of personnel with different ages, experiences, 
numbers of children in the center, and the total income on operating procedure of child development center of administrators in 
Nakhonsrithammarat province, and 3) When asked about guidelines in operating procedures on child development center of 
administrators, personnel reflected that they should provide obvious policy formulation for their procedures as well as promote 
professional development such as training for personnel and related stakeholders should be a part of management of child 
development center.   

Keywords:  Educational procedures, administrators, personnel under the Jurisdiction of local government administration,  

  mixed methods 

1. บทนํา

การที่จะพัฒนาประเทศใหมีความเจริญน้ัน ทรัพยากรมนุษยถือเปนปจจัยสําคัญยิ่ง เพราะการศึกษาเปน
กระบวนการหน่ึงที่มีบทบาทตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีคุณภาพเหมาะสมกับความตองการของประเทศ ซ่ึงสอดคลอง
กับวัชรี  ตระกูลงาม (2542) ไดใหความสําคัญของการศึกษาวาเปนเครื่องมือที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคลากรที่มี
คุณคา ซ่ึงเด็กปฐมวัย (0-6 ป) ถือเปนระยะที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาความพรอมดานตาง ๆ ของเด็ก ประสบการณที่เด็ก
ไดรับในชวงแรกของชีวิต มีอิทธิพลมากตอการเสริมสรางฐานความพรอมสําหรับพัฒนาการของเด็ก ตามทีเ่กลารจิกา ถวัลย
เสรี (2553) กลาววา การจัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัยเปนพื้นฐานสําคัญของกระบวนการพัฒนาชีวิต เพราะถาเด็กไดรับการ
สงเสริมดวยวิธีการที่ถูกตองก็จะชวยพัฒนาเซลลสมอง ทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรู เปนการวางรากฐานการเรียนรูและ
ชวยเสริมทักษะการเรียนรู ทําใหเด็กมีพื้นฐานของพัฒนาการที่ดีและสามารถพัฒนาไปไดตลอดชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหน่ึงที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาและไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสงเสริม
การศึกษาในระดับปฐมวัย จึงไดมุงพัฒนาความพรอมแกเด็กในวัย 2 – 5 ป ใหไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคม สติปญญา และมีความพรอมในการเขารับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เปนการแบงเบาภาระการดูแลเด็กใหพอแมผูปกครองสามารถประกอบอาชีพไดอยางผาสุกหมดกังวลในบุตรหลาน  

จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดหน่ึงที่เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ซ่ึงจะเห็นไดวาในป
การศึกษา 2555 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีครูผูดูแลเด็ก และพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวม 1,299 คน 
มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 395 ศูนย มีเด็กนักเรียนทั้งหมด 24,972 คน (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2555) ในการ
ดําเนินงานน้ันกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดโอนงบประมาณอุดหนุนการสงเสริมการจัดการศึกษาใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย แตการจัดการศึกษาก็ยังมีปญหา 
เชน พิทยาภรณ มานะจุติ (2554) พบวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไป ยังไมพรอมในการจัดการศึกษา และ
ประภาพรรณ ไชยวงษ (2544) พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลยังขาดประสบการณทางดานการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กเล็ก มีความรูความเขาใจ ในงานวิชาการสําหรับเด็กปฐมวัยไมชัดเจน ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษา การดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหารตามทัศนะของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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2. วัตถุประสงค 
 1. วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหารตามทัศนะของ
บุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2 วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหารตามทัศนะของ
บุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจําแนกตาม  อายุ  ประสบการณทํางาน จํานวนเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายไดรวมเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่บคุลากรปฏิบัติงาน  

3. วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหารตามทัศนะ
ของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีใชวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบดวย 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
ผูบริหารตามทัศนะของบุคลากร สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก 
บุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2555 จํานวน  306  คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) หาคา
การทดสอบเอฟ (F- test) และทําการเปรียบเทียบพหุคูณ เม่ือพบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยใชวิธีการของ Least Significant Difference (LSD)  
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาแนวทางในการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหารตาม
ทัศนะของบุคลากร สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก บุคลากรศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ใชแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา   
 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
                 4.1 ผลการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหาร โดยภาพรวมและรายมาตรฐานอยูในระดับ
มาก เน่ืองจากบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มองวาผูบริหารไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัด
การศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ถือเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาเด็ก ซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญของสังคมในอนาคต ซ่ึง
สอดคลองกับเยาวพา เดชะคุปต (2542: 16-17) กลาววาการศึกษาระดับปฐมวัยวาไมใชเพียงแตเปนการเตรียมเด็ก
ใหพรอมที่จะเขาเรียนตอในประถมศึกษาเทาน้ัน แตควรเปนการชวยเด็กใหมีชีวิตสมบูรณแบบตามที่เด็กปฐมวัยพึง
จะมี เพราะเด็กวัยน้ีเปนวัยที่พรอมจะเรียนรูและเม่ือพิจารณารายมาตรฐานพบวา การดําเนินงานจัดการศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของผูบริหารตามทัศนะของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปรากฏผลดังน้ี 
                 4.1.1 มาตรฐานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการวิจัยเชนน้ี
นาจะเปนเพราะบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มองวาผูบริหารไดใหความสําคัญและมีความตระหนักในมาตรฐาน
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดนโยบาย ดังที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
(2551) ไดใหความสําคัญวา ในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองมีการดําเนินงานตามมาตรฐานและแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  4.1.2 มาตรฐานบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการวิจัยเปนเชนน้ีเปนเพราะบุคลากรสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มองวาผูบริหารมีการกําหนดบทบาทหนาที่การบริหารอยางเปนระบบ ทําใหบุคลากรเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของตนเองซ่ึงสอดคลองกับ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (2551) ไดกําหนดมาตรฐานในดานบุคลากรไว
วาจะตองมีการจัดทําภาระงานของบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสงเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี 
พัฒนาการอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารมีการคํานึงถึงการคัดเลือก หรือสรรหาบุคลากรไดอยาง
เหมาะสม ซ่ึงเปนหลักสําคัญดังทีป่รียาพร วงศอนุตรโรจน (2542) กลาววา การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการที่
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ผูบริหารตองใชศาสตรและศิลปในการพิจารณาบุคคลเพื่อสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ใหบุคคลที่มีความสามารถ มีความ
เหมาะสมเขามาทํางาน และรักษาเพื่อใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ   

4.1.3 มาตรฐานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก การที่
ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมองวาผูบริหารเห็นความสําคัญของความ
ปลอดภัยและการจัดการส่ิงแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังที่สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข (2548)  ไดกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสราง ไอคิว และอีคิวเด็กวาการจัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม จะสงเสริมโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาเด็ก ส่ิงแวดลอมที่ดีกอใหเกิดความรูสึกที่ดี ทั้งตอตัวเด็ก ครูและ
ครอบครัว 

4.1.4 มาตรฐานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการวิจัยเปนเชนน้ี 
อาจเน่ืองมาจากบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมองวา ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
เน่ืองจากเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ใหมีพัฒนาการในการเรียนรูที่ดี ซ่ึงสอดคลองกับ สํานักพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2548) ไดใหแนวทางการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยวาครู/ครูพี่เล้ียง 
จะตองเขาใจในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กแตละวัย โดยเฉพาะเด็กวัย 3 – 5 ป เปนชวงเวลาของการพัฒนาความคิด
สรางสรรค และการฝกระเบียบวินัย ซ่ึงครู/ครูพี่เล้ียงจะตองมีความรูความเขาใจการบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความสามารถทางเชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณของเด็ก 

4.1.5 มาตรฐานการมีสวนรวมและสนับสนุนทุกภาคสวน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการวิจัยเปน
เชนน้ีนาจะเปนเพราะบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมองวาผูบริหารไดมีการระดมกําลังจากทุกภาคสวนในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2551) กลาววา
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กจะตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวนในสังคมเพื่อรวมคิด 
รวมวางแผน รวมตรวจสอบ เพื่อการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4.1.6 มาตรฐานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการวิจัยเปน
เชนน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมองวาผูบริหารไดเล็งเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญในการ
สรางเครือขาย ตามที่นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 – 5 ป) ระยะยาว พ.ศ. 2550 – 2559  ที่เนนเรื่องความ
รวมมือจากสวนราชการ สถาบันการศึกษา และองคกรภาคเอกชน ใหมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อการขับเคล่ือนและยกระดับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 4.2 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหารตามทัศนะของบุคลากรสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจําแนกตาม  อายุ  ประสบการณทํางาน จํานวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก รายไดรวมเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่บุคลากรปฏิบัติงาน ปรากฎดังน้ี 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหารตาม
ทัศนะของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีอายุตางกัน  พบวา บุคลากรสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีอายุตางกัน มีทัศนะตอการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
ผูบริหาร เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายมาตรฐานพบวา ทัศนะของบุคลากรสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหารในมาตรฐานการมีสวนรวมและ
สนับสนุนทุกภาคสวนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีการ
ของ Least Significant Difference (LSD) พบวา บุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอายุ 30 -40 ป มีทัศนะตอการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหารมากกวาบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอายุ ต่ํากวา 30 
ป  และบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอายุมากกวา 40 ป มีทัศนะตอการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของผูบริหารมากกวาบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอายุต่ํากวา 30 ป  

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหารตาม
ทัศนะของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประสบการณทํางานตางกัน ที่มีจํานวนเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตางกัน และที่มีรายไดรวมเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตางกัน พบวา
บุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช มีทัศนะตอการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ของผูบริหารเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายมาตรฐานพบวามีความไมแตกตางกันทั้งสาม
ดาน 
 4.3 การอภิปรายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  มาตรฐานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูบริหารควรควรมีแนวทางพัฒนาโดย 1) ใหการ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอุดหนุนใหเปนคาอาหารกลางวัน นม และวัสดุ
การศึกษาเปนรายหัวเด็ก ซ่ึงสอดคลองกับกันยา  สงฆคลัง (2554) ไดศึกษากลยุทธในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู 
ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ พบวาปจจัยที่ทําใหการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหประสบผลสําเร็จน้ันการใหการ
สนับสนุนงบประมาณถือเปนปจจัยสําคัญที่สุด เน่ืองจากเปนส่ิงสําคัญที่จะนํามาใชในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดาน
ตาง  ๆและ 2) ควรมีอัตราสวนผูดูแลเด็กตอเด็ก ตามมาตรฐานที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ในอัตรา 1 : 20 ซ่ึง
สอดคลองกับสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ไดกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริมผูที่เก่ียวของเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ไว
วาจะตองมีใหเพียงพอกับจํานวนเด็กและสงเสริมใหมีทักษะและความรูความเขาใจจิตวิทยาเด็กปฐมวัยและวิธีการอบรมเล้ียงดู
เด็กปฐมวัยในสภาวะตาง  ๆกัน อยางถูกตองเหมาะสม สวนมาตรฐานบุคลากร ผูบริหารควรมีแนวทางพัฒนาโดย 1) ใหผูดูแล
เด็กจบสาขาปฐมวัยซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ที่มีแนวทางใหสถานศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัยตองจัดหาผูดูแลเด็กที่มีความรูความสามารถและประสบการณ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) และ 2) มีความชัดเจนของนโยบายผูบริหารในการสงเสริมการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ซ่ึงสอดคลองกับถวิล  สารใจ (2553) ที่ศึกษาสภาพและปญหาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสุโขทัย พบวา มาตรฐานบุคลากรมีปญหาผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยังขาดความรู ความเขาใจในการดําเนินงานการศึกษา ขาดนโยบายที่ชัดเจน สําหรับมาตรฐานมาตรฐานอาคาร สถานที ่
ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูบริหารควรมีแนวทางพัฒนาโดย 1) ใหมีอาคารสถานที่ ที่ปลอดภัย
ทั้งภายในและภายนอก เน่ืองจากการจัดสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะจะสามารถลดความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุ 
สงเสริมความปลอดภัยใหกับเด็ก ซ่ึงวันทนา ฉมัย (2553) ไดศึกษาการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในองคการบริหารสวนตําบลยานมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค พบวา 
สภาพการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีปญหาดานอาคาร 
สถานที่ ส่ิงแวดลอม โดยพบวาอาคารเกา ทรุดโทรม ไมมีมุงลวด สุขภัณฑขนาดไมเหมาะสม ควรปรับปรุงซอมแซมอาคาร ติด
มุงลวด ดูแลความสะอาดหองนํ้า ซ่ึงทัศนะดังกลาวถือวาเปนประโยชนและเปนปจจัยสําคัญเบื้องตนในการชวยสรางใหเกิด
ความเชื่อม่ันและความไววางใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขามาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ 2) ใหมีการเตรียมความ
พรอมกรณีฉุกเฉิน การที่บุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหความสําคัญกับประเด็นน้ีสะทอนใหเห็นถึงความตระหนักของครูที่
ตองการใหผูบริหารมีระบบในการบริหารจัดการความเส่ียงซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลากับเด็กเล็ก และมาตรฐานวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร ผูบริหารควรมีแนวทางพัฒนาโดย ผูบริหารควรมีสวนรวมการจัดทําหลักสูตรและติดตามผลอยาง
สมํ่าเสมอ และสงเสริมใหผูดูแลเด็กสอนแบบบูรณาการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวันทนา ฉมัย (2553) ไดศึกษา การ
ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในองคการบริหารสวนตําบล
ยานมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค พบวา สภาพการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑมาตรฐานของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นมีปญหาดานวิชาการโดยไมจัดทําหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอนมีไมเพียงพอ ซ่ึงถาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีหลักสูตรจะทําใหการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น (2551) กลาววาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานศึกษาที่จะตองนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 มาเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอม
ในทุก ๆ ดาน นอกจากน้ีตามมาตรฐานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ผูบริหารควรมีแนวทางพัฒนาโดย ให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและใหมีคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากทุกภาคสวนและจัดใหมีการ
ประชุมอยางสมํ่าเสมอ สอดคลองกับกันยา  สงฆคลัง (2554) ไดทําการศึกษากลยุทธในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู 
ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ พบวา เงื่อนไขแหงความสําเร็จของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง โดยทุกภาคสวน ตองเขามามีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยชุมชนมี
สวนรวมในการเปนเจาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนในชุมชนมีจิตอาสาในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และใชภูมิปญญา
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ทองถิ่นจากผูสูงอายุมาชวยสอนและสงเสริมพัฒนาการใหบุตรหลานดวย และมาตรฐานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ผูบริหารควรมีแนวทางพัฒนาโดย ตองใหความสําคัญในการสงเสริมใหมีการจัดตั้งเครือขาย ซ่ึงสอดคลองกับอรัญญา  
เขียนโพธ์ิ (2553) ไดศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา พบวา มาตรฐาน
การสงเสริมเครือขายพัฒนาเด็กปฐมวัยไมมีการจัดประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อกําหนดแผนความรวมมือในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
(2551) กลาววา ผูบริหารและผูเก่ียวของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย     

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
1. ผลจากการวิจัยพบวาการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการมีสวนรวมและสนับสนุน

ทุกภาคสวนมีการดําเนินงานต่ําสุดผูบริหารควรสงเสริมใหมีกองทุนสงเสริมการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนการระดมทรัพยากรทีมี่อยูในชุมชน เขามาพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. ผลจากการวิจัยพบวาบุคลากรที่มีอายุแตกตางกันมีการรับรูตอการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แตกตางกัน ซ่ึงสะทอนถึงการขาดการรับรูของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดวยเหตุดังกลาวผูบริหารจึงควรมีการสงเสริมใหมี
การประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเน่ืองเพื่อใหเกิดการรับรูในการพัฒนา
ดานตาง  ๆของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทีต่รงกัน 

3. จากการสัมภาษณเชิงคุณภาพพบวา นโยบายดานการจัดการศกึษามีความสําคัญที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารในทุก
ระดับตองมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดานการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

6. การนําผลวิจัยไปใชประโยชน
ผลการวิจัยชี้ใหเห็นถึงมุมมองของบุคลากรตอการดําเนินงานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูบริหารสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงสามารถดําเนินงานไดในระดับมากซ่ึงถือเปนระดับที่ดีแลว ทั้งน้ีเปน
การสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานที่ดี อยางไรก็ตามควรมีการมุงพัฒนาเพื่อใหเกิดตนแบบของการดําเนินงานที่ชัดเจนและ
ใหความสําคัญของมุมมองเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาตามขอเสนอของบุคลากรโดยเฉพาะการวางนโยบายที่ชัดเจน การ
พัฒนาครูอยางตอเน่ืองและเปนระบบ รวมถึงการมีสวนรวมของทุกฝายอันจะทําใหการของดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีความเปนมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย�อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษา   

ระดับองค�การแห*งนวัตกรรม ความสัมพันธ�ระหว*างภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษากับองค�การ
แห*งนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ และหาตัวแปรพยากรณ�ท่ีดีในการ
ทํานายภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษาท่ีส*งผลต*อองค�การแห*งนวัตกรรมของโรงเรียน สังกัด
เทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ กลุ*มตัวอย*างคือโรงเรียน สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ จํานวน 
26 โรงเรียน ผู$ให$ข$อมูลคือ ผู$บริหารและหัวหน$างาน จํานวน 159 คน เครื่องมือในการวิจัยเป6นแบบสอบถาม ภาวะ
ผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษา มีค*าความเช่ือมั่นเท*ากับ  .973 และองค�การแห*งนวัตกรรม มีค*าความ
เช่ือมั่นเท*ากับ .972 วิเคราะห�ข$อมูลด$วยสถิติค*าเฉลีย่ ค*าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค*าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�แบบเพียร�สัน 
และการวิเคราะห�ถดถอยพหุคณูแบบ Stepwise ผลการวิจัยสรปุได$ดังน้ี 1) ภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหาร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ โดยภาพรวมและรายด$านอยู*ในระดบัมาก 2) องค�การแห*ง
นวัตกรรมของโรงเรียน สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ โดยภาพรวมและรายด$านอยู*ในระดับมาก  
3) ภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ�ทางบวกกับองค�การแห*งนวัตกรรมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ อย*างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) ภาวะผู$นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษาในด$านการกระตุ$นทางปIญญา การสร$างบารมีของผู$นํา และการคํานึงถึงปIจเจก
บุคคล สามารถพยากรณ�องค�การแห*งนวัตกรรม ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ ได$ร$อยละ 
58.9 โดยแสดงสมการพยากรณ�ในรูปคะแนนดิบ ได$ดังน้ี  

องค�การแห*งนวัตกรรม =  1.340 + .293 (การกระตุ$นทางปIญญา) + .203 (การสร$างบารมีของผู$นํา) 
        + .187 (การคํานึงถึงปIจเจกบุคคล) (1) 

คําสําคัญ : ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง  นวัตกรรม  องค"การ  ผู�บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to study transformational leadership  level of  school  

administrators  at the innovative organization level 2) to relationship between transformational  leadership of 
Municipality school administrators and innovative organization of schools in the three Southernmost Provinces, 
and 3) to find good predictors for prediction transformational  leadership of Municipality school administrators 
affecting  to innovative organization of schools  in the three Southernmost Provinces. The samples used in this 
research covers 26 Municipality schools in the three Southernmost Provinces. The informants are 159 
administrators and heads of department. The tool for data collection is questionnaire. The reliability of 
transformational leadership of school administrators is .973, while the reliability of innovative organization 
questionnaire is 0.972. The statistical data analysis is mean, standard deviation value, Pearson Product – 
Moment  Coefficient  correlation and Stepwise multiple regression analysis. The results are summarized as 
follows: 1) Transformational leadership of Municipality school administrators in three Southernmost Provinces of 
Thailand in overall and each aspect are at high level. 2)  Innovative organization of Municipality school in the three  
Southernmost Provinces in overall and each aspect are at high level. 3) Relationship between transformational 
leadership of Municipality school administrators and innovative organization in the three Southernmost  Provinces 
is positive at significant statistical level of 0.01. 4) Three predictors : intellectual stimulation, charismatic 
leadership and individualized consideration were predicted  innovative organization  at 58.9 percent. The 
prediction  equation in raw score:  
 

Innovative organization = 1.340 + .293 (intellectual stimulation) + .203  

       (charismatic leadership) + .187 (individualized  

       consideration)      (2) 

  
 
 

Keywords : Leadership,  Innovation,  Organization,  School  Administrator,  Municipality School   

 
1.  บทนํา 
 โลกมีการเปลี่ยนแปลง การแข*งขันกัน ส*งผลกระทบทางด$านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สังคมไทยควรมีการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให$สามารถดํารงอยู*ได$ และเอาชนะวิกฤติการณ�ทางด$านต*าง ๆ ท่ีกําลังเผชิญอยู* (รัตติกรณ� จงวิศาล,  
2545) การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา เพ่ือพัฒนาผู$เรียนในการศึกษาระดับท่ีสูงข้ึน ผู$บริหารเป6นผู$มีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติไปสู*เปoาหมาย ซึ่งต$องอาศัยภาวะผู$นําท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะทําให$โรงเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจึงต$องอาศัยผู$นําท่ีเป6นเสมือนผู$ท่ีจุดประกายผลักดันให$สมาชิกมองเห็นประโยชน�ส*วนร*วมและปรับเปลี่ยนให$
มีจุดมุ*งหมายในการทํางานร*วมกัน (วินิจ  เกตุขํา,  2546) ผู$บริหารจึงต$องอาศัยภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน
เพ่ือให$การศึกษาเป6นไปอย*างมีคุณภาพ ภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงได$รับความพึงพอใจและมีอิทธิพลต*อผู$ตาม ผู$บริหาร
และครูจะต$องเปลี่ยนแปลงวิธีการ กระบวนทัศน� วิสัยทัศน�ในการทํางาน (สุขุม  เฉลยทรัพย�,  2550)  การเปลี่ยนแปลง
พัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือเป6นแนวทางพ้ืนฐานในการดําเนินงานภายในองค�การให$เกิดนวัตกรรมใหม* ให$มีความมั่นคงของ
องค�การ ซึ่งนวัตกรรมเป6นความสามารถเชิงลึกท่ีเกิดจากแรงบันดาลใจ (Inspiration) และความมีชีวิตจิตใจ (Spiritual) 
ของบุคลากร จึงเป6นหน$าท่ีท่ีสําคัญของผู$บริหารท่ีจะดึงและรักษาความสามารถพิเศษ จัดการความรู$และส*งเสริมให$
บุคลากรเกิดพลังสมองในการสร$างสรรค�นวัตกรรมใหม* ๆ (กีรติ  ยศยิ่งยง,  2552) จากสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลง ทุกคน
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ต$องพัฒนาความสามารถของตนเอง ท่ีจะนําไปสู*สังคมแห*งการเรียนรู$  ผู$บริหารเป6นผู$ท่ีทําองค�การให$พัฒนาในทุก ๆ ด$าน 
จะเน$นการบริหารรูปแบบใหม* ให$ความสําคัญในการเรียนรู$ของบุคลากร การทํางานเป6นทีม เสริมสร$างการเรียนรู$ 
สร$างสรรค�ความคิด และความเข$าใจในการทํางานอย*างเป6นระบบ ประสานความร*วมมือเพ่ือพัฒนาองค�การให$เกิดความ
เข$มแข็ง ในการพัฒนาสถานศึกษาในหลากหลายรูปแบบและวิธีการ “องค�การแห*งนวัตกรรม”  จึงเป6นรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาอีกแบบหน่ึง ในการพัฒนาสถานศึกษาด$วยความคิดริเริ่มสร$างสรรค�และส*งเสริมให$ไปสู*เปoาหมายท่ีมีคุณภาพ 
การพัฒนาโรงเรียนให$เป6นองค�การแห*งนวัตกรรมน้ัน ผู$บริหารเป6นผู$มีส*วนสําคัญในการอํานวยความสะดวก เพราะผู$บริหาร
จะนําทางให$เกิดการร*วมมือภายในโรงเรียน ชนพร  ประธานธุรารักษ�  (2547 อ$างถึงใน สุปราณี  รัตนไพบูลย�,  2555) จะ
เห็นได$ว*าผู$บริหารเป6นบุคคลหลักในความรับผิดชอบต*อประสิทธิผลและความสําเร็จของโรงเรียน ดังน้ันภาวะผู$นําการ
เปลี่ยนแปลงจึงมีความสําคัญมากสําหรับผู$บริหารสถานศึกษา ซึ่งก*อให$เกิดองค�การเรียนรู$มากมาย ท้ังน้ีการศึกษาองค�การ
แห*งการเรียนรู$เป6นพ้ืนฐานขององค�ความรู$เพ่ือต*อยอดไปยังองค�การแห*งนวัตกรรมในโรงเรียน องค�การแห*งนวัตกรรมจะ
ก*อให$เกิดเอกลักษณ�ขององค�การท่ีสมาชิกจะรับรู$และยึดถือร*วมกัน ช*วยกําหนดบทบาทขององค�การให$แตกต*างจาก
องค�การอ่ืน และกระตุ$นให$เกิดการยอมรับผูกพันในองค�การ ไม*ทําให$สมาชิกยืดมั่นในตนเอง ท้ังช*วยเพ่ิมเสถียรภาพของ
องค�การในฐานะท่ีเป6นท่ียอมรับทางสังคมเป6นเครื่องมือท่ีทางสังคมจะยึดสมาชิกในองค�การเข$าด$วยกัน ดังน้ันผู$วิจัยจึง
สนใจศึกษาเรื่องภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษาท่ีส*งผลต*อองค�การแห*งนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ คาดว*าจะเกิดประโยชน�ต*อการพัฒนาการทํางานของผู$บริหารอย*างเป6นระบบ อันจะ
ก*อให$เกิดประโยชน�ต*อการศึกษาของชาติและคุณภาพของสังคมไทย 
 

2.  วัตถุประสงค"ของการวิจัย 
2.1  เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู$นําการเปลีย่นแปลงของผู$บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต$ 
2.2  เพ่ือศึกษาระดับองค�การแห*งนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ 
2.3  เพ่ือศึกษาความสมัพันธ�ระหว*างภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษากับองค�การ 

แห*งนวัตกรรมของโรงเรียน สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ 
2.4  เพ่ือค$นหาตัวพยากรณ�ท่ีดีในการทํานายภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษาท่ีส*งผลต*อ 

องค�การแห*งนวัตกรรมของโรงเรียน สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ 
 

3.  สมมติฐานของการวิจัย 
3.1  ภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษามคีวามสมัพันธ�กับองค�การแห*งนวัตกรรม 

ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ ในทางบวก  
 3.2  ภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษาอย*างน$อยหน่ึงด$านท่ีส*งผลต*อองค�การแห*ง
นวัตกรรม ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ 
 

4.  วิธีการวิจัย 
 4.1  ประชากรและกลุ*มตัวอย*าง  
  ประชากรคือ โรงเรยีน สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ จํานวน 31โรงเรียน ผู$ให$
ข$อมูลแต*ละโรงเรียนเป6นผู$บริหาร จํานวน  63 คน และหัวหน$างาน จํานวน  124 คน  รวมท้ังสิ้น 187 คน กลุ*ม
ตัวอย*างคือ โรงเรียน สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ จํานวน 26 โรงเรียน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
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(Purposive  Sampling)  เฉพาะโรงเรียนท่ีอยู*ในเขตเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ผู$ให$ข$อมูลแต*ละโรงเรียนเป6น
ผู$บริหาร จาํนวน 55 คน และหัวหน$างาน จาํนวน 104 คน รวมท้ังสิ้น 159 คน 
 4.2  เครื่องมือท่ีใช$ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช$ในการวิจัย เป6นแบบสอบถาม (Questionnaire) สร$างข้ึนโดยอาศัยแนวคิดจาก
เอกสาร งานวิจยั และมีการตรวจสอบจากผู$เช่ียวชาญ แบ*งออกเป6น 3 ตอน คือ 1) ข$อมูลพ้ืนฐาน 2) แบบสอบถาม
ภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ เป6นแบบมาตราส*วน
ประมาณค*า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ความเช่ือมั่นเท*ากับ  .973  3) แบบสอบถามองค�การแห*งนวัตกรรม ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ เป6นแบบมาตราส*วนประมาณค*า (Rating Scale) มี  5 ระดับ ความ
เช่ือมั่นเท*ากับ  .972 
 4.3  การเก็บรวบรวมข$อมลู 
  ทําหนังสือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บรวบรวมข$อมูลเพ่ือการวิจัยถึงผู$บริหารสถานศึกษาโรงเรยีน
สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ จํานวน 159 ฉบับ และได$กลับคืน 100% นํามาทําการตรวจสอบความ
สมบูรณ�และจัดทําข$อมูลเพ่ือนําไปวิเคราะห�ทางสถิต ิ
 4.4  การวิเคราะห�ข$อมลู 
  เก็บรวบรวมแบบสอบถามแล$ว นําข$อมูลมาบันทึกลงรหสัแล$ววิเคราะห�และประมวลผลเพ่ือหา
ค*าสถิติต*าง ๆ ด$วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป 
 4.5  สถิติท่ีใช$ในการวิจัย 
  การวิเคราะห�ข$อมลูใช$สถิติ ค*าเฉลี่ย ค*าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค*าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ�แบบเพียร�
สัน และการวิเคราะห�ถดถอยพหุคณูแบบ Stepwise 
 

5.  ผลการวิจัยและอภิปราย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษา     ท่ีส*งผลต*อองค�การแห*ง
นวัตกรรมของโรงเรียน สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$  มีประเด็นท่ีน*าสนใจ ซึ่งผู$วิจยันํามาอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค� ดังน้ี 

5.1  ภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ 
โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก ซึ่งสอดคล$องกับงานวิจัยของสมพร จาํปานิล (2549) ได$ทําการศึกษาเรื่อง ภาวะผู$นํา
การเปลีย่นแปลงของผู$บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก*น เขต 5 พบว*า ภาวะผู$นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก และสอดคล$องกับ ขนิษฐา อุ*นวิเศษ (2550) ซึ่ง
ได$ศึกษาภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารท่ีส*งผลต*อองค�การแห*งการเรียนรู$ของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีสกลนคร เขต 3 พบว*า ภาวะผู$นําการเปลีย่นแปลงของผู$บรหิารท่ีส*งผลต*อองค�การแห*งการเรยีนรู$ของโรงเรียน 
โดยรวมอยู*ในระดับมาก 
 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผู$บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ ได$ให$ผู$ร*วมงาน
เข$ามามีส*วนร*วมในการกําหนดวิสัยทัศน� มีการวางแผนและเปoาหมายของสถานศึกษาไว$อย*างชัดเจน ปฏิบัติงาน
ด$วยความมุ*งมั่น ตั้งใจ อดทนเพ่ือให$บรรลผุลตามวิสัยทัศน�ท่ีได$กําหนดไว$ ตลอดจนผู$บริหารสถานศึกษามีการ
ปรับเปลีย่นวิสัยทัศน�ให$เป6นไปตามสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ผู$บริหารเป6นผู$ท่ีมีความรู$
ความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการทํางานอย*างมีทิศทาง ส*งผลทําให$ผู$ร*วมงานมีทิศทางในการปฏิบัติงาน
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และเปoาหมายตรงกัน ตามท่ี Marriner (1993 อ$างถึงใน ชีวิน  อ*อนละออ,  2553) กล*าวว*า การกําหนดวิสัยทัศน�
อย*างชัดเจน จะทําให$องค�การมีจดุศูนย�รวม หรือเปoาหมายสําหรบัสมาชิกในองค�การทุกระดับได$นําไปเป6นแนวในการ
ปฏิบัติให$เป6นไปในทิศทางเดียวกัน  สอดคล$องกับแนวคิดของ Bennis (1989 อ$างถึงใน ปxยะพงษ� วรรณกูลพงษ�,  2552) 
กล*าวว*า ผู$บรหิารจะต$องเป6นผู$ท่ีมคีวามรู$กว$างไกล มีความตื่นตัว กระตือรือร$น มีความเช่ือมั่นในผู$ร*วมงานและการ
ทํางานเป6นทีม ยึดมั่นต*อการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา พร$อมท่ีจะสร$างสิ่งท$าทายและมีวิสยัทัศน�ท่ีกว$างไกล และธีระ 
รุญเจริญ (2553) ได$กล*าวถึง ลักษณะผู$บริหารว*าเป6นผู$ท่ีมีวิสยัทัศน�กว$างไกล มุ*งประโยชน�ขององค�การเป6นหลัก กล$า
ได$ กล$าเสียและยอมเสี่ยงด$วยเหตผุล มีความอดทน อดกลั้น มคีวามมุ*งมั่นเพ่ือให$เกิดผลสําเร็จ ตัดสนิใจด$วยเหตผุล 
พร$อมท้ังให$ผู$ร*วมงานมสี*วนร*วมในการวางแผน ประกอบกับการตดัสินใจของผู$บรหิารในแต*ละครั้งจะพิจารณาจาก
ข$อมูลหลายด$าน มีการคํานึงถึงผลท่ีตามมาทางด$านคุณธรรม จรยิธรรมต*อผู$ร*วมงาน พร$อมน้ีผู$บริหารจะต$องมีความ
เช่ือมั่นในความรู$ความสามารถของผู$ร*วมงาน มีการเน$นย้ําให$ผู$ร*วมงานเกิดจิตสํานึกในการทุ*มเทต*อการปฏิบัติงาน
ร*วมกัน ทําให$รู$สึกรักและผูกพันกับสถานศึกษา สอดคล$องกับแนวคิดของ Hocker and Trafino (2003 อ$างถึงใน ชีวิน  อ*อน
ละออ,  2553) กล*าวว*า ผู$นํามีความคาดหวังในความรู$ความสามารถของทีมงานยึดมั่นในค*านิยมท่ีด ี อีกท้ังผู$บริหารมีการ
ส*งเสรมิให$ผู$ร*วมงานมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย*างต*อเน่ือง ซึ่งเหตุผลดังกล*าวส*งผลให$ภาวะผู$นําการเปลีย่นแปลงของ
ผู$บรหิารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$โดยภาพรวมและรายด$านอยู*ในระดับมาก 
 5.2  องค�การแห*งนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ โดยภาพรวมอยู*ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล$องกับงานวิจัยของนารินี  แสงสุข (2551) ท่ีได$ศึกษาการพัฒนากระบวนการองค�การนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก สอดคล$องกับงานวิจัยของ สุปราณี  รัตนไพบูลย� (2555) 
ได$ทําการศึกษาเรื่อง สภาพความเป6นองค�การแห*งนวัตกรรมของโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูในจังวัด
ยะลา พบว*า ครูมีทัศนะต*อสภาพความเป6นองค�การแห*งนวัตกรรมของโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู*ใน
ระดับมาก  
 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ ให$บุคลากรทุกคนมีส*วนร*วมใน
การจัดโครงสร$างการทํางาน มีการกระจายอํานาจ กําหนดหน$าท่ีความรับผิดชอบอย*างเป6นระบบ ให$ความสําคัญกับ
บุคลากรทุกคนเท*าเทียมกัน สอดคล$องกับแนวคิดของ Marquardt and Reynold (1994 อ$างถึงใน พิชิต เทพวรรณ�
,  2548) กล*าวว*า การให$อํานาจและความรับผิดชอบในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน ทําให$เกิดความคิดสร$างสรรค� 
ตลอดจนการกระจายความรับผิดชอบและการตดัสินใจในการแก$ปIญหา ส*งผลให$การทํากิจกรรมขององค�การมี
จุดมุ*งหมายเดียวกัน นอกจากน้ีโรงเรียนยังส*งเสรมิและเปxดโอกาส ให$บุคลากรได$แสดงความรู$ความสามารถอย*างเต็มท่ี 
ซึ่งสอดคล$องกับการสร$างองค�การแห*งนวัตกรรมตามแนวคิดของ Chistansen (2000   อ$างถึงใน กีรติ  ยศยิ่งยง,  
2552) ท่ีได$อธิบายไว$ว*า การเรียนรู$ท่ีปรับเปลีย่นเป6นเสมือนกุญแจท่ีบ*งช้ีระดับนวัตกรรมในองค�การ ซึ่งองค�การ
ต$องการสนับสนุนส*งเสริมให$เกิดนวัตกรรม และเปxดโอกาสและรับฟIงความคิดเห็นและความคิดใหม*ๆ ในการสร$าง
นวัตกรรมและมีการสื่อสารท่ีดีต*อกันในองค�การ และบุคลากรภายนอกเพ่ือให$องค�การมีความเจริญก$าวหน$า พร$อมท้ัง
โรงเรียนสังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ส*งเสริมให$บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู$และประสบการณ�กับ
เพ่ือนร*วมงานและมีการดําเนินงานร*วมกันของบุคลากรเพ่ือนําไปสู*การปฏิบัติ ส*งผลให$บุคลากรเกิดความคิดอิสระและมี
ความรับผิดชอบในหน$าท่ี จะช*วยให$องค�การสามารถสร$างและจัดการความรู$ท้ังท่ีมีอยู*เดิมภายในองค�การและทําให$
เกิดความรู$ใหม* ๆ เกิดข้ึน ส*งผลให$องค�การมีการพัฒนาและมีประสทิธิภาพ ทําให$องค�การแห*งนวัตกรรมของโรงเรยีน 
สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ ในภาพรวมอยู*ในระดับมาก 
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 5.3  ความสัมพันธ�ระหว*างภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษากับองค�การแห*งนวัตกรรมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ พบว*า ตัวแปรด$านภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหาร
สถานศึกษาท้ัง 6 ด$าน มีความสัมพันธ�กันทางบวก สอดคล$องกับสมมติฐานข$อท่ี 1 ซึ่งสอดคล$องกับงานวิจัยของชลธิชา  
อนันต�นาวี (2554) ได$ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ�ระหว*างภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารกับองค�การแห*งการ
เรียนรู$    ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 พบว*า ภาวะผู$นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ�กับองค�การแห*งการเรียนรู$ของสถานศึกษา โดยรวมอยู*ในระดับสูง 
อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล$องกับงานวิจัยของพรศิษฎ�    คํารอด (2549)  ได$ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ�
ระหว*างภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพ การบริหารงานตามบทบาทของผู$บริหารสถานศึกษาโดยใช$โรงเรียน
เป6นฐาน พบว*า ภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ�ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผู$บริหารสถานศึกษาโดยใช$โรงเรียนเป6นฐาน  

จากความสมัพันธ�ท่ีได$จากการศึกษา อธิบายได$ว*าทุกปIจจัยท่ีศึกษาต*างมีความสัมพันธ�ซึ่งกันและกัน ในส*วน
ของความสัมพันธ�ระหว*างปIจจัยกับการเป6นองค�การแห*งนวัตกรรม พบว*าทุกปIจจัยมีความสัมพันธ�กันในทางบวก 
อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งมีความสอดคล$องกับ Bass และ Avolio (1993 อ$างถึงใน ชีวิน อ*อนละออ, 
2553) อรุณ รักธรรม (2544) และสเุทพ พงศ�ศรีวัฒน� (2551) ท่ีพบว*า ปIจจัยทางด$านการกระตุ$นทางปIญญามี
อิทธิพล ต*อความเป6นองค�การแห*งนวัตกรรม อาจกล*าวได$ว*า การท่ีโรงเรยีนสังกัดเทศบาลในสามจงัหวัดชายแดน
ภาคใต$จะเป6นองค�การแห*งนวัตกรรมได$มากน$อยเพียงใด หัวใจสําคัญอยู*ท่ีปIจจัยต*าง ๆ ท่ีเป6นองค�ประกอบของการ
กระตุ$นทางปIญญา ซึ่งผลการวิจัยพบว*าตัวแปรด$านภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษาท้ัง 6 ด$าน มี
ความสัมพันธ�กันทางบวก โดยมีค*าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ� (r) อยู*ระหว*าง .570 ถึง  .725 อย*างมีระดบันัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01  
 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากภาวะผู$นําการเปลีย่นแปลงของผู$บรหิารสถานศึกษากับองค�การแห*งนวัตกรรมของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ ส*งเสริมผู$ร*วมงานให$มีการพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรู$ความสามารถ 
ดังท่ี Bass (1985 อ$างถึงใน ชีวิน อ*อนละออ, 2553) ได$กล*าวว*า ผู$บังคับบัญชาท่ีให$ความสนใจเป6นพิเศษแก*ผู$ใต$บังคับบัญชา 
ให$คําแนะนําช*วยเหลือ สนับสนุนและส*งเสริมให$ผู$ใต$บังคับบัญชามกีารพัฒนาตนเองอย*างต*อเน่ือง จะทําให$เกิดความพึงพอใจ
ในการทํางานและส*งผลให$งานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นอกจากน้ีผู$บรหิารท่ีประพฤติตนเป6นแบบอย*างท่ีดแีก*ผู$ร*วมงาน มีความ
ยุติธรรม สร$างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ให$กําลังใจ เช่ือมั่นในผู$ร*วมงาน ตั้งเปoาหมายเพ่ือกระตุ$นและท$าทายความสามารถ
ของผู$ร*วมงาน รู$ถึงความต$องการของผู$ร*วมงานแต*ละคน เป6นพ่ีเลี้ยงคอยแนะนําวิธีการทํางานแก*ผู$ร*วมงาน มีการจูงใจให$
ปฏิบัติหน$าท่ีด$วยความเตม็ใจ ตดัสินใจโดยคํานึงถึงผลท่ีตามมาทางด$านคุณธรรมจริยธรรม มั่นใจในผู$ร*วมงานว*าสามารถ
เอาชนะอุปสรรคต*างๆ  ได$ เสียสละประโยชน�ส*วนตนเพ่ือประโยชน�ส*วนรวม ซึ่งสอดคล$องกับแนวคิดของ Bass และ Avolio 
(1993 อ$างถึงใน ชีวิน  อ*อนละออ,  2553); รัตติกรณ�  จงวิศาล (2545) และประยุทธ  ชูสอน (2548) กล*าวว*า ผู$นําจะมี
ความสัมพันธ�กับผู$ตามในด$านการดูแล เอาใจใส* เป6นท่ีปรกึษา มอบหมายงานโดยคํานึงถึงความแตกต*างระหว*างบุคคล ให$มี
ส*วนร*วมในการตดัสนิใจ ประพฤตตินเป6นแบบอย*างท่ีดีแก*ผู$ร*วมงาน ทําให$โรงเรยีนเป6นองค�การแห*งนวัตกรรม ซึ่งเหตุผล
ดังกล*าว ส*งผลให$ภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บรหิารสถานศึกษา มีความสมัพันธ�ในทิศทางบวกกับองค�การแห*งนวัตกรรม  
  4.4  ผลการวิเคราะห�ภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษาท่ีส*งผลต*อองค�การแห*งนวัตกรรม
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ ซึ่งสอดคล$องกับสมมติฐานข$อท่ี 2 พบว*า การวิเคราะห�การ
ถดถอยพหุคูณระหว*างภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารท้ัง 6 ด$าน และองค�การแห*งนวัตกรรม ด$านท่ีเป6นตัว
ทํานายท่ีดีคือ การกระตุ$นทางปIญญา การสร$างบารมีของผู$นํา และการคํานึงถึงปIจเจกบุคคล สอดคล$องกับงานวิจัยของ
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ขนิษฐา  อุ*นวิเศษ (2550) ได$ศึกษาภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารท่ีส*งผลต*อองค�การแห*งการเรียนรู$ของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว*า ภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหาร ด$านท่ีมี
อํานาจพยากรณ�องค�การแห*งการเรียนรู$ของโรงเรียน คือ ด$านการคํานึงถึงเอกบุคคล ด$านการสร$างแรงบันดาลใจ 
 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู$บรหิารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ มกีารเน$นย้าํให$ผู$ร*วมงาน
เกิดจิตสํานึกในการทุ*มเทกําลังกาย กําลังใจในการปฏิบัติงานร*วมกัน ทําให$ผู$ร*วมงานมีความรัก ผูกพันกับองค�การ ซึ่ง
สอดคล$องกับ Tidd, Bessant และ Pavitt (2001 อ$างถึงใน กีรต ิ ยศยิง่ยง,  2552) กล*าวว*า บุคคลท่ีมคีวามสาํคัญอาจจะ
เป6นบุคคลหรือกลุ*มบุคคลก็ได$ ซึ่งบุคลากรเหล*าน้ีจะทําให$องค�การได$รบัชัยชนะหรือประสบความสําเรจ็ เพราะพวกเขาพร$อม
ท่ีจะทุ*มเทพลังงานและความปรารถนาอย*างกล$าท่ีจะช*วยองค�การ การสนับสนุนการแก$ไขปIญหา  การฝ�าฟIนอุปสรรคภายใน
องค�การ นอกจากน้ีโรงเรยีนยังกําหนดเปoาหมายของการทํางานและวางแผนในอนาคตโดยให$ผู$ร*วมงานทุกฝ�ายมีส*วนร*วม เปxด
โอกาสให$ผู$ร*วมงานได$ศึกษาหาความรู$และได$พัฒนาตนเองอย*างต*อเน่ือง สอดคล$องกับแนวคิดของ Fullan (2006 อ$างถึงใน 
พัชรา ทิพยทัศน�,  2551) กล*าวว*า การบรหิารจดัการจะมอบหมายให$ทุกฝ�ายได$แสดงความคิดเหน็ของตนเอง เข$าใจมมุมองท่ี
แตกต*างของแต*ละฝ�ายและหาทางออกท่ีทุกคนเห็นชอบร*วมกัน ปรับทัศนคติให$เป6นไปในทิศทางเดียวกัน และมีข$อมลู
ประกอบการตัดสินใจท่ีชัดเจน ทําให$องค�การมกีารพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี มีการมอบหมายงานให$ตามความรู$ความสามารถ 
เป6นกันเองกับผู$ร*วมงาน มคีวามมุ*งมัน่ อดทน มกีารรบัและส*งข$อมลูอย*างเป6นระบบ สอดคล$องกับแนวคิดของ Christansen 
(2001 อ$างถึงใน กีรติ ยศยิ่งยง,  2552) กล*าวว*า องค�การควรมรีะบบการจดัเก็บข$อมลูท่ีดี เผยแพร*และแบ*งปIนข$อมลูให$กับ
หน*วยงานและผู$ร*วมงานทุกคน สามารถนําไปใช$เป6นข$อมูลพ้ืนฐานในการปฏิบตัิงานต*อไป ให$ความเคารพในศักดิศ์รีของ
ผู$ร*วมงาน มกีารเสรมิขวัญ กําลังใจแก*ผู$ร*วมงาน ซึ่งเป6นสิ่งสาํคัญท่ีจะทําให$องค�การมีการพัฒนา มีการวัดและประเมินผล 
เพ่ือให$องค�การมปีระสิทธิภาพ มรีะบบการให$รางวัลเพ่ือเป6นการจูงใจผู$ร*วมงาน สร$างกิจกรรมท่ีส*งเสรมิให$องค�การมกีาร
พัฒนาข้ึนเป6นองค�การแห*งนวัตกรรม ดังน้ันเมือ่ผู$ร*วมงานได$รับการกระตุ$นทางปIญญา สร$างบารมขีองผู$นํา และการคํานึงถึง
ปIจเจกบุคคล ย*อมส*งผลให$เกิดองค�การแห*งนวัตกรรมของโรงเรยีน สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ 
 

6.  สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ 
6.1  สรุปผลการวิจัยครั้งน้ี มีสาระสําคัญสรุปตามวัตถุประสงค�ได$ดังน้ี 
 6.1.1  ภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต$โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก โดยด$านการคํานึงถึงปIจเจกบุคคล อยู*ในระดับต่ํากว*าด$านอ่ืน ๆ เมื่อพิจารณา
เป6นรายด$าน พบว*า 

  1)  ด$านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ� โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป6นรายข$อ 
พบว*า ทุกข$ออยู*ในระดับมาก โดยผู$บริหารสถานศึกษาสามารถสร$างความเช่ือมั่นให$ผู$ร*วมงานมีความเลื่อมใสศรัทธา
อยู*ในระดับต่ํากว*าข$ออ่ืน ๆ  

  2)  ด$านการสร$างแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป6นรายข$อ พบว*า 
ทุกข$ออยู*ในระดับมาก โดยผู$บริหารสถานศึกษามีการกระตุ$นให$ผู$ร*วมงานเกิดความกระตือรือร$นท่ีจะคิดค$นวิธีการ
ใหม* ๆ ให$เกิดผลสําเรจ็ อยู*ในระดบัต่ํากว*าข$ออ่ืน ๆ 

  3)  ด$านการกระตุ$นทางปIญญา โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป6นรายข$อ พบว*า 
ทุกข$ออยู*ในระดับมาก โดยผู$บรหิารสถานศึกษากระตุ$นให$ผู$ร*วมงานมองปIญหาในหลายแง*มมุ โดยการใช$เหตุผลและ
หลักฐานมากกว*าการคิดเอาเองว*าเป6นปIญหา อยู*ในระดบัต่ํากว*าข$ออ่ืน ๆ  
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  4)  ด$านการคํานึงถึงปIจเจกบุคคล โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป6นรายข$อ 
พบว*า ทุกข$ออยู*ในระดบัมาก โดยผู$บริหารสถานศึกษารู$ถึงความต$องการของผู$ร*วมงานแต*ละคนอยู*ในระดับต่ํากว*าข$ออ่ืน ๆ 
  5)  ด$านการมีวิสัยทัศน�อย*างชัดเจน โดยภาพรวมอยู*ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป6นรายข$อ พบว*า ทุก
ข$ออยู*ในระดับมาก โดยผู$บริหารสถานศึกษามีความอดทน อดกลั้นในการปฏิบัติงาน อยู*ในระดับต่ํากว*าข$ออ่ืน ๆ    
  6)  ด$านการสร$างบารมีของผู$นํา โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป6นรายข$อ พบว*า 
ทุกข$ออยู*ในระดับมาก โดยผู$บรหิารสถานศึกษาตัดสินใจโดยคํานึงผลท่ีตามมาทางด$านคุณธรรมจรยิธรรม ซึ่งมีภาวะ
ผู$นําการเปลี่ยนแปลงสูงกว*าข$ออ่ืน ๆ  

 6.1.2  การเป6นองค�การแห*งนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ โดยภาพรวม
อยู*ในระดับมาก โดยด$านความสามารถของบุคลากรอยู*ในระดับต่ํากว*าด$านอ่ืน ๆ  เมื่อพิจารณาเป6นรายด$านพบว*า 
  1)  ด$านกลยุทธ�ขององค�การ โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป6นรายข$อ พบว*า ทุกข$ออยู*
ในระดับมาก โดยโรงเรียนส*งเสรมิบุคลากรให$มีจิตสํานึกในการขับเคลื่อนองค�การอย*างจริงจังอยู*ในระดับต่ํากว*าข$ออ่ืน  ๆ 
  2)  ด$านโครงสร$างองค�การ โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป6นรายข$อ พบว*า ทุก
ข$ออยู*ในระดับมาก โดยโรงเรยีนมีการจัดระบบการตดิต*อประสานงานท้ังภายในและภายนอกในการดําเนินงานให$ไป
ในทิศทางเดียวกันอยู*ในระดับต่ํากว*าข$ออ่ืน ๆ 

  3)  ด$านกลยุทธ�ขององค�การ โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป6นรายข$อ พบว*า ทุกข$ออยู*
ในระดับมาก โดยโรงเรียนส*งเสรมิบุคลากรให$มีจิตสํานึกในการขับเคลื่อนองค�การอย*างจริงจังอยู*ในระดับต่ํากว*าข$ออ่ืน  ๆ 
  4)  ด$านเทคโนโลยสีารสนเทศการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก เมือ่พิจารณาเป6นรายข$อ พบว*า 
ทุกข$ออยู*ในระดับมาก โดยโรงเรยีนมกีารจดัเก็บข$อมูลและประมวลผลอย*างเป6นระบบ อยู*ในระดับต่ํากว*าข$ออ่ืน ๆ   
  5)  ด$านบรรยากาศท่ีส*งเสรมิความคิดสร$างสรรค� โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป6นราย
ข$อ พบว*า ทุกข$ออยู*ในระดับมาก โดยโรงเรยีนดูแลเอาใจใส*ต*อบุคลากรในทุกด$านอยู*ในระดับต่าํกว*าข$ออ่ืน ๆ   
  6)  ด$านการเรียนรู$ท่ีปรับเปลี่ยน โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป6นรายข$อ พบว*า 
ทุกข$ออยู*ในระดับมาก โดยโรงเรียนส*งเสรมิให$บุคลากรได$แสดงความสามารถอย*างเต็มท่ีเพ่ือให$องค�การมี
ความก$าวหน$าอยู*ในระดับต่ํากว*าข$ออ่ืน ๆ   

 6.1.3  ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว*างภาวะผู$นําการเปลีย่นแปลงของผู$บริหารสถานศึกษากับ
องค�การแห*งนวัตกรรมของโรงเรียน สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ พบว*า ตัวแปรด$านภาวะผู$นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ�ในทิศทางบวก กับระดับองค�การแห*งนวัตกรรมทุกด$าน โดยมีค*า
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ� (r) อยู*ระหว*าง .570 ถึง  .725 อย*างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากน้ียัง
พบว*า ภาวะผู$นําการเปลีย่นแปลงของผู$บริหารสถานศึกษาท่ีมคีวามสัมพันธ�กับองค�การแห*งนวัตกรรมอยู*ในระดับ
ค*อนข$างสูงมี 5 ด$านเรยีงลําดบัค*าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�จากมากไปหาน$อย 3 อันดับแรกดังน้ี การกระตุ$นทาง
ปIญญา  (r = .698)  การคํานึงถึงปIจเจกบุคคล (r = .664) และการสร$างแรงบันดาลใจ (r =  .630) ส*วนด$านท่ีมีค*า
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ�ปานกลางคือ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ� (r =  .596) 

 6.1.4  ผลการวิเคราะห�ภาวะผู$นําการเปลี่ยนแปลงของผู$บริหารสถานศึกษาท่ีส*งผลต*อองค�การแห*ง
นวัตกรรมของโรงเรียน สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ พบว*า จากตัวแปรท้ังหมด 6 ด$าน มี 3 ด$าน ท่ี
ส*งผลต*อองค�การแห*งนวัตกรรมของโรงเรียน คือ การกระตุ$นทางปIญญา ( X3 ) การสร$างบารมีของผู$นํา (X6 ) และ
การคํานึงถึงปIจเจกบุคคล ( X4 ) อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค*าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ�เท*ากับ 
.589 (ร$อยละ 58.9) 
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 สามารถสร$างสมการพยากรณ�ภาวะผู$นําการเปลีย่นแปลงของผู$บริหารสถานศึกษาท่ีส*งผลต*อ
องค�การแห*งนวัตกรรมของโรงเรียน สังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ ในรูปคะแนนดิบได$ดังต*อไปน้ี 
 

องค�การแห*งนวัตกรรม =   1.340  +  .293  (การกระตุ$นทางปIญญา)  +  .203  (การสร$างบารมีของผู$นํา)  
        +  .187  (การคํานึงถึงปIจเจกบุคคล) 
 

 6.2  ข$อเสนอแนะ 
 6.2.1  ควรมีการศึกษาปIจจัยท่ีส*งผลต*อภาวะผู$นําการเปลีย่นแปลงของผู$บริหารสถานศึกษาตาม

ทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   6.2.2  ควรมีการศึกษาภาวะผู$นําการเปลีย่นแปลงท่ีส*งผลต*อระดับการยอมรับนวัตกรรมของครูท่ีสอน

ในโรงเรียนของสังกัดเทศบาล และโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  
 

7.  การนําผลการวิจัยไปใช�ประโยชน" 
 7.1  แนวทางการสร$างองค�การแห*งนวัตกรรม ผู$นําควรแสดงบทบาทการกระตุ$นให$ผู$ใต$บังคับบัญชามีอิสระ
ในการคิดมากท่ีสุด รองลงมาคือแสดงบทบาทการสร$างบารมีของผู$นํา โดยผู$บรหิารควรตัดสินใจโดยคํานึงในด$าน
จริยธรรมมากข้ึน 
 7.2  สํานักการศึกษา/กองการศึกษา เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต$ ควรจัดให$
ความรู$เก่ียวกับองค�การแห*งนวัตกรรมแก*ผู$บริหารและพนักงานคร ู
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บทคัดยอ 

         การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1.เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองปตตานี 2.เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนํา   
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผูสอนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี ตามตําแหนง และประสบการณ      
ในการทํางาน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี จํานวน 130 คน เครื่องมือในการวิจัย 
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติรอยละ คาเฉล่ีย         
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา(t-test)  และคา( F – test ) ผลการวิจัยพบวา (1) ครูผูสอนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี         
มีทัศนะตอคุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม       
อยูในระดับมาก (2) ครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองปตตานี ที่มีตําแหนงตางกัน มีทัศนะตอคุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียม 
ความพรอมสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน (3) ครูผูสอน สังกัดเทศบาล
เมืองปตตานี ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีทัศนะตอคุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน

คําสําคัญ: คุณลักษณะผูนํา ประชาคมอาเซียน ผูบริหารสถานศึกษา เทศบาลเมืองปตตานี 

Abstract 

         The objectives of this research were to (1) Study the leadership traits to ASEAN Community of school 
administrators as perceived by teachers under the jurisdiction of Pattani Municipality (2) compare the leadership 
traits to ASEAN Community of school administrators as perceived by teachers under the jurisdiction of Pattani 
Municipality by position and work experience. The sample were 130 teachers under the jurisdiction of Pattani 
Municipality. The tools were  questionnaire (Rating Scale). The research analysis was performed in terms of 
percentage, means and standard deviations. The different among means were estimated by t-test  and F – test. 
The finding a follows: (1) Leadership traits to ASEAN Community of school administrators as perceived by teachers 
under the jurisdiction of Pattani Municipality in overall were at high level. (2) There were no significant differences 
on the overall leadership traits to ASEAN Community of school administrators as perceived by teachers with 
different position (3) There were no significant differences on the overall leadership traits to ASEAN Community of 
school administrators as perceived by teachers with different work experience. 

Key words :  Leadership Traits ASEAN Community  School Administrators  Pattani  Municipality 
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บทนํา 

          การพัฒนาสูประขาคมอาเซียนในป 2558 ของประเทศสมาชิกทั้ง 10 มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขาใจ
อันดีตอกันธํารงไวซ่ึงสันติภาพเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเมือง สรางสรรคความเจริญกาวหนาทางดาน
เศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยูดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน       
การกาวสูประชาคมอาเซียน คนไทยตองมีความรูความเขาใจตระหนักและมีความพรอมในเรื่องคุณภาพของคน 
ภาษา ทักษะฝมือแรงงาน การพัฒนาดานการศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการเปดประตูสูประชาคมอาเซียน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวนโยบายที่มุงเนนคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน
ประชาคมอาเซียนโดยกําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูเตรียมความพรอมดานการเผยแพรความรูขอมูลขาวสาร  
และเจตคติที่ดีเก่ียวกับอาเซียน พัฒนาศักยภาพของนักเรียน ชุมชน ใหมีทักษะที่เหมาะสมดานความรูและการใช
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบานและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการหมุนเวียน
ของนักศึกษาและครูในอาเซียน การเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน ตองเปนผูมี
วิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนมีความสามารถในการบริหารจัดการภายใตสภาวการณจํากัด       
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สามารถใช ICT เพื่อประสานภาคีเครือขาย    
ในการจัดการเรียนรู มีความสามารถในการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ในการติดตอส่ือสารกับภาคีเครือขายในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  ปญหาการกาวสู
ประชาคมอาเซียนในป 2558 พบวา ครู ผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการเขตพื้นที่ อาจารยมหาวิทยาลัย มี
ความรูความเขาใจในการขับเคล่ือนอาเซียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนอยมาก จากการสํารวจดัชนีวัด  
ผูที่สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ พบวา ประเทศไทยเปนอันดับทายสุดที่มีความรูดานความสามารถ  ในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพียง 10 % เทาน้ัน อันดับที่ 5 จาก 10 ประเทศ (สมเกียรต ิออนวิมล, 2556) ผลการสํารวจทัศนคติ
และความรูความเขาใจขั้นพื้นฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียนในหมูนิสิตนักศึกษาไทยของสํานักงานเลขาธิการ     
สภาการศึกษาเม่ือป พ.ศ. 2553 พบวา ปญญาชนชาวไทยมีความรูความเขาใจขั้นพื้นฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
อยูในลําดับที่ 8 จากสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ซ่ึงบงชี้ใหเห็นวา เยาวชนของไทยยังไมได ใหความสําคัญและรูสึก
รวมถึงการเปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียนเทาที่ควรเด็กไทยรูสึกวาตนเองเปนประชาชนอาเซียนเพียงรอยละ 
69.9 (อันดับ 8) และยังมีความรูเรื่องอาเซียนนอยที่สุดเม่ือเทียบกับประเทศเพื่อนบานอีกทั้งยังมีความใฝรูเรื่อง
ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนคอนขางต่ํา (อันดับที่ 7) ความรูความเขาใจเก่ียวกับอาเซียน  และความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษของผูบริหารสถานศึกษา นิสิตนักศึกษาไทยในภาพรวมเปนประเด็นปญหาสําคัญที่ตองเรงแกไขและหา
แนวทางเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน เม่ือศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนในภาพรวมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปตตานีตามสภาพจริงพบวา 
ผูบริหารสถานศึกษายังขาดความตระหนักรูเก่ียวกับอาเซียนขาดภาวะผูนําในการบริหารจัดการขับเคล่ือน
สถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนใหมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นซ่ึงมีคุณภาพที่ยังดอย มีการเตรียม 
ความพรอมดานวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนและมีทักษะการใชภาษาอังกฤษ การใช ICT      
การประสานภาคีเครือขายในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนนอย ขาดทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ใชในการส่ือสาร และมีการพัฒนาในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคม
อาเซียนคอนขางลาชาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหผูรวมงานเกิดความศรัทธา
เชื่อม่ันและใหความรวมมือพัฒนาใหสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการมีวิสัยทัศนที่กวางไกลมีทักษะ
ในการกําหนดเปาหมายนโยบายวิธีการทํางานที่ชัดเจน กําหนดกลยุทธไดเหมาะสมกับสถานการณที่เปล่ียนไปเปน
ผูนําที่มีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการเรียนการสอนในสถานศึกษารวมถึงการปรับปรุงพัฒนา       
การเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรม สามารถประกอบ
อาชีพชวยพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา (เอกชัย ก่ีสุขพันธ, 2538)  ผูบริหารควรมีบุคลิกภาพที่ดีเปนผูมี
คุณธรรมจริยธรรม มีเจตคติที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน 
ครองคน ครองงาน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ  (จันทรานี สงวนนาม, 2545)  ผูบริหารควรเปนผูที่              

- 432 -



การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภัฎสรุาษฎร์ธานีวิจยั ครังที   : 2556

“การวจิยัเพือพฒันาท้องถินสูป่ระชาคมอาเซียน” 
(Research for Local Development Towards the ASEAN Community)  

มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลขอมูลและสามารถ
ติดตอส่ือสารกับเครือขายในการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน (นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ, 2546) การเตรียม      
ความพรอมของสถานศึกษาผูบริหารตองเปนผูวางแผนวางแนวทางการบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา 
ใหสอดคลองกับการกาวสูอนาคตของประชาคมอาเซียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
         จากปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองปตตานีวาอยูในระดับใดและเพื่อประโยชน     
ในการพัฒนาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใหเปนผูบริหารมืออาชีพพัฒนาการศึกษาไทยใหพรอมกาวสู
ประชาคมอาเซียน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
         1.เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา

ตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองปตตานี  
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดเทศบาล

เมืองปตตานี ตามตําแหนง และประสบการณในการทํางาน 

วิธีการวิจัย 
         การวิจัยครั้งน้ีใชวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุงศึกษาคุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียม 

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองปตตานี      
 ประชากร ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี ปการศึกษา 2555 จํานวน 193  คน 

         กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี ปการศึกษา 2555 จํานวน 130  คน      
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตร Yamane’ โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ใชวิธีจับฉลาก 
โดยการสุมแบบไมคืนกลับ     

 ตัวแปรที่ศึกษา 
         ตัวแประอิสระ ไดแก ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย (1) ดานบุคลิกภาพ (2) ดานวิสัยทัศน      
(3) ดานความรูความสามารถ (4) ดานเทคโนโลยีการศึกษา และ (5) ดานคุณธรรมจริยธรรม  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) สรางขึ้นโดยอาศัยแนวความคิด เอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวของ และมีการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ
เก่ียวกับตําแหนง และประสบการณในการทํางาน ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating  Scale)  เก่ียวกับคุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา      
ดานบุคลิกภาพ วิสัยทัศน ความรูความสามารถ เทคโนโลยีการศึกษา และดานคุณธรรมจริยธรรม เก็บรวบรวมขอมูล
โดยทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยถึงผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปตตานี  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจํานวน 130  ฉบับ ไดรับคืน 130  ฉบับ คดิเปน         
รอยละ 100  นํามาตรวจสอบความสมบูรณและจัดทําขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา(t-test) และ คา(F–test)  ทดลองใชกับครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานีที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30  คนไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ.939  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
          

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองปตตานี สามารถนํามาอภิปรายผลในประเด็นตางๆ   
ตามวัตถุประสงค ดังน้ี    
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 1. คุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ         
ของครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองปตตานี ดานบุคลิกภาพ ดานวิสัยทัศน ดานความรูความสามารถ  ดานเทคโนโลยี
การศึกษา และดานคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยการพัฒนา
มาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐานที่พบวา มาตรฐานที่มีความเหมาะสมของผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนา
สถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทและมีความสําคัญ   
ในการพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนามีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียนตามนโยบาย
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 5 ประการคือ (1) การเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารและเจตคติที่ดีเก่ียวกับ
อาเซียนเพื่อสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชน  (2) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนใหมีทักษะที่เหมาะสม เชน ความรู
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชํานาญการที่สอดคลองกับการปรับตัว    
และเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหางานทําของประชาชนรวมทั้งการพิจารณาแผนผลิต
กําลังคน (3) การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา ครู และอาจารยในอาเซียน
เพื่อใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกัน การสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาตางๆ      
การแลกเปล่ียนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลซ่ึงชวยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การสงเสริม    
และปรับปรุงการศึกษาดานอาชีวศึกษาและการฝกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นตนและขั้นตอเน่ืองตลอดจนสงเสริม   
และเพิ่มพูนความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน (4) การเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบดวยการจัดทําความตกลงยอมรับรวมดานการศึกษา การ
พัฒนาความสามารถและประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตางๆเพื่อรองรับการเปดเสรีการศึกษาควบคูกับการเปด
เสรีดานการเคล่ือนยายแรงงาน (5) การพัฒนาเยาวชน เพื่อเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน   

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  ผลการวิจัยพบวา  
1.1 ครูผูสอนมีทัศนะตอคุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

 สอดคลองกับสากีนา เบญญานิเทศ (2554)  ซ่ึงศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต 1 พบวา ดานบุคลิกภาพโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากผูบริหารถือเปนตัวแทนของสถานศึกษาจึงควรมีบุคลิกภาพที่ดีแตงกายใหสุภาพเหมาะสมกับวัยวุฒิ 
ตําแหนง และกาลเทศะเพื่อสรางความศรัทธาแกผูพบเห็นและเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา รัตนากร      
ยิ้มประเสริฐ  (2548)  กลาววา บุคคลที่มีบุคลิกภาพดีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเปนอยางมาก ปจจุบัน
มีความสําคัญถึงขั้นมีการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนและอบรมแตละหลักสูตรใหความรูตั้งแต การแตงกาย     
การแสดงออก การพูดทาทางตางๆที่จะฝกใหเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดีเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ในสังคม 
บุคลิกภาพจึงเปนตัวกําหนดอนาคตและความสําเร็จในชีวิตของมนุษยได เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ครูผูสอน   
มีทัศนะตอคุณลักษณะผูนําผูบริหารมีความสุขุมรอบคอบมีเหตุผลในการตัดสินใจอยูในระดับต่ํากวาขออ่ืนๆ ทั้งน้ี 
อาจเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองปตตานี สวนใหญเพิ่งไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษาจึงทําใหครูมองวา ผูบริหารมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานนอยและขาดความสุขุมรอบคอบมีเหตุผลในการตัดสินใจซ่ึงไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิรันดร    
หม่ืนสุข  (2546)  ซ่ึงศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําที่เปนจริงและที่คาดหวังของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา           
ที่เปนจริงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ความเชื่อม่ันและศรัทธาผูนําดานการตัดสินใจ พฤติกรรมภาวะผูนํา    
ที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลใหเกิดความพึงพอใจในงานสูงสุด ไดแก มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เชื่อม่ันในตนเองเปนผูตรงตอเวลาและอุทิศเวลาใหกับราชการ ทั้งน้ีผูวิจัยมองวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีบุคลิก   
ดานความม่ันใจมีความสุขุมรอบคอบมีเหตุผลในการตัดสินใจ กลาตัดสินใจและแสวงหาความรูใหมๆอยูเสมอจะเปน
ผูที่ขับเคล่ือนทิศทางการศึกษาไปสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวลิต เกิดทิพย (2549)  กลาวถึงภาวะ
ผูนําดานบุคลิกภาพไววา ผูนําตองมีความสามารถในการควบคุมอารมณมีความตื่นตัวอยูเสมอ มีความเชื่อม่ัน        
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(Research for Local Development Towards the ASEAN Community)  

ในตนเอง มีความทะเยอทะยานสูความสําเร็จ เต็มใจที่จะรับผิดชอบมีความกลาเผชิญกับความยากลําบาก มีความ
เด็ดขาดซ่ึงสอดคลองกับ Dool (1979 อางถึงในวัชรชัย ศรีนิเวศน, 2548) ที่กลาววา ผูนําทางการศึกษาควรเปน   
ผูควบคุมอารมณตนเองไดบุคคลที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาจําเปนตองเผชิญกับความตึงเครียด วิตกกังวล 
กาวราว จึงจําเปนตองควบคุมอารมณของตนเองใหอยูและมีความกระตือรือรน ตื่นตัว แจมใสราเริง  กลาคิด     
กลาตัดสินใจ 

         1.2 ครูผูสอนมีทัศนะตอคุณลักษณะผูนําดานวิสัยทัศนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554)  ซ่ึงศึกษาการพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตรในการ
พัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา ผูบริหารสถานศึกษา
ตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลสามารถติดตามขาวสารและทันตอเหตุการณของประชาคมอาเซียนตองมีวิสัยทัศน   
ในการจัดการศึกษาเพื่อใหสอดรับกับการกาวสูประชาคมอาเซียนตองเปนผูแสวงหาความรู และสงเสริมใหครู
แสวงหาความรูใหมๆ อยูตลอดเวลา เนตรพัณณา ยาวิราช  (2550)  กลาววา โรงเรียนจําเปนตองมีผูนําเพื่อเปน
ตัวเชื่อมประสานควบคุมหรือจัดการใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ผูบริหารตองมีความรับผิดชอบ มีวิสัยทศัน 
สนับสนุนสงเสริมผูรวมงานใหมีความกาวหนา วางตนไดเหมาะสมกับสถานการณ มีความม่ันใจในตนเอง ชอบทํางาน
ที่ทาทายความสามารถ กลาตัดสินใจในความไมแนนอนของสถานการณ รักษาคําม่ันสัญญาเพื่อใหผูอ่ืนเกิดความ
ไววางใจ  มีความซ่ือสัตย เปนผูนําการเปล่ียนแปลง มีสํานึกของความเรงดวนในการเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมตางๆ เปนผูสรางวัฒนธรรมองคการทําตนเองใหสอดคลองกับทุกคนมีการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางสมดุล ถวิล อรัญเวช (2544) กลาววา ผูบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกลสามารถมองเห็น
ภาพในอนาคตและแนวทางที่จะแกไขปญหาไดเปนอยางด ีอุทัย เดชตานนท (2545)  ใหทัศนะวา ตองเปนผูที่มี
วิสัยทัศน ฉลาด  ทันสมัยและทันโลก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ครูผูสอนมีทัศนะตอคุณลักษณะผูนํา  ขอ
ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการนําพาองคกรไปสูเปาหมายดานการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนต่ํากวาขออ่ืนๆ ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากการสงเสริมใหมีกิจกรรมการจัดการเรียนรูและการเพิ่มทักษะความรูเก่ียวกับประชาคมเซียนของครู 
เชน การอบรมสัมมนาที่เก่ียวกับอาเซียนยังมีนอยผูบริหารใหความสําคัญกับกิจกรรมดานอ่ืนมากกวา ผูบริหารตอง
เปนผูที่วิสัยทัศนในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนสามารถนําแนวคิดและหลักการใหมๆ ในการกําหนด
ปรัชญา นโยบาย ในการบริหารจัดการมีความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเอง ติดตามขาวสารและทันตอเหตุการณของ
ประชาคมอาเซียนจึงจะนําพาองคกรไปสูเปาหมายดานการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         1.3 ครูผูสอนมีทัศนะตอคุณลักษณะผูนําดานความรูความสามารถโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554)  ซ่ึงศึกษาการพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร    
ในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา ผูบริหารมีภาวะ
ผูนําดานความรูความสามารถทางวิชาการ  บทบาทหนาที่ของผูบริหารในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ตองเปนผูที่พัฒนาปรับกระบวนทัศนการพัฒนาครูใหมีความรูเก่ียวกับอาเซียนจัดทําหลักสูตรอาเซียน จัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะส้ันและระยะยาวโดยเนนการเทียบเคียงมาตรฐานสากล การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหกับครู จัดครูผูสอนตางชาติมาสอนบูรณาการในกลุมสาระ สงเสริมสนับสนุนใหเขารับการอบรมการศึกษา
ดูงาน การติดตามขาวสารตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2550) ที่กลาววา ผูบริหารจะตองมี
ความรูดานวิชาการ วิชาชีพ มีความคิดสรางสรรค มีการตัดสินใจที่ดี มีวิสัยทัศน ทันสมัยกาวทันกับสถานการณการ
เปล่ียนแปลง มีหนาที่และความรับผิดชอบมากกวาผูใตบังคับบัญชาจึงจําเปนตองมีความรูความสามารถมาก       
เปนพิเศษคือ มีความคิดริเริมสรางสรรค  พัฒนาตนเอง ทันเหตุการณ  มีวิธีการบริหาร ที่ชาญฉลาด มีความสามารถ
ในการแกปญหาภายใตสภาวการณที่จํากัดได มีความรอบรูในบทบาทหนาที่ และสามารถสรางความม่ันใจให
ผูใตบังคับบัญชาได เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ครูผูสอนมีทัศนะตอคุณลักษณะผูนําขอผูบริหารมีความสามารถ
ในการส่ือสารภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุมประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ต่ํากวาขออ่ืนๆ ทั้งน้ี       
อาจเน่ืองมาจากผูบริหารสังกัดเทศบาลเมืองปตตานีมีพื้นฐานความรูทางดานภาษาอังกฤษนอยประกอบกับ
สภาพแวดลอมที่ไมไดเอ้ือตอการใชภาษาอังกฤษเพราะสวนใหญติดตอประสานงานกับองคกร หรือหนวยงานอ่ืนๆ   
ที่ใชภาษาไทยซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองพัฒนาตนเองดานทักษะการใชภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุม
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ประชาคมอาเซียน เพราะจะตองใชในการบริหารงานและติดตอส่ือสารในการเตรียมความพรอม สูประชาคมอาเซียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (2554)  ไดกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพผูบริหารในการกาวสูประชาคม
อาเซียนไววา ผูบริหารตองมีทักษะและเปนผูใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4 ครูผูสอนมีทัศนะตอคุณลักษณะผูนําดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับโรสนานี หะมิงมะ (2553 ) ซ่ึงศึกษาภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 1 พบวา ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 1 ในภาพรวามอยูในระดับมาก และสอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ผูบริหารสามารถใชเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสารกับภาคีเครือขาย    
ในกลุมประเทศอาเซียน ตองเพิ่มพูนความรู ประสบการณ เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความชํานาญและสามารถแนะนํา 
สงเสริมเพื่อนรวมงานใหมีทักษะการใชเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให
มีความรูความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจําเปนตองเริ่มตั้งแตผูบริหารที่
ตองพัฒนาตนเอง สรางทัศนคติที่ดี ครูเองก็ตองปรับทัศนคติเชนเดียวกันเม่ือทั้งผูบริหารและครูมีทัศนคติที่ตรงกัน    
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศก็สามารถพัฒนาทั้งบุคลากรและสถานศึกษาไปพรอมๆกันได  
                       1.5 ครูผูสอนมีทัศนะตอคุณลักษณะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก          
สอดคลองกับศิรยาศ  อาริยูโค  (2555)  ซ่ึงศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 2 พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรมโดยภาพรวม    
อยูในระดับมาก จันทรานี  สงวนนาม (2545)  กลาววา ผูมีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติที่ดีในการบริหารและการ
จัดการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และยึดม่ันในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ความดีงามอยูที่ใจบุคคล ความมีเมตตากรุณา ซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ โอบออมอารีมีนํ้าใจ พากเพียร
อุตสาหะเห็นอกเห็นใจ ละอายตอความชั่วกลาที่จะกระทําความดี ส่ิงเหลาน้ีจะชวยสงเสริมใหความเปนผูนําสมบูรณ
ยิ่งขึ้น (เนตรพัณณา  ยาวิราช, 2550)  คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารเปนองคประกอบที่สําคัญที่เก่ียวของกับการ
ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงาน ความซ่ือสัตยสุจริตในการทํางานมุงม่ันรับผิดชอบ ดํารงชีพโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปล่ียนแปลงเปนแบบอยางในดานความดีงามจึงทําใหครูผูสอน
ชื่นชมพรอมที่จะเชื่อฟงและปฏิบัติตาม เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ครูผูสอนมีทัศนะตอคุณลักษณะผูนําผูบริหาร
มีความยุติธรรมและไมลําเอียงสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกผูรวมงานเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียนต่ํากวาขออ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูผูสอนมองในเรื่องของการปรับเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงานครู    
ที่ยึดหลักอาวุโส และยึดหลักคนของใครมากกวาดูที่ผลของการปฏิบัติงาน ผูบริหารควรปฏิบัติตอผูรวมงานอยาง
ยุติธรรมเสมอภาคเทาเทียมกันไมลําเอียง สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกผูรวมงาน ยึดหลักพรหมวิหาร 4  
ในการบริหารงาน  (รังสรรค  ประเสริฐศร,ี 2544)  ผูบริหารที่มีความยุติธรรมจะปฏิบัติตนเปนกลางไมเอนเอียงใน
การที่จะกอใหเกิดประโยชนหรือโทษตอผูหน่ึงผูใดมีเหตุผลมีความเห็นอกเห็นใจผูใตบังคับบัญชาเอาใจใสในเรื่อง 
ทุกขสุขของผูรวมงานมากจะเปนเครื่องผูกมัดจิตใจ ผลที่ไดคือจะไดรับความรวมมือรวมใจจากผูรวมงานทําใหงาน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี (จุมพล  หนิมพานิช, 2543) 
  2. ผลจากการเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัด
เทศบาลเมืองปตตานี ตามตําแหนง และประสบการณในการทํางาน พบวา ครูผูสอนที่มีตําแหนง และประสบการณ
ในการทํางานตางกันมีทัศนะตอคุณลักษณะผูนําไมแตกตางกันสอดคลองกับ ศิรยาศ อาริยูโค  (2555)  ซ่ึงศึกษาวิจัย
คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฏรธานี เขต 2  พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 2 ที่มี
ตําแหนงและประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีทัศนะตอคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวม 
ไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน ่ืองมาจากครูผูสอน มีการรับรูเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ของผูบริหารในสถานศึกษาไปใน
ทิศทางและเปาหมายเดียวกัน และผูบริหารอาจจะเปดโอกาสใหครูผูสอนที่มีตําแหนงและประสบการณในการ
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ทํางานแตกตางกันมีสวนรวมในการทํางานอยางเสมอภาคกันจึงเปนเหตุใหครูผูสอนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี  
มีทัศนะตอคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนไมแตกตางกัน 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

1 สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยคร้ังนี้มีสาระสําคัญสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี ้

1.1 คุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา  
ตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองปตตานี ดานบุคลิกภาพ ดานวิสัยทัศน ดานความรูความสามารถ  
ดานเทคโนโลยีการศึกษา และดานคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานคุณธรรม
จริยธรรมมีการปฏิบัติต่ํากวาดานอ่ืนๆ

1.2 ครูผูสอนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานีที่มีตําแหนงและประสบการณในการทํางานตางกัน 
มีทัศนะตอคุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดาน ครูผูสอนมีทัศนะไมแตกตางกัน 

2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
         2.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความสุขุมรอบคอบและมีเหตุผลในการตัดสินใจรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะของทุกฝายอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน พัฒนาตนเองดานทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษา
ในกลุมประชาคมอาเซียนใหสามารถใชในการบริหารงานและติดตอส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม  
สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกผูรวมงานอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน สรางความตระหนักใหครูผูสอน
เกิดความรักและภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา 

        2.2 เทศบาลเมืองปตตานีควรสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษาไดศึกษาตอเพื่อเปนการพัฒนา 
ทักษะวิชาชีพที่สูงขึ้น และสงเสริมใหไดศึกษาดูงานเพื่อนําแนวทางมาประยุกตใชกับการบริหารในสถานศึกษา 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
         3.1 ควรศึกษาคุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา

ตามทัศนะขอครูผูสอนสังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
         3.2 ควรมีการศึกษาสภาพและปญหาคุณลักษณะผูนําเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

ของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับเพื่อนําผลการวิจัยมาเปนขอสารสนเทศที่เปนประโยชน
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนสามารถพัฒนาคุณลักษณะผูนําอยางตอเน่ืองสูการเปน
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods)  มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการ

ดําเนินงาน  และ 2) เปรียบเทียบการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 
2561) ของผูบริหารตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรจําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน ขนาดโรงเรียนและวิทยฐานะ  และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) กลุมตัวอยางการวิจัยเชิงปริมาณคือ  ครูจํานวน 344  คน 
สวนผูใหขอมูลสําคัญของวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ครูจํานวน  12  คน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามซ่ึงมีคาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ.980  และเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพเปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง  วิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณโดยใชคาเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) 
สวนการวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะหขอมูลโดยวิธีอุปนัย  ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  1) ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร มีทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ.2552 - 2561) ของผูบริหารโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  2)  ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรที่มีวิทยฐานะตางกันและปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ตางกันมี
ทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ของผูบริหารโดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  3)  ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพรที่มีประสบการณในการทํางานตางกันและที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีทัศนะตอ
การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ของผูบริหารโดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4) ครูมีทัศนะตอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของผูบริหารโดยใหความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  มีการเตรียมความ
พรอมใหกับผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  มุงใหครูพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองมีการสนับสนุน 
และจัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน  มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีความโปรงใส 
เปนธรรมตรวจสอบได 

คําสําคัญ การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561), ผูบริหาร, ครู, 
การวิจัยแบบผสมผสาน 
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Abstract 
 This mixed methods study aimed to 1) examine perceptions of teachers under the jurisdiction of 
Chumphon primary educational service area office on the extent that school administrators operated procedures 
regarding to education reform schemes in the second decade (2009-2018), 2) compare teachers’ perceptions as 
classified by different experiences, school sizes, and academic standings and 3) examine teachers’ reflections on 
guidelines in developing operating procedures regarding to education reform schemes. The samples of 
quantitative part were 344 teachers and key informants in qualitative part were 12 teachers. The instruments 
included a survey questionnaire with a reliability of .980 and a semi-structure interview protocol. Mean, standard 
deviation, t-test, and F-test were employed for statistical analysis and inductive approach for qualitative analysis 
consecutively. This study revealed that 1) teachers’ perceptions on operating procedures of school administrators 
was found at a high level in overall and each aspect of education reform scheme, 2) Overall, there was a 
statistical difference of teachers’ perceptions, especially for those who had different academic standings and 
worked in different educational service area on administrators’ operating procedures regarding to education 
reform schemes in the second decade (2009-2018) at .01 level, 3) the study also revealed that perceptions of 
teachers with different experiences and school sizes was found statistically difference at .05 level. 4) Teachers 
reflected different perspectives about guidelines in operating procedures regarding to education reform schemes, 
but they mainly reflected that school administrators should strictly scrutinize curriculum processes as well as 
provide a good preparation for learners based on individual’s differences. This included the promotion of 
teachers professional development and providing support, and teaching materials for students’ learning. Teachers 
also remarked that administrators must have good governance including transparency and accountability in 
school administration.  
 

Keywords Operating Procedures on Education Reform in the Second Decade (2009-2018), Administrators, 
Teachers, Mixed-Methods Research  
 

1. บทนํา 
 ในยุคการเปล่ียนแปลงทามกลางกระแสแหงความเปนโลกาวิวัฒน  โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงดาน
การศึกษาซ่ึงมีผลสืบเน่ืองมาจากการปรับเปล่ียนบริบท  และโครงสรางการบริหารการจัดการศึกษาภายใต
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542   มีความมุงหมายในจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ  สติปญญา  มีความรู และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  มีการเสนอแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาที่มีความ
หลากหลายสงผลตอการปฏิรูปการศึกษาในดานตางๆ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,2544) โดยการยึดหลักการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาพัฒนาครูทั้งระบบ ยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู การปฏิรูประบบทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา การปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก การปฏิรูปการใชส่ือและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โดยการมุงเนนการผลิตใชส่ือ  และเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายที่มีคุณภาพ   

การปฏิรูปการศึกษาในชวงทศวรรษปที่ผานมา(พ.ศ. 2542 - 2551)  มีประเด็นสําคัญในการปฏิรูปอยาง
เรงดวน 4  ประการ  คือ  1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3) พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงาน                       
ที่เก่ียวของมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษาตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเปนอยางดีแตยังมีจุดที่ตองเรง
พัฒนาอีกหลายประการในสวนของผูวิจัยศึกษาผลการจัดการศึกษาในจังหวัดชุมพรซ่ึงเราปฏิเสธไมไดวาทุกภาคสวน
พยายาม  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อกาวไปสูกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
แตยังพบปญหาและขอจํากัดในการจัดการจัดการศึกษาของจังหวัดชุมพร (แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ, 
2556) เชน  ผลการทดสอบระดับชาติ ( O-Net)  ในภาพรวมต่ํากวาคาเฉล่ียระดับประเทศ  สถานศึกษาสวนใหญ
เปนสถานศึกษาขนาดเล็ก  มีครูไมครบชั้น  ทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพนอย  ผลการดําเนินการ
เกษียณอายรุาชการกอนกําหนดทําใหสถานศึกษาขาดอัตรากําลังครูขาดแคลนครูในกลุมสาระหลัก เชน คณิตศาสตร  
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ภาษาอังกฤษ  และคอมพิวเตอร  ทําใหครูสวนใหญสอนไมตรงวิชาเอก  สถานศึกษายังไมตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เด็กดอยโอกาสบางสวนมีอัตราเส่ียงตอการออกกลางคันโดยเฉพาะ
เด็กในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อาคารสถานที่ยังไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และผูมาติดตอ
ราชการ  สถานศึกษาสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
ผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรในวงการการศกึษา และปฏบิัติหนาที่ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดชุมพร มีความสนใจ
ในการทําวิจัยเรื่อง  การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ของ
ผูบริหารตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เพื่อใชประโยชนของ
งานวิจัยในการพัฒนาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 

2561)  ของผูบริหารตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
2.2  เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 

2561) ของผูบริหารตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  จําแนกตาม 
วิทยฐานะ ประสบการณการทํางาน ขนาดโรงเรียน  และเขตพื้นที่การศึกษา 

2.3  เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 
2561)  ของผูบริหารตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากร  กลุมตัวอยาง  และผูใหขอมูลสําคัญ 
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร จํานวน 2,447  คน  จากโรงเรียน  250  โรง  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยสุมแบบแบงชั้นและหาจํานวนกลุมตัวอยางโดยใช
สูตรของ Yamané 1973  (อางถึงใน ผองศรี  วาณิชยศุภวงศ, 2546 : 104)  ไดกลุมตัวอยางทั้งส้ินจํานวน  344 คน 

ผูใหขอมูลสําคัญ คือ  ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  รวม
ทั้งส้ินจํานวน  12  คน แบงเปนครูผูสอนจํานวน  1  คน  และครูที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานวิชาการ  1  คน  รวม  2 
คน จากโรงเรียน  6  แหง  จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาละ  3  แหง ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  โดยดูจาก
โรงเรียนที่ผานการประเมินรอบสามจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมผสาน  ซ่ึงการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเพื่อศึกษา

ระดับและเปรียบเทียบทางการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) 
ผูบริหารตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร สวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใชแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561)  ของผูบริหารตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เปนการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ  
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5.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
รูปแบบการวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาแบบคูขนานผูวิจัยเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพรอมกัน 

ซ่ึงการวิจัยเชิงปริมาณ  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยมอบแบบสอบถามแกผูบริหารเพื่อสงใหกลุมตัวอยางแลว
รวบรวมดวยตนเอง โดยไดคืนมา 344  ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  จากน้ันนํามาตรวจความสมบูรณและจัดทําขอมูล
เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ  สวนการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสัมภาษณใหกับผูใหขอมูล
สําคัญจํานวน  12  คนลวงหนา และดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง 
 
6.  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยใชการหาคารอยละ คาเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาการ
ทดสอบที(t - test) คาการทดสอบเอฟ (F - test) และทดสอบรายคูดวยวิธีการ LSD  สวนการวิธีการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัดระบบขอมูล เปนการนําขอมูลที่ไดนํามาจําแนกและจัดหมวดหมู
ออกใหเปนระบบ และจัดระเบียบขอมูล  จากน้ันจําแนกขอมูลตรงกับประเด็นที่ตองการวิเคราะหเพื่อทําการใหรหัส
แบบอุปนัย จากน้ันนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายเพื่อเชื่อมโยงสรุปประเด็นตางๆ เขาดวยกัน   
 
7.  ผลการวิจัยและอภิปรายผลเชิงปริมาณ  
 7.1  การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561)  ของผูบริหาร
ตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรโดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูมองวาผูบริหารใหความสําคัญ  และตระหนักถึงการดําเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561)  เน่ืองจากการปฏิรูปการศึกษาเปนเรื่อง
สําคัญยิ่งตออนาคตของประเทศ เพราะการปฏิรูปการศึกษา  คือ  การปรับทั้งระบบขบวนการของระบบการเรียนรู
การคิดของบุคคล  สังคมเก่ียวกับตนเอง  ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นส่ิงแวดลอม  และธรรมชาติเพื่อพัฒนาสรางสรรคความรู
ใหมและส่ิงใหมใหผสมผสานไดกับมรดกทางวัฒนธรรมในอดีตอันจะเปนประโยชนตอชีวิตและสังคม  ทั้งในปจจุบัน
และอนาคตโดยมุงใหมีสันติกับตนเอง สังคมเพื่อนรวมโลก และธรรมชาติ (สิปปนนท  เกตุทัต, 2545 : 1 - 2)  การ
ปฏิรูปการศึกษาชวยยกระดับสติปญญาของคนทั้งประเทศไดในเวลาอันรวดเร็วใหเขาใจความเปนจริงและสามารถ
เผชิญกับปญหาปจจุบันและอนาคตโดยสามารถรักษาสมดุลของเราไวไดและมีความยั่งยืน  (ประเวศ  วะสี 2544 : 
15,18)  ดวยเหตุดังกลาวขางตนจึงทําใหครูมองวาการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ.2552 - 2561)  ของผูบริหารตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพรอยูในระดับมาก 
 7.2 การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561)  ของผูบริหาร
ตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรจําแนกตาม วิทยฐานะ  
ประสบการณในการทํางาน  ขนาดโรงเรียน และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  

ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรที่มีวิทยฐานะตางกัน มีทัศนะตอการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552 - 2561)  ของผูบริหารโดยภาพรวม
แตกตางกันซ่ึงครูที่ไมมีวิทยฐานะมีทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552 - 2561)  ของผูบริหารสูงกวาครูที่มีวิทยฐานะสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัย        
ของปริฉัตร  เล็กดวง  (2554)  ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2  จําแนกตามอายุ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลการวิจัย
เปนเชนน้ีเน่ืองมาจากครูที่ไมมีวิทยฐานะมองวาผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสําคัญกับการพัฒนา  การจัดอบรมครู
ที่ไมมีวิทยฐานะเพื่อใหไดรับรู   และมีการพัฒนาดานตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอเนนใหครูไดศึกษา ทําวิจัย  เพื่อการ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอน  ผูบริหารมีการจูงใจใหครูไดพัฒนาตนเองโดยการสงเสริม  ดูแล  นิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของคร ู มีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน  ถือเปนกระบวนการนําไปสูการพัฒนา
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ของสถานศึกษาดวยเหตุดังกลาวอาจเปนเหตุผลใหครูที่ไมวิทยฐานะมีทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552 - 2561)  ของผูบริหารสูงกวาครูทีมี่วิทยฐานะ  

ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร ที่มีประสบการณในการทํางาน
ตางกัน มีทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552 - 2561)  ของ
ผูบริหารโดยภาพรวมไมแตกตางกันซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของนิธิวดี 
ทองอยู (2554)  ไดศึกษาความเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร  พบวาครูที่มีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสมชาย  คําปลิว  (2549)  ไดศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของครูที่มี
ตอการบริหารงานวิชาการ  ผลการวิจัยพบวาครูที่มีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการไม
แตกตางกัน  ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากครูมองวาผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาครู  ซ่ึงกลาวถึงครู
ที่มีประสบการณตางกันยอมไดรับการพัฒนา  และเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ  ในทิศทางเดียวกันมีการสงเสริม
ครูที่มีประสบการณในการทํางานนอยใหไดรับการพัฒนาในดานตาง  ๆ  มีการมอบหมายงานตามหนาที่ความ
รับผิดชอบ  และความถนัดทําใหครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีโอกาสพัฒนาตนเองอยูเสมอ ใน
ขณะเดียวกันในดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรียนรูใหมครมูองวาผูบริหารมีสงเสริมและพัฒนาครูที่
มีประสบการณตางกันดวยวิธีการที่แตกตางกันในดานการพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรู ใหม  ซ่ึงสืบ
เน่ืองมาจากผลการวิจัยพบวาครูที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป   และ  5 - 10  ป  มีทัศนะตอการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552 - 2561)  ของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวา
ครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 10  ป  ในประเด็นน้ีทําใหการพัฒนาดานคุณภาพสถานศึกษาและแหลง
เรียนรูใหม  ซ่ึงผูบริหารตองเนนการสงเสริมครูที่มีประสบการณในการทํางานนอยดวยวิธีการที่หลากหลายไมวาจะ
เปนในดานการสงเสริมสนับสนุนใหครูมีการผลิตส่ือที่มีคุณภาพโดยใชวัสดุหรืออุปกรณที่มีราคาเหมาะสม  ระดม
ทรัพยากรบุคคล  ภูมิปญญาทองถิ่นปราชญชาวบานและผูทรงคุณวุฒิในชุมชนเพื่อเปนแหลงเรียนรูและพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน 

ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
ตางกัน มีทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552 - 2561)  ของ
ผูบริหารโดยภาพรวมแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ซ่ึงครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญมีทัศนะ
ตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552 - 2561)  ของผูบริหารสูงกวาครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชัยลักษณ  รักษา  และคณะ (2551) 
ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาชวงชั้นที่  1 - 3  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต  1  พบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน จําแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกตางกัน  ผลการวิจัยเปนเชนน้ีเน่ืองมาจากครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
ตางกันมีทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง   (พ.ศ.2552 - 2561)  แตกตาง
กันโดยครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญมีทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง  (พ.ศ.2552 - 2561)  ของผูบริหารสูงกวาครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญมองวาการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.
2552 - 2561)  ของผูบริหารมีความพรอมในดานปจจัยตางๆ เชน  จํานวนครู  จํานวนนักเรียน  รวมถึงเรื่องของการ
สนับสนุนครูในการใชส่ือ  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ถือเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการดําเนินงานทําใหโรงเรียนขนาด
กลาง และโรงเรียนขนาดเล็กมีความพรอมในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  และมีทัศนะตอการดําเนินงานต่ํากวา
โรงเรียนขนาดใหญ 
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 ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตางกัน มีทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552 - 2561)  ของผูบริหารโดยภาพรวมแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการวิจัยพบวาครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  2  มีทัศนะ
ตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552 - 2561)  ของผูบริหารสูงกวาครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  1 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
เสริมศักดิ์  ชวยอุปการ (2549)  ไดทําการศึกษาเรื่องการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนในโครงการ
ปฏิรูปการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ พบวาผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตางกันมีการ
ดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นแตกตางกัน  ผลการวิจัยเปนเชนน้ีเน่ืองมาจาก ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรตางเขตพื้นทีมี่บทบาทในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน สงผลตอการ
การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552 - 2561)  ของผูบริหาร ซ่ึงมีอิทธิพล
ตอทัศนะของครูในการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552 - 2561)  ของ
ผูบริหารแตกตางกันรวมถึงแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษามีความแตกตางกัน  
ซ่ึงสะทอนจากนโยบายในการกําหนดกลยุทธการพัฒนา  6  กลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2  ครอบคลุมเก่ียวกับการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552 - 
2561)  ทั้ง 4 ดานในกรอบการพัฒนาซ่ึงกําหนดเปนกลยุทธที่สถานศึกษาจะตองนําไปสูการปฏิบัติ  (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  2, 2555) กลาวคือ  กลยุทธเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ
ตามหลักสูตร  สงเสริมเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู  เนนปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติ
ไทยและวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การขยายโอกาสทางการศึกษา  การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน  และการพัฒนาการศึกษาใหมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน  และในสวนของโรงเรียนที่สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  1 มีการกําหนดกลยุทธที่แตกตางจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร  เขต  2  ถือเปนอีกเหตุผลหน่ึงที่ทําใหครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร  มีทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552 - 2561)  ของ
ผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 
 
8.  ผลการวิจัยและอภิปรายผลเชิงคุณภาพ  
  ผลการวิจัยสะทอนมุมมองเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552 - 2561)  ของผูบริหารใน  4  ดาน  ดังน้ี 
  ดานกระบวนการเรียนรูใหม  ครูมองวาผูบริหารควรสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ฉบับแกไขเพิ่มเติม 2554  กลาววา การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ซ่ึงการที่ครูมีทัศนะดังกลาวขางตนเพราะ
ถือลักษณะสําคัญที่จะตองเกิดขึ้นกับตัวบุคคลเปนการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมการปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามของสังคมใหกับผูเรียนอยางถูกตองถือเปนส่ิงสําคัญสอดคลองกับสนธยา  ฉัตรมาส  (2550 : 4)  
กลาวถึงการปลูกฝงคุณธรรมใหกับบุคคลในสังคมถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
สังคมใดที่ประกอบดวยบุคคลที่มีคุณลักษณะอันเอ้ือตอการพัฒนาคือมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ  มีนํ้าใจและเห็น
ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  สังคมน้ันก็จะพัฒนาไปอยางรวดเร็วการปลูกฝงคุณธรรมจะตองเขาใจในเรื่อง
ของวัยซ่ึงตองปลูกฝงคุณลักษณะน้ันๆในชวงวัยที่สมองรับเรื่องน้ันๆไดดี  นอกจากน้ียังกลาวถึงการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพซ่ึงครูมองวาผูบริหารควรสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงผูเรียนครูเปนผูเลือกวิธีการหรือยุทธวิธี  คอยใหคําชี้แนะ  จัดหาแหลง
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เรียนรู  สนับสนุนวัสดุอุปกรณเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพส่ิงสําคัญที่ผูบริหารจะตองจัดหา
สนับสนุนวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัยในผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข สอดคลองกับกุลชญา  เที่ยงตรง 
(2550 : 51)  กลาวถึงกระบวนการจัดการเรียนรูวากระบวนการเรียนรูน้ันเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญเพราะทําใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพ  ครบถวนตามมาตรฐานการเรียนรู  เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเลือกแหลงเรียนรูที่หลากหลายสามารถเรียนรูไดดวยตนเองคํานึงถึงคามแตกตางระหวางบุคคล  สวน
ประเด็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ครูมีมุมมองวาผูบริหารควรสงเสริมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให
สอดคลองกับความตองการ  ความถนัดและความสามารถของผูเรียนอยางแทจริงโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล รวมถึงการเตรียมความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียนควรใหความสําคัญกับภาษาที่  3 และภาษาของ
ประเทศเพื่อนบานบนพื้นฐานของความแตกตางในดานสภาพและทองถิ่น ซ่ึงผูบริหารตองตระหนักถึงความสําคัญ 
เขาใจถึงบทบาทหนาที่  รวมวางแผน  รวมปฏิบัติจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของ
ประชาคมอาเซียน  สามารถติดตอ ส่ือสาร  และอยูรวมกันไดบนพื้นฐานของความเสมอภาค  รวมกันเสริมสราง
ความม่ันคงในดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555)  

ดานการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  ครูมองวาผูบริหารควรสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองดวยวิธีการที่
หลากหลาย  เพื่อนําไปสูความเปนครูมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การที่ครูมีทัศนะดังกลาวเน่ืองจากครูเปนบุคคลสําคัญที่จะตองทําหนาที่ในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคน
เกง  คนดี  และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  การพัฒนาครูใหเปนบุคคลที่มีศักยภาพสูงสุดจึงจําเปนจะตองทํา
อยางจริงจังและตอเน่ืองสอดคลองกับสุรศักดิ์ ปาเฮ (2553)  กลาววา  ครูเปนบุคคลสําคัญในกระบวนการปฏิรูป
การศึกษาเพราะครูเปนกลุมบุคคลดานหนาและเปนกลไกลสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังน้ันการศึกษาและ
พัฒนาครูเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพใหเกิดขึ้นจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะสรางครูใหบังเกิดศักยภาพ
ทางสมรรถนะที่สูงกาวสูความเปนครูมืออาชีพอยางแทจริง  ในประเด็นการนิเทศติดตามครูมองวาผูบริหารควรมีการ
นิเทศติดตามอยางสมํ่าเสมอ  และมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนสอดคลองกับเก็จกนก เอ้ือวงศ  (2556) กลาววา 
การนิเทศมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเน่ืองจากกระบวนการนิเทศเปนกระบวนการที่มุงเนนใหเกิด
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ เพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ในดานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองบริบททางการศึกษาที่เปล่ียนแปลงสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน  สวนการสรางขวัญและกําลังในการทํางาน ครูสะทอนวาผูบริหารจะตองการสรางขวัญ
และกําลังใจในการทํางานเพื่อใหครูไดเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนางานที่
จะเกิดประโยชนอยางยิ่งกับตัวผูเรียน 

ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม  ครูมองวาผูบริหารควรพัฒนาสถานศึกษาใน
ดานสภาพแวดลอมเพื่อเอ้ือตอการจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองและพัฒนาหองปฏิบัติการตางๆ ให
เกิดความทันสมัย  กลายเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญในโรงเรียน  รวมถึงการสรางเครือขายความสัมพันธระหว าง
โรงเรียนกับชุมชน  สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นมาสูกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางครบวงจรซ่ึงสอดคลองกับ
มงคล  ประเสริฐสังข  (อางถึงในสงบ  มณีแสง, 2553)  กลาววาปจจัยที่สําคัญที่มีสวนชวยเสริมสรางใหผูเรียนเกิด
ความเจริญงอกงามซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการเปล่ียนแปลงของผูเรียนหรือกอใหเกิดการเรียนรูในสถานศึกษา
คือการเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหเกิดผลสําเร็จทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย 

ดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม  ครูมองวาผูบริหารควรปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมเปนแบบอยางที่ดี มีความรับผิดชอบตองานและนโยบายของหนวยงานซ่ึงสอดคลองกับไพโรจน คะเชนทร 
(2545)  กลาววายุทธศาสตรการบริหารจัดการเพื่อปฏิรูปการเรียนรูของผูบริหารจะตองมีภาวะผูนํามีความสามารถ
ในการทํางานเปนทีมสามารถสรางความตระหนักใหผูรวมงานมีความรูความเขาใจและใหทุกคนไดมีสวนรวมในการ
วางแผน  กํากับ  ดูแลและกําหนดผูรับผิดชอบ 
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9.  สรุปผลการวิจัย 
9.1  ผลการวิจัยพบวาครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร มีทัศนะตอ 

การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ของผูบริหารโดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก 

9.2  ผลการวิจัยพบวาครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร ที่มีวิทยฐานะ
ตางกัน  และปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ตางกัน มีทัศนะตอการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ของผูบริหารโดยภาพรวมแตกตางกัน  

9.3  ผลการวิจัยพบวาครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรที่ มี
ประสบการณในการทํางานตางกัน  และที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน  มีทัศนะตอการดําเนินงานตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ของผูบริหารโดยภาพรวมแตกตางกัน  

9.4  ผลการวิจัยพบวาครูมีทัศนะตอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองของผูบริหารโดยใหความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซ่ึงจะตองมีการเตรียมความพรอม
ใหกับผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  มุงใหครูพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  มีการสนับสนุน  และ
จัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน  มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีความโปรงใส  เปน
ธรรมตรวจสอบได 

 
10.  การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 10.1  เพื่อใหการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561)  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  มีการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาในทุกๆดาน  โดย
กําหนดใหมีการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเน่ืองมีปฏิทินปฏิบัติงาน  และมีการตรวจสอบ
ติดตามเปนระยะ  
 10.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชุมพรควรมีนโยบายสงเสริมพัฒนาการดําเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) อยางตอเน่ือง 
 10.3  หนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาควรนําผลการวิจัยที่ไดไปใชเพื่อพัฒนาความรวมมือในการ
ดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 2) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
3) หาความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
และ 4) ศึกษาตัวแปรสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถทํานายการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา กลุมตัวอยางเปนครู จํานวน 320 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
(Likert Scale) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย คารอยละ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน และสรางสมการถดถอยเพื่อพยากรณตัวแปรตาม โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) แบบขั้นบันได (Stepwise Method)  
  ผลการวิจัยพบวา ระดับสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก ดานการทํางานเปนทีม มีคาเฉล่ียสูงสุด และดานการส่ือสารและการจูงใจ มีคาเฉล่ียต่ําสุด สวนระดับการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานการรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค มีคาเฉล่ียสูงสุด 
และดานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน มีคาเฉล่ียต่ําสุด ความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบตัิงานของครูในสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวก ระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .01 จากสมรรถนะทางการบริหารทั้ง 8 ดาน สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมรรถนะ
การส่ือสารและการจูงใจมีอํานาจในการพยากรณการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา โดยเขียนสมการถดถอยในรูป
คะแนนดิบ (Unstandardized Score) ไดดังน้ี 
 Y = 2.415 + 0.251 (X7)

 + 0.168 (X6)                
คําสําคัญ : สมรรถนะทางการบริหาร การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 

Abstract 
 The objectives of the research were to : 1) study the level of administrative competencies of school 
administrator as perceived by teachers under the jurisdiction of Songkhla Primary Educational Service Area Office III, 
2) study the level of job performance of teachers in schools as perceived by teachers, 3) find the relationship between 
administrative competencies of school administrator and job performance of teachers in schools and, 4) study the 
variables of administrative competencies of school administrator which could predict job performance of teachers  
in schools. The samples were 320 teachers. The tool for data collection was rating scale of Likert which divided into 
5 levels. The statistics were based on, average, percentage, standard and deviation, correlation coefficient of Pearson 
and regression equation to predict the dependent variables by multiple regression analysis of stepwise method 
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The results were as follows : The level of administrative competencies of school was overall and each aspect 
at a high level. The teamwork competency was the highest while the competency in communication and motivation 
were the lowest. The level of job performance of teachers in schools was overall and each aspect at a high level. 
The performance of creative collaboration was the highest while the research performance was the lowest. All the 
school administrators’ administrative competencies had significantly moderate positive relationships with all the 
teachers’ job performances (p<.01.). The competency in personnel development and that in communication and 
motivation were the predictors for the teachers’ overall job performance. The regression equation with unstandardized 
coefficients. score was as follows 

 Y = 2.415 + 0.251 (X7)
 + 0.168 (X6)         

Keywords : Administrative Competency, teachers’ job performance Primary Education in Schools 

1. บทนํา
สถานศึกษาภายใตการนําของผูบริหารสถานศึกษาเปนองคการหลักที่มีหนาที่จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ

ทั่วถึงใหแกผูเรียน ทั้งน้ีเพราะการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีจุดเนนในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูคูคุณธรรม 
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สําหรับการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพมีองคประกอบอ่ืนที่สําคัญนอกจากผูบริหารสถานศึกษาแลวยังมี ผูเรียน ผูสอน ผูปกครองและชุมชน 
โดยเฉพาะครูเปนองคประกอบหน่ึงที่สําคัญ เพราะครูเปนทรัพยากรมนุษยที่มีบทบาทและความสําคัญในฐานะผูให
การศึกษาของชาติ ซ่ึงสอดคลองกับรุง แกวแดง (2543 : 134) กลาวไววา ครูคือผูกําหนดอนาคตของคนในชาติ ชาติใด
ก็ตามที่ไดครูเปนคนมีความรู เปนคนเกง เปนคนเสียสละ ตั้งใจทํางานเพื่อประโยชนของนักเรียน ชาติน้ันจะไดพลเมือง
ที่เกงและฉลาด มีศักยภาพและความสามารถแขงขันกับประเทศในโลกได ครูที่ดีจะตองเปนผูมีความรูดี มีคุณธรรม 
และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได การปฏิบัติงานของครูจะตองปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จหรือไมน้ัน ตอง
ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําขององคการ โดยผูนําตองมีความสัมพันธที่ดีกับ
ผูใตบังคับบัญชา หากผูนําสามารถดําเนินงานมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามวัตถุประสงคยอมสงผลตอผลผลิตของ
องคการ คือ ผูเรียนที่มีคุณภาพ       

จากการศึกษาผลการดําเนินงานของหนวยงานดานการจัดการศึกษาที่ผานมา พบวา การจัดการศึกษาของไทยยัง
ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร จากขอมูลสรุปผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมา ในดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน/สถานศึกษา 
พบวา มีสถานศึกษาที ่ยังไมไดมาตรฐาน คุณภาพผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิต่ํา ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งการคิด 
วิเคราะห ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง หนวยงานที่รับผิดชอบจึงไดพยายามหาแนวทางที่จะกระตุนให
หนวยงานระดับปฏิบัติ ไดแก สถานศึกษา เพิ่มความเขมขนในการจัดการศึกษามากขึ้น แตเน่ืองจากสภาพการจัด
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตมีอุปสรรคและปญหาคอนขางมากจากผลกระทบที่เกิดสถานการณความไมสงบใน
พื้นที่ทําใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนขาดขวัญกําลังใจ หวาดกลัวในความไมปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพยสิน ซ่ึงกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา เชน ผูบริหารสถานศึกษาเกิดความเครียดไมกลาเดินทางมาทํางาน เพราะ
เกิดความหวาดระแวงในการเดินทางเปนผลใหการปฏิบัติงานในดานตางๆ เกิดความลาชา สถานศึกษาตองหยุดทําการ
เรียนการสอน ซ่ึงสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน อานหนังสือไมออก เขียนไมได อีก
ทั้งมีการขอยายออกนอกพื้นที่ จึงทําใหขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการบริหารองคการ สภาพเชนน้ีสงผลตอ
การบริหารจัดการศึกษาในหลายๆ ดาน  

 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัย
สําคัญปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะ
ทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พ.ศ.2548 ประกอบดวย 8 สมรรถนะ เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 นําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารดานตางๆ และ
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นํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 ตอไป  

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 2.2 เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 2.3 เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับ            
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 2.4 เพื่อศึกษาตัวแปรสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถทํานายการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา ดังน้ี 
     1. สมรรถนะทางการบรหิารของผูบริหารสถานศึกษา โดยอาศัยกรอบแนวคดิของสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พ.ศ. 2548 ไดแก การมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการทีด่ ีการพัฒนาตนเอง 
การทํางานเปนทีม การวิเคราะหและสังเคราะห การส่ือสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทัศน   
            2. การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สรุปจากแนวคิดของสํานักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา (2548), สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (2549), และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (2549) มี 6 ดาน ไดแก การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู การ
ออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผลถาวรที่เกิดกับผูเรียน การทํา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาที่ดีแกผูเรียน และการรวมมือกับผูอ่ืนอยาง
สรางสรรค 

3.2 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 3 ปการศึกษา 2555 จํานวน 195 โรงเรียน จํานวน 2,664 คน   
           กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 

เขต 3 ปการศึกษา 2555 จํานวน 348 คน ซ่ึงไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane     
ใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางตามระดับชั้นอยางเปนสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) โดย
เทียบสัดสวนกลุมตัวอยางจากประชากรในแตละอําเภอ แลวทําการสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย (Simple 
Sampling Random) ใชวิธีการจับฉลากแบบไมคืนกลับ  

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครัง้น้ีเปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดงัน้ี ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถาม
เก่ียวกับขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 61 ขอ
และตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน จํานวน 43 ขอ คําตอบในตอนที่ 2 และตอนที่3 
มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert scale) แบบสอบถามทั้งสองตอนมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) ซ่ึงตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน และมีระดับความเชื่อม่ันอยูในระดับสูง (สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
Cronbach ของตอนที่ 2 = 0.94 และตอนที่ 3 = 0.90)   

3.4 การวิเคราะหขอมูล  
     ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

     1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการหาคารอยละ (Percentage)   
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2) ขอมูลระดับสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาและขอมูลระดับการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา วิเคราะหโดยวิธีการหาคาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เปนรายดานและภาพรวม แลวนําคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหผลการประเมินโดย
วิธีการแปลผลตามเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria)  

3) หาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา แลวนําคาไปแปลผลความสัมพันธ  

4) สรางสมการพยากรณโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
แบบขั้นบันได (Stepwise Method) เพื่อพยากรณการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ซ่ึงเปนสมการพยากรณในรูป
คะแนนดิบ 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 มีระดับสมรรถนะทางการบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของวีระเชษฐ ฮาดวิเศษ (2551) ไดวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 3 พบวา ขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคลองงานวิจัยกับอับดุลการี สาเมาะ (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
สมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา ครูมีทัศนะตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เปนเชนน้ีเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่เปนมาตรฐาน
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไว เม่ือพิจารณาเปนรายดาน อภิปรายไดดังน้ี 

1.1 สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม จากผลการวิจัยพบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วีระเชษฐ ฮาดวิเศษ (2551) เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 และมาตรา 39 วรรคสอง ที่กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปยัง
คณะกรรมการ สํานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่โดยตรง (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2554:12) และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ใหคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ เพื่อใหเกิดผล
สําเร็จแกสถานศึกษา โดยเนนกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษาใหมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : ออนไลน) จะ
เห็นไดวาจากการมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกฎกระทรวงดังกลาวขางตน ทําใหสถานศึกษา มีการ
รวมกลุมเปนเครือขายสถานศึกษา มีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนใหเกิดความเขมแข็ง และมีการ
ชวยเหลือรวมมือกันระหวางโรงเรียนภายในกลุม ดังน้ัน สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมรวมกันบอยครั้ง จึงทําใหบุคลากร
มีสวนรวมในการทํากิจกรรม ทําใหเกิดการทํางานเปนทีมที่เขมแข็ง จะเห็นไดจากสมรรถนะทางการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา ดานการทํางานเปนทีม มีคาเฉล่ียสูงสุด 

 1.2 สมรรถนะดานการส่ือสารและการจูงใจ จากผลการวิจัยพบวา มีคาเฉล่ียต่ําสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของวีระเชษฐ ฮาดวิเศษ (2551) ที่เปนเชนน้ีอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยูในการกํากับ ดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จํานวน 5 
อําเภอ แตมีพื้นที่ 4 อําเภอ คือ จะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย ยังมีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นอยูเพราะเปน
พื้นที่เขตรอยตอจังหวัดปตตานีและจังหวัดยะลา จึงสงผลทําใหผูบริหารสถานศึกษาประสบปญหาในระหวาง 
การปฏิบัติหนาที่ เพราะความวิตกกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จึงทําใหมีผลกระทบตอการจัด
กิจกรรมตางๆ ของผูบริหารสถานศึกษาลดนอยลง ไมมีโอกาสฝกทักษะดานการส่ือสารและการจูงใจ เชน การนิเทศ
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ภายใน การประชุมเพื่อปรึกษาหารือรวมกัน กิจกรรมสัมพันธระหวางผูบริหารสถานศึกษา ครู และชุมชน ฯลฯ เพราะ
กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่สรางความสัมพันธที่ดรีวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษาและครู เพราะเปนการกระตุน
ใหครูไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเปดโอกาสใหผูบริหารสถานศึกษาไดมีการส่ือสารและการจูงใจกับครูมากขึ้น 
ซ่ึงจะสงผลตอขวัญและกําลังใจของครูที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ตอไป จากเหตุผลดังกลาวทําใหสมรรถนะทางการบริหาร
ดานการส่ือสารและการจูงใจ มีคาเฉล่ียต่ําสุด   

2. การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา มีระดับการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของเกศินี แกววัดปริง (2551) ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 พบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 12 มาตรฐานของคุรุสภา ซ่ึงกรอบดังกลาวจะไมมีดานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะมีองคกรวิชาชีพ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้ง
การพัฒนาวิชาชีพเพื่อเปนหลักประกันแกสังคมวา ผูประกอบวิชาชีพจะตองเปนผูที่มีคุณภาพ และสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก ซ่ึงในการประเมินน้ันจะประเมิน 3 ดาน คือ 
ผูเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา จึงสงผลใหสถานศึกษา ครู มีการตื่นตัวเปนอยางมาก ครูมีการพัฒนาอยางเห็นไดชัด
จากการเขารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในโรงเรียนและสถานที่ตางๆ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน อภิปรายไดดังน้ี 
 2.1 การรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค จากผลการวิจัยพบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
เกศินี แกววัดปริง (2551) ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองจาก การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561 ไดกําหนด
ประเด็นสําคัญที่จะตองการปฏิรูปอยางเรงดวน 4 ประการ และหน่ึงประเด็น คือ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ใหเปน
ผูเอ้ืออํานวยผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนวิชาชีพที่มีคุณคาสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน ขณะเดียวกัน
สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง และเน่ืองจากไดมีการกําหนดหลักสําคัญในการจัดการศึกษาไว 
ในขอ 2 ที่ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (All for Education) (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 2554:4) ทําใหครูในโรงเรียนตองขวนขวายหาบุคคลในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถมามี
สวนรวมในการจัดการเรียนการสอนทําใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกันระหวางครู โรงเรียน ผูปกครอง ปราชญในทองถิ่น 
และชุมชน  

2.2 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน จากผลการวิจัยพบวา มีคาเฉล่ียต่ําสุด จากการศึกษางานวิจัย
สวนใหญยึดกรอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 12 มาตรฐาน จึงทําใหไมมีงานวิจัยที่ศึกษาดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองจาก ในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมีปญหาและอุปสรรค 
เชน ปญหาเก่ียวกับไมมีเวลาเพียงพอสําหรับการทําวิจัย ไมมีความรูและทักษะในการทําวิจัยเทาที่ควร ขาดงบประมาณ
ในการทําวิจัย ขาดแหลงศึกษาคนควา ขาดที่ปรึกษาในการใหความชวยเหลือทางดานการทําวิจัย ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของปญจมา นุมนวล (2548) ศึกษาสภาพและปญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด
พังงา พบวา สภาพการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนครูสวนใหญมีการดําเนินการทําวิจัยในชั้นเรียน รอยละ 56.48 ซ่ึงไม
สูงเทาที่ควรหากนําไปเทียบกับตัวบงชี้ 6.2 ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ทีกํ่าหนดวาครูทุกคนตองมีการทําวิจัย  
  3. ความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ผลการวิจัย พบวา มีความสัมพันธกันทางบวก ระดับปานกลาง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไวคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธต่ําสุด คือ 
ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษากับสมรรถนะดานการพัฒนาตนเอง ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
สมรรถนะดานการพัฒนาตนเองเปนความสนใจ ใฝรู เพื่อพัฒนาศักยภาพความรูความสามารถของตัวผูบริหารสถานศึกษาเอง 
จึงไมไดสงผลตอครูโดยตรง แตจากความคิดเห็นของระวัง เนตรโพธ์ิแกว (2542) ซ่ึงกลาววา ในการเตรียมพรอมเพื่อ
เปนผูนําที่ดี จักตองมีความคาดหวัง มีความมุงม่ันปรารถนา ปรับปรุงส่ิงตางๆ ทั้งรางกาย จิตใจ ความสามารถ การกระทํา 
ตลอดจนการประพฤติสวนตัว อารมณ ความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ดังน้ัน การเตรียมตัวที่ดียอมจะชวยใหการทํางานบังเกิด
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ความสัมฤทธ์ิผลในทุกๆ ดาน สําหรับการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อเปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชา 
อาจสงผลทางออมตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  

4. สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ผลการวิจัยพบวา มี 2 สมรรถนะเปนตัว
ทํานายการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา คือ สมรรถนะดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและดานการส่ือสารและ
การจูงใจ สวนอีก 6 สมรรถนะ ไมมีอํานาจในการพยากรณการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยที่ตั้งไว โดยขอคนพบแสดงใหเห็นวาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาบางตัวที่สงผลตอ
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เม่ือพิจารณาเปนรายดาน อภิปรายไดดังน้ี 

4.1 สมรรถนะดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จากผลการวิจัยพบวา สมรรถนะทางการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสงผลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารสถานศึกษามีการดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร โดยมุงการเสริมสรางและเปล่ียนแปลงผูใตบังคับบัญชาในดานตาง ๆ เนนการพยายามปรับปรุงใหดี
ขึ้น ทั้งดานความรู ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการทํางาน ตลอดจนจัดใหมีการเพิ่มทักษะ 
ประสบการณโดยตั้งเปาหมายวา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรควรจะไดผลในทางบวก อยางนอยก็ใหเกิดความ
กระตือรือรนตอการทํางานของผูใตบังคับบัญชามากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของงามนิจ จันทร (2536) กลาววา 
การพัฒนาบุคลากรเปนส่ิงจําเปนตอประสิทธิภาพของงานเปนอันมาก  

4.2 สมรรถนะดานการส่ือสารและการจูงใจ จากผลการวิจัยพบวา สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการส่ือสารและการจูงใจสงผลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก การส่ือสารและการจูงใจเปนภาระหนาที่อันสําคัญอีกประการหน่ึงของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองสรางสรรคและจัดใหมีขึ้นในองคการ เพื่อเปนปจจัยที่สําคัญในการบริหารงาน เพราะการ
ส่ือสารและการจูงใจชวยบําบัดความตองการ ความจําเปนและความเดือดรอนของบุคลากรภายในสถานศึกษาไดจะทํา
ใหมีขวัญในการทํางานดีขึ้นและมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดังน้ัน การสรางแรงจูงใจเปนส่ิงที่ผูบริหารทุกระดับตองเอา
ใจใสอยูเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของพนัส หันนาคินทร (2542) กลาววา เม่ือผูปฏิบัติงานมีแรงจูงใจที่จะทํางาน
ยอมเกิดผลดีแกองคการและผูปฏิบัติงานได  

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย พบวา ระดับสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก ดานการทํางานเปนทีม มีคาเฉล่ียสูงสุด และดานการส่ือสารและการจูงใจ มีคาเฉล่ียต่ําสุด สวนระดับการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานการรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค มี
คาเฉล่ียสูงสุด และดานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน มีคาเฉล่ียต่ําสุด ความสัมพันธระหวางสมรรถนะ
ทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวก ระดับปานกลาง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากสมรรถนะทางการบริหารทั้ง 8 ดาน สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และสมรรถนะการส่ือสารและการจูงใจมีอํานาจในการพยากรณการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา โดยเขียน
สมการถดถอยดวยคาสัมประสิทธในรูปคะแนนดิบ (unstandardized coefficients) คือ Y = 2.415 + 0.251(X7)

 + 
0.168 (X6) 

5.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
     5.2.1 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Operation  Action Research) 

เก่ียวกับสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 8 สมรรถนะ จําแนกเปนสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจํา
สายงาน เพื่อศึกษาวาผูบริหารสถานศึกษามีสมรรถนะอยูในระดับใดและมีปญหาอุปสรรคอยางไรที่ทําใหการพัฒนา
สมรรถนะไมเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลทางการบริหารสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด รวมทั้ง
ศึกษารูปแบบความตองการในการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในระดับตาง ๆ 
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       5.2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา เชน ขนาดของโรงเรียน 
หนวยงานที่สังกัด นโยบายการศึกษาของรัฐบาล/นโยบายของหนวยงานตนสังกัด และชุมชน ฯลฯ 

6. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
      1. จากผลการวิจัยที่พบวา สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาดานการส่ือสารและการจูงใจ
มีคาเฉล่ียต่ําที่สุด (8 สมรรถนะ) ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอเพิม่ระดับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ดังน้ัน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาควรใหความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะดานการส่ือสารและการจูงใจโดยการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารสถานศึกษาในดานน้ี เชน การอบรมใหความรูเก่ียวกับเทคนิค/วิธีการส่ือสารและการจูงใจ  
      2. จากผลการวิจัยที่พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการส่ือสารและ
แสวงหาความรูเพิ่มเติม มีคาเฉล่ียต่ําที่สุดในสมรรถนะดานการพัฒนาตนเอง ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรไดรับการ
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อใชในการส่ือสาร เชน การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องตน 
      3. จากผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาดานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนมีคาเฉล่ียต่ําที่สุดในทั้ง 6 ดาน ดังน้ัน ครูควรไดรับการพัฒนาดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
เชน การอบรมหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและสงเสริมใหครูทําวิจัยอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี 
หนวยงานตนสังกัดควรใหการสนับสนุน สงเสริม การเผยแพรผลงานงานวิจัยใหบุคคลทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาไดเรียนรูและนําไปใชประโยชน เชน เวทีนําเสนอผลงานวิจัย การประกาศเกียรติคุณครูที่มีผลงานวิจัย
ดีเดน เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหครูทําวิจัยมากขึ้น           
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับวัฒนธรรมองคก์ารตามการรับรู้ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 

2) ระดับการปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 4) วัฒนธรรม
องค์การท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ 
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาปัตตาน ีจํานวน 179 โรง ผูต้อบแบบสอบถามได้แกค่รูท่ี
รับผิดชอบงานด้าน ICT และผู้บรหิารสถานศึกษา โรงละ 2 คน เครือ่งมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า แบบสอบถามเกีย่วกับวัฒนธรรมองค์การมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .904 และแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามนโยบายมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .945 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนัและวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ แบบ Stepwise ผลการวิจยัสรุปไดด้ังนี ้
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี มีวัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง วัฒนธรรมองค์การมี
ความสัมพันธท์างบวกกับการปฏิบตัิตามนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 วัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการปฏิบัตติามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา ได้แก ่การประสานความร่วมมือ การติดต่อสื่อสาร และการสนับสนุนจากผู้บริหาร สามารถพยากรณไ์ด้
ร้อยละ 67.80 โดยแสดงสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ไดด้ังนี้  

 การปฏิบัติตามนโยบาย = 0.164 + 0.516(การประสานความร่วมมือ) + 0.297(การติดต่อสื่อสาร) 
 + 0.101(การสนับสนุนจากผู้บรหิาร) 

คําสําคัญ : วัฒนธรรมองค์การ  การปฏิบัตติามนโยบาย เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศกึษา 
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Abstract 
  The objectives of the research were to: 1) study the level of organizational culture as perceived by 
teachers and school administrators 2) study the level of implementing information and communication 
technology for education policy 3) the relationship between organizational culture and implementing information 
and communication technology for education policy  4) organizational culture affecting implementing information and 
communication technology for Education Policy.  The samples were 179 schools under the jurisdiction of Pattani Primary 
Educational Service Area Office. The informants were 2 ICT teachers and school administrators each school. The tool for 
data collection was rating scale. The reliability of the questionnaire about organizational culture was .904. The 
reliability of the questionnaire about policy implementing was .945. The statistics were based on average, 
standard and deviation, correlation coefficient of Pearson and Stepwise method. The results were as follows: 1) 
The organizational culture as perceived by teachers and school administrators under the jurisdiction of 
Pattani Primary Educational Service Area Office was overall at a high level. 2) The implementing information and 
communication technology for Education Policy was at a moderate level. 3) The organizational culture related with 
the implementing information and communication technology for Education Policy in a positive way with the 
statistically significant at .01 level. 4) Organizational culture affecting implementing information and communication 
technology for Education Policy included collaboration, communication and school administrators support. The 
prediction was 67.80 percent. It can be expressed in raw score as follows: 
 
 Policy implementing = 0.164 + 0.516 (collaboration)+0.297(communication) 
                                            +0.101(school administrators support) 
 
Keywords: Organizational Culture, Policy Implementing, Information and Communication Technology for Education 
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บทนํา 
ระบบการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งให้ความสาํคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information and Communication Technology : ICT) มาเป็นเครื่องมือในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการ
จัดการศึกษาเพ่ือนําการศึกษาให้เข้าถึงประชาชน (Access) อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องท้ัง
ในระบบและนอกระบบโรงเรียน แต่จากผลการดําเนินงานในรอบ 9 ปีของการปฏิรูปการศึกษา (2542-2551) และข้อเสนอ
การปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) ในด้านการดําเนินงานด้าน ICT เพ่ือการศึกษา พบปัญหา ดังนี ้
1) ผู้บริหารให้ความสนใจในการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ (Hardware) มากกว่าเนื้อหาสาระในสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Software) เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการนําเทคโนโลยีไป
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและจัดกระบวนการเรียนรู้ 2) ครูและนักเรียนนําความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไปใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน และเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) การให้ความสําคัญกับ
การใช้เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษามีคลาดเคลื่อนเพราะสถานศึกษายึดถือการมีเทคโนโลยเีป็นจุดหมายปลายทางของ
การศึกษา แทนท่ีจะยึดถือผลการเรียนรู้เป็นจุดหมาย ผู้เรียนมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีไม่คุ้มค่า ขาดเป้าหมายในการ
เรียนรู้สาระสําคัญตามท่ีหลักสูตรกําหนด และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนากระบวนการทางปัญญาอย่างแท้จริง (ทิพย์รัตน ์
บุบผะศิร,ิ 2553) การปฏิบัตติามนโยบาย ICT เพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาจะสามารถดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายไดน้ั้น บุคลากรของภายในองค์การต้องรับรู้ รับผิดชอบ ยึดมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ซึ่งลักษณะวัฒนธรรมองคก์ารจะมผีลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคล และประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การ 
ช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิก เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การควบคุมการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนท่ีวางไว้ ช่วยลดปัญหาความไม่เข้าใจกันในการสื่อสาร  ช่วยใหส้มาชิกรู้สึกผูกพันต่อองค์การ (Sathe, 1985 อ้างถึงใน 
ประพจน์ แย้มทิม, 2550) องค์การท่ีมีวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งจะมปีระสิทธภิาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงานสูง
กว่าองค์การท่ีมีวัฒนธรรมอ่อนแอ ผู้บริหารจะสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้าง
และพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ มีการสื่อสารอย่างท่ัวถึง จากงานวิจัยของ Denison Daniel (1990) และ David Parker 
(2007) ได้ศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินงานของ
องค์การและเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญของนักบริหาร (อ้างถึงใน สุดารัตน์ โยธาบริบาล, 2554)  

จากความสําคัญของวัฒนธรรมองค์การและปัญหาการปฏิบัติตามนโยบาย ICT เพ่ือการศึกษานั้น ผู้วิจัยในฐานะ
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย ICT เพ่ือการศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา วัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบัตติามนโยบาย ICT เพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตาน ี
เพราะวัฒนธรรมองค์การเป็นตัวเช่ือมโยงผลสําเร็จของงาน ความสําเร็จขององค์การไมไ่ด้ข้ึนอยู่กับการบริหารงาน 
วางแผนการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินการเพียงอย่างเดียว แต่ผลสําเร็จของงานส่วนหนึ่งเป็นผลท่ีเกิดจากการท่ี
สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์การท่ีเข้มแข็ง แบบแผนพฤติกรรมท่ีสถานศึกษากําหนดจะช่วยล่อหลอมให้บุคลากรทุกคนได้
ยึดถือและนําไปปฏบิัติในทิศทางเดียวกัน จึงเป็นประเด็นท่ีผู้วิจัยใหค้วามสนใจศึกษา ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี ลักษณะวัฒนธรรมองค์การของนักการศึกษา และได้นําแนวนโยบายจากแผนแมบ่ท ICT เพ่ือ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 มาเป็นขอบเขตในการศึกษา ผลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะนํามาใช้
เป็นแนวทางพัฒนาและส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือการศึกษาในสถานศึกษาท่ียึดถือผลการเรียนรูข้องผู้เรียนเป็นเป้าหมาย
สําคัญและใช้ ICT อย่างคุ้มค่า เพ่ือพัฒนากระบวนการทางปัญญาของผู้เรียนอย่างแท้จรงิ 

 

- 457 -



การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภฎัสรุาษฎร์ธานีวิจยั ครั�งที� 9  : 2556 

“การวิจยัเพื�อพฒันาท้องถิ�นสู่ประชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 

 
      

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัตติามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัตติามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการศึกษาตามการรับรู้ของครูและผูบ้รหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาปตัตาน ี
 4. เพ่ือหาตัวแปรพยากรณ์วัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการปฏิบัตติามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการศึกษาตามการรับรู้ของครูและผูบ้รหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาปตัตาน ี
 
วิธีการวิจัย 

           การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตาน ีเป็นหน่วยในการวิเคราะห ์(Unit of Analysis) 
จํานวน 321 โรง กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane´ (1973  อ้างถึงใน ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, 2546) โดยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมติามสัดส่วน และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการหยิบสลาก
ไม่คืนกลับ (Without Replacement) จํานวน 179 โรง ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครูท่ีรับผิดชอบงานด้าน ICT ของ
สถานศึกษา และผู้บรหิารสถานศกึษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ปกีารศึกษา 2555 โรงละ 2 คน จํานวน 358 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แบบของลิเคอร์ท (Likert’s Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ จํานวน 54 ข้อ
ประกอบด้วย 7 ด้าน และแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัตติามนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา จํานวน 30 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน โดยผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ําเร็จรูป โดยหาค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการสร้างสมการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการศึกษา ตามการรับรูข้องครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตาน ีผู้วิจัยนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี มวีัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของครู
และผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของประพจน์  แย้มทิม (2550) ท่ีศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พบว่าวัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ    
ถนอมวรรณ  ประเสริฐเจรญิสุข และคณะ (2551) ไดศ้ึกษาวัฒนธรรมองค์การเพ่ือการปฏิรปูการเรยีนรู ้ศึกษาระดบัวัฒนธรรม
องค์การของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและสะท้อนปรากฏการทางวัฒนธรรมระดับบคุคล กลุม่บุคคลจากการแสดงออกของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจดัการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองคก์ารของโรงเรียนกลุม่เปา้หมายมกีารแสดงออกอยู่ในระดับมาก 
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ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเนื่องจากบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตาน ีรับรูแ้ละ
ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) 
ท่ีผ่านมาเป็นสิ่งบ่งช้ีถึงปัญหาคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนท่ีสุด และผลกระทบมาจากเหตุการณ์การความไม่สงบในพ้ืนท่ี ท่ี
เกิดข้ึนมาอย่างต่อเนื่องและระบบการจัดการศึกษาเดิมท่ีไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และความต้องการของท้องถ่ิน 
ชุมชน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปญัหาคณุภาพการจดัการศึกษาในพ้ืนท่ี และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ได้นําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดย
ดําเนินการตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ โครงการสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โครงการพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศกึษา โครงการเสริมสรา้งความเข้มแข็งการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา โครงการเสริมสรา้งความสมัพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา (สํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต,้ 2555) ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดต้องดําเนินการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องร่วมกับชุมชน มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเชิงรกุ จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและหน่วยงานภายนอก ประเมิน
ความสําเร็จจากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียนและชุมชน เพ่ือสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาท่ี
บุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ ทําให้บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี มคี่านิยม ความเช่ือ บรรทัดฐาน และเป้าหมายในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเป็น
มิตรสูง การประสานความร่วมมือกนั ความเป็นอยูข่องบุคลากรในสถานศกึษาเสมือนครอบครัวเดยีวกัน ช่วยเหลือเกื้อกลูกัน 
มุ่งสร้างความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ตามบริบทของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการดําเนินงานของสถานศึกษา 
เป็นผลใหว้ัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี มีการปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศกึษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคลอ้งกับผลการวิจยัของพิชากรณ์ มณรีาช 
(2554) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปัตตานเีขต 1 พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนของครู โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนสูงกว่าผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ทิพย์วิภา เทศวิศาล (2552)  ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อความสําเร็จในการนํานโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า ความสําเร็จในการนํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมจากสภาพท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง และ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได้ศึกษาสถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืน
ฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พบว่า การประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน ครูและนักเรียนมี
พฤติกรรมการใช้งาน ICT ในระดับปานกลาง 

ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเนื่องจากบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี รับรู้ถึง
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ท่ีเข้ามามีบทบาทและก่อเกิดการปรับเปลี่ยนสภาพ
ทางดา้นเศรษฐกจิ สังคม และการศกึษาอยา่งรวดเร็ว โดยบคุลากรในสถานศึกษาตืน่ตัวในการปรับรูปแบบ วิธีการปฏิบตัิงาน 
และยอมรับถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีการนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในจัดการเรียนการสอน โดยสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ได้ดําเนินโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือจัดสรร
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังโรงเรียนในสังกัดตามสดัส่วนจาํนวนนักเรียนครบทุกโรงเรียนในปี
การศึกษา 2555 เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา แต่บุคลาการทางการศึกษา
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ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการนํา ICT ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการเรียนการสอน ซึ่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานีได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ครู ผู้บริหาร ในการใช้เครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเสริม
ประสิทธภิาพการจดัการเรียนรู้และการบรหิารจดัการ เช่น โครงการอบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสําหรับครผูู้สอน  
โครงการอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับคุณภาพการสอน โครงการประกวดโรงเรียนส่งเสริม
การใช้ ICT ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อย่างไรก็ตามปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา
ของสถานศึกษายังมีประเด็นท่ีมีการปฏิบัติตามนโนบายได้ต่ํากวา่ข้ออ่ืน เช่น สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ี
ประยุกต์ใช้ ICT ท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มสาระซึ่งจะนํามาเป็นข้อเสนอแนะต่อไป 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา ตามการรับรูข้องครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตาน ีมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับสมติฐาน โดยตัวแปรด้าน
วัฒนธรรมองค์การทุกตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของประพจน์  แย้มทิม (2550) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบว่า วัฒนธรรมองค์การตามการ
รับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในกับประสิทธิผลการจัดการศึกษา เช่นเดียวกับ พิชาย รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต (2551) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของหน่วยงานราชการ โดยเปรียบเทียบระดบัวัฒนธรรมองค์การ
ราชการ ก่อนและหลังจากการนําวัฒนธรรมแบบ I AM READY ไปปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์สัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมแบบ    
I AM READY กับประสิทธผิลขององค์การราชการพบว่า วัฒนธรรม I AM READY มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสทิธิผลของ
องค์การราชการ 

ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเนื่องจากบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี มีความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และความต้องการของชุมชนเป็นเป้าหมายร่วมกัน ทุกคน
ยึดถือร่วมกันทําให้เกิดวัฒนธรรมองค์การท่ีเป็นแรงขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาต่าง ๆ ของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ
แบบแผนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรช่วยล่อหลอมให้บุคลากรทุกคนได้ยึดถือและนําไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การท่ีเช่ือมโยงประสิทธิผลของงาน ความสําเร็จขององค์การ ผลสําเร็จของงานส่วนหนึ่งเป็นผลท่ี
เกิดจากการท่ีสถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์การท่ีเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Elton Mayo จากการทดลอง 
Hawthorne Studies ท่ีพบว่าบรรทัดฐานภายในกลุ่มคนงานเป็นกลไกทางสังคมท่ีคอยควบคุมพฤติกรรมการทํางานของ
คนงาน องค์การเป็นระบบสังคม ซึ่งมีวัฒนธรรม (บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเช่ือ) คอยกํากับหรือช้ีแนะความประพฤติของ
บุคลากรให้อยู่ในกรอบท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับ ปัจจัยด้านปทัสถานทางสังคม เป็นตัวกําหนดปริมาณผลผลิตไม่ใช้ปัจจัยด้าน
กายภาพ (สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ, 2540 ) 

4. ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา ตามการรับรูข้องครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ด้วยวิธี
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับสมติฐาน โดยวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติตาม
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาท่ีสามารถพยากรณ์ได้ดีท่ีสุดคือ ด้านการประสานความร่วมมือ 
ด้านการตดิต่อสื่อสาร และด้านการสนับสนนุจากผูบ้รหิาร สอดคล้องกับผลวิจัยของ สุพิชญาย์ อดิศัยรัตกลุ (2550) ได้ศึกษา
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี พบว่า 
พนักงานมีความต้องการองค์การท่ีมีความเป็นกันเองในการทํางานสูง เพราะมีความเช่ือว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้เกิดประสบ
ความสําเร็จในงาน มีความต้องการปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิดความเป็นมิตรกับคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ ผลการวิจัยของประพจน์  
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แย้มทิม (2550) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหาร
และครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า วัฒนธรรมองค์การด้านการประสานความร่วมมือของบุคคลากรในสถานศึกษา และ
การให้การสนับสนุนการจัดการจากผู้บริหารมีความสัมพันธ์สูงกับประสิทธิผลการจัดการศึกษา 

ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเนื่องจากการนํานโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาไปปฏิบัติใน
สถานศึกษา ผู้ปฏิบัติคือ บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน และผู้สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่ง
บุคลากรภายในสถานศกึษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีแตกต่างกัน ซึง่สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษา
ปัตตานีไม่สามารถดําเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มคีวามสามารถความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
ท้ังหมด แต่ด้วยภาระงานการจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาท่ีต้องรับผิดชอบดําเนินการรายงานตรงไปยังส่วนกลางผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดสรรงบประมาณ โดยบุคลากรในสถานศึกษาต้องมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นการประสานความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบุคคลท่ีมีความชํานาญด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษาจึงเป็นกลไกท่ีสําคัญยิ่งในการช่วยเหลือ พัฒนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานท่ีขาดทักษะให้มี
ความรูค้วามสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน จนทําใหเ้กิดการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษาภายในสถานศึกษาเกิดเป็นวงกว้างครอบคลุมบุคลากรทุกคน การนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาจงึประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมาย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้
กล่าวว่า องค์การท่ีมีลักษณะการทํางานเป็นทีมจะทําให้การทํางานมปีระสิทธภิาพสูง ถ้าหากมเีพ่ือร่วมงานท่ีมีความรู้ 
ความสามารถร่วมมือร่วมแรงทํางานอย่างประสานสัมพันธ์ช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ก็จะทําให้งานสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์การ 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยมีสาระสําคัญสรุปตามวัตถุประสงค์ได ้ดังนี้ 
1. วัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการประสานความร่วมมือมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและด้านการ
กําหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด 

2. การปฏิบัตติามนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศกึษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านสาระความรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านหลักสูตรและวิธีการมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี พบว่า ตัวแปรวัฒนธรรมองค์การท่ี
ศึกษาท้ัง 7 ด้าน มีความสมัพันธก์ันทางบวก โดยมีคา่สมัประสิทธิส์หสมัพันธ์อยู่ระหวา่ง (r) .345 ถึง .774 อย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนีย้ัง พบว่า วัฒนธรรมองค์การท่ีมีความสัมพันธค์่อนข้างสูง กับการปฏิบัติตามนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ได้แก่ การประสานความร่วมมือ (r =.774) วัฒนธรรมองค์การท่ีมี
ความสมัพันธป์านกลาง ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร (r =.597) การสนับสนุนจากผู้บริหาร  (r =.528) การกําหนดเป้าหมายท่ี
ชัดเจน (r =.486) การเสริมพลังการปฏิบัติงาน (r =.428) และการยึดมั่นในระบบคุณธรรม (r =.411) ส่วนวัฒนธรรม
องค์การท่ีมีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ํา คือ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ (r =.345) 

4. ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการปฏิบตัิตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี พบว่า ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ 
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ด้านการประสานความร่วมมือ ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร สามารถพยากรณก์ารปฏิบัติตาม
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีคา่สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .678 
(ร้อยละ 67.8) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้ 
                  การปฏิบัติตามนโยบาย = 0.164 + 0.516(การประสานความร่วมมือ)  
            + 0.297(การติดต่อสื่อสาร) + 0.101(การสนับสนุนจากผู้บริหาร) 
 ข้อเสนอแนะ 

 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการประสานความร่วมมือ เพ่ือสร้างเครือข่ายสนับสนุน
ให้การปฏิบัติตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษาประสบความสําเร็จ 
 2. ผู้บริหารควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา โดยเร่งผสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในการระดมทรัพยากรท่ีจําเป็นและเพียงพอต่อการนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษาไปปฏิบัต ิ
 3 บุคลากรในสถานศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานด้วยการใช้สื่อหรือเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
การนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน ์
 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี นําผลการวิจัยไปใช้เพ่ือกําหนดเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและส่งเสริมการปฏิบัตติามนโยบายของสถานศึกษา
ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา นําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือใหก้ารปฏิบัตติาม
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของนโยบาย 
 3. บุคลากรไดร้ับรูถึ้งระดับวัฒนธรรมองค์การในสถานศึกษาของตนเอง นํามาสร้างวัฒนธรรมองค์การของตนให้
เข้มแข็งและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้สัมพันธ์กับเป้าหมายในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพความขัดแยง แนวทางแกไขปญหาความขัดแยง และปญหาใน
การแกไขปญหาความขัดแยงในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความไมสงบในพื้นที่
จังหวัดปตตานี ผูใหขอมูลสําคัญ คือ ผูอํานวยการโรงเรียน 3  คน และขาราชการครู 3 คน จากโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 
แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการสรางทฤษฎีจากขอมูล และใชเทคนิคการวิเคราะห
แบบเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตางของขอมูล 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความขัดแยงที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมสวนใหญมีสาเหตุมาจาก 1) วัฒนธรรม
องคการ 2) ความเปนปจเจกบุคคล และ 3) การบริหารงานของผูอํานวยการโรงเรียน สวนความขัดแยงที่เชื่อมโยง
กับความไมสงบในพื้นทีท่ําใหคนในพื้นที่เกิดความหวาดระแวงและไมไววางใจซ่ึงกันและกัน 
 2. แนวทางการแกปญหาความขัดแยงในสถานศึกษา 1) การแกปญหาแบบมีสวนรวม 2) การแกปญหา
แบบการปรับตัวเขาหากัน และ 3) การแกปญหาแบบเผด็จการ 
 3. ปญหาในการแกไขปญหาความขดัแยงในสถานศึกษา คือ ผูบริหารเกิดความเครียด 
คําสําคัญ : ความขัดแยง แนวทางแกปญหาความขัดแยง ปตตานี 
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Abstract 
The objectives of this research were study the conflict. Ways to resolve conflict. And problems to 

resolve conflicts in schools is linked to cultural diversity and unrest in Pattani. The persons who gave information 
were three school directors and three teachers from in  the area  Elementary Pattani. Acquired by the sampling 
method. Tools used in the study are semi-structured interviews. Data were analyzed using the theory of 
information. And analysis techniques to compare the similarities and differences of data.         
The results showed that 

1. Conflicts linked to cultural diversity, mainly caused. 1) organizational culture 2) the individual
3) the administration of the school director. The conflict was linked to unrest in the area, making the area the
paranoia and distrust each other. Because no one knows who is wrong. 

2. Approach to conflict resolution in the schools: 1) The solution involved  2) Solutions to adapt
together, and 3) The authoritative solution. 

3.  Problem in resolving conflicts in the school administrators  stress.
Keywords :  conflict, conflict resolution approach, pattani 

บทนํา/ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใตเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติมีสถานที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตร และสถานที่ทองเที่ยวที่ยังคงความเปนธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งหาดทรายขาวที่ทอดยาวหลายแหง 
นํ้าตกที่สวยงาม ธรรมชาติปาเขา ตนไมที่อุดมสมบูรณ พืชพันธุธัญญาหารและผลไมที่มีมากมายหลากหลายชนิดโดย 
เฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงประกอบดวยจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส ประชาชนมี 
อัตลักษณพิเศษเน่ืองจากเปนชนชาติพันธุมลายูและนับถือศาสนาอิสลามเปนสวนใหญ จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี 
วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางจากจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต เปนพื้นที่ที่สะทอนความแตกตางไดอยางชัดเจน 

จากบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งความหลากหลายของบุคคล เชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและคานิยมที่ตางกัน ทําใหประชากรมีแนวคิดและความคิดเห็นที่ไมตรงกันจึงกอใหเกิดความขัดแยงตาง ๆ 
ขึ้นในองคกร รัฐบาลจึงตองใชความละเอียดรอบคอบในการปกครองดูแล และใหการพัฒนาเปนการเฉพาะ
โดยเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนแนวทางที่แตกตางจากการจัดการศึกษาในจังหวัดอ่ืน ๆ แตในขณะเดียวกัน
การกอเหตุการณความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีอยางตอเน่ืองไดสงผลกระทบตอการจัด
การศึกษาอันเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ จนทําใหชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของไม
สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาไดอยางเต็มที่ ปจจุบันเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตยังคง
ดําเนินตอไปซ่ึงสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคลากรทางการศึกษา และสงผลตอการจัดการศึกษา  
ส่ิงตางๆเหลาน้ีประชาชนทั่วประเทศไดรับรูจากส่ือมวลชนทุกแขนงมาตั้งแตป 2547 เหตุการณที่เกิดขึ้นไมมีแนวโนม
วาจะยุติ แถมทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ส่ิงที่ปรากฏชัดเจนจากประสบการณในจังหวัดชายแดนภาคใตก็คือ การ
แกไขปญหาความรุนแรงดวยวิธีการทางการทหารและใชความรุนแรงตอบโตความรุนแรง น่ันเปนส่ิงที่ประจักษทั่วกัน
แลววาไมสามารถแกปญหาได และนําไปสูระดับการทําลายอํานาจชอบธรรมของรัฐทัง้ระบบดวย         
(ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 2555) เปนผลใหการบริหารงานขององคการในทุกหนวยงานของพื้นที่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ไดรับผลกระทบจากความยืดเยื้อเรื้อรังของความขัดแยงทวีความรุนแรงมากขึ้น ทุกครั้งที่มีเหตุการณความ
รุนแรงในพื้นที่โรงเรียนตองปดโรงเรียน สงผลตอคุณภาพการเรียนการสอนจึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ีย
ของนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตต่ํากวาคาเฉล่ียของประเทศ 

การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน มีสภาพที่แตกตางจากพื้นที่อ่ืนและ       
มีอัตลักษณ ทั้งดานวิถีชีวิต ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายทั้งของรัฐและ
เอกชน (บรรจง ฟารุงสาง,2550) แตเม่ือเกิดวิกฤตความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต การศึกษาซ่ึงเปนเหมือน
เครื่องมือสําคัญในการแกปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความม่ันคง จึงจําเปนตองมีการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อใหเกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต ใหเปนสังคมไทยที่พึงประสงค คือความเปนสังคมแหงสมานฉันท และ
เอ้ืออาทรตอกัน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ซ่ึงยังอาจไมบรรลุ
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เปาหมายเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากความคิดเห็นที่ไมตรงกัน และนํามาซ่ึงความวุนวายและปญหาความขัดแยงใน
สังคม อยางปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตที่กลาวมาขางตน 

ผูวิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปตตานี ซ่ึงอยูในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุการณความไม
สงบอยางตอเน่ือง จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพความขัดแยงในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ความไมสงบในพื้นที่ในจังหวัดปตตานี  ในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผลที่ไดจากการวิจัยเพื่อเปนแนวทาง
ในการแกปญหาความขัดแยงในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับหลากหลายทางวัฒนธรรมและความไมสงบในพื้นที่ใน
จังหวัดปตตานีใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาสภาพความขัดแยงในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความไม
สงบในพื้นที่ในจังหวัดปตตานี  

2. เพี่อศึกษาแนวทางแกไขปญหาความขัดแยงในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและความไมสงบในพื้นที่ในจังหวัดปตตานี  

3. เพื่อศึกษาปญหาในการแกไขปญหาความขัดแยงในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและความไมสงบในพื้นที่จังหวัดปตตานี 
 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใชกรณีศึกษาจังหวัดปตตานี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ีคือ แบบ
สัมภาษณ แบบก่ึงโครงสรางซ่ึงเปนแบบสัมภาษณแบบปลายเปดแตเนนการเจาะลึกของการสัมภาษณ และเครื่องมือ
หน่ึงที่สําคัญในการวิจัยครั้งน้ีคือตัวผูวิจัยเอง ผูใหขอมูลสําคัญคือ ผูอํานวยการโรงเรียน 3  คน และขาราชการครู    
3 คน จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1, เขต 2 และ เขต 3 เขตละ     
1 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คนรวมทั้งส้ิน 6 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposeful selection) ซ่ึงเปน
การเลือกโดยคํานึงถึงจุดมุงหมายและวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก เปนการเลือกแบบไมมีโครงสรางที่เครงครัด มี
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการที่ไมซับซอนจุดมุงหมายหลักของการเลือกตัวอยางแบบน้ีไมใชเพื่อไดกลุมที่เปนตัวแทน
แตเพื่อที่จะไดตัวอยางที่เหมาะที่สุดเทาที่จะเปนไปไดสําหรับแนวคิด จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา   
(ชาย โพธิสิตา, 2550)  ทั้งน้ีผูวิจัยจะใชนามสมมต ิแทนผูใหขอมูลสําคัญทุกคน การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้ง
น้ีทําโดยการสัมภาษณรายบุคคล โดยเนนการศึกษาจากประสบการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ใชคําถามอยางเปดกวาง 
และสรางความสัมพันธ (Rapport) ผูวิจัยแนะนําตัวตามบทบาทที่กําหนด โดยการสรางปฏิสัมพันธเชิงบวก เพื่อใหผู
ถูกสัมภาษณเกิดความประทับใจ ไววางใจ และกลาที่จะเปดเผยขอมูลที่ผูสัมภาษณตองการ การเก็บรวบรวมขอมูลใน
การวิจัยน้ีใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In - dept interview)  ใชเวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ซ่ึงถือวาเปนชวงเวลาที่
เหมาะสมสําหรับการสัมภาษณในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Seidman, 1998 อางถึงใน เอกรินทร สังขทอง) ผูวิจัยใช
วิธีการสัมภาษณโดยตรง (Face-to-face) กับผูใหขอมูลสําคัญ ณ สถานศึกษาที่ผูใหขอมูลสําคัญปฏิบัติงานอยู หรือ
สถานที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย งานวิจัยน้ีใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลแบบสราง
ทฤษฎีจากขอมูล (Grounded theory techniques) และใชเทคนิคการวิเคราะหแบบเปรียบเทียบความเหมือนและ
แตกตางของขอมูล 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงและเห็นมิติที่สัมพันธของประเด็นที่ศึกษาวิจัยซ่ึงผูวิจัยจะดําเนินการอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความขัดแยงที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและความไมสงบในพื้นที่ 2) เพื่อศึกษาแนวทางแกปญหาความขัดแยงในสถานศึกษาจังหวัดปตตานี      
3) เพื่อศึกษาปญหาในการแกไขความขัดแยงในสถานศึกษา 
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1. ความขัดแยงที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความไมสงบในพื้นที่
1.1  วัฒนธรรมองคการ

ผลจากการวิจัยในบทที่ 4 พบวา การยึดติดกับวัฒนธรรมการทํางานแบบเดิมๆซ่ึงเปนส่ิงที่ปฏิบัติ
กันมานาน โดยเฉพาะครูอาวุโสหรือครูที่อยูมากอน เกิดการไมยอมรับการเปล่ียนแปลงที่จะนําไปสูการพัฒนา
องคการ สงผลใหเกิดปญหาความขัดแยงในองคการได ประเด็นดังกลาวสอดคลองกับ วันชัย มีชาติ (2548 : 271) ที่
กลาววา วัฒนธรรมองคการเปนส่ิงสรางขึ้นในองคการ ซ่ึงมีทั้งส่ิงที่แสดงออกอยางชัดแจงสามารถจับตองไดและส่ิงที่
ซอนอยูภายในวัฒนธรรมเปนระบบคุณคาและความเชื่อรวมกันขององคการซ่ึงจะกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกใน
องคการทั้งในเรื่องการปรับตัวขององคการตอสภาพแวดลอมและกระบวนการในการทํางานขององคการ นอกจากน้ี
วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ระบบของคานิยม ความเชื่อ ความเขาใจ และบรรทัดฐานรวมกันที่ผูกพันสมาชิกของ
องคการใหสามารถเขาใจไดตรงกันเพื่อใชเปนแนวทางการประพฤติและเปนวิธีปฏิบัติ  (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน , 
2551 : 256) และสอดคลองกับ พิบูล ทีปะปาล (2550 : 316) ที่กลาววา เน่ืองจากองคการไมไดอยูในสุญญากาศ 
แตอยูภายใตส่ิงแวดลอมที่กําลังเปล่ียนแปลง ที่ม่ีลักษณะเปนพลวัตร ไมเคยหยุดน่ิง จึงทําใหองคการตองปรับตัวให
เขากับส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปดวยและทําใหวิถีชีวิตการทํางานของพนักงานก็ตองเปล่ียนตาม วัฒนธรรม
แบบเดิมที่เคยยึดถือปฏิบัติกันมาอาจไมเหมาะสมกับสภาวะการที่เปล่ียนไป จึงตองเปล่ียนแปลงดวย จึงเกิดการ
คัดคานตอตานไมใหความรวมมือเพราะไมคุนเคยกับวัฒนธรรมใหม ดังน้ัน วัฒนธรรมที่แข็งแรงจึงเปนอุปสรรคตอ
การเปล่ียนแปลงคอนขางมาก 

 1.2  ความเปนปจเจกบุคคล 
 ผลจากการวิจัยพบวา ความเชื่อม่ันในความคิดของตนเอง และลักษณะนิสัยสวนบุคคล ทําให

เกิดความขัดแยงในองคการได ประเด็นดังกลาวสอดคลองกับ ประเวศ วะสี (2540) ที่กลาววา การกระทําของ
ปจเจกบุคคลหรือปจเจกองคกรอาจกอใหเกิดผลใหญได ทฤษฎี Chaos กลาววา ความแตกตางเม่ือตอนตั้งตนแม
เพียงนอยนิดอาจเปนปจจัยใหเกิดความแตกตางของผลสุดทายอยางมหาศาล ฉะน้ันอยาไปคิดวาเรื่องใหญๆ ยากๆ 
เราคนเดียวหรือหนวยงานของเราหนวยเดียวจะทําอะไรได แลวทอใจไมทําอะไร บุคคลและหนวยงานใดหนวยงาน
หน่ึงควรพยายามพัฒนาพลังสรางสรรค นอกจากน้ี ความขัดแยงระหวางบุคคลเปนความขัดแยงของบุคคลตั้งแต 2 
ฝายขึ้นไป ความขัดแยงในระดับน้ี มักเปนเรื่องที่เกิดจากความแตกตางในเรื่องบุคลิกภาพ ความคิดเห็น การแขงขัน 
และการที่บุคคลรูสึกวาผูบังคับบัญชาไมมีความยุติธรรม (เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล, 2530 : 257 – 267 อางถึงใน  
บุญม่ัน ธนาศุภวัฒน, 2537 : 197) นอกจากน้ี แลนโด ,ซาย. (2549 : 18) ยังกลาวถึงความแตกตางสวนตัววา เรา
ทุกคนลวนมีบุคลิกภาพมีลักษณะนิสัยที่หลาหลาย รวมถึงวัฒนธรรมที่แตกตาง ซ่ึงสงผลใหเรามีมุมมองตอ
ประสบการณของเราแตกตางกันออกไป เชื้อชาติ ชนชั้นทางสังคม เศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา ความสนใจทาง
เพศ และสภาพรางกาย คืออิทธิพลบางสวนที่มีผลตอคานิยมและมุมมองของเรา ในขณะที่คุณลักษณะเหลาน้ีชวย
สรางใหเราสรางความสัมพันธกับคนที่คิดเหมือนๆกับเราได แตในทางตรงกันขามมันก็สรางความตึงเครียดและความ
เขาใจผิดใหกับคนที่แตกตางจากเราไดเชนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ เจะอาลาวียะ ยีมะยี (2554 : 130) เรื่อง
สาเหตุละวิธีการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส พบวา สาเหตุของความ
ขัดแยงเกิดจากองคประกอบดานบุคคลมากกวาดานปฏิสัมพันธในการทํางานและดานสภาพองคกร  

 1.3  การบริหารงานของผูอํานวยการโรงเรียน 
   ผลจากการวิจัยพบวา ความรูความสามารถ ประสบการณดานการบริหารงานและภาวะผูนํา 

ของผูอํานวยการโรงเรียน สงผลใหเกิดความขดัแยงในองคการได ประเด็นดังกลาวสอดคลองกับ พรนพ พุกกะพันธุ 
(2544 : 273) ที่กลาววาความขัดแยงเหลาน้ีลวนเกิดจากการทํางานที่มี “คน” เขาไปปนแทรกอยูดวยกันจํานวนมาก 
ซ่ึงบางครั้งก็อาจจะปะทุความรุนแรงเขาใสกัน เพราะพนักงานในแตละฝายตางก็ถือเขาขางฝายที่ตัวเองสังกัดอยู โดย
มีผูบริหารเปนหัวหนาคอยว่ิงออกไปปะทะกับฝายตรงขาม นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญไมไดเกิดขึ้นอยาง
งายๆ ผูนําจะเปนผูที่ใหความสะดวกดานการเปล่ียนแปลงและชวยใหองคการไดรับการปรับปรุงเพื่อเผชิญปญหา 
และหาโอกาสจากภายนอกเปนส่ิงสําคัญสําหรับผูนําที่จะตองจดจําวากระบวนการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะเกิดขึ้นเปน
ระยะๆ อาจตองการเวลา ผูนําจะตองสามารถตอบสนองเพื่อแนะแนวทางใหพนักงานและองคการเขาสูกระบวนการ
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เปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2544 : 64) และสอดคลองกับ แลนโด , ซาย. (2549 : 22) ที่
กลาววา “ความรับผิดชอบที่ขัดแยงกันอาจเกิดขึ้นไดเปนปกติในองคกรแตบางครั้งผูบริหารก็เพิ่มความขัดแยงขึ้นมา
อีก” นอกจากน้ี ณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี (2553 : 253) ยังกลาววา การเปล่ียนแปลงภายในองคการเปนส่ิงที่หลีกเล่ียง
ไมไดปญหาที่สําคัญคือ คนในองคการมักกลัวและตอตานการเปล่ียนแปลง 
          1.4  ความขัดแยงที่เชื่อมโยงกับความไมสงบในพื้นที่ 

 ผลจากการวิจัยพบวา เหตุการณความไมสงบทําใหคนในพื้นที่เกิดความหวาดระแวงและไม
ไววางใจซ่ึงกันและกัน เพราะไมมีใครรูวาใครคือผูไมหวังดี ประเด็นดังกลาวสอดคลองกับ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน  
(2551 : 205) ที่กลาววา ความขัดแยงสามารถลดกําลังการผลิต บั่นทอนขวัญและกําลังใจ เปนสาเหตุกอใหเกิดความ
ไมพอใจ เพิ่มความเครียดและความกดดันแกสมาชิกและหนวยงานยอยๆ ภายในองคการ ทําใหเกิดการไมเชื่อถือ
และไมไววางใจซ่ึงกันและกัน อาจกอใหเกิดการตอสูกันดวยอารมณที่ไรเหตุผล บอยครั้งที่ผูเสียเปรียบมักจะรูสึกไม
พอใจและผูกใจเจ็บ เม่ือระยะหางระหวางบุคคลมากขึ้น และบรรยากาศแหงความไมไววางใจและสงสัยไดกอตัวขึ้น 
บุคคลมักจะมองในมุมแคบเฉพาะส่ิงที่ตนสนใจทําใหไมมีการพัฒนาทีมงาน สงผลใหเกิดการผลิตและความพอใจ
ลดลง อัตราการยายงาน ขาดงาน และหมุนเวียนงานจะสูงขึ้น กอใหเกิดผลเสียตอองคการมากมาย นอกจากน้ี  
ความกังวล ความหวาดระแวงและความไมม่ันใจในความปลอดภัยอันมีผลมาจากเหตุการณความไมสงบ ทําใหครูเกิด
ความเครียด ขาดขวัญและกําลังใจซ่ึงไดสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานและการจัดการเรียนการสอนของ
ครูดวยเชนกัน (เอกรินทร สังขทอง, 2551 : 64)  

2.  แนวทางแกปญหาความขัดแยงในสถานศึกษาจังหวัดปตตานี  
    2.1  การแกปญหาแบบมีสวนรวม 
          ผลวิจัยพบวา การใหทุกคน ทุกฝายเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการหรือแกปญหาตางๆ โดย

ใหทุกคนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น รวมหาแนวทางที่เหมาะสม ในการดําเนินงานหรือแกไขปญหา เพื่อขับเคล่ือน
การดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ประเด็นดังกลาวสอดคลองกับ พิบูล ทีปะปาล (2550 : 
161) ที่กลาววา การใหอํานาจผูใตบังคับบัญชาไดเขามามีสวนเก่ียวของในการตัดสินใจที่สําคัญรวมกับหัวหนาหรือ
ผูบังคับบัญชาของเขาอยางแทจริง นอกจากน้ี แลนโด ,ซาย. (2549 : 89) ยังกลาววา การรวมมือกันจะเปดประตู
ใหกับทางแกแบบตางฝายตางไดประโยชน (win – win solutions) โดยการสรางสรรคทางเลือกใหมซ่ึงมักจะ
แตกตางจากจุดยืนของแตละฝาย ทางเลือกใหมๆ เหลาน้ีไมใชของฝายใดฝายหน่ึง ทําใหทั้งสองฝายมองวามันเปน 
ชัยชนะมากกวาจะเปนการพายแพ นอกจากน้ี พงษพันธ พงษโสภา (2542 : 151) กลาววา การแกปญหารวมกัน  
วิธีดังกลาวน้ี ความขัดแยงระหวางกลุมจะถูกเปล่ียนใหเปนสถานการณของการแกปญหารวมกัน โดยใชเทคนิคของ
การแกปญหา ฝายที่มีความขัดแยงจะพยายามแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางพวกเขารวมกัน แทนที่จะเปนการระงับ 
หรือประนีประนอมความขัดแยง ฝายตางๆ จะพยามยามหาผลลัพธที่ทุกฝายยอมรับ 

    2.2   การแกปญหาแบบการปรับตัวเขาหากัน  
           ผลการวิจัยพบวา การปรับตัวเขาหากันโดยการสรางขอตกลงรวมกัน ลดทิฐิของตัวเอง เปด   

โลกทัศน ปรับเปล่ียนมุมมอง หันหนาเขาหากัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และสรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
เพื่อใหเขาใจซ่ึงกันและกัน สามารถลดชองวางของความแตกตางระหวางบุคคล และลดความขัดแยงได  ประเด็น
ดังกลาวสอดคลองกับ ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน (2546 : 76) ที่กลาววา การปรับตัวเขาหากัน หมายถึง 
กระบวนการที่คนสามารถใชวิจารณญาณมากกวากฎระเบียบที่เปนมาตรฐานตายตัวในการจัดการกับปญหาหรือใน
การตัดสินใจตาง ๆ และ พิบูล ทีปะปาล (2550 : 274) ยังกลาววา การประนีประนอม คือ เม่ือคูขัดแยงทั้งสองฝาย
ตางยอมใหบางส่ิงบางอยางในลักษณะยอมถอยคนละกาว ความรวมมือกันก็จะเกิดขึ้น ผลลัพธที่เกิดขึ้นทําใหเกิด
ความประนีประนอม ปรองดองกัน ซ่ึงลักษณะน้ีจะไมมีผูชนะหรือผูแพที่ชัดเจน เพราะแตละฝายจะไมไดรับความ
พอใจอยางเต็มที่ทั้งสองฝาย นอกจากน้ี ณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี (2553 : 272) กลาววา การประนีประนอมเหมาะสม
กับสถานการณความขัดแยงที่ตองการจะรักษาหนาของทั้งสองฝาย หรือความขัดแยงเกิดขึ้นจากการแขงขันกัน
เพื่อใหไดทรัพยากรที่มีอยูจํากัด เปนแบบของการเจรจาตอรองที่มุงใหทั้งสองฝายเกิดความพอใจโดยตางฝายตาง
ยอมมาพบกันครึ่งทาง ในลักษณะที่ยอมเสียบางสวนเพื่อแลกกับส่ิงที่ตองการบางอยาง ซ่ึงจะทําใหทั้งสองฝายพอใจ 
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สอดคลองกับงานวิจัยของ กัสมานี มามะ (2554 : 58) เรื่องการจัดการความขัดแยงในการบริหารงานบุคคลของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา ผูบริหารที่มีความ
ขัดแยงในสถานศึกษานอย และผูบริหารที่มีความขัดแยงในสถานศึกษามากเลือกใชวิธีประนีประนอมเปนอันดับ 1 
ในทุกดาน 

 2.3  การแกปญหาแบบเผด็จการ 
วิจัยพบวา การใชวิธีเผด็จการ สามารถใชไดในบางกรณีที่ จะใหงานประสบความสําเร็จและมี

ประสิทธิภาพ ถึงแมจะทําใหผูรวมงานเกิดความรูสึกไมดีหรือตอตาน ประเด็นดังกลาวสอดคลองกับ         
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2550 : 11) ที่กลาววา ผูนําเผด็จการใชอํานาจและตําแหนงเพื่อบังคับการตัดสินใจของเขา
ตอเพื่อนรวมงาน ผูรวมงานคาดหวังเพียงแคทําตามที่ถูกส่ังพวกเขาไมถูกขอใหคําแนะนําและพวกเขาอาจถูกตําหนิ
ถาใหคําแนะนํา นอกจากน้ี ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2551 : 208) กลาววา ผูบริหารจะออกหรือใชกฎคําส่ังและ
กระบวนการในการแกไขหรือลดความขัดแยงเพราะผูบริหารจะกําหนดและมอบทางเลือกของกลุมซ่ึงการใชกลยุทธน้ี 
พื้นฐานของทัศนคติจะไมไดถูกปรับปรุงหรือปรับเปล่ียน และสอดคลองกับ วันชัย มีชาติ (2548 : 171) กลาววา การ
แกปญหาความขัดแยงโดยวิธีการบังคับมักพบในปญหาความขัดแยงระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ซ่ึง
ผูบังคับบัญชาจะมีอํานาจในการบังคับผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตาม และตองยอมรับการตัดสินแมวาจะไมเห็นดวย 
ก็ตาม การใชอํานาจบังคับจะกอใหเกิดปญหาระยะยาวตามมา เพราะจะทําใหความขัดแยงถูกกดไวเปนเหมือนสวนที่
อยูใตนํ้าของภูเขานํ้าแข็ง วิธีการน้ีไมสามารถแกไขปญหาที่สาเหตุของปญหา เพียงสะกดอาการของปญหาไวชั่วคราว
เทาน้ันสาเหตุของความขัดแยงยังคงอยู 

3. ปญหาในการแกไขความขัดแยงในสถานศึกษา
ในการแกปญหาตางๆของผูบริหารอาจทําใหเกิดความเครียดขึ้นไดประเด็นดังกลาวสอดคลองกับ

เสนาะ  ติเยาว (2544 : 236) ที่กลาววา การทํางานใดๆ ก็ตามยากที่จะหลีกหนีไปจากความเครียดจะเกิดขึ้นมาก
หรือนอยเทาน้ันเองการที่งานทําใหเกิดความเครียดก็เพราะวาจะตองไปเก่ียวของกับความไมแนนอน และการ
เปล่ียนแปลงที่เปนเรื่องธรรมดาของการทํางานโดยเฉพาะอยางยิ่งงานบริหารกอใหเกิดความเครียดสูงมากการ
ตอบสนองความเครียดทําไดสองวิธีคือสูหรือหนี 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
1. สรุปผลการวิจัย

1.1  ความขัดแยงที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
1.1.1  วัฒนธรรมองคการ  
1.1.2  ความเปนปจเจกบุคคล  
1.1.3  การบริหารงานของผูอํานวยการโรงเรียน 

      1.2  ความขัดแยงที่เชื่อมโยงกับความไมสงบในพื้นทีท่ําใหคนในพื้นที่เกิดความหวาดระแวงและ 
ไมไววางใจซ่ึงกันและกัน เพราะไมมีใครรูวาใครคือผูไมหวังดี 

       1.3. แนวทางการแกปญหาความขัดแยงในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมและความไมสงบในพื้นที่ในจังหวัดปตตานี มีประเด็นดังน้ี  

1.3.1  การแกปญหาแบบมีสวนรวม  
 1.3.2  การแกปญหาแบบการปรับตัวเขาหากัน 
1.3.3  การแกปญหาแบบเผด็จการ 

      1.4  ปญหาในการแกไขปญหาความขัดแยงในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและความไมสงบในพื้นที่จังหวัดปตตานี ทําใหผูบริหารเกิดความเครียด 
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2.   ขอเสนอแนะ 
       2.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  2.1.1  ผลการวิจัยพบวา ความขัดแยงที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมสวนใหญ  
มีสาเหตุมาจาก 1) วัฒนธรรมองคการ 2) ความเปนปจเจกบุคคล 3) การบริหารงานของผูอํานวยการโรงเรียน ดังน้ัน 
ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนําในการบริหารงาน บริหารจัดการแบบมีสวนรวมและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูรวมงาน สวนความขัดแยงที่เชื่อมโยงกับความไมสงบในพื้นที่ ทําใหคนในพื้นที่เกิดความหวาดระแวงและไม
ไววางใจซ่ึงกันและกันน้ัน หนวยงานทุกภาคสวนที่เก่ียวของควรประสานความรวมมือในการแกไขปญหาอยางเปน
รูปธรรมและเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะการเรงสรางความเขาใจในเรื่องความขัดแยงที่เกิดขึ้นใหกับประชาชนในพื้นที่ 
  2.1.2  แนวทางการแกปญหาความขัดแยงในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมและความไมสงบในพื้นที่ในจังหวัดปตตานี มีประเด็นดังน้ี 1) การแกปญหาแบบมีสวนรวม  
2) การแกปญหาแบบการปรับตัวเขาหากัน 3) การแกปญหาแบบเผด็จการ ดังน้ันตัวผูบริหารควรมีความเขาใจถึง
บริบทของพื้นที่ซ่ึงมีความเปนพหุวัฒนธรรม เพื่อที่จะสามารถปรับใชวิธีการแกปญหาไดอยางเหมาะสมตาม
สถานการณ 
  2.1.3  ปญหาในการแกไขปญหาความขัดแยงในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและความไมสงบในพื้นที่จังหวัดปตตานี ทําใหผูบริหารเกิดความเครียด ดังน้ัน ผูบริหารควรใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม การกระจายอํานาจ เพื่อใหทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาสรางความตระหนัก 
ในเรื่องการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อลดระดับความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นได 

        2.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
    2.2.1 ควรมีการศึกษาวิเคราะหองคประกอบสาเหตุของความขัดแยงที่เชื่อมโยงกับความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธขององคประกอบตางๆ 
    2.2.2 ควรวิเคราะหความขัดแยงของสถานศึกษาในกรอบแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 
    2.2.3 ควรศึกษาสภาวะการตัดสินใจที่ยุงยากของการจัดการความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารกําหนดแนวทางในการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในองคการ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี  เพราะผูวิจัยไดรบัความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการ

เก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจากผูอํานวยการโรงเรียนและครูในจังหวัดปตตานี เปนอยางดีและดวยความกรุณาของผูชวย

ศาสตราจารย ดร.เอกรินทร  สังขทอง ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา คําปรึกษา ปรับปรุงขอบกพรอง เสนอแนะแนวทาง

ตางๆ ดวยดีตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา กลุม 3 ทุกทานที่ไดใหกําลังใจ และ

คําแนะนําดี ๆ ในการทําวิจัยดังกลาว คุณคาและประโยชนของรายงานการวิจัยฉบับน้ี   ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชา

พระคุณบิดา มารดาบูรพาคณาจารย  และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดประสิทธิประศาสตรวิชาความรูแกผูวิจัยตลอดมา 
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the Office of Surat Thani Primary Educational Service Area 3 
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สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 
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Suratthani, 84100, Thailand 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จําแนกตาม อายุ ประสบการณ์ และ
ขนาดของโรงเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 136 คน แบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ 
สถิติทดสอบค่าที (t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ค่าเอฟ (F - test) และเปรียบเทียบรายคู่
โดยใช้ Scheffe' 
  ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์
สถานการณ์ ด้านการเจรจา ด้านการกระจายความเป็นธรรม และด้านการใช้อํานาจ ผลการเปรียบเทียบทักษะ           
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารท่ีสังกัดขนาดโรงเรียนต่างกันมีทักษะการบริหาร
ความขัดแย้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนผู้บริหารท่ีมีอายุ และประสบการณ์ตําแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียน ต่างกันมีทักษะการบริหารความขัดแย้งไม่แตกต่าง 

 
คําสําคัญ : ทักษะการบริหาร  การบริหารความขัดแย้ง 

 
ABSTRACT 
  The purposes of this research were to study And compare The Conflict  Management Skill of School  
Administration under SuratThani Primary Education Office Area 3 Classified by age and size of the school. The 
sample used in this study were 136 school administraters anyone.  The research tools used in the questionnaire. 
The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and multiple 
regression analysis. 
  The results showed that  The Conflict  Management Skill  of School  Administration under Surat Thani 
Primary Education Office Area 3 At a high level. Sort it is. The analysis of the situation to negotiate the distribution 
is fair. And the exercise of power. Results The Conflict  Management Skill  of School.  Found that the size of the 
school administration under different conflict management skills vary statistically significant at the 0.05 level. The 
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administrater of age. School administraters and experienced positions. Different skills, conflict management is no 
different. 

Keywords : The Conflict  Management Skill, Conflict Management. 

บทนํา 
ปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในแต่ละวันเราจะพบกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น จากการ

เปลี่ยนแปลง ความแตกต่างในความเช่ือ ค่านิยม ความสนใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความปรารถนาท่ีแตกต่างกัน 
จากการดําเนินชีวิตและการทํากิจกรรมร่วมกันในสังคม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ ผู้บริหาร 
เป็นผู้นําท่ีสําคัญซึ่งต้องอาศัยความรู้ ทักษะและไหวพริบในการบริหารองค์การ โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์การให้มากท่ีสุด คือ คน เงิน วัสดุ สิ่งของ วิธีจัดการและเทคนิคการบริหารซึ่งต้องใช้ท้ังศาสตร์ และศิลป์ 
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ความชํานาญในงานท่ีตนรับผิดชอบ ตลอดจนทักษะในการปกครอง 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องใช้ความรู้ด้านจิตวิทยา ระเบียบวินัย ข้อบังคับในการบริหารงานเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ การบริหารงานย่อมมีความขัดแย้งในระหว่างบุคคลกับบุคคล กลุ่มบุคคลกับกลุ่มบุคคล และบุคคล
กับองค์กร การบริหารความขัดแย้งเป็นภารกิจท่ียากท่ีสุดอย่างหน่ึงท่ีผู้บริหาร ไม่สามารถหลีกหนีได้ ดังน้ัน ผู้บริหาร
ท่ีดีควรจะต้องรู้และมีความเข้าใจในปัญหาความขัดแย้ง สามารถเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ในทาง
สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. 2540 : 7 - 9) 

ความขัดแย้งน้ันเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม รัฐ 
ไปจนถึงระดับโลก และถ้าไม่ได้รับการแก้ไขท่ีถูกทางแล้ว สิ่งท่ีจะตามมาก็คือความรุนแรงและนําไปสู่ความเสียหาย
หรือสูญเสียไปในท่ีสุด ในปัจจุบันเราได้รับฟังข่าวสารต่าง ๆ  ทางสื่อมากมาย ข่าวสารน้ันส่วนมากจะได้ยินข่าว 
การปฏิรูปหลาย ๆ อย่าง กล่าวคือ ท้ังปฏิรูประบบราชการท่ีกําลังดําเนินโดยรัฐบาล หรือถ้าดูให้แคบลงเฉพาะ 
ในวงการศึกษา ก็จะเห็นการปฏิรูปการศึกษาท่ีรัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่ คําว่าการปฏิรูปน้ัน หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดี ทางท่ีเจริญข้ึน แต่น่ันไม่ได้หมายความว่าของเก่าน้ันไม่ดี ไม่เจริญ แต่อาจดีเฉพาะในช่วงเวลาน้ัน ๆ  
เพราะยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วจําเป็นท่ีต้องปรับ จําเป็นท่ีต้องปฏิรูปปัจจัยในเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีไม่ทันต่อกระแสโลกปัจจุบัน ดังน้ัน จะเห็นว่าหากต่างหน่วยงานต่างองค์กรมีการปฏิรูป ในการปฏิรูปน้ัน แน่นอน
จะต้องมีบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรท่ีไม่สามารถปรับตัวให้ทัน ก็ต้องเกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดข้ึนในหน่วยงาน
หรือในองค์กร (บุญเลี้ยง ทุมทอง. 2546 : 68)  

องค์การทุกองค์การมักจะเกิดความขัดแย้งบางองค์การมีความขัดแย้งรุนแรงมากบางองค์การก็มีน้อย 
ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับการบริหารภายในองค์การและลักษณะของบุคลากรในองค์การความขัดแย้งเป็นสิ่งท่ีถูกยอมรับว่า 
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยอาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นจากด้านโครงสร้างองค์การ ระบบประเมินผลงาน
หรือในบางเรื่องท่ีไม่สําคัญ ก็อาจเป็นประเด็นให้เกิดความขัดแย้งได้ อย่างไรก็ตามความขัดแย้งในระดับท่ีเหมาะสม
จะช่วยให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีได้ แต่ถ้าความขัดแย้งระดับสูงจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่า 
(Gibson Invanovich and Donnelly. 1991 : 296 อ้างถึงใน บัญชร แก้วส่อง. 2543 : 115) ผู้บริหารทุกระดับ 
จึงต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งในการทํางานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นความรับผิดชอบโดยตรงท่ีผู้บริหาร
จะต้องตัดสินใจดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนซึ่งความขัดแย้งเป็นสิ่งท่ีผู้บริหาร 
ต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกวัน ผู้บริหารไม่สามารถทําเป็นไม่สนใจหรือละเลยเสียได้ และไม่สามารถปล่อยให้เกิดมากข้ึน
และรุนแรงข้ึนได้โดยไม่จัดการแก้ไข การบริหารความขัดแย้งเป็นภารกิจท่ียากท่ีสุดอย่างหน่ึงของผู้บริหาร ผู้บริหาร
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จําเป็นต้องดําเนินการให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยไม่สามารถเลือกได้ว่าจะต้องทํางานกับใคร        
ก็ตาม (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. 2540 : 9) ดังน้ันผู้บริหารในองค์การต้องมีความสามารถในการขจัดข้อขัดแย้งให้ลดลง
และเกิดผลดีต่อองค์การ  
  สถานศึกษาในปัจจุบันเกิดความขัดแย้งมากข้ึนและมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในด้านความถ่ีและความ
รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา หรือความขัดแย้งระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการศึกษาได้ส่งผลกระทบท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม (สุปัน ราสุวรรณ์. 
2540 : 2) ในทางการศึกษาน้ัน ความขัดแย้งมักจะเกิดข้ึนจากลักษณะสําคัญ คือ ความขัดแย้งเกิดข้ึนเมื่อทรัพยากร
ทางการศึกษามีไม่เพียงพอกับความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มในสถานศึกษาหรืองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 
ทรัพยากรในท่ีน้ีอาจเป็นท้ังสิ่งท่ีเห็นได้และสิ่งท่ีเห็นไม่ได้ เช่น คน เงิน วัสดุ ตําแหน่ง สถานภาพ หรือเกียรติยศ  
ความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนเมื่อบุคคลหรือกลุ่มแสวงหาทางท่ีจะควบคุมกิจกรรม งานหรืออํานาจซึ่งเป็นสมบัติของคนอ่ืน
หรือกลุ่มอ่ืน ความขัดแย้งน้ีเป็นผลมาจากการก้าวก่ายในงาน หรืออํานาจหน้าท่ีของผู้อ่ืนความขัดแย้งอาจเกิดข้ึน 
เมื่อบุคคลหรือกลุ่ม ไม่สามารถท่ีจะตกลงกันได้เก่ียวกับเป้าหมายหรือวิธีการในการทํางาน ต่างคนต่างก็มีเป้าหมาย
และวิธีการท่ีแตกต่างกัน และเป้าหมายหรือวิธีการต่าง ๆ น้ันเป็นสิ่งท่ีไปด้วยกันไม่ได้ 
  สถานศึกษาเป็นองค์กรหน่ึงทางสังคมท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ ความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาน้ัน  
ส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล อันเน่ืองมาจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ท่ีแตกต่างกันมีค่านิยม
ท่ีแตกต่างกันและผลประโยชน์ท่ีขัดกัน อีกท้ังมีความขัดแย้งอีกประการหน่ึง ท่ีพบบ่อยในสถานศึกษาคือ ความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้บริหารมีความขัดแย้งกับครู แม้แต่ในกลุ่มครูก็ยังมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ความขัดแย้ง
เหล่าน้ี หากเกิดข้ึนในสถานศึกษาย่อมทําให้ประสิทธิภาพของงานลดลงได้ (พนัส หันนาคินทร์. 2545 : 3)  
       สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีจํานวนท้ังสิ้น 177 แห่ง 
มีปัญหาเก่ียวกับการบริหารงานด้านต่าง ๆ มาก โดยเฉพาะงานบริหารด้านบุคคล เป็นปัญหาท่ีพบเสมอ เพราะใน
โรงเรียนมีบุคลากรหลายฝ่ายด้วยกัน ท้ังผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ให้การสนับสนุนอ่ืน แต่ละคนต่างก็มีบทบาท
หน้าที่แตกต่างกันไป จึงทําให้เกิดความแตกแยกและขาดความสามัคคีในการทํางาน (สายัณห์ ภูมิประสิทธ์ิ               
ผู้ให้สัมภาษณ์, เกศณี ศรีกฤษณ์, 17 ตุลาคม. 2553) 
       จากสภาพปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความขัดแย้งในการบริหารงานมีความสําคัญต่อผลการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง นักทฤษฎีองค์การได้พยายามศึกษาและทําการวิจัยปัญหาเก่ียวกับความขัดแย้ง ภายใน
หน่วยงานหรือองค์กรในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือจะนําข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงแก้ไขการเปลี่ยนแปลงองค์กรในการ
บริหารการศึกษา ด้วยเห็นว่า ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจะทํางานได้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์มากขึ้น           
หากสามารถควบคุมสาเหตุแห่งความขัดแย้งและจัดการกับความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน ภายในสถานศึกษาให้สําเร็จลุล่วง
ได้ด้วยดี ตลอดจนการบริหารสถานศึกษาและการจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ดังน้ัน 
ผู้บริหารจะต้องเรียนรู้และต้องเข้าใจว่า ความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และธรรมชาติของความขัดแย้ง
สามารถเกิดข้ึนได้เสมอ และก็ไม่ใช่จะเป็นสิ่งท่ีเลวร้าย หากรู้จักวิธีท่ีจะแก้ไข หน้าท่ีจําเป็นอย่างหน่ึงของผู้บริหาร
สถานศึกษา คือ จะต้องพร้อมท่ีจะเผชิญกับความขัดแย้งและบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษา        
ให้มากท่ีสุด ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาความขัดแย้ง ตลอดท้ังต้องมีประสบการณ์        
ในการแก้ไขปัญหา รู้จักใช้ภาวะผู้นํา ในการสร้างศรัทธา และความไว้วางใจจากบุคลากร ประยุกต์ใช้หลักการบริหาร 
หลักศาสนา จิตวิทยา มีคุณธรรมและปราศจากอคติในการบริหารงาน เช่ือมั่นว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ 
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การบริหารงานเพ่ือลดความขัดแย้งและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การจําเป็นต้องอาศัยทักษะในการบริหาร
ความขัดแย้ง นักทฤษฎีองค์การได้พยายามศึกษาวิจัยปัญหาเรื่องความขัดแย้งในหน่วยงานหรือองค์การในลักษณะ
ต่าง ๆ เพ่ือจะนําข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเปลี่ยนแปลงองค์การและนักการศึกษาได้นําศาสตร์ในเรื่องน้ี 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ด้วยเห็นว่าหารสามารถควบคุมสาเหตุของความขัดแย้ง และจัดการกับความ
ขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาได้จะทําให้การปฏิบัติงานดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน การจัดการกับความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในสาเหตุของความขัดแย้งและประสบการณ์ในเรื่องน้ี
เป็นอย่างดี (ไพฑูรย์ นามบุญลือ. 2544: 3) 

ทักษะในการบริหารความขัดแย้งเป็นมิติที่สําคัญอีกมิติหนึ่งที่ถูกนํามาใช้โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยเฉพาะในประเทศไทยน้ันมักจะนําแนวคิดของเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540 : 161 - 162) ในการแก้ไขความขัดแย้ง 
โดยท่ีการบริหารความขัดแย้งต้องมีทักษะท่ีสําคัญ 4 ข้ันตอน ท่ีต้องดําเนินการต่อเน่ืองกัน คือ 1) การวิเคราะห์
สถานการณ์ของความขัดแย้งเพ่ือให้เห็นสถานการณ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับปัญหาได้อย่างชัดเจนทุกแง่ทุกมุม 
2) การเจรจาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา หรือคู่กรณี 3) การกระจาย
ความเป็นธรรม ซึ้งข้ันน้ีผู้บริหารต้องสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทําให้ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในผลของการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง 4) การใช้อํานาจของผู้บริหาร เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ในข้ันน้ีผู้บริหาร
ควรใช้อํานาจให้น้อยแต่ใช้ปัญญาในการบริหารความขัดแย้งมากกว่าเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการทํางานและ
เกิดผลดีต่อองค์การโดยรวม 

จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยได้ช้ีให้เห็นว่า ความขัดแย้งเกิดข้ึนได้เสมอท้ังในระดับ
องค์การและระดับบุคคล จําเป็นท่ีผู้บริหารต้องเข้าไปจัดการเพ่ือลดความขัดแย้งหรือขจัดความขัดแย้งให้หมดสิ้นไป 
โดยอาศัยทักษะในการบริหารความขัดแย้ง ท่ีช่วยในการบริหารงานด้านบุคลากรให้รู้จักปัญหา การแก้ปัญหา 
ตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะห์ปัญหา การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ การวินิจฉัยกระบวนการตัดสินใจ รู้จักคน 
ความต้องการคน การสร้างทีมงานให้มีความรู้ ความสามารถในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย ในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
การแก้ปัญหาพึงใช้วิธีท่ีง่ายท่ีสุดรู้จักการเจรจา รู้จักการใช้ความเป็นธรรม การใช้อํานาจจากภาวะผู้นํา ใช้อํานาจตาม
ตําแหน่งหน้าท่ี ควรเข้าใจความต้องการในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ และสามารถ แสวงหาความร่วมมือ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในการบริหารความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาว่าผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีทักษะและใช้ทักษะการบริหารความขัดแย้งเพียงใด ใช้วิธีการบริหารความ
ขัดแย้งด้วยวิธีใด เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนอย่างยิ่ง รวมถึงหน่วยงาน
ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ท่ีมี อายุ ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน 
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วิธีการวิจัย 
  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1. ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีคือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 ประจําปีการศึกษา 2555 จํานวน 210 คน 
          2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejecie & Morgan. 1970 : 608 อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี. 2549 : 109) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 136 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
      1.  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผู้บริหาร ประกอบด้วย อายุ ประสบการณ์ และขนาดของ
โรงเรียน  
  2.  ตัวแปรตาม คือ ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ด้าน คือ การวิเคราะห์
สถานการณ์ การเจรจา การกระจายความเป็นธรรม และการใช้อํานาจ 

ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.  แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับความขัดแย้ง 
 2.  การบริหารความขัดแย้ง 
 3.  ทักษะการบริหารความขัดแย้ง 

     4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัย สร้างขึ้นตาม
แนวคิดทฤษฎี และเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale)           
ของ Likert (method of summated rating the Likert scale) โดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน            
มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.980 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ค่า t - test  F - test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 
และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ Scheffe' 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

ตารางท่ี  1 : ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยรวม 

 

ทักษะการบริหารความขัดแย้ง Χ  S.D. 
ระดับทักษะ 

การบริหารความขัดแย้ง 
1. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์    4.20 0.60 มาก 
2. ด้านการเจรจา   4.14 0.63 มาก 
3. ด้านการกระจายความเป็นธรรม  4.12 0.62 มาก 
4. ด้านการใช้อํานาจ 4.08 0.59 มาก 

รวม 4.13 0.57 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน เรียงตามลําดับคือ ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการเจรจา ด้านการ
กระจายความเป็นธรรม และด้านการใช้อํานาจ มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  

ตารางท่ี 2 :  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ 

ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ Χ S.D. 
ระดับทักษะ 

การบริหารความขัดแย้ง 

1. สามารถรับรู้ข้อมลูข่าวสารในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 4.21 0.70 มาก 
2. สามารถค้นหาสาเหตุท่ีทําใหเ้กิดความขัดแย้งในโรงเรียนได ้ 4.20 0.75 มาก 
3. สามารถรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันของผู้อ่ืน

ท่ีเก่ียวข้องกับความขัดแย้งได้ 4.36 0.72 มาก 
4. สามารถวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจ

สั่งการ 4.35 0.67 มาก 
5. สามารถคาดคะเนปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง 4.24 0.74 มาก 
6. สามารถควบคุมตนเองในการแสดงอารมณ์และรองรับ

อารมณ์ของผู้อ่ืนในสถานการณ์ขัดแย้งได้ 4.18 0.82 มาก 
7. สามารถแสดงอาการตอบสนองใหผู้้ท่ีเก่ียวข้องกับ

ความขัดแย้งเกิดความพอใจท้ังสองฝ่าย 4.15 0.76 มาก 
8. สามารถให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นตดัสินใจแก่ปญัหาเก่ียวกับความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน 4.23 0.79 มาก 
9. สามารถจําแนกความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มบุคคล

และพบสาเหตุของปัญหาได้ 4.06 0.82 มาก 
10. สามารถตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ในหน่วยงานได้ 4.04 0.78 มาก 
รวม 4.20 0.60 มาก 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดับทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับคือ สามารถรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน 
ของผู้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับความขัดแย้งได้ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ สามารถวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 
ก่อนตัดสินใจสั่งการ และสามารถตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานได้ มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  
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ตารางท่ี 3 :  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา         
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ด้านการเจรจา 

 

ด้านการเจรจา Χ  S.D. 
ระดับทักษะการบริหาร

ความขัดแย้ง 

1. สามารถให้คําแนะนําเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ 4.20 0.77 มาก 
2. สามารถพูดให้คู่ขัดแย้งเกิดความยนิยอมด้วยความพอใจ

ท้ังคู่  4.15 0.79 มาก 
3. สามารถซักถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ ์ 4.09 0.79 มาก 
4. สามารถพูดให้ผูเ้ก่ียวข้องกับความขัดแย้งเกิดความเข้าใจ

ตรงกัน  4.16 0.71 มาก 
5. สามารถพูดให้ผูเ้ก่ียวข้องกับความขัดแย้งเกิดความเข้าใจ

สาเหตุและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  4.21 0.67 มาก 
6. สามารถไกล่เกลีย่เมื่อเกิดความขัดแย้งได ้ 4.17 0.71 มาก 
7. สามารถตัดสินปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนโดยการพูดให้

ท้ังสองฝ่ายเข้าใจ  4.08 0.83 มาก 
8. เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น               

เมื่อเกิดความขัดแย้ง 4.14 0.81 มาก 
9. สามารถสั่งการแล้วผู้ปฏิบัตสิามารถปฏิบัติได้ตาม

วัตถุประสงค์ท่ีท่านวางไว้ 4.11 0.71 มาก 
10. สามารถแยกบุคคลออกจากปัญหาความขัดแย้งได ้ 4.13 0.80 มาก 
11. สามารถพูดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจความคิดหรือข้อมูล

ใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน 4.10 0.75 มาก 
รวม 4.14 0.63 มาก 

 
  จากตารางท่ี 3 พบว่า ระดับทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ด้านการเจรจา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับคือ สามารถพูดให้ผู้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเกิดความเข้าใจสาเหตุ          
และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ สามารถให้คําแนะนําเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ และ
สามารถตัดสินปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนโดยการพูดให้ท้ังสองฝ่ายเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  
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ตารางท่ี 4 :  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
ด้านการกระจายความเป็นธรรม 

ด้านการกระจายความเป็นธรรม Χ S.D. 
ระดับทักษะ 

การบริหารความขัดแย้ง 

1. สามารถจัดสรรทรัพยากรให้กับทุกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรม 4.04 0.75 มาก 
2. เมื่อเกิดความขัดแย้งสามารถวางตนเป็นกลางไม่เข้าข้าง

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 4.08 0.79 มาก 
3. สามารถกระจายความรับผดิชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

อย่างเหมาะสม 4.15 0.76 มาก 
4. สามารถจัดการกับความขัดแย้งส่วนบุคคลได้ 4.19 0.68 มาก 
5. สามารถให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

และท่ัวถึง 4.13 0.75 มาก 
6. สามารถให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาอยา่งเสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน 4.10 0.77 มาก 
7. สามารถกําหนดการทํางานให้ผู้ใตบั้งคับบัญชาได้ท่ัวถึง 4.10 0.80 มาก 
8. สามารถทําให้ผู้กระทําความผิดยอมรับและแก้ไข

ปรับปรุงให้ดีข้ึนได้ 4.21 0.70 มาก 
9. สามารถหาวิธีทําให้การได้เปรียบเสียเปรียบของทุกฝ่าย

เป็นไปด้วยความยตุิธรรม 4.10 0.80 
มาก 

10. สามารถให้คนอ่ืนมีส่วนรับรู้ในปัญหาความขัดแย้งท่ี
เกิดข้ึนเพ่ือร่วมกันและช่วยแก้ปัญหา 4.07 0.74 

มาก 

รวม 4.12 0.62 มาก 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ระดับทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ด้านการกระจายความเป็นธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับคือ สามารถทําให้ผู้กระทําความผิดยอมรับและแก้ไขปรับปรุง
ให้ดีข้ึนได้ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ สามารถจัดการกับความขัดแย้งส่วนบุคคลได้ และสามารถจัดสรรทรัพยากร
ให้กับทุกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 
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ตารางท่ี 5 :  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา           
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ด้านการใช้อํานาจ 

 

ด้านการใช้อํานาจ Χ  S.D. 
ระดับทักษะ 

การบริหารความขัดแย้ง 

1. สามารถทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจเก่ียวกับการ
ผิดวินัยได ้ 4.19 0.78 มาก 

2. สามารถทําให้คู่กรณีท่ีเกิดความขัดแย้งยอมรับท่ีจะยุติ
ความขัดแย้งได ้ 4.21 0.69 มาก 

3. สามารถใช้เทคนิคการควบคุมการทํางานของบุคลากรใน
โรงเรียนได ้ 4.18 0.66 มาก 

4. สามารถแสดงเหตผุลใหผู้้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัตติามท่ีท่าน
ต้องการได ้ 4.26 0.69 มาก 

5. สามารถช้ีนําผู้ใต้บังคับบัญชาใช้วิธีการแก้ปัญหาตามท่ี
ท่านต้องการได ้ 4.29 0.67 มาก 

6. สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ข้อเสนอ              
ของท่าน 3.96 0.75 มาก 

7. สามารถแสดงความรูส้ึกอย่างตรงไปตรงมาต่อผู้ท่ีมี             
ความขัดแย้ง 3.98 0.77 มาก 

8 มีอารมณ์โมโหฉุนเฉียวเมื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง              
ในทุกครั้ง 4.08 0.74 มาก 

9. สามารถใช้อํานาจตัดสินใจท่ีไดม้าจากการมสี่วนร่วม          
ของทุกคนว่ามีอํานาจเสมอกัน 4.27 0.65 มาก 

10. สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีดํารง
ตําแหน่งการปฏิบตัิหน้าท่ี 4.23 0.63 มาก 

 รวม 4.08 0.59 มาก 
 
  จากตารางท่ี 5 พบว่า ระดับทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ด้านการใช้อํานาจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับคือ สามารถช้ีนําผู้ใต้บังคับบัญชาใช้วิธีการแก้ปัญหาตามท่ีท่านต้องการได้ 
มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ สามารถใช้อํานาจตัดสินใจท่ีได้มาจากการมีส่วนร่วมของทุกคนว่ามีอํานาจเสมอกัน 
และมีอารมณ์โมโหฉุนเฉียวเมื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
1. สถานภาพส่วนบุคคลของผู้บริหาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 41 ปีข้ึนไป ประสบการณ์

ในตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 10 ปีข้ึนไป และสังกัดโรงเรียนขนาดกลาง 
2. ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 อยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านการเจรจา ด้านการกระจายความเป็นธรรม และด้านการใช้อํานาจ มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด สามารถสรุป
เป็นรายด้านดังน้ี 

 2.1 ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ สามารถรับฟัง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันของผู้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับความขัดแย้งได้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สามารถวินิจฉัย
ปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจสั่งการ และสามารถตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน
ได้ มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

 2.2  ด้านการเจรจา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ สามารถพูดให้ผู้เก่ียวข้องกับ
ความขัดแย้งเกิดความเข้าใจสาเหตุและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ สามารถให้คําแนะนํา
เพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ และสามารถตัดสินปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนโดยการพูดให้ท้ังสองฝ่ายเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย
ต่ําท่ีสุด  

    2.3  ด้านการกระจายความเป็นธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ สามารถทํา
ให้ผู้กระทําความผิดยอมรับและแก้ไขปรับปรุงให้ดีข้ึนได้ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ สามารถจัดการกับความ
ขัดแย้งส่วนบุคคลได้ และสามารถจัดสรรทรัพยากรให้กับทุกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

      2.4  ด้านการใช้อํานาจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ สามารถช้ีนําผู้ใต้บังคับบัญชา
ใช้วิธีการแก้ปัญหาตามท่ีท่านต้องการได้ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ สามารถใช้อํานาจตัดสินใจท่ีได้มาจากการ 
มีส่วนร่วมของทุกคนว่ามีอํานาจเสมอกัน และมีอารมณ์โมโหฉุนเฉียวเมื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ย
ต่ําท่ีสุด  

3. เปรียบเทียบทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จําแนกตาม อายุ ประสบการณ์ตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียน และขนาด
โรงเรียน พบว่า ผู้บริหารท่ีสังกัดขนาดโรงเรียนต่างกันมีทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ส่วนผู้บริหารท่ีมีอายุ และประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ต่างกันมีทักษะการบริหารความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ไม่แตกต่างกัน 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สามารถสรุปเป็นรายด้านดังน้ี 

    4.1 ด้านวิเคราะหส์ถานการณ์ มีข้อเสนอแนะว่าการระงับความขัดแย้งไม่ให้สถานการณ์ลุกลาม
มากข้ึน มีความถ่ีสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ปรับปรุงเปลีย่นแปลงรปูแบบการทํางานตามความเหมาะสม และนิเทศ
บุคลากรใหม้ีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความขัดแย้ง มีความถ่ีต่ําท่ีสดุ 
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       4.2  ด้านการเจรจา มีข้อเสนอแนะว่าใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์เจรจาให้คู่ขัดแย้งเข้าใจ มีทัศนคติท่ีดี
ต่อกัน มีความถ่ีสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ลดความเห็นท่ีแตกต่าง โดยเน้นเป้าหมาย สิ่งท่ีเห็นร่วมกันและความสัมพันธ์ 
ของผู้ร่วมงาน และแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยผู้บริหารต่อรอง มีข้อแลกเปลี่ยนให้แก่คู่กรณี มีความถ่ีต่ําท่ีสุด  
         4.3  ด้านการกระจายความเป็นธรรม มีข้อเสนอแนะว่าค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน          
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เก่ียวข้อง มีความถ่ีสูงท่ีสุด รองลงมาคือ พยายามรับฟังความคิดเห็นท้ังหลายและ
ประเด็นปัญหาอย่างเปิดเผย และแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยผู้บริหารต่อรอง มีข้อแลกเปลี่ยนให้แก่คู่กรณี มีความถ่ี
ต่ําท่ีสุด  
     4.4  ด้านการใช้อํานาจมีข้อเสนอแนะว่าแก้ปัญหาโดยยึดเป้าหมายของงานเป็นสําคัญ มีความถ่ี 
สูงท่ีสุด รองลงมาคือ พิจารณาและเผชิญกับความขัดแย้งโดยตรงและเปิดเผย และให้ฝ่ายท่ีมีอํานาจเหนือกว่า        
เป็นฝ่ายชนะ มีความถ่ีต่ําท่ีสุด 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
                   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ควรศึกษาวิธีการรักษาคุณภาพ
และประสิทธิภาพให้คงอยู่และศึกษาการกําหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดได้มีโอกาสการศึกษาต่อ เพ่ือเพ่ิมระดับวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึน ตลอดจนการได้รับการฝึกอบรม สัมมนา หรือ
ศึกษาดูงานองค์กรท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือนําผลท่ีได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารความขัดแย้ง
ควรสร้างกฎกติกาเพ่ิมข้ึนเมื่อเกิดความขัดแย้งเพ่ือให้บุคลากรปฎิบัติเป็นแนวเดียวกันควรมีการนิเทศบุคลากรและ 
ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความขัดแย้งเพ่ือลดความขัดแย้งในองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดียิ่งข้ึน 
       2. ข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหารการศึกษา 

   2.1  ผู้บริหารต้องกลั่นกรองสถานการณ์ของความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ันให้แจ่มชัดก่อน             
จึงตัดสินใจเลือกใช้ทักษะในการบริหารความขัดแย้งในขณะน้ันๆ มิใช่อาศัยประสบการณ์เดิมท่ีเคยมาใช้ตัดสินใจ  
ดังน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยสร้างแบบจําลองสถานการณ์ของความขัดแย้งให้
ผู้บริหารโรงเรียนได้ทําการวางแผนเลือกใช้ทักษะการบริหารความขัดแย้งเพ่ือจัดการกับความขัดแย้งในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ดีข้ึน 

   2.2  ผู้บริหารควรเลือกใช้พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีน้ี
เป็นวิธีท่ีใช้มากท่ีสุดแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด เพราะการแก้ไขความขัดแย้งจะต้องเป็นไปตามสถานการณ์
ของความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน ยังมีวิธีจัดการกับความขัดแย้งในด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่น การทํา ให้ราบรื่น การแข่งขัน 
การยอมให้ การยืดหยุ่น ซึ่งผู้บริหารจะต้องทํา ความเข้าใจกับวิธีจัดการกับความขัดแย้งในแบบต่าง ๆ เพ่ือจะได้
เลือกใช้เหมาะสมกับสถานการณ์ และผู้บริหารไม่ควรยึดมั่นกับการจัดการกับความขัดแย้งด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงตลอด
ระยะการบริหารงาน 
     2.3  ผู้บริหารควรรู้จักศึกษาค้นคว้าบทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหาร หรือสนทนากับ
ผู้บริหารคนอ่ืน ๆ ในระดับต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เก่ียวกับการบริหารความขัดแย้ง 
ทักษะและประสบการณ์ท่ีเผชิญกับปัญหาความขัดแย้ง เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง 
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การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ควรศึกษารูปแบบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจของครู

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
3. ควรศึกษาทักษะการบริหารความขัดแย้งในลักษณะกรณีศึกษา หรือทําวิจัยเชิงคุณภาพ สถานศึกษา

ท่ีประสบความสําเร็จ หรือมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี (Best Practice) ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
4. ผู้บริหารควรศึกษาวิธีการระงับความขัดแย้งไม่ให้สถานการณ์ลุกลามมากข้ึนและควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการทํางานตามความเหมาะสม 
5. ผู้บริหารควรบริหารโดยใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ เจรจาให้คู่ขัดแย้งเข้าใจกัน มีทัศนคติท่ีดีต่อกัน เพ่ือลด

ความเห็นท่ีแตกต่างกัน โดยเน้นเป้าหมายสิ่งท่ีเห็นร่วมกันและความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงาน 
6. ผู้บริหารควรค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันเมื่อเกิดปัญหาเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง

และควรรับฟังความคิดเห็นท้ังหลายและประเด็นปัญหาอย่างเปิดเผย 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาให้การช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นิตยา กันตะวงษ์ ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ในการให้คําแนะนํา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ทุกข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ท่านท้ังสองเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี   

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการและคณาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ท่ีให้ความรู้ความเข้าใจ ที่เสนอแนะ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

      ขอขอบพระคุณ ดร.วรรณะ บรรจง นายปรารถนา แมนเมือง นายจรูญ พันอุไร นางเสาวณีย์ แมนเมือง 
และนางณัฐชยา ปานแก้ว ท่ีกรุณารับเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พร้อมทั้งให้แนวคิด 
ข้อเสนอแนะ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของเครื่องมือ  

   ขอขอบคุณ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดกลางสํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปรีชาสามารถ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ท่ีกรุณาช่วยเหลือด้านการค้นคว้าหนังสือตํารา งานวิจัยภายในและต่างประเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ท่ีกรุณาให้คําแนะนําการจัดทําวิทยานิพนธ์  

ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 3 ทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาให้ข้อมูล ขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาการบริหารการศึกษารุ่น 13 และทุกคนท่ีมีส่วนร่วม
ในความสําเร็จ ท่ีคอยเป็นกําลังใจให้แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด คุณประโยชน์ของงานวิจัยน้ี 

ผู้วิจัยขอมอบแด่คณุพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ ท่ีผู้วิจยัได้รับแสงสว่างแห่งความรู้ ในครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า สภาพการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ด้านท่ีมีการปฎิบัติมากเรียงลําดับดังน้ี ด้านแบบแผนความคิดอ่าน ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านความ
รอบรู้แห่งตน ด้านความคิดเชิงระบบ และด้านการเรียนรู้เป็นทีม สําหรับการเปรียบเทียบสภาพการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน เมื่อจําแนกตามวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์การปฏิบัติงาน พบว่า โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนโรงเรียนขนาดกลาง ไม่แตกต่างกัน 
คําสําคัญ : องค์การแห่งการเรียนรู้ สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

Abstract 
The purpose of this study were to study and to compare is learning organization in schools under 

Suratthani Primary Educational Service office area 3. The results showed that :  
The Organization of the learning environment of the school under Suratthani Primary Educational 

Service office area 3. Were much. Considering limitations found that, Performed at much in the sort order is 
descending, Mental Models, Shared Vision, Personal mastery, Systems Thinking and Team Learning. For 
comparison, the organization of the learning environment of the school. When classified by educational 
qualification and operational experience showed that, overall, no difference. But considering the size of the 
school was a small school. And large schools Organization of the learning environment of the school by 
operational experience overall no differences, the organization of learning school by school size as a whole 
shows The overall small school and large schools. The organization of the learning environment. Differences are 
statistically significant at the 0.05 level, the middle school. No difference. 

Keywords :  Learning Organization, learning organization in schools 
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บทนํา 
 
 ปัจจุบันองค์การทางการศึกษาอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และวัฒนธรรม 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์การอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการปรับปรุงการศึกษาใน
การสร้างบุคคล และสังคมแห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังน้ันการปรับตัวของ
องค์การจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับองค์การทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดความพร้อมท่ีจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
การปรับตัวขององค์การ เกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ของสมาชิกในองค์การ โดยการเรียนรู้จะช่วยให้องค์การมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงจะเกิดการพัฒนาท่ีรวดเร็วและยั่งยืน การ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ก้าวทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือวิทยาการสมัยใหม่ท่ีเกิด
อยู่ตลอดเวลา จําเป็นต้องดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาองค์การ มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือ
พัฒนางาน และขีดความสามารถขององค์การให้มีคุณภาพ สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
จําเป็นต้องสร้างและพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยท่ีสมาชิกใน
องค์การทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานไปพร้อม ๆ กันกับการเรียนรู้ จึงจะทําให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 56) 
 ขณะท่ี วารินทร์ สินสูงสุด.(2548 : 6) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็น
องค์การท่ีบุคลากรได้สร้างความสามารถของตนเองอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างผลลัพธ์ท่ีต้องการอย่างแท้จริง มีรูปแบบ
ของความคิดใหม่ ให้เสรีภาพรวมศูนย์และบุคลากรเรียนรู้ร่วมกัน ส่วนจําเรียง วัยวัฒน์ และเบญจมาศ อ่ําพันธ์ 
(2544 : 11) ได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารองค์การยุคใหม่ ซึ่งเป็น
ยุคท่ีเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกันอย่างสูงสุด และในการท่ีจะทําให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต้อง
อาศัยหลัก 5 ประการ ซึ่งเซ็งเก้ (Senge. 1990 : 142 อ้างในวิโรจน์ สารรัตนะ 2546 : 8-10) กล่าวว่า องค์ประกอบ
สําคัญท่ีจะส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้น้ัน ได้แก่ การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) การ
เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ (Personal Mastery) ความคาดหวังท่ีท้าทาย (Mental Models) การมีค่านิยมร่วม 
(Shared Vision) และการเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) โรงเรียนเป็นองค์การทางการศึกษาท่ีทําหน้าท่ีสําคัญใน
การพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ท่ีมีความสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้  คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงถูกคาดหวังจากสังคมไว้สูง ท่ีจะเป็นกลไกในการ
พัฒนาเยาวชนไปสู่สังคมท่ีพึงปรารถนา โรงเรียนจึงเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามท่ี ฮอย และมิสเกล  (Hoy & 
Miskel. 1991 : 384-397 อ้างในวิโรจน์ สารรัตนะ.2546:7-8) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า โรงเรียนเป็นองค์การท่ีให้บริการ
ซึ่งผูกพันกับเรื่องของการสอนและการเรียนรู้เป็นหลัก โดยเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate Goal) ของโรงเรียนก็คือ 
การเรียนรู้ของนักเรียน (Student Learning) ดังน้ันในบรรดาองค์การต่างๆ โรงเรียนจึงควรเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้มากกว่าองค์การประเภทใด ๆ อย่างไรก็ตามมีผู้ให้ทัศนะเก่ียวกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไว้ว่า องค์การ
ส่วนใหญ่มักเป็นเพียงแค่ดัดแปลง (Adaptive) แต่ยังไม่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ และโรงเรียนส่วนใหญ่ในทุกวันน้ียังมี
ลักษณะเป็นการรับนําเอามา (Adopt) แล้วนํามาดัดแปลง (Adapt) เพ่ือการใช้ ซึ่งเรียกว่าเป็นการเรียนรู้เพ่ือ
ดัดแปลง (Adaptive Learning) แล้วก็หยุดอยู่เพียงแค่น้ัน ยังไม่ได้ใช้ความพยายามท่ีจะฟันฝ่าไปให้ถึงจุดท่ีจะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ข้ึนมาได้  
  นอกจากน้ีการจัดการศึกษาในปัจจุบันจะต้องปรับเปลี่ยนไปทิศทางใด จึงได้มีการกําหนดแนวนโยบายแห่งรัฐ
ในการวางแนวทางให้โรงเรียนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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พ.ศ. 2546 ดังมาตรา 11 กล่าวว่าให้ส่วนราชการพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิ (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี. 2546 : 4) 

ในส่วนของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารโรงเรียน ครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาจะต้องสนใจในด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นความรู้ท่ีมาจากแหล่งต่าง ๆ โดยท่ีผู้ท่ีมีข้อมูลข่าวสารมากก็จะกลายเป็นผู้ท่ีมีความทันสมัย อยู่
ในยุคของสังคมฐานความรู้ คือการใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ และปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพราะ
ความรู้เกิดจากปัญญา การค้นหาศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์วิจัย เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ท่ีแท้จริงและเช่ือถือได้ 
สามารถนําไปปฏิบัติได้ บุคลากรทางการศึกษาจึงควรเป็นผู้มีความรู้ และรู้จักแสวงหาความรู้จนได้เป็นผู้ชํานาญการ
หรือเช่ียวชาญ จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความสามารถ และทักษะในการจัดการความรู้
สอดคล้องกับการท่ีประเทศไทยกําลังจะเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งโรงเรียนจะต้อง
พัฒนาสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. 2550 : 3) 

ดังน้ันสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษา 
มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสทางการศึกษา และจะต้องส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นผู้นําด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ต้องเป็นผู้นําในมุมมองใหม่แทนมุมมองเดิม ต้องเป็นผู้กําหนดทิศทางและตัดสินใจในเรื่องสําคัญ ๆ โดยมีสมมุติฐาน
ว่าต้องมีองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังน้ันบทบาทของผู้นําองค์การแห่งการเรียนรู้คือผู้ออกแบบ
นโยบาย กลยุทธ์ขององค์การ จัดการเรียนรู้สําหรับเด็กและนักเรียน ซึ่งต้องกําหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การ
หรือชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนท้ังในด้านความรู้ ทักษะอย่างเต็ม
ศักยภาพ สร้างเจตคติท่ีดีในการทํางาน นําผู้เรียนและชุมชนไปสู่เป้าหมายโดยเช่ือว่าทุกคนสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันและแก้ปัญหาร่วมกัน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองซึ่งต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ ดังน้ันสมาชิกขององค์การต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของประธาน 
เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (2546: 12) ท่ีกล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เปรียบเสมือนองค์การท่ีสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมขององค์การ โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรท้ังหมดในองค์การ กล่าวคือ บุคลากรทุกคน 
ในองค์การมีอิสระในการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแบ่งปันความรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะ และศักยภาพท่ีจะก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในการดําเนินกิจการไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเน่ือง ซึ่งผู้คนเพ่ิมขีดความสามารถท่ีจะเข้าใจความซับซ้อน 
กําหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์การหรือชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีบุคลากรทุกระดับขององค์การหรือคนในชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ 
ของตนให้มีความเป็นเลิศท้ังความรู้ ทักษะ มีเจตคติท่ีดีในการทํางาน เพ่ือนําองค์การหรือชุมชนไปสู่เป้าหมาย    

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีสภาพแตกต่างกัน
ค่อนข้างมากท้ังด้านขนาดโรงเรียนทําเลท่ีตั้งจํานวนบุคลากรในโรงเรียน งบประมาณท่ีได้รับและ ผลการประเมินคุณภาพ
นักเรียนทุกระดับ เน่ืองจากการท่ีจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้น้ัน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ต่างๆ ของบุคลากร ในการปรับตัวปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ท้ังด้านความเช่ือ ทัศนคติ แนวความคิด 
วิธีการปฏิบัติวัฒนธรรมองค์การ รวมถึงพฤติกรรมในการทํางานต่างๆ มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้ร่วมกัน มีการทํางานเป็นทีม เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเน่ืองผู้บริหารจําเป็นต้องมี
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ภาวะผู้นําท่ีดีท่ีจะสามารถนําพาองค์การให้ก้าวไปเต็มศักยภาพและอย่างยั่งยืน(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. 2555ก) 
  องค์การแห่งการเรียนรู้จึงเป็นองค์การท่ีมีความมุ่งเน้นในการกระตุ้น เร่งเร้าและจูงใจให้สมาชิกทุกคน 
มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือขยายศักยภาพ ของตนเอง และขององค์การ 
ในการท่ีจะลงมือปฏิบัติภารกิจนานัปการให้ลุล่วง สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 3 ประสบปัญหาเก่ียวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านความรอบรู้แห่งตนสาเหตุเน่ืองจากบุคลากรของโรงเรียน
ท่ีเป็นผู้สูงอายุ ใช้ ICT ไม่ค่อยได้ มีภาระงานในการจัดการเรียนการสอนมาก ส่งผลให้ครูไม่มีเวลาในการแสวงหา
ความรู้ ด้านแบบแผนความคิดอ่าน สาเหตุครูมีผู้บังคับบัญชาอยู่แล้ว และงานของข้าราชการเป็นงานท่ีอยู่ในกรอบ   
ทําให้ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดเรื่องใหม่ ด้านวิสัยทัศน์ สาเหตุครูขาดกระบวนการวิสัยทัศน์ร่วม 
เน่ืองจากไม่เข้าใจในการกําหนดวิสัยทัศน์ในขณะท่ีโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้านการเรียนรู้เป็นทีม สาเหตุครู
ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความคิดอย่างเป็นระบบ สาเหตุครูส่วนใหญ่จะถามคนรุ่นก่อนแล้วทําตาม มองส่วย
ย่อยไม่ออก (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. 2555ข) 
  จากสภาพปัจจุบันและปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงเห็นความจําเป็นและสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ สภาพการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เพ่ือ
เป็นข้อมูลให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการศึกษาใช้แก้ไข ปรับปรุง กําหนดนโยบาย วางแผนส่งเสริม เพ่ือพัฒนาโรงเรียน
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ วิสัยทัศน์ของกระทรวง และตรงตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อันจะทําให้
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สามารถปรับตัวในสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน 

 
วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 และเพ่ือเปรียบเทียบสภาพการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2555 ท้ังสิ้น 1,787 คน กลุ่มตัวอย่าง 
คือ  ผู้บริหารโรงเรียน  และครูผู้สอน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง ท้ังสิ้น 316 คน ประกอบด้วยบริหารโรงเรียน จํานวน 30 คน ครูผู้สอน จํานวน 286 คน ใช้แบบสอบถาม
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เป็นเครื่องมือในการวิจัย แล้วนํามาประมวลผล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าความถ่ี (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t - test และ F – test ทดสอบรายคู่
ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé)   

การวิจัยเรื่องสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีข้ันตอนในการสร้างแบบสอบถามดังน้ี 

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสารและตํารา ท่ีเก่ียวข้องกับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2546  :  53-60 ;  สมนึก  ภัททิยธนี. 2546 : 193-201) 

2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเอกสารการวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีกําหนดไว้ 

3. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนํามาวิเคราะห์ 

4. นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมและนํามาปรับปรุง
แก้ไขให้สมบูรณ์ 

5. หาความเท่ียงตรง (Validity) ของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา จํานวน 2 ท่าน  ผู้เช่ียวชาญด้าน
ภาษาไทย  จํานวน 1 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน 2 ท่าน ได้พิจารณาตรวจสอบ 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดความเท่ียงตรง (Validity) และมีความชัดเจน หรือความเป็นปรนัย 
(Objective) โดยใช้วิธีการหาค่าความสอดคล้องแบบ IOC  จากผลการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญพบว่าทุกข้อมีค่า
มากกว่า 0.50 ข้ึนไป ซึ่งมีความเหมาะสมและสามารถนํามาเป็นข้อคําถามได้ 

6. นําแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาจากผู้เ ช่ียวชาญปรับแก้ เสนอต่อคณะอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบก่อนนําไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน และ
นํามาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า 
(Alpha – Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach. อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543 : 125 – 126) 
ได้ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.22-0.80 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 

7. นําแบบสอบถามท่ีได้หาความเท่ียงตรง (Validity) และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) มาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาต่อไป 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการวิเคราะห์สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  
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ตารางท่ี 1  : ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติต่อสภาพการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  

สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 
     1. ด้านความรอบรู้แห่งตน 
     2. ด้านแบบแผนความคิดอ่าน 
     3. ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วม 
     4. ด้านการเรยีนรู้เป็นทีม 
     5. ด้านความคิดเชิงระบบ 

3.91 
3.99 
3.95 
3.87 
3.88 

0.50 
0.51 
0.56 
0.57 
0.54 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.92 0.48 มาก 
 
จากตารางท่ี 1 สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านแบบแผนความคิดอ่าน ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้าน
ความรอบรู้แห่งตน ด้านความคิดเชิงระบบ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม    

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
 ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  สรุปผลได้ดังน้ี 
  1. ผลการวิเคราะห์สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้าน
ความรอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผนความคิดอ่าน ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านความคิดเชิง
ระบบ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
   2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาด
ของโรงเรียน สรุปได้ดังน้ี 
 2.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จําแนกตามวุฒิทางการศึกษาโดยภาพรวม  ไม่แตกต่างกันส่วนด้านการ
เรียนรู้เป็นทีม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05   
 2.2  ผลการเปรียบเทียบสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จําแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน พบว่า  สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จําแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ในภาพรวม  และรายด้าน  ได้แก่  แบบแผนความคิดอ่าน การมีวิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม ความคิดเชิงระบบ ไม่
แตกต่างกัน ส่วนความรอบรู้แห่งตน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงานต่ํากว่า 10 ปี และ
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กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน 11-15 ปี มีการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ส่วนกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงานมากกว่า 15 ปี มีการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

2.3  ผลการเปรียบเทียบสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ส่วนโรงเรียนขนาดกลาง ไม่แตกต่างกัน ด้านความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิดอ่าน การเรียนรู้เป็นทีม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนการมีวิสัยทัศน์ร่วม และความคิดเชิงระบบ ไม่แตกต่างกัน จึงทําการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่ 
มีสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านความรอบรู้แห่งตน และด้านแบบแผนความคิดอ่าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนโรงเรียนขนาดกลางไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความรอบรู้แห่งตน พบว่า โรงเรียน
ขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง มีสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ไม่แตกต่างกัน 

การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ในการนําผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนใหเ้ป็นองค์การแหง่การเรียนรู้  มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
2.1 ด้านความรอบรู้แห่งตน โรงเรียนควรจัดอบรมสัมมนาด้านความรอบรู้แห่งตน รวมท้ังมีการจัดไปดูงาน

นอกสถานท่ีอย่างสม่ําเสมอ กําหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา จัดทําสรุปรายงานผลการอบรมสัมมนาส่งผู้บังคับบัญชา 
จัดให้มีการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 

2.2 ด้านแบบแผนความคิดอ่าน ครูควรมีการประยุกต์รูปแบบความคิด แบบแผนความคิดอ่าน ให้เหมาะ
กับสภาพแวดล้อม วิเคราะห์แยกแยะ ลําดับความสําคัญของความคิดและบูรณาการทางความคิดในงานของตน 

2.3 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ผู้บริหารโรงเรียน ควรแปลงวิสัยทัศน์สู่พันธกิจและแผนปฏิบัติงานเพ่ือสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ท้ังของตนเองและองค์การ จะทําให้การพัฒนาองค์การเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

2.4  ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ผู้บริหารโรงเรียน ควรจัดหางบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการร่วม
คิดร่วมทํา ให้แก่ทีมและหน่วยงาน จัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดกัน  เพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ของทีม มีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันจะส่งเสริมให้เกิดความรู้มากยิ่งข้ึน 

2.5  ด้านความคิดเชิงระบบ ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีการประมวลข้อมูลปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน 
เพ่ือกําหนดเป้าหมายและแผนงานท่ีสอดคล้อง สามารถมองเห็นระบบย่อย เห็นแบบแผน เห็นข้ันตอนของการ
พัฒนา ท่ีจะนําไปวางแผนและดําเนินการทําส่วนย่อยๆ น้ันให้เสร็จทีละส่วน มีกรอบความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกัน
มากกว่าท่ีจะเห็นแต่ เชิงเหตุ เชิงผล เห็นแนวโน้มรูปแบบของความเปลี่ยนแปลง  สร้างแนวคิดการใช้ทรัพยากร 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การ  

จากการศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีข้อค้นพบ เพ่ือเสนอแนะดังน้ี 

3.1 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรียนมัธยมศึกษา 
3.2  ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
3.3 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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 3.4 ควรศึกษารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. นิตยา กันตะวงษ์ 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณอร อุชุภาพ กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์   
ท่ีให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา แนะนํา และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์มีความ
สมบูรณ์ทุกข้ันตอน ผู้วิจัยซาบซึ้งและเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณท้ังสองท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
ขอกราบขอบพระคุณนายพันธศักดิ์ กล่อมวิเศษ นายอดิศักดิ์ เจริญรักษ์ นายสมภาพ ไชยโย นางสุภาวินี  ศุทธางกูร 
และดร.นัยนา  บุณยรัตน์ ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน และให้คําปรึกษา คําแนะนํา ในหลาย ๆ ด้าน รวมไปถึงเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ทุกคน ท่ีคอยเป็นกําลังใจและช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา จนทําให้การวิจัยสําเร็จดั่งมุ่งหมายขอขอบพระคุณ
คณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้และให้คําแนะนําด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผู้อํานวยการโรงเรียน และคุณครูใน
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และเพ่ือเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จําแนกตาม ตําแหน่ง ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน ประชากร คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอน ของโรงเรียนประถมศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 315 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติค่า t - test 
และ F - test ในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ ด้านการบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย
สูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารวิชาการ และด้านการบริหารท่ัวไป มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 
เมื่อเปรียบเทียบการจัด ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2 จําแนกตาม ตําแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน 
พบว่า ผู ้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่มีตําแหน่ง และประสบการณ์ปฏิบัติงาน ต่างกัน มีการจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนผู้บริหารโรงเรียน 
และครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษา และขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 

คําสําคัญ : การจัดระบบสารสนเทศ การบริหารสถานศึกษา 

ABSTRACT 
This research aims  Study  Management  Information  System  for  Management  of  the  School  in 

Primary  Schools  Under  Surat Thani  Primary  Education  Office  Area 2  and To compare Management  Information 
System  for  Management  of  the  School  in  Primary  Schools  Under  Surat Thani  Primary  Education  Office 
Area 2 By level of education. Business operations. And the size of the school  Population administrators and 
teachers  of Primary  Schools  Under  Surat Thani  Primary  Education  Office  Area 2  The sample was 315 
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The research tool was a questionnaire  The statistics used were frequency, percentage, mean and standard 
deviation and  Analyzed using  t - test and F - test to test the hypothesis. 
  The results showed that Management  Information  System for Management of the School in Primary Schools 
Under Surat Thani Primary  Education  Office  Area 2  Overall level. Is in order  Administrative budget. The highest 
value is  The people management. Management scholars. And general management Has the lowest average cost. 
Compared Management  Information  System  for  Management  of  the  School  in  Primary  Schools  Under                    
Surat Thani  Primary  Education  Office  Area 2 By level of education. Business operations. And the size of the school                
The school administrators and teachers A different location, and business operations  The Education Management 
Information System. Difference is statistically significant at the 0.05 level. The school administrators. And teachers 
with educational level. And the size of the school. There are different systems for management education. No 
difference. 

 
Keywords : Management Information System, Management School. 
 

บทนํา 
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศของโลกยุคปัจจุบัน ได้ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ 

หันมาปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยการนําเอาความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็น
พ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายแห่ง การเป็นเศรษฐกิจและสังคมแห่งการเรียนรู้ ทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ มากมาย มีการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีในหลาย ๆ ด้านเพ่ือประโยชน์แก่การพัฒนา 
การต่อสู้แข่งขันด้านต่าง ๆ บนเวทีโลกปัจจุบัน จึงเป็นการต่อสู้แข่งขันกันในด้านการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี 
ประเทศไทย มีนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรก เกิดข้ึนในปี พุทธศักราช 2538 เพ่ือเป็นการวางพ้ืนฐานให้กับ 
การพัฒนาในช่วงท่ีสังคมไทยยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ ส่วนนโยบายในยุคท่ี 2 ซึ่งใช้ในปัจจุบัน 
มีเป้าหมายอยู่ระหว่าง พุทธศักราช 2544 - 2553 มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่ 
“สังคมบนฐานความรู้” รอม หิรัญพฤกษ์ (2544 : 254 - 256) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างสิ่งใหม่ให้กับ
สังคมปัจจุบันท่ีเรียกว่าเป็นสังคมไร้พรมแดนหรือสังคมโลกาภิวัฒน์ คีแนน (Keenan. 1996 : 94) ให้ว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึง กระบวนการจัดหา การประมวลผล การจัดเก็บและการเผยแพร่ของเสียง รูปภาพ ตัวอักษร 
โดยผ่านคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมการสื่อสาร พีเธอร์และสเตอร์เกส (Feather and Sturges. 1997 : 220) 
กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์สําหรับการจัดเก็บ การประมวลผล และการ
สื่อสารสารสนเทศ 

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท                 
ในทุกระดับ ทุกวงการ และทุกแง่มุมของชีวิต ทําให้การติดต่อสื่อสารการรับรู้ข่าวสาร การติดตามความเคลื่อนไหว         
ท่ีเกิดข้ึนในทุกมุมโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันท่วงที สามารถรับรู้รูปแบบการดําเนินชีวิต 
วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ตลอดจนวิทยาการต่าง ๆ ของกันและกันได้อย่างกว้างขวาง เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือท่ีช่วยให้มนุษย์มีข้อมูลท่ีใช้ในการคิด ตัดสินใจ ท้ังในเรื่องการดําเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน การทํางาน
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบันเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการติดต่อสื่อสาร การค้นหารวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ การวางแผน          
การจัดองค์การ การติดตามประเมินผล และการรายงานการดําเนินงานขององค์การทําให้การบริหารมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  
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เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทในทุกแง่มุมของชีวิต มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิชาการและบริหารงานท่ัวไป ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีประกอบด้วย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข้าถึงคนทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกระดับในสังคม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาความรู้ ความสามารถของครู จัดสรรทรัพยากร
ท้ังในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมและเพียงพอ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็น
สาระสําคัญของการปฏิรูปการเรียนการสอนท้ังระบบ ท่ีมุ่งไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีความสมดุล
ท้ังด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มีความรู้ท้ังในด้านวิชาการ ด้านงาน และด้านชีวิต รักการเรียนรู้ 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้เพราะผู้เรียนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือการสืบค้นหาความรู้ต่าง ๆ  จากแหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่มากมายจากสื่อชนิดน้ี 
ได้อย่างสะดวกสบายด้วยตัวของผู้เรียนเอง (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545 : 36)  

ประเทศไทยได้ประกาศใช้นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรก (IT2000) และได้ดําเนินการโดยมุ่งหวัง
ให้เกิดการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge based Economy 
/Society : KBE/KBS) และด้วยองค์ประกอบทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปจึงต้องมีการกําหนดนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงท้ังในและต่างประเทศ จึงได้จัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศในระยะท่ีสอง IT2010 โดยให้ความสําคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะ
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเน้นถึงการประยุกต์ใช้ในสาขาหลัก 
ท่ีเป็นเป้าหมายของการพัฒนาอย่างสมดุลย์ระหว่างภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม โดยเน้นการพัฒนาด้าน IT ใน 5 สาขา 
ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรม การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการพาณิชย์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาคสังคม รวมไปถึงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีขีดความสามารถและ 
ความเข้มแข็งมากข้ึน โดยมีความสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ประเทศไทยได้พ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยี 
มากข้ึน เพ่ือทดแทนการซื้อเทคโนโลยีโดยมีพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาคนให้ มีคุณภาพเพียงพอในทุกระดับ
การศึกษามีการใช้ไอทีมาประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ของประเทศ เช่น ด้านเกษตรสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม 
พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา การบริหารจัดการ การสนับสนุนคนพิการ ความมั่นคงของประเทศ
เป้าหมายให้แผนไอที 2010 เป็นแผนท่ีเน้นด้านเศรษฐกิจมากข้ึน ลดความยากจนของคนในประเทศโดยใช้ไอทีเข้าช่วย 
เป็นการพัฒนาระหว่าง เศรษฐกิจเก่าและเศรษฐกิจใหม่เข้าด้วยกัน ซึ่งเพ่ิมเติมจากแผนไอที 2000 ซึ่งเป็นแผนท่ีเน้น
ความสําคัญด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากรและการปกครองท่ีดี ซึ่งถือได้ว่าประสบความสําเร็จ  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544 - 2553 
ของประเทศไทย ได้กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษา 
(E-Education) ดังน้ี เป้าหมาย พัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับของประเทศเพ่ือรองรับ
การพัฒนาสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียน
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้จาก แหล่งและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยจัดให้มีการพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนทางไกล จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Courseware Center)ให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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(E-Book)จัดให้มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) นําไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ท่ี 2        
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการบริหารจัดการและให้บริการทางการศึกษา พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรทุกระดับท่ีเก่ียวข้อง โดยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา     
ท่ีมีความพร้อมและเอกชน สร้างศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ (Operation Center) เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระดับชาติและระดับกระทรวง รวมท้ังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
ให้บริการทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับความต้องการกําลังคนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดับการศึกษา พัฒนาผู้สอนและ
นักวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ รวมท้ังประสานความร่วมมือกับองค์กรของรัฐและเอกชน
ท้ังในและต่างประเทศ ในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา จัดให้มีและกระจายโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างท่ัวถึง มุ่งเน้นการจัดหาและใช้ทรัพยากรทางด้านเครือข่ายร่วมกัน จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
และท้องถ่ิน เตรียมบุคลากรปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอ รวมท้ังการสร้างมูลค่าเพ่ิม และการ
ซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ปฏิบัติงาน (พีระศักดิ์ ก่ิงพุ่ม และคณะ. 
2553 : 1)  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา จํานวน 8 อําเภอ ได้แก่  อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอไชยา อําเภอท่าฉาง อําเภอท่าชนะ อําเภอตาขุน 
อําเภอพนม อําเภอพุนพิน และอําเภอวิภาวดี มีโรงเรียนในสังกัดท้ังสิ้น 201 โรงเรียน และได้จัดสรรงบประมาณ
สําหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับติดตั้งในโรงเรียน เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ปฏิบัติงานทุกโรงเรียนและได้จัดให้มี
การอบรมบุคลากรให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียนได้แต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่อง            
การบริหารจัดการหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ปัญหาด้านบุคลากรครูผู้สอนไม่ได้จบสาขาคอมพิวเตอร์             
การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา ยังมีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท้ัง 4 ด้านคือ ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารท่ัวไป 

ผู้วิจัยในฐานะผู้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา 
จึงมองเห็นสภาพปัญหาและช่องว่างของโรงเรียนท่ีขาดความพร้อมในด้านต่าง ๆ ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารท่ัวไป จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ
จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
เพ่ือท่ีจะได้ทราบปัญหา และความต้องการของผู้บริหารโรงเรียน ครู และเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและนําไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 2 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จําแนกตามตําแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และขนาดของ
โรงเรียน 

วิธีการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอน ของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จํานวน 1,763 คน เป็นผู้บริหาร จํานวน 195 คน และครูผู้สอน จํานวน 1,568 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอนของ โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยการการเทียบตารางสัดส่วนของ เครจ์ซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 
1970 : 607 - 610 อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี. 2552 : 109) ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น จํานวน 315 คน  

ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย

ตําแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียน 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกอบด้วย ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารท่ัวไป 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา
2. แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ
3. การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา
4. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียน
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัย สร้างข้ึนตามแนวคิด

ทฤษฎี และเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ของ 
Likert (method of summated rating the Likert scale) โดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน มีค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ .9872 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่า t - test  F - test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่
โดยใช้ Scheffe' 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
 
ตารางท่ี 1 : ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวม 
 

การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา 
Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ด้านการบริหารวิชาการ 4.14 0.45 มาก 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 4.22 0.43 มาก 
3. ด้านการบริหารบุคคล 4.19 0.45 มาก 
4. ด้านการบริหารท่ัวไป 4.04 0.49 มาก 

รวม 4.15 0.38 มาก 
 

         จากตารางท่ี 1 พบว่า การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงตามลําดับคือ ด้านการบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหาร
วิชาการ และด้านการบริหารท่ัวไป มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  
 

ตารางท่ี 2 : ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ด้านการบริหารวิชาการ 

 

ด้านการบริหารวิชาการ 
Χ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการวางแผนงานวิชาการ 3.93 0.64 มาก 
2. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการจัดกระบวนการเรียนการ

สอน 4.06 0.72 มาก 
3. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการวัดผล ประเมินผล เทียบ

โอน และงานทะเบียน 4.28 0.72 มาก 
4. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 3.84 0.70 มาก 
5. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 4.31 0.63 มาก 
6. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในงานนิเทศการศึกษา 4.40 0.59 มาก 
7. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสรมิงาน

วิชาการ 4.22 0.67 มาก 
8.  โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในงานแนะแนวการศึกษา 4.09 0.69 มาก 
 รวม 4.14 0.45 มาก 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ด้านการบริหารวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับคือ โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการวัดผล ประเมินผล เทียบโอน และ 
งานทะเบียน และโรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  

ตารางท่ี 3 : ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ด้านการบริหารงบประมาณ 

ด้านการบริหารงบประมาณ Χ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการบริหารงานการเงินและ
บัญชี 4.53 0.55 มากท่ีสุด 

2. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ 4.34 0.62 มาก 

3. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการเบิกจ่ายในงานงบประมาณ 4.26 0.56 มาก 
4. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการประเมินผล งานการเงิน

และพัสดุ 4.09 0.53 มาก 
5. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์และพัฒนา

นโยบายทางการศึกษา 3.97 0.65 มาก 
6. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการควบคุมภายใน 4.12 0.64 มาก 
7. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการคํานวณต้นทุนผลผลิต 4.25 0.59 มาก 

รวม 4.22 0.43 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบว่า การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ด้านการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน เรียงตามลําดับคือ โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศใน
การบริหารงานการเงินและบัญชี มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการบริหารงานพัสดุ
และสินทรัพย์ และโรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  
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ตารางท่ี 4 : ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สํานกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ด้านการบริหารบุคคล 

 

ด้านการบริหารบุคคล Χ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศการสง่เสริมและพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.40 0.63 มาก 

2. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศการดาํเนินงานบุคคล  4.16 0.67 มาก 
3. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศการบริหารงานทะเบียนและสถิติ

ข้าราชการคร ูลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา 4.17 0.58 มาก 
4. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศการสง่เสริมการประเมินวิทย

ฐานะ  4.32 0.59 มาก 
5. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 4.11 0.58 มาก 
6. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพ่ือสง่เสริมให้บุคลากรไดจ้ัดทํา

ผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาสื่อด้านเทคโนโลย ี 3.79 0.66 มาก 
7. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพ่ือให้บุคลากรใช้เครื่องมือ

แสวงหาความรูเ้พ่ือพัฒนาตนเอง 4.37 0.59 มาก 
 รวม 4.19 0.45 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4 พบว่า การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ด้านการบริหารบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน   
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับคือ โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร          
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพ่ือให้บุคลากรใช้เครื่องมือ
แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และโรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้จัดทําผลงานทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาสื่อด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  
 
ตารางท่ี 5 : ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ด้านการบริหารท่ัวไป 
 

ด้านการบริหารท่ัวไป Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการบริหารงานธุรการ 4.48 0.58 มาก 
2. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการพัฒนาระบบเครือข่าย

ข้อมูลสารสนเทศ 4.17 0.59 มาก 
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ตารางท่ี 5 : (ต่อ) 

ด้านการบริหารท่ัวไป Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ 

3. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 4.23 0.67 มาก 

4. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการสํามะโนผู้เรยีน 3.95 0.58 มาก 
5. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการพัฒนาอาคารสถานท่ีให้มี

ความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.75 0.68 มาก 
6. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการบริหารกิจการนักเรียน 3.99 0.73 มาก 
7. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 3.68 0.74 มาก 

รวม 4.04 0.49 มาก 

จากตารางท่ี 5 พบว่า การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ด้านการบริหารท่ัวไป ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับคือ โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการบริหารงานธุรการ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา และโรงเรียนจัดระบบ
สารสนเทศในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในตําแหน่ง

ครูผู้สอน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า 10 ปี และสังกัดโรงเรียนขนาดใหญ่ 
2. การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับคือ 
ด้านการบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารวิชาการ และด้าน
การบริหารท่ัวไป มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด สามารถสรุปเป็นรายด้านดังน้ี 

  2.1  ด้านการบริหารวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ โรงเรียนจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศ
ในการวัดผล ประเมินผล เทียบโอน และงานทะเบียน และโรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

- 501 -



การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีวจิยั ครั �งที� 9  : 2556 
“การวิจยัเพื�อพฒันาท้องถิ�นสูป่ระชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 

 
      

            2.2  ด้านการบริหารงบประมาณ เรียงตามลําดับคือ โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการบริหารงาน
การเงินและบัญชี มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
และโรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  
        2.3  ด้านการบริหารบุคคล เรียงตามลําดับคือ โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพ่ือให้
บุคลากรใช้เครื่องมือแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และโรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร        
ได้จัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาสื่อด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  
   2.4  ด้านการบริหารท่ัวไป ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ โรงเรียนจัดระบบ
สารสนเทศในการบริหารงานธุรการ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในการประสานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา และโรงเรียนจัดระบบสารสนเทศในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  
  3.  การเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จําแนกตาม สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และขนาดของ
โรงเรียน พบว่า 
         3.1  ตําแหน่ง พบว่า ด้านการบริหารวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
           3.2  ระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
      3.3  ประสบการณ์การสอน พบว่า ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
     3.4  ขนาดของโรงเรียน พบว่า ด้านการจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ข้อเสนอแนะ 
 1.  ด้านการบริหารวิชาการ โรงเรียนควรจัดระบบสารสนเทศในการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 2.  ด้านการบริหารงบประมาณ โรงเรียนควรจัดระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์และพัฒนานโยบาย
ทางการศึกษา  

 3.  ด้านการบริหารบุคคล โรงเรียนควรจัดระบบสารสนเทศเพ่ือให้บุคลากรใช้เครื่องมือแสวงหา
ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง  

 4.  ด้านการบริหารท่ัวไป โรงเรียนควรจัดระบบสารสนเทศในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.  นําผลท่ีได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                      

เพ่ือการศึกษาในองค์ประกอบข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ 
2.  ได้แนวทางการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 2 
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ความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Readiness for Basic Education Management of Sub-district Administration 
Organizations in Surat Thani Province 
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Panpadet Nuannoo 

Program in Public Administration, SuratthaniRajabhat University, Suratthani , 84100, Thailand 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 2) ศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างสถานภาพของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลกับความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3) ผลการวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การ
แก้ปัญหาและหาแนวทาง ท่ีเหมาะสมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในโอกาสต่อไป 
โดยพบว่า ความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้าน
วิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านบริหารท่ัวไป ท้ังในภาพรวมและรายด้านตามความเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับมาก โดยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านงานวิชาการมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จําแนกตามเพศ สถานภาพในองค์การบริหาร ส่วนตําบล ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง พบว่า 
 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังโดยรวมและรายด้าน 
 
คําสําคัญ : การจัดการศึกษา ถ่ายโอนการจัดการศึกษา การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study all information ready for basic education management 
of Sub-district Administration Organizations in Surat Thani Province so that it could be applied in educational 
management, 2) study the cohesion between the personnel status in Sub-district  Administration Organizations 
and their readiness for basic education management of Sub-district Administration  Organizations in Surat Thani 
Province. The research findings were the readiness for basic education management of Sub-district  Administration 
Organizations in Surat Thani Province in the aspects of academic, personnel, budget and general administration , 
both overall and separate were at high levels. However, the aspect of personnel was the highest whereas the 
academic one was the lowest. The results of opinions comparison about the readiness in basic education 
management of Sub-district  Administration Organizations in Surat Thani Province which classified by sex, status in 
organizations, educational background and periods of holding positions showed that there was no statistically 
significant at .05 in both overall and separate aspects. 
Keywords :  Education Management, Transfer of educational management, Basic education 
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บทนํา 
ประเทศไทยได้รับบทเรียนจากการมุ่งเน้นพัฒนาระบบอุตสาหกรรม โดยไม่ได้มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อย่างจริงจัง จนในปัจจุบันเกิดปัญหาต่าง ๆ ข้ึนมากมายในสังคม การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพสามารถยืดหยัดอยู่ในสังคมได้ การพัฒนาประเทศน้ันจึงจําเป็นต้องทําให้คนไทยได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม มีคุณภาพและเป็นธรรม ดังน้ัน จึงต้องเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารและจัดการศึกษา
ให้มีความเหมาะสมให้หน่วยจัดการศึกษามีความเป็นอิสระ คล่องตัว ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการทางการ
ศึกษาของประเทศ ท้องถ่ิน และผู้เรียนได้อย่างแท้จริงและฉับพลัน (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545 : 52) 
จากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทําให้เกิดความตื่นตัว และเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้วยเหตุท่ีการจัดการศึกษามิได้เปิดกว้างต่อความต้องการและความสนใจ ของบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
จึงทําให้การจัดการศึกษาไม่ประสบผลสําเร็จในการตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลา จากการท่ีรัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญ 
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนการศึกษาแห่งชาติ ต่างส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา แต่ในข้อเท็จจริงแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
ซึ่งมีเหตุปัจจัยเก่ียวข้องท่ีหลากหลายและแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ทางสังคมของแต่ละท้องถ่ินต่อการจัด
การศึกษาว่าโครงสร้างและระบบการศึกษาท่ีเป็นแบบรวมอํานาจไว้ท่ีส่วนกลาง ทําให้ขาดความเป็นอิสระและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้นําชุมชนซึ่งเป็นผู้มีหุ้นส่วนในการจัดการศึกษา 
ท่ีแท้จริง ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ระบบการศึกษา สร้างปัญหาสังคมเพราะความไม่ยืดหยุ่นของ
ระบบโรงเรียนเน่ืองจากความกระตือรือร้นท่ีเกิดจากการกระตุ้น เร่งเร้าจากการพัฒนาเศรษฐกิจมีสูง ทําให้เกิดการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรงและระบบการศึกษาก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุท่ีการจัดการศึกษามิได้เปิดกว้าง 
ต่อความต้องการและความสนใจ ของบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงทําให้การจัดการศึกษาไม่ประสบ
ผลสําเร็จในการตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงเป็นท่ีคาดหวังในแง่ของการกระจายอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการ 
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาและเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน แทนท่ีจะกระจุกกันอยู่แต่ในส่วนกลางท้ังหมด ตามสภาพความเป็นจริง
ท้องถ่ินยังต้องการการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ อีกมาก ซึ่งในด้านการศึกษาน้ัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องทําหน้าท่ีแทนส่วนกลางในการแก้ปัญหาและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางแห่งจะมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาเพราะได้ดําเนินการจัดการศึกษา
อยู่ก่อนแล้ว เช่น เทศบาล กรุงเทพมหานคร เป็นต้น แต่สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ อบต. เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้จัดตั้งข้ึนใหม่ล่าสุด เพ่ิมเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีอยู่เดิม ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นรูปแบบการปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินท่ีแตกต่างจากรูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบอ่ืนอย่างมาก กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตําบล
ได้ถูกกําหนดและจัดตั้งข้ึนโดยกฎหมายมากกว่าท่ีจะผ่านวิวัฒนาการของการเป็นชุมชนและยังไม่มีความพร้อม 
ของประชาชน ท่ีต้องการจะยกฐานะในการปกครองตนเองเช่นเดียวกับการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบอ่ืน 

สภาพปัญหาการถ่ายโอนการจัดการศึกษาให้องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินน้ันได้เกิดข้ึนโดยมีผู้ท่ีมีส่วน
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เก่ียวข้องได้ให้เหตุผลในเรื่องน้ีว่า คนท่ีจะเข้ามาดูแลเรื่องการศึกษาควรจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการไม่ใช่เจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ินเข้ามาดูแล เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลยังขาดประสบการณ์          
ในการจัดการศึกษา ซึ่งอาจจะทําให้การบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการบริหาร
ท่ัวไปเกิดปัญหาและอีกเหตุผลหน่ึงเห็นว่าการจัดการศึกษาของคนในชาติควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน ความเป็นอิสระ
ทางการศึกษาต้องไม่ให้การเมืองท้องถ่ินเข้ามาแทรกแซงเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่คํานึงถึงคุณภาพ
ทางการศึกษา ซึ่งจากปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความพร้อมและปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่ามีความพร้อมเพียงพอท่ีจะรับภาระการจัดการศึกษา
มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะพิจารณาในด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารท่ัวไป พร้อมท้ังเสนอทางเลือก
ท่ีเหมาะสมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผู้วิจัยมีความสนใจเรื่องการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
ท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด มีความเช่ือว่าองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นการกระจายอํานาจสู่ประชาชน
ในการให้บริการสาธารณะอย่างแท้จริง ดังน้ัน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมในการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
เก่ียวกับความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล 

 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด           
สุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Servey Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่าง ๆ รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา และใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบล จากองค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 105 แห่ง  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 86 คน ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 86 คนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 86 คน และผู้รับผิดชอบเก่ียวกับ
การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 86 คน รวมท้ังสิ้น 344 คน ซึ่งได้จากการเปิดตารางเครซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดยได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่าง
โดยแบ่งประชากรเป็น 4 กลุ่ม เท่า ๆ กัน ดังน้ี 

 1. จับฉลากรายช่ือองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 105 แห่ง ได้จํานวน อบต. 86 แห่ง   
 2.  กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 86 คน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 86 คน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 86 คน และผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 86 คน ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้กลุ่มตัวอย่าง รวม 344 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
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เป็นแบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับความพร้อมในการการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 
1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ สถานภาพของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล

ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
และผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบล 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งประกอบด้วยความพร้อม 4 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมด้านวิชาการ ด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณ และด้านบริหารท่ัวไป 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มดีังน้ี 

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Χ ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่

2.1 เปรียบเทียบความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จําแนกตามสถานภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีสังกัด โดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)  

  2.2 วิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง และทําการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชาย สถานภาพในองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการจัด
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลเท่ากัน ระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 
9 ปีข้ึนไป  

ตอนท่ี 2 ความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวม 

อยู่ในระดับมาก รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลําดับ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารท่ัวไป 
ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ 

ด้านวิชาการ ผลการศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า การส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ผลการประเมิน 
ความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
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ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ผลการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

ด้านบุคลากร  ผลการศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า เตรียมแผนพัฒนาบุคลากรของ อบต. เพ่ือรองรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 
อบต.  อาจจัดตั้งข้ึนใหม่ในเขตตําบลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีบุคลากรท่ีสามารถจัดระบบข้อมูลหรือผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตการปกครองของท่านให้สาธารณชนทราบได้ ผลการประเมินความพร้อมในการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู ่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนเตรียมการสรรหาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุดผลการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู่
ในระดับมากเช่นกัน 

ด้านงบประมาณ ผลการศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า เตรียมแผนใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามท่ีได้รับจัดสรร โดย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
เตรียมหารายได้ให้เพียงพอเพ่ือตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้แก่สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตตําบล ผลการ
ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนเตรียมสนับสนุนงบประมาณแก่
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีอยู่เดิมในเขตตําบลตามลําดับความจําเป็นเร่งด่วนมีค่าเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ผลการประเมินความ
พร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านการบริหารท่ัวไป ผลการศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ได้วางแผนดําเนินการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีการส่งเสริม
งานกิจการนักเรียน สภานักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางการจัดการศึกษา
อ่ืน ๆ เพ่ือรับทราบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ผลการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ส่วนมีการศึกษานโยบาย หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด ผลการประเมิน
ความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จําแนกตามเพศ สถานภาพในองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับการศึกษา และระยะเวลา       
ในการดํารงตําแหน่ง พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังโดยรวมและรายด้าน 
 อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยเรื่องความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวัด            
สุราษฎร์ธานี สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

 1.  ผลจากการศึกษา พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบล มีความ
คิดเห็นต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่า ขณะน้ี
ตามความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นว่า
องค์การบริหารส่วนตําบลมีความพร้อมท่ีจะจัดการศึกษาในทุก ๆ ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านบุคลากร  
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มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เน่ืองจากว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มาจากการเลือกตั้ง 
มีความใกล้ชิดกับประชาชน เข้าใจถึงความต้องการของประชาชน รู้สภาพปัญหาและบริบทของท้องถิ่นนั้น ๆ 
เป็นอย่างดี สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน อีกท้ังบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับการ
ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เห็นได้จากมีการส่งบุคลากรมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
ในหลายสาขาวิชา ในสถาบันต่าง ๆ ส่วนในด้านวิชาการแม้ว่าจะพบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าด้านอ่ืน ๆ แต่ก็ยังจัดอยู่ใน
ระดับมาก แสดงถึงแนวโน้มท่ีจะมีการพัฒนาด้านวิชาการ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากข้ึนได้ในอนาคต เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านอภิปรายผลได้ดังน้ี 

 1.1 ด้านบุคลากร ในภาพรวมพบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบล เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบล ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร จัดอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานด้านการศึกษาได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย 
และได้มีการวางแผนขออัตรากําลังเพ่ิมข้ึนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ โกศล ศุทธางกูร (2550 : 78) ได้ศึกษา
เรื่อง ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการรับการถ่ายโอนภารกิจทางการศึกษา กรณีศึกษา : เทศบาล
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา มีความ
คิดเห็นต่อความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจทางการศึกษา ด้านงานบุคลากร อยู่ในระดับมาก ซึ่งตามหลักการแล้ว 
ผู้ท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลทุกท่านโดยเฉพาะคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ด้านการศึกษาจะทราบดีว่า กระทรวง 
มหาดไทย ได้กําหนดนโยบายท่ีจะสรรหา หรือจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอแก่ตําแหน่งหรือหน้าท่ีการงานอย่างชัดเจน 
ตําแหน่งงานใดไม่เพียงพอ ก็สามารถท่ีจะขอไปจากส่วนกลางได้ และยังสอดคล้องกับ วิลาวัลย์ ประทุมวงศ์ (2550) 
ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ด้านบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ เตรียมบุคลากร
เพ่ือรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รองลงมาคือ มีความพร้อมในการนําภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สถานศึกษาของชุมชน 

   1.2  ด้านการบริหารท่ัวไป ในภาพรวมพบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพดี จึงจะทําให้การบริหารทั่วไปในการจัดการศึกษา 
อาทิ การจัดเตรียมระบบข้อมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษา วางแผนจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ กําหนดรูปแบบ
โครงสร้างการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน ๆ  เพ่ือรับทราบ
นโยบายการจัดการศึกษา  

  1.3 ด้านงบประมาณ ในภาพรวมพบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบล เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบล ได้เตรียมทําข้อบังคับงบประมาณรองรับสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
หารายได้ให้เพียงพอเพ่ือตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีและจัดตั้งงบอุดหนุนประจําปีให้แก่สถานศึกษาในเขตตําบล 
จึงทําให้สภาพความพร้อมด้านงบประมาณมาก ซึ่งสอดคล้องกับ สมาน จันทะมล (2550) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลในการรับโอนการจัดการศึกษาจากสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ด้านงบประมาณ ในภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก 
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ข้อท่ีมีความพร้อมในการรับโอนการจัดการศึกษาจากสถานศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก เรียงตามลําดับ คือ 
การจัดทําและเสนอของบประมาณเพ่ือการศึกษา การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการศึกษาและการรายงานผล
การใช้งบประมาณเพ่ือการศึกษา 
        1.4 ด้านวิชาการ ในภาพรวมพบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาขององค์การบริหาร       
ส่วนตําบล เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลมีความพร้อมในการจัดการศึกษา             
ข้ันพ้ืนฐานอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา         
ในท้องถ่ินท่ีมีการกระจายอํานาจการปกครองในทุก ๆ ตําบลในรูปแบบของปฐมวัยหรือศูนย์เด็กเล็ก จึงทําให้มี
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาโดยตรงอยู่บ้าง แต่องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งคือ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาหลากหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะสนับสนุนในด้านงบประมาณให้กับการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง มากน้อยตามสภาพของงบประมาณที่ได้รับของแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น ๆ นั่นเอง           
จึงทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลหีความสําคัญงานด้านวิชาการในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ สนั่น ก๋อยฟอง 
(2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อความพร้อมในการถ่ายโอนสถานศึกษาไปองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เห็นความสําคัญทางการศึกษา และได้ดําเนินงานกิจกรรม
ด้านวิชาการได้ดี มีนโยบายด้านการพัฒนานักศึกษาอย่างชัดเจน 
   2.  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด          
สุราษฎร์ธานี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพต่างกัน พบว่า 
   กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากเพศชายหรือ           
เพศหญิงมองความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนกัน 
เน่ืองจากเป็นความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลในการมององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งตอนน้ีองค์การบริหารส่วนตําบล        
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่ได้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ันเพศชายและเพศหญิงจึงมองความพร้อมขององค์การ
บริหาร  ส่วนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพในองค์การบริหารส่วนตําบลต่างกัน มีความเห็นเก่ียวกับความพร้อมในการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
เน่ืองจากบุคลากรแต่ละคนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีเหมือนกัน แม้ว่าการรับทราบข้อมูลอาจจะแตกต่างกันบ้างในระดับผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติการ แต่การ
สื่อสารข้อมูลในองค์การขนาดเล็กอย่างองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถทําได้เป็นอย่างดี บุคลากรมีรับรู้ รับทราบ
ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีความเห็นเก่ียวกับ
ความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้าน              
ไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากการพิจารณาความพร้อมในแต่ละด้านขององค์การบริหารส่วนตําบลจากบุคลากรน้ัน  
ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีเป็นตัวกําหนดการรับทราบ การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ มิได้ข้ึนอยู่กับพ้ืนฐานของ
การศึกษาของตัวบุคคลเป็นองค์ประกอบหลัก หากแต่ปัจจัยหลักจะข้ึนอยู่กับประสบการณ์ท่ีได้รับจากการทํางาน  
ท้ังในฐานะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติเป็นสําคัญท่ีจะเป็นตัวกําหนดมุมมองต่อภาพรวมของความพร้อมในด้านต่าง ๆ  
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  กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับความพร้อม 
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ท้ังน้ีเน่ืองจากบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลมีความตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน จึงมีการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานเพ่ือให้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมีความสมบูรณ์และถูกต้องมากท่ีสุด
ตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง ซึ่งบุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งแตกต่างกัน มองความพร้อม 
ในการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากคําตอบในคําถามปลายเปิด พบว่า เรื่องงบประมาณยังเป็นเรื่องท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความกังวลว่ายังไม่พอกับการบริหารจัดการในอนาคตได้อย่างแท้จริง การบริหารงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลยังต้องพ่ึงพาส่วนกลางเพราะท้องถ่ินมีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะบริหารกิจการของท้องถ่ิน 
รวมท้ังเกิดความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาของส่วนกลาง
และสถานศึกษาในท้องถ่ิน 

ข้อเสนอแนะ 
การจัดการศึกษาโดยองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเรื่องใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องทําความเข้าใจ โดยการรับการถ่ายโอนต้องเป็นไปตามความพร้อมและความสมัครใจขององค์กร
ท้องถ่ินน้ัน ๆ การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาควรมีองค์การบริหารบริหารส่วนตําบลนําร่องในการ
ดําเนินการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืน และรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควร
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงจัดอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัด
การศึกษา รวมถึงต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลและสถานศึกษาอย่างจริงจัง   

การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผลการวิจัยนําไปเป็นข้อมูลเก่ียวกับความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การแก้ปัญหาและหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล การจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะเป็นการ
กระจายการศึกษาสู่ชุมชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน  

เอกสารอ้างอิง 
โกศล ศุทธางกูร. (2550). ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับการถ่ายโอนภารกิจ

ทางการศึกษา กรณีศึกษา : เทศบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสรุาษฎร์ธานี. 

ปฏิรูปการศึกษา, สํานักงาน. (2545). ปัญจปฏิรูปการศึกษา แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี. 
วิลาวัลย์ ประทุมวงศ์. (2550). การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตรม์หาบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม. 

- 513 -



การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีวจิยั ครั �งที� 9  : 2556 
“การวิจยัเพื�อพฒันาท้องถิ�นสูป่ระชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 

 
      

สน่ัน ก๋อยฟอง. (2550). ความคิดเห็นของบุคลากรต่อความพร้อมในการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกดั
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต                   
สาขาบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

สมาน จันทะมล. (2550). ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลในการรับโอนการจัดการศึกษา 
จากสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1. ภาคนิพนธ์               
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

 
 
 

- 514 -



การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีวจิยั ครั �งที� 9 : 2556 
“การวิจยัเพื�อพฒันาท้องถิ�นสูป่ระชาคมอาเซียน”

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 

การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจทางหลวง 5 
กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวง  

A Development of Efficiency of The Highway Police Services  
Highway Police Station 5, Sub Division 2, Highway Police Division  

อุทัยรัตน์  จู่ทิ่น1 

  1 สถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกับกําการ 2 กองบังคับตํารวจทางหลวง 84150 
โทร 0-77274-155 โทรสาร 0-7727-4156 อีเมล์ U-thairat@hotmail.com 

Uthairat Jutin1 

1Services Highway Police Station 5, Sub Division 2, Highway Police Division, 84150, 
Tel: 0-77274-155 , Fax: 0-7727-4156, E-mail: U-thairat@hotmail.com   

บทคัดย่อ 
       งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทาง

หลวง 5 กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวง 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวงจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 
2 กองบังคับการตํารวจทางหลวงกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ท่ีมารับบริการท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 กอง
บังคับการตํารวจทางหลวง 177 คน เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าทีและค่าเอฟ และการวิเคราะห์เน้ือหา  พบว่า 1)ประสิทธิภาพการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) เพศ  อายุ 
ภูมิลําเนา และอาชีพมีความคิดเห็นการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีไม่แตกต่างกันสําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีมี
ความคิดเห็นสูงกว่าระดับมัธยมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริการด้านกระบวนการ
และข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

คําสําคัญ : การให้บริการตํารวจทางหลวง 

Abstract 
The objectives of this research were as follows 1) To study the effectiveness on service providing of 

police officers in highway police station 5, commander division 2, Highway Police Division. 2) To compare the 
opinions of effectiveness on service providing of police officers in highway police station 5, commander division 2, 
Highway Police Division in term of private factors and 3) To study the way to develop the effectiveness on service 
providing of police officers in highway police station 5, commander division 2, Highway Police Division. The 
samples were composed of recipients at highway police station 5, commander division 2, Highway Police Division, 
there are about 177 persons, accidental sampling was used, the instrument for data collection was questionnaire, 
data analysis by arithmetic mean, standard deviation, t-test, F-test, for interview used the data from purposive 
samples, there are about 12 persons then taken content analysis. The findings found that 1) The effectiveness on 
service providing of police officers in highway police station 5, commander division 2, Highway Police Division by overview 
was at high level  and the opinions on proceeding and step for service providing and staffs  were at moderate level and  
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the  opinions on accommodation was at high level. 2) Term of sexes, ages, birth place and occupations found that 
there was not different but B.A. degree had opinion higher than secondary level as statistically significance at 0.01                 
3) There should develop the effectiveness in the aspect of proceeding and step for service providing, the aspect 
of staffs, the aspect of accommodation for improved  effectiveness on service providing of police officers service  

 
Keywords:  Police Officers, Highway Police  

 

บทนํา 
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครองกฎหมายสังคมและเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง

รวดเร็วมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน อันเน่ืองจากการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ในภาวการณ์ปัจจุบันท่ีทําให้เกิดการแข่งขันกัน
ทุกด้าน มีการกดดันให้ทุกองค์กรปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการให้สอดคล้องและทันต่อสภาพแวดล้อม องค์กรต่าง ๆ                
จึงมีการตื่นตัวเพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการและยกระดับประสิทธิภาพองค์กรให้สามารถดํารงอยู่และสามารถ
ดําเนินงานตามจุดมุ่งหมายได้ เพ่ือให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (ณัฏฐพันธ์            
เขมานันทน์. 2551 : 12) สํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงต้องมีการปรับการบริหารจัดการเพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
อํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการของประชาชนมากท่ีสุดการได้รับการบริการด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อีกและวิธีการทํางานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิโดยยึดประชาชน
และชุมชนเป็นศูนย์กลาง กองบังคับการตํารวจทางหลวงเป็นหน่วยงานหน่ึงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีหน้าท่ี
อํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงแก่ประชาชนท้ังในส่วนของการควบคุม
และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การปราบปรามผู้ฝ่าฝืนขับจับรถยนต์บรรทุกนํ้าหนักเกินพิกัดและการป้องกันการโจรกรรม
หรือประทุษร้ายทรัพย์สินของหลวงงานบริหารให้ความสะดวกและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้สัญจรบนทางหลวง
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมท้ังงานป้องกันและปราบปรามผู้กระทําผิดคดีอาญา
ในทุกประเภท (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ. 2543 : 2) สําหรับในส่วนหน้าท่ีอํานวยความสะดวกและรักษาความ
ปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงถือได้ว่าเป็นงานบริการท่ีรัฐจัดให้ประชาชนตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกฎหมาย
กําหนด   

สถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวงเป็นหน่วยงานสังกัดกองบังคับ
การตํารวจทางหลวงตั้งอยู่หมู่ท่ี 8 ตําบลคลองไทร อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภารกิจรักษาความสงบ
เรียบร้อย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาบนทางหลวงและทางพิเศษต่าง ๆ และ
ความผิดอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองจากการอํานวยความสะดวก ให้บริการและจัดการจราจรบนทางหลวงโดยได้นําหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555)          
ท่ีต้องการผลักดันการสร้างระบบราชการไทยมาใช้เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะข้าราชการให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในการอํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชนได้อย่างทันกาลท้ังน้ีเพ่ือให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าประสงค์
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ เน่ืองจากประชาชนมีความคาดหวังจากการ
บริการของภาครัฐมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะงานด้านบริการสาธารณะเพ่ือให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน ซึ่งย่อมก่อให้เกิด
ความพึงพอใจ เพ่ิมความเช่ือมั่นและศรัทธาของประชาชนส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีเน้นการบริการประชาชน          
เป็นหลัก รวมทั้งต้องการพัฒนาคุณภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีดังน้ัน การได้รับข้อมูลย้อนกลับมาจึงเป็นสิ่งสําคัญเพ่ือนําผลท่ีได้ไปปรับปรุง
หน่วยงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด 
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะข้าราชการตํารวจสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 
กองบังคับการตํารวจทางหลวงเล็งเห็นถึงความสําคัญท่ีควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี
สถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวงเพ่ือนําผลการศึกษาพัฒนาการให้บริการ 
รวมถึงเป็นข้อมูลสารสนเทศเสนอผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2

กองบังคับการตํารวจทางหลวง 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5

กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวงจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5 กอง

กํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวง 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาตามข้ันตอนโดยมรีายละเอียด ดังน้ี 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย
1.1 ประชากรท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือประชาชนท่ีมารับบริการท่ีสถานีตํารวจทางหลวง

5 กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวง โดยใช้วิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยทํา
การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันท่ี 1-30 มิถุนายน พ.ศ 2556  

 1.2 ประชากรท่ีใช้สําหรับการสัมภาษณ์ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยกําหนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างเป็นตําแหน่งสารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 1 คน รองสารวัตรสถานีตํารวจทาง
หลวง 3 คน และระดับผู้บังคับหมู่ สถานีตํารวจทางหลวง ท่ีปฏิบัติงานในสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 
กองบังคับการตํารวจทางหลวงมากกว่า 10 ปีจํานวน 8 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีข้ันตอนการสร้างดังน้ี
2.1  การสร้างแบบสอบถามประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5

กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวง มีข้ันตอนการพัฒนา ดังน้ี 
      2.1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวความคิด จากเอกสาร ตํารา ข้อมูลจากเว็บไซต์ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวความคิดและการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวง 

    2.1.2 สร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิลําเนา 
ระดับการศึกษา และอาชีพ เป็นรายการประเมิน 2) ประสิทธิภาพการให้บริการแบ่งเป็นด้านกระบวนการและข้ันตอน
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแบบลิเคอร์ท (likert’s scale) 3) คําถามปลายเปิดเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ 
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          2.1.3  หาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยโดยการหาความตรงตามเน้ือหา (Content Validity)  
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item Objective 
Congruence : IOC) พบว่าทุกข้อมีดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 จากน้ันนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการจํานวน 30 คน หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)              
ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ 0.97 
   2.2 แบบสัมภาษณ์การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5 
กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวง ผู้วิจัยทําการกําหนดขอบเขตของประเด็นคําถามสัมภาษณ์ให้มี
ความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย โดยใช้คําถามแบบก่ึงโครงสร้างและให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเน้ือหา 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยได้การเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดงัน้ี 

 3.1 ทําหนังสือเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้กํากับการสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 
กองบังคับการตํารวจทางหลวง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.2  ช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติงานสถานีตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 2 กองบังคับการ
ตํารวจทางหลวง เก่ียวกับการขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทําการช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล สิทธิการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง และระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.3 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือนําไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมลู ดังน้ี 

   4.1  ข้อมูลส่วนบุคคลคํานวณหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
                   4.2 ระดับประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 

กองบังคับการตํารวจทางหลวงนําข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย (Χ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
                    4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทาง
หลวง 5 กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ทําการทดสอบค่าที (t-test) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
                  4.4. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ทําการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย มีรายละเอียด ดังน้ี 

1.  ผู้รับบริการของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวง
จํานวน 177 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 60.45 มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 34.46 มีภูมิลําเนา
จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 74.58 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 54.80 ประกอบอาชีพรับจ้าง
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 25.42  

2.  ระดับประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 กองบังคับ
การตํารวจทางหลวงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการและด้านเจ้าหน้าท่ี
และบุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง สําหรับด้านสิ่งอํานวยความสะดวกพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
 3. เพศ อายุ ภูมิลําเนาและการประกอบอาชีพของผู้ใช้บริการท่ีสถานีสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 
กองบังคับการตํารวจทางหลวงมีความคิดเห็นของต่อประสิทธิภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน สําหรับปัจจัยส่วน
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บุคคลด้านระดับการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวง สูงกว่าระดับ
มัธยมศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

4. ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าควรมีการปรับปรุง ด้านกระบวนการ
และข้ันตอนการให้บริการสะดวกรวดเร็วลดข้ันตอนการให้บริการ ให้บริการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมทั้งการปรับปรุงการติดต่อสื่อสารภายในเพื่อให้สะดวกในการติดต่อ สําหรับด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
ต้องคัดเลือกตํารวจท่ีมีใจรักงานด้านการบริการ และมีการอบรมในเรื่องการต้อนรับและการให้บริการท่ีดีอยู่เสมอ
อย่างต่อเน่ือง สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสุดท้ายควรมีการปรับปรุงด้านสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น 
มีสถานท่ีพักผ่อน การจัดให้มีห้องนํ้าท่ีสะอาดเพ่ือให้ประชาชนท่ีมาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากท่ีสุด    

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ระดับประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 กองบังคับ

การตํารวจทางหลวง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถนําผลมาอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังน้ี 
 1.1 ประสิทธิภาพการให้บริการด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ ศรบรรจง (2550) ท่ีพบว่าความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนปรู อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในระดับปานกลางท้ังสามด้านคือ 
ด้านเจ้าหน้าท่ีบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
เน่ืองจากจากประชาชนท่ีมาติดต่อราชการท่ีสถานีตํารวจน้ันย่อมมีเรื่องเดือดเน้ือร้อนใจในเรื่องต่าง ๆ และคาดหวังว่า
เจ้าหน้าท่ีตํารวจจะต้องช่วยเหลือขจัดปัดเป่าความทุกข์ร้อนน้ันได้ และต้องการการบริการท่ีรวดเร็วเพ่ือให้ทันกับ
ความต้องการ ประชาชนมีความคาดหวังว่าจะต้องได้รับการบริการท่ีดี แต่ในขณะท่ีการปฏิบัติตามระเบียบของ
ข้าราชการมีระเบียบข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคในการปฏิบัติงานและให้ผู้รับบริการทุกคนได้รับ
ประโยชน์จากการบริการอย่างเท่าเทียมกัน (นันทวัฒน์ บรมานันท์. 2541) เมื่อมีผู้มารับบริการจํานวนมากในเวลา 
ท่ีจํากัด จึงต้องมีการรอคอยในการปฏิบัติงานบางประเภท จึงทําให้เกิดความล่าช้า จึงทําให้ผู้มาใช้บริการมีความ
คิดเห็นว่าประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจ
ทางหลวง อยู่ในระดับปานกลาง  

 1.2  ประสิทธิภาพการให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุกัญญา มีแก้ว (2553) พบว่าความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านอาคาร
สถานท่ี ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านข้ันตอนการให้บริการและด้านกระบวนการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขตอําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากการปฏิบัติราชการบางอย่างของเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจต้องรอคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา ทําให้ดูเหมือนการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการตํารวจล่าช้า และไม่มีความเข้าใจ
ในกฎระเบียบต่าง ๆ  จึงทําให้ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี
สถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลักการให้บริการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพน้ันจะบรรลุผลสัมฤทธ์ิในทุก ๆ ด้านจะต้องปลูกจิตสํานึกของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพของบุคลากรภายในองค์กร ด้วยการให้ความรู้ มีทัศนคติท่ีดีต่อการให้บริการ มีอุดมคติ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี (วีระ สุดแก้ว. 2551) ซึ่งแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้ันปัจจัยด้านบุคลากร
จะมีความสําคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ศุธิษา ศรีสําองค์. 2548) รวมท้ังผู้รับบริการต้องการคือการได้รับ
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การบริการท่ีรวดเร็ว ตรงเวลา ดังน้ันจึงสอดคล้องกับผลการศึกษาดังกล่าว สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิมาย ผดุงโกเมตร (2551) ท่ีพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์แต่งกายสุภาพเรียบร้อยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรตํารวจมีระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายที่เคร่งครัดซึ่งการแต่งกาย
ของผู้ให้บริการต้องแต่งกายสุภาพหรือแต่งกายตามระเบียบของหน่วยงานท่ีวางไว้ ต้องสุภาพและสะอาด เป็นท่ี
น่าช่ืนชมแก่ผู้มาติดต่อ (จุฬาลักษณ์ ช่างคํา และคณะ. 2547) จึงทําให้ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย อยู่ในระดับมาก 

 1.3  ประสิทธิภาพการให้บริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จงใจ เขินอํานวย (2551) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อประสิทธิภาพการให้บริการของสถานีตํารวจภูธร
พระนครศรีอยุธยาพบว่าประชาชนท่ีมารับบริการมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านการปรับปรุง
สถานท่ีและสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 กองบังคับการ
ตํารวจทางหลวงเป็นหน่วยงานภาครัฐได้ทําการพัฒนาสถานีตํารวจมาอย่างต่อเน่ืองตามหลักการของการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี ได้กําหนดมาตรฐานการให้บริการด้านการอํานวยความสะดวกไว้ด้วยเพ่ือให้บริการประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากท่ีสุด (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2546) ได้มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเจ้าหน้าท่ี
และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เช่น การจัดพ้ืนท่ีจอดรถผู้มาติดต่อราชการอย่างเพียงพอจัดสถานท่ีน่ังรอจัด
สถานท่ีให้สะอาด มีบริการนํ้าดื่มหนังสือพิมพ์มีเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการให้บริการมีเอกสารให้ความรู้
อย่างพอเพียง  

2.  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ ด้าน เพศ อายุ ภูมิลําเนา และการประกอบอาชีพ มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวง 
ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าระดับการศึกษาพบว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการให้บริการสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคล้องกับการศึกษา
ของ พิมาย ผดุงโกเมตร (2551) ท่ีศึกษาพบว่าประชาชนท่ีมี อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์แตกต่างกัน เน่ืองจากการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จะสอนให้คนมีทักษะการคิดท่ีมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัว มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน จึงทําให้เข้าใจในการบริการของ
เจ้าหน้าท่ีสถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจทางหลวง 

3. จากการวิเคราะห์เน้ือหาพบว่าควรพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านกระบวนการและข้ันตอน      
การให้บริการ ให้สะดวกรวดเร็วลดข้ันตอนการให้บริการ ให้บริการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการให้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับข้ันตอนการให้บริการเพ่ือหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดของผู้รับบริการ รวมท้ังการปรับปรุง            
การติดต่อสื่อสารภายในสถานีตํารวจทางหลวงเพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการติดต่อสอดคล้องกับการศึกษาของ                
สุภัทร เรืองศรี (2552) ท่ีพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา ด้านการให้บริการอยู่ในระดับมากเน่ืองด้วยนโยบายของรัฐบาลต้องการให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การทํางานของหน่วยงานภาครัฐโดยการยึดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีท่ีเน้นให้ส่วนราชการ
ต้องยึดเป็นแนวแนวทางปฏิบัติ โดยยึดประชาชนต้องได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง            
ความต้องการ เป็นหลักการอํานวยความสะดวกสบายรวมถึงความสะดวกของสถานบริการ (Accommodation) 
ได้แก่แหล่งบริการท่ีผู้รับบริการยอมรับว่าให้ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกเมื่อไปใช้บริการ จึงต้องปรบัปรงุ
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อาคารสถานท่ี เพ่ือให้ผู้ท่ีมาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากท่ีสุด การปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดท่ีน่ังรออย่างเพียงพอ 
จัดให้มีห้องนํ้าท่ีมีสภาพดี เพียงพอและสะอาดสิ่งสําคัญประการหน่ึงคือ การบริการประชาชนให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
ในทุก ๆ ด้านจะต้องปลูกจิตสํานึก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพของบุคลากรภายในองค์กร 
ด้วยการให้ความรู้ มีทัศนคติท่ีดีต่อการให้บริการ มีอุดมคติในการปฏิบัติหน้าท่ี (วีระ สุดแก้ว. 2551) ดังน้ันการคัดเลือก
บุคลากรท่ีทําหน้าท่ีการให้บริการจึงควรคัดเลือกตํารวจท่ีมีใจรักงานด้านการบริการ และมีการอบรมในเรื่องการต้อนรับ
และการให้บริการท่ีดีอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจทางหลวง 5 กองกํากับการ 2
กองบังคับการตํารวจทางหลวง ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานต้องดําเนินการพร้อมกันในทุกข้ันตอนของการให้บริการ ดังน้ี 

 4.1  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ผู้รับบริการต้องการได้รับความเช่ือมั่นว่าการดําเนินการน้ัน
เป็นไปอย่างมีข้ันตอน เป็นระบบ ปฏิบัติได้ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ มีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม 
ไม่คดโกงหรือเอาเปรียบผู้รับบริการและสังคม รวมท้ังการให้บริการท่ีรวดเร็วเนื่องจากเป็นสิ่งแรกที่ผู้รับบริการ
คาดหวังว่า เมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ เจ้าหน้าท่ีตํารวจทางหลวงต้องให้บริการอย่างรวดเร็ว ตรงเวลา ดังน้ัน หน่วยงาน 
ควรคิดค้นวิธีการลดข้ันตอนในการให้บริการเพ่ือให้การให้บริการประชาชนได้รวดเร็วมากท่ีสุด การจัดทําป้ายแสดง
ข้ันตอนของการบริการแต่ละประเภทการกําหนดระยะเวลาในการให้บริการแต่ละประเภท การระบุผู้รับผิดชอบ 
ในการให้บริการได้รับทราบอย่างชัดเจนการจัดเตรียมแบบคําร้องต่าง ๆ เพ่ือสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 
การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจเมื่อให้บริการไปแล้วในกรณีท่ีภารกิจยงัไมเ่สรจ็
สิ้นเจ้าหน้าท่ีควรจะติดตามผลเป็นระยะ ๆ เพ่ือแสดงความเอาใจใส่และให้ความสําคัญกับผู้รับบริการว่าเจ้าหน้าท่ี
แสดงความห่วงใยไม่ทอดท้ิง  

 4.2  ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร ผู้ให้บริการต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริการและคิดว่าประชาชน 
มีความสําคัญเป็นหน่ึง เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการจะต้องมีจิตบริการ (Service Mind) อย่างแท้จริง รักงานการให้บริการ 
ผู้ให้บริการควรมีกิริยามารยาทมีความสุภาพอ่อนน้อมยกย่องให้เกียรติประชาชนผู้รับบริการการให้บริการต้องมี
ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ให้บริการมาตรฐานเดียวกันนอกจากน้ีเจ้าหน้าท่ี 
ต้องมีความรู้เก่ียวกับการให้บริการอย่างถ่องแท้และให้บริการได้ถูกต้อง สามารถให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาได้ 
ในกรณีท่ีการบริการน้ันเกินขอบเขตความสามารถของการให้บริการ ควรปลูกฝังวัฒนธรรมการให้บริการแก่
เจ้าหน้าท่ีตํารวจทางหลวงทุกคนและกระทําอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ กิจกรรมท่ีจัดข้ึน
อาจอยู่ในรูปแบบการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือพัฒนาความรู้ให้บุคลากรอย่างต่อเน่ืองและให้บริการท่ีไม่ผิดพลาด 
และการสร้างมาตรฐานของกระบวนการให้บริการเช่นการกําหนดระเบียบปฏิบัติ การจัดทําคู่มือการให้บริการกับ
ผู้รับบริการเพ่ือให้ทุกคนถือปฏิบัติกับผู้รับบริการทุกคนเหมือน ๆ กัน 

 4.3  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น การจัดสถานท่ีและสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมจะเป็นปัจจัย
สําคัญประการท่ีจะทําให้ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจและเป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนมากท่ีสุด 
การท่ีผู้รับบริการคาดหวังท่ีจะได้เห็นหรือสัมผัส สถานท่ีท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีป้ายชัดเจน 
แสดงวิธีการติดต่อสื่อสาร พ้ืนท่ีบริการมีความทันสมัย ผู้รับบริการคาดหวังท่ีจะได้เห็นสิ่งต่าง ๆ เพียงพอท่ีจะอํานวย
ความสะดวกได้ จะทําให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ดังน้ันควรจัดบริเวณท่ีจอดรถให้แก่ผู้มารับบริการ 
การจัดภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสวยงามเช่นการจัดบริเวณท่ีน่ังรออย่างเพียงพอและ 
ให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือให้เกิดความร่มรื่น  การจัดเตรียมป้ายบอกแผนผังการให้บริการตามลําดับข้ึนตอน การจัดสิ่ง
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อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ขณะรอรับบริการ เช่นหนังสือต่าง ๆ โทรทัศน์ ท่ีท้ิงขยะ การมีตู้นํ้าดื่มท่ีเย็นและสะอาด 
ไว้บริการ การจัดเตรียมห้องนํ้าท่ีมีสภาพท่ีดีและสะอาดไว้บริการ เป็นต้น 
 
การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ควรปรับปรุงการให้บริการท่ีรวดเร็วลดข้ันตอนการให้บริการ 
เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเพ่ือให้ประชาชนท่ีมารับบริการได้รับทราบ
และเข้าใจข้ันตอนการปฏิบัติมากกว่าเดิม 

2. ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร ควรคัดเลือกตํารวจท่ีมีใจรักงานด้านการบริการ และมีการอบรมในเรื่อง
การต้อนรับและการให้บริการท่ีดีอยู่เสมออย่างต่อเน่ือง สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ           
การให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ควรปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพ่ือให้ประชาชนท่ีมาใช้บริการได้รับความ
สะดวกสบายมากท่ีสุด เช่น มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย มีตู้นํ้าดื่มไว้บริการ จัดท่ีน่ังรออย่างเพียงพอ มีป้ายบอกข้ันตอน
การบริการอย่างชัดเจนจัดให้มีห้องนํ้าท่ีมีสภาพดีและสะอาดมีจํานวนเพียงพอ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
           ขอขอบคุณ ดร.สนชัย ใจเย็น และ รองศาสตราจารย์พูลฉัตร วิชัยดิษฐ ท่ีกรุณาให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะ
ทุกข้ันตอนของการวิจัย ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีตํารวจทางหลวงสุราษฎร์ธานีทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือในการจัดเก็บ
ข้อมูล และขอบคุณประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยท่ีให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี เพ่ือเปรียบเทียบ
ระดับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ีกับปัจจัยส่วนบุคคล และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี กรณีศึกษาอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณคือ ประชาชน 
จํานวน 396 คน กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพคือ ผู้นําท้องที่ จํานวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยคํานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ (Scheffé Method) ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องที่โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง             
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ีระหว่างเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
โดยรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน และพบว่าความคิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี
ระหว่างสถานท่ีอยู่อาศัยมีความแตกต่างกัน ส่วนแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี 
ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และด้านการทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นด้านท่ีควรพัฒนาเร่งด่วนท่ีสุด 
รวมถึงผู้นําท้องท่ีควรมีการพัฒนาด้านการศึกษา มีการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการ 
 
คําสําคัญ :   ศักยภาพ การบริหารจัดการ ผู้นําท้องท่ี  
 
Abstract 
 The objectives of research were to study the administration potential, to compare the administration 
potential levels and to study the potential development of local leaders in Aoluk District, Krabi Province. The 
quantitative samples consisted of 396 people and the qualitative samples consisted of 12 local leaders. The 
research instruments were the administration potential questionnaires and the potential development in 
depth interview. Statistical techniques used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, one way ANOVA and Scheffe Method. The major findings were as follows:Mean score of the 
administration potential of local leaders in Aoluk District, Krabi Province in overall and individual aspects were at a 
high level. The highest aspects were education , religious and culture. The inferior aspects were direction, public 
administration, development plan, public health and environment. The lowest aspects were economic permit. 
The comparison of administration potential levels showed not different levels among administration potential 
who were difference in sex, study level, career include both overall and individual. The finding showed 
different levels among the living location. In terms of the potential development of local leaders in Aoluk District, 
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Krabi Province the finding showed that the first priorities to be solved were the public administration and 
development plan. The Administrator were required to enhance the potentials regarding education, personality 

Keyword : Administration,  Potential, Local leader. 

บทนํา 
ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ เริ่มเห็นความสําคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรกันมากข้ึน 

อันนําไปสู่การสร้างผลผลิตและผลประกอบการท่ีดีให้กับองค์กรน้ัน ๆ ซึ่ง “ศักยภาพ” น้ันคือพลังงานภายในท่ีมีอยู่
ในตัวบุคคล ยังไม่ได้ถูกนํามาใช้หรือพัฒนาอย่างเต็มท่ี (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ. 2551 : 22) เป็นความพร้อมท่ีจะรับงาน
ท่ียากข้ึนในอนาคต และศักยภาพของบุคคลใด หมายถึง ความสามารถสูงสุดท่ีเป็นไปได้ของบุคคลน้ันถ้าหากบุคคล
น้ันได้รับการบํารุงส่งเสริมอย่างเต็มท่ีและถูกทางท้ังทางกายและทางจิต ดังน้ันคนท่ีมีศักยภาพก็คือ คนท่ีมีความ
พร้อมท่ีจะรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทํางานในอนาคต พร้อมจะพัฒนาและนําพาองค์กรไปสู่
อนาคตท่ีดีข้ึนได้อย่างต่อเน่ือง จะเห็นได้ว่าศักยภาพของตนเองมีความสําคัญมากกับความเจริญก้าวหน้าในชีวิต 
และหน้าท่ีการทํางาน คนท่ีต้องการประสบความสําเร็จควรจําเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งตัวช้ีวัด
ศักยภาพของผู้นํายุคใหม่ท่ีสําคัญก็คือความสามารถดึงศักยภาพและสร้างศักยภาพของทีมงานแต่ละคน (ธีรพล แซ่ตั้ง. 
2553 : Online) 

สืบเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กําหนด 
ให้ข้าราชการต้องทํางานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งผลให้ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ และพัฒนาศักยภาพ (สํานักงาน ก.พ., 2548 : 6) 
ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคน จึงต้องปรับตัวอย่างมากเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีต่อการให้บริการประชาชน ข้าราชการในยุคปัจจุบันจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่
เสมอ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด เลิกพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ปฏิบัติต่อประชาชนดุจ
ญาติพ่ีน้อง มีจิตใจท่ีพร้อมให้บริการ พร้อมรับฟังปัญหาข้อเดือดร้อนของประชาชน จัดให้ประชาชนได้แสดงปัญหา
และแนวทางแก้ไข รวบรวมปัญหาความเดือดร้อน จัดตั้งกลุ่ม องค์กร เพ่ือกําหนดการวางแผน แนวทางแก้ไขปัญหา 
และติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนศักยภาพจึง
เป็นความสามารถท่ีถูกซ่อนเร้นไว้ หากได้รับการพัฒนา คือการนําเอาความสามารถน้ันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
สิ่งท่ีตามมาก็คืองานทุกอย่างท่ีทําก็จะประสบความสําเร็จอย่างงดงาม 

กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีในการบริหารจัดการและปกครองท้องท่ี ซึ่งในการ
บริหารจัดการน้ัน คือการบริหารจัดการทรัพยากรซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว้ มีการวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจ การควบคุมและการกระทําท่ีทําให้เกิดการ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันอย่างมีระบบแบบแผน ซึ่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นําท้องท่ี เป็นพนักงานฝ่ายปกครองปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี เป็นกลไกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และเป็นตัวแทนของรัฐ
ท่ีใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด รู้ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี ดังน้ันกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต้องได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการท้องท่ีรวมถึงการประเมิน
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการเช่นกัน 
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ในการบริหารจัดการท้องท่ีอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี พบว่าพ้ืนท่ียังมีปัญหาเรื่องราคาพืชเศรษฐกิจหลัก 
ปาล์ม ยาง ผันผวนและตกต่ําในบางช่วงเวลา การบริหารจัดการพัฒนาคนในระดับฐานรากต่าง ๆ ยังไม่เป็นระบบ 
ยังมีการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกทําลายป่าและท่ีสาธารณะซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ ปัญหาโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน การบริหารจัดการ
ในการกําจัดขยะไม่เพียงพอและเป็นระบบ การรวมกลุ่มเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนายัง
ไม่แข็งแกร่งพอ และยังพบว่าการบูรณาการโครงการแผนงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนกับท้องถ่ินยังไม่ดีพอ 
บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอและประชาชนไม่เห็นความสําคัญด้านการศึกษา มีการแพร่ระบาดด้านยาเสพติด
และปัญหาอาชญากรรมท่ีเพ่ิมมากข้ึน การให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานยังไม่ได้
มาตรฐานรวมท้ังการบริการด้านการแพทย์ อีกท้ังผู้นําระดับชุมชนท้องถ่ินด้อยคุณภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

จากปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ีดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากํานันผู้ใหญ่บ้าน       
เป็นบุคคลท่ีควรมีศักยภาพในการแก้ปัญหา ปัดเป่าความเดือดร้อน และรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และให้กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ผู้นําท้องท่ีจึงต้อง
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการบริหารจัดการท้องท่ี รวมถึงการได้รับความร่วมมือและ
ได้รับการสนับสนุนจากทุก ๆ ฝ่าย ในส่วนของการบริหารงาน ผู้นําท้องท่ีต้องมีศักยภาพ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการและพัฒนาท้องท่ีให้เจริญก้าวหน้าได้ ในทางกลับกัน หากผู้นําท้องท่ีไม่มีศักยภาพ การพัฒนาท้องท่ี        
ก็ถูกใช้จ่ายไปอย่างไม่คุ้มค่า ไม่มีการพัฒนาคนและสังคมหรือพัฒนาด้านอาชีพให้กับคนในท้องถ่ิน และหากผู้นําท้องท่ี
ขาดความรู้ความรู้ความสามารถ ขาดความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบัติ ก็จะทําให้ท้องถ่ินไม่พัฒนาอีกด้วย การประเมิน
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ีจึงเป็นตัวช่วยส่งเสริมผลงานและศักยภาพของบุคคลได้เป็นอย่างดี 

ผู้วิจัยเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการศึกษาศักยภาพในการ
บริหารจัดการของผู้นําท้องท่ีในประเทศไทยยังมีน้อย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นํา
ท้องท่ี กรณีศึกษาอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้นําท้องท่ีแสดงออก
ซึ่งศักยภาพมากข้ึน และเป็นแนวทางในการนําไปพัฒนาท้องท่ีต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี กรณีศึกษาอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี  
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
  1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี กรณีศึกษา
อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ีกับปัจจยั
ส่วนบุคคล 
  3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี กรณีศึกษาอําเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบ่ี 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยเครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปี
ข้ึนไป มีช่ืออยู่ในสําเนาทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนท่ีอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี จากการสุ่มตัวอย่างประชากรแบบแบ่ง
ช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Probability to size sampling) จํานวน 396 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 
ผู้นําท้องท่ีในพ้ืนท่ี อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างผู้นําท้องท่ีแบบเลือกตามเกณฑ์ (Criterion 
Sampling) จํานวน 12 คน 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
1. พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 48.5 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 51.5 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา

ในระดับประถมศึกษามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 24.5 มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.คิดเป็นร้อยละ 22.5 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.3 และส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพการเกษตร มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.9 รองลงมาคือ รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 19.9 ค้าขายคิดเป็นร้อยละ 
13.6 และธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 11.9 

2. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี กรณีศึกษาอําเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบ่ี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูงทุกด้าน พบว่าในด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดรองลงมาคือ ด้านการอํานวยการ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและด้านการทําแผน 
พัฒนาหมู่บ้าน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ําสดุ ดังแสดงในตาราง 
ท่ี 1 
ตารางท่ี  1 :  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี

จําแนกเป็นรายด้านและโดยรวม (n = 396) 

ศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี X SD ระดับ 

ด้านการอํานวยการ 3.99 0.60 สูง 
ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 3.96 0.64 สูง 

ด้านการทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน 3.96 0.61 สูง 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 3.75 0.71 สูง 

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3.91 0.66 สูง 

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.02 0.75 สูง 

รวม 3.93 0.58 สูง 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ีระหว่างเพศ ระดับการศึกษา
อาชีพ โดยรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน และพบว่าความคิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นํา
ท้องท่ีระหว่างสถานท่ีอยู่อาศัยมีความแตกต่างกัน 
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 4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี ควร
พัฒนาศักยภาพท้ัง 6 ด้าน โดยเฉพาะด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และด้านการทําแผนพัฒนา
หมู่บ้าน เป็นด้านท่ีควรพัฒนาเร่งด่วนท่ีสุด ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนร้อยละของด้านท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วน จากท้ัง 6 ด้าน (n=325)  
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน(คน) ร้อยละ ลําดับการแก้ไข
ปัญหา 

ด้านการอํานวยการ 59 18.15 4 
ด้านการปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อย  

78 24 1 

ด้านการทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน 73 22.46 2 
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 61 18.77 3 
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 20 6.15 6 
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 34 10.46 5 
                                        
รวม                               

325 100  

  
 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
  1.ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี กรณีศึกษา
อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี พบว่าระดับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าผู้นําท้องท่ีมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในด้านต่างๆได้ ทําให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติบทบาทในการบริหารจัดการของ
ผู้นําท้องท่ีในทางบวก ส่งผลให้การประเมินระดับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาของ กาวิล วิริยะจีระพิพัฒน์ (2555) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารเทศบาล กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าศักยภาพของ
ผู้บริหารเทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยโดยรวมสามารถนําผลมาอภิปรายเป็นรายด้านได้ ดังน้ี 
    1.1 ด้านการอํานวยการ ผลการศึกษาระดับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี กรณีศึกษา
อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี ด้านการอํานวยการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อก็จัดอยู่ใน
ระดับสูงทุกข้อ เมื่อพิจารณารายข้อจะเห็นได้ว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ จัดกิจกรรมหรือจัดการประชุมหมู่บ้าน
อย่างน้อยเดือนละ 1ครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้นําท้องท่ีมีการจัดการประชุมในท้องท่ีของตนอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือ
สื่อสารข้อมูลข่าวสาร รับรู้ปัญหาของประชาชนทําให้สามารถให้บริการเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนของหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ จัดทําบัญชีสํามะโนครัวหมู่บ้านให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ อธิบายได้ว่าในอําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบ่ี อาชีพหลักคือการเกษตร ทําสวนยาง ส่วนปาล์ม ทําให้มี
ประชากรแฝงท่ีเข้ามารับจ้างทํางานตามช่วงฤดูกาล ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุม และจัดทําบัญชีสํามะโนครัวหมู่บ้าน
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
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 1.2 ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ผลการศึกษาระดับศักยภาพในการบริหาร
จัดการของผู้นําท้องท่ี กรณีศึกษาอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อก็จัดอยู่ในระดับสูงทุกข้อ เมื่อพิจารณารายข้อจะเห็นได้ว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านอย่างสม่ําเสมอ กล่าวคือมีการตรวจตรารักษา
ความสงบเรียบร้อย เพ่ือป้องกันเหตุการณ์ต่างๆในหมู่บ้านเป็นอย่างดี มีการรายงานเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติซึ่งเกิดข้ึนใน
หมู่บ้านให้กํานันทราบ พร้อมท้ังรายงานต่อนายอําเภอ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือสามารถป้องกันยาเสพติด
ภายในหมู่บ้านและปราบปรามยาเสพติดภายในหมู่บ้าน แสดงให้เห็นว่าการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็น
ปัญหาท่ียังได้รับการแก้ไขป้องกันและปราบปรามไม่ท่ัวถึง หรือเป็นปัญหาสําคัญของท้องท่ีท่ีผู้นําท้องท่ีควรพัฒนา
ศักยภาพในเรื่องน้ีเพ่ิมมากข้ึน 

 1.3 ด้านการทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน ผลการศึกษาระดับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี 
กรณีศึกษาอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี ด้านการทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยรายข้อก็จัดอยู่ในระดับสูงทุก แสดงให้เห็นว่าในตําบลอ่าวลึก จังหวัดกระบ่ีผู้นําท้องท่ีมีการวางแผนอย่างมี
ระบบ ให้ประชาชนมีโอกาสร่วมวางแผนโครงการต่าง ๆ มีการนําข้อมูลของตําบลมาร่วมวางแผนพัฒนา และมีการ
จัดทําโครงการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน เมื่อพิจารณารายข้อจะเห็นได้ว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด
คือ สามารถกําหนดแผนพัฒนาหมู่บ้านได้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของท้องถ่ิน สะท้อนให้เห็นว่าผู้นํา
ท้องท่ีสามารถเข้าถึงปัญหาท่ีแท้จริงของประชาชนและสามารถนําปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงมาวางแผนในการแก้ปัญหา
และพัฒนาท้องท่ีได้ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือสามารถประสานการจัดทําโครงการเก่ียวกับการพัฒนาหมู่บ้าน
กับคณะทํางานด้านต่างๆ เพ่ือดําเนินการหรือเสนอของบประมาณจากภายนอก อธิบายได้ว่า การประสานการ
ทํางานของท้องท่ีและท้องถ่ินยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้ไม่สามารถของบประมาณจากท้องถ่ินหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆได้  

1.4 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ผลการศึกษาระดับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี 
กรณีศึกษาอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับสูง แต่เป็นด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อก็จัดอยู่ในระดับสูงทุกข้อ เมื่อพิจารณารายข้อจะเห็นได้ว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดข้ึนในหมู่บ้านและมีการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน หรือสหกรณ์ชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน อธิบายได้ว่าในแต่ละหมู่บ้านมีการจัดตั้งกองทุน
ต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถดําเนินการได้จริง เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ หรือวิสาหกิจชุมชน 
เป็นต้น ทําให้ประชาชนรับรู้ถึงศักยภาพของผู้นําท้องท่ี ส่งผลให้ศักยภาพผู้นําท้องท่ีในข้อน้ีอยู่ในระดับสูง ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือสามารถรวมกลุ่มเพ่ือการต่อรองและประกันราคาสินค้าทางการเกษตร สะท้อนให้เห็นว่า ผู้นํา
ท้องท่ีต้องเพ่ิมศักยภาพในการชักชวนประชาชนให้มีการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็งสามารถเป็นตัวแทนการต่อรองและ
ประกันราคาสินค้าท้ังในส่วนงานราชการและเอกชน 

 1.5 ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ผลการศึกษาระดับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี 
กรณีศึกษาอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยรายข้อก็จัดอยู่ในระดับสูงทุกข้อ เมื่อพิจารณารายข้อจะเห็นได้ว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือสามารถ
ประสานการทํางานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข อสม.ในการป้องกันโรค ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือการ
ส่งเสริมให้ราษฎรมีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกวิธี สอดคล้องกับการศึกษาของสุภา สกุลเงิน (2545) ท่ีพบว่า
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านเรื่องการจัดให้หมู่บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตาม
สุขลักษณะอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผลการศึกษาระดับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นํา
ท้องท่ี กรณีศึกษาอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับสูง และเป็นด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อก็จัดอยู่ในระดับสูงทุกข้อ เมื่อพิจารณารายข้อจะเห็นได้ว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศาสนา ท้ังวัด มัสยิดอย่างสม่ําเสมอ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือการส่งเสริม
การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุภา สกุลเงิน (2545) ท่ีพบว่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านเรื่องการประสานงานด้านการส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของท้องถ่ินชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นํา
ท้องท่ี กรณีศึกษาอําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบ่ี พบว่า ความคิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงโดยรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังน้ีเพศก็เป็น
ปัจจัยหน่ึงท่ีทําให้มีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรมต่างๆ แสดงให้เห็นว่าผู้นําท้องท่ีสามารถทําให้
ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิงรับรู้ถึงระดับศักยภาพเหมือนกัน  
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นํา
ท้องท่ี กรณีศึกษาอําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบ่ี พบว่าความคิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี
ระหว่างการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ ปวช. มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ ปวส. ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี โดยรวมและรายด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
อธิบายได้ว่า ระดับการศึกษาก็เป็นปัจจัยช่วยให้คนเรามีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าผู้นําท้องท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกระดับการศึกษาอย่างท่ัวถึง ส่งผลให้ทุกระดับ
การศึกษารับรู้ถึงศักยภาพผู้นําท้องท่ีไม่แตกต่างกัน  
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นํา
ท้องท่ี กรณีศึกษาอําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบ่ี พบว่าความคิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี
ระหว่างอาชีพเกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัวและอ่ืนๆ โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าผู้นําท้องท่ีซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนท่ีสุด สามารถให้บริการท่ีตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนทุกอาชีพไม่แตกต่างกัน ทําให้ความคิดเห็นของประชาชนต่อศักยภาพผู้นําท้องท่ีไม่
แตกต่างกัน  
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นํา
ท้องท่ี กรณีศึกษาอําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบ่ี พบว่าความคิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี
ระหว่างตําบลอ่าวลึกใต้ แหลมสัก อ่าวลึกเหนือ บ้านกลาง อ่าวลึกน้อย คลองหิน คลองยา เขาใหญ่ และนาเหนือ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อธิบายได้ว่าในแต่ละท้องท่ีมีสภาพภูมิศาสตร์ การประกอบอาชีพ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในตําบล ท่ีแตกต่างกัน ทําให้ความคิดเห็นของประชาชนต่อศักยภาพผู้นําท้องท่ีแตกต่างกัน  
 3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี กรณีศึกษาอําเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบ่ี สรุปได้ว่าผู้นําท้องท่ีควรพัฒนาศักยภาพท้ัง 6 ด้าน โดยเฉพาะด้านการปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อย และด้านการทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นด้านท่ีควรพัฒนาเร่งด่วนท่ีสุด รวมถึงผู้นําท้องท่ีควรมีการพัฒนา
ด้านการศึกษา มีการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับอําเภอและจังหวัด

1.1 จังหวัดและอําเภอควรมีการกระตุ้นและส่งเสริมภาวะผู้นําให้กับผู้นําท้องท่ี มีการจัดอบรม
เก่ียวกับภาวะผู้นํา ส่งเสริมให้ผู้นําท้องท่ีได้ใช้ศาสตร์หรือทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวข้อง มาเป็นองค์ความรู้ท่ีจะเป็นแนว
ทางการทํางาน มีการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพ่ิมข้ึน จัดหาแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นําท้องท่ี 

1.2 ผู้นําท้องท่ีต้องสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องท่ี ให้อิสระ
ประชาชนในการทํางาน มีเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างชัดเจน เพ่ือก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อผู้นําท้องท่ีและ
ชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อระดับศักยภาพผู้นําท้องท่ี อันจะนําไปสู่ความพร้อมในการพัฒนาชุมชนของตน  

 1.3 จังหวัดและอําเภอควรมีนโยบายการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการท้องท่ีให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาประจําปีของหมู่บ้าน ท่ีแยกจากงบประมาณของท้องถ่ินอย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถพัฒนาท้องท่ีได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

 1.4 จังหวัดและอําเภอควรให้ความสําคัญกับผู้นําท้องท่ีให้มากข้ึนในเรื่องการจัดสวัสดิการต่างๆ 
รวมถึงค่าตอบแทน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการทํางานของผู้นําท้องท่ี 

 1.5 ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ควรพิจารณามอบภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
และภารกิจท่ีต้องดําเนินการในหมู่บ้านให้กรรมการหมู่บ้าน รวมถึงสนับสนุนภารกิจตามกฎหมาย 

2. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
 2.1 ผู้นําท้องท่ีควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มกันต่อรองราคา 

อาจมีการรวมกลุ่มกันในระดับอําเภอ เพ่ือเป็นอําเภอเข้มแข็ง มีอํานาจในการต่อรอง มีการจัดการอบรมเก่ียวกับการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

2.2 เป็นข้อมูลในระดับอําเภอเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนา หรือจัดทําโครงการต่างๆให้
สอดคล้องกับผลงานวิจัย 

2.3 ผู้นําท้องท่ีแต่ละตําบลสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
ในท้องท่ีของตนเอง 
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องค์การบริหารส่วนตําบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัญหา การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี 2) เพ่ือพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตําบลปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามและกระบวนการ AIC สรุปผลการวิจัยได้
ดังน้ี  

ผลการศึกษาปัญหาในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร องค์การบริหารส่วน
ตําบล ปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี พบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี อยู่ในระดับปานกลาง ผลการพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลปลายพระยา จังหวัดกระบ่ีโดยกระบวนการ AIC  ได้แผนปฏิบัติการ มี
รายละเอียด ดังต่อไปน้ี ให้มีการจัดเวทีประชาคมให้ชาวบ้านได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์
กฎระเบียบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ให้ทราบอย่างท่ัวถึง จัดให้มีตู้ร้องเรียน จัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือส่งเสริมความสามัคคี 
จัดการอบรมเก่ียวกับคุณธรรม สรรหาคนกลางประสานกลุ่มท่ีขัดแย้งภายในองค์ จัดให้มีการช้ีแจงงบประมาณ จัดสรร
งบประมาณให้เหมาะสม จัดให้มีสภากาแฟ ประเมินความสามารถของบุคลากร รณรงค์ให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
เชิญชวนให้บุคลากรเข้ามามีส่วนในการวางแผน การดําเนินงานต่าง ๆ จัดรณรงค์สร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านมาแสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม นําระบบประชาธิปไตยเข้ามาใช้อย่างจริงจัง ตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลโครงการต่าง ๆ โครงการดูแลรักษาทรัพยากรภายในหมู่บ้านและซ่อมแซม โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องใช้ใน อบต.
โครงการลงพ้ืนท่ีสํารวจความคืบหน้าและความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ 

คําสําคัญ : หลักธรรมาภิบาล  พัฒนา  บุคลากร 

ABSTRACT 
The purpose of this research were:1) to study the problem to use the principles of good governance in 

the performance of duties of  personnel  in Tambon Plaiphraya Administration Organization, Krabi Province. 2) to 
develop to use the principles of good governance in the performance of duties of  personnel in Tambon Plaiphraya 
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Administration Organization, Krabi Province. The sample group was personnel in Tambon Plaiphraya Administration 
Organization, Krabi Province.. The research tools were questionnaires and AIC process.  

The research result found that the problem to use the principles of good governance in the performance of 
duties of personnel in Tambon Plaiphraya Administration Organization at a moderate level. The way to develop 
to use the principles of good governance in the performance of duties of personnel by AIC process. The plans are 
as follows: stage community residents have  been ongoing. to promote the rule of law have changed  them 
thoroughly. Provide a safety complaint. Sports activities to promote unity. Training on ethics. Recruiting intermediary 
coordinate groups conflict outside the organization. Provide clarification budget. Budgeting accordingly. Provide 
the board. Evaluate the ability of personnel. Campaigns to encourage compliance. Inviting people took part in the 
planning of operations. Campaigns to raise awareness of the villagers to comment and participate. Bringing 
democracy to take seriously. Committee set up. Monitoring and evaluation of project resources within the village 
maintenance and repair tables, chairs, appliances. Community project to survey the progress and value of the 
projects. 
 
Key words : principles of good governance, development 

 

บทนํา 
สิ่งท่ีประเทศชาติและสังคมของเราต้องการอย่างยิ่งในตอนน้ี คือ การท่ีจะนําพาประเทศชาติไปสู่ความ

เจริญรุ่งเรืองในระบอบการปกครองประชาธิปไตยท่ีดีงาม ท่ีมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคน          
ท้ังชาติ (ประมวล รุจนเสรี. 2542 : 36) ปวงชนชาวไทยควรดําเนินรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท ดังพระปฐมบรมราช
โองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จข้ึนครองราชย์ในปี พ.ศ. 2489 ท่ีว่า “เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งเป็นธรรมาภิบาลโดยการใช้หลักธรรมาภิบาล 
กําหนดกลไกและกติกาในสังคม เพ่ือใช้บริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ          
เพ่ือพัฒนาเสถียรภาพ ความสงบสุขและความมั่นคงในสังคม โดยการบริหารปกครองท่ีดี ใช้กลไกของประชารัฐท่ีดี 
ดําเนินการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี (วรทัต ลัยนันทน์. 2545 : 58) ในช่วงท่ีประเทศไทยเผชิญกับวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีส่วนผลักดันให้เกิดกระแสความสนใจการปฏิรูปด้านต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบราชการการปรับบทบาทภาครัฐ การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินโดยเฉพาะเมื่อทรัพยากร 
มีจํานวนจํากัดความสนใจจึงพุ่งเป้าไปท่ีการใช้จ่ายงบประมาณ และการดูแลทรัพยากรของท้องถ่ิน ปัญหาการทุจริต
คอรัปช่ัน ท้ังใน วงราชการ การเมือง ในระดับท้องถ่ินกลายเป็นประเด็นท่ีคนให้ความสนใจ ท้ังน้ีเพราะการทุจริต
คอรัปช่ันเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีนําพาประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน สังคมไทยเกิดความตื่นตัวในการ
สร้างธรรมาภิบาลและการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในวงกว้าง อันเป็นผลมาจากทรัพยากรท่ีจํากัดและ
กระแสตื่นตัวในระดับสากลและภายในประเทศ ซึ่งการปกครองด้วยหลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี หรือธรรมาภิบาล 
เป็นเรื่องของการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติโดยส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูลด้วยระบบข้อมูลข่าวสารตัดสินใจตรวจสอบลดการทุจริตคอรัปชั่นลง เพื่อให้การรวมตัวของประชาชน 
ตลอดจนการยึดหลักกฎหมายในการปฏิบัติงานซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารงานและในขณะเดียวกันต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมเสียสละเพ่ือ
พัฒนาท้องถ่ิน 
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ในประเทศไทย ธรรมาภิบาลได้ถือเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการที่เกื้อหนุนสังคม
ประชาธิปไตย โดยมีการเสนอและกล่าวถึงแนวคิดน้ีอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างท่ีเห็นอย่างเป็นรูปธรรมคือ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ท่ีใช้ในขณะน้ัน ได้บัญญัติมาตราต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับหลักธรรมาภิบาล หากมีการนํา
แนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐโดยประชาชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้องและระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมและเป็นท่ีน่าเช่ือถือท้ังใน
และต่างประเทศ อีกท้ังนําไปสู่การลดการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของบ้านเมืองได้ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ 
บุญมี ลี้. 2544 : 82) และในปัจจุบันแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล ได้มีบทบาทอย่างมากต่อหน่วยงานภายในประเทศ 
ท้ังภาครัฐและเอกชน เช่น ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะทํางานส่งเสริมการบริหารสถาบันอุดมศึกษาด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล ขณะท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมองเห็นความสําคัญของการสร้างให้เกิดระบบการบริหาร 
การจัดการ และการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับตลาดทุนของประเทศ
และได้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในส่วนของภาครัฐน้ัน ระยะหลายปีท่ีผ่านมา
รัฐบาลได้พยายามปรับตัวเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลอย่างเห็นได้ชัด เช่น การก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล 
เพ่ือกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน การปรับลดขนาดของหน่วยราชการ การปรับปรุงการบริหารให้มีคุณภาพ มีการบริการ 
ท่ีประทับใจไม่แพ้องค์กรเอกชน การรวมหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน การพัฒนาและคัดเลือกบุคลากรในองค์กร 
ให้มีคุณภาพเป็นต้น สําหรับหลักการเรื่องธรรมาภิบาลก็ได้มีการกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ดังน้ีคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ง หลักการ 
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยกําหนดให้หน่วยงานของรัฐ ทุกแห่งกําหนดแผนโครงการ 
เพ่ือปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบให้ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามรัฐธรรมนูญ องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงของไทย ท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพ่ือกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) ให้ประชาชน 
ในท้องถ่ินระดับตําบลซึ่งเป็นเขตชนบทอันเป็นพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้การแก้ไขปัญหา และ 
การสนองตอบความต้องการของตนเอง โดยการเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมทางการเมือง ปกครอง (Political 
participation) หรือท่ีเรียกกันว่า ปกครองตนเอง (Local self government) ตามระบบประชาธิปไตย  

ดังน้ัน ถ้าองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงกล่าวคือ มีนักการเมืองท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในตําบล มีการดําเนินงานโดยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
กําหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาตําบล กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ซึ่งการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลก็ย่อมท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชน
ระดับตําบลได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลให้ประชาชนในตําบลมีความรู้สึกเช่ือมั่นและศรัทธาต่อองค์การบริหารส่วนตําบล 
และรู้สึกถึงความผูกพันมีส่วนได้ส่วนเสียต่อถ่ินอาศัย ซึ่งเป็นการสร้างพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible 
citizen) ให้แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตําบล จึงเป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน 
และมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ประชากรไทยอยู่ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลเป็นส่วนมาก หากองค์การบริหารส่วนตําบลบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลก็จะเกิดผลดีต่อประชาชน และ
ส่งผลต่อประเทศชาติโดยรวม ในองค์การบริหารส่วนตําบล มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ คือ พนักงานส่วนตําบล หรือ
ข้าราชการประจํา ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสําคัญท่ีจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นธรรมาภิบาลหรือไม่ 
การทํางานของพนักงานส่วนตําบลจะก้าวสู่การเป็นข้าราชการยุคใหม่ท่ีมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือเป้าหมายคือ การพัฒนา
ท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้าสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มุ่งการกระจายอํานาจปราศจากการทุจริตคอรัปช่ัน เพ่ือให้ประชาชน
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ในท้องถ่ินมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีพนักงานส่วนตําบลจะอยู่ประจําไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามวาระของการเมอืง 
ดังข้าราชการการเมือง และเป็นหลักในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ การปฏิบัติหน้าท่ีด้านต่าง ๆ ของนักการเมือง พนักงานส่วนตําบลต้องเป็นคนช่วยคิด           
ช่วยในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

แต่ท่ีผ่านมาสังคม กลับมองว่า การปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลของพนักงานส่วนตําบล มีสภาพ
ไม่โปร่งใส การทุจริตคอรัปช่ันมากมายในปัจจุบัน ธรรมาภิบาลได้เข้ามามีบทบาทต่อการบริหารราชการ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน โดยภาครัฐได้มีการกําหนดบทบาทโดยนําหลักธรรมาภิบาล มาปรับใช้ในองค์กรและให้มีการติดตาม 
และประเมินผล เช่น สถาบันพระปกเกล้า ได้มีการกําหนดเน้ือหาการประเมิน ตามหลักธรรมาภิบาลในบางประเด็น 
โดยจะเน้นการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละสิบ
สําหรับองค์กรในภาครัฐท่ีทําการตรวจสอบ และประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ผลการประเมินท่ัวประเทศผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละยี่สิบ การมองเห็นความสําคัญในการนํานโยบาย
จากผู้บริหารไปปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตําบล น้ัน จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เพ่ือนํามาสู่การปฏิบัติราชการยุคใหม่ ซึ่งมีลักษณะของธรรมาภิบาลท่ีจะเป็นรากฐานในการทําลาย การทุจริต
คอรัปช่ันท่ีกําลังแผ่ขยายลงสู่ชุมชนและยังเป็นการวางรากฐานสังคมประชาธิปไตยในอนาคต เพราะการสร้างสังคม
ประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นท่ีชุมชน โดยประชาชนในชุมชนมีสิทธ์มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินของตน 

จากความสําคัญและปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา การใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล โดยคาดหวังว่าผลจากการพัฒนา                
จะนําไปใช้ประโยชน์ ในองค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืน ๆ ต่อไปได้  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาปัญหา การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล
ปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี                      

2.  เพ่ือพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล            
ปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง พัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล

ปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

โดยได้กําหนดข้ันตอนและวิธีการวิจัยไว้ดังน้ี  

 ข้ันท่ี 1 ศึกษาปัญหาในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบล

ปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนตําบลปลายพระยา โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)              
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มี 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิรท์ 

ข้ันท่ี 2 พัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบล 
ปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี เทคนิคการพัฒนา การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลปลายพระยา โดยผู้วิจัยเลือกใช้ กระบวนการ AIC  

สรุปผลการวิจัย 
ขั้นท่ี 1 ผลการศึกษาปัญหาในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร องค์การ

บริหารส่วนตําบลปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี สรุปผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลปลายพระยา พบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลปลายพระยา ท้ัง 6 หลัก ในภาพรวม การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ี
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.36 เป็นลําดับแรก 
รองลงมาคือ การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย  3.33 หลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.28 หลักความโป่งใส 
มีค่าเฉลี่ย 3.17 หลักความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.14 และหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย 3.05 ตามลําดับ 

ขั้นท่ี 2 ผลการพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร องค์การบริหารส่วน
ตําบลปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี  

การพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลปลายพระยา 
จังหวัดกระบ่ี ทําการพัฒนาโดยใช้กระบวนการ AIC พบว่า 

1. สภาพปัญหาจากอดีตสู่ปัจจุบัน (A1) กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล การบริการมักมีการเลือกปฏิบัติ ผู้บริหารมีการใช้อํานาจนอกเหนือกฎข้อบังคับ
ท่ีกําหนด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแต่ละหมู่บ้านไม่เท่าเทียม ภายในองค์กรยังคงมีระบบอุปถัมป์และถือพวกพ้อง
ตนขาดระเบียบวินัย ละเลยการบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับ มีความขัดแย้งเกิดข้ึนในองค์กรอยู่บ่อย ๆ ไม่มีการรายงาน
ผลการดําเนินงาน บุคคลากรบางส่วนเห็นด้วยกับผู้รับเหมาโครงการ คือ พยายามช่วยปกปิดข้อผิดพลาด เพราะมี
ผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง การดําเนินโครงการขาดการวางแผนร่วมกัน บุคลากรบางส่วนเกิดความกลัวในอิทธิพล 
จึงไม่ใส่ใจกับปัญหาเพราะคิดว่าไม่ใช้เรื่องของตน การมอบหมายงานยังคงไม่ตรงกับความสามารถของบุคลกร 
กฎระเบียบภายในหน่วยงานหละหลวมไม่มีผู้บังคับใช้อย่าง ขาดจิตสํานึกสาธารณะ โครงการท่ีจัดทําไม่ได้รับประโยชน์
แต่ยังคงดําเนินโครงการต่อเพราะมีผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง  และใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ขาดการทํานุบํารุงดูแล
ให้อยู่ในสภาพท่ีดี ใช้งานได้ยาวนาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น   

2. อนาคตของการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรท่ีอยากให้เป็น (A2) กลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่า  อยากให้มีการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงให้ทราบกันอย่างท่ัวถึง บุคลากรมีการบริการ 
ท่ีไม่เลือกปฏิบัติ ผู้บริหารไม่มีการใช้อํานาจเหนือกฎข้อบังคับ มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเท่าเทียมกันไม่นํา
จํานวนประชากรมาเป็นเกณฑ์กําหนดงบประมาณ แต่ให้ดูความเหมาะสมและความจําเป็น อยากให้ไม่มีระบบ
อุปถัมป์ บุคลากรมีระเบียบวินัย บุคลากรไม่ละเลยระเบียบข้อบังคับ บุคลากรไม่มีความขัดแย้ง อยากให้บุคลากร 
มีการรายงานผลการดําเนินงาน มีการบริหารงานเป็นไปตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง เมื่อมีปัญหาในการทํางานมีการเปิดใจ 
พูดคุย ปรึกษาไม่ปิดบัง อยากให้บุคลากรให้ความร่วมมือในการทํางาน มีการวางแผนในการดําเนินโครงการร่วมกัน 
เสียสละเวลาเพ่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. บุคลากรใส่ใจกับปัญหาภายใน อบต. มีการมอบหมายงาน 
ให้ตรงกับความสามารถของบุคลากร มีการบังคับใช้กฎระเบียบภายใน อบต. อย่างจริงจัง บุคลากรมีความรับผิดชอบ
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ในการปฏิบัติหน้าท่ี อยากให้บุคลากรมีจิตสํานึกสาธารณะ นํางบประมาณท่ีได้มาไปใช้ให้คุ้มค่า มีการมอบหมายงาน
ให้เหมาะสมกับตัวบุคคล และบุคลากร ดูแลทรัพยากรให้อยู่ในสภาพท่ีดีใช้งานได้ยาวนาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร 
โต๊ะ เก้าอ้ี 

 3. กิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าจะต้องทํา เพ่ือเป็นการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้การปฏิบัติ
หน้าท่ี (I1) ได้แก่ จัดเวทีประชาคมให้ชาวบ้านได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายใน อบต.  จัดประชาสัมพันธ์
กฎระเบียบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้มีตู้ร้องเรียน แสดงความ
คิดเห็น จัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อบรมเก่ียวกับคุณธรรมประสารให้กลุ่มท่ีขัดแย้งภายในองค์กรเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จัดให้มีการช้ีแจงงบประมาณ จัดตั้งคณะกรรมการดูแลตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ จัดตั้ง
สภากาแฟ ประเมินความสามารถของบุคลากร ก่อนที่จะมีการมอบหมายงาน จัดรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทําป้ายรณรงค์ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนในการวางแผนการดําเนินงาน รณรงค์สร้างความ
เข้าใจให้ชาวบ้าน เพ่ือให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต. นําระบบประชาธิปไตย
เข้ามาใช้อย่างจริงจัง ตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลโครงการต่าง ๆ โครงการดูแลรักษาทรัพยากร
ภายในหมู่บ้านและซ่อมแซม โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องใช้ใน อบต. และโครงการลงพ้ืนท่ีสํารวจความคืบหน้าความคุ้มค่าของ
โครงการต่าง ๆ 

 4. โดยจัดประเภทกิจกรรมหรือโครงการออกเป็น 3 ลักษณะ (I2) คือกิจกรรมท่ีทําเองได้เสนอต่อ อบต.  
และขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

 5. หาผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรม / โครงการ (C1) 
 6.  การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา (C2)  ซึ่งได้แก่ จัดเวทีประชาคมให้ชาวบ้านได้รับทราบความ

เคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายใน อบต. จัดประชาสัมพันธ์กฎระเบียบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลจัดให้มีตู้ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น จัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อบรมเก่ียวกับ
คุณธรรมประสารให้กลุ่มท่ีขัดแย้งภายในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จัดให้มีการช้ีแจงงบประมาณ จัดตั้งคณะกรรมการ
ดูแลตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ จัดตั้งสภากาแฟ ประเมินความสามารถของบุคลากร ก่อนที่จะมีการ
มอบหมายงาน จัดรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทําป้ายรณรงค์ให้บุคลากรเข้ามามีส่วน             
ในการวางแผนการดําเนินงาน รณรงค์สร้างความเข้าใจให้ชาวบ้าน เพ่ือให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมของ อบต. นําระบบประชาธิปไตยเข้ามาใช้อย่างจริงจัง ตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
โครงการต่าง ๆ โครงการดูแลรักษาทรัพยากรภายในหมู่บ้านและซ่อมแซม โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องใช้ใน อบต. และโครงการ          
ลงพ้ืนท่ีสํารวจความคืบหน้าความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ 
 
อภิปรายผล 

จากสรุปผลการวิจัยข้างต้นสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1.  การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลปลายพระยา 

จังหวัดกระบ่ี ตามหลักนิติธรรม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง แต่ประเด็นที่น่าสนใจ คือ                 
การคํานึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ท่ีมาติดต่อราชการโดยให้บริการอย่างเสมอภาคซึ่งในข้อน้ีอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ํากว่าข้ออ่ืน ๆ อาจเป็นเพราะว่า บุคคลากรยังคงมีการเลือกปฏิบัติอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ        
สมพร วัชรภูษิต (2553 : 80) ศึกษาวิจัยเรื่อง พัฒนากระบวนการจัดการความรู้การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า สภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
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ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าเฉลี่ย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความคุ้มค่า และหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลางตามลําดับ 

2. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลปลายพระยา
จังหวัดกระบ่ี ตามหลักคุณธรรม ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ 
การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน มีระเบียบ
วินัย ประกอบวิชาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย ในข้อน้ีอยู่ในระดับค่อนข้างต่ํากว่าข้ออ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สุภัตรา วิมลสมบัติ (2548 : 85) ได้ศึกษาธรรมาภิบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : ศึกษากรณีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ ได้มีการบริหารงานโดยการนําหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักในการดําเนินงานขององค์กร ซึ่งทําให้
องค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชยสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ ทําให้ท้องถ่ิน 
มีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน และได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลปลายพระยา
จังหวัดกระบ่ี ตามหลักความโปร่งใส  ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางแต่ประเด็นท่ีน่าสนใจ 
คือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรับรู้ในการทํางาน ซึ่งในข้อน้ีอยู่ในระดับค่อนข้างต่ํากว่าข้ออ่ืน ๆ อาจเป็นเพราะ
ประชาชนไม่มีความต้องการเข้าไปรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากองค์กรเพราะคิดว่าไม่สําคัญกับตน และอาจคิดว่าตนไม่มี
ความรู้  ซึ่งสอดคล้องกับ การบรรยายของ นายสิทธิ หลีกภัย ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (2550 : 
ออนไลน์) ในหัวข้อ การบริหารองค์กรโดยหลักธรรมาภิบาล พบว่า ความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
น้ันได้แก่ การท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง น้ันสามารถถูกตรวจสอบได้จากหลาย ๆ กลไก เช่น การตรวจสอบ
ภายในการตรวจสอบโดยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) การตรวจสอบโดยคณะกรรมการปราบปรามทุจริต
คอรัปช่ันแห่งชาติ (ปปช.) การตรวจสอบโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน (สถ.) แต่การตรวจสอบท่ีดีท่ีสุด 
มาจากประชาชน “ท่ีมีความรู้” โดยการไม่เลือกพวกท่ีหวังจะคดโกงเข้ามาดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

4. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลปลายพระยา
จังหวัดกระบ่ี ตามหลักความรับผิดชอบ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางแต่ประเด็นท่ีน่าสนใจ 
การรับสิ่งใหม่ ๆ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตามหน้าท่ีรับผิดชอบให้ดีท่ีสุด ซึ่งในข้อน้ีอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ํากว่าข้ออ่ืน ๆ อาจเป็นเพราะ ไม่ชอบท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่อยากเรียนรู้อะไรเพ่ิมเติม 
เพราะคิดว่าไม่สําคัญ และเสียเวลา  ซึ่งสอดคล้องกับการสัมมนา ของ ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (2550 : ออนไลน์) เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการประกอบการ พบว่า 
เพ่ือสร้างมาตรฐานและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจอย่าง
ถูกต้อง สามารถนําแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังเพ่ือมุ่งเน้นสร้างจิตสํานัก 
ความตระหนัก และจริยธรรมในการประกอบการ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนายกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

5. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลปลายพระยา
จังหวัดกระบ่ี ตามหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางแต่ประเด็นท่ีน่าสนใจ 
คือ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งในข้อน้ีอยู่ในระดับค่อนข้างต่ํากว่าข้ออ่ืน ๆ เป็นเพราะประชาชนไม่กล้า
ท่ีจะเข้ามา มีร่วมเพราะคิดว่าตนไม่มีความรู้และไม่มีส่วนได้เสีย และจากสภาวะเศรษฐกิจ ต้องทํางานจึงไม่มีเวลา 
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 6.  การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลปลายพระยา 
จังหวัดกระบ่ี ตามหลักความคุ้มค่า ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจ 
คือ การนํา เทคโนโลยี เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีทันสมัยไปใช้ เพ่ือลดต้นทุนลดข้ันตอนการทํางานและเพ่ิมปริมาณผลผลิต  
ซึ่งในข้อน้ีอยู่ในระดับค่อนข้างต่ํากว่าข้ออ่ืน ๆ เป็นเพราะ บุคคลากรภายในองค์กรขาดความรู้ เก่ียวกับเทคโนโลยี 
หรืออุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ทําให้ไม่สามารถนํามาใช้งานได้ จึงยังคงท่ีจะทํางานรูปแบบเดิม ๆ  ไม่เปลี่ยนแปลง 

 7.  ผลการพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ี ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล
ปลายพระยา โดยใช้กระบวนการ AIC จะเห็นได้ว่ากิจกรรมท่ีสอดแทรกไว้ในแต่ละข้ันตอนมีเน้ือหาสาระท่ีสอดคล้อง
และต่อเน่ืองกัน โดยท่ีทุกคนมีส่วนในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ของแต่ละคนทําให้
ผู้เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการมีความสามารถในการจดจํา รับรู้ เข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้เข้าใจ          
มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้อย่างเป็นระบบและรวมกิจกรรมต่าง ๆ ทําให้บุคลากร สามารถนําหลัก          
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้เพ่ิมข้ึน ในกระบวนการ AIC มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการสร้างความคุ้นเคย          
มีการอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ทําให้บุคลากรเกิดความรู้เก่ียวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.  การวิจัยพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีฯ ได้ศึกษาข้อมูลภาคสนามเพ่ือค้นหาสภาพ
ปัญหา มากําหนดเป็นประเด็นในการพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีฯซึ่งจะทําให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
สูงสุดในการพัฒนา เพราะจะได้ข้อมูลท่ีตรงกับสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างแท้จริง ดั้งน้ันในการสร้างและการพัฒนา
กระบวนต่าง ๆ จึงควรมีการศึกษาข้อมูลภาคสนามความต้องการในการพัฒนาท่ีถูกต้องชัดเจน 

2.  ควรการกําหนดเน้ือหาวิชาในกระบวนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับปัญหาและความจําเป็นสามารถ
พัฒนาการปฏิบัติงาน ได้อย่างชัดเจน ดังน้ันในการจัดเวทีจึงควรเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เช่น 
เตรียมห้องประชุม สถานท่ีจัดกิจกรรม เตรียมสื่ออุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมครบถ้วน  

3. ควรสนับสนุนให้มีการรณรงค์นําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างกว้างขวางและจริงจัง 
สร้างจิตสํานึกให้บุคลากรทุกคน ในองค์การบริหารส่วนตําบลได้ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติงาน และการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

4.  ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ีระดับตําบลและ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดกระแสความต้องการพัฒนาและผลักดันให้มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์การบริหาร         
ส่วนตําบลต่อไป 
 
ข้อเสนอในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนตําบล ให้เหมาะสมต่อไป 

2. ควรมีการวิจัยในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งอ่ืน ๆ เปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีได้ว่าเป็นอย่างไร 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ปัญหาให้ประสบผลสําเร็จต่อไป  
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3. ควรมีการวิจัยเรื่อง ติดตามประเมินผลการพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี เพ่ือทราบว่าหลังจากผ่านการพัฒนาแล้วได้นําผลจาก
การเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่เพียงใด 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชน ตําบลถํ้าสิงขร อําเภอคีรีรัฐ

นิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วม        
ในการป้องกันยาเสพติดของประชาชน 2) เพ่ือพัฒนาและประเมินผลพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด
ของประชาชน กลุ่มตัวอย่าง เป็นหัวหน้าครัวเรือนจากการคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 36 คน เครื่องมือ เป็นแบบ
สัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม และเทคนิค AIC ผลการวิจัย ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมการป้องกันยาเสพติด คือ  
การร่วมรับรู้ ร่วมคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามประเมินผล และพัฒนาการมีส่วนร่วม
การป้องกันยาเสพติดโดยเทคนิค AIC 3 ข้ันตอน พบว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอดีตและปัจจุบัน (A1) 
คือ ขาดความรู้เรื่องยาเสพติด ความอยากรู้อยากลองทําให้ครอบครัวมีปัญหา เจ้าหน้าท่ีปล่อยปะละเลย ยาเสพติด
เป็นค่านิยมของกลุ่มวัยรุ่น ประชาสัมพันธ์น้อย ไม่มีหน่วยงานรัฐแนะนําการป้องกัน และการป้องกันยาเสพติด          
ในอนาคต (A2) วิธีการวิจัย คือ ให้ประชาชนมีความสามัคคี ยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนให้หมดไป ผู้ติดยาเสพติดได้รับการรักษา 
ผู้นํามีส่วนร่วมการป้องกันให้มากข้ึน การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ครอบครัวปราศจากภัยยาเสพติด อาชญากรรม
เด็กและสตรีลดลง มีความรักความเสมอภาคกัน ข้ันปฏิสัมพันธ์ แนวทางพัฒนาการป้องกันยาเสพติด ระบุกิจกรรม 
(I1) ถ้าอยากเห็นการป้องกันยาเสพติดในอนาคตจะต้องทํากิจกรรม แสดงความคิดเห็น แยกประเภทและจัดลําดับ
ความสําคัญ (I2) ประเภทกิจกรรมและจัดลําดับความสําคัญ ท่ีทําเอง ทําร่วม และการสนับสนุน ข้ันแนวทางปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ (C1) ประเภทกิจกรรม จัดลําดับความสําคัญผู้ร่วมประชุมลงช่ือแต่ละกิจกรรมโครงการ (C2) แผนปฏิบัติการ
ป้องกันยาเสพติด คือ ให้ความรู้ด้านยาเสพติด ส่งเสริมอาชีพผู้ใช้แรงงาน ครอบครัวอบอุ่นชุมชนสีขาว กีฬาต้านยา
เสพติด เฝ้าระวังตั้งจุดตรวจ บําบัดผู้ติดยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ติดตั้งกล้องวงจรปิดท่ีสาธารณะ 
และผลประเมินความรู้ เจตคติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าอบรมสูงกว่าก่อนปฏิบัติการอบรม และมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

คําสําคัญ : การพัฒนาการมีส่วนร่วม ยาเสพติด การป้องกันยาเสพติด   
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ABSTRACT 
The research on “the Development of Participation in Preventing Drug Problems in ThamSingkron Sub-

District, Kererutnikom District, Suratthani Province” The objectives of this research are: 1.To study the participation 
in prevention of drug addict, and it’s problems. 2 to developand evaluate the of participation in preventing drug 
problems. The samples are the headofhousehold to be selected by specific selection for 36 persons. The tools 
are interview, focus groups and the AIC technique. The research findings problems and obstacles Participation 
Theanti Drug public .of participation in recognition, decision making, planning, practicing, solutions, and development 
of participation in preventing of drug that use AIC technique consist of three steps. Find the Problems that the 
spread of drugs in the past to the present (A1) the lack of knowledge about drugs is curious to try out family 
problems. Officials abandoned the drugs became a popular among teenagers. The government official give a little 
advertisement, no advice prevention and the protection of the drug in the future(A2) The method research find 
that people should love each othersdruge can be eliminated, thedrugaddicts will have a proper treatment in 
order to maintainagood health especially,Thecommunity leaders also participate topreventand have a good 
cooperationtoworkeffectively, so family can lives without child crime, and female lowered. loveeach others and 
equal interact or influence among each other.For establishment of the guidelines to development the anti-drug 
method.Specific activity (I1)The drug prevention is needed to meet the target for future drug prevention activities 
must be submitted together or brainstorming by classification and priority (I2) the classification and priorities that 
practicing individual, cooperative,andtobe supported. The guide line to work responsible persons (C1) The 
classification activities, that the group ,prioritize them by providing attendees sign each project activities (C2) has 
planned to theanti-drug.in publicbyproviding knowledge thedrug. Promotejob opportunity, creation a warm family 
and white community (community without drug addict),sportsagainst drugs addict. Monitoring by the drug 
checkpoint, Cure the addiction. Publicize information about drug addict and establishment of CCTVin public. And 
evaluate knowledge impression upon a thing,were as follows equal of person training highest before action The 
training .and have,differencemeaning to Statisties 0.05 

Keywords  :Participation DevelopmentDrug Problems Preventing Drug 

บทนํา 
การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปใน

ลักษณะท่ีขาดพลังในการพัฒนา สถาบันหลักทางสังคมหลายสถาบันเกิดความอ่อนแอ ทําให้ปัญหายาเสพติดแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากข้ึน ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนรวมในทุกๆด้านนับตั้งแต่ด้านสุขภาพร่างกาย 
ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนด้านความมั่นคงของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด. 2544 : 29ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในกลุ่มของประชาชนพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฏร์ธานีซึ่งให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดระดับความรุนแรง ขจัดความเดือดร้อนของประชาชน (ศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุราษฏร์ธานี(ศพส.จ.สฏ.)และประกอบกับรายงานการจับกุมจากคดี
ต่างๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2555 ของสถานีตํารวจภูธรอําเภอคีรีรัฐนิคม ดังน้ันเพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชน โดยหวังว่าผู้ท่ีผ่านการอบรม ด้าน
ความรู้และเจตคติ ในการป้องกันยาเสพติดท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในเขตพ้ืนท่ีเป้าหมายอ่ืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของประชาชนตําบลถํ้าสิงขร อําเภอ 
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.  เพ่ือพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของประชาชน ตําบลถํ้าสิงขร 
อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชากรได้แก่ หัวหน้าครัวเรือน ตําบลถํ้าสิงขร อําเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 205 คน ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้
เกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนเป็นจํานวน 36 คน ใน10 ชุมชน ๆ ละ 3 คน 8 ชุมชน และชุมชนละ 6 คน  
2 ชุมชน รวม 36 คน ท่ีมีความสนใจและต้องการพัฒนาการมีส่วนร่วมท่ีมีประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อม และ
เลือกเฉพาะบุคคลท่ีให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลได้ (key Information) กําหนดการวิจัยเป็น 2 ข้ันตอน คือ 
 ข้ันตอนท่ี 1 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชน ตําบล
ถํ้าสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ข้ันตอนท่ี 2 เพ่ือพัฒนาและประเมินผล การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของ
ประชาชน ตําบลถํ้าสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
 ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชน ตําบลถํ้าสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีคือ ปัญหาการร่วมรับรู้ การร่วมคิดตัดสินใจ การร่วมวางแผน การร่วมปฏิบัติ การร่วมแก้ปัญหา 
การร่วมติดตามประเมินผล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1) 
 พัฒนาและประเมินผล การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชน ตําบลถํ้าสิงขร อําเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเทคนิค AIC (ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2) 

ข้ันการสร้างการเรียนรู้ พบว่า การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดในอดีตและปัจจุบัน (A1) ขาดความรู้
เรื่องยาเสพติด ความอยากรู้อยากลอง เจ้าหน้าท่ีปล่อยปะละเลย ยาเสพติดเป็นค่านิยมของกลุ่มวัยรุ่น 
ประชาสัมพันธ์น้อย ไม่มีหน่วยงานรัฐแนะนําการป้องกัน และการป้องกันยาเสพติดในอนาคต (A2) วิธีการวิจัยอยาก
ให้ประชาชนมีความสามัคคี ยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนให้หมดไป ผู้ติดยาเสพติดได้รับการรักษา ผู้นํามีส่วนร่วมการป้องกัน
ให้มากข้ึน การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ครอบครัวปราศจากภัยยาเสพติด อาชญากรรมเด็กและสตรีลดลง และ 
มีความเสมอภาค 

ข้ันแนวทางการพัฒนาการป้องกันยาเสพติดระบุกิจกรรมหรือโครงการ(I1)โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด
โครงการสานฝันครอบครัวอบอุ่นชุมชนสีขาวโครงการให้ความรู้แก่กลุ่มท่ีมีอาชีพเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด โครงการ
จัดตั้งกล้องวงจรปิดในท่ีสาธารณะโครงการเฝ้าระวังตั้งจุดตรวจโครงการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้แรงงานโครงการรักษาและ
บําบัดผู้ท่ีติดยาเสพติด โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดโครงการให้ความรู้กับประชาชนถึงภัย
ของยาเสพติดโครงการสัญจรประชาคมต่อต้านเรื่องยาเสพติดแยกประเภทของกิจกรรมและจัดลําดับความสําคัญ 
(I2) คือ 1) โครงการให้ความรู้กับประชาชนถึงภัยของยาเสพติด 2) โครงการให้ความรู้แก่กลุ่มท่ีมีอาชีพเสี่ยงต่อการ
ใช้ยาเสพติด 3) โครงการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้แรงงานในชุมชน 4) โครงการสานฝันสู่ครอบครัวอบอุ่นชุมชนสีขาว         
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5) โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด6.โครงการเฝ้าระวังตั้งจุดตรวจ/สกัด 7) โครงการรักษาและบําบัดผู้ท่ีติดยาเสพติด
8) โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด 9) โครงการสัญจรประชาคมต่อต้านเรื่องยาเสพติด
10) โครงการจัดตั้งกล้องวงจรปิดในท่ีสาธารณะ

ข้ันแนวทางการปฏิบัติ การแสวงหาผู้รับผิดชอบ (C1) กิจกรรมท่ีกลุ่มประชาชนสามารถทําเองได้ โครงการ
ให้ความรู้กับประชาชนถึงภัยยาเสพติด โครงการสานฝันสู่ครอบครัวอบอุ่นชุมชนสีขาวกิจกรรมท่ีประชาชนทําร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนโครงการให้ความรู้แก่กลุ่มท่ีมีอาชีพท่ีเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดโครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติดโครงการ
รักษาและบําบัดผู้ท่ีติดยาเสพติดโครงการสัญจรประชาคมเพ่ือต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมท่ีกลุ่มประชาชนขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนโครงการอบรมแก่ผู้ใช้แรงงานโครงการเฝ้าระวังตั้งจุดตรวจโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร โครงการจัดตั้งกล้องวงจรปิดในท่ีสาธารณะ 

ตารางท่ี 1 :  แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของ
ประชาชน (C2) 

กิจกรรม/ โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินงาน แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ทําเอง ทําร่วม สนับสนุน 

1. โครงการให้ความรู้
กับประชาชนถึง
ภัยของยาเสพติด

1. เพ่ือให้ประชาชน
ในชุมชนมีความรู้
ถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด

1. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

2. ส่ือสารผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ

√

√

1. คุณอภิชาติ ชัยเจริญ
2. คุณธีรวัฒน์ ไทยชนะ

2. โครงการให้ความรู้
แก่กลุ่มท่ีมีอาชีพ
ท่ีเส่ียงต่อการใช้
ยาเสพติด

1. เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงโทษ
และภัยของ
ยาเสพติดหรือ
ปัญหาของ
ยาเสพติด

1. จัดกิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกันในชุมชน

2. จัดอบรม

√

√

1. คุณฉลวย เกิดเงิน
2. คุณชัยเดช ไทยชนะ

3. โครงการฝึกอบรม
แก่ผู้ใช้แรงงาน
ในชุมชน

1. เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ

1. จัดศึกษาดูงาน
ในสถานท่ีต่าง ๆ
นอกพ้ืนท่ี

√ 1. คุณเพชมณี พร้อมวงค์
2. คุณสิทธิรัตน์ เกตุเพชร

4. โครงการสานฝัน
สู่ครอบครัว
อบอุ่นชุมชนสีขาว

1. เพ่ือรณรงค์ให้
ครอบครัวปลอดภัย
จากยาเสพติดโดย
จัดกิจกรรมใน
ชุมชน

1. ประชาสัมพันธ์
2. จัดกิจกรรม

ร่วมกัน

√

√

1. คุณอนันต์  หวัดคล้าย
2. คุณกฤษณะ สพานทอง

5. โครงการกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด

1. เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
เพ่ือรณรงค์โทษ
และภัยของ

1. ประชาสัมพันธ์
2. ประสานหมู่บ้าน

จัดหานักกีฬา
3. จัดกิจกรรมการ

แข่งขัน

√

√

√

√

1. คุณเสกสรรค์ อินทร์เทพ
2. คุณสุมณฑา ชัยชนะ
3. คุณภัคราวดี ชัยเจริญ
4. คุณกฤษดา อ่อนไสว
5. คุณวิษณุ บรรณาราช
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กิจกรรม/ โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินงาน แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ทําเอง ทําร่วม สนับสนุน 

ยาเสพติด 4. จัดบอร์ด
นิทรรศการโทษ/
ภัยของยาเสพติด 

5. ประเมินผล
กิจกรรม     

 

√ 

6. โครงการเฝ้าระวัง
ต้ังจุดตรวจ/สกัด 

1. เพ่ือให้ได้ข้อมูล
และการเคล่ือนไหว
ของกลุ่มขบวนการ 
ค้ายาเสพติด 

1. จัดอบรม 
2. เตรียมความพร้อม 
 เจ้าหน้าท่ี 
3. ออกลาดตระเวน 

  √ 

√ 

 

√ 

1. คุณวินัย  วิเศรษฐ์ 
2. คุณฐานันดร์ เจริญภักดี 

7. โครงการรักษา
และบําบัด 

 ผู้ท่ีติดยาเสพติด 

1. เพ่ือให้ผู้ท่ีติดยา
เสพติดรักษา             
ให้หายและเป็น 

 คนดีกลับสู่สังคม 

1. เยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย 
2. ประสาน

โรงพยาบาล 
3. รับเข้ารักษา 
4. ติดตามประเมินผล 

 √ 
√ 
√ 
√ 

 1. คุณวิชิต ชัยรักษา 
2. คุณภุชพงค์  สวัสดี  
3. คุณอุดมศักด์ิ ไพลอย 

8. โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารด้าน
ยาเสพติด 

1. เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร

 จากสถานการณ์
ต่าง 

1. จัดอบรมให้ความรู้ 
2. ประชาสัมพันธ์ 

  √ 
√ 

1. คุณสีหรักษ์ ขุนเสถียร 
2. คุณสุภาวัลย์  ชัยเจริญ 
 

9. โครงการจัดต้ังกล้อง
วงจรปิดในท่ี
สาธารณะและ
สถานท่ีราชการ 

1. เพ่ือความ
ปลอดภัยของชีวิต
และทรัพย์สิน 

1. จัดอบรมให้ความรู้ 
2. ติดตาม

ประเมินผล 

  √ 
√ 

1. คุณสถิต  ชุมเมฆ 
2. คุณสมนึก เกิดแก้ว 
 

10. โครงการสัญจร
ประชาคมเพ่ือ
ต่อต้านยาเสพติด 

1. เพ่ือให้ประชาชน 
 ร่วมกันกําหนด

แนวทางและ
ประเมินการ
ป้องกัน 

1. จัดประชุม
ประจําเดือน             
ในหมู่บ้าน 

2. ร่วมกําหนด
แนวทาง 

3. ปฏิบัติตามกิจกรรม
ตามแนวทางท่ีได้ 

4. ประเมินผล
กิจกรรม 

 √ 
 

√ 
√ 
 

√ 

 1. คุณสุนทร แก้วแดง  
2. คุณวณิดา เกตกิณฑะ 
3. คุณจันทราศุภลักษณ์ 
4. คุณศิรินทิพย์ อ่อนไสว 
5. คุณอรรตพงศ์ นุ้ยแดง 

 
และผลการประเมินความรู้ และเจตคติในแต่ละด้าน เช่น ด้านปัญหาการร่วมรับรู้ ร่วมคิดตัดสินใจ              

ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามประเมินผล ต่อการมีส่วนรวมในการป้องกันยาเสพติดของ
ประชาชน หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชน ตําบลถํ้าสิงขร อําเภอ

คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี1ข้ันตอนและวิธีการดังกล่าวผู้วิจัยมีประเด็นท่ีเห็นควรนํามา
อภิปรายผลดังน้ี 

ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากแบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มซึ่ง ผู้วิจัยได้ข้อมูลท่ีเป็นสภาพของปัญหาอย่างแท้จริง รวมท้ังมีความต้องการ
ให้ปัญหาของยาเสพติดซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญกับการแก้ปัญหาอยู่ในขณะน้ีเป็นกระบวนการจูงใจให้บุคคล 
ได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆในการสนทนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ 
(2543 : 105) ท่ีกล่าวว่า การสนทนากลุ่มจะทําให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ลึกซึ้งและละเอียด ทําให้ผู้ให้ข้อมูล 
มีความรู้สึกร่วม ท้ังในด้าน ร่วมคิดและตัดสินใจ และวางแผนกําหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แสดงความคิดเห็น ในการป้องกันปัญหายาเสพติดต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังหน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชน โดยเริ่มต้นจากการดูแลตนเองและครอบครัว เพ่ือป้องกันยาเสพติด 
ในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข็มแข็งและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ (2543 : 15) พบว่าในปัจจุบัน
สภาพปัญหายาเสพติดรุนแรงข้ึน ประเภทของยาเสพติดมีมาก มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง การค้ายาเสพติดเป็นไป
ในลักษณะขบวนการ มีผู้มีอิทธิพลในระดับท้องถ่ิน ปัญหาท่ีเก่ียวกับการป้องกันยาเสพติด คือการขาดความรู้ 
การวางแผนท่ีดี ส่วนการแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีถูกต้องน้ันต้องอาศัยความร่วมมือในชุมชนและสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2545 : 91) กล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติด สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ และประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 ท่ีมุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ผลักดันให้
องค์กรของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พัฒนาและประเมินผล การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชนการแพร่ระบาดของ
ปัญหายาเสพติดในอดีตถึงปัจจุบัน พบว่า ขาดความรู้เรื่องยาเสพติด เกิดความอยากรู้อยากลอง การประชาสัมพันธ์ 
และการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดมีน้อย ประชาชนขาดความร่วมมือ ซึ่งในส่วนน้ีสอดคล้องกับข้อมูลในด้านการ
ปราบปรามของคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านข้อมูลและวิชาการสารเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2544) การกําหนด 
อนาคตหรือวิสัยทัศน์ อันเป็นภาพอันพึงประสงค์ท่ีอยากเห็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในอนาคต 
การป้องกันปัญหา ให้มีความตระหนักถึงความสําคัญของการเข้ามามีส่วนร่วม โดยเริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง วินัย นุชชา (2543 : 68) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอยู่ในระดับมากในทุก ๆ ด้าน ในโครงการต่าง ๆ 
ในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยการจัดกิจกรรมทางเลือก เช่น กีฬา นันทนาการ การฝึกอาชีพ 
เป็นต้นด้านงบประมาณในการทํากิจกรรมของหมู่บ้านท่ีสอดคล้องกับ งานวิจัยของนรินทร์ แก้วมีศรีและคนอ่ืน ๆ 
(2546 : 125 - 126) ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมประชาคมในการดําเนินงานและพัฒนาเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บ้านไร่ดง และบ้านเดื่อง ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ทําให้
ศักยภาพในชุมชนเกิดการเรียนรู้ มีทัศนะคติท่ีดีต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดและครอบครัวทําให้ผู้นํา และประชาชน
มีประสบการณ์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ภายในชุมชนและประชาชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ชุมชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลซึ่งได้วางแนวทาง
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรอบการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดผลในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดท่ียั่งยืนต่อไป 
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และการประเมินผล การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการมีส่วนร่วมท้ัง 2 ข้ันตอนแล้วผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ทดสอบความรู้และเจตคติ เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของหัวหน้าครัวเรือน จํานวน 36 คน ด้านความรู้และเจตคติ        
ต่อปัญหาการมีส่วนร่วม คือ ปัญหาการร่วมรับรู้ ร่วมคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตาม
ประเมินผล สอดคล้องกับการศึกษาของ พัชยา ศิลปะพรหมมาศ (2552 : 162) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
พบว่า ระดับความรู้โครงสร้างหน้าท่ีในเทศบาลตําบล บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม   
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ของกลุ่มตัวอย่างในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชน ตําบลถํ้าสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 ประเด็น คือปัญหาการร่วมรับรู้ ร่วมคิดตัดสินใจร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา         
ร่วมติดตามประเมินผล โดยใช้แบบสัมภาษณ์พบว่า1) ปัญหาการรับรู้การแพร่ระบาดของยาเสพติด คือ ประชาชน 
จะไม่ทราบว่า ยาเสพติดมีการแพร่ระบาดในพ้ืนท่ี มากหรือน้อย รวมถึงประเภทและชนิดต่างๆในปัจจุบันประชาชน
ไม่เห็นว่า ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสําคัญแม้ว่าจะเกิดข้ึนกับคนใกล้ตัว ซึ่งทําให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็ว ซึ่งทําให้การป้องกันทําได้ยาก ส่งผลกระทบสู่ เยาวชน วัยรุ่น และวัยทํางานมากขึ้น เช่น ยาบ้า              
นํ้ากระท่อม ยาไอซ์ เป็นต้น สุดท้าย เกิดปัญหาในชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง 2) ปัญหาร่วมคิดตัดสินใจ คือ            
ขาดการร่วมคิดกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนใหญ่คิดแต่ไม่ร่วมตัดสินใจ ไม่มีการจัดเสวนาหรือ อบรม เพ่ือร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นให้เป็นทางการ มีแต่นโยบายของรัฐในการรณรงค์ป้องกันจึงทําให้กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมีน้อย 
จึงทําให้ข้ันตอนเกิดข้ึนได้ยาก บางส่วนก็ไม่กล้าในด้านการมีส่วนร่วม เพราะกลัวความขัดแย้งของกลุ่มผู้มีอิทธิพล   
3) ปัญหาร่วมวางแผน คือ หน่วยงานของรัฐและประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ มีการประชุมน้อย เพราะประชาชน
ต่างก็ต้องประกอบอาชีพ แม้มีการวางแผนแต่ก็ขาดการวางแผนท่ีรัดกุมและขาดประสบการณ์ 4) ปัญหาร่วมปฏิบัติ 
คือ หน่วยงานต่าง ๆ และผู้นํา มีการสนับสนุนในเรื่องการวางแผนน้อยการปฏิบัติก็เกิดขึ้นได้ยาก มีแต่นโยบาย         
จากรัฐ เช่น สถานศึกษาองค์กรชุมชน เจ้าหน้าท่ีตํารวจ แต่เป็นปัญหาท่ีเลี่ยงกันปฏิบัติมีเพียงคําสั่ง หรือนโยบาย 
เป็นบางครั้ง 5) ปัญหาการร่วมแก้ปัญหา คือประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะกลัว
กลุ่มผู้มีอิทธิพล หรือ แก้ปัญหาไม่ตรงจุดเพราะเป็นปัญหาท่ีซับซ้อน 6) ปัญหาการร่วมติดตามประเมินผลปัจจุบัน        
จะสําเร็จได้น้ัน ต้องผ่านข้ันตอนท้ัง 5 ก่อนไม่มีการเอาจริงเอาจังกับเรื่องน้ีเท่าท่ีควร หรือการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 
ไม่ต่อเน่ืองงบประมาณไม่เพียงพอในการประสานงานในทุกด้านให้พร้อมๆกันได้  

พัฒนาและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชน โดยเทคนิค AIC พบว่า 
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในอดีตและปัจจุบัน (A1) คือ ขาดความรู้เรื่องยาเสพติด ความอยากรู้อยากลอง 
เจ้าหน้าท่ีปล่อยปะละเลย ยาเสพติดเป็นค่านิยมของกลุ่มวัยรุ่น การประชาสัมพันธ์มีน้อย ไม่มีหน่วยงานรัฐแนะนํา
การป้องกัน และอยากเห็นการป้องกันยาเสพติดในอนาคต (A2) คือ อยากให้ประชาชนมีความสามัคคี ยาเสพติด         
ท่ีเกิดข้ึนให้หมดไป ผู้ติดยาเสพติดได้รับการรักษา ผู้นํามีส่วนร่วมการป้องกัน การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
อาชญากรรมเด็กและสตรีลดลง มีความรักความเสมอภาค ข้ันสร้างแนวทางการพัฒนาการป้องกันยาเสพติด ระบุ
กิจกรรมโครงการ (I1)คือโครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด สานฝันครอบครัวอบอุ่นชุมชนสีขาว ให้ความรู้กลุ่มอาชีพ          
ท่ีเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด การจัดตั้งกล้องวงจรปิด การเฝ้าระวังตั้งจุดตรวจการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้แรงงานการรักษา
และบําบัดผู้ท่ีติดยาเสพติดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดการให้ความรู้กับประชาชนถึงภัยของ        
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ยาเสพติดและโครงการสัญจรประชาคมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมโครงการและจัดลําดับความสําคัญ (I2) คือ 
1) โครงการให้ความรู้กับประชาชนถึงภัยของยาเสพติด 2) โครงการให้ความรู้แก่กลุ่มท่ีมีอาชีพเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด
3) โครงการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้แรงงานในชุมชน 4) โครงการสานฝันสู่ครอบครัวอบอุ่นชุมชนสีขาว 5) โครงการกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด 6) โครงการเฝ้าระวังตั้งจุดตรวจ/สกัด 7) โครงการรักษาและบําบัดผู้ท่ีติดยาเสพติด 8) โครงการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด 9) โครงการสัญจรประชาคมต่อต้านเรื่องยาเสพติด 10) โครงการจัดตั้ง
กล้องวงจรปิดในที่สาธารณะประเภทกิจกรรมและจัดลําดับความสําคัญ ที่ทําเอง ทําร่วม และการสนับสนุน 
ข้ันแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ (C1) ประเภทกิจกรรม จัดลําดับความสําคัญผู้ร่วมประชุมลงชื่อแต่ละกิจกรรม
โครงการ (C2) แผนปฏิบัติการป้องกันยาเสพติด คือ โครงการให้ความรู้ด้านยาเสพติด ส่งเสริมอาชีพผู้ใช้แรงงาน 
ครอบครัวอบอุ่นชุมชนสีขาว กีฬาต้านยาเสพติด เฝ้าระวังตั้งจุดตรวจ บําบัดผู้ติดยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ติดตั้งกล้องวงจรปิดท่ีสาธารณะ และผลการประเมินความรู้ เจตคติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าอบรม 
สูงกว่าก่อนปฏิบัติการอบรม และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ข้อเสนอแนะ 
จากการดําเนินการวิจัย เรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชน ตําบล

ถํ้าสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยมีประเด็นท่ีเสนอแนะใน 2 ประเด็น คือ 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1.1  ข้อเสนอแนะจากการดําเนินการวิจัย
1.1.1  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรรับการพัฒนาแนวคิดและทักษะในการทํางานร่วมกัน 

โดยได้แนวคิดในการปรับลักษณะงาน เป็นรูปแบบของการพัฒนาและวิจัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
เช่น ผู้นํา และประชาชน 

1.1.2  การปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีให้แก่ เยาวชน ให้เข้าใจถึงปัญหา และการแก้ไขปัญหา 
ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี จะทําให้ประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1.2  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
    ควรจัดสื่อเผยแพร่เก่ียวกับสถิติใน สถานการณ์ปัจจุบันของชุมชนในเรื่องของยาเสพติด 

เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจ เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารให้เกิดจิตสํานึกของการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา 
ยาเสพติดในชุมชน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1  ให้มีการนํารูปแบบของกิจกรรมโครงการท่ีได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้

ในสถานทีอ่ืน ๆ รวมท้ังต้องเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.2  ให้มีการนําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา 

ยาเสพติดของประชาชน ตําบลถํ้าสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยใช้เทคนิค AIC ไปทดลองใช้  
 2.3  การศึกษาวิจัยในรูปแบบการมีส่วนร่วม ต้องมีการดําเนินการในลักษณะให้ ประชาชน ผู้นํา

ท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในแต่ละหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด มีส่วนร่วมในการป้องกันไปพร้อม ๆ กัน 
และต้องต่อเน่ือง 
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การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. เพ่ือนําไปใช้ในสถานศึกษาและสถานท่ีราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการวิจัยในครั้งต่อไป 
 3. เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีได้มาไปพัฒนาด้านบุคคลกรของหน่วยงานท้องถ่ินในการร่วมศึกษาและค้นคว้า 
 4. เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้กับประชาชน และผู้นําในส่วนต่าง ๆ ในเรื่องการป้องกันยาเสพตดิ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชน 

2) สร้างแผน และ3) นําแผนการจัดการความรู้ไปใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกําหนดข้ันตอนเป็น 3 ข้ันตอน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พบ ผลการวิจัยดังน้ี 

ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการในการกําจัดขยะมูลฝอยของคณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี โดยเก็บข้อมูลจากการสอบถามคณะกรรมการชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 218 คน พบว่ากรรมการ
ชุมชนมีเจตคติต่อปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ชุมชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเมือง  และปัญหาประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย พบว่า อยู่ในระดับมาก ส่วน
ปัญหาการบริหารกําจัดขยะมูลฝอยและปัญหาการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
อยู่ในระดับปานกลางและมีความต้องการในการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยในระดับมาก จากผล
การศึกษาได้นํามาใช้ในการสร้างโครงร่างแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชนเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีซึ่งประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เนื้อหากิจกรรม ส่ือหรืออุปกรณ์และเมื่อนํา
โครงร่างแผนให้ผู้รอบรู้เฉพาะทางจํานวน 10 คน ได้ตรวจสอบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผน 
พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุดและมีความสอดคล้องในระดับมากทุกประเด็น ผลการนําแผนปฏิบัติการ
ไปทดลองใช้ในการจัดการความรู้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่มแบบเจาะจงจํานวน 35 คน พบว่า คณะกรรมการชุมชน
ได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันตามกระบวนการจัดการความรู้โดยมีการกําหนดหัวปลา คือ “การกําจัดขยะมูลฝอยของ
กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เป็นเลิศ” การจัดตลาดนัดความรู้ การกําหนดแก่นความรู้ การสร้าง
ตารางอิสรภาพประเมินตนเอง ประกอบด้วย ปัจจัยความสําเร็จ 5 ด้าน คือ วิธีการกําจัดขยะในชุมชน การสร้างรายได้
จากขยะมูลฝอยในชุมชน การนําขยะกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การสร้างความรู้/จิตสํานึกในการกําจัดขยะมูลฝอย การ
สร้างการมีส่วนร่วมในการกําจัดขยะในชุมชน การประเมินตนเอง โดยใช้ตารางอิสรภาพ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมท้ัง 5 กลุ่ม 
ประเมินตนเอง ตามแก่น ความรู้ทั้ง 5 ด้านในสภาพการณ์ปัจจุบัน(C)การกําจัดขยะมูลฝอยของคณะกรรมการชุมชน อยู่ใน
ระดับ 2 แต่สภาพการณ์ที่ต้องการในอนาคต (T) อยู่ในระดับ 5 การประเมินผลหลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
และการกําหนดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ได้แก่โครงการขยะแลกไข่และของใช้ ในครัวเรือน โครงการดอกไม้
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ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โครงการธนาคารขยะ โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา และโครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกใน
ครัวเรือน

คําสําคัญ : การจัดการความรู ้ขยะมูลฝอย
Abstract 

The purpose of this research were to study the problems and needs in waste disposal of Community 
Committees, to build knowledge management and to take the plan of knowledge management using in waste 
disposal of Community Committees in area of Suratthani Municipality, Muang District, Suratthani Province. The results 
of research were as follows: 

The results on studying the problems in waste disposal of Community Committees in area of Suratthani 
Municipality, Muang District, Suratthani Province in aspect of attitude problem to understanding on the waste by 
collecting data from inquiring 218 Community Committees as the sample found that Community Committees had the 
attitude to the problems on understanding, performance as roles and duties of Community Committees, participation 
of Community Committees in waste disposal in town area and people problem in waste disposal in overall found that 
were in much level, whereas the problems of waste disposal management and learning exchange for waste disposal 
of Suratthani Municipality  were in middle level and having the needs in co-learning exchange in waste disposal was in 
much level and taking the study results to use in building the framework of plan of knowledge management in waste 
disposal of Community Committees in area of Suratthani Municipality which consisted of principles and reasons, 
objectives, activity contents, media or tools and performance evaluation and 10 specific scholars. Examining the 
convenience and accordance of plan of workshop found that had the convenience in much level to the most level 
and having the accordance in much level of all issues and when taking the performance plan to test for using in 
knowledge management by fixing the topic, namely “excellent waste disposal of Community Committees in area of 
Suratthani Municipality”, powerful stories, knowledge assets extraction, knowledge market fair establishment, defining 
core of knowledge, building self-assessment table consisting of 5 aspects of success factors, namely methods of waste 
disposal in community, building income from the waste in community, recycling the waste for utilization, 
knowledge/consciousness building in waste disposal, participation building in waste disposal in community, using self-
assessment table found that all 5 groups of trainees had self-assessment as 5 aspects of cores of knowledge. Most 
current situations being in level 2 and needed future situations being in level 5  found that all of current groups (C) 
are in level 2 and in the future (T) are in level 5. Assessment after workshop on knowledge management and defining 
the project activities of waste segregation in community, project of waste exchanging eggs and household appliances, 
project of invented flowers from abundant materials, project of waste bank, project of beautiful houses by our hands 
and project of household plastic reduction campaign. 

Key Word : Knowledge management, waste disposal 
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บทนํา 
สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดหน่ึงในภาคใต้ ท่ีมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมมีการเจริญเติบโตมาเป็น

ลําดับ ผลจากการพัฒนาทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้ึนของประชากร การขยายตัวของ
ชุมชนเมือง ลักษณะของชุมชนจากเกษตรกรรมไปเป็น เกษตรอุตสาหกรรมมากข้ึน ส่งผลทําให้ปริมาณขยะมูลฝอยมีเพิ่ม
มากข้ึนด้วย จากการศึกษาพบว่าปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนและมีเพ่ิมอย่างมากมายในทุกปี หากไม่ได้รับการแก้ไขท่ีถูกต้อง
ย่อมจะส่งผลกระทบต่อปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ การดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดให้
เทศบาลและเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล  มีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถ่ิน และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 3  มาตรา 50  ได้กําหนดหน้าท่ี
ของเทศบาลไว้หลายประการ รวมถึงต้องรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการจัดการขยะ
มูลฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเป็นแกนนําหลักของชุมชนแต่ละแห่งในการสร้างจิตสํานึก และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้องเข้าจะต้องเข้ามา จัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนโดยมุ่งหวังให้
เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาขยะมูลฝอยล้นเมือง 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นชุมชนที่ต้ังอยู่ในตําบลตลาด อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จัดรูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล ต่อมาในปี พ.ศ.2475 ได้มีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย จึงได้มีการตรากฎหมายใหม่เก่ียวกับเทศบาลฉบับแรกข้ึน คือ
พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ซึ่งมีผลทําให้สุขาภิบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล
เมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2478 มีพ้ืนที่ 2.67 ตารางกิโลเมตรและเมื่อ 14 ตุลาคม พ.ศ.2501 ได้ขยาย
เขตเทศบาลทําให้มีพื้นท่ีเป็น 6.95 ตารางกิโลเมตร ต่อมาท้องถ่ินมีความเจริญอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายเขตตามพระราช
กฤษฎีกาการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 59ลงวันที่ 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2537 ครอบคลุมพ้ืนที่ 68.97 ตารางกิโลเมตร และเม่ือวันท่ี 19 
เมษายน พ.ศ. 2550 นายอารี วงศ์อาริยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องการเปล่ียนแปลงฐานะเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 4 
พฤษภาคม พ.ศ. 2550  

ปัจจุบันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีชุมชนทั้งหมดจํานวน 43 ชุมชน จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี มีจํานวน 126,859 คน(ข้อมูลสํานักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลนคร   สุราษฎร์ธานี ณ วันท่ี  29 กุมภาพันธ์ 
2555) ซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนมีแนวโน้มที่กระจายจากสาขาการผลิตภาคเกษตร ปรับตัวเข้าสู่การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน จากการเพ่ิมของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชนมีค่อนข้างสูง อีกท้ัง
มีการตั้งโรงงานประกอบธุรกิจหลายประเภทในพื้นที่ กิจกรรมการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ 
การอุปโภคและบริโภค ซึ่งแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยที่สําคัญได้แก่ โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสดตลาดนัด ชุมชนแออัด 
และโรงงานต่างฯ การดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร 
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สุราษฎร์ธานี มีจําเป็นจะต้องวางแผน การกําจัดขยะมูลฝอยปริมาณมหาศาลท้ังจํานวน 43 ชุมชน การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการจัดเก็บมิสามารถจะลดความรุนแรงของปัญหาขยะมูลฝอยให้ลดลงได้ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสังคม เช่น ปัญหาน้ําเสีย น้ําเน่าเสีย กล่ินเหม็น แมลงวัน เป็นผลมาจากการจัดการขยะมูลฝอยและ
รูปแบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น   

ผู้วิจัยซึ่งเป็นสมาชิกอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้เห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง พบว่ามีขยะมูล
ฝอยตกค้างตามจุดจัดเก็บต่างฯในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และผ่านทางส่ือ จึงได้เล็งเห็นปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ว่าการแก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชนให้ลดปริมาณลงได้ ดังน้ันการจัดการเรียนรู้ปัญหาร่วมกันของกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยการศึกษาปัญหาและการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อนําไปสู่การประเมินผลการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยคาดหวังว่าจะนําไปสู่การจัดการความรู้ในการกําจัด
ขยะมูลฝอยของกรรการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชน
2. เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชน
3. เพื่อนําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชน

วิธีการวิจัย 
ข้ันตอนที่ 1  ศึกษาปัญหาในการกําจัดขยะมูลฝอย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น  2 ส่วน คือ 

1. ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาข้อมูลภาคสนาม โดยกําหนดวิธีการและข้ันตอนในการศึกษา ดังน้ี

2.1 พื้นท่ีในการศึกษา คือ พื้นท่ีเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.2.1 ประชากร คือ กรรมการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี จํานวน 43 ชุมชน รวมทั้งส้ิน 473 คน 

2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  2.2.2.1 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาข้ันที่ 1 จํานวน 218 คน ซึ่งกําหนดขนาดตัวอย่างจากตาราง

สําเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน (สุนทร พูนเอียด,2543 : 112)และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการจับสลากไม่ใส่คืน 

  2.2.2.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาข้ันที่ 3 จํานวน 36 คน เลือกจากแกนนําท่ีสมัครใจเข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการและเป็นกรรมการชุมชนที่ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างจริงจัง ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) 
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 2.3  เครื่องมือที่ ใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้ วิจัยได้สร้างข้ึนโดยยึดตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและได้ข้อแนะนําจากผู้รู้ตลอดจนอาจารย์ท่ีปรึกษาออก
แบบสอบถามท่ีใช้เก็บข้อมูลประกอบด้วย  

 2.4  การตรวจสอบเครื่องมือ เพื่อให้การศึกษาข้อมูลภาคสนามมีความถูกต้องสามารถวัดค่าได้อย่าง
เที่ยงตรง และมีความความถูกต้องเช่ือถือได้ ก่อนจะนําเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบหา
คุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 

2.4.1 การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามที่สร้างข้ึนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาที่จะวัด (Content Validity) และนําไป
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม ก่อนนําไปทดสอบหาความเช่ือม่ันต่อไป 

2.4.2 การทดสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่ได้ผ่านการปรับปรุงแล้ว
ไปทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try Out) ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทําการศึกษาจริงมีลักษณะใกล้เคียง
เคียงกับประชากรที่ทําการศึกษาจํานวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือม่ัน โดยใช้สูตรการหาค่าความเช่ือม่ันสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาช (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.2540:125-126) ก่อนนําไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลแบบสอบถามที่ผ่านการการทดสอบ
เครื่องมือแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

 2.6  การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่  ค่าเฉล่ีย ( X )  ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Stand Deviation : SD )  

ข้ันตอนที่ 2  สร้างแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอย 
จากการดําเนินการในข้ันตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการ

กําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชน ซึ่งได้นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในข้ันตอนที่ 2 เป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยข้อที่ 2 ที่กําหนดไว้ คือ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอย โดยใช้เทคนิคการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ในการดําเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างโครงร่างแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอย ประกอบด้วย
1.1 หลักการและเหตุผล นําข้อมูลท่ีเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการกําจัดขยะมูลฝอย 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลจากการศึกษาภาคสนามจากการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามในประเด็น
ต่าง ๆ ที่กําหนดมาเป็นหลักการ และเหตุผลในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้กรรมการชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีดําเนินการเรียนรู้การกําจัดขยะ
มูลฝอยโดยเทคนิคการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและหลักการเหตุผลท่ี
กําหนด 

1.3 องค์ประกอบเชิงเนื้อหา ประกอบด้วย เรื่องเล่าประทับใจ ขุมความรู้ แก่นความรู้ การสร้างตาราง
อิสรภาพ การประเมินตนเอง และการประเมินหลังปฏิบัติการจัดการความรู้ (AAR) 
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1.4 เทคนิคและวิธีการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชนเขตเทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ศึกษาวิจัยเลือกใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ประกอบด้วยข้ันตอนการดําเนินการดังแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประกอบด้วยข้ันตอน ดังนี้ 

1.4.1 เรื่องเล่าที่ประทับใจ 
1.4.2 ให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติแลกเปล่ียนเรื่องเล่า ความภูมิใจ ประทับใจในการกําจัดขยะมูลฝอยจากท่ี

บ้าน / ชุมชนที่อาศัย ที่ผ่านมาของแต่ละคนเพื่อจะได้ร่วมกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ (Knowledge Vision and 
Knowledge Strategy) 

1.4.3 ให้สมาชิกแต่ละคนช่วยกันสกัดขุมความรู้จากเรื่องเล่าของแต่ละคน 
1.4.4 ให้สมาชิกแต่ละคนช่วยกันสังเคราะห์ขุมความรู้เป็นแก่นความรู้ (Core Competence) โดย

การจัดตลาดนัดความรู้ 
1.4.5 ให้สมาชิกร่วมกันประเมินตนเองจากตารางอิสรภาพ 
1.4.6 ให้ตัวแทนในแต่ละคนนําเสนอผลการประเมินตนเองตามตารางอิสรภาพ 
1.4.7 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติร่วมกันวางแผนงาน / โครงการ เพื่อพัฒนากลุ่มจากการประเมินตนตาม

ตารางอิสรภาพ 
1.4.8 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการร่วมสรุปบทเรียนว่าที่ทําการศึกษากันที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่ถือว่าทําได้ดี

และมีอะไรบ้างท่ียังบกพร่องต้องทําการปรับปรุงแก้ไข ที่เรียกว่า After Action Review : AAR 
1.6 การประเมินผลปฏิบัติการจัดการความรู้ 

1.6.1 การสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม 
1.6.2 การอภิปราย ซักถาม การตอบคําถาม 
1.6.3 ข้อเสนอแนะของวิทยากร 
1.6.4 การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
1.6.5 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. การตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอย
2.1 ผู้วิจัยนําโครงร่างแผนการปฏิบัติการจัดความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชนเขต

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามคํา
เสนอแนะ 

2.2 ตรวจสอบโครงร่างแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชนเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยใช้เทคนิค   (Subject Matter Specialist :SMS) หรือ
ให้ผู้รอบรู้เฉพาะทาง จํานวน 10 คนโดยใช้แบบสอบถามเรียงลําดับ(Ratting Scale) มีการประเมินค่า 5 ระดับ คือ มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติมัชฌิมเลขคณิต( Arithmetic Mean : X ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devision : S.D.) และนําค่าคะแนนท่ีได้มาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กําหนด 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2542 : 100) ดังน้ี 
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3. การปรับปรุงแก้ไขโครงร่างแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชนเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดําเนินการหลังจากผู้รอบรู้เฉพาะทางได้ตรวจสอบแล้ว โดย
นําข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ มาแก้ไขและปรับปรุง ท้ังนี้โดยยึดหลักวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัยเป็นหลัก ก่อนจะ
นําไปใช้ปฏิบัติการจัดการความรู้ในข้ันต่อไป 

ข้ันตอนที่ 3 การนําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยไปทดลองใช้ 
  การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้เป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในข้อท่ี 3 ที่กําหนดไว้ว่าเพื่อนํา

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอย ที่สร้างข้ึนไปปฏิบัติการจัดการความรู้ ดําเนินการ ดังนี้ 
3.1 สถานท่ีดําเนินการวิจัย สถานท่ีในการวิจัย คือ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กรรมการชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จํานวน 36 คน เลือกจากแกนนําท่ี

สมัครใจเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการและเป็นกรรมการชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) 

3.3 เทคนิควิธีการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยใช้เทคนิคการวิจัย เชิงปฏิบัติการณ์ 
3.4. เครื่องมือในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต กล้อง

ถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 
3.5 การประเมินผล ใช้แบบการสังเกต สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การอภิปราย ซักถาม และการตอบ

คําถาม 
3.6 การปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอย โดยการแก้ไขโครงร่างแผนปฏิบัติการ

จัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอย ได้ดําเนินการหลังจากได้ประชุมปฏิบัติการเสร็จส้ิน โดยนําข้อบกพร่องและ
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ของการนําไปใช้มาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะ
มูลฝอยของกรรมการชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สมบูรณ์และสามารถ
นําไปใช้ได้จริงต่อไป  

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการ ชุมชนเขตเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในข้ันนี้ดําเนินการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากกรรมการ
ชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 218 คน ใช้แบบสอบถามซึ่งมี 2 ข้ันตอนหลัก คือ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลเฉพาะด้านเกี่ยวกับ ปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมในการกําจัดขยะมูลฝอยของ
คณะกรรมการชุมชน ผลการศึกษามีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย คือ 

 ปัญหาในการกําจัดขยะมูลฝอยของคณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่พบว่า ด้านปัญหา
เจตคติต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยด้านปัญหาการปฏิบัติตนเองตามบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุมชน  ด้านปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเมือง ด้าน ปัญหาประชาชนใน
การกําจัดขยะมูลฝอย ด้าน ปัญหาการบริหารกําจัดขยะมูลฝอย ด้านปัญหาการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการกําจัดขยะมูล
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ฝอย ภาพรวมอยู่ในระดับมากและ ระดับความต้องการในการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของ
กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยรวมพบว่า ระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก จากความต้องการ
ดังกล่าว ได้สอดคล้องกับแนวคิด ในการพัฒนาชุมชน ซ่ึงสัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2543 : 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การ
พัฒนาชุมชน คือการพัฒนาในทุกด้านของความกินดีอยู่ดีของคน (Well-being of Individual ) ทางเศรษฐกิจการเมือง
และทางสังคมวัฒนธรรม และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาชุมชนที่เห็นว่า เป็นเรื่องของการปฏิบัติ คือ คนและชุมชนต้อง
มีการพัฒนา เพื่อมีความสันติสุขและสันติภาพ การพัฒนาคุณภาพของประชาชนนั้นจะต้องริเริ่มจากภาวะความเป็นอยู่
ของชุมชน โดยให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยชุมชนเอง นอกจากนี้ความต้องการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน ดังกล่าว สอดคล้องกับหลักการพัฒนาชุมชนของสัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2541:31-32) ใน 6 หลัก คือ 1)
หลักการช่วยเหลือตนเอง 2)หลักการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม 3) หลักประชาธิปไตยในการดําเนินงาน 4) หลักการใช้
ประโยชน์จากผู้นําท้องถ่ิน 5)หลักความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถ่ิน  

ผลการสร้างโครงร่างแผนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชนเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้วิจัยได้ดําเนินการโดยนําข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาจาก
เอกสารและการศึกษาภาคสนามมาใช้กําหนด โครงร่างแผนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งด้านหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์และเน้ือหา ตลอดจนการออกแบบแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม และเม่ือนําโครงร่างไปให้ผู้รอบรู้เฉพาะทาง (SMS) ตรวจสอบประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้อง 
พบว่า ความเหมาะสมมีค่าคะแนนเฉล่ียมาก ถึงมากที่สุด และมีความสอดคล้อง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียในระดับมากทุก
ประเด็น จากผลการดําเนินการดังกล่าว สอดคล้องกับหลักการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมไว้ 6 ข้ัน คือ ปัญหา
และความจําเป็น จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระของแต่ละวิชา เทคนิคและวิธีการฝึกอบรม ส่ืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน
การฝึกอบรม เวลา และการประเมินผลการฝึกอบรม และระบบการสร้างหลักสูตรของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2533:231) ท่ี
กําหนดระบบไว้ 4 กรอบกว้างๆ คือ ส่ิงที่กําหนดไว้ในหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
และการปรับปรุงก่อนนําไปทดลองและใช้จริง จากผลการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยมีความมั่นใจในการดําเนินการ
จัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชน 

 ผลการนําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชนเขตเทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปทดลองใช้ ดําเนินการโดยนําแผนปฏิบัติการฝึกอบรมที่พัฒนาข้ึนไป
ทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 36 คน โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการความรู้ และดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามแผนปฏิบัติการอบรมที่ได้กําหนดไว้ การใช้เทคนิคและกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการวิทยากรและส่ือต่างๆส่ิงอํานวย
ความสะดวกและส่ิงจูงใจต่อกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา แก้วเทพ (2533 : 38-46) ได้เสนอวิธีการ
เรียนการสอนเพื่อสร้างชีวิตและจิตสํานึกไว้ 3 หลัก คือ 1) ต้องเป็นการเรียนการสอนจากสภาพความเป็นจริง(Inductive 
Method) 2) เน้นปัญหาและการแก้ปัญหา และ3) การมีความคิดวิพากษ์วิจารณ์ หรือ “คิดเป็น” และสอดคล้องกับ
เทคนิคการประชุมอย่างมีส่วนร่วม ของทวีศักด์ิ  นพเกสร (ม.ป.ป. : 1-15) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้วิธีหนึ่งเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์กับคนอ่ืน ทุกคนในที่ประชุมจะเรียนรู้ความแตกต่าง ความหลากหลาย รู้จัก 
อดกล้ัน และประนีประนอม โดยใช้เหตุผลของการตัดสินใจร่วมกัน โดยมีข้ันตอนหลักๆคือ 1) ให้ภาพรวมของ
สถานการณ์ หรือสภาพปัญหาในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิคการวาดแผนภูมิความคิด ในการแจกแจงประเด็นและสรุปให้
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เข้าใจ 2) ช่วยกันจัดลําดับความสําคัญของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา มีการถกเถียงแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระและเปิดเผย อาจจะด้วยวิธีการเขียน การพูดการแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้ร่วมประชุมจะได้ฝึกทักษะในการ
ละลายพฤติกรรม การขจัดความขัดแย้ง ความอดทน อดกล้ันและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 3) การสรุปแนวทางในการ
แก้ปัญหาและร่วมมือปฏิบัติกันอย่างจริงจัง การร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติร่วมกัน นอกจะได้เรียนรู้
ร่วมกันแล้ว ทุกคนจะมีความรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะต้องร่วมกันพัฒนาชุมชน ของตนตลอดจนแสวงหาอนาคต
ร่วมกัน 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากข้อค้นพบดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า กรรมการชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี  มีปัญหาในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชน ท้ัง 6 เรื่อง คะแนนเฉล่ียในระดับมาก แต่มีความ
ต้องการในการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 6 
เรื่อง มีค่าคะแนนเฉล่ียในระดับมาก ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ากรรมการชุมชน เห็นความสําคัญในการกําจัดขยะมูลฝอย 
ท้ังด้าน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ด้านปัญหาการปฏิบัติ ตนเองตามบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุมชน ด้านปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเมือง ด้านปัญหาประชาชนใน
การกําจัดขยะมูลฝอย ด้าน ปัญหาการบริหารกําจัดขยะมูลฝอย ด้านปัญหาการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการกําจัดขยะมูล
ฝอย ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญต่อคุณภาพชีวิตโดยเป็นความต้องการพัฒนาผู้นําท้องถ่ินในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การพัฒนา
ด้านประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาการพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของไทย ฉบับที่ 8 -
11 ที่เน้น คน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 

การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. หน่วยงานที่ควรนําแผนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการ

ชุมชนที่ผู้วิจัยพัฒนา ข้ึน ไปใช้ คือ องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกําจัดขยะ
มูลฝอยของกรรมการชุมชน ผู้นําชุมชน หรือองค์กรชุมชนต่างๆท่ีมีในชุมชน โดยการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบท
ของแต่ละชุมชน 

2. ในการนําแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชนเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปใช้ควรคํานึง ดังนี้ 

  2.1 การเตรียมอาคารสถานที่ อุปกรณ์การฝึกอบรมและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและเอ้ือต่อการ
ดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชน 

  2.2 การดําเนินการฝึกอบรม ควรยึดแผนการฝึกอบรมที่พัฒนาข้ึน ท้ังนี้จะต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละชุมชน 

  2.3 เทคนิคการฝึกอบรมควรเน้นกระบวนการที่ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง มากกว่าที่จะให้มีวิทยากร
บรรยาย จึงควรเป็นกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะและปัญหารูปแบบสื่อ พัฒนา ประเมินผลและปรับปรุง

รูปแบบสื่อให้ความรู้เพ่ือการป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่าตําบลบางม่วง อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา มีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยการศึกษาจากเอกสารและการศึกษาภาคสนามด้วยวิธีสังเกตและสนทนากลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 30 คน 
ซึ่งมีผลการวิจัย ดังน้ี ลักษณะและปัญหาของรูปแบบสื่อให้ความรู้เพ่ือการป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่า มีรูปแบบ
สื่อแผ่นพับ สื่อโปสเตอร์ และสื่อป้ายนิเทศท่ีมีลักษณะเป็นภาษาไทยอย่างเดียว สื่อโปสเตอร์ใช้วัสดุท่ีไม่คงทน 
สื่อป้ายนิเทศมีคําขวัญและสื่อบุคคลมีความรู้ กล้าแสดงออก สื่อสารภาษาพม่าได้ชัดเจน ผลการพัฒนารูปแบบ
สื่อให้ความรู้เพื่อการป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่าตําบลบางม่วง อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา โดยนําข้อมูล 
ท่ีได้จากการศึกษา มากําหนดโครงร่างรูปแบบสื่อให้ความรู้เพ่ือการป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่าดังน้ี รูปแบบสื่อ
แผ่นพับ สื่อโปสเตอร์ สื่อป้ายนิเทศมีลักษณะสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาพม่า ข้อความภาษาไทยอยู่ด้านบน
และภาษาพม่าอยู่ด้านล่าง รูปภาพจริงประกอบ วัสดุท่ีใช้ต้องคงทน สําหรับสื่อป้ายนิเทศใช้ข้อความเป็นคําขวัญ 
และคําสั้นเข้าใจง่าย รูปแบบสื่อบุคคลมีลักษณะท่ีสื่อสารภาษาพม่าได้ มีความรู้เรื่องที่ใช้สื่อสาร และผลการ
ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบสื่อการให้ความรู ้เพื่อการป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่าตําบลบางม่วง 
อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา มีดังน้ีรูปแบบสื่อแผ่นพับ สื่อโปสเตอร์ และสื่อป้ายนิเทศ ต้องมีลักษณะสองภาษา 
ภาษาไทย และภาษาพม่า ข้อความภาษาไทยอยู่ด้านบนภาษาพม่าอยู่ด้านล่าง ประกอบด้วย สาเหตุ อาการ 
การรักษา และการป้องกัน มีรูปภาพประกอบ ใช้สีสันสดใสเพ่ือดึงดูดการอ่าน ระบุสถานท่ี ให้คําแนะนําหรือรักษา 
และเบอร์โทรศัพท์ สื่อแผ่นพับ มีวิธีการใช้แจกจ่ายสื่อแผ่นพับพร้อมกับการให้ความรู้จากสื่อบุคคลควบคู่สื่อโปสเตอร์ 
ใช้วัสดุในการผลิตที่มีความคงทน วิธีการใช้สื่อ ควรติดในบริเวณที่แรงงานพม่าสามารถอ่านได้สะดุดตา 
สื่อป้ายนิเทศ ใช้ข้อความท่ีสั้นกระชับ ตัวอักษรขนาดใหญ่ ใช้ภาพท่ีสะดุดตา วัสดุท่ีผลิตต้องคงทน วิธีการใช้ควรติดตั้ง 
ในสถานท่ีชุมชน มีการสัญจรของแรงงานข้ามชาติ และควรมีบุคคลท่ีดูแลป้ายนิเทศ สื่อบุคคลมีลักษณะสื่อสารภาษา
พม่าได้อย่างชัดเจน มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นํา มีความรู้ในเรื่องท่ีจะสื่อสาร วิธีการใช้ ให้อยู่ในพ้ืนท่ี 
ท่ีสื่อบุคคลอาศัยอยู่ คํานึงถึงเพศของสื่อ การแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสม 

คําสําคัญ : รูปแบบสื่อ การป้องกันโรคติดต่อ แรงงานพม่า 

Abstract 
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The proposes of this study were: to study, develop, evaluate and improve characteristic of 
development of  media model for communicable disease prevention : In Bangmuang Sub-district, Takua-
pa District, Pangnga Province. 

The methods of study were literature review and fieldwork by observation and focus group discussion 
in 30 subjects. The result of the study showed that there were 4 types of  media model; brochure, poster, bill 
board and personal media. All of printing medias (brochure, poster and billboard) were produced in Thai 
language only; Posters were made of temporary materials and there were mottoes in bill boards.  The 
personal medias were confident, educated and good at Burmese.  

The development of media model for communicable disease prevention : In Bangmuang Sub-district, 
Takua-pa District, Pangnga, all of printing medias (brochures, posters and billboards) were produced in bilingual 
medias (Thai text was above Burmese), demonstrated by real photos and made of durable materials; the 
billboards were presented by intelligible short messages and mottoes. The personal medias were able to 
communicate in Burmese and well educated.  

The result of evaluating and improving characteristic of development of  media model for 
communicable disease prevention : In Bangmuang Sub-district, Takua-pa District, Pangnga. The improvement of 
media model for communicable disease prevention including, all of printing medias were produced in bilingual 
medias (Thai text was above Burmese). The content included information about causes, symptoms, treatments 
and prevention; as well as address and telephone number of counseling center. The printing medias were 
demonstrated with illustration and colorful style for interesting. The posters and billboards were made of durable 
materials. The billboards were presented concisely with large size, intelligible messages and mottoes; 
demonstrated with attractive illustration. The personal medias were good at Burmese communication, well 
educated, volunteer spirit and leadership characteristic. Instruction for using brochures were handing out together 
with personal media education.  For posters and billboards, should been outstanding displayed in community of 
Burmese labors and there should be billboard keeper.  Instruction for using personal medias were working in their 
local community, however it should have concerned about gender and dressing of personal medias.    
 
Key Word : Media model, Communicable disease prevention, Burmese labors 
 

บทนํา 
 สภาพการเมืองและเศรษฐกิจท่ีต่ําลงในประเทศพม่าท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลกท่ีมี
แนวโน้มว่า ซีกโลกด้านเอเชียน้ันมีบทบาทในสังคมโลกมากข้ึน ทําให้ชาวพม่ามาหางานท่ีดีกว่าทําในประเทศไทย 
การจัดลําดับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศแล้ว ประเทศไทยมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมดีกว่าประเทศพม่า โดยท่ีไทย
อยู่ในลําดับท่ี 30 และพม่าอยู่ในลําดับที่ 61 จึงทําให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในประเทศต้น ๆ ที่มีการพัฒนา
คุณภาพมนุษย์ ดังน้ัน ประเทศไทยจึงต้องการแรงงานราคาถูกสําหรับงานสกปรก ยากลําบาก และเสี่ยงต่ออันตราย 
ซึ่งเป็นงานท่ีคนไทยไม่ทํา จึงทําให้ต้องนําแรงงานพม่าเข้ามาทํางาน 

แรงงานพม่าจํานวนมากเข้าสู่ประเทศไทย มักถูกตีตราจากสังคมว่าเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดปัญหาทาง
สังคม เช่น ปัญหาโจรกรรม และสุขอนามัย ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ วัณโรค สุขอนามัยการเจริญพันธ์ และสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่คุกคามชุมชนและประชาชนไทย แม้ว่าแรงงานพม่าที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล         
จากโรงพยาบาลของรัฐท่ีตนเอง ทําประกันสุขภาพไว้ แต่อีกส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ เน่ืองจาก
ไม่มีบัตรประกันสุขภาพ ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้มาก ไม่กล้าไปหาหมอ กลัวเจ้าหน้าที่ตํารวจจับระหว่าง
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เดินทาง ซึ่งเป็นความบังเอิญ จงใจ ตั้งใจด้านนโยบาย ด้านแรงงานท่ีจะไม่ครอบคลุม ตั้งแต่แรก หรือตั้งใจเพิกเฉย
ละเลยสิทธิทางสุขภาพท่ีพึงต้องได้รับตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน คําพูดว่า “สุขภาพถ้วนหน้า” (Health for All) ซึ่งหมายถึง 
การท่ีทุกคนเกิดมามีชีวิตยืนยาวและมีชีวิตอยู่อยํางมีคุณภาพ ไม่เจ็บป่วยด้วยสาเหตุท่ีไมํจําเป็น และสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขท่ีเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอยู่และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างมีคุณภาพ และตาย
อย่างมีศักดิ์ศรี (จีระศักดิ์ เจริญพันธ์. 2554) 

ข้อมูลแรงงานพม่าท่ีจดทะเบียนใบอนุญาตทํางานของอําเภอตะกั่วป่าปี 2553 จํานวน 6,551 คน 
ซึ่งมีอาชีพท่ีจดทะเบียนขอใบอนุญาตโดยมีอาชีพ ได้แก่ ประมง ก่อสร้าง เกษตรและปศุสัตว์ และผู้รับใช้ในบ้าน
ตามลําดับ (สํานักงานจัดหางานจังหวัดพังงา) การดูแลสุขภาพเบ้ืองต้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพ่ือป้องกัน แม้ว่า
การเข้าถึงการให้บริการและป้องกันโรคเป็นภาษาไทยน้ันจะทําให้สื่อความหมายท่ีไม่ชัดเจนและทําให้ยังไม่สามารถ
เข้าใจและป้องกันโรคโดยตนเอง ซึ่งได้มีการพัฒนาสื่อให้มีภาษาพม่าโดยรัฐบาลผลิตเป็นจํานวนมาก แต่แรงงานพม่า
ไม่สามารถปฏิบัติหรือมาเข้ารับบริการ หากพิจารณาในเรื่องของการใช้สื่อในงานสุขภาพกับแรงงานพม่า ซึ่งบางครั้ง
สื่อน้ันแปลมาจากภาษาไทย  และนํามาจากภายนอกชุมชน หรือใช้วัฒนธรรมของไทยในการผลิตโดยไม่ได้คํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของชุมชนและแรงงานพม่าภายในพ้ืนท่ี ทําให้เกิดปัญหาคือแรงงานพม่าไม่เข้าใจในการสื่อสารหรือไม่
ตรงกับความต้องการในการรับสื่อ และชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการวางรูปแบบของสื่อ ส่งผลให้การดูแลสุขภาพ 
การป้องกันโรคยังไม่ได้มีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และชุมชนไทยมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อสื่อท่ีเป็นของแรงงานพม่า
เพียงอย่างเดียว 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบสื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ
ในแรงงานพม่าตําบลบางม่วง ท่ีมีผลต่อการดูแลสุขภาพของตนเองและการมีส่วนร่วมของชุมชนไทยโดยใช้ยุทธศาสตร์ 
ท่ีได้จากการศึกษา เพ่ือให้ภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล ป้องกันโรคระบาด และสร้างการมีส่วนร่วมในการ 
อยู่ร่วมกันระหว่างคนไทยและแรงงานพม่าภายในชุมชนเพ่ือส่งผลท่ีให้สังคมมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์และแข็งแรง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะและปัญหาของรูปแบบสื่อให้ความรู้เพ่ือการป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่า ตําบล

บางม่วง อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบสื่อให้ความรู้เพ่ือการป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่าตําบลบางม่วง อําเภอตะก่ัว

ป่า จังหวัดพังงา 
3. เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบสื่อให้ความรู้เพ่ือการป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่าตําบลบาง

ม่วง อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 

วิธีการวิจัย 
1. พ้ืนท่ีในการศึกษา ได้แก่ ตําบลบางม่วง อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1 ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจํานวน 12 คน อาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 100 คน
และอาสาสมัครแรงงานต่างด้าว จํานวน 50 คน 
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2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครแรงงานต่างด้าว 
จํานวน 30 คน กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีสามารถ 
ให้ข้อมูลการใช้สื่อ มีประสบการณ์ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่า 

3. ข้ันตอนการวิจัย ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ
3.1 ศึกษาลักษณะและปัญหาของรูปแบบสื่อให้ความรู้เพ่ือการป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่า

ตําบลบางม่วง อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 
3.2 พัฒนารูปแบบสื่อให้ความรู้เพ่ือการป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่าตําบลบางม่วง อําเภอตะก่ัวป่า 

จังหวัดพังงา 
 3.3  ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการใช้สื่อให้ความรู้เพ่ือการป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่า

ตําบลบางม่วง อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ลักษณะของรูปแบบสื่อแผ่นพับ รูปแบบสื่อโปสเตอร์ รูปแบบสื่อป้ายนิเทศและรูปแบบสื่อบุคคลท่ีมีอยู่น้ัน 

ยังมีปัญหาด้านภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร ความไม่คงทนของวัสดุท่ีใช้ผลิตข้อความท่ีสื่อสารไม่กระชับ สีสันของสื่อ 
ไม่สวยงาม และบุคลิกของผู้ท่ีส่งสารไม่มั่นใจในการให้ความรู้เพ่ือการป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่า ดังนั้น 
การพัฒนารูปแบบสื่อให้ความรู้เพ่ือการป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่าจึงเป็นเป้าหมายสําคัญเพ่ือลดปัญหา 
การสื่อสารของการให้ความรู้เพ่ือการป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่า โดยการสร้างรูปแบบสื่อในการให้ความรู้ 
โดยใช้การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสําหรับให้แรงงานพม่าได้รับความรู้เพ่ือการป้องกัน
โรคติดต่อและดูแลตนเอง 

รูปแบบของสื่อแผ่นพับ มีลักษณะ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาพม่าโดยท่ีภาษาไทยอยู่ด้านบน และ
ภาษาพม่าอยู่ด้านล่าง มีภาพจริงประกอบหรือภาพการ์ตูน มีสีสัน จูงใจ เข้าใจง่ายวิธีการใช้สื่อ ควรให้ความรู้ควบคู่
ไปกับการแจกสื่อแผ่นพับ รูปแบบของสื่อโปสเตอร์ มีลักษณะ 2 ภาษา ภาษาไทยและภาษาพม่ามีรูปภาพประกอบ 
มีข้อมูลถึงสาเหตุของโรค อาการ วิธีการป้องกันและการรักษาควรใช้สัญลักษณ์ กระดาษท่ีใช้มีคุณภาพวิธีการใช้สื่อ
นําไปแสดงในสถานท่ีแรงงานสามารถอ่านได้สะดุดตา เช่น บ้านเช่า แพปลา รูปแบบของสื่อป้ายนิเทศลักษณะ 2 ภาษา 
ภาษาไทยและภาษาพม่า เป็นคําขวัญ คําสั้นท่ีเข้าใจง่าย ขนาด 120 × 200 เซนติเมตรวิธีการใช้สื่อควรติดตั้ง 
ในสถานท่ีท่ีมีบุคคลช่วยดูแล รูปแบบของสื่อบุคคล มีลักษณะของจิตอาสาและจิตสาธารณะ มีความรู้ในเรื่องท่ีสื่อสาร 
บุคลิก กล้าพูด กล้าแสดงออก สื่อสารภาษาของตนเองได้ และดีมากถ้าสื่อสารภาษาไทยได้  

รูปแบบสื่อแผ่นพับมีลักษณะสองภาษา คือภาษาไทยและภาษาพม่าโดยท่ีภาษาไทยอยู่ด้านบน ภาษาพม่า
อยู่ด้านล่าง ภาษาท่ีต้องไม่เป็นทางการ ใช้ภาพจริงประกอบ หรือภาพการ์ตูน ใช้สีสันสดใส ขนาด A4 วิธีการใช้ควร
ให้ความรู้จากสื่อบุคคลควบคู่ไปกับการแจกจ่ายสื่อแผ่นพับ รูปแบบสื่อโปสเตอร์มีลักษณะสองภาษา คือ ภาษาไทย
และภาษาพม่า ภายในโปสเตอร์ใช้สัญลักษณ์ X และ / ใช้วัสดุในการผลิตท่ีมีความคงทน เช่น ไวนิล หรือกระดาษ 
ท่ีมีคุณภาพสูง วิธีการใช้ ควรติดในบริเวณท่ีแรงงานพม่าสามารถอ่านได้สะดุดตา สําหรับเน้ือหาภายในท้ัง 2 รูปแบบ
ต้องประกอบด้วย สาเหตุ อาการ การรักษาและการป้องกัน รูปแบบสื่อป้ายนิเทศมีลักษณะ 2 ภาษา ภาษาไทยและ
ภาษาพม่า ภายในป้ายนิเทศต้องบรรจุข้อความท่ีสั้นกระชับเข้าใจง่าย คําขวัญ ตัวอักษรต้องมีขนาดใหญ่ ใช้ภาพ 
ท่ีสะดุดตา สามารถสื่อแล้วเข้าใจความหมายได้ทันที ขนาด 120 × 200 เซ็นติเมตร ใช้วัสดุท่ีคงทนต่อสภาพอากาศ 
เช่น ไวนิล วิธีการใช้ ควรติดตั้งในสถานท่ีชุมชน มีการสัญจรของแรงงานข้ามชาติและควรมีบุคคลท่ีดูแล ซึ่งรูปแบบ
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สื่อท้ัง 3 รูปแบบน้ันต้องระบุท่ีอยู่  เบอร์โทรศัพท์ของสถานท่ีให้คําแนะนําหรือรักษาโรคติดต่อ และรูปแบบสื่อบุคคล
มีลักษณะสื่อสารภาษาพม่าได้อย่างชัดเจน รองลงมาเป็นภาษาไทยมีจิตอาสา จิตสาธารณะ หรือคัดเลือกมาจาก
ชุมชน มีความเป็นผู้นํา มีความรู้ในเรื่อง ท่ีจะสื่อสาร ผ่านการฝึกทักษะการให้ความรู้ภายในชุมชนพม่าวิธีการใช้  
ควรใช้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีสื่อบุคคลอาศัยอยู่ สื่อบุคคลเพศชายควรให้ความรู้กับผู้ชายสื่อบุคคลผู้หญิงควรให้ความรู้กับ
ผู้หญิง ต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับพ้ืนท่ีในการให้ความรู้ภายในชุมชน 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
1. รูปแบบสื่อแผ่นพับ สื่อโปสเตอร์ และสื่อป้ายนิเทศ มีลักษณะของสื่อแบบสองภาษา คือ ภาษาไทย

และภาษาพม่า โดยท่ีภาษาไทยอยู่ด้านบน ภาษาพม่าอยู่ด้านล่าง ภาษาเข้าใจง่าย ต้องระบุท่ีอยู่เบอร์โทรศัพท์           
ของสถานท่ีให้คําแนะนําหรือรักษาโรคติดต่อ สําหรับรูปแบบสื่อแผ่นพับและสื่อโปสเตอร์ ภายในประกอบด้วยเน้ือหา
ของโรคติดต่อคือ สาเหตู อาการ การรักษาและการป้องกัน ใช้ภาพจริงประกอบ หรือภาพการ์ตูนเพ่ือให้เห็นข้อดี         
ใช้สีสันสดใสเพ่ือดึงดูดการอ่าน รูปแบบขนาดของสื่อแผ่นพับคือ A4 และป้ายนิเทศขนาด 120 × 200 เซ็นติเมตร  
สําหรับวิธีการใช้รูปแบบสื่อแผ่นพับมีวิธีการใช้สื่อแผ่นพับ ควรให้ความรู้จากสื่อบุคคลควบคู่ไปกับการแจกจ่าย    
วิธีการใช้สื่อโปสเตอร์ ควรติดในบริเวณท่ีแรงงานพม่าสามารถอ่านได้สะดุดตา วิธีการใช้ ควรติดตั้งในสถานท่ีชุมชน 
มีการสัญจรของแรงงานข้ามชาติและควรมีบุคคลท่ีดูแลป้ายนิเทศ สําหรับรูปแบบสื่อบุคคลลักษณะของสื่อบุคคลต้อง
สามารถสื่อสารภาษาพม่าได้อย่างชัดเจน รองลงมาเป็นภาษาไทยมีจิตอาสา จิตสาธารณะ หรือคัดเลือกมาจากชุมชน 
มีความเป็นผู้นํา มีความรู้ในเรื่อง ท่ีจะสื่อสาร ผ่านการฝึกทักษะการให้ความรู้ภายในชุมชนพม่า วิธีการใช้ ควรใช้อยู่
ในพ้ืนท่ีท่ีสื่อบุคคลอาศัยอยู่ สื่อบุคคลเพศชายควรให้ความรู้กับผู้ชายสื่อบุคคลผู้หญิงควรให้ความรู้กับผู้หญิง                
ต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับพ้ืนท่ีในการให้ความรู้ภายในชุมชน    

ข้อเสนอแนะ 
1. รูปแบบสื่อให้ความรู้เพ่ือป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่าท้ัง 4 รูปแบบน้ัน ลักษณะ ของรูปแบบ

สื่อท่ีดี “ภาษา” ในการสื่อสารมีความสําคัญเป็นอย่างมาก ดังน้ันผู้ท่ีจะพัฒนาสื่อใช้ในการสื่อสารควรคํานึงถึง
ลักษณะเช้ือชาติ วัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมายท้ังทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้สื่อท่ีสื่อสารไปกับกลุ่มเป้าหมาย              
จะได้รับความรู้เพ่ือป้องกันโรคติดต่ออย่างถูกต้อง 

2. จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบสื่อให้ความรู้เพ่ือป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่าท้ัง 4 รูปแบบน้ัน
วิธีการใช้สื่อทุกคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมทุกกระบวนการในการพัฒนาสื่อ ในการค้นหาสถานที่ในการติดตั้ง 
คัดเลือกผู้ท่ีจะมาเป็นอาสาสมัครในการให้ความรู้ ดูแลและปกป้องรักษาสื่อมีอยู่ภายในชุมชน   

3. จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบสื่อให้ความรู้เพ่ือป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่าท้ัง 4 รูปแบบ             
ท่ีประชากรต้องการเป็นลักษณะ 2 ภาษา การประเมินรูปแบบเพ่ือตรวจสอบลักษณะท่ีดี ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ก่อนในการใช้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือป้องกันการสื่อสารความรู้ท่ีผิดให้กับประชากรในพ้ืนท่ี 

 
การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 รูปแบบสื่อให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่าท้ัง 4 รูปแบบ นําไปใช้ร่วมกับโครงการป้องกันเอดส์ 
และวัณโรคในแรงงานพม่าในอําเภอท้ายเหมือง อําเภอคุระบุรี และอําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา เพ่ือใช้รณรงค์และ
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บทคัดยอ 

การทดลองหาระยะเวลาการลางยอนตอประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีโดยถังกรองชีวภาพเติมอากาศแบบ

ไหลขึ้นในครั้งน้ีทําไดโดยใชแบบจําลองถังกรองชีวภาพซ่ึงสรางจากทอพลาสติกชนิดโพลิไวนีลคลอไรดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.1 เมตร สูง 1.2 เมตร ความสูงของสวนกักเก็บนํ้า 1 เมตร บรรจุตัวกลางทรายรอยละ 50 ของความสูง

ของสวนกักเก็บนํ้า แบงเปน 5 ชุดการทดลอง โดยแตละชุดการทดลองทําการลางยอนที่ระยะเวลาตางๆ คือ 1, 2, 3, 

4 และ 5 นาที ทุกๆ 2 วัน ใชอัตราการลางยอนที่ 22.06 ลิตรตอนาทีเพื่อใหทรายมีการฟุงขยายตัวรอยละ 20 ของ

ความสูงสวนกักเก็บนํ้า นํ้าเสียสังเคราะหถูกสูบเขาจากดานลางในอัตราเร็ว 0.033 ลิตรตอนาที โดยระยะเวลากัก

เก็บนํ้าคือ 4 ชั่วโมงและเติมอากาศใหระบบในอัตรา 15 ลิตรตอนาที ทําการเล้ียงเชื้อเพื่อใหอยูในสภาวะคงตัวกอน

ทําการทดลองจริง จากการศึกษาพบวาคาพีเอชน้ําออกทุกชุดการทดลองลดลงจากพีเอชน้ําเขาระบบและอยู

ในชวงที่จุลินทรียสามารถมีชีวิตอยูได โดยอยูในชวงคามาตรฐานที่กําหนดของมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบ

บําบัดนํ้าเสียชุมชนและมาตรฐานนํ้าทิ้งลงบอนํ้าบาดาล ชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 1 นาที มีประสิทธิภาพใน

การบําบัดคาซีโอดีของนํ้าออกที่มากที่สุดอยูที่ 55 มิลลิกรัมตอลิตรในรูปของซีโอดีทั้งหมดหรือ 56 มิลลิกรัมตอลิตร

ในรูปของซีโอดีละลายนํ้า รองลงมาคือชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 2 นาที เม่ือเปรียบเทียบผลของคาซีโอดี

ทั้งหมดและซีโอดีละลายนํ้าที่วัดไดกับซีโอดีของนํ้าเขาระบบ ชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 1 นาที มีประสิทธิภาพ

ในการกําจัดซีโอดีมากที่สุดคือรอยละ 81.6 ในรูปซีโอดีทั้งหมดและรอยละ 81.3 ในรูปซีโอดีละลายนํ้า การหา

ของแข็งแขวนลอยและของแข็งระเหยงายของนํ้าที่ผานการบําบัดของชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 1 นาทีมีคา

ของแข็งแขวนลอยเฉล่ียนอยที่สุดเทากับ 21.9 มิลลิกรัมตอลิตร สวนการหาของแข็งแขวนลอยและของแข็งระเหย

งายของนํ้าลางยอนพบวาอัตราสวนของของแข็งแขวนลอยตอของแข็งระเหยงายของชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 

1 นาทีมีคานอยที่สุดเทากับ 1.348 เม่ือนําผลที่ไดมาพิจารณารวมกับคาซีโอดีที่วัดไดเห็นไดวาชุดการทดลองที่ทําการ

ลางยอน 1 นาทีมีประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดีที่สุด 

คําสําคัญ : ถังกรองชีวภาพ การลางยอน ซีโอดี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ค  9  : 2556
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Abstract 

Effect of backwashing period on COD removal efficiency by biological upflow aerated filter achieved by 

PVC pipe, which has a diameter of 0.1 meters and hight 1.2 meters. The height of the water is equal to 1 meter. 

Sand contained 50 percent of the height of the water storage. There are five reactors. Backwashing at various 

periods equal to 1, 2, 3, 4 and 5 minutes every second day in each reactor. The backwash rate is 22.06  L/min. 

Sand will be expanded to 20% of the height of the water storage. Wastewater is pumped from below by 0.033 

L/min. HRT is 4 hours and aeration rate is 15 L/min. It was found that the pH value of effluent in all reactors 

decreased from influent and met the standards. Bacteria can be grown in this pH range. Reactor that one minute 

backwashing has the most effective of COD removal. Total COD was 55 mg/L and soluble COD was 56 mg/L. 

Followed by a reactor with two minute backwashing. Comparing effect of the total COD and soluble COD, one 

minute backwashing is the most efficient in COD removal that was 81.6% on the total COD basis and 81.3% on 

the soluble COD basis. Average of SS and SS/VSS ratio in effluent from treatment system and backwash water of 

first reactor, one minute backwashing, is less than other, equal to 21.9 mg/L and 1.348, respectively. The results 

of SS/VSS ratio were considered in conjunction with the measured COD, found that one minute backwashing was 

the most efficient in COD removal. 

Keywords : reactor, backwashing, COD 

บทนํา 

ในการบําบัดนํ้าเสียน้ันมีจุดมุงหมายเพื่อใหนํ้าที่ปลอยออกสูธรรมชาติมีส่ิงปนเปอนและความเปนพิษนอย

ที่สุดใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดเพื่อไมใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมโดยมีหลากหลายวิธี ส่ิงสําคัญในการพิจารณา

การเลือกใชรูปแบบและลักษณะของการบําบัดนํ้าเสียคือลักษณะของนํ้าเสียที่ตองการบําบัด เน่ืองจากกระบวนการ

บําบัดน้ันมีหลายรูปแบบไมวาจะเปนการะบวนการทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ ซ่ึงแตละกระบวนการลวนมีความ

เหมาะสมตอลักษณะนํ้าเสียที่แตกตางกัน การใชตัวกลางในระบบถังกรองเติมอากาศน้ันมีตัวกลางหลายชนิดที่ถูก

นํามาใชในระบบการกรองลักษณะน้ีซ่ึงแตละชนิดมีความเหมาะสมแตกตางกันตามการออกแบบ ที่พบเห็นไดมาก

สําหรับระบบถังกรองชีวภาพเติมอากาศน้ันมักใชตัวกลางทรายซ่ึงสามารถทําใหเกิดการยึดเกาะของจุลินทรียบน

พื้นที่ผิวไดในระดับหน่ึง ทั้งน้ีขนาดของตัวกลางที่ใชก็มีผลตอประสิทธิภาพในการกรองดวย (ครรชิต, 2543) 

งานวิจัยน้ีจึงมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดีโดยการใชระบบถังกรองชีวภาพเติม

อากาศแบบไหลขึ้นซ่ึงทําการลางยอน ณ เวลาตางๆกัน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดขีองนํ้าเสียสังเคราะหโดยใชถังกรองชีวภาพเติมอากาศแบบไหล

ขึ้น (Biological Upflow Aerated Filter) ซ่ึงทําการลางยอน ณ เวลาตางๆกัน 

วิธีการวิจัย 

1. การวิเคราะหหาลักษณะสมบัติตางๆของน้ําเสีย

ในการศึกษาจะทําการวิเคราะหหาคาความตองการออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen Demand 

หรือ TCOD) ของนํ้าเสียหลังจากทําการทดลองเดินระบบแลวดวยวิธีการวิเคราะหหาคาซีโอดีในระบบปดหรือ

Closed Reflux Method (ไพฑูรย, 2556) กอนนําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานนํ้าทิ้งจากชุมชน  
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2. การทดลองโดยใชถังกรองชีวภาพเติมอากาศ (Upflow Aerated Filter)

การบําบัดแบบระบบถังกรองชีวภาพเติมอากาศแบบไหลขึ้นซ่ึงบรรจุตัวกลางทรายและทําการเดินระบบ

อยางตอเน่ืองมีรายละเอียดของการทดลองดังตอไปน้ี 

2.1 แบบจําลองที่ใชในการทดลองโดยใชถังกรองชีวภาพเติมอากาศ 

แบบจําลองสรางจากทอพลาสติกชนิดโพลิไวนีลคลอไรดจํานวน 5 ทอ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.1 เมตร 

สูง 1.2 เมตร ความสูงของสวนกักเก็บนํ้า 1 เมตร มีรายละเอียดในการทดลองดังน้ี 

- ถังกรองชีวภาพเติมอากาศน้ีแบงการทดลองเปน 5 ชุดการทดลอง โดยมีรายละเอียดการทดลองของแต

ละชุดการทดลองแสดงดังตารางที่ 1 

- ทุกชุดการทดลองบรรจุตัวกลางรอยละ 50 ของความสูงของสวนกักเก็บนํ้า ลักษณะของชุดการทดลอง 

แสดงดังรูปที่ 1  

- ทําการลางยอนทุกชุดการทดลองโดยใหทรายมีการฟุงขยายตัวเพียงแค 20% หรือ 0.1 เมตร ใชอัตรา

การลางยอนที่ 22.06 ลิตรตอนาที 

- ในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียตองทําการเปดวาลว V1 และปดวาลว V2 และ V3 สวนในการลางยอน

ตองทําการเปดวาลว V2 และปดวาลว V1 กับ V3 แลวทําการปมนํ้าลางยอนเขาไปในชุดการทดลอง จากน้ันหยุดปม

นํ้าลางยอนดวยการปดวาลว V2 และ V3 เปดวาลว V1 เพื่อเดินระบบบําบัดนํ้าเสียตอไป    

รูปที่ 1 ถังกรองชีวภาพเติมอากาศบรรจุตัวกลางรอยละ 50 ของความสูงของสวนกักเก็บนํ้า 

- ดานบนและลางของสวนกักเก็บนํ้าเวนชองวางไวจุดละ 0.1 เมตร มีทางนํ้าออกทางเดียวคือดานบนที ่

ความสูง 1 เมตรจากทางนํ้าเขา 

- นํ้าเสียถูกสูบเขาจากดานลางของชุดการทดลองดวยปมในอัตราเร็ว 0.033 ลิตรตอนาที โดยสูบนํ้าเขา

ระบบจนเต็มสวนกักเก็บนํ้าโดยระยะเวลากักเก็บนํ้าคือ 4 ชั่วโมง 

- อัตราบรรทุกสารอินทรีย 1.27 kg COD/m3d 

- มีเครื่องเปาอากาศเพื่อเติมอากาศใหระบบโดยใหอากาศในอัตรา 15 ลิตรตอนาที 
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ตารางที่ 1 การทดลองของแตละชุดการทดลองเพื่อหาระยะเวลาในการลางยอนที่ดีที่สุดที่เวลาเก็บกัก 4 ชั่วโมง 

ชุดการทดลอง ระยะเวลาการลางยอน คาบการลางยอน 

1 ลางยอน 1 นาที 

2 วัน 

2 ลางยอน 2 นาที 

3 ลางยอน 3 นาที 

4 ลางยอน 4 นาที 

5 ลางยอน 5 นาที 

2.2 ตัวกลางในการทดลอง 

ตัวกลางที่ใชเปนตัวกลางทรายชนิดหยาบมีคา Uniformity Coefficient (U.C.) อยูที่ 1.8 ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางประมาณ 1 - 2 มิลลิเมตร บรรจุโดยใหกระจายในถังกรองชีวภาพ 

2.3 น้ําเสียที่ใชในการบําบัด 

นํ้าเสียที่เขาในระบบน้ีเปนนํ้าเสียสังเคราะหซ่ึงควบคุมความเขมขนของซีโอดีเขาสูระบบประมาณ 300 

มิลลิกรัมตอลิตร ตลอดทั้งการทดลอง โดยนํ้าเสียสังเคราะหมีสวนผสมดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สวนผสมของการเตรียมนํ้าเสียสังเคราะหปริมาตร 1 ลิตร 

สวนประกอบ ความเขมขน (มิลลิกรัมตอลติร) 

เนื้อสัตวปน 100 

แปงขาวเจา 50 

น้ําปลา 0.1* 

ซีอ๊ิว 0.1* 

ซอสพริกศรีราชา 0.03* 

ไข 0.025* 

ยูเรีย 40 

NH4HCO3 40 

Na2HPO4 20 

NaHCO3 75 

ดิน ผาน 200 mesh 30 

ผงซักฟอก 7.5-12 

 หมายเหตุ *หนวยมิลลิลิตรตอลิตร 

2.4 การเตรียมระบบกอนทดลอง 

เน่ืองจากการทดลองน้ีเปนการทดลองการปรับปรุงคุณภาพนํ้าโดยใชจุลินทรียใชอากาศในการบําบัด 

เพราะฉะน้ันกอนทําการทดลองตองทําการเล้ียงจุลินทรียเพื่อใหระบบพรอมสําหรับการบําบัดนํ้า การเล้ียงจุลินทรีย

น้ันทําไดโดยการเล้ียงเชื้อจุลินทรียที่เก็บจากบอบําบัดนํ้าเสียของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในนํ้าเสีย ทําการสูบนํ้าเขา

และเติมอากาศในอัตราเดียวกันกับการเดินระบบเพื่อทดลองจริง เม่ือเดินระบบเล้ียงเชื้อไดระยะหน่ึงจึงเกิดฟลม

จุลินทรีย ตลอดระยะเวลาการเดินระบบเพื่อเล้ียงเชื้อ มีการเก็บตัวอยางนํ้าและนําไปวิเคราะหเพื่อดูประสิทธิภาพ

ของระบบดังแสดงในตารางที่ 3 เม่ือไดระบบที่เสถียรแลวจึงทําการเดินระบบเพื่อหาระยะเวลาที่ดีที่สุดในการลาง

ยอนตอไป 
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3. การเก็บตัวอยาง

การเก็บตัวอยางนํ้าเสียที่ออกจากถังกรองชีวภาพน้ัน ทําการเก็บจากทอนํ้าออกทางดานบนของแตละชุด

การทดลองชุดละ 1 ตัวอยาง ตัวอยางละ 1 ลิตร ทุก 48 ชั่วโมง บรรจุในภาชนะพลาสติกและเก็บในหองเย็นที่

อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส รายละเอียดการเก็บตัวอยางและการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 รายละเอียดการเก็บตัวอยางและการวิเคราะหนํ้าตัวอยาง 

พารามิเตอร 
เครื่องมือ 

เก็บตัวอยาง 

ความถี่ในการ

เก็บ 
วิธีวิเคราะห 

พีเอช (pH) 

กระบอกตวง ทุก 48 ช่ัวโมง 

pH Meter ยี่หอ Horiba รุน F-21 

ซีโอดีทั้งหมด (TCOD) Closed Reflux Method 

ซีโอดีละลายนํ้า (SCOD) Closed Reflux Method 

ของแข็งระเหยงาย 

(Volatile Suspended Solids หรือ VSS) 
Ignited at 550 C 

(วิไลลักษณ, 2553) 

ของแข็งแขวนลอย  

(Suspended Solids หรือ SS) 

Filtering by GF/C and Drying at 103-

105C (วิไลลักษณ, 2553) 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

1. คาพีเอช

ผลการตรวจวัดคาพีเอชของนํ้าออกระบบของแตละชุดการทดลองดังแสดงในรูปที่ 2 พบวาคาพีเอชนํ้า

ออกเฉล่ียของทุกชุดมีคาลดลงเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพีเอชนํ้าเขาระบบซ่ึงมีคาพีเอชอยูในชวง 8.11 - 8.39 โดย

พีเอชนํ้าที่ผานการบําบัดของชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 1, 2, 3, 4 และ 5 นาที มีคาพีเอชเฉล่ียดังน้ีคือ 7.71, 

7.69, 7.94, 7.94 และ 7.87 ตามลําดับ อยางไรก็ตามคาพีเอชในทุกชุดการทดลองอยูในชวงคาที่แบคทีเรียสามารถ

มีชีวิตอยูไดและจากมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2553 และมาตรฐานนํ้าทิ้งลงบอนํ้าบาดาลตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5 พ.ศ. 

2521 ที่กําหนดใหคาพีเอชของนํ้าทิ้งไมเกิน 9 และ 9.2 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับคาพีเอชของนํ้าออกแสดงใหเห็นวานํ้า

ที่ออกจากถังกรองชีวภาพเติมอากาศน้ีไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมหากมีการปลอยออกสูแหลงนํ้าธรรมชาต ิ

รูปที่ 2 คาพีเอชของนํ้าออกระบบของแตละชุดการทดลองถังกรองชีวภาพ 
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2. คาซีโอดี

การทดลองน้ีทําการเก็บขอมูลซีโอดีของนํ้าออกทั้งซีโอดีทั้งหมดและซีโอดีละลายนํ้าเม่ือระบบเขาสูสภาวะ

คงตัว (Steady State) แลวทําการวิเคราะหไดผลการทดลองดังน้ี 

เม่ือระบบเขาสูสภาวะคงตัวพบวาคาซีโอดีเฉล่ียของนํ้าออกจากชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 1 นาที มี

คานอยที่สุดคือ 55 มิลลิกรัมตอลิตรในรูปของซีโอดีทั้งหมดหรือ 56 มิลลิกรัมตอลิตรในรูปของซีโอดีละลายนํ้า 

รองลงมาคือชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 2 นาท ีมีคาซีโอดีเฉล่ียอยูที่ 59 มิลลิกรัมตอลิตรในรูปของซีโอดีทั้งหมด

หรือ 61 มิลลิกรัมตอลิตรในรูปของซีโอดีละลายนํ้า สวนชุดการทดลองที่สามารถวัดคาซีโอดีไดมากที่สุดคือชุดการ

ทดลองที่ทําการลางยอน 3 นาที โดยคาซีโอดีทั้งหมดและคาซีโอดีละลายนํ้าที่วัดไดในนํ้าออกของแตละชุดการ

ทดลองแสดงดังรูปที่ 3 และ 4 

เม่ือทําการเปรียบเทียบคาซีโอดีในรูปของซีโอดีทั้งหมดของนํ้าเขาระบบและนํ้าออกจากระบบที่อยูใน

สภาวะคงตัวดังแสดงในรูปที่ 5 พบวาชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 1 นาที มีประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดีมาก

ที่สุดคือรอยละ 81.6 รองลงมาคือชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 2 นาที มีประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดีรอยละ 

80.3 สวนชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 3, 4 และ 5 นาที มีประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดีเทากับรอยละ 76.1, 

76.4 และ 76.2 ตามลําดับ 

รูปที่ 3 คาซีโอดีทั้งหมดที่วัดไดในนํ้าออกของแตละชุดการทดลอง 

 
รูปที่ 4 คาซีโอดีละลายนํ้าที่วัดไดในนํ้าออกของแตละชุดการทดลอง 
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สวนการเปรียบเทียบคาซีโอดีในรูปของซีโอดีละลายนํ้าของนํ้าเขาระบบและนํ้าออกจากระบบที่อยูใน

สภาวะคงตัวดังแสดงในรูปที่ 6 พบวาชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 1 นาท ียังคงมีประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดี

มากที่สุดคือรอยละ 81.3 รองลงมาคือชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 2 นาท ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดีรอย

ละ 79.7 สวนชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 3, 4 และ 5 นาที มีประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดีเทากับรอยละ 

76.0, 78.2 และ 76.4 ตามลําดับ 

รูปที่ 5 คาซีโอดีทั้งหมดของนํ้าเสียขาเขาและขาออกของแตละชุดการทดลอง 

รูปที่ 6 คาซีโอดีละลายนํ้าของนํ้าเสียขาเขาและขาออกของแตละชุดการทดลอง 

3. คาของแข็งแขวนลอยและของแข็งระเหยงาย

3.1 คาของแข็งแขวนลอยและของแข็งระเหยงายของน้ําออกระบบ 

นํ้าที่ผานการบําบัดของชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 1, 2, 3, 4 และ 5 นาที มีคาของแข็งแขวนลอย

เฉล่ียดังน้ีคือ 21.9, 49.4, 60, 38.8 และ 40 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 7 ซ่ึงลดลงจากคาของแข็ง

แขวนลอยในนํ้าเขาระบบเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตามเน่ืองจากนํ้าเสียขาเขาซ่ึงเปนนํ้าเสียสังเคราะหน้ันใชนํ้าประปา

เปนสวนผสม คาของแข็งแขวนลอยจึงนอยมาก (วีรพงศ, 2540) และเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง

จากระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2553 ที่กําหนดใหคา

ของแข็งแขวนลอยของนํ้าทิ้งไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร พบวาคาของแข็งแขวนลอยของนํ้าออกจากชุดการทดลองที่

ทําการลางยอน 1 นาทีน้ีมีคานอยกวาที่กําหนด 

สวนคาของแข็งระเหยงายในนํ้าที่ผานการบําบัด แสดงดังรูปที่ 8 พบวา ชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 1 

นาท ีมีคานอยที่สุดคือ 16.7 มิลลิกรัมตอลิตรและชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 3 นาที มีคาของของแข็งระเหย

งายมากที่สุดเทากับ 43.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
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รูปที่ 7 คาของแข็งแขวนลอยในนํ้าออกระบบของแตละชุดการทดลอง 

รูปที่ 8 คาของแข็งระเหยงายในนํ้าออกระบบของแตละชุดการทดลอง 

3.2 ของแข็งแขวนลอยและของแข็งระเหยงายของน้ําลางยอน 

จากการศึกษาพบวาชุดการทดลองที่ทําการลางยอนที่ 5 นาที มีอัตราสวนของของแข็งแขวนลอยตอ

ของแข็งระเหยงายในนํ้าลางยอนมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 1.446 ดังแสดงในรูปที่ 9 รองลงมาคือชุดการทดลองที่

ทําการลางยอน 1, 2, 3 และ 4 นาที โดยมีคาอัตราสวนเทากับ 1.348, 1.408, 1.409 และ 1.417 ตามลําดับ 

สอดคลองกับคาซีโอดีของนํ้าออกที่สามารถวัดไดคือคาซีโอดีของนํ้าออกมีคาสูงขึ้นตามระยะเวลาที่ใชในการลางยอน 

เน่ืองจากการลางยอนที่ใชเวลานานเกินไปทําใหเชื้อจุลินทรียที่เจริญเติบโตอยูในชวง Stationary Phase ในถัง

ปฏิกิริยาหลุดออกมาพรอมกับจุลินทรียที่อยูในชวง Death Phase ดวย ซ่ึงทําใหมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการ

บําบัดคาซีโอดีของถังกรองชีวภาพ 

รูปที่ 9 อัตราสวนระหวางของแข็งแขวนลอยตอของแข็งระเหยงายในนํ้าลางยอนของแตละชุดการทดลอง 
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

ที่สภาวะคงตัว ชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 1 นาที มีประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดีของนํ้าออกมาก

ที่สุด โดยมีคาเฉล่ียซีโอดีอยูที่ 55 มิลลิกรัมตอลิตรในรูปของซีโอดีทั้งหมดหรือ 56 มิลลิกรัมตอลิตรในรูปของซีโอดี

ละลายนํ้ารองลงมาคือชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 2 นาที สวนชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 3, 4 และ 5 

นาท ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดีของนํ้าออกโดยเฉล่ียใกลเคียงกัน เม่ือเปรียบเทียบผลของคาซีโอดีทั้งหมดและ

ซีโอดีละลายนํ้าที่วัดไดกับซีโอดีของนํ้าเขาระบบ ชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 1 นาทีมีประสิทธิภาพในการกําจัด

ซีโอดีมากที่สุดคือรอยละ 81.6 ในรูปซีโอดีทั้งหมดและรอยละ 81.3 ในรูปซีโอดีละลายนํ้า รองลงมาคือชุดการ

ทดลองที่ทําการลางยอน 2 นาที โดยมีประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดอียูที่รอยละ 80.3 ในรูปซีโอดีทั้งหมดและรอย

ละ 79.7 ในรูปซีโอดีละลายนํ้า  

การหาของแข็งแขวนลอยและของแข็งระเหยงายของนํ้าที่ผานการบําบัดของชุดการทดลองที่ทําการลาง

ยอน 1, 2, 3, 4 และ 5 นาทีพบวา มีคาของของแข็งแขวนลอยเฉล่ียดังน้ีคือ 21.9, 49.4, 60, 38.8 และ 40 

มิลลิกรัมตอลิตรตามลําดับ สวนคาของของแข็งระเหยงายในนํ้าที่ผานการบําบัดพบวา ชุดการทดลองที่ทําการลาง

ยอน 1 นาท ีมีคานอยที่สุดคือ 16.7 มิลลิกรัมตอลิตรและชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 3 นาที มีคาของของแข็ง

ระเหยงายมากที่สุดเทากับ 43.5 มิลลิกรัมตอลิตร  

การหาของแข็งแขวนลอยและของแข็งระเหยงายในนํ้าลางยอนพบวาชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 3, 4 

และ 5 นาท ีมีจุลินทรียหลุดออกมามากกวาถังที่ 1 และ 2 โดยพิจารณาไดจากคาเฉล่ียของอัตราสวนของของแข็ง

แขวนลอยตอของแข็งระเหยงายในชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 1, 2, 3, 4 และ 5 นาที มีคาเทากับ 1.348, 

1.408, 1.409, 1.417 และ 1.446 ตามลําดับ เม่ือนําผลที่ไดมาพิจารณารวมกับคาซีโอดี ณ สภาวะคงตัวที่วัดไดเห็น

ไดวาชุดการทดลองที่ทําการลางยอน 5 นาที มีคาซีโอดีทั้งหมดและคาซีโอดีละลายนํ้าเฉล่ียมากกวาชุดการทดลอง

อ่ืนๆ อันเน่ืองมาจากเชื้อจุลินทรียที่เจริญเติบโตอยูในชวง Stationary Phase ในถังปฏิกิริยาหลุดออกมาพรอมกับ

จุลินทรียที่อยูในชวง Death Phase ดวย 

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

จากผลการวิจัยน้ีสามารถนําไปพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสียใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 
ในงานวิจัยน้ีไดทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นสําหรับวัดความหนาของฟลมบางโดยใชหลักการโฟโตเมตริก 

อิลิปโซเมทรี ระบบสามารถปรับเปล่ียนและดัดแปลงเพื่อใหเหมาะสมสําหรับการทดลองที่หลากหลาย การพัฒนา
เริ่มตนจากการสรางสวนควบคุมแทนหมุนสําหรับจัดวางแทนตัวอยางและระบบวิเคราะหโพลาไรเซชัน สรางระบบ
การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล ซ่ึงประมวลผลผานคอมพิวเตอร โดยสวนประกอบทางแสงที่สําคัญของระบบ คือ 
เลเซอรชนิดแก็สฮีเลียม-นีออน ชอปเปอร โพลาไรเซอร อะนาไลเซอร โฟโตไดโอดและล็อกอินแอมพลิไฟเออร 
ระบบที่พัฒนาขึ้น ถูกทดสอบความถูกตองโดยการทดลองเทียบกับทฤษฎีตามกฎของมาลัส จากน้ันนําระบบที่
พัฒนาขึ้นไปวัดความหนาของฟลมบางซิลิกอนไดออกไซดที่มีซิลิกอนเปนวัสดุรองรับ ผลการวัดความหนา พบวา 
ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถวัดความหนาของตัวอยางฟลมที่มีความหนา 22.40, 101.30, 110.00 และ 341.20 
นาโนเมตร ไดถูกตอง มีเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนนอยกวา 4 เปอรเซ็นตจากความหนาที่ วัดดวยเครื่อง 
อิลิปโซมิเตอร สําหรับตัวอยางฟลมที่มีความหนา 500.00 และ 506.50 นาโนเมตร ระบบที่พัฒนาขึ้นไมสามารถวัด
ความหนาไดถูกตอง เน่ืองจากมีเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนมากกวา 30 เปอรเซ็นต โดยฟลมที่มีความหนามากกวา
คาบความหนาของฟลมจะเกิดการแทรกสอดภายในชั้นฟลม ทําใหแอมพลิจูดและเฟสของแสงสะทอนคลาดเคล่ือน
จากทฤษฎ ีความหนาของฟลมบางที่ไดจึงมีความคลาดเคล่ือนสูง 

คําสําคัญ : โพลาไรเซชัน โฟโตเมตริกอิลิปโซเมทรี ฟลมบางซิลิกอนไดออกไซด 

Abstract 
An optical system for thin-film thickness measurement was developed using photometric ellipsometry 

concept. The system allowed various adjustments and modifications which in turn provided customization to 
the system. The rotational stage controller for a sample holder and that for polarization analysis system were 
constructed. Data collection and analysis were computerized. Crucial optical components were a helium-neon 
laser, a chopper, a polarizer, an analyzer, a photodiode, and a lock-in amplifier. To verify the system, we initially 
performed simple experiments for validating Malus’s law. The results were in good agreement with the theory. 
The developed system was also used to determine the four different thicknesses, 22.4, 101.3, 110, and 341.2 nm, 
of silicon dioxide films on a silicon substrate with less than 4% deviation from the values measured by 
a commercial ellipsometer. Nevertheless, this system could not be correctly employed for the determination of 
film thickness exceeding 500.0 nm because the percent deviation was greater than 30%. The film thickness in this 
case was much greater than the thickness period resulting in the interference within the film layer that on the 
other hand altered the amplitude and phase at the detector, yielding considerable deviation in the 
measurement. 

Keywords:  Polarization, Photometric ellipsometry, SiO2 films 
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1. บทนํา
ฟลมบาง (Thin film) คือ กลุมของอะตอมที่จับรวมกันเปนชั้นบางๆบนวัสดุรองรับหรือแผนฐาน ฟลมบาง

ในระดับนาโนเมตรเตรียมดวยกระบวนการเคลือบภายในระบบสุญญากาศ สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายดาน 
จึงมีบทบาทอยางมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เชน การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แผนวงจร
คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ ฮารดดิสก แผงโซลารเซลล เปนตน ในการหาคาความหนาของฟลมบางสามารถทําได
ขณะปลูกฟลมหรือภายหลังปลูกฟลม ซ่ึงการวัดความหนาของฟลมบางมีอยูดวยกันหลายวิธี เชน การวัดการส่ันของ
ผลึกควอตซ การใชเข็มสัมผัสพื้นผิว การวัดสภาพตานทานไฟฟาของฟลมบางและการถายภาพดวยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอน เปนตน ซ่ึงแตละวิธีมีจุดเดนและขอจํากัดที่แตกตางกัน อาทิเชน การใชเข็มสัมผัสพื้นผิว เปนการทดสอบ
ที่ตองทําลายตัวอยาง สําหรับวิธีการถายภาพดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน แมจะมีความแมนยําสูง สามารถ
มองเห็นลักษณะของชั้นฟลมไดอยางชัดเจน แตมีความยุงยากและใชเวลานานในการเตรียมฟลมบางสําหรับถายภาพ 
วิธีหน่ึงที่มีความสะดวก รวดเร็ว ไมทําลายชิ้นงานและเปนที่นิยมในปจจุบัน คือ การวัดความหนาของฟลมบางดวย
เทคนิคทางแสง ที่เรียกวา อิลิปโซเมทรี (Ellipsometry) (Azzam, R.M.A., & Bashara, N.M., 1997) โดยใช
หลักการวัดการเปล่ียนโพลาไรเซชันของแสงที่สะทอนจากฟลมบาง ความเขมแสงที่วัดไดจะขึ้นอยูกับลักษณะ 
โพลาไรเซชันของแสงที่เปล่ียนไปซ่ึงเกิดจากความหนาและคุณสมบัติทางแสงของฟลมบาง เครื่องมือวัดความหนาที่
อาศัยหลักการน้ีเรียกวา อิลิปโซมิเตอร (Ellipsometer) โดยทั่วไปมีขนาดใหญ ราคาคอนขางสูงและอุปกรณแตละ
สวนไมสามารถแยกออกจากกันได จึงไมสามารถนํามาปรับเปล่ียนเครื่องมือใหเหมาะสมกับลักษณะงานเฉพาะบาง
งานได  

ในงานวิจัยน้ี จึงไดพัฒนาระบบวัดความหนาของฟลมบางดวยอุปกรณทางแสงที่มีอยูในหองปฏิบัติการ
ฟสิกส ซ่ึงแตละสวนแยกออกจากกันไดและสามารถใสอุปกรณทางแสงอ่ืนๆที่ตองการทดลองเพิ่มเติมได โดยอาศัย
หลักการของเครื่องอิลิปโซมิเตอรแบบโฟโตเมตริกอิลิปโซเมทรี (Photometric ellipsometry) (Fujiwara, H., 
2003) ซ่ึงวัดความเขมแสงโดยใหอะนาไลเซอรหมุนเพียงสวนเดียว อุปกรณสวนอ่ืนในระบบอยูน่ิง เรียกวา 
Rotating-Analyzer-Ellipsometry (RAE) หรือ Polarizer-Sample-Analyzer (PSA) (Chen, K. H., Hsu, C. C., 
& Su, D. C., 2003) โดยความเขมแสงที่ไดจะเปนไปตามสมการของเฟรสเนล ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะหลักษณะ 
โพลาไรเซชันของแสงที่เปล่ียนไป โดยการเทียบสมการหาคาตัวแปร (fitting parameter) เพื่อหาคา Ψ และ Δ ซ่ึง
เปนปริมาณที่บอกใหทราบถึงแอมพลิจูดและความตางเฟสของสนามไฟฟาในแนวตั้งฉากและขนานกับระนาบ 
ตกกระทบของแสงสะทอนตอแสงตกกระทบ โดยนําความเขมแสงที่วัดไดมาเปรียบเทียบกับฟงกชันฟูเรียร (Fourier 
function) ที่ไดจากการพิจารณาเมทริกซของโจนสในอุปกรณทางแสงแตละสวน 

ภาพที่ 1: สวนประกอบและหลักการของระบบโฟโตเมตริกอิลิปโซเมทรี 

Laser source 

Sample on rotation stage 

Analyzer rotating 

Detector 

Lock-in amplifier 

Polarizer fixed 

Chopper 

Intensity

t

Fit with Fourier function 

Ψ , Δ  

http://fizz.phys.dal.ca/~dahn/labTour.h I(t) = I 1 + α cos 2A(t) + β sin 2A(t)  
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2. วัตถุประสงค
2.1 พัฒนาระบบทางแสงสําหรับวัดความหนาของฟลมบางดวยเทคนิคโฟโตเมตริกอิลิปโซมิทรี 
2.2 ทดสอบระบบโดยการวัดความหนาของฟลมบางซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) บนวัสดุรอบรับซิลิกอน

เปรียบเทียบความหนาที่วัดดวยเครื่องอิลิปโซมิเตอร 

3. วิธีการวิจัย
ทดสอบใชงานระบบอิลิปโซเมทรีดังแผนภาพ ในภาพที่ 1 และ ภาพถายในภาพที่ 2 ดวยการทดลองตาม

กฎของมาลัส (Malus’s law) และ วัดความหนาของฟลมบางซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) จํานวน 6 ตัวอยาง ตาม
รายละเอียด ดังน้ี  

(ก) (ข) 

ภาพที่ 2: (ก) ระบบโฟโตเมตริกอิลิปโซเมทรีที่สรางเสร็จแลวพรอมทําการทดลองและ 
 (ข) โปรแกรมการเก็บขอมูลของระบบโฟโตเมตริกอิลิปโซเมทรี

3.1 การทดลองตามกฎของมาลัส 
กฎของมาลัส เปนการศึกษาความเขมของแสงที่ผานโพลาไรเซอรและอะนาไลเซอรโดยฟงกชันของ 

ความเขมแสงขึ้นอยูกับมุมระหวางโพลาไรเซอรกับอะนาไลเซอร (P-A) ตามสมการที่ 1 สามารถนําการทดลองตาม
กฎของมาลัส มาประยุกตเพื่อทดสอบความเขมแสงที่วัดดวยระบบโฟโตเมตริกอิลิปโซเมทรีที่พัฒนาขึ้นมาไดดังน้ี 

ภาพที่ 3:  การจัดอุปกรณทางแสงสําหรับการทดลองตามกฎของมาลัส 

I = I cos (P − A) (1) 

โดย  I  คือ ความเขมแสงที่วัดได 
I  คือ ความเขมแสงสูงสุด 
P  คือ มุมของโพลาไรเซอร 
A  คือ มุมของอะนาไลเซอร 

Laser source 
Detector 

Lock-in amplifier 

Chopper Analyzer Polarizer 
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ในการทดลองดวยระบบตามภาพที่ 3 กําหนดมุมโพลาไรเซอร (P) ที่มุม 30 องศา และวัดความเขมแสง
โดยหมุนอะนาไลเซอร (A) ครั้งละ 5 องศา และเก็บขอมูลตามระบบการเก็บขอมูลของระบบโฟโตเมตริก 
อิลิปโซเมทรีที่สรางขึ้น จากน้ันเปล่ียนมุมของโพลาไรเซอร เปน 45 และ 60 องศา เพื่อเก็บขอมูลในลักษณะเดียวกัน 
วิเคราะหความเขมแสงที่วัดไดเปรียบเทียบกับกฎของมาลัส พรอมทั้งหาคาของมุมโพลาไรเซอร (P) ที่กําหนดจาก
การทดลองในขั้นตอนที่ 2 ดวยวิธีการเทียบสมการหาคาตัวแปร (Fitting parameter) ดวยโปรแกรม IGOR Pro 
V.5.32 (WaveMetrics, Inc., USA) 

3.2 การวัดความหนาของฟลมบางซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) 
จากการวัดดวยเครื่องอิลิปโซมิเตอร รุน Rudolph FE III ของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ฟลมบางซิลิกอนไดออกไซด ที่ปลูกฟลมดวยวิธีออกซิเดชันแบบแหง (Dry 
oxidation) ที่อุณหภูมิสูงกวา 1,000 องศาเซลเซียส บนวัสดุรองรับซิลิกอน จํานวน 4 ตัวอยาง มีความหนา 22.40, 
101.30, 110.00 และ 341.20 นาโนเมตร และ ฟลมที่เตรียมดวยกระบวนการ PECVD (Plasma enhanced 
chemical vapor deposition) ที่อุณหภูมิต่ํากวา 300 องศาเซลเซียส PECVD จํานวน 2 ตัวอยาง มีความหนา 
500.00 และ 506.50 นาโนเมตร แสดงดังภาพที่ 4  เปรียบเทียบกับการวัดโดยใชระบบโฟโตเมตริกอิลิปโซเมทรี 
ที่สรางขึ้นที่มีแหลงกําเนิดแสงเลเซอรชนิดฮีเลียม-นีออน ความยาวคล่ืนเทากับ 633 นาโนเมตร ทดลองที่ 
มุมตกกระทบเทากับ 70 องศา โดยทําความสะอาดผิวหนาของฟลมตัวอยางกอนการวัดดวยเมทิลแอลกอฮอล 
ความเขมขน 90 เปอรเซ็นต ตรวจสอบโพลาไรเซชันของแสงตกกระทบกอนทําการทดลอง ซ่ึงแสงตกกระทบตองมี
โพลาไรเซชันแบบเชิงเสนทํามุม +45 องศากับระนาบตกกระทบ จากน้ันจัดระบบโฟโตเมตริกอิลิปโซเมทรีที่วัดดวย
การหมุนของอะนาไลเซอร ครั้งละ 5 องศาและเก็บขอมูล 3 คา เพื่อเฉล่ียเปนความเขมแสงที่มุมของอะนาไลเซอร 
แตละมุมจากมุม 0-180 องศา วัดความเขมแสงที่สะทอนจากฟลมซิลิกอนไดออกไซด 6 ตัวอยาง ที่มุมตกกระทบ 70 
องศา หาคา Ψ และ Δ จากการเทียบสมการหาคาตัวแปรดวยสมการความเขมแสงของระบบโฟโตเมตริก 
อิลิปโซเมทรี แลวคํานวณหาความหนาของฟลมบางโดยใชแบบจําลองตามภาพที่ 5 โดยกําหนดคาดัชนีหักเหของ
อากาศ (n = 1) คาดัชนีหักเหของฟลมบางซิลิกอนไดออกไซด (n = 1.46) และคาดัชนีหักเหของวัสดุรองรับ
ซิลิกอน (n = 3.872 − 0.037 i ) (Palik, E. D., 2003) 

ภาพที่ 4:  ตัวอยางฟลมซิลิกอนไดออกไซด ที่มีความหนาแตกตางกัน จํานวน 6 ตัวอยาง 

22.4 nm 101.3 nm 110.0 nm 341.2 nm 500.0 nm 506.5 nm
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ภาพที่ 5:  ลักษณะของแสงตกกระทบ แสงสะทอนและแสงทะลุผาน ณ บริเวณผิวรอยตอของตัวกลางสามชนิด 
 คือ อากาศ (Air) ฟลมบางซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) และวัสดุรองรับซิลิกอน (Si) 

จากภาพที่ 5 พิจารณาระบบผิวรอยตอสามตัวกลาง (Three phase optical system) (Tompkin, H. G., 
1993) คือ อากาศ ฟลมบางซิลิกอนไดออกไซดและวัสดุรองรับซิลิกอน สามารถหาความหนาของชั้นฟลมไดเม่ือ
ทราบคาดัชนีหักเหของตัวกลางทั้งสามชนิดเม่ือแสงเดินทางจากอากาศไปตกกระทบฟลมดวยมุมตกกระทบ (θ ) 
แสงบางสวนจะทะลุผานเขาไปยังฟลมที่มีความหนา d และไปตกกระทบกับวัสดุรองรับ แสงจะสะทอนบริเวณ 
ผิวรอยตอของฟลมกับวัสดุรองรับ จากน้ันแสงที่สะทอนจะทะลุผานจากฟลมไปสูอากาศ สามารถพิจารณาแสง
ทั้งหมดที่สะทอนจากฟลม ดังน้ี 

สัมประสิทธ์ิการสะทอนในแนวขนานกับระนาบตกกระทบ (r ) คือ 

r =
r , + r , e

1 + r , r , e (2) 

และ สัมประสิทธ์ิการสะทอนในแนวตั้งฉากกับระนาบตกกระทบ (r ) คือ 

r =
r , + r , e

1 + r , r , e  (3) 

โดย r , =
n cos θ − n cos θ
n cos θ + n cos θ   ,   r , =

n cos θ − n cos θ
n cos θ + n cos θ (4) 

r , =
n cos θ − n cos θ
n cos θ + n cos θ   ,       r , =

n cos θ − n cos θ
n cos θ + n cos θ (5) 

โดย β =
2π
λ d n cosθ  (6) 

จากระบบโฟโตเมตริกอิลิปโซเมทรี สามารถวัดคา Ψ และ Δ ไดอยางแมนยํา ดังน้ันสามารถพิจารณาหาคา
ความหนาของฟลมบางซิลิกอนไดออกไซด (d) ดวยสมการของอิลิปโซเมทรีตามสมการที่ 7 คือ  

Si substrate (n3) 

SiO2 film (n2) 

Air (n1) θ  

θ  

θ  

d 

การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภัฎสรุาษฎร์ธานีวิจยั ครัง.ท ี  : 2556

“การวจิยัเพือพฒันาท้องถินสูป่ระชาคมอาเซียน” 

(Research for Local Development Towards the ASEAN Community) 

- 584 -



r
r = tan Ψ e (7) 

ดังน้ัน r , + r , e
1 + r , r , e ∙

1 + r , r , e
r , + r , e = tan Ψ e (8) 

เขียนโปรแกรม Wolfram Mathematica 8 (Wolfram Research, USA) เพื่อชวยในการหาคาความตาง
เฟสของแสง (β) ในสมการที่ 8 ซ่ึงผลเฉลยของ β ที่ไดจะเปนจํานวนเชิงซอน (Complex number) ดังน้ัน 
จึงพิจารณาเฉพาะผลเฉลยที่มีสวนจริง (Real part) มีคาเปนบวกและสวนจินตภาพ (Imaginary part) ที่คานอย
ที่สุด ดังน้ันความหนาของฟลมบางซิลิกอนไดออกไซดสามารถคํานวณหาจากตามสมการที่ 9 คือ 

d =
β λ

2π n cosθ
(9) 

เม่ือ β เทากับ π จะไดคาบความหนาของฟลม ดังสมการที่ 10 

D =
 λ

2 n cosθ
(10) 

เม่ือ d  คือ ความหนาของฟลม 
D  คือ คาบความหนาของฟลม 
β  คือ ความตางเฟสของแสงที่ไดจากการหาดวยโปรแกรม Mathematica 8 
λ  คือ ความยาวคล่ืนของแสงที่ใชทดลอง  
n  คือ ดัชนีหักเหเชิงซอนของอากาศ 
n  คือ ดัชนีหักเหเชิงซอนของฟลมตัวอยาง 
n  คือ ดัชนีหักเหเชิงซอนของวัสดุรองรับ 
θ  คือ มุมหักเหระหวางอากาศกับฟลม 

4. ผลการวิจัยและอภิปราย

4.1 ผลการทดลองตามกฎของมาลัส 

ตารางที่ 1:  คาของมุมโพลาไรเซอร (P) ที่ไดจากการเทียบสมการหาคาตัวแปร ดวยวิธี Nonlinear regression 
analysis using Levenberg-Marquardt algorithm และความคลาดเคล่ือนของการทดลองตามกฎของมาลัส 

มุมโพลาไรเซอรที่
กําหนดจากการทดลอง 

(องศา) 

มุมโพลาไรเซอร (P) ที่ไดจากการเทียบสมการหาคาตัวแปร 
(องศา) 

คาความ 
คลาดเคล่ือน 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 เฉล่ีย 
30 29.511 28.280 29.066 28.952 3.49 % 

45 45.067 44.613 45.402 45.027 0.06 % 

60 59.552 61.496 60.825 60.624 0.04 % 
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จากการทดสอบการเก็บขอมูลของระบบโฟโตเมตริกอิลิปโซเมทรีที่สรางขึ้น โดยประยุกตกับการทดลอง
ตามกฎของมาลัส พบวา ความเขมแสงที่วัดไดสอดคลองกับกฎของมาลัส ที่มุมโพลาไรเซอร เทากับ 30, 45 และ 60 
องศา และสามารถนําความเขมแสงที่วัดไดมาเทียบสมการหาตัวแปร ดวยวิธี Nonlinear regression analysis 
using Levenberg-Marquardt algorithm ยอนกลับหาคาของมุมโพลาไรเซอรที่กําหนดจากการทดลอง พบวา 
มีความคลาดเคล่ือนไมเกิน 4 เปอรเซ็นตจากคามุมโพลาไรเซอรที่กําหนดจากการทดลอง ดังน้ัน การเก็บขอมูลของ
ระบบโฟโตเมตริก อิลิปโซเมทรีที่สร า งขึ้น สามารถนําไปเ ก็บข อมูลในการหาความหนาของฟลมบาง
ซิลิกอนไดออกไซดสําหรับการทดสอบระบบ 

4.2 ผลการทดลองหาคาความหนาของฟลมบางซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) 

ตารางที่ 2: แสดงคา Ψ, Δ, ความหนาที่วัดได และเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนจากความหนาอางอิง ซ่ึงตัวอยาง 
มีความหนาแตกตางกัน จํานวน 6 ตัวอยาง วัดความหนาดวยระบบโฟโตเมทรีอิลิปโซเมทรีที่สรางขึ้นที่ความยาวคล่ืน
ของแสงเลเซอรเทากับ 633 นาโนเมตร มุมตกกระทบเทากับ 70 องศา  

ความหนาของตัวอยาง 
ฟลมบาง SiO2 

(นาโนเมตร)

Ψ
(องศา) 

Δ
(องศา) 

ความหนาที่วัดได 
(นาโนเมตร) 

เปอรเซ็นต 
ความคลาดเคล่ือน 

22.40 12.85 118.30 23.17 3.4 
101.30 41.92 83.01 101.49 0.2 
110.00 46.88 77.83 108.62 1.3 
341.20 20.61 86.22 332.94 2.4 
500.00 22.65 94.85 333.01 33.4 
506.50 22.73 89.56 335.94 33.7 

หมายเหตุ : มุมตกกระทบ 70 องศา คือ มุมทีมี่การสะทอนของแสงเหมาะสมสําหรับฟลมซิลิกอนไดออกไซด 

จากตารางที่  2 พบวา ระบบอิลิปโซเมทรีที่พัฒนาขึ้นมาสามารถวัดความหนาของตัวอยางฟลม
ซิลิกอนไดออกไซดที่มีความหนา 22.40, 101.30, 110.00 และ 341.20 นาโนเมตร ไดถูกตองมีเปอรเซ็นตความ
คลาดเคล่ือนจากความหนาทีวั่ดดวยเครื่องอิลิปโซมิเตอร รุน Rudolph FE III ของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ  (NECTEC) เทากับ 3.4, 0.2, 1.3, และ 2.4 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับตัวอยางฟลมที่มี
ความหนา 500.00 และ 506.50 นาโนเมตร ความหนาที่วัดไดมีความคลาดเคล่ือนสูง เน่ืองจาก เม่ือฟลมมีความ
หนามากกวาคาบความหนาของฟลมมาก จะทําใหแสงเกิดการแทรกสอดภายในชั้นฟลม แสงที่สะทอนออกมาจะมี
แอมพลิจูดและเฟสที่คลาดเคล่ือนจากกรณีที่ฟลมมีความหนานอยกวาคาบความหนา เม่ือนําแอมพลิจูดและเฟสของ
แสงสะทอนมาวิเคราะหหาความหนาของฟลมจึงมีความคลาดเคล่ือนคอนขางสูง  

ในการทดลองสามารถลดความคลาดเคล่ือนของการทดลองโดยการเปล่ียนแสงที่ตกกระทบใหมีความยาว
คล่ืนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มคาบของความหนาของฟลม ตามสมการที่ 10 ซ่ึงจะทําใหแสงมีการแทรกสอดในชั้นฟลมนอยลง 
โดยความยาวคล่ืนแสงตกกระทบของเครื่องอิลิปโซมิเตอร รุน Rudolph FE III สามารถเปล่ียนความยาวคล่ืนแสงตก
กระทบได 2 คา คือ 633 และ 780 นาโนเมตร ซ่ึงการวัดความหนาของฟลมดวยแสงตกกระทบหลายความยาวคล่ืน
จะชวยใหสามารถพิจารณาความหนาไดถูกตองและแมนยํามากขึ้น แตสําหรับงานวิจัยน้ีแหลงกําเนิดแสงมีเฉพาะ
ความยาวคล่ืน 633 นาโนเมตร จึงไมสามารถวัดความหนาของตัวอยางฟลม 500.00 และ 506.50 
นาโนเมตรไดถูกตอง 
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5. สรุปผลการวิจัย
จากการทดสอบระบบ โดยการทดลองตามกฎของมาลัส พบวา ระบบอิลิปโซเมทรีที่พัฒนาขึ้นมีความ

ถูกตองแมนยํา มีเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนนอยกวา 4 เปอรเซ็นตจากขอมูลที่เปรียบเทียบกับทฤษฎี สามารถนํา
ระบบที่พัฒนาขึ้นไปใชวัดความหนาของฟลมบางไดและจากการวัดความหนาของฟลมบางซิลิกอนไดออกไซดที่มี
ความหนาแตกตางกัน จํานวน 6 ตัวอยาง พบวา ตัวอยางฟลมที่ระบบสามารถวัดไดถูกตอง คือ ตัวอยางฟลมที่มี
ความหนาเทากับ 22.40, 101.30  110.00 และ 341.20 นาโนเมตร แตสําหรับตัวอยางฟลมที่มีความหนาเทากับ 
500.00 และ 506.50 ยังไมสามารถหาไดถูกตอง เน่ืองจาก ฟลมมีความหนามากกวาคาบความหนาคอนขางมาก 
สงผลใหเกิดการแทรกสอดภายในชั้นฟลม แอมพลิจูดและเฟสที่วัดไดจากระบบจึงไมถูกตอง ทําใหการคํานวณหาคา
ความหนาของฟลมบางมีความคลาดเคล่ือนสูง  

6. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
สามารถประกอบระบบในโรงงานอุตสาหกรรมที่เ ก่ียวกับฟลมบางเพื่อลดตนทุนการส่ังซ้ือเครื่อง 

อิลิปโซมิเตอร สามารถเพิ่มเติมและดัดแปลงสวนประกอบตางๆใหเหมาะสําหรับอุปกณในการปลูกฟลมของโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถนําอุปกรณในหองปฏิบัติฟสิกสของโรงเรียนตางๆ จัดเปนส่ือการเรียนการสอนเรื่อง 
การแทรกสอดของแสงสําหรับการวัดความหนาของฟลมบางอยางงาย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแยกสาร สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.5 2) เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแยกสารสําหรับนักเรียน                  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย         
สุราษฎร์ธานี จํานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการแยกสาร คู่มือนักเรียนเรื่องการแยกสาร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแยกสาร 
วิธีการวิจัยใช้แบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐาน และ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มสัมพันธ์ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 90.67/91.67 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.76 2) นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การแยกสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การแยกสารสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
Abstract 

The  research aimed 1) to develop the computer assisted instruction lesson on separation of matter for 
Matthayomsuka II to the  efficiency 80/80 and the effectiveness at 0.5, 2) to compare students achievement before and  
after using the computer assisted instruction lesson on separation of matter and 3) to study student ‚ s  satisfaction 
of learning by the computer assisted instruction lesson. The samples of this study were 30 students from 
Matthayomsuksa 2/2 Kanjanaphisek Wittayalai Suratthani School and enrolled science course in semester1of 
Academic year 2012. They were selected by purposive sampling method. The research used the computer 
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assisted instruction lesson on separation of matter including the consisted of teacher ‚ s manual and student ‚ s 
manual  lesson plan, pretest - posttest ,and the questionnaire for satisfaction survey of the  using the computer 
assisted instruction lesson on separation of matter. 

The research  results were as the following : 1) The efficiency of the computer assisted instruction 
lesson on separation of matter was 90.67/91.67 and  the effectiveness index of was 0.76. 2) The posttest 
achievement average was higher than the pre-test with  statistic significant at the 0.05 levels. 3) The students 
satisfaction to ward the computer assisted instruction lesson on separation of matter was at the high level. 

Keywords :  Computer Assisted Instruction

บทนํา 
นักเรียนและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

การท่ีเยาวชนเติบโตข้ึนเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพได้น้ัน ควรได้รับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ดังจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 11) ท่ีมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตน ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคน มีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการ จัดการศึกษาต้องส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพในมาตรา 23 เน้นการจัดการศึกษาในระบบและ 
ตามอัธยาศัยให้ความสําคัญในการบูรณาการความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดับ
การศึกษา (กรมวิชาการ. 2545 : 2) ซึ่งสอดคล้องกับยุคปัจจุบันท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว มีการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ และนวัตกรรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้การเรียน การสอนน้ันเป็นท่ีน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงได้มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอน และบุคลากร
ทางการศึกษานําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้จัดการเรียนการสอน ดังท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษามาตรา 
65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรท้ังด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการผลิต รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ และมาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิรับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียง
พอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ทั้งในส่วนของผู้สอนและผู้เรียน เพื่อให้การศึกษา 
มีความเจริญก้าวหน้าควบคู่ไปกับการพัฒนาท่ีก้าวกระโดดของเทคโนโลยี จึงมีการนําเทคโนโลยี มาให้กับการศึกษา
ท้ังในระดับชาติ ระดับเขตพ้ืนท่ี และระดับสถานศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ (Knowledge) 
เจตคติ (Attitude) และการปฏิบัติ (Skill or Practice) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะมุ่งเน้นเรื่องการค้นคว้าหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และนําองค์ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ ควบคู่กับคุณธรรม และนําไปสู่มาตรฐานสากล เพราะ
วิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้
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และผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ได้ใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ  วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด         
ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ 
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge - based society) ดังนั้นทุก
คนจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์
สร้างสรรค์ข้ึน สามารถนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1 - 2)  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามหลักสูตรน้ัน ผู้สอนต้องใช้
เทคนิคและกลวิธีในการสอน โดยการนําสื่อเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ซึ่งเป็น
วิธีการหน่ึงท่ีจะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและเอาใจใส่บทเรียนอีกทั้งช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน
ยิ่งขึ้น ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ ที่นํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย ท้ังสื่อธรรมชาติ          
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่าย
และรวดเร็วข้ึนรวมท้ังกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและ
ต่อเน่ืองตลอดเวลาให้นักเรียนมีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการเรียน เปรียบเสมือนเป็นวิธีการสร้างกําลังใจ
และเร้าให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้มากท่ีสุด ทําให้การสร้างความคิดรวบยอดหรือ การสรุปองค์ความรู้ทํา
ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วเกิดความรู้สูงสุด  
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทหน่ึงท่ีได้รับความสนใจและเข้ามามีบทบาท
ท่ีสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เน่ืองจากสะดวกและง่ายต่อการศึกษาทําความเข้าใจ การนําเสนอบทเรียน
ได้เตรียมไว้อย่างมีระบบในการนําเสนอเป็นลักษณะสื่อประสม มีท้ังข้อความ ภาพ และเสียง เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหา
บทเรียน ภาพกราฟิก ภาพน่ิง ภาพการเคลื่อนไหว ในลักษณะสื่อประสมน้ันทําให้ผู้เรียนสนุกสนานไปกับการเรียนไม่
รู้สึกเบ่ือหน่าย เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี (กิดานันท์ มลิทอง. 2548 : 220) นอกจากน้ี
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับ แนวคิดทางการศึกษาที่ต้องการให้การเรียนการสอน             
ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนแต่ละคนได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ไปตามความสามารถ 
และอยู่บนหลักพ้ืนฐานท่ีว่านักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ไม่สามารถเรียนรู้ได้เท่ากันในเวลาใกล้เคียงกัน 
แต่ก็สามารถเรียนรู้ได้ ถ้าเขามีเวลาในการเรียนรู้ท่ีพอเพียง (ทิศนา แขมมณี. 2550 : 149) และยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (สุชาติ โสมประยูร. 2548 : 5) ท่ีมุ่งเน้นการสืบค้น การทดลอง 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสรุปองค์ความรู้  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงมีความ
สนใจท่ีจะนําสื่อเทคโนโลยี เข้ามาแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่องการแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และ
เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมท่ีรักการศึกษาค้นคว้าด้วยเทคโนโลยีท่ีสร้างสรรค์ สามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาสรุปองค์ความรู้ 
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ นําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติต่อไป  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผล 0.5 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแยกสาร

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการแยกสาร สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

วิธีการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร และกลุม่ตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จํานวน 267 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จํานวน 1 ห้องเรียน 
นักเรียนจํานวน 30 คน มีท้ังนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เป็นห้องเรียนท่ีผู้วิจัยสอน ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มแบบเจาะจง 

2. ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
        ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2  

3. เน้ือหา
เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษา คือ เน้ือหารายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 2 หน่วย

ประกอบด้วย 
3.1 หน่วยท่ี 1 การแยกสารเน้ือผสม จาํนวน 6 ช่ัวโมง 

3.1.1 การกรอง        
3.1.2 การใช้กรวยแยก 
3.1.3 การใช้อํานาจแม่เหล็ก 
3.1.4 การระเหิด 
3.1.5 การใช้มือหยิบออกหรือเข่ียออก 
3.1.6 การตกตะกอน 

3.2  หน่วยท่ี 2 การแยกสารเดียว จํานวน 10 ช่ัวโมง 
3.2.1 การระเหยแห้ง 
3.2.2 โครมาโทกราฟฟี 
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     3.2.3 การกลั่น 
     3.2.4 การกลั่นนํ้ามันดิบ 
     3.2.5 การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอนํ้า 
     3.2.6 การตกผลึก 
     3.2.7 การสกัดด้วยตัวทําละลาย          
    4. ระยะเวลาในการศึกษา 

  ระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแยก
สาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้เวลาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 ช่ัวโมง รวมเวลา 16 ช่ัวโมง  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ไดแ้ก่  
               1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
                2.  คู่มือนักเรียนเอกสารประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
                3. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2   
                4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การแยกสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
                5.  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 การดําเนินการวิจัย 
  1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
                1.1 ทดลองครั้งที่ 1 สัดส่วน 1 : 1 : 1 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จํานวน 3 คน โดยมีนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และนักเรียนท่ี
เรียนอ่อน 1 คน เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับความชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม และข้อผิดพลาดต่าง ๆ โดยการสังเกตและ
สอบถามเพ่ือวิเคราะห์ถึงข้อบกพร่อง และนําไปปรับปรุงต่อไป  
                1.2 ทดลองครั้งที่ 2 สัดส่วน 3 : 3 : 3 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จํานวน 9 คน โดยมีนักเรียน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนท่ีเรียนเก่งจํานวน 3 คน 
ปานกลาง 3 คน และนักเรียนท่ีเรียนอ่อนจํานวน 3 คน เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับความชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม และ
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ โดยการสังเกตและการทําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ถึงข้อบกพร่อง และนําไปปรับปรุงต่อไป  
                1.3 ทดลองครั้งท่ี 3 สัดส่วน 10 : 10 : 10 ซึ่งทําการทดลองกับนักเรียนกลุ่มใหญ่ ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จํานวน 30 คน โดยมี
นักเรียน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนท่ีเรียนเก่งจํานวน 10 คน ปานกลาง 10 คน  และนักเรียนท่ีเรียนอ่อนจํานวน 10 
คน เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับความชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม และข้อผิดพลาดต่าง ๆ โดยการสังเกตและการทํา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ถึงข้อบกพร่อง และนําไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาให้มีคุณภาพต่อไป 
                1.4 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างและหาค่าคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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1.4.1 การหาความเท่ียงตรงของเน้ือหา  
1.4.2 ค่าความยากง่ายของข้อสอบเป็นรายข้อ 
1.4.3 ค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 
1.4.4 ค่าความเช่ือมั่น  

2. การเก็บรวบรวมข้อมลู
2.1 ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแยกสาร สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ใช้ทดลองกับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จํานวน 30 คน ทําการวัดผลก่อนเรียน และหลังเรียนเมื่อเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 นําผลท่ีได้จากการทํา
แบบทดสอบ ไปวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิผล 0.50 และนําคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบ 
หลังเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มาทดสอบหา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

       2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  และการ
ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยการทดสอบค่าที (t-test) สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent)  

        2.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง  จากแบบวัดความพึงพอใจรายข้อ  และภาพรวม
ตามโครงสร้าง โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วแปลความหมายเป็นระดับความพึงพอใจ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้วิเคราะหข้์อมูล ดังน้ี 
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรื ่องการแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

1. หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Χ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนท่ีได้จาก
การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) 

3. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ 80/80 โดยหาค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้ค่าเฉลี่ย  (Χ ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
สรุปผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาและใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สรุปผลได้ ดังน้ี 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ

89.17/88.89 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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   จากผลการศึกษาครั้งน้ีจะเห็นได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร  สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จัดเป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีสร้างความพอใจแก่ผู้เรียน เพราะมีข้ันตอนของการทํากิจกรรมท่ี
เหมาะสม ทําให้การจัดการเรียนรู้ดําเนินไปด้วยดี นักเรียนมีอิสระในการดําเนินกิจกรรม และผู้เรียนไม่เบ่ือหน่าย จึงทํา
ให้ผู้เรียนสนใจตลอดเวลา เมื่อนํามาใช้ทําให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว้  
  2.   นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
  3.   ค่าดัชนีประสิทธิผลวิธีสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.76 ซึ่งมากกว่า 0.50 แสดงว่าการสอนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิผล 
  4.   นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เฉลี่ยตั้งแต่ 4.30 ถึง 4.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 0.49 ถึง 0.62 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในระดับมากท่ีสุด  5 ข้อ  เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ข้อท่ี 6 
การจัดลําดับเน้ือหาในแต่ละบทเรียนเหมาะสม  ข้อท่ี 4 บทเรียนมีกิจกรรมโต้ตอบหลากหลาย ข้อท่ี 3 ตัวอักษรอ่าน
ง่าย ชัดเจน สีสันสวยงาม และ ข้อท่ี 9 แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนสอดคล้องกับเน้ือหาในบทเรียน และข้อท่ี 
12 นักเรียนรู้สึกสนุกกับบทเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 
 เมื่อพิจารณาโดยสรุปรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเรื่องการแยกสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานกับ 0.28 

อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแยกสาร  สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อาจเป็นเพราะว่า 
  1. นักเรียนได้เรียนอย่างมีข้ันตอน ทําให้เกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบ
ยอดของสาระการเรียนรู้ในเรื่องท่ีเรียนได้ดี ทําให้พัฒนาการทางการเรียนเร็วขึ้นในขณะทดลองพบว่านักเรียน
มีความกระตือรือร้นสนองตอบต่อการเรียน และมีความตั้งใจในการทําแบบทดสอบซึ่งสอดคล้องกับสนองวรรณ           
ช้างเช้ือ (2553 : บทคัดย่อ) ท่ีได้รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง               
การดํารงชีวิตของพืช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ว่ามีประสิทธิภาพ 82.11/81.20 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
  2.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แบบทดสอบ
มีทั้งให้นักเรียนตอบคําถามแสดงความพึงพอใจในเรื่องที่อ่าน และแบบเลือกตอบ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ของ Thorndike (อ้างถึงใน ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2542 : 51 - 53)เกี่ยวกับกฎแห่งความพร้อม (Low of 
Readiness) การท่ีผู้เรียนจะยอมรับหรือปฏิเสธสถานการณ์ ท่ีสร้างความพึงพอใจข้ึนอยู่กับความพร้อมและการ
ปรับตัว ความตั้งใจและความสนใจ และทัศนคติ ดังน้ันการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีได้จัดความ
พร้อมไว้ให้กับนักเรียนในทุกด้านอย่างเหมาะสม จะทําให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน 
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3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีรูปภาพ
ประกอบ วีดีโอ ช่วยทําให้เกิดความน่าสนใจ มีข้อความเร้าความสนใจให้อยากเรียนเพ่ิมเติม  เกิดความสนุกสนานกับ
การเรียนซึ่งสอดคล้องกับ ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา (2554 : บทคัดย่อ) ได้รายงานการผลใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง เคมีนิวเคลียร์ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เคมีนิวเคลียร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 แสดงว่าผู้เรียน มีการเรียนรู้ท่ีก้าวหน้าข้ึน และผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจในด้านเน้ือหา การจัดรูปแบบ
นําเสนอ ความสวยงาม การกระตุ้นการเรียนรู้ อยู่ในระดับพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด และมีคะแนนความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ท่ี 8.65 จากคะแนนเต็ม 10 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.87/84.62 

4.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีข้อมูล
ย้อนกลับทําให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าของตนช่วยเสริมแรงและทําให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในวิชาเรียนซึ่งสอดคลอ้งกับ 
กุศยา แสงเดช (2530 : 30) ท่ีกล่าวว่าการสอนท่ีดีจะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน กล่าวคือจะต้องแจ้งผลการ
สอบและข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการเรียนให้กับนักเรียนทราบในทันที เพ่ือให้ผู้เรียนทราบว่าตนเองมีความสามารถในการ
เรียนมากน้อยเพียงใด จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันที 

5.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถ
นํามาใช้สอนซ่อมเสริมสําหรับนักเรียนท่ีเรียนอ่อนให้เรียนรู้ด้วยความสบายใจค่อย ๆ ทําความเข้าใจกับเน้ือหาที
ละตอนเป็นการเปิดโอกาสให้เรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งสอดคล้องกับ Mickens (1992 : 704-
A) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอนเสริมพีชคณิตพ้ืนฐาน I.II ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียน
มัธยมศึกษาท่ีมีแนวโน้มว่าจะสอบไม่ผ่านในวิชาพีชคณิตพื้นฐาน โดยให้นักเรียนกลุ่มทดลองได้เรียนเสริมด้วย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังช่ัวโมงเรียนหรือระหว่างปิดเทอมภาคฤดูร้อน (ต้นเดือนสิงหาคม 1989) ผลการวิจัย
ปรากฏว่านักเรียนกลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และในกลุ่มทดลอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.5  

ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแยกสาร 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนพบว่าอยู่ในระดับมากอาจ
เน่ืองมาจาก 

1.  นักเรียนมีความเข้าใจเน้ือหาได้รวดเร็วข้ึน เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือ่งการแยก
สาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคําอธิบายอย่างละเอียด นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่
ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ทันเพ่ือน 

2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีภาพ วีดีโอ
ประกอบเร้าความสนใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ 

3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยสร้าง
ข้ึน ได้ผ่านการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ ผู้มีประสบการณ์
ตรวจสอบคุณภาพ ได้ปรับปรุงตามคําแนะนําจนคุณภาพถูกต้องและมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรเพิ่มการใช้ภาพ วีดีโอ ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแยกสาร  สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จะช่วยเร้าความสนใจทําให้บทเรียนน่าสนใจยิ่งข้ึน 
 2.   ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือเป็นสื่อ
ในการจัดการเรียนการสอน ช่วยซ่อมเสริมสําหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาเรียนอ่อนและเรียนไม่ทันตามเวลาปกติ 

การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
            1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการแยกสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
            2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เมื่อใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง      การแยก
สาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
          3. นักเรียนได้รับการฝึกทักษะในการศึกษาเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
          4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีทําให้นักเรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
            5.  เป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและให้ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเน้ือหาอ่ืน หรือวิชาอ่ืนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือ1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามวิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง          
การแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีดัชนีประสิทธิผลมากกว่า 0.5  3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม 
วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยก ตัวประกอบพหุนาม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 44 คน ได้มาโดยการสุ่มห้องเรียนแบบสุ่มอย่างง่ายโดย
การจับฉลาก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม 
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าความยาก ระหว่าง 
0.24 - 0.79 ค่าอํานาจจําแนก ระหว่าง 0.22 - 0.74 และค่าความเช่ือมั่น ระหว่าง 0.71 - 0.80 แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าความยาก ระหว่าง 0.48 - 0.80 ค่าอํานาจจําแนก ระหว่าง 0.20 - 0.64 และ         
ค่าความเช่ือมั่น 0.94 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าอํานาจจําแนก 
ระหว่าง 2.15 - 6.34 และค่าความเช่ือมั่น 0.96 ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ กลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบที (t-test) 
แบบกลุ่มสัมพันธ์ 
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ผลการวิจัยพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีประสิทธิภาพ 81.02/80.91 ดัชนีประสิทธิผล 0.59 ซึ่งมากกว่า 0.5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับไม่ต่ํากว่าระดับมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คําสําคัญ : ชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้การแยกตัวประกอบพหุนาม 

ABSTRACT 
The research aimed to, 1) develop Mathematics Learning Activities about factoring polynomial factors 

for Matthayomsuksa III students to gain efficiency value of 80/80 2) develop Mathematics Learning Activities 
about separating polynomial factors for Matthayomsuksa III students to gain efficiency index of more than 0.5 
3) compare students’ achievement before and after using Mathematics Learning Activities and 4) study students’
satisfaction of learning by using Mathematics Learning Activities.  Samples of this research were 44 students in 
Matthayomsuksa 3/2, Chaiyawittaya School, Chaiya District, Suratthani  and enrolled mathematics course in 
semester 1, academic year 2013. They were selected by simple sampling method. Furthermore, the researcher used 
the following instruments; Mathematics Learning Activities about factoring polynomial for Matthayomsuksa 
III students, The difficulty, the diserimination and the reliability value of the Mathematics Learning Activities test 
were 0.24 - 0.79, 0.22 - 0.74 and 0.71 - 0.80. The difficulty, the diserimination and the reliability value of the 
achievement  test were 0.48 - 0.80, 0.20 - 0.64 and 0.94.The diserimination and the reliability value of the 
Mathematics Learning Activities satisfaction questionnaire were 2.15 - 6.34 and 0.96.Besides, one group pre-test 
posttest design was used as research methodology together with  Mean, Standard Deviation and t-test dependent 
samples. 

The research results were as the followings: the Mathematics Learning Activities gained the efficiency 
value of 81.02/80.91 according to efficiency value of 80/80. 2) the effectiveness of  them gained efficiency index 
of 0.59 which is more than 0.5 with statistic significant at the .01. The achievement of the students in 
Mathematic in Matthayomsuksa III after using Mathematics Learning Activities was average higher than before 
using them with statistic significant at the .01 levels. And the students satisfaction of the Mathematics Learning 
Activities was at the high level. with statistic significant at the .01 

Keyword : Mathematics Learning Activities, Factors Polynomials

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
   การศึกษาเป็นรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศและช่วยแก้ปัญหาทางสังคม เน่ืองมาจาก

กระบวนการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ท่ีจะมาถึง ดังน้ันการจัดการศึกษาจึงเป็นกระบวนการท่ีสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา โดยมุ่งการพัฒนาคนให้เต็มศักยภาพตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
(แก้ไขปรับปรุง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553) หมวด 4 มาตราท่ี 24 ได้กําหนด แนวการจัดการศึกษาในส่วนของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยระบุให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ 
คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
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รวมท้ัง การปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2553 : 
8 - 9) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ท่ีว่าด้วยยุทธศาสตร์  
ในการพัฒนาคนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วย
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะให้คนไทยมีการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ (คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
2554 : 11)   
  หลักสูตรคณิตศาสตร์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ 3               
พ.ศ. 2553) เน้นการพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 56 - 61) แต่จากการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ระดับช้ันมัธยมศึกษาในปัจจุบัน พบว่า โดยท่ัวไปครูมักจะเน้นความจําในเรื่องของ สูตร นิยาม และวิธีการหา
คําตอบท่ีถูกต้อง ด้วยวิธีการท่ีแน่นอนวิธีเดียว ครูขาดการฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ครูใช้ 
การอธิบายและการแสดงเหตุผล นักเรียนได้รับความรู้ ความจํา ส่วนการสื่อสาร นักเรียนจะสื่อสารกับครูผู้สอน             
โดย การตอบคําถามของครูเท่าน้ัน ครูขาดการปลูกฝังให้นักเรียนมีความกล้าในการถามครู ถามเพ่ือน พูดหน้าช้ัน 
วิพากษ์วิจารณ์ ครูจะให้นักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทําแบบฝึกหัดท่ีเน้นความจําลงในสมุดแบบฝึกหัดมากกว่า
การให้นักเรียนได้แสดงข้ันตอน การแก้ปัญหาบนกระดานหน้าช้ัน การจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาให้มี
คุณภาพดี ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งท่ีครูคณิตศาสตร์ ควรตระหนัก (กิตติ พัฒนาตระกูลสุข. 
2545 : 54 - 58) และการจัดการศึกษาของครูคณิตศาสตร์ในประเทศไทยพบว่า ครูมากกว่าร้อยละ 90 ใช้ตําราเรียน 
เป็นสื่อการเรียนการสอน ทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบเรียนหรือคู่มือคณิตศาสตร์ของสํานักพิมพ์เอกชน เน้นเรียน
เพ่ือเตรียมสอบ จึงไม่ปรากฏให้เห็นว่ามี ทักษะ/กระบวนการ เกิดในกระบวนการเรียนรู้ (ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ. 
2546 : 32 - 33) 
  จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไชยาวิทยา อําเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ระหว่างปี 2554 - 2555 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปีการศึกษา 2554 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ัวประเทศ     
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 32.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 11.33 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดับโรงเรียนไชยาวิทยา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 28.61 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.40 
(สํานักงานทดสอบทางการศึกษา. 2555) และปีการศึกษา 2555 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนท่ัวประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 26.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 10.65 ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 25.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 8.71 (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา.2556) จะเห็นว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
ระหว่างปี 2554 - 2555 ในวิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าครึ่งหน่ึงของคะแนนรวม (คะแนนรวม 100 คะแนน) 
เมื่อพิจารณาการประเมินในระดับโรงเรียนของโรงเรียนไชยาวิทยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏว่า              
ในปีการศึกษา 2554 ผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.38  
และในปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  34.46 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.27 (ไชยาวิทยา. 2555 : 76) 
ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต่ํา               
โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็ม จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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จากประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนจะแก้ปัญหาไม่ค่อยได้
หรือแก้ปัญหาไม่ถูก เมื่อสอนซ่อมเสริมแล้วสอบซ้ําอีกครั้งนักเรียนก็ยังคงแก้ปัญหาในการทําข้อสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 50 และเมื่อวิเคราะห์การทําข้อสอบของนักเรียนพบว่านักเรียนขาดความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีสําคัญ 
เช่น เกี่ยวกับการบวกลบจํานวนเต็ม การใช้สมบัติของจํานวนจริง การแยกตัวประกอบของจํานวนเต็มบวก 
การแยกตัวประกอบพหุนาม ซึ่งการแยกตัวประกอบพหุนาม เป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ในทุก
ระดับช้ัน อาทิ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เรื่อง สมการกําลังสอง ระบบสมการ พาราโบลา ทฤษฎีบท 
ปีทาโกรัส ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ เรื่อง จํานวนเชิงซ้อน สมการพหุนาม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับท่ี 
สุวร กาญจนยูร (2548 : 60) กล่าวว่า เน้ือหาคณิตศาสตร์ มีลําดับความสําคัญท่ีเป็นพ้ืนฐานซึ่งกันและกัน ดังน้ัน
นักเรียนจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเน้ือหาในเรื่องท่ีเป็นพ้ืนฐานก่อน จึงจะเรียนรู้เน้ือหาในระดับสูงข้ึนต่อไปได้ดี  

นอกจากน้ันการจัดการเรียนการสอน ต้องหาวิธีการท่ีจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุดโดยยึดผู้เรียน
เป็นสําคัญ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ันมากท่ีสุด นักเรียน 
จะเกิดการเรียนรู้ได้ดี (ทิศนา แขมมณี. 2542 : 15) และสอดคล้องกับ ยุพิน พิพิธกุล (2533 : 15) ท่ีกล่าวว่า วิธีสอน
ท่ีดีน้ันเป็นวิธีสอนท่ีพยายามให้นักเรียนได้ค้นพบและหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ การสอนแบบซิปปา
โมเดล ซึ่งเป็นวิธีสอนท่ีเกิดข้ึนตามแนวคิดของจอห์น ดิวอ้ี ท่ีเช่ือว่า การเรียนรู้สิ่งใดจะเกิดข้ึนได้จากการปฏิบัติสิ่งน้ัน
จริง ๆ (Dewey. 1963 : 84) มีแนวคิดในการสร้างความรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ อาศัย
ความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการ ทําให้นักเรียน สนใจบทเรียนมากข้ึน จดจําความรู้ได้นานและสามารถ
ถ่ายโอนการเรียนรู้ สู่การประยุกต์ใช้ได้ต่อไป 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม 
วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และศึกษาความพึงพอใจ 
ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยม

ศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยก

ตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วิธีการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย โดยการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างจากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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และหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรของต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดการจัดลําดับเน้ือหา ศึกษาและสังเคราะห์เน้ือหา เรื่อง พหุนามตามแนวโครงสร้าง
ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือความถูกต้องของเน้ือหา และให้ผู้เช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
ศึกษาแนวข้อสอบมาตรฐานเพ่ือกําหนดเน้ือหาให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล เพ่ือกําหนดลําดับข้ันของกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้          
แล้วสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 4 หน่วย  คือ หน่วยท่ี 1 การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองท่ีเป็นผลต่าง
กําลังสอง หน่วยท่ี 2 การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์ หน่วยท่ี 3 การแยกตัว
ประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจํานวนเต็ม และหน่วยที่ 4 การแยกตัวประกอบพหุนาม             
ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นจํานวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือ และได้นําชุดกิจกรรม ท่ีสร้างข้ึนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ
พิจารณา ความถูกต้องของเน้ือหาตามหลักคณิตศาสตร์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้ และเป็นไปตามรูปแบบการจัดทํา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ปรับปรุง แก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วจึงจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู้         
ให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาตามหลักคณิตศาสตร์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้  
และเป็นไปตามรูปแบบการจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญโดยการใช้ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เมื่อทําการปรับปรุง แก้ไข ตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ แล้วนําชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ไปทดลอง 3 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 การทดลองแบบรายบุคคลกับนักเรียน จํานวน 3 คน ซึ่งคัดเลือกจาก
เด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 1 คน และเด็กอ่อน 1 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดําเนินการตามข้ันตอนการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบซิปปาโมเดล ซึ่งมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ                   
ข้ันทดสอบก่อนเรียน ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน (การทบทวนความรู้เดิม) ข้ันการทํากิจกรรม (การแสวงหาความรู้ใหม่ 
การศึกษาทําความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ 
กับกลุ่ม) ข้ันสรุปบทเรียน (การสรุปและจัดระเบียบความรู้ การปฏิบัติ และ/ หรือการแสดงผลงาน) และข้ันทดสอบ
หลังเรียน (การประยุกต์ใช้ความรู้) เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และนําคะแนนท่ีได้
หาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยใช้เกณฑ์ 80/80 ได้ค่าประสิทธิภาพ 73.33/73.33 ค่าดัชนีประสิทธิผล โดยใช้เกณฑ์ 
มากกว่า 0.5 ได้ค่าดัชนีประสิทธิผล 0.63 และสอบถามระดับความพึงพอใจโดยใช้เกณฑ์ ไม่ต่ํากว่าระดับมาก              
ได้ค่าเฉลี่ย 4.20 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71 ข้ันท่ี 2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก ผู้วิจัยนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 1 แล้ว ไปทดลองหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก กับนักเรียน จํานวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนเก่ง 2 คน นักเรียนปานกลาง 6 คน และนักเรียนอ่อน 2 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ดําเนินการตามข้ันตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ข้ันตอนเหมือนกับการทดลองรายบุคคล  ได้ค่าประสิทธิภาพ 
79.25/78.00 ค่าดัชนีประสิทธิผล โดยใช้เกณฑ์ มากกว่า 0.5 ได้ค่าดัชนีประสิทธิผล 0.70 และสอบถามระดับความ
พึงพอใจโดยใช้เกณฑ์ ไม่ต่ํากว่าระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ย 4.11 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.20 ข้ันท่ี 3 การทดลอง
ภาคสนาม ผู้วิจัยนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 2 ไปทดลองภาคสนาม กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา            
ปีท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 44 คน โดย การสุ่มห้องเรียนแบบสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก           
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดําเนินการตามข้ันตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน 5 ข้ันตอนเหมือนกับการทดลอง
รายบุคคล 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 81.02/80.91 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เน่ืองจาก ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2544 ซึ่งได้กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน ฝึกกระบวนการคิด การจัดเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ 
ใช้ความรู้มาเพ่ือแก้ปัญหา ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิดได้ การสร้างชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ผ่านข้ันตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ มีการจัดลําดับเน้ือหาท่ีถูกต้อง รูปแบบและองค์ประกอบของ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ครบถ้วน การสร้างอาศัยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักจิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ก่อนนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้จริงได้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ จากกระบวนการสร้างและ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ ทําให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดลําดับในการนําเสนอเน้ือหาเป็นข้ันตอน น่าสนใจ 
สร้างความสนใจและท้าทายให้กับนักเรียน นักเรียนไม่เบ่ือหน่าย ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่ม 
นักเรียนได้ทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตนได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2551 : 380) ท่ีว่า 
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตน 
เป็นการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และ แฮริสเบอร์เกอร์ (Harrisberger. 1973 : 201 - 205) ได้กล่าวถึง
คุณค่าของชุดกิจกรรมว่าจะไม่มีคําว่า สอบตก สําหรับผู้เรียนไม่สําเร็จ แต่จะให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาในเรื่องเดิมน้ันใหม่
จนกว่าผลการเรียนจะได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ เมื่อนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวไปทดลองแบบเดี่ยว 
ทดลองแบบเป็นกลุ่ม เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทําให้การทดลองใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ภาคสนาม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2551 : 422) กล่าวว่า 
การทดลองใช้เป็นการศึกษาดูว่า นวัตกรรมน้ัน สามารถนําไปใช้ได้จริงและได้ผลเพียงใด ผลการทดลองใช้จะช่วยให้รู้
จุดท่ีควรปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ได้ผลตามต้องการ การทดลองใช้จะทําให้นวัตกรรมน้ันมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.59 มากกว่าเกณฑ์ 0.5 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เน่ืองมาจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ซิปปาโมเดล ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติจริง ได้มีการ
อภิปรายเพ่ือสรุปองค์ความรู้ ไม่ใช่สอนโดยวิธีใดวิธีหน่ึงเพียงอย่างเดียว ซึ่งยุพิน พิพิธกุล (2545 : 31) กล่าวว่า 
การสอนคณิตศาสตร์ท่ีดีน่ัน ควรเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมและนักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเอง 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามวิชาคณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เน่ืองมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนได้ศึกษา
และทํากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ 
ในการสรุปองค์ความรู้ซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียนด้านการสร้างความรู้ และทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ 
ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2543 : 17) กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด 
โดยการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับ ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ (2546) กล่าวว่า การเน้น
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในตัวผู้เรียน ถือเป็นกระบวนการสร้างปัญญาให้กับมนุษย์ ดังน้ันเพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการและการเรียนรู้ในแง่มุมท่ี กว้างข้ึน จึงใช้การสอนแบบซิปปาโมเดล ซึ่งมีจุดเด่น 
ท่ีสําคัญ คือ มีการทบทวนความรู้เดิม สืบค้นและแสวงหาความรู้ วางแผนหาคําตอบด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ดังท่ี 
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กิจซีเลียส (Gijselaers. 1996) กล่าวว่า “การเรียนคือกระบวนการสร้างความรู้ใหม่บนพ้ืนฐานของความรู้ปัจจุบัน” 
การเรียนรู้จึงเกิดจากการสร้างความรู้ เช่ือมโยงเครือข่ายมโนทัศน์ท่ีมีความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ ท่ีสุวร กาญจนยูร 
(2548 : 60) กล่าวว่า เน้ือหาคณิตศาสตร์ มีลําดับความสําคัญท่ีเป็นพ้ืนฐานซึ่งกันและกัน ดังนั้นนักเรียนจึงต้อง            
มีความรู้ ความเข้าใจเน้ือหาในเรื่องท่ีเป็นพ้ืนฐานก่อน จึงจะเรียนรู้เน้ือหาในระดับสูงข้ึนต่อไปได้ดี สามารถแก้ปัญหา
ท่ีแตกต่างและซับซ้อนได้อย่างมีคุณภาพ และหลังจากท่ีนักเรียนได้ศึกษาและทํากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แต่ละหน่วยจบแล้ว นักเรียนทุกคนจะต้องทําแบบทดสอบย่อย การทดสอบย่อย จะทําให้นักเรียนทราบข้อบกพร่อง
ของตนเองและเรียนรู้ท่ีจะแก้ไขข้อบกพร่องน้ัน ถ้านักเรียนทําแบบทดสอบย่อยไม่ผ่าน นักเรียนสามารถศึกษาและ
ทําความเข้าใจในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยน้ันใหม่ได้ จึงทําให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนน้ันดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ
เน้ือทอง นายี (2544 : 22) ท่ีว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ช่วยให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ตามความสามารถของนักเรียน   
 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แยกตามรายด้าน พบว่า ทุกด้านทุกข้อ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าสถิติทดสอบ t ท่ีระดับ 
.01 พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับไม่ต่ํากว่าระดับมากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากในการสร้าง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์              
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านรูปแบบ
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเน้ือหา ด้านแบบฝึกทักษะ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม           
ด้านการวัดและประเมินผล นอกจากน้ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ช่วยเหลือ ให้คําแนะนํา ส่งเสริมและ
สนับสนุนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 22 ท่ีกล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี คือ ประสิทธิภาพ 81.02/80.91 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ดัชนีประสิทธิผล 0.59  
ซึ่งมากกว่า 0.5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม 
วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับไม่ต่ํากว่าระดับมาก 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย คือ ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรช้ีแจง         
ให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์และข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนเข้าใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เสียก่อน ท้ังน้ีเพราะการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้น้ัน นักเรียนต้องศึกษาด้วยตนเอง ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตาม
ข้ันตอนแล้ว อาจส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนได้ ขณะท่ีนักเรียนศึกษาเน้ือหาและทํากิจกรรม นักเรียนแต่ละกลุ่ม
จะมีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อาจจะส่งเสียงรบกวนซึ่งกันและกัน ครูต้องคอยดูแลเอาใจใส่    
อย่างใกล้ชิด เมื่อนักเรียนมีปัญหาสามารถซักถามครูผู้สอนได้ตลอดเวลา สําหรับครูผู้สอนที่สร้างชุดกิจกรรม       
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การเรียนรู้ ข้ึนใช้เอง ควรสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีความคิดรวบยอดย่อย ๆ และจุดประสงค์ย่อยสําหรับ 
ใช้สอนในช่วงระยะเวลาไม่เกินชุดละ 3 ช่ัวโมง เพราะจะมีผลต่อความสนใจหรือความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เรียน ส่วนการวิจัยครั้งต่อไป คือ ควรศึกษาวิจัยตัวแปรอ่ืนๆท่ีเกิดจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เช่น การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือ การวิจัย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ร่วมกับความคงทนในการเรียน ในระดับช้ันอ่ืน หรือเน้ือหาอ่ืน ๆ   

การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติให้คิดได้ คิดเป็น มีกระบวนการคิดอย่างมีลําดับ มีข้ันตอน มีเหตุผล มีทักษะ

ในการแสวงหาความรู้และ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงข้ึน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการสงเสริมการตลาดของบริการบัตรเอทีเอ็ม 2) ระดับ
การตัดสินใจซ้ือบริการบัตรเอทีเอ็มของลูกคา และ 3) การสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบริการบัตร
เอทีเอ็มธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร กลุมตัวอยางเปนลูกคาผูถือบัตรเอทีเอ็มของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ของป 2554 จํานวน 380 คน แบบสอบถามไดถูก
นํามาใชในการเก็บขอมูล สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน ผลการวิจัยพบวา 1. การสงเสริมการตลาดของบริการบัตรเอทีเอ็มของลูกคา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยูในระดับที่ลูกคาพึงพอใจมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการประชาสัมพันธ ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย และดาน
การตลาดทางตรง อยูในระดับพึงพอใจมาก สําหรับดานการขายโดยบุคคลอยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 2. ระดับ
การตัดสินใจซ้ือบริการบัตรเอทีเอ็มของลูกคาโดยรวมอยูในระดับที่ลูกคาพึงพอใจมาก 3. การสงเสริมการตลาดมีผล
ตอตัดสินใจในการซ้ือบริการบัตรเอทีเอ็มโดยที่ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจคือดานการประชาสัมพันธ ดาน
การขายโดยบุคคล และดานการตลาดทางตรง 
 
คําสําคัญ : การสงเสริมการตลาด การตัดสินใจซ้ือ บัตรเอทีเอ็ม 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study 1) the market promotion level of ATM services, 2) the 
decision making level of customer to apply ATM services and 3) the marketing promotion affected to the decision 
making towards ATM Services of customers of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC). The 
samples 380 samples were the customer who used ATM services of Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives (BAAC) of Chombueng, Ratchaburi in 2012. A questionnaire was used for collecting data. The data 
were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and multiple regressions. The research results 
revealed as follows: 1. The overall of marketing promotion of ATM card services of Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives (BAAC), Chombueng, Ratchaburi was satisfied at a high level. When considering in each 
aspect, it was found that public relation, advertising, marketing promotion and direct marketing were satisfied at a 
high level while personal selling was satisfied at a medium level. 2. The decision making level of customer to 
apply ATM services was satisfied at a high level. 3. The marketing promotion affected to the decision making 
towards ATM services. The key elements were public relation, personal selling and direct marketing. 
 
Keywords : Marketing promotion, Decision making, ATM Card 
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บทนํา 
ปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจการเงินกําลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สืบเน่ืองมาจากมีจํานวนคูแขง รวมท้ัง

กลยุทธที่นํามาใชเพื่อแยงชิงลูกคามีเพิ่มมากขึ้น ดังน้ันธนาคารจึงตองพยายามสรรหากลยุทธและวิธีการในการสราง

ความพึงพอใจใหกับลูกคา ไมวาจะเปนกลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 

คุณภาพการใหบริการ ภาพลักษณ เทคโนโลยี และอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนตอลูกคา เพราะการสรางความพึงพอใจและ

สรางความสัมพันธอันดีใหกับลูกคาจะนําไปสูความจงรักภักดีของลูกคาในที่สุด การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer 

Relationship Management-CRM) ถือเปนกลยุทธและวิธีการที่สําคัญที่จะนํามาใชในการแขงขันในธุรกิจการเงิน 

การใหบริการที่มีคุณภาพจะสามารถชวยผูกใจลูกคา และชวยเพิ่มคุณคาการใหบรกิารแกธนาคาร ประกอบกับธนาคาร

มีนโยบายที่จะใหลูกคาใชบริการถอนเงินผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ หรือเครื่องเอทีเอ็ม (Automatic Teller 

Machine-ATM) โดยมีส่ือที่จะติดตอกับเครื่องเอทีเอ็ม คือ บัตรถอนเงินอัตโนมัติ บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิต เพื่อ

ความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการดานเงินฝาก ซ่ึงจะลดปริมาณลูกคาที่มาติดตอกับพนักงานหนาเคานเตอรใน

ชวงเวลาเรงดวน และยังสามารถชวยเพิ่มรายไดคาบริการ และคาธรรมเนียมใหกับธนาคารอีกทางหน่ึง การเพิ่มคุณคา

ใหกับบัตรเอทีเอ็มนอกจากจะเปนการสรางรายไดและโอกาสในการแขงขันใหกับธนาคารทางหน่ึงแลว จํานวนผูใชบัตร

เอทีเอ็มที่เพิ่มขึ้นยังแสดงถึงภาพลักษณที่ดีของธนาคารในการใหบริการและการตอบสนองความตองการของลูกคาได

อีกดวย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนสถาบันการเงินของรัฐ กอตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2509 

ซ่ึงเม่ือป พ.ศ. 2490 รัฐบาลไดตั้งธนาคารเพื่อการสหกรณขึ้นเพื่อทําหนาทีเ่ปนแหลงเงินทุน อํานวยสินเชื่อแกสหกรณ

ทั้งหลาย ที่มีอยูในประเทศไทยขณะน้ัน ธนาคารเพื่อการสหกรณ ดําเนินงานใหกูเงินแกสหกรณมาจนถึง พ.ศ. 2509 

รัฐบาลจึงไดจัดตั้งธนาคารขึ้นใหมเพื่อทําหนาที่แทนธนาคารเพื่อการสหกรณโดยมีเหตุผลดังน้ี ธนาคารเพื่อการสหกรณ

ไมมีอํานาจในการใหเงินกูแกเกษตรกรที่ไมใชสมาชิกสหกรณซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก ธนาคารเพื่อการสหกรณไมไดทํา

หนาที่ในการพิจารณาคําขอกู ธนาคารเพื่อการสหกรณไมไดทําหนาที่ใหสินเชื่อแบบกํากับแนะนําและยังไมมีหนวยงาน

ใดทําหนาที่น้ีได การดําเนินงานและองคการของธนาคารเพื่อการสหกรณยังไมไดรับการรับรองจากตางประเทศ จึงเปน

เหตุใหกําลังเงินธนาคารไมเพียงพอดวยเหตุผลดังกลาว รัฐบาลจึงไดจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร โดยใหเปนสถาบันระดับชาติมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ทําหนาที่อํานวยสินเชือ่ใหแก

เกษตรกรอยางกวางขวาง ทั้งในดานเกษตรกรโดยตรงและสถาบันเกษตรกร 

ตารางที่ 1 จํานวนสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในจังหวัดราชบุรี และจํานวนเครื่องเอทีเอ็ม 

สาขา จํานวนเคร่ือง 

ราชบุรี 2 

บานโปง 2 

จอมบึง 1 

ปากทอ 1 

ดําเนินสะดวก 1 

บางแพ 1 

โพธาราม 1 

สวนผึ้ง 1 

จํานวนรวม 10 

ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2554 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี, 2554. 
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ภาพที่ 1 จํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยและผูถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขา

จอมบึง ป พ.ศ. 2551 – 2553 

ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2554 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี, 2554. 

 

 จํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยตั้งแตป พ.ศ. 2551 – 2553 มีจํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยนอยกวา
จํานวนผูถือบัตรเอทีเอ็ม เน่ืองจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาจอมบึง เริ่มเปดใหบริการบัตร
เอทีเอ็มครั้งแรกในป พ.ศ. 2549 แตลูกคามีบัญชีเงินฝากออมทรัพยมาตั้งแตป 2514 ดังน้ันลูกคาผูมีบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยจึงมาเปดใชบริการบัตรเอทีเอ็มภายหลัง ขณะน้ีบริการเครื่องเอทีเอ็มที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรมีเพื่อใหบริการแกผูใชบัตร แมจะยังมีปริมาณนอยอยู ซ่ึงปญหาที่ผูวิจัยพบคือผูใชบัตรเอทีเอ็มไม
นิยมใชบริการจากเครื่องเอทีเอ็ม แตยังคงใชบริการในรูปแบบเกาคือการเขาไปใชบริการจากเคานเตอรการเงิน แมวา
จะเปนบริการเล็กนอย เชน การถอนเงินสดในจํานวนที่ไมมากก็ตาม ซ่ึงปญหาน้ีสงผลตอการใหบริการของเคานเตอร
การเงินมีผูมาใชบริการจํานวนมากในแตละวันเฉล่ีย 400 รายตอวัน (รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2554 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี, 2554.) และยังกอใหเกิดการใชใบ
บันทึกรายการในการเบิก - ถอน จํานวนมากในแตละวัน สงผลใหคุณภาพการใหบริการของธนาคารเปนไปอยาง
ลาชา ลูกคาตองรอคิวรับบริการในแตละรายเปนเวลาอยางนอย 10 นาที ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจอยากจะศึกษา
ปจจัยที่ทําใหผูใชบัตรเอทีเอ็มของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรวาทําไมถึงใชบริการจากเครื่อง
เอทีเอ็มนอย จึงสรุปที่จะศึกษางานวิจัย เรื่องการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบริการบัตรเอทีเอ็มของ
ลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อไดนําขอมูลไปใชประกอบการ
กําหนด กลยุทธทางการตลาดเอทีเอ็มของธนาคารเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาระดับการสงเสริมการตลาดของบริการบัตรเอทีเอ็มธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร 

 2. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจซ้ือบริการบัตรเอทีเอ็มของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร 

 3. เพื่อศึกษาการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบริการบัตรเอทีเอ็ม 

 

วิธีการวิจัย 
 กรอบแนวคิดวิจัย ตัวแปรอิสระคือการสงเสริมการตลาดจากแนวคิดของเสรี วงษมณฑา, 2547 ตัวแปร
ตามคือการตัดสินใจซ้ือจากแนวคิดทฤษฎีของ Kotler Philip อางในศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ลูกคาผูถือบัตรเอทีเอ็มของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 7,738 ราย (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2555) กลุมตัวอยาง
กําหนดตามสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดจํานวน 380 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวของ แลวนําไปทดลองกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาความตรงในเน้ือหาของแบบสอบถาม 

สวนที่ 1 เปนการสอบถามสถานภาพสวนบุคคล 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความเห็นที่มีตอการสงเสริมการตลาดของบริการบัตรเอทีเอ็มธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 

ระดับ (พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง ไมพึงพอใจ ไมพึงพอใจมาก) ซ่ึงจะใชสอบถามใน 5 ดาน ไดแก ดานการ

โฆษณา ดานการประชาสัมพันธ ดานการสงเสริมการขาย ดานการขายโดยบุคคล และดานการตลาดทางตรง 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามความเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือบริการบัตรเอทีเอ็มธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ (พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง ไมพึงพอใจ ไมพึงพอใจมาก) 

การวิเคราะหขอมูล การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใชในการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) 
สรุปเน้ือหาที่เปนในแนวทางเดียวกันไวดวยกัน รวมทั้งปญหาที่พบในการใหบริการและขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
1. ลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี สวนใหญเปนเพศชาย

จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 57.11 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 36.05 มี

สถานภาพสมรส จํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 80.00 ระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 211 คน คิดเปนรอย

การตัดสินใจซ้ือ
(Purchase Decision) 

การขายโดยบุคคล
(Personal Selling) 

การโฆษณา
(Advertising) 

การประชาสัมพันธ
(Public Relation) 

การสงเสริมการขาย
(Sales Promotion) 

การตลาดทางตรง
(Direct Marketing) 
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ละ 55.53 มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจางทั่วไป จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 68.16 อาศัยอยูในตําบลรางบัว 

จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 21.05 มีรายไดตอบุคคล 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 

62.11 ระยะเวลาที่เปนลูกคาดานสินเชื่อหรือเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 7 – 9 ป 

จํานวน 118 คน คิดเปน รอยละ 31.05 ใชบริการเอทีเอ็มของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เฉล่ีย

นอยกวา 3 ครั้ง/เดือน จํานวน 209 คน คิดเปน รอยละ 55.00 

 2. ระดับการสงเสริมการตลาดของบริการบัตรเอทีเอ็มของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก ไดแก (  = 4.32, S.D. = 0.44) เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่อยู ในระดับพึงพอใจมาก ไดแกดานการประชาสัมพันธ (   = 4.52,            

S.D. = 0.44) รองลงมาดานการโฆษณา (  = 4.44, S.D. = 0.45) ดานการสงเสริมการขาย (  = 4.37,      

S.D. = 0.47) ดานการตลาดทางตรง (  = 4.21, S.D. = 0.46) และดานที่อยูในระดับพึงพอใจ ไดแก ดานการขาย

โดยบุคคล (  = 4.04, S.D. = 0.40) ตามลําดับ 

 3. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือบริการบัตรเอทีเอ็มธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.53, S.D. = 0.67) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับความพึงพอใจมาก ไดแก การใชเวลาในการทําบัตรเอทีเอ็มรวดเร็ว (  = 4.69, 

S.D. = 0.59) ความยากงายในการใชบัตรเอทีเอ็ม (  = 4.61, S.D. = 0.64) ความรวดเร็วในการถอนหรือโอนเงิน 

(  = 4.61, S.D. = 0.63) พนักงานใหคําแนะนําเก่ียวกับบัตรเอทีเอ็ม (  = 4.58, S.D. = 0.66) ความมีชื่อเสียง

และความนาเชื่อถือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (  = 4.58, S.D. = 0.63) ความสะดวกสบาย

ในการถอนและโอนเงิน (  = 4.57, S.D. = 0.64) มีการพัฒนาปรับปรุงบัตรเอทีเอ็มเพื่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคา (  = 4.55, S.D. = 0.68) สามารถใชไดบอยตามความตองการ (   = 4.54, S.D. = 0.67) อัตรา

คาธรรมเนียมแรกเขาและรายปของบัตรเอทีเอ็มไมแพง (  = 4.53, S.D. = 0.66) ความปลอดภัยไมตองพกเงินสด

จํานวนมาก (  = 4.49, S.D. = 0.74) ความสะดวกและความปลอดภัยในการเขาถึงตูเอทีเอ็ม (   = 4.49,       

S.D. = 0.72) สามารถถอนหรือโอนเงินนอกเวลาทําการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร          

(  = 4.48, S.D. = 0.69) บัตรมีความทนทาน (  = 4.44, S.D. = 0.72) มีความสามารถในการกําหนดวงเงินการ

ถอนเงินและโอนเงิน (  = 4.43, S.D. = 0.80) และบัตรมีสีสันสวยงาม (  = 4.41, S.D. = 0.71) ตามลําดับ 

 4. ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) สําหรับสําหรับปจจัยการสงเสริม
การตลาดกับการตัดสินใจซ้ือบริการบัตรเอทีเอ็มของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอม
บึง จังหวัดราชบุรี พบวาตัวแปรการสงเสริมการขายทุกตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซ้ือบริการ
บัตรเอทีเอ็มของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คา Sig. of F นอยกวา 0.05) โดยคาสหสัมพันธพหุคูณมีคาเทากับ 0.318 และคา
สัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2) มีคาเทากับ 0.101 ซ่ึงแสดงวาตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ตามได 10.10 % และเม่ือพิจารณาเปนรายตัวแปร พบวาดานการประชาสัมพันธ และดานการขาย เปนตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ดานการตลาดทางตรงเปนตัวแปร
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยดานการประชาสัมพันธเปน
อิทธิพลในทางลบ แตดานการขายโดยบุคคล และดานการตลาดทางตรงเปนอิทธิพลในทางบวก 
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ทําใหทราบถึงกลุมลูกคาที่มาใช

บริการลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี สวนใหญเปนเพศชาย มี

อายุระหวาง 41 – 50 ป มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจางทั่วไป อาศัย

อยูในตําบล  รางบัว มีรายไดตอบุคคล  5,001 – 10,000 บาท ระยะเวลาที่เปนลูกคาดานสินเชื่อหรือเงินฝากของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 7 – 9 ป ใชบริการเอทีเอ็มของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรเฉล่ียนอยกวา 3 ครั้ง/เดือน สอดคลองกับงานวิจัย สิรสา เธียรถาวร (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการเครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครลูกคาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีสถานภาพโสด อายุ 21-30 ป 

การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายไดตอเดือน 10,001-30,000 บาทและยัง

สอดคลองกับ วิชญา ยะวงศา (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องความตองการและพฤติกรรมการใชบริการทางการเงิน

ผานระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกสของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผลการวิจัยพบวา 

ลักษณะของกลุมตัวอยางโดยสวนใหญเปนเพศชาย ซ่ึงมีชวงอายุระหวาง  36 – 50 ป มีสถานภาพสมรส มีระดับ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจางทั่วไป ประเภทของการทําการเกษตร คือ ทํานา มี

รายไดอยูในชวงต่ํากวา 10,001 บาทตอเดือน มีความตองการใชบริการรูปแบบเอทีเอ็ม และประเภทการชําระคา

สินคาและบริการมากที่สุด โดยมีพฤติกรรมการใชบริการในเวลาทําการของธนาคาร มีการถอนเงินสดเดือนละครั้ง

ยอดเงินเบิกตอครั้ง 5,000 – 9,999 บาท 

2. การสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบริการบัตรเอทีเอ็ม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก การสงเสริมการตลาด โดยใช

การโฆษณาเปนการสงสารไปยังลูกคาโดยตรง การประชาสัมพันธเปนการติดตอส่ือสารที่มีอิทธิพลตอเจตคติที่ดีกับ

ลูกคา การสงเสริมการขายเปนการเชิญชวนใหลูกคาซ้ือบัตรเอทีเอ็มโดยการใชส่ิงจูงใจพิเศษเพื่อกระตุน เชนการใหของ

แถม การชิงโชค และการแลกซ้ือ การขายโดยบุคคลพนักงานของธนาคารจะตองพบปะสนทนากับลูกคาโดยมี

จุดมุงหมายเพื่อโนมนาวจิตใจของลูกคาใหมาซ้ือบริการบัตรเอทีเอ็มของธนาคาร และการตลาดทางตรงเปนการอาศัย

ส่ือใดส่ือหน่ึงที่สามารถเขาไปถึงผูบริโภค เชน จดหมาย ใบปลิว โทรศัพท หนังสือพิมพ เปนตน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ สิรสา เธียรถาวร (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและความพงึพอใจของลูกคาตอการใชบริการ

เครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โดยมีความพึงพอใจการใชตูเอทีเอ็มสูงสุดในเรื่องความถูกตอง

ของเงินที่ไดรับจากการถอนผานตูเอทีเอ็ม สวนดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย ดานการขายโดยบุคคล และ

ดานการตลาดทางตรง มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบริการบัตรเอทีเอ็มอยูในระดับพึงพอใจ สอดคลองกับงานวิจัย 

3. การทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรการสงเสริมการขายทุกตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจ

ซ้ือบริการบัตรเอทีเอ็มของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คา Sig. of F นอยกวา 0.05) โดยคาสหสัมพันธพหุคูณมีคาเทากับ 0.318 และคา

สัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2) มีคาเทากับ 0.101 ซ่ึงแสดงวาตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร

ตามได 10.10 % และเม่ือพิจารณาเปนรายตัวแปร พบวาดานการประชาสัมพันธ และดานการขายเปนตัวแปรที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจในตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากการประชาสัมพันธเปนการ

ดําเนินการเชิงรุกในการสรางทัศนคติ ความเชื่อ และภาพลักษณะของตัวผลิตภัณฑน้ัน ๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ

เสรี วงษมณฑา (2547 : 20) กลาวถึง การประชาสัมพันธ หมายถึง การสรางทัศนคติ ความเชื่อถือ และภาพลักษณที่ดี

ตอองคกรหรือผลิตภัณฑ ตลอดจนเปนการใหความรูในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือแกไขขอผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหน่ึง การ
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ประชาสัมพันธเปนการส่ือสารสองทาง ในขณะที่การโฆษณาเปนการส่ือสารทางเดียว แผนการประชาสัมพันธที่ดีน้ัน

ควรจะมีทั้ง 1) แผนกอนวางสินคา 2) แผนในการวางสินคา และ 3) แผนหลังจากการวางสินคา และดานการตลาด

ทางตรงเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งน้ีเน่ืองจาก

การตลาดทางตรงสามารถกระตุนความสนใจของลูกคาแตละคนและสามารถปรับปรุงการส่ือสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ

หรือตราสินคาน้ันๆ ไดอยางเหมาะสมกับตัวบุคคลสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกลักษณ เกิดแกว (2550) ไดศึกษา

เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมและการตัดสินในซ้ือผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพรของผูบริโภคในจังหวัดราชบุรี 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพรในระดับมาก สําหรับดานการประชาสัมพันธเปนอิทธิพลในทางลบ แตดานการขายโดย

บุคคล และดานการตลาดทางตรงเปนอิทธิพลในทางบวก ทั้งน้ีเน่ืองจากการตลาดทางตรงสามารถกระตุนความสนใจ

ของลูกคาแตละคนและสามารถปรับปรุงการส่ือสารเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือตราสินคาน้ันๆ ไดอยางเหมาะสมกับตัว

บุคคลสอดคลองกับงานวิจัยของสุกรี กีไร (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑเครื่องครัวในนิตยสาร

ตกแตงบานมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ผลการวิจัยพบวา การโฆษณาผลิตภัณฑเครื่องครัว ไดแก ลักษณะ

โฆษณาผลิตภัณฑเครื่องครัวที่สนใจมากที่สุด คือ โฆษณาที่อธิบายอรรถประโยชน ลักษณะการโฆษณาที่ทําใหเลือก

ผลิตภัณฑยี่หอน้ัน ๆ เปนการโฆษณาที่งายตอการจดจํา 

 
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 เพื่อนํามาตอบสนองความตองการและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหแกลูกคาของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรในแตละสาขา ที่จะไดลดเวลาและปริมาณการใชใบบันทึกรายการในการเบิก – 
ถอน ในการทําธุรกรรมกับธนาคาร และลดปญหาในการถอนเงินซ่ึงจะถอนคราวละมาก ๆ เพื่อนําไปเก็บไวที่บาน 
เปนผลใหไมปลอดภัย เพราะลูกคาสวนใหญของธนาคารเปนลูกคาเกษตรกร และงานวิจัยสามารถนําไปเปนตนแบบ
ที่จะใชในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการแกลูกคาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรของสาขา
อ่ืนตอไป 
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
The Environmental Administration of Industrial Factory  

in Suratthani Province 
 

สาลี มากช่วย 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

272 หมู่ 9 ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
จําแนกตามลักษณะของเจ้าของกิจการ เปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จําแนกตามลักษณะของ
โรงงานอุตสาหกรรม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม        
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จํานวน 300 โรง การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน            
และและสถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 
เจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความรู้ความเข้าใจ ด้านสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 5 ด้าน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ด้านขยะ ด้านอากาศ ด้านกลิ่น ด้านสังคมวัฒนธรรมชุมชน และด้านนํ้า การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน โดยเรียงตามลําดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านนํ้า และด้านอากาศ และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเสียง ด้านขยะ ด้านกลิ่น 
และด้านสังคมวัฒนธรรมชุมชน ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม 
จําแนกตามลักษณะของเจ้าของกิจการ พบว่า อายุ สถานภาพสมรส ตําแหน่ง ระดับการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
อุตสาหกรรม จําแนกตามลักษณะของเจ้าของกิจการ พบว่า ระยะเวลาของการดําเนินการของกิจการ และสถานท่ีตั้ง
โรงงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงงาน ได้แก่ ควรจัดอบรมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและให้มีโรงงานต้นแบบ รองลงมา ได้แก่  
รัฐและเอกชนร่วมกันกําหนดมาตรการในการจัดการสภาพแวดล้อมและบทลงโทษท่ีเด็ดขาด      

 
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม โรงงานอุตสาหกรรม 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this study were to study the knowledge of environmental administration of operator. 
To study environmental administration compared with the knowledge of environmental administration, 
environmental administration and to study the problems and suggestion in environmental administration of 
industrial factories in suratthani Province. The data were collected by using questionnaires and the population 
studied comprised 300 factories. insuratthani province. Data analysis used percentage, mean, Standard deviation 
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and t-test, F-test. The research findings showed that most answerers the operators in Suratthani Province had 
knowledge about environment at the most level, the environment administration of the industrial factory in 
Suratthani Province was much level.  When consideved each side found that at The highest level 5 sides arranged 
in order from high tolow were rubbish, air, smell social culture community and water The en vironment 
administration of factory in Suratthani as a whole at highest, 2 sides as highest level were water and air and as 
high level such as Sound, rubbish, smell and social culture community.In comparing. The knowledge of 
environment of factory in Suratthani classified by characteristic of the operators were revealed that, age, marital 
status position, education level month average income were different as statistically significant at 0.05 and 
comparing The environment management of factory in Suratthani classified by The characteristic of the operators 
found that the years of business operation and the location of factory were different as statistically significant at 
0.05. Problem, Obstacle and Suggestion in environment administration of factory Such as Training about 
surroundings and having prototype factory. Next government and people together set the procedure and 
punishment in environment management. 

Keywords : Environmental Administration Industrial Factory 

บทนํา 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมกําลังทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนหลายประเทศท่ัวโลกกําลังค้นหาวิธีท่ีจะบรรเทา

ปัญหาดังกล่าว ประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้นําเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่วนประเทศท่ีกําลังพัฒนา 
ก็ดูแลเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ึนมาอีก รูปแบบการพัฒนาท่ีไม่มีแบบแผนหรือแบบไม่ยั่งยืน 
ถูกนํามาใช้ในหลาย ๆ ประเทศก่อให้เกิดผลกระทบกับพืชและสัตว์ และมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดสูญหายไปจากพ้ืนท่ี 
การท่ีประชากรเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดปัญหาของเสียและขยะ มีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนและก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและยากให้การกําจัด (เพ็ญจา จิตจํารูญโชคไชย. 2550 : 2) สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
พบว่าจากการท่ีประเทศไทยพยายามพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ่งให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เกิดการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมใหม่ เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มท่ี และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต
เป็นจํานวนมาก เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่าง ๆ ตามมา เช่น มลพิษทางอากาศ 
นํ้าเสีย ขยะ และกากของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศมีสภาพเสื่อมโทรม 
(ภูริภัทร ว่องพิพัฒนานนท์. 2550 : 46) 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งอุตสาหกรรมภาคใต้ตอนบน ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองจาก
ผลผลิตทางเกษตรกรรม เช่น อุตสาหกรรมปลาป่น อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋อง นํ้ามันปาล์มดิบ 
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับยางพารา และการให้สัมปทานเหมืองแร่ มีโรงงานขนาดเล็กจํานวน 33 โรง ขนาดกลาง
จํานวน 130 โรง และขนาดใหญ่จํานวน 741 โรง มีเงินลงทุนรวม 212,578,128,865 ล้านบาท จํานวนคนงาน 
28,501 คน จํานวนแรงม้ารวม 2,255,140.28 แรงม้า (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี. 2555) มีการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ ข้ึนอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้สิ่งแวดล้อมถูกทําลายก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปัญหานํ้าเสีย ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาพ้ืนท่ีสีเขียว 
ปัญหามลพิษทางเสียง ปัญหาสารอันตราย ปัญหาของเสียอันตราย ปัญหาเมืองและชุมชน ปัญหาแหล่งท่องเท่ียว
และแหล่งอนุรักษ์ และปัญหาแหล่งศิลปกรรมและโบราณคดี เป็นต้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางทําให้สิ่งแวดล้อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว การจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเป็นกระบวนการ
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สําคัญ ท่ีจะช่วยให้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสภาพท่ีดีข้ึน (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี. 2555 : 95 - 104)  

จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่ามีความรู้ความเข้าใจ และมีการบริหารจัดการภายในโรงงาน
อย่างไร เป็นไปในทิศทางใดเพ่ือให้โรงงานอยู่อย่างไรให้ได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเพ่ือตระหนักถึง
ความสําคัญและความเหมาะสมของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเราด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการดา้นสิง่แวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
3. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม             

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จําแนกตามลักษณะของเจ้าของกิจการ 
4. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

จําแนกตามลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรม 
5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม                  

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารการ

จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม หรือตัวแทนของโรงงาน ท้ัง 3 จําพวก ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จํานวนโรงงานท้ังหมดท่ีได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ถึงปี พ.ศ. 2554 
และยังประกอบกิจการอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นโรงงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด             
สุราษฎร์ธานี  ได้แบ่งประเภทของกิจการโรงงานไว้ 3 จําพวก รวมจํานวน 300 แห่ง โดยแบ่งเป็น โรงงานจําพวก 1 
จํานวน 11 แห่ง โรงงานจําพวก 2 จํานวน 42 แห่ง และโรงงานจําพวก 3 จํานวน 247 แห่ง (สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 2555) 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัย
สร้างข้ึนโดยบูรณาการจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ในเน้ือหาสอดคล้องกับเรื่องท่ีทําการศึกษา แบบสอบถามท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย คําถามประเภทต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะของเจ้าของกิจการ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ตําแหน่ง 
และระยะเวลาปฏิบัติงาน แบบสอบถามเป็นแบบชนิดปลายปิด ลักษณะคําถามเป็นแบบให้เลือกตอบ จํานวน 7 ข้อ  
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ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก ประเภทของโรงงาน รูปแบบ
ของโรงงาน ระยะเวลาการดําเนินกิจการทุนจดทะเบียน และสถานท่ีตั้งโรงงาน แบบสอบถามเป็นแบบชนิดปลายปิด 
ลักษณะคําถามเป็นแบบให้เลือกตอบ จํานวน 9 ข้อ 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ 
คือ ระดับความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด ให้คะแนน 5 ระดับความรู้ความเข้าใจมาก ให้คะแนน 4 ระดับความรู้ความ
เข้าใจปานกลาง ให้คะแนน 3 ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย ให้คะแนน 2 ระดับความรู้ความเข้าใจน้อยท่ีสุด ให้
คะแนน 1 

ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ท้ัง 5 ด้าน คือ 
ด้านนํ้า ด้านอากาศ ด้านเสียง ด้านกลิ่น ด้านขยะ และด้านสังคมวัฒนธรรมชุมชน ของโรงงานอุตสาหกรรม 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ 
คือ ระดับการปฏิบัติ/ดําเนินการมากท่ีสุด ให้คะแนน 5 ระดับการปฏิบัติ/ดําเนินการมาก ให้คะแนน 4 ระดับการ
ปฏิบัติ/ดําเนินการปานกลางให้คะแนน 3 ระดับการปฏิบัติ/ดําเนินการน้อย ให้คะแนน 2 ระดับการปฏิบัติ/
ดําเนินการน้อยท่ีสุด ให้คะแนน 1 

จากน้ันนํามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของ ความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ท้ัง 5 ด้านจําแนกตามลักษณะจําพวก
ของโรงงานอุตสาหกรรม มีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปน้ี 

การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย (อภินันท์ จันตะนี. 2547 : 5) คะแนนระหว่าง 4.21 - 5.00 
หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับมาก 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 1.81 - 2.60 
หมายถึง ระดับน้อย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด   

ตอนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฏร์ธานี แบบสอบถามเป็นแบบชนิดปลายเปิด  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งน้ีแหล่งข้อมูลท่ีใช้มาจาก 2 ส่วน คือ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมจากแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จํานวน 300 ชุด จากขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนโรงงานท้ัง 3 จําพวก และกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมโดยสอบถามเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้ารวบรวมจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
จากหน่วยงานราชการ จากท่ีมีผู้เก็บรวบรวมไว้ก่อนแล้ว เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ 
รายงานวิจัยและบทความจากหนังสือและระบบสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยจะนําข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูป SPSS for Windows ใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test 
และ F-test โดยค่าต่าง ๆ ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
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1. ค่าความถ่ี และร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ตําแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน และลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ประเภทของ
โรงงาน รูปแบบของโรงงาน ระยะเวลาการดําเนินกิจการ ทุนจดทะเบียน และสถานท่ีตั้งโรงงาน 

2. ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือใช้อธิบายระดับความรู้ความเข้าใจ และ

ระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี                          
3.  ค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความรู้ความเข้าใจด้าน

สิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามลักษณะของเจ้าของกิจการ       
4.  ค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรม 
5. ค่าความถ่ีและร้อยละ (Percentage) เพ่ือวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบ

แบบสอบถาม คือ ผู้บริหารด้านสิ่งแวดล้อมหรือตัวแทนจากสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปราย 
1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการศึกษา

ข้อมูลพ้ืนฐานของเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่   
เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30 - 40 ปี สมรสแล้ว เป็นเจ้าของกิจการ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 - 10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญจนา     
ชุมบัวจันทร์ (2552) ได้ศึกษาเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรี 

2. ศึกษาข้อมูลด้านลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการศึกษาข้อมูล  
ด้านลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เป็นโรงงานจําพวกท่ี 3 โรงงานขนาดเล็ก 
เจ้าของคนเดียว ระยะเวลาในการดําเนินการ 20 ปีข้ึนไป ทุนจดทะเบียนต่ํากว่า 10 ล้านบาท โรงงานมีรายได้เฉลี่ย
ต่อปี 10 ล้านบาทข้ึนไป จํานวนบุคลากรในสถานประกอบการ ต่ํากว่า 20 คน และสถานท่ีตั้งของโรงงานอยู่ใน
อําเภอเมือง อาจสืบเน่ืองมาจากในจังหวัดสุราษฎร์ธานียังเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดเล็กซึ่งโดยส่วนใหญ่เจ้าของ
กิจการเป็นคนในพ้ืนท่ีประกอบกิจการขนาดเล็กและใช้เงินในการลงทุนน้อยกว่า ซึ่งแตกต่างจากเขตอุตสาหกรรม 
อ่ืน ๆ ท่ีมีขนาดใหญ่กระบวนการผลิตท่ีหลายข้ันตอนจึงมีบุคลากรจํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริษัทจาก
ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย   

3. ศึกษาความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมของเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด        
สุราษฎร์ธานี จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมของเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด       
สุราษฎร์ธานี พบว่า ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมของเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 5 ด้าน โดยเรียงตามลําดับ          
จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านขยะ ด้านอากาศ ด้านกลิ่น ด้านสังคมวัฒนธรรมชุมชน และด้านนํ้า ส่วนด้านเสียงอยู่ใน
ระดับมาก สาเหตุเน่ืองจากการพัฒนาประเทศท่ีมีอย่างต่อเน่ืองทําให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตตามไปด้วยโรงงาน
อุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนซึ่งการกระทําผิดท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจึงตามมาด้วย กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม 
จึงมีการกําหนดกฎเกณฑ์เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึนซึ่งเจ้าของกิจการควรจะมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม
มิฉะน้ันอาจจะทําผิดกฎหมายได้ 
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4. ศึกษาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จากการศึกษาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี พบว่า การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ด้านนํ้า และด้านอากาศ และอยู่ในระดับมาก 4 ด้านได้แก่ ด้านเสียง ด้านขยะ ด้านกลิ่น และด้านสังคมวัฒนธรรม
ชุมชน ตามลําดับ สาเหตุเน่ืองจากการกระบวนการผลิตสินค้าท่ีมีความแตกต่างกันทําให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ของโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละโรงงานแตกต่างกันไปเน่ืองมาจากมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท่ีเป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมเกิดข้ึนต่างกันจึงมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 

5. ศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมของเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมของเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เพศ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อายุ 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเสียง ด้านขยะและด้านการพัฒนาตนเอง แตกต่างกัน 
สถานภาพสมรส โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านขยะ แตกต่างกัน ตําแหน่ง 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนํ้า ด้านขยะและด้านสังคมวัฒนธรรมชุมชนแตกต่างกัน 
ระดับการศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนํ้า ด้านอากาศ ด้านขยะด้านกลิ่น 
และด้านสังคมวัฒนธรรมชุมชน แตกต่างกัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านขยะและด้านสังคมวัฒนธรรมชุมชนแตกต่างกัน ระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยภาพรวมแตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกลิ่น แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ พัฒนพงษ์ น้อยสมมิตร (2547) ได้ศึกษา
เก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ในเขตเทศบาลนครระยอง พบว่า อายุ การศึกษา และรายได้ 
ท่ีแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

6. เปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ปนระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จากการเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ประเภทของโรงงาน โดยภาพรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน ขนาดของโรงงาน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านนํ้า แตกต่างกัน 
รูปแบบของกิจการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสังคมวัฒนธรรมชุมชน 
แตกต่างกัน ระยะเวลาของการดําเนินกิจการ โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนํ้า 
ด้านขยะ และด้านสังคมวัฒนธรรมชุมชน แตกต่างกัน ทุนจดทะเบียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน พบว่า ด้านนํ้า 
แตกต่างกัน รายได้เฉลี่ยต่อปีโรงงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกลิ่น 
แตกต่างกัน จํานวนบุคลากรในสถานประกอบการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พบว่า ด้านกลิ่น แตกต่างกัน สถานท่ีตั้งโรงงาน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันทุกด้าน 

7. ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็น จํานวน 64 คน ได้ให้ข้อเสนอแนะโดย
ภาพรวม คือ ควรจัดอบรมเก่ียวกับสภาพแวดล้อมและให้มีโรงงานต้นแบบรัฐและเอกชนร่วมกันกําหนดมาตรการ 
ในการจัดการสภาพแวดล้อมและบทลงโทษท่ีเด็ดขาด เศษผลปาล์มท่ีร่วงจากรถบรรทุก กลิ่นเหม็นจากโรงงานยาง
สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน ต้องเข้มงวดในการตรวจสอบ ปลูกจิตสํานึกให้ทุกคนดูแลสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ 
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ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้นําเสนอข้อเสนอแนะเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
ข้อเสนอแนะสําหรับเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านความรู้ความ

เข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม 
1.  ด้านเสียง โรงงานควรปรับปรุงสภาพถนนหรือเครื่องยนต์มิให้เสื่อมสภาพเพ่ือช่วยให้ลดเสียงดัง 
2.  ด้านขยะโรงงานอุตสาหกรรมควรศึกษาเก่ียวกับการนําขยะจากโรงงานทําเป็นปุ๋ยชีวภาพตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ด้านสังคมวัฒนธรรมชุมชน โรงงานควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
4.  ควรมีมาตรการส่งเสริมการร่วมรับรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้

สูงข้ึนโดยเฉพาะปัญหาด้านเสียง ด้านขยะ ด้านกลิ่น และด้านสังคมวัฒนธรรมชุมชน ท้ังน้ีเน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านนํ้า และด้าน
อากาศ และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเสียง ด้านขยะ ด้านกลิ่น และด้านสังคมวัฒนธรรมชุมชน ตามลําดับ 
และความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเสียง อยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านอ่ืน อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

5.  ควรมีหน่วยงานหรือบุคลากรเฉพาะท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
อุตสาหกรรม เพ่ือติดตามตรวจสอบการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

6.  โรงงานอุตสาหกรรม ควรทําข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานราชการท่ีอยู่ในท้องถ่ินน้ัน ๆ 
เพ่ือร่วมมือกันจัดทําโครงการสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนท่ี
อยู่โดยรอบ หรือถ้ามีอยู่แล้วก็ควรยึดถือว่าโครงการด้านน้ี เป็นภารกิจท่ีสําคัญ เน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่ของ
โรงงานอุตสาหกรรม มีท่ีอยู่อาศัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อเสนอแนะสําหรับเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 

1. ด้านนํ้า โรงงานต้องมีการติดตามและตรวจสอบวัดคุณภาพนํ้าท้ิงอยู่เสมอ 
2.  ด้านอากาศ โรงงานต้องมีปล่องระบายอากาศเสียและสามารถลดฝุ่นท่ีก่อให้เกิดมล 
3.  ด้านเสียง โรงงานต้องมีการตรวจสอบเครื่องจักรเพ่ือป้องกันเสียงดังรบกวน และมีมาตรการ

กําหนดตรวจวัดความดังของเสียง 
4. ด้านขยะ โรงงานต้องแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะมีพิษก่อนท้ิง หรือนํากากวัตถุดิบเหลือใช้จาก

อุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ เช่น การทําปุ๋ยหมักหรืออาหารสัตว์ 
5. ด้านกลิ่น โรงงานต้องกําหนดมาตรฐานและติดตามตรวจสอบกลิ่นในอากาศของโรงงานอย่าง

สม่ําเสมอ 
6.  ด้านสังคมวัฒนธรรมชุมชน รัฐบาลต้องออกกฎหมายท่ีเหมาะสมในการควบคุมการปล่อยมลพิษ

ทางอากาศ 
ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.  ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับพนักงานของโรงงานเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของ
โรงงานอย่างต่อเน่ือง 
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2. ควรจูงใจการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงงานโดยการให้สิทธ์ิพิเศษหรือใบประกาศ เพ่ือรับรองความ
เป็นมาตรฐานในการรักษาสิ่งแวดล้อมของโงงาน 

3. ควรติดตามผลการดําเนินการของโรงงานท่ีได้รับการรับรองอย่างต่อเน่ืองและดําเนินการเอาโทษ
กับโรงงานท่ีฝ่าฝืนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาในหัวข้อเรื่อง ผลกระทบจากโรงงานท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนท่ีตั้งอยู่ใกล้

โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. ควรมีการศึกษาในหัวข้อเรื่อง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

อุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. ควรมีการศึกษาในหัวข้อเรื่อง ความพึงพอใจของชุมชนในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ

โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เพ่ือสร้างความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
2. เพ่ือสังคมให้มีความสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
3. เพ่ือให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน รักษาความสมบูรณ์ของ

ระบบนิเวศ และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
4. เป็นข้อมูลและแนวทางในการศึกษาและวิจัยในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
5. เป็นแนวทางในการนําไปปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์จริงและเหมาะสมกับขนาดของกิจการประกอบ

กิจการโรงงาน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณา ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของผู้ประกอบธุรกิจกับ                
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโฆษณา และความคิดเห็นของ ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณา ในอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ประกอบธุรกิจ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ท้ังหมด
จํานวน 400 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ 
ได้แก่ ไคสแควร์  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลือกใช้บริการโฆษณาที่ใช้สื่อ        
นอกสถานท่ี ใช้บริการโฆษณาเพ่ือพัฒนาผลกําไรของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ เป็นปัจจัยท่ีคํานึงถึง        
ในการเลือกใช้บริการโฆษณา คู่สมรส/แฟนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ แหล่งในการจัดทําสื่อโฆษณาโดยการจ้างโรงพิมพ์ 
ร้านโปสเตอร์ งบประมาณในการใช้บริการโฆษณาต่อปีต่ํากว่า 10,000 บาท ความถ่ีในการใช้บริการโฆษณาต่ํากว่า 
3 ครั้งต่อปี ผลท่ีได้รับจากการใช้บริการโฆษณา ได้แก่ ยอดจําหน่ายสินค้าหรือบริการสูงข้ึนเล็กน้อย แต่ยังมีความ 
พึงพอใจในการใช้บริการ คิดว่าการโฆษณามีความจําเป็นต่อธุรกิจ และต้องการใช้บริการโฆษณาในอนาคต ความสําคัญ
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 6 ด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่           
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านพนักงาน ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ
ด้านราคา และอยู่ในระดับมาก จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจ
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ อายุ 
ตําแหน่งงาน ระดับการศึกษาสูงสุด รูปแบบของธุรกิจ และประเภทของธุรกิจ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านพนักงาน 
 
คําสําคัญ : การตัดสินใจ  บริการโฆษณา  ผู้ประกอบธุรกิจ  
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Abstract 
The objectives of this research were to study about 1) the decision selection to use the services of 

the advertising business in Muang, Surat Thani. 2) marketing mix factors affecting consumer’s decision to select 
advertising services. 3) the relationship between the business operators and the decision to opt for advertising 
services. 4) the relationship between marketing mix factors and the decision to opt for advertising services and 5) 
the opinion of business operators on decided to opt for advertising services in Muang, Surat Thani by using 
questionnaires to compile data from 400 business operators in Muang, Surat Thani. Data were analyzed using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and chi-square.  

The study results found that : the advertising business in Muang, Surat Thani choosing advertising media 
offsite, use advertising to improve profitability of the business, products or services of the business were the 
factors which use to considered in the selection of advertising services, spouse / partner has influenced the 
decision, hring printing and poster shop to preparation advertising. Advertising budget for the year is lower than 
10,000 baht, frequency of use advertising services less than three times per year. The results obtained from the 
use of advertising services, including sales of goods and services increasing, but them also satisfy of the service, 
think that advertising is essential to the business and demand for advertising service in the future. Importance to 
the marketing mix factors at the highest level, 6 aspect, sort by descending as follows: physical environment, 
staff, promotion, products, distribution channel and cost. One aspect ; service process at high level. Personal 
factors affecting deciding of  business operators to select advertisement at significantly level of 0.05 in 5 aspects 
as follows : age, positions, highest level of education, business model and type of business. Marketing mix factors 
affecting consumer’s decision to select advertising services at significantly level of 0.05 in 3 aspects as follows : 
products, promotion and the employees. 

Keywords :  decision,  selection,  advertising business 

บทนํา 
จากอดีตถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการด้านสื่อโฆษณา ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมากข้ึน ในอดีตใช้การวาด

ภาพหรือเขียนสัญลักษณ์เป็นรูปในการสื่อสาร การพิมพ์ตัวอักษรน้ันได้เริ่มข้ึนท่ีประเทศจีน ได้มีการสร้างแม่พิมพ์ 
โดยแกะสลักตัวอักษร หรือภาพลงบนท่อนไม้หรือข้ีผึ้ง ปรากฏเป็นตัวอักษรหรือภาพตามแม่พิมพ์ เมื่อมีการคิดค้น 
ทํากระดาษ และวัสดุอ่ืน ๆ ข้ึน การพิมพ์ สื่อโฆษณาก็ได้มีการพัฒนาข้ึน อย่างต่อเน่ืองและได้มีการพัฒนานําเอา
เทคโนโลยีและเครื่องจักร เข้ามาใช้งาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และทันกับเวลาการใช้งาน โดยนําเสนอออกมา 
ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ด้านต่าง ๆ 

การโฆษณานับว่ามีบทบาทอันสําคัญต่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการตลาด การโฆษณา 
จึงมีบทบาททางการตลาดกับผู้บริโภคในส่วนของการสร้างแรงจูงใจให้ซื้อสินค้า สร้างความแตกต่างของกลุ่มสินค้า
ชนิดเดียวแต่ต่างยี่ห้อกัน สร้างตําแหน่งครองใจสินค้า สร้างบุคลิกภาพตราสินค้า กระตุ้นการทดลองใช้สินค้า และ
ช่วยให้พนักงานขายปิดการขายได้เร็วข้ึน ในด้านเศรษฐกิจ การโฆษณาช่วยส่งเสริมเสรีทางการค้า ช่วยกระตุ้น 
การลงทุน ช่วยลดต้นทุนการผลิต ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทางสังคม ช่วยสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ รวมท้ังสร้าง
เม็ดเงินให้กับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานโฆษณา การโฆษณาด้านระบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้เข้ามา มีบทบาท
กับสังคมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า บริษัท ห้างร้าน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานราชการ มีส่วนเก่ียวข้องกับ 
สื่อโฆษณาท้ังสิ้น โดยการนําเสนอผลงานออกมารูปแบบ และวิธีต่าง ๆ เพ่ือสื่อให้ผู้รับเข้าใจอย่างชัดเจน  
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ความสําคัญของการผลิตสื่อโฆษณา ด้านการพิมพ์ ในปัจจุบันเป็นท่ีต้องการของร้านค้า บริษัท และ
หน่วยงานต่าง ๆ เพราะมีความสะดวกรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เพราะสามารถออกแบบสิ่งพิมพ์ 
เพ่ือสื่อความหมายและถ่ายทอดความคิด และนําเสนอสื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ของผู้ใช้งาน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร หรือผู้ท่ีถูกคาดหวังว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการค้าให้มี
พฤติกรรมต่อผลิตภัณฑ์ตามท่ีนักโฆษณาได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยบทโฆษณาท่ีดีสามารถชักนําพฤติกรรมของผู้รับสารน้ัน
ไปสู่การกระทําตามท่ีนักการตลาดต้องการ (จริยา ปันทวังกูร. 2551 : 317)  

ในปัจจุบัน การบริการทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ได้ขยายตัวและเกิดข้ึนหลายแห่งภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี        
ไม่ว่าจะทําธุรกิจเก่ียวกับอะไร ส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่นําการโฆษณา ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ มาใช้ท้ังสิ้น เพ่ือเป็นการสื่อสาร      
ไปยังผู้บริโภค เก่ียวกับเรื่องน้ัน ๆ จึงทําให้เกิดการบริการทาง ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ได้ขยายตัวและเกิดข้ึนหลายแห่ง
ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการสํารวจจํานวนสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีจํานวนสถาน
ประกอบการท้ังสิ้นประมาณ 44,832 สถานประกอบการ โดยอําเภอท่ีมีสถานประกอบการมากท่ีสุด คือ อําเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี มีจํานวน 11,705 สถานประกอบการ หรือประมาณร้อยละ 26.10 ของสถานประกอบการท้ังสิ้น 
รองลงมาคือ อําเภอเกาะสมุย มีประมาณร้อยละ 17.30 ส่วนอําเภอพุนพิน และอําเภอกาญจนดิษฐ์ มีประมาณ           
ร้อยละ 7.80 และ 5.90 ตามลําดับ สําหรับอําเภอเกาะพะงัน อําเภอเวียงสระ และอําเภอบ้านนาสารน้ัน มีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 5.30, 5.20 และ 5.10 ตามลําดับ ในขณะท่ีอําเภออื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้นแต่ละอําเภอ           
มีสัดส่วนต่ํากว่าร้อยละ 5.00 และอําเภอที่มีสถานประกอบการน้อยที่สุดคืออําเภอวิภาวดี ซึ่งมีเพียง 312                
สถานประกอบการ หรือร้อยละ 0.70 ของสถานประกอบการท้ังสิ้น รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ สถานประกอบการ
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98.00 มีรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจในรูปของสํานักงาน       
แห่งเดียว ส่วนท่ีเป็นสํานักงานสาขา มีประมาณร้อยละ 1.80 สําหรับการจัดตั้งทางเศรษฐกิจในรูปของสํานักงาน
ใหญ่มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยหรือประมาณร้อยละ 0.20 ซึ่งในการศึกษาครั้งผู้วิจัยได้ศึกษาสถานประกอบการ จําแนก
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี. 2555) 

จากเหตุผลข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของสื่อโฆษณา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีแนวโน้ม
ขยายตัวและมีคู่ด้านสื่อโฆษณาเพ่ิมข้ึนเป็นจํานวนมาก ผู้วิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือท่ีจะนําผลการวิจัยในครั้งน้ีมาใช้
เป็นแนวทางการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการท่ีพึงพอใจ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และ
ใช้ในวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการสูงสุด และเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจให้
ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ 

การวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 

1.  เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ ในอําเภอเมือง จังหวัด                 
สุราษฎร์ธานี 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณาของ             
ผู้ประกอบธุรกิจ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของผู้ประกอบธุรกิจกับการตัดสินใจ เลือกใช้บริการโฆษณา
ของผู้ประกอบธุรกิจในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณา ในอําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือ ผู้ประกอบธุรกิจ ในอําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีสถานประกอบการ จํานวน 11,705 แห่ง (สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี. 2555) 
กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่างสามารถแสดงจํานวนตัวอย่างในแต่ละช้ันตามสัดส่วน ใช้วิธีการสุ่มแบบโควตา 

(Quota Sampling) ตามสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งแบ่งตามกลุ่มธุรกิจท่ีกําหนดใหม่ จํานวน 4 กลุ่ม โดยจัดเรียงจาก
จํานวนกลุ่มธุรกิจ ท่ีมีจํานวนมากไปหาจํานวนน้อย โดยการประมาณการจากประชากรท้ังหมดใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งช้ันโดยจัดกลุ่มธุรกิจใหม่เป็น ธุรกิจการขาย ธุรกิจบริการ ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจการผลิต จํานวน 4 ประเภท 
ตามสัดส่วน (Stratified Random Sampling) 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยใช้แบบสอบถามกับตัวกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งมีเวลาและเต็มใจจะตอบแบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกคําตอบในแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self - 
Administered Questionnaires) ให้ครบตามจํานวนโควตาท่ีกําหนด 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสํารวจและออกแบบสอบถามคือ ผู้ประกอบธุรกิจ ในอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีสถานประกอบการ จํานวน 400 แห่ง โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีใช้ในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน โดยศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากตําราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย 
บทความ ข้อมูลทางสถิติ งานวิจัยท่ีมีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว รวมท้ังแนวทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องจากตําราทางวิชาการ 
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ค้นคว้าจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
จากผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

มีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายดังน้ี 
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจท่ีเลือกใช้บริการโฆษณา ในอําเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎร์ธานี 
 ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจท่ีเลือกใช้บริการโฆษณา ในอําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41 - 50 ปี ตําแหน่ง/ความรับผิดชอบ
เป็นผู้จัดการ ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี เป็นบุคคลธรรมดา ประเภทธุรกิจการขาย เป็นธุรกิจขนาดเล็ก 
มีระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 6 - 10 ปี และรายได้ของกิจการเฉลี่ยต่อเดือนเปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 
ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ตําแหน่ง
หุ้นส่วน/เจ้าของกิจการ กรรมการผู้จัดการ กิจการส่วนมากเป็นประเภทธุรกิจบริการ 
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 2. ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี             
  ผลจากการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ ในอําเภอเมือง จังหวัด            

สุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เลือกบริการโฆษณาท่ีใช้สื่อนอกสถานท่ี เลือกใช้บริการโฆษณาเพ่ือ
พัฒนาผลกําไรของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ เป็นปัจจัยท่ีคํานึงถึงในการเลือกใช้บริการโฆษณา คู่สมรส/
แฟนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ แหล่งในการจัดทําสื่อโฆษณาโดยการจ้างโรงพิมพ์ ร้านโปสเตอร์ งบประมาณในการใช้
บริการโฆษณาต่ํากว่า 10,000 บาท ความถ่ีในการใช้บริการโฆษณาต่ํากว่า 3 ครั้งต่อปี ผลท่ีได้รับจากการใช้บริการ
โฆษณา ได้แก่ ยอดจําหน่ายสินค้าหรือบริการสูงข้ึนเล็กน้อย/พึงพอใจไม่เปลี่ยน การโฆษณามีความจําเป็นต่อธุรกิจ 
และมีความต้องการใช้บริการโฆษณาในอนาคตแน่นอน ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการใช้สื่อโฆษณาของธุรกิจ SMEs 
ส่วนใหญ่จัดทําสื่อโฆษณาข้ึนเอง สิ่งท่ีธุรกิจคํานึงถึงในการจัดทําสื่อโฆษณา คือ ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ รูปแบบ 
ของสื่อโฆษณา ได้แก่ ใบปลิวหรือแผ่นพับ งบประมาณท่ีใช้ในการจัดทําสื่อโฆษณา ต่อครั้งไม่เกิน 10,000 บาท และ
มีการจัดทําสื่อโฆษณา ปีละ 1 - 3 ครั้ง โดยเช่ือว่าการโฆษณามีความจําเป็นต่อการประกอบธุรกิจ และต้องการใช้สื่อ
โฆษณามากข้ึนในอนาคต  
 3. ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณาของ       
ผู้ประกอบธุรกิจ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ผลจากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณา  
ของผู้ประกอบธุรกิจ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจให้ความสําคัญอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 6 ด้าน 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านพนักงาน ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์   
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านราคา คือ และผู้ประกอบธุรกิจให้ความสําคัญอยู่ระดับมาก จํานวน 1 ด้าน คือ 
ด้านกระบวนการให้บริการ ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญ
ในระดับมาก  เรียงตามลําดับ คือ ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านราคา ด้านบุคลากร และให้ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของผู้ประกอบธุรกิจกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณาของ            
ผู้ประกอบธุรกิจ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยของผู้ประกอบธุรกิจมีความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โฆษณากับปัจจัยของผู้ประกอบธุรกิจ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ อายุ ตําแหน่งงาน 
ระดับการศึกษาสูงสุด รูปแบบของธุรกิจ และประเภทของธุรกิจ ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน ผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจ SMEs ได้แก่ ลักษณะของธุรกิจ ขนาดสินทรัพย์ ขนาดธุรกิจ และระยะเวลาในการ
ดําเนินธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อโฆษณาของธุรกิจ SMEs 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณาของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโฆษณากับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 3 ด้าน ได้แก่            
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านพนักงาน ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยด้านสื่อโฆษณา ด้านราคา ด้านช่องทางท่ีเผยแพร่ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านเทคโนโลยี และปัจจัยภายนอก
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สื่อโฆษณาในระดับมาก 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพ่ือนําไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้านต่าง ๆ 
ดังต่อไปน้ี 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบธุรกจิโฆษณา 
1. ปัจจัยของผู้ประกอบธุรกิจท่ีเลือกใช้บริการโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง อายุ ตําแหน่ง/

ความรับผิดชอบ ระดับการศึกษาสูงสุด รูปแบบธุรกิจตามกฎหมาย ประเภทของธุรกิจขนาดของธุรกิจ ระยะเวลา 
การดําเนินธุรกิจ รายได้ของกิจการ ท่ีแตกต่างกัน ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาสามารถใช้เป็นองค์ประกอบในการแบ่ง
ระดับกลุ่มลูกค้า และเรียนรู้ความต้องการในการท่ีจะเลือกใช้บริการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือให้ตรงเป้าหมาย
อย่างถ่องแท้ของแต่ละดับกลุ่ม พร้อมท้ังเลือกสิ่งท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจเป้าหมายได้ 
จากน้ันจะเป็นเรื่องกลยุทธ์ในการสร้างจุดขาย และสร้างความพึงพอใจต่อผู้ประกอบธุรกิจท้ังทางด้านปัจจัยทาง
การตลาดต่อไป 

2. การตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เลือก
บริการโฆษณาท่ีใช้สื่อนอกสถานท่ี เลือกใช้บริการโฆษณาเพ่ือพัฒนาผลกําไรของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
ธุรกิจ เป็นปัจจัยท่ีคํานึงถึงในการเลือกใช้บริการโฆษณา คู่สมรส/แฟนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ แหล่งในการจัดทํา
สื่อโฆษณาโดยการจ้างโรงพิมพ์ ร้านโปสเตอร์ งบประมาณในการใช้บริการโฆษณาต่ํากว่า 10,000 บาท ความถ่ี 
ในการใช้บริการโฆษณาต่ํากว่า 3 ครั้งต่อปี ผลท่ีได้รับจากการใช้บริการโฆษณา ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาควรเพ่ิม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในบริหารการจัดการธุรกิจแต่ละ
ประเภท โดยการสร้างเครือข่าย  การขายทางระบบสารสนเทศ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือความรวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาความไม่พึงพอใจของลูกค้า สร้างความเช่ือมั่นในกับลูกค้าว่าจะไม่มีปัญหาใด ๆ ตามมาภายหลัง พัฒนาบุคลากร
ให้มีความสอดคล้องกับงาน เสริมสร้างทักษะให้มีความรู้ ความสามารถ แก้ไขปัญหาและสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี จัดบริการทางด้านสินเช่ือให้กับผู้ซื้อ ในเง่ือนไขพิเศษให้สอดคล้องกับช่วงเวลาท่ีมีการกระตุ้น 
เน่ืองจากผู้ประกอบธุรกิจการโฆษณายังเล็งเห็นว่าการโฆษณามีความจําเป็นต่อธุรกิจ และมีความต้องการใช้บริการ
โฆษณาในอนาคตแน่นอน 

3. ด้านผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากปัจจุบัน การตลาดมีการแข่งขันสูงมาก ผู้ประกอบธุรกิจควรให้ความสําคัญ
กับความสร้างสรรค์และทันสมัยในการออกแบบสื่อ ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือของบริษัทผลิตสื่อโฆษณา และมีสื่อ
โฆษณาหลากหลายครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ 

4. ด้านราคา ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา ควรตั้งราคาเหมาะสมกับประเภทสื่อโฆษณา ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพของงานและเป็นไปตามท่ีต้องการและการให้เครดิตและสามารถผ่อนชําระได้ ควรตั้งราคาให้เหมาะสม
กับสภาวะราคา ควรนํากลยุทธ์ด้านราคามาเป็นตัวกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบการ 
ตั้งราคาอย่างเป็นธรรมแก่ลูกค้า 

5. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรมีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ให้มากข้ึน ท่ีตั้งธุรกิจอยู่ในทําเล
ท่ีติดต่อได้สะดวก ขอบเขตและรูปแบบการให้บริการมีความหลากหลายและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และสามารถ
ติดต่อกับพนักงานได้หลายช่องทาง โดยเฉพาะทางด้านวิทยุ มีการออกรายการ โดยเน้นคุณภาพควบคู่กับราคา 
นอกจากน้ีสื่อทางด้านอินเตอร์เน็ต ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อประเภทนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
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เน่ืองจากสื่อประเภทน้ีสามารถนําเสนอได้ในมุมกว้าง และสะดวกสําหรับผู้บริโภค ในรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดี            
หากมีการนําเสนอท่ีดีและอาจเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคตต่อไป 

6. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีบริการให้คําปรึกษาและสํารวจตลาดความต้องการในการใช้สื่อ
โฆษณา มีเง่ือนไขพิเศษท่ีให้ประโยชน์แก่ลูกค้าประจํา และการเพ่ิมระยะเวลาในการลงสื่อให้ การจัดโปรโมช่ัน 
เน่ืองจากปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบธุรกิจให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก สร้างความประทับใจ ทําให้
ผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือมีการแนะนําบอกต่อ สําหรับผู้ท่ีสนใจต่อไป 

7. ด้านพนักงาน ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี และติดตามให้บริการหลังการขาย มีความรู้ และความชํานาญ 
และมีความน่าเช่ือถือ มีการติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูลอธิบายอย่างถูกต้องและเข้าใจง่ายข้ึน 

8. ด้านกระบวนการ ควรมีความรวดเร็วในการทํางาน ผู้ประกอบธุรกิจให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
คือ มีความถูกต้องแม่นยําและเช่ือถือได้ และมีความตรงต่อเวลาในการทํางาน 

9. ด้านสิ่งแวดล้อมทางภายภาพ ควรมีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมยั สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและ
เพียงพอ และสถานท่ีตดิต่อมีบรรยากาศดี มีห้องประชุมในการเสนองานและรับรองลูกค้า 
 
การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ควรศึกษากลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจท่ีตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณา 
2. ควรศึกษาปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และรูปแบบของธุรกิจท่ีมีผลต่อ

แนวโน้มการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฆษณา 
3. ควรศึกษากลุ่มผู้บริโภคท่ีไม่สนใจใช้บริการโฆษณา เพ่ือให้ทราบถึงเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งจะได้นําไปใช้ประโยชน์

ในวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไป 
4. ควรวิจัยในลักษณะเชิงคุณภาพมากข้ึน เพราะจะได้รับข้อมูลท่ีมีรายละเอียด และมีคุณภาพมากข้ึน 

เช่น การสัมภาษณ์หรือใช้เวลาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจ พร้อมท้ังการใช้เวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการสัมภาษณ์ 
เพ่ือสามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ภาคนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือให้คําปรึกษา และช้ีแนะแนวทาง       
ในการศึกษาอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี ประธานกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรช เนติธรรมกุล กรรมการท่ีปรึกษา  ภาคนิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงไว้  
ณ โอกาสน้ี 

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการความสําเร็จ คอยให้ ความช่วยเหลือ และ         
เป็นกําลังใจให้แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ทําให้ผู้วิจัยได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริง ท้ายท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณ          
คุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครัวท่ีเป็น ผู้อยู่เบ้ืองหลังความสําเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยมีกําลังกาย 
กําลังใจ ในการทําภาคนิพนธ์ฉบับน้ีให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี 

คุณประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากภาคนิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบเพ่ือบูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย์
และผู้มีพระคุณทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาคนิพนธ์ฉบับน้ีคงจะได้ใช้ประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจตามท่ีเห็นสมควร 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตร ปัจจัยทางการตลาด         
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรกับพฤติกรรมการซื้อ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกรในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ 
ศึกษาครั้งน้ี คือ เกษตรกรท่ีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ังหมดจํานวน 
400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์ สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 

ผลการศึกษา เกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรจากร้านค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรท่ัวไป ผลิตภัณฑ์
การเกษตรท่ีซื้อประจํา เรียงตามลําดับได้แก่ ปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยชีวภาพ สารป้องกันและกําจัดศัตรูพืช สารป้องกันและกําจัด
โรคพืช/สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเลือกซื้อสารป้องกันและกําจัดโรคพืช/สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
ตราทาน่าร์ มากท่ีสุด เลือกซื้อสารป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ประเภทดูดซึม ตรามาร์เก็ต (หมาแดง) มากท่ีสุด 
ประเภทเผาไหม้ ตรากร๊มม็อคโซน มากท่ีสุด ปุ๋ยเคมี ตราเรือใบไวก้ิง ปุ๋ยชีวภาพ ตราตะวันแดง ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง 
พิจารณาซื้อจากคุณภาพ เหตุผลท่ีเลือกซื้อเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิต ซื้อด้วยตนเอง ซื้อปีละครั้ง มูลค่า
การซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง 10,001 - 15,000 บาท ชําระเงินค่าซื้อด้วยเงินสด ไม่มีร้านประจําท่ีซื้อ เหตุผลท่ีซื้อจากร้าน
ประจําเน่ืองจาก มีสินค้าให้เลือกมาก เปรียบเทียบคุณภาพและราคาก่อนซื้อ ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกรในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ           
ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนพ้ืนท่ีในการปลูกพืช และปริมาณผลผลิตต่อครั้ง 
ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน ปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
การเกษตร ได้แก่ สถานท่ีซื้อ ผลิตภัณฑ์ท่ีซื้อเป็นประจํา ประเภทท่ีเลือกซื้อ รูปแบบการซื้อ จํานวนครั้งท่ีซื้อ วิธีการ
ชําระเงิน เหตุผลท่ีซื้อจากร้านประจํา และเปรียบเทียบคุณภาพและราคาก่อนซื้อ ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
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คําสําคัญ : พฤติกรรม ผลติภณัฑก์ารเกษตร เกษตรกร

Abstract 
This study aims to study 1) consumers buying behavior for agricultural products 2) marketing factors 

influencing the consumers buying behavior 3) relations between personal factors and buying behaviors 4) study 
relations between marketing factors and buying behaviors on agricultural products and 5) the opinions and 
suggestions about buying agricultural products of farmers in Phra Sang district, Surat Thani. The samplings of 400 
farmers who purchased agricultural products in Phra Sang district, Surat Thani are selected to collect data by 
using questionnaire. The statistical techniques employed are frequency, percentage, average, standard deviation, 
t-test and chi-square.  

The study results found that : Most farmers purchase agricultural products from general  agricultural 
products  shop, agricultural product purchase routine, sequentially include chemical fertilizers / biological 
fertilizer, protective substances and eliminate pests, prevent and eliminate plant diseases / plant growth 
substances. Buying protective substances and eliminate plant diseases / plant growth substances in Tanar brand 
the most, buying protective substances and pesticide absorption type in Market brand ( Red dog) the most and 
choose the Gramoxone brand the most in type of combustion, chemical fertilizers in Rueabaiviking brand and 
biological fertilizer in Tawandang brand. Decided to buy yourself, considering buying from quality, 
reasons to buy in order to accelerate growth and improve productivity, purchase by themselves, buy once a year, 
the average purchase value per each 10,001 to 15,000 baht, pay for purchases with cash and no routine shop for 
purchasing. Reasons to buy from regularly because there are many products to choose. Compare quality and 
price before purchasing. The marketing factors influencing the consumers buying behavior of farmers in Phra Sang 
district, Surat Thani in overall were significant at a high level. When considering in aspects found were at high 
level in all aspects which sort by descending as follow: products, price, personnel, process, distribution channels, 
physical and marketing promotion. Personal factors were correlate with buying behavior for agricultural products 
with statistically significant at the 0.05 level in age, marriage status, education, the number space for growing 
plants and productivity per times, while other aspects did not correlate. The marketing factors were correlate 
with buying behavior for agricultural products in place to buy, products purchased regularly, buy selected 
categories, buying patterns, number of purchase, payment methods, reasons to buy from regularly shop and 
compare quality and price before purchasing while other aspects did not correlate 

Key words : Consumers, agricultural products, farmers 

บทนํา 
ภาคเกษตรมีบทบาทสําคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท้ังในมิติของการผลิต 

ท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองด้านอาหาร และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนภาคเกษตร และเป็นฐานการผลิต 
ท่ีสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือการค้าและการส่งออกสําหรับภาคการผลิตและบริการอ่ืน ๆ รวมถึงในมิติการ
พัฒนาสู่แหล่งการผลิตพลังงานทดแทนท่ีสําคัญของประเทศเน่ืองจาก ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตท่ีเข้มแข็งด้วย 
มีท่ีตั้งทางภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม รวมท้ังเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารส่งออกท่ีสําคัญรายใหญ่ของโลก 
สําหรับประเทศไทยปัจจุบันมีพ้ืนท่ีทางการเกษตร ร้อยละ 40.0 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ ครัวเรือนเกษตรกร 6.9 ล้าน
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ครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อยท่ีผลิต เพ่ือพ่ึงพาตนเอง เกษตรกรท่ีผลิตเชิงพาณิชย์ และเกษตรกร       
ท่ีแปรรูปผลิตผลเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

อําเภอพระแสงมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 566,565 ไร่ โดยเป็นพ้ืนท่ีถือครองทําการเกษตรจํานวน 504,501 ไร่            
มีจํานวนครัวเรือนประชากร 19,200 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกรจํานวน 12,405 ครัวเรือน มูลค่าผลผลิต      
ทางการเกษตรในปี 2544 ได้แก่ ยางพารา มีผลผลิตจํานวน 78,987.77 ตัน มีมูลค่ารวม 8,570.93 ล้านบาท             
ปาล์มนํ้ามัน มีผลผลิตจํานวน 402,205.10 ตัน มีมูลค่ารวม 2,153.51 ล้านบาท ทุเรียนมีผลผลิตจํานวน 142.10 ตัน 
มีมูลค่ารวม 1,613.12 ล้านบาท มังคุดมีผลผลิตจํานวน 7.80 ตัน มีมูลค่ารวม 0.19 ล้านบาท (สํานักงานเกษตร
อําเภอพระแสง.254)   

จากท่ีอําเภอพระแสงมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรมากเป็นอันดับสอง รองจากอําเภอเคียนซา เกษตรกรอาจมี
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์การเกษตร ในการเพ่ิมผลผลิตและบํารุงรักษาในการทําการเกษตรมากข้ึน ในขณะท่ีมีการ
ทําการตลาดของผลิตภัณฑ์การเกษตรในอัตราท่ีสูง และมีตัวแทนจําหน่ายหลายราย ทําให้เกิดการแข่งขันกันมากข้ึน
ท้ังในด้านราคา คุณภาพและบริการ ดังน้ันผู้วิจัย จึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรของ
เกษตรกรในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลจากการวิจัยสามารถใช้เป็นประโยชน์อย่างมากทั้ง
ต่อผู้ประกอบการต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกรในอําเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกรในอําเภอ

พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรในอําเภอ

พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
4.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตร

ของเกษตรกรในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
5.  ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกรในอําเภอพระแสง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรท่ีซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง แบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งประชากรในอําเภอพระแสงออก เป็นพ้ืนท่ี

ตําบล 7 ตําบล กําหนดจํานวนประชากรตามครัวเรือนเกษตรในแต่ละกลุ่มกลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่ม เกษตรกร       
ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 7 ตําบล โดยสุ่มจากครัวเรือนเกษตรกร 
ครัวเรือนละ 1 ชุด ซึ่งมีครัวเรือนทําการเกษตรท้ังหมด 12,405 ครัวเรือน (สํานักงานเกษตรอําเภอพระแสง. 2554) 
โดยใช้สูตร การคํานวณ Yamane (นราศรี ไววานิชกุล. 2545 : 104) เท่ากับ 388 ตัวอย่าง เพ่ือลดความคลาดเคลื่อน   
ในการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง  

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากเกษตรกรในครัวเรือนท่ีซื้อผลิตภัณฑ์
การเกษตรในอําเภอพระแสงจนครบตามจํานวนโควต้า         
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกรในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

มีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายดังน้ี 
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรของ

เกษตรกรในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ

ระหว่าง 31 - 40 ปี สมรสแล้ว ระดับการศึกษาต่ํากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 
15,001 - 20,000 บาท ปลูกยางพาราเป็นหลัก พ้ืนท่ีในการปลูกพืชน้อยกว่า 25 ไร่ และปริมาณผลผลิตต่อครั้ง 
น้อยกว่า 500 กิโลกรัม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พฤกษ์ ชวพันธ์ (2551) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรตําบลแม่ทะ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะท่ัวไป 
ของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และส่วนใหญ่มีรายได้ต่ํากว่า 50,000 
บาทต่อปี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชษฐ์ กนกธร (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ปุ๋ยเคมี
ของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ระดับการศึกษา 
ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย และพ้ืนท่ีปลูกน้อยกว่า 25 ไร่ 

2. ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกรในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกรในอําเภอพระแสง จังหวัด

สุราษฎร์ธานี พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อจากร้านค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรท่ัวไป ผลิตภัณฑ์การเกษตรท่ีซื้อประจํา เรียงตามลําดับ
ได้แก่ ปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยชีวภาพ สารป้องกันและกําจัดศัตรูพืช สารป้องกันและกําจัดโรคพืช/สารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชเลือกซื้อสารป้องกันและกําจัดโรคพืช/สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ตราทาน่าร์ มากท่ีสุด เลือกซื้อสาร
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ประเภทดูดซึม ตรามาร์เก็ต (หมาแดง) มากท่ีสุด ประเภทเผาไหม้ ตรากร๊มม็อคโซน 
มากท่ีสุด ปุ๋ยเคมี ตราเรือใบไวก้ิง ปุ๋ยชีวภาพ ตราตะวันแดง ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง พิจารณาซื้อจากคุณภาพ เหตุผล
ท่ีเลือกซื้อเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิต ซื้อด้วยตนเอง ซื้อปีละครั้ง มูลค่าการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง 10,001 - 
15,000 บาท ชําระเงินค่าซื้อด้วยเงินสด ไม่มีร้านประจําท่ีซื้อ เหตุผลท่ีซื้อจากร้านประจําเน่ืองจากมีสินค้าให้เลือก
มาก เปรียบเทียบคุณภาพและราคาก่อนซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราลี ฉัตรอัจฉริยะกุล (2552) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยชีวภาพของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรม 
การซื้อปุ๋ยชีวภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีการซื้อปุ๋ยจากร้านจําหน่ายปุ๋ยท่ัวไป ส่วนใหญ่จะชําระปุ๋ยด้วยเงินสด 
และตัดสินใจซื้อปุ๋ยด้วยตนเองมากท่ีสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชษฐ์ กนกธร (2552)  ศึกษาเรื่อง ปัจจัย 
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซื้อปุ๋ยท่ีร้านขายปุ๋ย/ขายยา มูลค่าการซื้อเฉลี่ย  มากกว่า 15,000 บาทต่อครั้ง 
ลักษณะการซื้อปุ๋ยเป็นการซื้อด้วยตนเอง วิธีการชําระเงินค่าซื้อปุ๋ยจะชําระเงินสด ตัวผู้ซื้อปุ๋ยเองเป็นบุคคลท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อปุ๋ย เหตุผลการใช้ปุ๋ยการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิต ไม่มีร้านประจําในการซื้อ
ปุ๋ย เข้าไปซื้อปุ๋ยภายในร้ายประจําด้วยตนเอง เหตุท่ีเลือกซื้อปุ๋ยจากร้านจําหน่ายเพราะซื้อได้ในราคาต่ํา และการ
เปรียบเทียบคุณภาพและราคา  

3. ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร
ในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรของ
เกษตรกรในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า              
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร            
ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พิเชษฐ์ กนกธร (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวัด        
สุราษฎร์ธานี ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยเคมี พบว่าปัจจัยท่ีมีผล         
ต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านราคา ตามลําดับ  

4. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรในอําเภอพระแสง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตร       
ในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา จํานวนพ้ืนท่ีในการปลูกพืช และปริมาณผลผลิตต่อครั้ง ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พิเชษฐ์ กนกธร (2552)  ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวัด        
สุราษฎร์ธานี ผลจากการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรกับการตัดสินใจเลือกใช้
ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า อายุ ระดับการศึกษา พื้นที่ปลูกพืช และปริมาณผลผลิต                 
มีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 5. ปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์การเกษตรในอําเภอพระแสง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตร
ในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ สถานท่ีซื้อ ผลิตภัณฑ์ท่ีซื้อเป็นประจํา ประเภทท่ีเลือกซื้อ รูปแบบการซื้อ 
จํานวนครั้งท่ีซื้อ วิธีการชําระเงิน เหตุผลท่ีซื้อจากร้านประจํา และเปรียบเทียบคุณภาพและราคาก่อนซื้อ ส่วนด้าน
อ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชษฐ์ กนกธร (2552)  ศึกษาเรื่องปัจจัยทีมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลจากการวิจัยพบว่า ความแตกต่างระหว่างปัจจัยทาง
การตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยทางการตลาดทุกด้าน         
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกรในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพ่ือนําไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้านต่าง ๆ 
ดังต่อไปน้ี 

ข้อเสนอแนะต่อร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร 
1. ร้านค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรสามารถใช้เป็นองค์ประกอบในการแบ่งระดับของเกษตรกร และ

เรียนรู้ความต้องการในการท่ีจะบริโภคของเกษตรกรเป้าหมายได้อย่างถ่องแท้ของแต่ละดับกลุ่ม พร้อมท้ังเลือกสิ่งท่ี
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สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรเป้าหมายได้ จากน้ันจะเป็นเรื่องกลยุทธ์ในการสร้างจุดขาย และสร้าง
ความพึงพอใจต่อเกษตรกร ท้ังทางด้านปัจจัยทางการตลาดต่อไป 

2. ร้านค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรควรเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจําหน่าย เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือความรวดเร็วในการจัดจําหน่าย  ให้เกิดความพอใจ 
ของเกษตรกร สร้างความเช่ือมั่นในกับเกษตรกร จัดบริการทางด้านสินเช่ือให้กับเกษตรกรในเง่ือนไขพิเศษให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาท่ีจําเป็นต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูลจากงานวิจัยไปเป็นแนวทาง 
ในการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก 

3. ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรควรมีพนักงานขายคอยให้บริการและให้คําแนะนาเก่ียวกับ
ชนิดของผลิตภัณฑ์การเกษตรท่ีเหมาะสมกับพืชท่ีทําการเพาะปลูก เพ่ือให้เกษตรกรได้ประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
การเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพดินและการปลูกพืช เน่ืองจากเกษตรกรต้องการเพ่ิมผลผลิตและยับยั้งการเกิดโรค 
กับพืช ผู้ประกอบการร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรควรติดป้ายราคาให้สังเกตได้ชัดเจน เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถเปรียบเทียบราคาได้ง่าย และสามารถตรวจสอบราคาได้ และควรมีการให้เกษตรกรผ่อนชําระค่าผลิตภัณฑ์
การเกษตรได้เพราะเกษตรกรต้องการให้ร้านจําหน่ายวัสดุการเกษตรให้เครดิตแก่เกษตรกร 

4. วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มธุรกิจ ท่ีจะประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สามารถนําผลวิจัย
น้ีไปเป็นข้อมูลส่วนประกอบในการกําหนดกลยุทธ์การตลาด ซึ่งปัจจุบันน้ีในชุมชนเกษตรกรรมมีความอ่อนไหว 
ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน ดังน้ัน การประกอบกิจการท่ีสร้างปัญหาให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ย่อมส่งผล
ต่อแผนการตลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งแนวทางในการดําเนินธุรกิจต้องนึกถึงชุมชนเป็นหลัก ยกตัวอย่างจาก
งานวิจัยน้ี พบว่า เกษตรกรให้ความสําคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยให้ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 
มีความสําคัญเป็นอันดับแรก และปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตร
ในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ สถานท่ีซื้อ ผลิตภัณฑ์ท่ีซื้อเป็นประจํา ประเภทท่ีเลือกซื้อ รูปแบบ 
การซื้อ จํานวนครั้งท่ีซื้อ วิธีการชําระเงิน เหตุผลท่ีซื้อจากร้านประจํา และเปรียบเทียบคุณภาพและราคาก่อนซื้อ 
ดังน้ันเมื่อเกษตรได้รับรู้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว จึงเกิดความพอใจและบอกต่อ ๆ กัน การท่ีร้านค้าหรือกลุ่มจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์จะเข้ามามีบทบาท เป็นส่วนหน่ึงท่ีทําให้ชุมชนเข้มแข็ง สุดท้ายจะเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในท่ีสุด 

5. เชิงนโยบายของรัฐบาล เพ่ือสนองแนวพระราชดําริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน ซึ่งปัจจุบันน้ีก็มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นจํานวนมาก ซึ่งกลุ่มท่ีประสบ
ความสําเร็จก็มีมา แต่ท่ีล้มเหลวก็มีไม่น้อยเช่นกัน ซึ่งจุดสําคัญของความสําเร็จ อย่างยั่งยืนอยู่ท่ีความร่วมมือร่วมใจ
ของสมาชิก และความสามารถในการจูงใจเกษตรกรให้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังของกลุ่มและชุมชนได้มากน้อย
เพียงใด 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษา ภาพลักษณ์ และความภักดีของเกษตรกรท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์การเกษตร
2. ควรศึกษา ทัศนคติ และความไว้วางใจของเกษตรกรท่ีมีต่อร้านค้าท่ีจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร
3. ควรศึกษาเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร

เพ่ือคาดการณ์ว่าเกษตรกรจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการซื้อไปในทิศทางใด 
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ณ โอกาสน้ี 
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คุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครัวท่ีเป็นผู้อยู่เบ้ืองหลังความสําเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยมีกําลังกาย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองค์การของบุคลากร เปรียบเทียบความผูกพัน

องค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติงานจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูล 
โดยใช้แบบสอบถามกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด
จํานวน 238 คน สถิติพ้ืนฐานท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ
สมมุติฐาน การวิจัยใช้ สถิติทดสอบทีและความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนมีความผูกพันในระดับมาก
ทุกด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านจิตใจด้านบรรทัดฐาน และด้านความคงอยู่กับองค์กร ผลการเปรียบเทียบ
ความผูกพันองค์การของบุคลากร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยรวม พบว่า ระยะเวลาในทํางานมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความคงอยู่กับ
องค์กร บุคลากรมีความผูกพันกับอายุ อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการทํางาน ภูมิลําเนา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกันด้านบรรทัดฐาน พบว่า มีความผูกพันกับระยะเวลาในการทํางาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยด้านลักษณะงานของบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงาน โดยรวม มีความผูกพันในระดับมาก โดยมีความผูกพันในระดับมาก จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วม 
ในการบริหาร และความมีเอกลักษณ์ของงาน และมีความผูกพันในระดับปานกลาง จํานวน 2 ด้านได้แก่ ความมีอิสระ 
ในการทํางาน และความสําคัญของงาน ส่วนปัจจัยด้านจิตวิทยาของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นในระดับมาก 
ทุกด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานความน่าเช่ือถือและความมั่นคงในองค์กร 
ความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์กรและความรู้สึกพึ่งพิงได้ขององค์กรความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
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ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่การมีกิจกรรมท่ีสามารถให้บุคคลากรในโรงพยาบาลเกิดความสามัคคีต่อกัน 
ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ควรจัดอบรมเชิงสัมมนา เพ่ือกระชับสัมพันธ์ไมตรีภายในหน่วยงานข้ึนอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
ควรมีกิจกรรม เช่น กิจกรรมแรลล่ี กิจกรรมร่วมกัน เพื่อการพัฒนาองค์การโดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมสังสรรค์
ประจําปี เพ่ือทําความรู้จักกับบุคลากรท่ีเพ่ิมเข้ามาใหม่ กิจกรรมการกีฬาสีของหน่วยงานสาธารณสุข สิทธิและความเสมอ
ภาคในแต่ละหน่วยงานและสาขาวิชาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมความใกล้ชิด การให้ความเป็นธรรมและความถูกต้อง
กับบุคลากร และควรส่งเสริมเรื่องสวัสดิการ สุขภาพ ความเป็นอยู่ ตามลําดับ 

คําสําคัญ : ความผูกพัน  องค์การ  สาธารณสุขจงัหวัด 

Abstract 
The aims of this research were to: 1) access the level of organizational commitment among the personnel  

2) compare the organizational commitment of personnel classified by their personal factorsand 3) study the
comments and suggestions to create organizational commitment of the personnel in a community hospital, 
SuratThani Provincial Public Health Office. The data were collected by using questionnaires with the total of 238 
health personnel in a community hospital, SuratThani Provincial Public Health Office. Data were analyzed using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t – test and One Way ANOVA. The results of the study showed that 
organizational commitment of staff in a community hospital were at high level in all aspects which sort of 
descendingas follows:Mind, Norm and Remain with the organization.  

The results comparedorganizational commitmentof staff bypersonal factors in overallfound that in aspect 
of period of work has different with statistical significance at the 0.05 level, while other aspects have no difference. 
When considering inaspects found in the remain with the organization aspect personnel have ties with the age, salary, 
duration of work, domicile have difference statistically significant at the 0.05 level, while other aspects have no 
difference. In Norm aspect found ties with the duration of work which have difference statistically significant at the 
0.05 level, while other aspects have no difference. Thecharacteristicsofthe operational personnel have ties at the high 
level in overall, Divided into ties at high level two aspects- participationin management, theidentityof the work and at 
moderate level two aspects-have the freedom toworkand the importanceof the work. In Psychological factorsofthe 
operational personnel - there are comments at high level inall aspects, sort bydescending as follow:relationships 
withcolleagues, reliabilityand stabilityin the organization,feelthat theyare important tothe organization andrelianceof 
theorganization. The opinion ofthe operational personnelin creatingorganizational commitment were have the 
activities that can make staff in the hospital achieve unity with each other, do not  discrimination, supposedarrange for 
aworkshopseminarto strengthenrelationshipswithin the agencyrelationscontinuedand consistently. There should be 
activities such as rally, activities together in order to develop organization with funding support, annual social events 
to get to know new people being added, sportsactivitiesofpublic health agencies, rights andthe equality ofeach 
agencyandprofessional fields, study trip in order to enhanceintimacy and ensure fairnessand accuracywith the right 
people and should promotethehealth, welfare andwell-being, respectively. 

Keywords :  Organizational,  Commitment, Provincial Public Health 
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บทนํา 
ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในสภาวะตกตํ่า ความผันผวนทางการเมือง การเปล่ียนทางสังคม รวมถึง
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่เปล่ียนแปลงไป จึงส่งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับเปล่ียนนโยบาย รูปแบบการบริหาร 
โครงสร้างองค์การ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน การปรับเปล่ียนดังกล่าวส่งผล
โดยตรงต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจําเป็นต้องปรับตัวให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้นโยบายและการบริหารที่เปล่ียนแปลง
ไป ซึ่งบางครั้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวก็ส่งผลในด้านบวกและด้านลบ ผลท่ีมีต่อองค์การในด้านบวกคือ องค์การมีการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีเป้าหมายในการทํางานร่วมกัน 
แต่บางครั้งการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วเกินไปนี้อาจส่งผลในด้านลบคือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะทํางานโดยที่ไม่ได้ผูกพันต่อ
องค์การ ความพึงพอใจในการทํางานจะลดลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งถ้ามีโอกาสที่ดีกว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอาจจะลาออกจากงาน
เพื่อไปทํางานที่มีโอกาสก้าวหน้าทั้งในด้านการทํางาน เงินเดือน การยอมรับรวมถึงสังคมที่ดีกว่า การท่ีองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐ เอกชน จะสามารถรักษาบุคลกรท่ีมีคุณภาพให้อยู่กับองค์กร จําเป็นที่จะต้องสร้างแรงจูงใจรวมถึงการสร้าง
ความผูกพันในองค์การ ซึ่งผลดังกล่าวจะส่งผลให้คนและงานเอ้ือประโยชน์ต่อกัน เพราะคนเป็นผู้สร้างงาน ในขณะท่ีงาน
เป็นส่ิงท่ีใช้ควบคุมพฤติกรรมของคนให้สอดคล้องกันในการทํางานร่วมกัน ซ่ึงจากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหาก
บุคลากรในองค์การ ได้รับการจูงใจในการทํางานให้เขาเหล่านั้นได้บรรลุถึงความต้องการของตนแล้วก็จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานประสิทธิผลโดยรวมขององค์การ รวมถึงสามารถนําการจูงใจดังกล่าวมาสร้างความผูกพันใน
องค์การให้กับคนในองค์การ (สถาพร  ป่ินเจริญ. 2547 : 45)  ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเมื่อคนเข้าสู่องค์กรก็หวังท่ีจะได้พบ
กับสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีเอ้ืออํานวยให้เขาสามารถใช้ความรู้ ความสามารถได้อย่างเต็มท่ี และสามารถตอบสนอง
ความต้องการข้ันพื้นฐานของตนเอง เช่น ความต้องการที่จะทํางาน ความปรารถนาที่จะมีทักษะ และความรู้ในการทํางาน
เป็นต้น 

โรงพยาบาลชุมชนเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีหน้าที่ในการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน
ฟื้นฟูประชาชนในพื้นที่อําเภอที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ดังน้ัน บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในโรงพยาบาลชุมชนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและบุคลากรดังกล่าวต้องเป็นผู้ท่ีมีความเสียสละในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งจะนํามาถึงความสําเร็จและบรรลุผลขององค์กร แต่การที่องค์กร
ทุกองค์กรสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างแท้จริง ต้องข้ึนอยู่กับความผูกพันของคนต่อองค์กรเป็นสําคัญ เพราะคน 
ถือเป็นทรัพยากรองค์กรท่ีสําคัญ ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญและรักษาบุคลากรนั้นๆ ให้อยู่ในองค์กรนานที่สุด 
ความผูกพันของคนท่ีมีต่อองค์กรถือว่าเป็นตัวช้ีวัดที่ดีที่สุดของการมีประสิทธิผลขององค์กรอย่างแท้จริง สามารถเห็นได้
อย่างชัดเจนจากผลการปฏิบัติงาน การขาดงาน การเข้า - ออกงาน การขอย้ายไปสังกัดและปฏิบัติในหน่วยงานอ่ืน 
จะส่งผลกระทบต่อองค์การ/โรงพยาบาลชุมชนโดยลักษณะงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในโรงพยาบาล
ชุมชนเป็นลักษณะองค์การวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น หากบุคลากรเหล่านี้มีการ
โยกย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจะทําให้ขาดความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ในการทํางาน และอีกทั้งบุคลากรบริการสุขภาพ
ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นทีม ดังน้ันในการบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อประชาชนในพ้ืนท่ี บุคลากรเหล่านั้นต้องมี
เวลาในการทํางานในโรงพยาบาลชุมชนนั้น เป็นเวลาค่อนข้างนานจะทําให้การบริการทีมสุขภาพปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายท
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ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงหากบุคลากรปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเป็นเวลานานหรือคนในองค์กรมีความผูกพันที่ดีต่อองค์กร
แล้วก็จะมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ เสียสละ ที่จะทุ่มเทการทํางานอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้องค์กรประสบความสําเร็จ
บรรลุเป้าหมาย (โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม. 2555) 

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความผูกพันองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของระดับความผูกพันของบุคลากร
สาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชนที่มีต่อองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรัก ความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรท่ีจะนําพาองค์กรบรรลุเป้าหมาย
อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัยเรื่องความผูกพันองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

สุราษฎร์ธานีดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาความผูกพันองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนสํานักงานสาธารณสุข

สุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุข

สุราษฎร์ธานี โดยหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุข

สุราษฎร์ธานี โดยหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันองค์การของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนสํานักงาน

สาธารณสุขสุราษฎร์ธานีจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร 
5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรที่ปฏิบัติงาน

วิธีการวิจัย 
ประชากร 

    ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2555 จากการสุ่มในแต่ละโซนมาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งจําแนกตามโซน ตามที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นผู้แบ่งโรงพยาบาลในแต่ละโซนจํานวน 590 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ผู้วิจัยได้คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากบุคลากรที่ปฏิบัติในโรงพยาบาล

ชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคํานวณจากการใช้สูตรของ Yamane จากการคํานวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 238.38 ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 238 ราย โดยกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
ประชากร  
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ตารางท่ี 1 : จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

โรงพยาบาลในแต่ละโซน จํานวนบุคลากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง  (คน) 
โซนเหนือ 
   - โรงพยาบาลท่าชนะ 150 61 
โซนใต ้
   -โรงพยาบาลพระแสง 139 56 
โซนตะวันออก 
   -โรงพยาบาลดอนสัก 147 59 
โซนตะวันตก 

 -โรงพยาบาลคีรรีัฐนิคม 154 62 
รวม 590 238 

ที่มา :  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี. 2555 

การสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบบแบ่งช้ัน (Stratified Sampling) 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน มีความผูกพันในระดับมาก

ทุกด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านบรรทัดฐาน และด้านความคงอยู่กับองค์กร ผลการ
เปรียบเทียบความผูกพันองค์การของบุคลากร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยรวม พบว่า ระยะเวลาในทํางานมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านความคงอยู่กับองค์กร บุคลากรมีความผูกพันกับอายุ อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการทํางาน ภูมิลําเนา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน ด้านบรรทัดฐาน พบว่า มีความผูกพันกับระยะเวลา
ในการทํางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยด้านลักษณะงาน
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยรวม มีความผูกพันในระดับมาก โดยมีความผูกพันในระดับมาก จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมในการบริหาร และความมีเอกลักษณ์ของงาน และมีความผูกพันในระดับปานกลาง จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ 
ความมีอิสระในการทํางาน และความสําคัญของงาน ส่วนปัจจัยด้านจิตวิทยาของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน มีความคิดเห็น 
ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความน่าเช่ือถือและความมั่นคง
ในองค์กร ความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์กร และความรู้สึกพึ่งพิงได้ขององค์กร ความคิดเห็นของบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ การมีกิจกรรมท่ีสามารถให้บุคคลากรในโรงพยาบาลเกิดความ
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สามัคคีต่อกัน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ควรจัดอบรมเชิงสัมมนา เพื่อกระชับสัมพันธ์ไมตรีภายในหน่วยงานข้ึนอย่างต่อเน่ือง
และสม่ําเสมอ ควรมีกิจกรรม เช่น กิจกรรมแรลล่ี กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือการพัฒนาองค์การโดยมีงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมสังสรรค์ประจําปี เพ่ือทําความรู้จักกับบุคลากรท่ีเพ่ิมเข้ามาใหม่ กิจกรรมการกีฬาสีของหน่วยงานสาธารณสุข 
สิทธิและความเสมอภาคในแต่ละหน่วยงานและสาขาวิชาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความใกล้ชิด การให้ความเป็น
ธรรมและความถูกต้องกับบุคลากร และควรส่งเสริมเรื่องสวัสดิการ สุขภาพ ความเป็นอยู่ ตามลําดับ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์
ธานีผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี สถานภาพสมรสแล้ว การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตําแหน่งงานพยาบาลวิชาชีพ อัตราเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ระยะเวลาในการทํางาน 11 - 15 ปี 
และมีภูมิลําเนาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. ปัจจัยด้านลักษณะงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎร์ธานีผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีความเห็นในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 
2 ข้อ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความมีเอกลักษณ์ของงาน และมีความคิดเห็น 
ในระดับปานกลาง จํานวน 2 ข้อ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความมีอิสระในการทํางาน และความสําคัญของงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

3. ปัจจัยด้านจิตวิทยาของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความน่าเช่ือถือ
และความมั่นคงในองค์กร ความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์กร และความรู้สึกพึ่งพิงได้ขององค์กร 

4. ความผูกพันองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านจิตใจด้านบรรทัดฐาน และด้านความคงอยู่
กับองค์กร 

5. เปรียบเทียบความผูกพันองค์การของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

       ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความผูกพันองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยรวม พบว่า ระยะเวลาในทํางาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านจิตใจ พบว่า มีความผูกพันไม่แตกต่างกัน  

       ด้านความคงอยู่กับองค์กร พบว่า มีความผูกพัน ได้แก่ อายุ อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการทํางาน 
ภูมิลําเนา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกันด้านบรรทัดฐาน พบว่า 
มีความผูกพัน ได้แก่ ระยะเวลาในการทํางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ 
ไม่แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
     ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความสัมพันธ์ หรืออาจส่งผลกับความผูกพันต่อองค์การ ในด้านต่าง ๆ เช่น 

ขวัญและกําลังใจ ความเครียด บรรยากาศองค์การ ทัศนคติต่อผู้บังคับบัญชา วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นํา เป็นต้น 
เพื่อช่วยเพ่ิมความเข้าใจในตัวแปรที่สามารถส่งผลต่อ ความผูกพันต่อองค์การในด้านต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อที่ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้สามารถ นํามาปรับใช้ สามารถนําข้อเสียท่ีมีอยู่ในองค์การมาปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ 
ใช้ประโยชน์ จากตัวแปรต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในทุกระดับองค์การ และใช้ วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
การสังเกตพฤติกรรมการทํางาน เพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูล เป็นจริง ควรทําศึกษาโดยใช้ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานและความผูกพันต่อองค์การในอาชีพและองค์การอ่ืน ๆ 

กิตติกรรมประกาศ 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช เนติธรรมกุล กรรมการท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสน้ี 

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการความสําเร็จ คอยให้ความช่วยเหลือ และเป็นกําลังใจ
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านนาสารจํานวน 45 คน
ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบ ค่าที 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 
 
คําสําคัญ : ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ความพึงพอใจ 

Abstract 
The purposes of this research were to study English reading comprehension achievement 

and their satisfactions towards  Concentrated  Language Encounter strategy of Matthayomsuksa I  
students.  The samples were 45 students chosen by random sampling in semester 1 of the 
academic year 2012 in Bannasan School.  The research instruments were the lesson plans with 
Concentrated Language Encounter strategy, the achievement test of English reading comprehension, 
and the satisfaction questionnaire .  Statistics used to analyze the data was means, standard 
deviation, and t-test. 
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The research results showed that the students’ reading comprehension achievement after 
applied Concentrated   Language Encounter strategy was increased significantly at the 0.05 level. 
Students’ satisfaction towards teaching English reading comprehension by  using Concentrated 
Language Encounter strategy was in high level with the means at 3.82 and standard deviation at 
0.78 
Keywords: Reading Comprehension Ability, Concentrated Language Encounter, Satisfaction 

1. บทนํา
ภาษาเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถถ่ายทอดความต้องการ 

ความรู้สึก ความคิด อารมณ์ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆของมนุษย์ เ น่ืองจากปัจจุบันสังคมโลกมีความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมท้ังการติดต่อสื่อสาร การคมนาคม ทําให้ประเทศต่างๆ ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ
กันมากข้ึน จึงจําเป็นต้องมีภาษาไว้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และภาษาท่ีใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารซึ่งเป็น
ท่ียอมรับของประชาคมโลกอีกภาษาหน่ึงน่ันก็คือภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีแพร่หลายท่ีสุด
เป็นภาษาสากลท่ีนํามาใช้ในการติดต่อสื่อสารท้ังทางด้านธุรกิจ การทูต การศึกษา สังคมและการเมือง ทําให้ผู้ท่ีรู้
และเข้าใจภาษาอังกฤษสามารถเข้าใจความคิด ทัศนคติ และวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาการใหม่ๆ  และความเคลื่อนไหวของโลกได้เป็นอย่างดี(สุมิตรา อังวัฒนกุล.2540:1) 

 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชีวิตของคนไทยเป็นอย่าง
มาก จะเห็นได้จากสิ่งอุปโภค บริโภค ฉลากสินค้า สื่อโฆษณา สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ตําราทางวิชาการ การสืบค้นข้อมูลทาง
สื่ออิเลกทรอนิกส์  ตลอดท้ังการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว การส่งออก และการติดต่อกับต่างประเทศ
เป็นต้น โอกาสท่ีเราจะเห็นและจําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ จึงมีมากข้ึน อาจกล่าวได้ว่า ผู้ท่ีมีความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษดี จะเป็นผู้ ท่ีได้เปรียบมากกว่าผู้ ท่ีไม่รู้ภาษาอังกฤษเลย หนทางในการประกอบอาชีพของผู้ ท่ีรู้
ภาษาอังกฤษจะเปิดกว้างกว่าอย่างเห็นได้ชัด คนไทยในปัจจุบันจึงนิยมเรียนภาษาอังกฤษ และถือว่าการเรียน
ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสําคัญเพ่ือนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงได้มีการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากข้ึน ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยได้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารและได้มีการ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามกระแสความต้องการของสังคมและสนองแนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษพุทธศักราช 2539 ได้กําหนดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของคนไทยและพยายามท่ีจะปรับปรุงให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อเน่ืองตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้(กรมวิชาการ.2540:1-2)  หลักสูตรการศึกษาได้มีการพัฒนามาโดยตลอดจนกระท่ังปัจจุบันได้
ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยได้กําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นสาระ
การเรียนรู้พ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยกําหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร ซึ่งมีองศ์ประกอบของ
หลักสูตรคือ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดช้ันปี และคุณภาพผู้เรียน สาระท่ีกําหนดไว้ในการเรียนรู้แยกเป็น 4 
สาระ คือ สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2551 :20-21) 
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ถึงแม้ว่าในประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ 
แต่ผลการเรียนของนักเรียนท่ัวประเทศยังคงต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดโดยเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-
NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี6 ประจําปีการศึกษา 2552ในระดับประเทศ 
พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิท้ัง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ถึง ร้อยละ 50 โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด
คือระดับประถมศึกษาปีท่ี6 มีคะแนนเฉลี่ย 31.75  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ย 22.54  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 มีคะแนนเฉลี่ย 23.98  (ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์.เมษายน.2553) 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน( Ordinary National Educational Test :O-NET) 
โรงเรียนบ้านนาสารปีการศึกษา 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
คะแนนเฉลี่ย  13.10 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ย 16.13 (รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
บ้านนาสาร.2552:26-96) ซึ่งสาเหตุท่ีทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําน้ันมีมาจากหลายสาเหตุ เช่น วิธีการ
เรียนของตัวผู้เรียนเอง การสนับสนุนจากผู้ปกครอง นักเรียนมีฐานความรู้ทางด้านวิชาภาษาอังกฤษในระดับต่ํา 
ผู้เรียนมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีสําคัญครูมีวิธีการสอนท่ีไม่หลากหลาย ไม่เร้าความสนใจแก่
ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนของครูยังขาดคุณภาพ (รุ่งนภา ฟูธรรม.2544:1) ทําให้ประสบปัญหาทางด้าน การ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะทักษะการอ่าน จากการสํารวจผู้เรียนของโรงเรียนบ้านนาสารพบว่า
ผู้เรียนส่วนใหญ่อ่านคําถามไม่ออก สรุปใจความสําคัญจากคําสั่ง เรื่องราว หรือบทความไม่ได้ จึงไม่สามารถตอบ
คําถามจากเรื่องท่ีอ่านได้ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าทักษะการอ่านเป็นอีกทักษะหน่ึงท่ีมีความสําคัญยิ่งต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 ถึงแม้ว่าทักษะการอ่านเป็นทักษะท่ีสําคัญท่ีสุด แต่จากสภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันพบว่า
ทักษะการอ่านไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร ทําให้นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน 
จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงต้องแสวงหาแนวทางแก้ไข ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนเพ่ือท่ีจะส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านให้มี
ความเหมาะสม รวมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องกับทักษะการอ่านพบว่าวิธีการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา (The Concentrated Language Encounter) ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงข้ึน 
(สุวิทย์ คํามูล และอรทัย คํามูล 2545 : 227) ซึ่งการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเป็นกระบวนการสอนหน่ึงท่ี
สามารถแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน่ืองจากการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เป็นการสอนท่ี
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาโดยผ่านประสบการณ์ตรงทุกด้านของทักษะภาษาโดยอาศัยหลักการให้ปัจจัยป้อน
ท่ีมีความหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของสิ่งท่ีผู้สอนต้องการสื่อความ ทําให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดทาง
ภาษา และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเป็นการสอนท่ีมุ่งพัฒนา
ความเข้าใจความหมายของการอ่านก่อนท่ีจะพัฒนาทักษะอ่ืนๆ โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีเร้าความสนใจของผู้เรียนทํา
ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนสร้างช้ินงานเป็นของตนเอง ตามความถนัดและ
ความพึงพอใจท้ังน้ีเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการอ่านของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รังสิมา สง่าเมือง( 2545 ) มาลิน  พันธุเทพ (2546)  และกมลทิพย์ แกว่นกสิการณ์ (2550) พบว่าผู้เรียนท่ีได้รับ
การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาการเรียนรู้
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ภาษาของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นการปฏิบัติโดยกระบวนการ
กลุ่ม ทําให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนและครูตลอดเวลานอกจากน้ันการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษายังส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านนาสาร เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ และสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้
อีกท้ังยังเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการอ่าน ตลอดจนเป็นพ้ืนฐานให้กับผู้เรียนในการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ

มุ่งประสบการณ์ภาษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านนาสาร 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านนาสารต่อวิธีการสอนแบบมุ่ง

ประสบการณ์ภาษา 

วิธีการวิจัย 
เคร่ืองมือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา โดยมีเน้ือหาประเภทเรื่องเล่า

(Narrative  Genre) ได้แก่เรื่อง The horse and the lion, The fox and the crow และ The mouse and the 
bull.   

2. แบบทดสอบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจเป็นแบบปรนัย 1 ฉบับ ชนิด 4
ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 

3. แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีใช้วิธีการสอนแบบมุ่ ง
ประสบการณ์ภาษาโดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 22 ข้อ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ทําการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อน

และหลังเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ก่อนดําเนินการทดลอง ใช้เวลา 50 นาที 
2. ดําเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์

ภาษาเป็นเวลา 21 ช่ัวโมง 
3. หลังการดําเนินการทดลองครบตามท่ีกําหนดในแผนการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียน

ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลา 50 นาที จากน้ัน
ผู้วิจัยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีได้จากการวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
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2.  วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา 

3.   วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

1. ผลการศึกษาความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.74 คิดเป็นร้อยละ 35.79 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.05 คิด
เป็นร้อยละ 59.84  
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาอยู่ใน
ระดับมาก 
 
อภิปรายผล 

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและวัดระดับความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ผลจากการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยสามารถ
อภิปรายได้ดังน้ี นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาษาอังกฤษ 
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05  และผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของมะลิวรรณ์ จันทร์พุ่ม (2542) รังสิมา 
สง่าเมือง (2544) กมลภัทร์ พุทธสันติธรรม (2545) สุภานี ชลภาพ (2545) มาลิน พันธุเทพ(2546) เกศริน จันทร์หอม 
(2548) กมลทิพย์ แกว่นกสิการณ์ (2550) วอล์คเกอร์ บาสเล็ท และ บี เจ (Walker, Bartlett and B.J. 1984)  
คําฝ้าย ศรีสวรรค์ (Khamphay Sisavanh. 1997) เน่ืองมาจากเหตุผลดังต่อไปน้ี ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนซึ่งใช้
การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์. 2534 : 40-47 )ท่ีมีข้ันการสอน 5 ข้ันตอนอย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งเป็นข้ันตอนท่ีได้รับการพัฒนา ให้มีลักษณะการพัฒนาภาษาอย่างบูรณาการจากความหมายโดยรวมของเรื่อง ไปสู่
องค์ประกอบย่อยของภาษา ตามหลักการ พัฒนาการสอนภาษาโดยธรรมชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษา
จากการอ่านไปสู่ทักษะทาง ภาษาอ่ืนๆ แบบทักษะสัมพันธ์ ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาอย่างต่อเน่ือง  

กิจกรรมและบรรยากาศการเรียนการสอน ผู้เรียนท่ีได้รับการสอนแบบ มุ่งประสบการณ์ภาษา ได้รับการ
จัดบรรยากาศในการเรียนท่ีแปลกใหม่ไปจากเดิม คือผู้เรยีนได้น่ัง ลงกับพ้ืนรายรอบผู้สอนในข้ันตอนการฟังผู้สอน
อ่านเรื่อง และการเลา่เรื่องกลับของผู้เรียนตลอดจน การแสดงบทบาทสมมต ิในการเรยีนเน้ือหาประเภทเรื่องเล่า
แบบบรรยาย ในข้ันตอนการแสดงบทบาทสมมตุิ  ทําให้ผู้เรยีนและผูส้อนมีความใกล้ชิด กันมากข้ึน ผู้เรียนได้เรยีน
อยู่ในสภาพท่ีเป็นกันเองและพ้นบรรยากาศห้องเรียนท่ีซ้ําซากจําเจ การจัด กิจกรรมในแตล่ะข้ันตอนผูเ้รียนมโีอกาส
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม มีการทํางานรว่มกัน เช่นการแสดง บทบาทสมมติ การทําหนังสือเล่มใหญ ่(Big Book) และการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการ เรียนรู ้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการเรียนการสอน มีอิสระในการคิดมีโอกาสในการ
แสดงความสามารถ ในด้านต่างๆ ได้แก่การเขียน การอ่าน การพูด การวาดภาพการระบายส ีและการแสดง ทําให้
ผู้เรยีน กล้าแสดงออกทางภาษาในการฝึกกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการ เขียน 
ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมในข้ันตอนต่างๆอย่างมาก โดยเฉพาะในข้ันตอน ท่ี 5 ซึ่งเป็นข้ันตอน
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ของการฝึกกิจกรรมท่ีมีการแข่งขัน ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรยีน ทําให้ บรรยากาศในการเรยีนไม่ตึงเครยีด 
เป็นผลในทางบวกทําให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดตี่อการเรียน ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมปีท่ี 1 โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์

ภาษาสามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
1. ผลการศึกษาความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบมุ่ง

ประสบการณ์ภาษาก่อนเรียนมีคา่เฉลี่ย(Χ )เท่ากับ 10.74 คิดเป็นร้อยละ 35.79 หลังเรยีนมีค่าเฉลี่ย(Χ )เท่ากับ 
18.05 คิดเป็นร้อยละ 59.84  

2. ผลการเปรยีบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรยีนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาอยู่ใน
ระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
1  การเรียนการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา สําหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ น้ัน การเลือกบทเรียน 

ควรเลือกเรื่องท่ีมีความหมาย ใกล้ตัว เหมาะสมกับระดับผู้เรียน มี ภาพประกอบท่ีมีขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม 
ตัวละครชัดเจนท่ีสามารถดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียน สนใจ และเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน  

2  การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา สําหรับครูผูส้อนภาษาอังกฤษ ควรใช้  
เทคนิคการสอนและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทําให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและครูจะต้องเสริมแรงด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น กล่าวชมเชย ให้รางวัลเล็กน้อยๆเพ่ือให้นักเรยีนเกิดความกล้าท่ีจะแสดงออกทางภาษามากข้ึน   

การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ผลของการวิจัยสามารถใช้เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาเพ่ือเลือกวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. เป็นแนวทางสําหรับครูในการปรับปรุงคุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอ่ืนๆท่ีประสบปัญหา
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ

เข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ RAP (Read, Ask, Put) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2555  1ห้องเรียน จํานวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับ
สลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กลวิธีการสอนแบบ RAP (Read, Ask, Put) ข้อสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบ ค่าที 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ RAP (Read, 
Ask, Put)  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ RAP (Read, Ask, Put) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 

คําสําคัญ : กลวิธีการสอนแบบ RAP (Read, Ask, Put) การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  ความพึงพอใจ 

Abstract 
The purposes of this research were to study English reading comprehension achievement of 

Matthayomsuksa 3 students by using RAP (Read, Ask,   Put) strategy, and to study their satisfactions towards  RAP 
(Read, Ask, Put) strategy. The samples were 42 students of Matthayomsuksa III students in semester 1 of the 
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academic year 2012 in Phunphinpittayakom School. The research instruments were the lesson plans with RAP 
(Read, Ask, Put) strategy, the achievement test of English reading comprehension, and the satisfaction 
questionnaire in English reading comprehension by using RAP (Read, Ask, Put) strategy.  Statistics used to analyze 
the data was means, standard deviation, and t-test. The research results showed that  the students’ reading 
comprehension achievement after applied RAP (Read, Ask,   Put) strategy was increased significantly at the 0.05 
level.  The students’ satisfaction towards teaching English reading comprehension by using RAP (Read, Ask, Put) 
strategy was in high level with the means at 4.20. 

Keywords:  RAP (Read, Ask, Put) Strategy, Reading Comprehension, Satisfactions 
 

1. บทนํา  

ในสังคมโลกปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทสําคัญ
ในวิถีชีวิตของผู้คนจํานวนไม่น้อยจากอิทธิพลของความก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลให้
ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญมากข้ึนเพราะถือเป็นเครื่องมือ ท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพ (ฟาฏินา วงศ์เลขา. 2553 : 3) นอกจากน้ีในปี 
พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ทําให้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
เข้ามามีบทบาทในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ดังกฎบัตรอาเซียนข้อท่ี 34 บัญญัติว่า       
“The working language of ASEAN shall be English”“ภาษาท่ีใช้ในการทํางานของอาเซียน  คือ 
ภาษาอังกฤษ”  หมายความว่า ประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องภาษาอังกฤษกันมากข้ึน ด้วยเหตุน้ี
ทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองรองลงมาจากภาษาประจําชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับช้ันตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต (สมเกียรติ อ่อนวิมล. 2553 : 1) ดังน้ันการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือ ในการแสวงหาความรู้และเตรียมพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต้องอาศัยความสามารถท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน แต่นักเรียนท่ี
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การอ่านเป็นทักษะท่ีสําคัญและจําเป็นในการแสวงหาความรู้เพราะเป็น
ทักษะท่ีมีลักษณะเฉพาะ มีกระบวนการทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาท่ีซับซ้อน เน่ืองจากการอ่านเป็นทักษะรับ       
(Receptive Skill) และกระบวนการอ่านเป็นเรื่องของส่วนบุคคล โดยผู้อ่านจะต้องอ่านผ่านกระบวนการทาง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษร กระบวนการคิด กระบวนการเลือก เพ่ือให้ได้มาซึ่งความหมายท่ีได้สื่อไว้ตามอักษรและ
ตามเจตนารมณ์ของผู้สื่อสาร ซึ่งผู้อ่านท่ีมีทักษะการอ่านท่ีดีน้ันจะต้องมีการสะสมประสบการณ์ท่ีดี โดยเฉพาะ
โครงสร้างคําศัพท์ โดยประสบการณ์การอ่านท่ีดีน้ันต้องข้ึนอยู่กับการฝึกฝนเรียนรู้ในการอ่าน มีวิธีการอ่านท่ีดี
สามารถพัฒนาการอ่านท่ีดีได้ (ทยภร กระมุทและเอกรินทร์ สงทอง. 2546 : 2) 

ดังน้ัน การอ่านจึงเป็นเป้าหมายสําคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของสังคมไทยในปัจจุบันท่ีใช้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ โอกาสท่ีจะใช้การอ่านมีมากกว่าการใช้ทักษะอ่ืนๆเพราะผู้เรียนต้องค้นคว้าหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยี หนังสือ ตํารา วารสารท้ังท่ีอ่านเพ่ือความรู้และความบันเทิงทักษะการอ่านจึงเป็นทักษะท่ีเช่ือมโยงและ
บูรณาการกับทักษะอ่ืนๆได้ง่ายเพราะผู้เรียนจะรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งท่ีอ่านเพ่ือใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ตามท่ีได้กําหนดไว้เพราะฉะน้ันการอ่านภาษาอังกฤษจึงมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จและมี
โอกาสพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพและมีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีดี (ชมภูนุช อานามวัฒน์. 2547 : 1) 

แม้ว่าการอ่านภาษาอังกฤษจะมีคุณค่าและความสําคัญ การอ่านภาษาอังกฤษก็ยังเป็นปัญหากับนักเรียนไทย
อยู่ จากการค้นคว้า ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาการอ่านของเสาวภา ฉายะบุระกุล กล่าวถึงปัญหาการสอน
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อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจมี 3 ด้าน คือ ปัญหาเก่ียวกับตัวครู คือ ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนท่ีไม่เหมาะสม ขาด
เทคนิคการสอนอ่านใช้วิธีการสอนแบบแปลคําต่อคํารวมท้ังขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน ปัญหาเก่ียวกับตัวผู้เรียน 
คือ ผู้เรียนขาดทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจหรือขาดแรงจูงใจในการอ่าน และปัญหาเก่ียวกับความเหมาะสมของ
บทอ่านซึ่งอาจจะง่ายหรือยากเกินไป (เสาวภา ฉายะบุระกุล. 2546 : 9) นอกจากน้ี นงค์นาถ ชาววังได้สํารวจปัญหา
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 840 คน ในการทําแบบทดสอบการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจด้านศัพท์ ด้านโครงสร้างประโยคและด้านความเข้าใจในการอ่าน พบว่ามีนักเรียนเพียงร้อยละ 30 ท่ี
สามารถตอบแบบทดสอบได้ถูกต้อง ซึ่งจากการวิจัยครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท้ังสามด้านอยู่ในระดับต่ํา (นงค์นาถ ชาววัง. 2551 : 1)  

ท้ังน้ีจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน( Ordinary National Educational Test :O-
NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจําปี
การศึกษา 2554 ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมในระดับโรงเรียน พบว่าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ย 
26.78  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ย 18.38 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าระดับประเทศ(สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11. 2555 : 74-126) ซึ่งสาเหตุท่ีทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําน้ันมีมาจาก
หลากหลายสาเหตุ เช่น วิธีการเรียนของตัวผู้เรียนเอง การสนับสนุนจากผู้ปกครอง นักเรียนมีฐานความรู้ทางด้าน
วิชาภาษาอังกฤษในระดับต่ํา ผู้เรียนมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีสําคัญครูมีวิธีการสอนไม่
หลากหลาย ไม่เร้าความสนใจแก่ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนของครูยังขาดคุณภาพ (รุ่งนภา ฟูธรรม.2544:1) 
จากการสํารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จํานวน 100 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ของภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2555 พบว่า ร้อยละ 65 ผู้เรียนส่วนใหญ่อ่านคําถามไม่ออก สรุปใจความสําคัญจากคําสั่ง เรื่องราว 
หรือบทความไม่ได้ จึงไม่สามารถตอบคําถามจากเรื่องท่ีอ่านได้ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการอ่านเป็นอีกทักษะหน่ึงท่ีมี
ความสําคัญยิ่งต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

สภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเทคนิค กลวิธีหรือรูปแบบการสอนทักษะการอ่านให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
เกิดความเข้าใจ มีองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง สมบูรณ์ ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าหากลวิธีในการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
การอ่านเพ่ือความเข้าใจและพบว่ากลวิธีการสอนอ่านแบบ RAP (Read, Ask, Put) ซึ่งเป็นหน่ึงในรูปแบบการสอน
แบบถอดความ ( Paraphrase Strategy)  ซึ่งกลวิธีการสอนแบบ RAP (Read, Ask, Put) ถูกคิดค้นโดยนัก
การศึกษา 3 ท่าน คือ Schumaker J.B., Denton P, Deshler, D.D ในปี 1984 ของศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัย
แคนซัส เมืองแมนฮัทตัน รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา กลวิธีการสอนแบบ RAP (Read, Ask, Put) เป็นการ
สอนของกระบวนการทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจเน้นการอ่าน จับใจความสําคัญท่ีสรุปเป็นภาษาของผู้อ่านและ
การหารายละเอียดท่ีสนับสนุนใจความสําคัญน้ันด้วยประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. R -Read a paragraph  การอ่านบทอ่าน
2. A-Ask myself  “What is the main idea and two details ?”  ถามตนเองเก่ียวกับใจความท่ี

สําคัญและรายละเอียด 2 ส่วนท่ีสนับสนุนให้เกิดใจความสําคัญ 
3. P-Put the main idea in my own words  การอธิบายใจความสําคัญเป็นภาษาของตนเอง
จากองค์ประกอบดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นกลวิธีการสอนทักษะการอ่านท่ีน่าสนใจรวมท้ังมี

ผลการวิจัยรองรับว่าเป็นกลวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ นําไปใช้ได้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Lee, Steven 
W , Von Collin & Theresa. 2003 : 6) (Jessica L Hangman &Robert Reid. 2008 : 230)นักเรียน
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ระดับประถมศึกษาท่ีมีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ (Courtney D & Blume 2010 : 5) และระดับมัธยมศึกษา 
(Schumaker, J.B., Denton, P.H., & Deshler, D.D. 1984 : 1-73) (Hangman, J.L., & Reid, R. 2008 : 222-
234) แต่ในประเทศไทยยังไม่มีผู้ใดนํากลวิธีการสอนแบบ RAP (Read, Ask, Put) มาใช้สอนภาษาอังกฤษ ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนํากลวิธีการสอนน้ีมาสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งผู้วิจัยปฏิบัติหน้าท่ีสอนและเป็น
การยกระดับการสอนภาษาอังกฤษของทักษะการอ่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเป็นการเผยแพร่กลวิธีการ
สอนใหม่ๆแก่ครูหรือบุคคลท่ีสนใจอันเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของระบบการศึกษาไทยและ
เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้
กลวิธีการสอนแบบ RAP ( Read, Ask, Put)  

2.2  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธี
การสอน แบบ RAP ( Read, Ask, Put) 

 
3.วิธีการวิจัย 

3.1  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
 3.1.1  แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านด้วยกลวิธี RAP (Read, Ask, Put) จํานวน 8 แผน แผนละ  

2 ช่ัวโมง รวมเวลาในการทดลองท้ังสิ้น 16 ช่ัวโมง  
 3.1.2  แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจจํานวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบ

ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้วัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน 
3.1.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษท่ีใช้กลวิธีการสอนแบบ

RAP (Read, Ask, Put)โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิรท์  (Likert) จํานวน 22 ข้อ 
3.2  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3.2.1  เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม           
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 42 คน ซึ่งได้มาโดย การสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการ จับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/5 จํานวน 42 คน 
  3.2.2  ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะทําการวิจัยการการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีการสอนอ่าน
แบบ RAP ( Read, Ask, Put) โดยช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ของการทดลอง การดําเนินการทดลอง เวลาเรียน และ
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ในการวิจัยครั้งน้ี 
  3.2.3  ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจ 
  3.2.4  ดําเนินการทดลองสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน จํานวน 8 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมงต่อคาบ รวม8 
คาบ คิดเป็น 16 ช่ัวโมงและทดสอบก่อนเรียน 1 ช่ัวโมงและหลังเรียน 1 ช่ัวโมง รวมเวลาในการทดลอง 18 ช่ัวโมง 
  3.2.5  กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เพ่ือให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้
หลังจากเรียนภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีการสอนอ่านแบบ RAP ( Read, Ask, Put) เพ่ิมข้ึนหรือไม่และบันทึกคะแนนไว้ 
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 3.2.6  ประเมินความพึงพอใจ หลังจากท่ีกลุ่มตัวอย่างได้ทําแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กลวิธีการสอนอ่านแบบ RAP ( Read, Ask, Put) 

 3.2.7  นําคะแนนท่ีได้จากการทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ด้วยกลวิธีการสอนอ่านแบบ RAP (Read, Ask, Put) และแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เรียน มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า 
t-test เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.3.1  วิเคราะห์หา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีได้จากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจาก การทดสอบวัดทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ RAP (Read, Ask, Put)   

 3.3.2 วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยหาค่า t – test 
แบบ dependent 

 3.3.3  วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อ การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสอนแบบ RAP (Read, Ask, Put)  
 
4. ผลการวิจัยและอภิปราย

4.1  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธี
การสอน แบบ RAP (Read, Ask, Put) สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมนัียสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.05 

4.2  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้
กลวิธีการสอนแบบ RAP (Read, Ask, Put) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าความพึงพอใจในการเรียน 
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้
กลวิธีการสอนแบบ RAP (Read, Ask, Put) ก่อนเรียนเท่ากับ 12.10 คิดเป็นร้อยละ 40.32 และมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 20.88 คิดเป็นร้อยละ 69.60 

 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 5.3.3  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ RAP (Read, 
Ask, Put) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1  การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนอ่านแบบ RAP (Read, Ask, 

Put) สําหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ น้ัน การเลือกบทเรียน ควรเลือกเรื่องท่ีใกล้ตัวอยู่ในความสนใจของสังคม 
เหมาะสมกับระดับนักเรียน สามารถดึงดูดความสนใจให้นักเรียนสนใจ และเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน  
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  5.2.2 กลวิธีการสอนอ่านแบบ RAP (Read, Ask, Put) สําหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สามารถใช้
กับทักษะการฟังและการพูดเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทีหลากหลาย ทําให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและครูจะต้อง
เสริมแรงด้วยวิธีการต่างๆ เช่น กล่าวชมเชย ให้รางวัลเล็กน้อยๆเพ่ือเป็นการเสริมแรงและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไป 

 

6. การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์
 6.1  ครูผูส้อนภาษาอังกฤษสามารถนํากลวิธีการสอนแบบ RAP (Read, Ask, Put) ไปเปรียบเทียบกับ
เทคนิคหรือกลวิธีการสอนแบบอ่ืนเพ่ือใช้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 6.2  กลวิธีการสอนแบบ RAP (Read, Ask, Put) สามารถนําไปประยุกตใ์ช้ได้กับกลุ่มผู้เรียนในระดับต่างๆ
ได้ โดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
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ผลการใช้กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ที่มีต่อความสามารถทางการเขียน 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

EFFECTS OF USING HEWINS’S WRITING PROCESS ON ENGLISH 
WRITING ABILITY OF PRATHOMSUKSA V STUDENTS 

 

รัตนา  สุวรรณอําภา1 ดร.พนาน้อย รอดชู2 รศ.ดร.พยุง ซีดาร์3 

1นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100                                                     
2อาจารย์ประจํา, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 
3อาจารย์พิเศษ, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการใช้กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ท่ีมีต่อความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนท่ีใช้
กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดรัตนาราม ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 1 ห้องเรียน จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ 
ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอนด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบได้แก่ สถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์มีความสามารถในการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนท่ีใช้กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์อยู่ 
ในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์  ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the achievement of  writing ability of Prathomsuksa 5 
students by using Hewins’s writing process and to study their satisfactions towards Hewins’s writing process. The 
30 samples were Prathomsuksa 5 students, in the first semester of the 2013 academic year at Wat Rattanaram 
School, Surat Thani Province, chosen by simple random sampling. The research instruments were the teaching 
plans using Hewins’s writing process, English achievement test and  satisfaction questionnaire. The data were 
analyzed with mean, standard deviation, and t-test dependent. The results of the research showed that the 
students’ writing achievement after applied Hewins’ s writing process was increased significantly at the 0.05 level. 
The students’ satisfaction towards teaching with Hewins’s writing process were overall in high level. 
Keywords:  Hewins’s Writing Process, The English Writing Ability 
 

1. บทนํา 
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อให้เกิดภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีไร้พรมแดนอย่างไม่
จํากัดท้ังเวลาและสถานท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น
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อย่างยิ่ง ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีการจัดการศึกษาท่ีกําหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศข้ึนในหลักสูตรทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา อีกท้ังภาษาอังกฤษยัง
เข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆ ท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ดังน้ันภาษาอังกฤษจึงกลายเป็น
เครื่องมือท่ีสําคัญในการสื่อสารในการดําเนินชีวิตของคนหลายชาติ หลายภาษา  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดภาษาอังกฤษเป็นสาระการเรียนรู้
พ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยกําหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร 
คือ สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดช้ันปีและคุณภาพผู้เรียน สาระท่ีกําหนดไว้ในการเรียนรู้ แยกเป็น 4 สาระคือ 
สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน  สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 220-221) โดยมี
เป้าหมายหลัก คือ ต้องการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถนําความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างแท้จริง  

สําหรับการเรียนการสอนท้ัง 4 ทักษะ การเขียนนับว่าเป็นทักษะท่ีซับซ้อนและค่อนข้างยากสําหรับ
นักเรียนมากท่ีสุด ท้ังน้ีเพราะการเขียนนักเรียนต้องมีความสามารถอย่างแท้จริงจึงจะสามารถเขียนหรือถ่ายทอด
ความคิดความรู้สึกให้ผู้อ่านเข้าใจได้ (พิตรวัลย์ โกวิทวที. 2540 : 30) ดังน้ันทักษะการเขียนจึงถูกจัดให้เป็นทักษะท่ี
ยากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นทักษะท่ีต้องผ่านกระบวนทางความคิดหรือการเลือกสรรถ้อยคําถ่ายทอดออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือข้อความท่ีสามารถสื่อความหมายได้ตรงกับความต้องการ (รัตนา มหากุศล. 2540 : 163-164) 

การเรียนภาษาอังกฤษน้ันเป็นสิ่งสําคัญแก่นักเรียน ซึ่งทําให้ได้เรียนรู้ฝึกฝนเพ่ือให้เกิดทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทักษะการเขียน ดังท่ี  ขวัญชีวา ว่องนิติธรรม (2551 : 1) กล่าวว่าเป็นเครื่องมือใช้สื่อสารท้ังเรื่องในอดีตและ
ปัจจุบัน โดยถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกและความคิดของผู้เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรไปสู่ผู้อ่านให้รับรู้และ
เข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับ วันเพ็ญ เรืองรัตน์ (2549 : 1) ท่ีกล่าวว่า การเขียนทําให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ ความนึกคิดและจินตนาการรวมท้ังเรียบเรียงความคิดเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจ 

จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนวัดรัตนาราม พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีความบกพร่องในการเขียนประโยค และการเขียนเพ่ือนําเสนอข้อมูล นักเรียนบางคนส่งงานคืน
โดยไม่มีการเขียนสิ่งใดลงไปหรือมีแต่เป็นประโยคภาษาไทย โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนยังขาดพ้ืนฐานทางด้านทักษะ
การเขียนเป็นจํานวนมาก มีการใช้คําไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไม่สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษในข้อความ
หรือความเรียงได้ถูกต้อง เน่ืองจากผิดพลาดในการใช้โครงสร้างและการเลือกคําศัพท์มาใช้ ตลอดจนไม่สามารถ
ถ่ายทอดความคิดของตนไปสู่การเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังเห็นได้จากผลการทดสอบระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
39.48 และ 37.18 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในภาพรวมทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับ 
ท่ีต้องปรับปรุง (รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดรัตนาราม.2554-2555) 

จากการท่ีทักษะการเขียนเป็นทักษะท่ีสําคัญ แต่มีความยุ่งยากซับซ้อนต้องอาศัยความรู้ความคิดของ
ผู้เขียนเพ่ือสร้างผลงาน การนําแนวคิดการสอนเขียนของเฮวินส์ (Hewins’s Writing Process) ซึ่งเป็นวิธีสอนท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกคิดและพัฒนาความสามารถทางด้านการเขียนมาใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ จึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านการเขียนของนักเรียนให้ดีมากยิ่งข้ึน  ดังท่ี เฮวินส์ 
(Hewins. 1986 : 219-223)  ได้อธิบายเก่ียวกับวิธีสอนท่ีตนเองได้คิดค้นข้ึนมาโดยยึดแนวทฤษฎีการเรียนการสอน
แบบเน้นกระบวนการ (Writing Process Approach)  ซึ่งเป็นวิธีการสอนเขียนท่ีเน้นกระบวนการมากกว่าผลงาน 
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โดยมีข้ันตอนการเขียน 6 ข้ัน ดังน้ี 1) ข้ันก่อนการเขียน (Prewriting) 2) ข้ันการเขียนร่างครั้งท่ี 1 (First  Draft) 3) 
ข้ันการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  4) ข้ันเขียนร่างครั้งท่ี 2 (Second Draft) 5) ข้ันการอ่านเพ่ือตรวจแก้ไข 
(Proofreading) 6) ข้ันการเขียนครั้งสุดท้าย (Final Draft)  ซึ่งข้ันตอนเหล่าน้ีมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะการเขียน มีข้ันตอนในการเขียน นอกจากน้ียังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแนวคิดท่ีต้องการเขียนและ
ช่วยให้งานเขียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะนําวิธีการสอนเขียนของเฮวินส์  (Hewins’s 
Writing Process) มาทดลองสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยมุ่งวิจัยใช้วิธีการสอนเขียนภาษาอังกฤษท่ี
เหมาะสมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงข้ึนและสามารถนํามาใช้ในการ
พัฒนาการเขียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนระดับช้ันท่ีสูงข้ึนต่อไป 

    
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือศึกษาผลการใช้กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ท่ีมตี่อความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรยีน 
 2.2   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใช้กระบวนการสอนเขียนของเฮ
วินส์ท่ีมีต่อความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ 
 
3.วิธีการวิจัย 
 3.1  เคร่ืองมือ 
    3.1.1  แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนโดยใช้กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ท่ีมีต่อความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษ จํานวน 8 แผนๆ ละ 2 ช่ัวโมง จํานวน 16 ช่ัวโมง  
    3.1.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จํานวน 30 
ข้อ และข้อสอบแบบอัตนัย จํานวน 1 ข้อ 
    3.1.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการสอน
เขียนของเฮวินส์ท่ีมตี่อความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 
(Likert) จํานวน 20 ข้อ 
 3.2   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3.2.1  ทําการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ และข้อสอบแบบปรนัย 
ซึ่งเป็นการเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง จํานวน 1 ข้อ ก่อนดําเนินการทดลองใช้เวลา 90 นาที 
    3.2.2  ดําเนินการสอนนักเรยีนกลุม่ตัวอยา่งตามแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการสอนเขียน
ของเฮวินส์ท่ีมีต่อความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 16 ช่ัวโมง 
    3.2.3  หลังการดําเนินการทดลองครบตามท่ีกําหนดในแผนการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยให้
นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลา 90 นาที 
จากน้ันผู้วิจัยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้
กระบวนการสอนเขียนของเฮวินสท่ี์มีต่อความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ 
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3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.3.1  วิเคราะห์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีได้จากการวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3.3.2  วิเคราะหห์าความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการสอน

ของเฮวินส ์
3.3.3  วิเคราะหร์ะดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการสอนเขียนของเฮ

วินส์ 

4. ผลการวิจัยและอภิปราย
4.1  ผลการศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกระบวนการสอนเขียน

ของเฮวินส์ก่อนเรยีนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.32 คิดเป็นร้อยละ 45.50 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.39 คิดเป็นร้อยละ 
77.06 

4.2  ผลการเปรยีบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4.3  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรยีนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์อยู่ในระดับ
มาก 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1  สรุปผลการวิจัย 
   จากการศึกษาผลการใช้กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ท่ีมตี่อความสามารถทางการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยสรปุผลได้ดังน้ี 
  5.1.1  ผลการศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกระบวนการสอน

เขียนของเฮวินส ์ซึ่งมีความสามารถทางการเขียนเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 77.06  
  5.1.2  ผลการเปรยีบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
5.1.3  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรยีนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และมีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
   5.2.1  สถานการณ์ท่ีกําหนดให้เขียน ควรเป็นสถานการณ์ท่ีสัมพันธ์กับเน้ือหาหรือจุดประสงค์ใน

บทเรียน มีลักษณะน่าสนใจ ท้าทาย และมีความหมายต่อนักเรียนในการเรยีนรู้หรือเป็นสถานการณ์ท่ีสมัพันธ์กับ
ประสบการณ์ของนักเรียนซึ่งเป็นข้อมูลท่ีอยู่ใกล้ตัว หรือเป็นจริงและให้นักเรียนเป็นส่วนหน่ึงของสถานการณ์น้ัน 

   5.2.2  การฝึกทักษะการเขียนควรเป็นลาํดับข้ันตอนจากง่ายไปหายาก เพราะจะช่วยให้นักเรยีนมี
ความมั่นใจ และมีความแม่นยําในการเขียนมากข้ึน 
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6.  การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  6.1  ทําให้ได้กระบวนการสอนเขียนท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
  6.2  เป็นแนวทางสําหรับครูผูส้อนและผู้เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในการ 
นําไปใช้เพ่ือพัฒนาปรับปรุงความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
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การใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 
USING RECIPROCAL TEACHING AND MIND MAP TECHNIQUE TO DEVELOP 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของ
นักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด และเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป่ี 5โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จํานวน 53 คนซึ่งได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสาน
เทคนิคแผนผังความคิด จํานวน 7 แผน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ แบบทดสอบย่อยท้ายบท และแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ี
ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติทดสอบที 

ผลการวิจัยพบว่าความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 
4.89 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
คําสําคัญ : วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท แผนผังความคิด การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
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Abstract 
       The purposes of this research were to compare students’ English reading comprehension before and 

after learning through Reciprocal Teaching and Mind Map technique and to find out the students’ satisfaction of 
the instructiona. The sample was comprised of 53 studentschoosen by simple random sampling from 
Matthayomsuksa 5 at Theppamitsuksa School, Suratthani. The experimental instruments consisted of 7 Reciprocal 
Teaching and Mind Map technique lesson plans. The data collection instruments were an English reading 
comprehension achievement test,, after each lesson test, and a satisfaction questionnaire. The data was analyzed 
by using t-test (Dependent Samples). The results of the research showed that students’ English reading 
comprehension achievement after applied Reciprocal Teaching and Mind Map technique was in the highest level. 

Keywords:Reciprocal teaching, Mind map, English Reading comprehension 

บทนํา 
ประเทศไทยเราในขณะน้ีซึ่งกําลังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 

พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เพ่ือประโยชน์ท้ังทางด้านความมั่นคงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประเทศ
ไทยยังมีภารกิจอีกมากมายเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนท่ีเราจะเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน ดังน้ันเราคนไทย
จึงควรจะติดตามพัฒนาการของอาเซียน สะสมความรู้ ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ด้วยภาษาสากลอย่าง
ภาษาอังกฤษ และจีน การเตรียมความพร้อมของตนเอง เพ่ือให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นส่วนหน่ึงของ
ประชาคมอาเซียนได้อย่างสูงสุด (สุริยา จินดาวงษ์. 2554 : 24-26) ซึ่งนอกจากภาษาอังกฤษจะมีความจําเป็นในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน ยังเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในการประกอบอาชีพเพ่ือการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
วัฒนธรรม รวมถึงวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมุมมองของสังคม
โลก รวมท้ังจะทําให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้ง่ายและกว้างข้ึนและมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิตมากยิ่งข้ึน 
(กรมวิชาการ. 2551 : 1) 

ผู้วิจัยได้ทราบถึงความสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สอนจําเป็นจะต้องรู้จักนํา
วิธีการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาเป็นสื่อการสอน ซึ่งในปัจจุบันน้ีได้มีวิธีสอนแบบใหม่ๆอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ท่ีเป็นท่ีนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายทําให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจต่อวิธีสอนแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาท เน่ืองจากว่าวิธีการสอนน้ีให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของ
นักเรียน โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าได้มีผู้วิจัยเก่ียวกับวิธีสอน
แบบแลกเปลี่ยนบทบาทกันอย่างแพร่หลาย และได้ถูกใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทักษะการอ่านสําหรับผู้เรียนท้ังใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรือกระท่ังในภาษาอ่ืนอีกหลายภาษา และใช้กับกลุ่มผู้เรียนท่ีอยู่ในหลายระดับช้ัน 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นในกลุ่มเด็กท่ีเรียนพ้ืนฐานทางภาษามาพอสมควรแล้ว 

นอกจากวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท ผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึงเทคนิคแผนผังความคิด ซึ่งเป็นเทคนิคท่ี
สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจและช่วยส่งเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษได้ผู้วิจัยจึงต้องการนําเทคนิคแผนผังความคิดมาผสมผสานกับวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผู้วิจัยจึงต้องการนําเทคนิคแผนผังความคิดมาผสมผสานกับวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจ ซึ่งกําลังเป็นปัญหาสําคัญอย่างยิ่งภาพในการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
ซึ่งกําลังเป็นปัญหาสําคัญอย่างยิ่ง 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังการ

ทดลองใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิค
แผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลีย่นบทบาทเพ่ือพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน

ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 โรงเรียนเทพมติรศึกษา อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1 ซึ่งลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
(อ32101)  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 53 คนซึ่งได้มาแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
เครื่องมือและเครื่องมือและการสรา้งเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองและเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้การใช้การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทโดยผสมผสาน

เทคนิคแผนผังความคิด เพ่ือพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
2) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
 2.1)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ผู้วิจัยสร้างข้ึน

ให้มีความสอดคล้องระหว่างเน้ือหากับจุดประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
 2.2)  แบบทดสอบท้ายบท ผู้วิจยัได้สรา้งข้ึนให้มีความสอดคล้องกับวิธีการสรุปเน้ือเรื่องโดยการใช้

แผนผังความคิด 
 2.3)  แบบสํารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อวิธีการจัดการเรยีนรู้การสอนแบบแลกเปลีย่นบทบาทโดย

ผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด ในด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert Scale (Likert. 1967) 

การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดาํเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดงัน้ี 
1) แบบแผนการวิจัย

รูปแบบของการวิจัยครั้งน้ี ใช้แบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว (One group pretest-posttest
Design) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง
กลุ่ม 

กลุ่มทดลอง 

ดัดแปลงจาก : ปรีชาเนาว์เย็นผล
 เมื่อ  O1 

        X 
แผนผังความคิด (Treatment)

O2 
2) ขั้นดําเนินการทดลอง

ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองตามลําดับ ดังน้ี
2.1) ผู้วิจัยได้ดําเนิน
2.2)  จัดปฐมนิเทศเพ่ือความเข้าใจกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน

แบบแลกเปลี่ยนบทบาทโดยผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน
 2.3)  ดําเนินการทดลองกับกลุ่ ตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ

เข้าใจ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทโดยผสมผสานเทคนิคแผ
7แผน โดยใช้เวลาแผนละ 3 ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา 

 2.4)  ทําการทดสอบก่อนและหลังการทดลองเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างครั้งละ

2.5)  ทําการทดสอบท้ายบท
2.6)  ตรวจผลการทดสอบ จากน้ันนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน
2.7)  สํารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย

การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทโดยผสมผสานเทคนิ
 2.8)  ตรวจแบบวัดความพึงพอใจของกลุ่ ตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบแลกเปลี่ยน

บทบาทโดยผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด นําผลคะแนนท่ีได้ าวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

3) หลังการทดลอง 
3.1)  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูป 
3.2)  คํานวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย

คะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
 3.3)  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอน

แบบแลกเปลี่ยนบทบาทโดยผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด เพ่ือหาค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
3.4)  รวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพ่ือนําไปสรุปและอภิปรายผลการทดลอง

การประชมุวิชาการระดบัชาติ ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีวจิยั ครั �งที� 
“การวิจยัเพื�อพฒันาท้องถิ�นสูป่
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แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง 
Pretest Treatment 

O1 X 

ปรีชาเนาว์เย็นผล. 2540 : 156 
แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
แทน การจัดการเรยีนรู้โดยการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทโดยผสมผสานเทคนิค

(Treatment) 
แทน การทดสอบหลังเรยีน (Posttest) 

ขั้นดําเนินการทดลอง
ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองตามลําดับ ดังน้ี

ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งถูกเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected)
จัดปฐมนิเทศเพ่ือความเข้าใจกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน

บแลกเปลี่ยนบทบาทโดยผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน
ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ

เข้าใจ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทโดยผสมผสานเทคนิคแผ
ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา 7สัปดาห์ รวม 21ช่ัวโมง 

ทําการทดสอบก่อนและหลังการทดลองเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างครั้งละ 50นาที 

ทําการทดสอบท้ายบท หลังเรียนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
ตรวจผลการทดสอบ จากน้ันนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน
สํารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย

การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทโดยผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด 
ตรวจแบบวัดความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบแลกเปลี่ยน

บทบาทโดยผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด นําผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

คํานวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (   ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
คะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอน
แบบแลกเปลี่ยนบทบาทโดยผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด เพ่ือหาค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

รวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพ่ือนําไปสรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
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Posttest 
O2 

การจัดการเรยีนรู้โดยการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทโดยผสมผสานเทคนิค

(Purposive Selected)
จัดปฐมนิเทศเพ่ือความเข้าใจกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน

บแลกเปลี่ยนบทบาทโดยผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 
ดําเนินการทดลองกับกลุ่ ตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ

เข้าใจ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทโดยผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด จํานวน 

ทําการทดสอบก่อนและหลังการทดลองเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่าน

ตรวจผลการทดสอบ จากน้ันนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
สํารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดย

ตรวจแบบวัดความพึงพอใจของกลุ่ ตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบแลกเปลี่ยน
บทบาทโดยผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด นําผลคะแนนท่ีได้ าวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอน
แบบแลกเปลี่ยนบทบาทโดยผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด เพ่ือหาค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด
เพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีลงทะเบียนเรียนสาระการ
เรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ32102 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 กลุ่มผู้เรียน จํานวน 53 คน ในด้านผลสัมฤทธ์ิและการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจ และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสาน
เทคนิคแผนผังความคิด ผู้วิจัยได้กําหนดการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์โดยใช้รูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง ดังต่อไปน้ี 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
        ในการศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปน้ี 

1. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการทดสอบความเข้าใจด้านการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
โดยใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิดก่อนและหลังการทดลองโดยรวม 
 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังการทดลองโดยใช้
วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
 

 Paired Differences  
 
 
 

t 

 
 
 
 

df 

 
 

 
Sig. 

(2-tailed) 

 
 
 

Mean 

 
 

Std. 
Deviation 

 
 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 T1-T2 -9.2453 2.49542 3.4277 -9.9331 -8.5575 -26.972 52 .000 

 
 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองเรยีนโดยใช้วิธีสอน
แบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีว่า นักเรยีนท่ีได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยน
บทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด มรีะดับการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงข้ึน 
 
 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังเรียนโดยใช้วิธีสอน
แบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด จากแบบทดสอบท้ายบทเรียนแต่ละบทของผู้เรียน
โดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐาน 80/80 ผลปรากฏดังน้ี 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนจากแบบทดสอบท้ายบทกับคะแนนมาตรฐานหลังการเรยีนโดยใช้วิธี
สอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 

Test T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 รวม Percentage 
ค่าเฉลี่ย 8.33 8.52 8.47 9.18 8.41 8.20 7.90 59.05 84 

        จากตารางท่ี 3 พบว่าผลการวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบท้ายบทของนักเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับ
คะแนนมาตรฐาน 80/80  แบบทดสอบชุดท่ี 1-6 นักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลีย่รวมไดผ้่านเกณฑม์าตรฐาน 
แบบฝึกหัดชุดท่ี 7 ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่รวมจากแบบทดสอบท้ังหมดอยู่ในระดับผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบแลกเปลีย่นบทบาทผสมผสาน
เทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 

ประเด็นการประเมิน 
 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1) การจัดการเรียนรู้การสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท เป็นการเรียนรู้

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 4.79 0.409 มากท่ีสุด 
2) การจัดการเรียนรู้การสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท ช่วยให้นักเรียนได้
แลกเปล่ียน/ แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี 5 0 มากท่ีสุด 
3) การจัดการเรียนรู้การสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาทช่วยพัฒนาความ

เข้าใจในการอ่านของผู้เรียน 4.89 0.320 มากท่ีสุด 
4) การจัดการเรียนเรียนการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท ช่วยให้เกิด
กระบวนการคิด ตัดสินใจ  ในการแกป้ญัหา 4.92 0.267 มากท่ีสุด 
5) การจัดการเรียนเรียนการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท ช่วยพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในการอ่านให้แก่นกัเรียนได้อย่างเป็นลําดับขั้นตอน 4.66 0.618 มากท่ีสุด 

6) สอนแบบมีขั้นตอน สามารถเข้าใจได้ง่าย 4.81 0.395 มากท่ีสุด 
7) กิจกรรมในบทเรียนน่าสนใจ 4.74 0.445 มากท่ีสุด 
8) มีปฎิสัมพันธ์ระหวา่งผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับ

ส่ือการเรียนรู้ 4.92 0.267 มากท่ีสุด 
9) ผู้สอนคอยช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ผู้เรียน 4.98 0.137 มากท่ีสุด 
10) ทําให้เกิดความกล้าแสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแก่

บุคคลอื่น 4.81 0.441 มากท่ีสุด 
11) เข้าใจเน้ือหาในบทเรียนได้ดีขึ้น 5 0 มากท่ีสุด 

12) เห็นคุณค่าของตนเอง 4.87 0.342 มากท่ีสุด 
13) สามารถถ่ายหรือแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเน้ือเร่ืองท่ีเรียนด้วยภาษาของ

ตนเองได้ 4.89 0.320 มากท่ีสุด 
14) การวางแผนการทํางานก่อนดําเนินงาน 5 0 มากท่ีสุด 
15) เน้ือหาเหมาะสมกับวยัและวุฒิภาวะของผู้เรียน 4.79 0.409 มากท่ีสุด 
16) ความยาวของเน้ือหาแต่ละหน่วย/แต่ละตอน มีความเหมาะสม 4.85 0.361 มากท่ีสุด 
17) มีการเน้นส่วนสําคัญของเน้ือหา 4.94 0.233 มากท่ีสุด 

18) มีการเช่ือมโยงเน้ือหาภายในบทเรียน 4.89 0.320 มากท่ีสุด 

x
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ประเด็นการประเมิน 
 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 
19) ความถูกต้อง ชัดเจน ของส่ือการสอน เช่น ใบงาน 5 0 มากท่ีสุด 
20) มีการประเมินผลท้ังก่อน-หลังเรียน 5 0 มากท่ีสุด 
21) แบบทดสอบมีความสอดคล้องระหว่างเน้ือหา และจุดประสงค์ 4.79 0.454 มากท่ีสุด 
22) ความเหมาะสมของจํานวนข้อสอบ/ แบบทดสอบ 4.87 0.394 มากท่ีสุด 

23) การใช้ภาษาส่ือความได้ชัดเจน 4.81 0.395 มากท่ีสุด 
24) แจ้งผลการทดสอบทุกคร้ังหลังการทําการทดสอบ 4.94 0.233 มากท่ีสุด 
25) การวัดผลและประเมินผลร่วมกัน 5 0 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.89 0.333 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีไดร้ับการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท
ผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจมีความพึงพอใจอยูท่ี่ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.89 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินท่ีกําหนดอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 1.  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้า ใจ    
       จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรยีน
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีผู้วิจัยตั้งไว้และผลการวิจัยครั้งน้ี
สอดคล้องกับ งานวิจัยของยุวดี อยู่สบาย (2547) ท่ีพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ เข้าใจ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทต่อความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษและยุทธวิธีอภิปัญญาไทยเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษช่วยเพ่ิมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านสูง และนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน
ต่ํากาญจนา มงคลสิงห์ (2548) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับการใช้เทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
ท่ีดีข้ึน นักเรียนมีความสุขในการเรียน และเกิดความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน Palincsar and Brown (1984) ศึกษา
วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท โดยสอนนักเรียนเกรด 7 จํานวน 6 คน ซึ่งมีประวัติไม่ประสบความสําเร็จทางด้าน
การอ่านเพ่ือความเข้าใจให้เข้าร่วมในการเรียนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทจํานวน 20 บทเรียน บทเรียนละ 30 นาที 
ถึงแม้จะเป็นการทดลองในระยะค่อนข้างสั้นๆ แต่นักเรียนกลุ่มน้ีแสดงถึงพัฒนาการท่ีเห็นได้ชัด ในทางด้านทักษะ
การอ่านเพ่ือความเข้าใจ คือสามารถอ่านบทอ่านได้ดีข้ึน อย่างมีประสิทธิภาพข้ึนและสามารถอ่านได้โดยลําพังไม่ต้อง
พ่ึงพาครูผู้สอนตลอดเวลา King and Caryn (1999) ศึกษาผลของการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทท่ีมีต่อความ
เข้าใจความหมายในการอ่านวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลจากการทดลอง
แสดงให้เห็นว่าการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทสามารถช่วยพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนได้Hart and 
Speece (online :2000) ศึกษาผลของการใช้เทคนิคการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทกับนักเรียนในระดับวิทยาลัย
ท่ีมีปัญหาทางการเรียน จํานวน 50 คน ผลปรากฏว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองมีความเข้าใจในการอ่านได้ดีกว่ากลุ่ม
ควบคุม  

x
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2. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผัง
ความคิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักเรียนมีระดับความพึงพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินท่ีกําหนดอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดุษิต พรหมชนะ (2546) ทําการศึกษาเก่ียวกับการใช้กระบวนการสร้าง
แผนผังความคิดเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดและสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลของ
การตอบแบบสอบถาม พบว่านักเรียนเห็นด้วยว่าการสร้างแผนผังความคิดทําให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเน้ือหา
มากข้ึนสมชาย มาต๊ะพาน (2547) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้เทคนิคการวาดแผนผังความคิด จากการตอบแบบสอบถามนักเรียนเห็นว่าการเรียนแก้
โจทย์ปัญหาโดยการวาดแผนผังความคิดเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ และอยากให้มีเวลาเรียนเพ่ิมข้ึน ได้
วาดภาพตามความคิดของตนเองและหาคําตอบได้ง่ายจากภาพวาด นักเรียนมีความสุขท่ีได้เรียน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้แสดงออกอย่างมาก สามารถวาดรูปได้ตามใจชอบ ทําให้เข้าใจโจทย์ได้ดีข้ึน สามารถ
นําไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาอ่ืนๆได้ ทําให้ได้คิดอย่างมีเหตุผลวิภา ชะวางกลาง (2548) ทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการใช้การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษาศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
ช้ันสูง 2/8 จํานวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่าจากการตอบแบบสอบถามนักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาการ
อ่านภาษาอังกฤษโดยการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทสูงกว่าการสอนแบบการแปล และสามารถใช้ภาษาอังกฤษข้ัน
พ้ืนฐานในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้มากข้ึน Hawk (1986) ได้วิจัยศึกษาผลของการใช้แผนผังความคิดท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนเกรด 6 และเกรด 7 จํานวน 177 คน ผลการวิจัยพบว่า 
เทคนิคแผนผังความคิดช่วยให้ผู้เรียนได้ดูดซับความรู้ใหม่ๆ และเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งท่ีอ่าน อีกท้ังยังสามารถใช้
เทคนิคแผนผังความคิดเป็นเครื่องมือในการทบทวนความเข้าใจจากการเรียน Jones  (1998) ได้ศึกษาผลของการใช้
เอกสารจริงโดยใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท กับนักศึกษาวิชาชีพครูของสถาบันเทคโนโลยี ในประเทศ
พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการอ่านและมีแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน

1.1  ครูผู้สอนควรช้ีแจงประโยชน์และความสําคัญของการปฏิบัติตามข้ันตอนการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นการสร้างนิสัยท่ีดีในการทํางาน 

 1.2  การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด
เพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ครูผู้สอนจะต้องคํานึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพความ
พร้อม  ของนักเรียน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและพ้ืนฐานความรู้ของนักเรียนแต่ละคน 

 1.3  ครูผู้สอนควรนํากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท
ผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจไปใช้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรมีการจัดทําวิจัยการใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิด ใน
ระดับช้ันอ่ืนๆ และในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
  2.2  ควรศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนๆ เช่น เจตคติ เพ่ือนํามาเป็นข้อมลูในการพิจารณาปรับปรุงการเรยีนการ
สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษให้มีการพัฒนายิ่งข้ึน 
 การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 งานวิจัยฉบับน้ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการนําวิธีการสอน
อ่านอย่างเป็นระบบไปใช้กับกลุ่มผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจในระดับต่ํา อีกท้ังยัง
เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งต่อไปสําหรับผู้วิจัยท่ีกําลังศึกษาหาวิธีพัฒนากลุ่มผู้เรียนซึ่งกําลังประสบปัญหาด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษ และสําหรับ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลท่ัวไป ผู้กําลังต้องการศึกษาวิธีการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจอย่างเป็นระบบข้ันตอนเพ่ือทําให้สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 
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