การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559
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“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”
ระหวางวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” ครัง้ ที่ ๕
ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ด้วยความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คานา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับเครือข่ายวิจัย ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุม
สวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน ” ครั้งที่ ๕ ขึ้น มุ่ง หวังให้เป็นเวที
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ ส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสาคัญของ
งานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัยในระดับชาติ รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
ในนามของคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้องทุ ก ฝ่าย ทั้ งวิท ยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายเจ้าภาพร่วมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้นาเสนอผลงานผู้เข้าร่วมประชุม
คณะทางาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุตามเจตนารมณ์ที่ ตั้ง ไว้ทุก ประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้จากการ
ประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน“การวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ”ครั้งที่ 5
th
The 5 Suan Sunandha Academic National Conference on “Research for Sustainable
Development”
วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสาคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุก ต์ โดยส่ง เสริมและ
สนับสนุนการสร้างงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผลิต
งานวิจัยที่มี คุณค่าต่อ สัง คม รวมทั้ ง ส่ง เสริม ให้เ กิ ดการเผยแพร่ผ ลงานวิจัยที่ มี ประโยชน์สู่ส าธารณะ เพื่อ
ก่อให้เ กิดการนาผลงานวิจัยไปใช้ป ระโยชน์ด้านวิชาการ และการพัฒนา การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
จากความสาคัญดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน
“การวิจัยเพื่อ การพั ฒ นาอย่างยั่งยืน ” ครั้ง ที่ 5 The 5th Suan Sunandha Academic National
Conference on “Research for Sustainable Development” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แ ละความรู้ จ าก อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา ในสาขาวิ ช าต่ า งๆ ได้ แ ก่ กลุ่ ม การศึ ก ษา กลุ่ ม
มนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ กลุ่มเศรษฐศาสตร์และบริหารธุร กิจ กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันจะนาไปสู่การยกระดั บ
คุณภาพงานวิจัยของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ด้านการวิจัยในระดับชาติ
4. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
กลุ่มเป้าหมาย จานวนประมาณ 150 คน ประกอบด้วย
1. อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
2. นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และผูส้ นใจทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการ
วันประชุม
สถานที่จัดประชุมวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

รูปแบบการประชุม และกิจกรรมภายในงาน
1. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญ
2. การนาเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
3. นิทรรศการผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. นิทรรศการอาหารและขนมหวาน และชิมฟรี โดย นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
5. การแข่งขันทาอาหาร “แกงปลาดุกอย่างปลาไหล” ตารับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลี
ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
หัวข้อการประชุม
1. กลุ่มการศึกษา
5. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
3. กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
7. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์
หมายเหตุ : ตีพิมพ์ Full paper ลงใน proceeding ของการประชุม
1. สามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลงานวิจัย Google Scholar ได้
2. กลุ่ม 1-4 มีโอกาสได้รบั การคัดเลือกให้ตีพมิ พ์ลงในวารสาร TCI และวารสารร่วมในเครือข่าย
รูปแบบการนาเสนอ
1. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ให้เวลานาเสนอรวมซักถาม เรื่องละ 15 นาที)
2. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (ผู้วิจัยจัดทาโปสเตอร์แบบ roll up เอง ขนาดตามรูปแบบที่
กาหนด)
อัตราค่าลงทะเบียน/บทความ
ประเภท
ผู้นาเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายนอก หรือบุคคลทั่วไป
ผู้นาเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายใน หรือนักศึกษาภายใน
ผู้นาเสนอผลงานวิจัยประเภทนักศึกษาภายนอก
ผู้เข้าร่วมประชุม

ค่าลงทะเบียนต่อบทความ*
4,000 บาท
3,000 บาท
3,000 บาท
2,000 บาท

*ชาระค่าลงทะเบียนพร้อมกับส่งบทความ ทางคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี
**ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ CD Proceeding, กระเป๋าเอกสาร, ใบประกาศนียบัตร, อาหารว่าง และอาหาร
กลางวัน

กาหนดการสาคัญ
กิจกรรม
เปิดรับ Full Paper
วันสุดท้ายของการจ่ายเงินสาหรับผู้นาเสนอผลงาน
แจ้งผลการพิจารณา
ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข
ตอบรับการนาเสนอ (Acceptance Letter)
นาเสนอผลงาน
*ทางคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี
เจ้าภาพร่วม
1. คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กาหนด
บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2559
20 ตุลาคม 2559
ภายใน 30 ตุลาคม 2559
ภายใน 15 พฤศจิกายน 2559
ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2559
1 – 2 ธันวาคม 2559

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
โทร 080-572-2715 email: ird_ssru@ssru.ac.th http://rdi.ssru.ac.th/conference2016/

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ
กลุ่มการศึกษา
1. ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
6. รองศาสตราจารย์ธีระดา ภิญโญ
7. ดร.ผดุงชัย ภู่พิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กลุ
5. รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์
6. ดร.ศยามล เจริญรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิ ร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
3. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
4. รองศาสตราจารย์ธานินทร์ ตันตระกูล

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสจั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิม้ สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9. รองศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พพิ ัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10. รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมวุธ วิศวไพศาล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะกรรมการประจาห้องนาเสนอผลงานแบบบรรยาย
กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
1. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภากุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลุ่มการศึกษา
1. ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคา
2. ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กลุ
5. รองศาสตราจารย์ธีระดา ภิญโญ
6. รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
8. ดร.ศยามล เจริญรัตน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิ ร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กาหนดการ
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ครั้งที่ ๕
ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีท่ี 1 ธันวาคม 2559
เวลา
กิจกรรม
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
09.00 – 09.40 น.
พิธีเปิดการประชุม พิธีมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพร่วม
พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
09.45 – 10.15 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง การยกระดับคุณภาพงานวิจัยในยุค Thailand 4.0
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10.30 – 12.05 น.
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
ห้องที่ 1 กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
ห้องที่ 5 กลุ่มการศึกษา
ห้องที่ 2 กลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องที่ 6 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องที่ 3 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องที่ 7 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องที่ 4 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
12.05 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.55 น.
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
ห้องที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ห้องที่ 5 กลุ่มการศึกษา
ห้องที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องที่ 6 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องที่ 3 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องที่ 7 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องที่ 4 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559
เวลา
กิจกรรม
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียนหน้าห้องนาเสนอ
09.00 – 11.55 น.
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
ห้องที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องที่ 3 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
ห้องที่ 4 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
11.55 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.55 น.
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
ห้องที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องที่ 3 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
ห้องที่ 4 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
*กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
**รับประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น.

ห้องที่ 5 กลุ่มการศึกษา
ห้องที่ 6 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องที่ 7 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้องที่ 5 กลุ่มการศึกษา
ห้องที่ 6 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องที่ 7 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการดาเนินการ
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5
วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขา

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

เจ้าภาพร่วม
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ
อาจารย์ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด
อาจารย์อัมพรศรี พรพิทักษ์ดารง
นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์
นายอนุพันธ์ สุทธิมาร
นางสาวขนิษฐา พลับแก้ว
นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ
นางสาวณัฐชา วัฒนประภา
นางสาวอนุธิดา แสงใส
นางสาวอทิตยา บัวศรี
นางสาวโชฐิรส พลไชยมาตย์
นางสาวชไมพร ยะปวง
นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์
นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล
นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ
นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว
นายวุฒิกร มะลิคง
นายวันจักร น้อยจันทร์
จ.ส.ต.เอกรัก ไชยสถาน

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าสานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สารบัญ
ID
1
2
5
7
10
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
31

ชื่อเรื่อง
การตลาดธุรกิจบริการอาหารกับแนวทางการพัฒนาเพื่อการสื่อสารสูป่ ระชาคม
อาเซียน
ศักยภาพการลงทุนเพิ่มสําหรับธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางในการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน
การพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์โดยใช้สื่อการเรียนรู้
ทางอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
การรับรูค้ ุณภาพการให้บริการของนักท่องเที่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าพักโรงแรม
และรีสอร์ทในจังหวัดระนอง
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
การศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าของผู้บริโภคสูงอายุไทย
การพัฒนาต้นแบบการดําเนินธุรกิจสหกรณ์รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีส่วน
ร่วมอย่างยั่งยืน
การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ําบางน้อย
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ความแตกต่างของเจตคติก่อนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ
แบบข้ามผ่านวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบริการ
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
การศึกษาแนวคิดของผู้ประกอบการค้าปลีกต่อคุณภาพการให้บริการระบบโลจิสติกส์
ในกรุงเทพมหานคร
แนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลสําหรับพื้นที่ห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐ
การเปิดพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ามหายานใน
สังคมเมืองของคณะสงฆ์จีนนิกาย : กรณีศึกษาวัดมังกรกมลาวาส
(วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถและความสําเร็จในอาชีพของนักบัญชีไทย
แบบจําลองบี-สลิมกับประสิทธิภาพการพัฒนาและเสริมทักษะการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษในนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดเสม็ดดอง
การจัดการให้บริการผู้ป่วยนอกอย่างมีประสิทธิผลของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์
เนชั่นแนล อ้อมน้อย
การรักษาลมอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยยาสมุนไพรตามหลักการแพทย์แผนไทย
การจําลองความสัมพันธ์เครือข่ายและการจัดกลุ่มข้อมูลโครงการสหกิจกรณีศึกษา:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางวิทยากระแสของเบนโทไนต์จากจังหวัดลพบุรีและ
กาญจนบุรีกับเบนโทไนต์ทางการค้าในน้ําโคลนขุดเจาะ
รูปแบบการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ
ของ SMEs ไทย ในมิติความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชน
แนวทางการพัฒนาตลาดออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม
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ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้วิจัยหลัก
การพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพสถาน ศึกษา
โดม เจริญศิริ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
ยาอายุวัฒนะตามหลักการแพทย์แผนไทย
ปุณณภา ชุมวรฐายี
การพัฒนารูปแบบของการบริหารจัดการสําหรับสหกรณ์รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่
ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา
แบบมีส่วนร่วม
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (GPS) ของผู้ขับรถ
มิณทร์ตรา กิตติ ์เสถียรศักดิ์
แท็กซี่ ในบริษัท ทู-มิเตอร์ทรานสปอร์ต จํากัด
ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มผี ลต่อผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่ อําเภออัมพวา จังหวัด
ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
สมุทรสงคราม
การใช้กากน้ําตาลเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงขณะแห้งสําหรับกระดาษ
เบญจนาถ เจริญสุข
ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อช่วยวินิจฉัยความเสีย่ งต่อโรค NCDs
นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์
การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
เกษม ช่วยพนัง
กรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษาในวิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัย
พิมพร ทองเมือง
ราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านนาและล้านช้าง 1893 - 2310
สหภัส อินทรีย์
ความพร้อมและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฎิบัติงานของบุคลากร
พรทิพย์ ภูเดช
สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
การพัฒนาแบบประเมินต้นทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทยรูปแบบคอมพิวเตอร์
ชนิตา แดงอุดม
ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชาธิปตั ย์ พงษ์ภิญโญ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว เกี่ยวกับสํานวน สุภาษิตคําพังเพยคําพังเพย ของนักเรียนชั้น
ศิริลักษณ์ เลิศหิรญ
ั ทรัพย์
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการทหารโดยการใช้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง: กรณีศึกษากรมทหารราบที่ 29 ในสังกัดค่ายสุรสีห์ อําเภอเมือง จังหวัด
เมธาวี ดวงราษี
กาญจนบุรี
การศึกษาสภาพการบริหารการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงาน
ระเบียบ พ่อค้า
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
การจําแนกโซนการเติมน้ําบาดาลสู่ชั้นน้ํากลุ่มหินชุดโคราชจังหวัดปราจีนบุรี
ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับ
สุขภาพองค์ การของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มยุรี แสนสุข
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ผลกระทบของการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายในที่มีต่อผลการดําเนินงานของ
อิสราภรณ์ ฉิมวัย
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย
อภิญญา พูลน้อย
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
การออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
จิราภรณ์ ถมแก้ว
สตรีพัฒนา ตําบลทุ่งโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การพัฒนาคลังข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (ค32101)
โสภาพรรณ เวชากุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ความพร้อมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมควบคุมโรค
อัจฉรา รองพล
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ชื่อเรื่อง
ผลการใช้สื่อพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษสําหรับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ(แท็กซี่)
65
แบบมีส่วนร่วม
66 กิจกรรมกลุ่มกับผลสัมฤทธิ์ในการสร้างเสริมความฉลาดทางจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่1
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุย่ เพียงออที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี
70 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
(ฝ่ายประถม)
71 การตรวจวัดชนิดและปริมาณโลหะหนักในลําไยอบแห้งด้วยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอปชั่น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสามารถเชิงพลวัตกับความรู้ของธุรกิจและความได้เปรียบ
72
ทางการแข่งขันเชิงพลวัต:การทบทวนวรรณกรรม
74 แบบจําลองการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการซ้ําซ้อนในกรุงเทพมหานคร
ภาพลักษณ์คุณภาพการให้บริการ การรับรูค้ ุณค่า และความพึงพอใจกับความ
75
จงรักภักดีต่อตลาดน้ําวัดลําพญาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
การศึกษาธุรกิจการตลาดยางพาราของกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย
78
จังหวัดมหาสารคาม
ผลการใช้สารตรงความสนใจพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
81
ที่ 3โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
84 การสร้างระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้และระบบลูกหนี้โรงรับจํานํากนกพันธ์
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ( 7 P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
85
จากร้านค้าปลีก บิ๊กซีอ่อนนุช เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรฝ่ายการพยาบาล
86
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
87 การตีความมรรคแปดตามหลักหลังนวยุค : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
88
91
93
95
96
98
99
100
102
103

การศึกษาองค์ประกอบและความน่าเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลน์ที่สมั พันธ์กับทัศนคติ
รสนิยมและการให้คณ
ุ ค่าในชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคเสื้อผ้าแฟชั่น
แรงจูงใจด้านผลตอบแทนที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึงจังหวัดชลบุรี
การตรวจสารต้านอนุมลู อิสระและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของเปล้าน้อย
(Croton decalvatus) ปอเจี๋ยน (Phanerabracteala) และขาเปีย
(Hymenopyramisbrachiata)
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและผลการเรียนรู้ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้
การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนนาเกลือกรณีศึกษา
ชุมชนบ้านบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งน้ําของชุมชนตําบลสนามคลี
อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
การจัดการโซ่อุปทานวิสาหกิจชุมชน
ผังพื้นแสงสว่าง และสภาพแวดล้อมทางกายภาพห้องเรียน ทีส่ อดคล้องกับการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
ปัจจัยการออกแบบบุคลิกตัวละครที่ส่งผลต่อการรับรู้ทางอารมณ์

ชื่อผู้วิจัยหลัก

หน้า

ดวงกมล ฐิติเวส

458

กลัญญู เพชราภรณ์

465

สุภารณี สาระสา

472

อมรา อิทธิพงษ์

478

กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช

483

บัณฑิต ผังนิรันดร์

494

ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์

508

ปริญญา เปรมโต

521

เชาวลิต สิริเนาวรัตน์

531

กนกพันธ์ บุญญาเสถียร

543

อนุช นามภิญโญ

552

จตุพร ยิ่งยง

568

พระครูธรรมศาสนโฆษิต
(ภิญโญ ปานดํารงค์)

578

มัณฑสร สารอูป

586

สุวิภาภร มั่นเกษวิทย์

598

พงศ์ปณต สมคํา

608

ธณัฐชา รัตนพันธ์

617

สาคร มหาหิงค์

626

ทวีป พรหมอยู่

633

เสาวลักษณ์ วรนุช

644

อัญชลี หิรัญแพทย์

655

ปรีชญา ครูเกษตร

671

สุภัทรา ลูกรักษ์

682

ID
105
106
108
110
112
115

ชื่อเรื่อง
การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนกในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้ ูงอายุในกรุงเทพมหานคร
การตรวจสอบรอยแตกร้าวโครงสร้างอาคารกรณีศึกษา อาคารเรียน 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี
การวัดและประเมินสติเชิงบูรณาการ:ศึกษาเฉพาะประเด็นเนื้อหา
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนานา
ชาติสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการตลาดนัดดอนตูม(ธกส)
ตําบลสามง่าม อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ในระดับปริญญาตรี
118
ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของชาวชุมชน
119
ตําบลปลายบางอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวงสํานักงานประปา
120
สาขาประชาชื่น
121 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่
แนวทางส่งเสริมการออมของครัวเรือนในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
123
นครปฐม
การปฏิบัตติ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง
124
สํานักงานประปาสาขาลาดพร้าว
125 ความพึงพอใจต่อการปฎิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวงสํานักงานใหญ่
การปฏิบัตติ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง
126
สํานักงานประปาสาขาตากสิน
128 การศึกษาดัชนีชี้นําการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวของประเทศไทย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาของผู้บริโภคในเขต
129
กรุงเทพมหานคร
ระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของ
131
สถาบันการเงินชุมชนบ้านอ่างหิน ตําบลสามพระยา จังหวัดเพชรบุรี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตติ ามมาตรฐาน GMP ของพนักงานระดับ
132
ปฏิบัติการ : กรณีศึกษาบริษัทผลิตเนื้อสัตว์แห่งหนึ่ง
คุณภาพชีวิตในการทํางานและความเครียดของพนักงานขับรถบริษทั ขนส่งผู้โดยสาร
133
แห่งหนึ่ง
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ายวิชาอาเซียนศึกษาโดยบูรณาการกระบวนการสืบ
135 สอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มร่วมกับบทบาทสมมติที่มีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสันติวิธีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
136
สํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
116

ชื่อผู้วิจัยหลัก

หน้า

อุดมชัย ไพศรี

694

นิธินาถ เจริญโภคราช

703

โชติกา ศัลยพงษ์

711

ชลลดา ยวงใย

721

มนตรี วิวาห์สุข

730

ขวัญเรือน เรืองฤทธิ์

738

ณัฐกิตต์ วงษ์ชื่น

752

ทักษิณา บุญบุตร

758

ธราเทพ มานะกุล

769

ประพนธ์ ประถมไชย

782

พีรพงษ์ กลิ่นชาติ

797

บุณยาพรภู่ทอง

810

อภิชาต ชูสรานนท์

818

อุมาภรณ์ สายประยงค์

831

เรืองศิลป์ คชนินทร์

842

ปรารถนา ประชากลาง

854

ระพี อยู่เย็น

863

พรธวัล ขํางาม

874

ชญานิศวร์ เจริญกุลธนารัตน์

888

สหพัฒน์ พณิชกุลเสฏฐ์

899

รพัฑศ์ชญาณ์ วงษ์ไสว

908

สาริยา ศรีกิจประชัย

915

ID

ชื่อเรื่อง
แนวคิดของนายกรัฐมนตรีภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
137
2540
ประเมินสมรรถนะของผู้ให้บริการด้านนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
139
ที่ผ่านมาตรฐานในจังหวัดขอนแก่น
บทบาทของผู้บริหารทีส่ ่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยใน
141 ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2
142 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
143 การตัดสินใจใช้บริการแท็กซีผ่ ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาปี
144
ที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
145 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการตลาดนัดกลางคืนของผู้บริโภคในกรุงเทพ
146 การตัดสินใจท่องเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ต
147 การบริหารงานแผนและนโยบายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของข้าราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวน
148
ชายแดนที่ 23 ต.ธาตุเชิงชุมชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านงานกับความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
149
ตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง
150
สํานักงานใหญ่
การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประเภทฟู้ดทรักของผู้บริโภคในเขต
151
กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัตเิ หตุรถบรรทุกขนส่งเส้นทางการขนส่งในตําบลคลองโยงอําเภอ
152
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ:กรณีศึกษา
153
ชุมชนคลองโยง ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
155 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย
การพัฒนาสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟิกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเรื่องอุปกรณ์ป้องกัน
156
ไฟฟ้าและการต่อสายดิน
การศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระ
157
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
158 ทางวิทยา ศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
159 คุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการ
ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานรองผู้การ
160
(บริการ)
161 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าการประปานครหลวง
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครูและ
162
คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี
163 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปันในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้วิจัยหลัก

หน้า

บารมีบุญ แสงจันทร์

926

ณิชมน โคตรพจน์

936

จันทร์จิรา จันทร์โกมุท

948

อาภรรัตน์ แย้มทอง
กมล สการะเศรณี

959
970

สาวิตรี สุวรรณโณ

978

ธันย์รดา กลั่นเกษม
ฟ้าใส เผ่ากันทะ
พิชัย นิยมธรรม

985
998
1007

ชวัลวิทย์ สวัสดิ์พันธ์

1014

ชาญชัย ทิพย์เนตร

1029

สมภพ ปานสวัสดิ์

1043

พงศกร บุญพรัด

1055

จัตตุรงค์ เพลินหัด

1065

ธันย์ ชัยทร

1094

ขนิษฐา ศรีแก้ว

1104

นพพร ปิงเมือง

1115

กัญญ์ณพัชญ์ พรายจรูญ

1124

ภารดี ภักดีโยธิน

1137

สมชาย ศรีนเิ วศน์

1150

นฤมล โพศรี

1164

บุษบา เฉลิมโอฐ

1176

กิตติ เหล็กชัย

1186

สุชาดา สุดปัญญา

1197

ID
164
165
166

ชื่อเรื่อง
ความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการทํางานของนักบัญชีวิสาหกิจ
ขนาดกลางขนาดย่อม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงพุทธศาสตร์ตามหลัก สัปปุรสิ ธรรม 7 กับการ
บริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรเี ขต 2
ความคาดหวังของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อโรงเรียนกวดวิชา
ภายในอาคารวรรณสรณ์
ว่านในระบบสุขภาพไทย

167
168 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนเรื่องลําดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
169 เรื่องเล่าความสําเร็จผู้ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยธนาคารธนชาต สาขานครปฐม
การสอนโดยใช้รูปแบบการสร้างความรู้ร่วมกันในการให้เหตุผลเรื่องความคล้ายระดับ
170
มัธยมศึกษาตอนต้น
171

การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยการสอนโดยใช้แบบทดสอบ
อัตนัยประยุกต์ (MEQ) ในเรื่อง การประยุกต์ของอนุพันธ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

172 การสร้างชุดต้นแบบเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์
173 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการลงทุนของไทยในเมียนมาร์ : กรณีศึกษาโครงการทวาย
ปัญหาและความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน
178
วิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
179 การปรับปรุงขบวนการผลิตในการเชื่อมเม็ดมีดติดกับเพชร
180 ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
คุณภาพการให้บริการงานธุรการด้านประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล
181
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใช้สื่อประสม
183
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
185 การจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของหญ้าหวานในพื้นที่อําเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่
186 การตรวจและการวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย
188 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวงสํานักงานใหญ่
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์
189
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้สอนในระบบการลงทะเบียนเรียนแบบอิสระโดย
190
วิธีต้นไม้การตัดสินใจด้วยโปรแกรมซีไฟฟ์
191 แนวทางการลดปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกที่
192 การพยากรณ์แนวโน้มจํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์พ.ศ. 2558
193 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของการประปานครหลวงสายงานบริการภาค 5
194 การประเมินระยะเวลาการคงอยู่ของลายนิ้วมือแฝงบนกระจก
195 การพัฒนาโปรแกรมนําระบบกลับคืนสู่สภาพปกติเมื่อเกิดไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง
196 การพยากรณ์ราคาทองคําในประเทศโดยเทคนิควิธเี หมืองข้อมูล
197 ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การกรณีกิจการเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
กลยุทธ์การตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชนของผู้ประกอบการ เขตกรุงเทพมหานครและ
198
ปริมณฑล

ชื่อผู้วิจัยหลัก

หน้า

รุ่งรัศมี ดีปราศัย

1205

ศศิธร วิจิตรนิมมาน

1212

จิตรภานุ สิรยิ รรยงยศ

1224

วิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล
ธนัญญา เปี่ยมศิลปกุลชร
ชัชวาล บูรณาภา

1234
1255
1265

ภัทร เจริญกุล

1272

ภัทรพล แก้วเสนา

1284

เศรษฐกาล โปร่งนุช
พีรดา ระจิตดํารงค์

1292
1306

ตรีรตั น์ รื่นเริง

1317

สกล เกษสุวรรณ์
ศักดิ์นรินทร์ แก่นกล้า

1328
1337

เกศินี จันทร์หอม

1354

จันทิมา แตงทอง

1366

เสาวพร จารุสวัสดิ์
สมใจ โจ๊ะประโคน
ภัชรี สมบัติหล้า

1378
1386
1396

เยาวรัตน์ หวัดเพ็ชร์

1412

สุวิมล คุปติวุฒิ

1423

สุวิมล คุปติวุฒิ
ณวิสาร์ จุลเพชร
พิชฎา บูชา
นภดล แช่มช้อย
เอกสิทธิ์ มหรรฆสุวรรณ
อรรณพ กางกั้น
อรมน ปั้นทอง

1431
1442
1459
1473
1479
1488
1497

วิจิตรา ศรีสอน

1509

ID

ชื่อเรื่อง
การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
199 ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช
201 การประยุกต์เครื่องแต่งกายชุดไทยเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันภายใต้กระแสนิยมความเป็นไทย
การรับรู้ข่าวสารต่อการใช้น้ําอย่างประหยัดของผู้ใช้น้ําประปาสํานักงานประปาสาขา
202
ประชาชื่น
การพัฒนาเครื่องเสียงระบบ PA audio ด้วยการผสมผสาน MOs fast & Bipolar
203
กรณีศึกษา:บริษัท YP SOUND 1976
204 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวงสํานักงานใหญ่
พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการผลิตและส่งน้ํา
205
โรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง
การศึกษาคุณสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของแผ่นบอร์ดเส้นใยกกประสานน้าํ
206
ยางพาราและกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์
207 การศึกษากระบวนการจัดการความรู้เพื่อลดปัญหาหมอกควันในชุมชนบ้านม้งดอยปุย
208 คุณภาพในการให้บริการของพนักงานการประปานครหลวงสํานักงานประปาสาขาพญาไท
การมีส่วนร่วมในการทําแผนปฏิบตั ิงานของพนักงานการประปานครหลวงสายบริการ
209
ภาค 4
210 การศึกษาระบบทําความเย็นไร้คอมเพรสเซอร์
213 แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวงสายงานบริการภาค 4
การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน 11 สนามบิน ในประเทศไทยด้วยวิธีการ
214
วิเคราะห์การวางกรอบข้อมูล
215 การส่งเสริมการออมของประชาชนกลุ่มผูม้ ีงานทําในเขตดุสิต
217 การพยากรณ์ราคาทองคําแท่งและราคาทองรูปพรรณโดยใช้โครงข่ายประเทียม
219 การออกแบบระบบสอบย้อนกลับในโซ่อุปทานผักเชียงดาเพื่อการพาณิชย์
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนําดืม่ ตราเนสท์เล่เพียวไลฟ์ของ
220
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
221 การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
การบูรณาการวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับการสอนแบบสมององค์รวมสําหรับ
222
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
ความต้องการของชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินเพื่อการอุปโภคและบริโภค
225
อย่างยั่งยืน ในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3อ 2ส ของอาสาสมัคร
226 สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนทีจังหวัด
สมุทรสงคราม
การพัฒนาโปรแกรมเกมการเรียนรู้กฎหมายจราจรสําหรับเด็กและเยาวชนด้วย
227
หลักการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ความจริงที่สญ
ู สลาย:คตินิยมสมัยใหม่ในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนไทยเรื่อง ภารกิจ
228
ปริศนา และ กาหลมหรทึก
ผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เทคนิคชาโดอิ้งและทัศนคติของผู้เรียน
229
ที่มีต่อการฝึกชาโดอิ้ง
230 แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวงสาขาประชาชื่น

ชื่อผู้วิจัยหลัก

หน้า

อรรณพ ขําขาว

1518

กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์

1526

รสริน กฤษณะเศรณี

1541

ยุทธนา พรหมรส

1555

วฤทธิชัย หงษ์เถื่อน

1567

มยุเรศ บุญฤทธิ์

1579

ฉบาไพร รูปโฉม

1591

ณัฏฐภูมิ เมืองเดช
ศิริพร นิ่มจันทร์

1602
1616

ปภัชฎา คงสมจิตร

1629

กฤษดี คําตอง
ณัทนภัค วิชชุภานันท์

1643
1652

ขจรศักดิ์ สุนทรกิติ

1666

วรางคณา จิตราภัณฑ์
นคร ยิ้มศิริวัฒนะ
นงคราญ มหาวัง

1677
1686
1695

วรรณภา กามินทร์

1700

นคร ยิ้มศิริวัฒนะ

1711

ตะลันต์ ปลื้มใจ

1721

ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์

1737

ธรรมศักดิ์ สายแก้ว

1749

อาทิตย์ อยู่เย็น

1764

ธงชัย แซ่เจี่ย

1773

ชญานุตม์ บุญพระเกศ

1783

วันนา มณีรตั น์

1790

ID
ชื่อเรื่อง
231 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ
232 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาหารหลักน่ารู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
กลยุทธ์สร้างความภักดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนกรณีศึกษา โรงเรียน
233
ดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
236 การพัฒนาระบบควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง
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ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของพนักงานบริการ พบวา ประชาชน ใหความสําคัยกับการใหบริก าร
ดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พนั กงานบริการมีไมตรีจิตที่ดี การยิ้มแยมแจมใส อารมณ ดี และ พนักงานบริการให
ความสนใจตอลูกคา
คําสําคัญ : ธุรกิจบริการอาหาร, พนักงานบริการ, ประชาคมอาเซียน
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Development of marketing communication with restaurant chain for
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
Abstract
This research was to develop a marketing communications business services. This was survey
research. The survey aimed to study the release of information about the business of serving the public,
factors that affect the choice of restaurants, and consumer feedback on the service provider's staff, to
guide the development of marketing communications services. The population in this study was people
who live in the local community, the District Mahachai, SamutSakhonNakhon. Samut Sakhon.
Analysis of the data found demographic characteristics of the sample used in the study. For
example, people in the study were mainly female, between the ages of 18-22 years old, and single, with
the highest levels of education in a vocation, and a diploma. Lower-income families were more than
20,000 baht per month, and mostly earned enough. The form of the foodservice business were mostly
fast food restaurants (Fast Food), with restaurants full of atmosphere (Casual Dining), and buffets (Buffet),
respectively.
To get information about the business of serving the public, it was found that media exposure,
public information relating to the business of serving the public, including the media, television media,
family members / relatives and the media were used.
Factors that affected the choice of restaurants found that the factors that influenced service
selection, as follows: food products most people focused on the taste of the food, the menu offered a
wide variety of food and cleanliness for the public at large, the focus was on price, with quality and
quantity and a price clearly shown. The distribution channel most people focused on was the range of
the right use of service and cleanliness in the restaurant. The promotion most people focused on were
the trials providing free samples for the new menu and a membership card. Service people in most
studies focused on buying simple, convenience and fast service. These were the places most people paid
more attention to. Restaurants with a decorated atmosphere and shop area clean were also a factor.
The consumer feedback on the service provider's staff found thatit was important to the public
to providing a fast and efficient service. Service employees had great goodwill, a beaming, good sense of
humor and attention to customer service.
Keywords: Business, Dining Service, Asean Community
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บทนํา
อาหารจัดวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับรางกาย จึงมีการกําหนดอาหารขึ้นเปนปจจัยอยางหนึ่งในการดําเนินชีวิต ดังนั้นคน
ทุ กคนจํ าเป นจะต องรั บ ประทานอาหารเพื่ อให ชี วิต ดํ าเนิ นต อไป หากมี ลู กค าซึ่ ง อาจเป นคนไทย ชาวต างประเทศ หรื อ
นักทองเที่ยวเขามารับประทานอาหารในรานเปนจํานวนมาก ยอมทําใหมีการรับประทานอาหารมากขึ้ น ซึ่งหมายถึงงานและ
รายไดสําหรับพนักงานจะมากขึ้น
งานบริการเปนงานที่สรางความพึงพอใจและประทับใจใหกับลูกคา หรือผูมาใชบริการและผูมาติดตอ การใหบริการที่
ดีจะสงผลโดยตรงตอการปฏิบัติงาน และความลมเหลวในการบริการและจะเปนผลเสียอยางรายแรงหากไมไดรับการปรับปรุง
แกไขใหดีขึ้น ดังนั้นพนักงานบริการทุกคนจะตองใหความสําคัญและมีความรับผิดชอบในการบริการ เพราะ พนักงานบริการ
คือหนาตาของราน
การใหบริการที่ดีและมี คุณภาพอยูจากตัวของพนักงานแตละคน ตองอาศัยทัศนคติที่ดี การบริการที่แสดงออกถึ ง
ความพรอมของการบริการ มี ความสุ ภาพ ออนโยน มีไมตรี จิต ที่ดี เพื่ อจะสามารถชนะใจลูกคาที่ม าใช บริ การ การบริ การ
สามารถกระทําไดตั้งแตลูกคากาวเขามายังราน จนกระทั่งลูกคาเดินออกจากรานซึ่งพนักงานบริการทุกคนสามารถปฏิบัติได
การให บริ การที่ดี จะเป นเสมือนเครื่ องมือช วยให ผูติ ดตอกับ ภัต ตาคารหรื อร านอาหาร เกิด ความเชื่อถือ ศรัทธา และสราง
ภาพลักษณซึ่งจะมีผลในการสั่งซื้อหรือใชบริการในโอกาส ตอไป (ประพัชรศิริวงศรังสรร, 2555)
โดยป 2556 มีผูประกอบการรานอาหารในประเทศไทยรวม 61,760 ราย โดยเปนผูประกอบการรานอาหารที่จด
ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ในกลุมภัตตาคาร รานขายอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ยังคงมีสถานะดําเนิน
กิจการรวม 6,933 ราย (ลดลงจากป 2553 และป 2554 ที่มีจํานวนรวม 7,907 ราย และ 7,099 ตามลําดับ) ซึ่งเปนการจด
ทะเบียนในรู ปแบบบริษัท จํากัด 6,002 ราย และเปนการจดทะเบียนในรูปแบบอื่นๆ ไดแก หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากัด หอการคา และสมาคมการคา รวมกัน 931 ราย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2556)

ที่มา :ศูนยวิจัยกสิกรไทย
แมวาจํานวนผูป ระกอบการรานอาหารในกลุมภั ตตาคาร ร านขายอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ยั งคงมีส ถานะดําเนิ น
กิจการจะมีแนวโนมลดลงจากในอดีต อันเนื่องมาจากการแขงขันในตลาดที่คอนขางรุนแรงจากการขยายตัวของรานอาหาร ที่
เปนเครือขายธุรกิจอาหาร ทั้งในรูปแบบการขยายการลงทุนเอง และการขายแฟรนไชส แตเมื่อพิจารณาจํานวนผูประกอบการ
ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม กลับพบวา มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 919 รายในป 2553 ไปสู 1,169 รายใน
ป 2555 ขอมูลดังกลาวไดบงชี้ใหเห็นถึงความนาสนใจในการประกอบธุรกิจรานอาหารใน ประเทศไทย ที่ยังคงมีผูขายรายใหม
เขาสูตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องดวย
ขณะเดียวปปลาย พ.ศ. 2558 การเปนประชาคมอาเซีย น คือ การทําใหป ระเทศสมาชิกอาเซี ยนเปน "ครอบครั ว
เดียวกัน" ที่มีความแข็งแกรงและมีภูมิตานทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความอยูที่ดี ปลอดภัย และสามารถคาขาย
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ไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยในป พ,ศ, 2558 นี้เองจะมีการเปดกวางใหประชาชนในแตละประเทศสามารถเขาไปทํางานใน
ประเทศ อื่น ๆ ในประชาคมอาเซียนได อยางเสรี เสมือนดังเปนประเทศเดีย วกัน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอการประกอบ
อาชีพและการมีงานทําของคนไทย ควรทําความเขาใจในเรื่องนี้จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับทุกคน แตขณะเดี ยวกันก็มีผลในดาน
เศรษฐกิจอยูอาทิ ธุรกิจบริการดานตางๆ ที่ถือวาประเทศไทยเปรียบเสมือนจุดศูนยกลางของกลุมประเทศอาเซี ยน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) มุงเนนใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกใน
การติดตอคาขายระหวางกัน เพื่อใหประเทศสมาชิกสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆได (http://www.thai-aec.com)
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดวาธุรกิจอาหารควรมีการเปลี่ยนแปลงใหเทาทันเทรนดและความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น
เพื่อพัฒนาการสื่อสารการตลาดธุรกิจบริการอาหารเพื่อประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานขององคความรูหนวยงานทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน โดยความสัมพันธระหวางลูกคากับผูใหบริการ ธุรกิจบริการที่จะประสบความสําเร็จ จะตองสรางความสัมพันธที่
แนบแนนและยาวนานกับลูกคา เนื่องจากธรรมชาติของการบริการที่ตองอาศัยความมั่นใจหรือความเชื่อถือของลูกคาที่มีตอ
คุณภาพของผูใหบริการเปนอยางยิ่ง ทําใหเรื่องของความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูขายในธุรกิจบริการ เปนกุญแจสูความสําเร็จ
ที่สําคัญของธุรกิจเลยทีเดียว ความสําเร็จของธุรกิจบริการจึงจะตองขึ้นอยูกับตัวบุคคลของพนักงานใหบริการที่จะตองทําหนาที่
รักษาภาพลักษณและความนาเชื่อถือของธุรกิจไวในกํามือขณะที่ใหบริการ เจาของหรือผูบริหารธุรกิจใหบริการจึงตองใหความ
สนใจกับระดับการใหบริการของพนักงานดวยคุณภาพที่เสมอตนเสมอปลายตลอดเวลา งานบริการเปนงานที่สรางความพึง
พอใจและประทับใจใหกับลูกคา หรือผูมาใชบริการและผูมาติดตอ การใหบริการที่ดีจะสงผลโดยตรงตอการปฏิบัติงาน และ
ความลมเหลวในการบริการจะเปนผลเสียอยางรายแรงหากไมไดรับการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ดังนั้นพนักงานบริการทุกคน
จะตองใหความสําคัญและมีความรับผิดชอบในการบริการ เพราะ พนักงานบริการคือหนาตาของราน
การใหบริการที่ดีและมี คุณภาพอยูจากตัวของพนักงานแตละคน ตองอาศัยทัศนคติที่ดี การบริการที่แสดงออกถึ ง
ความพรอมของการบริการ มี ความสุ ภาพ ออนโยน มีไมตรี จิต ที่ดี เพื่ อจะสามารถชนะใจลูกคาที่ม าใช บริ การ การบริ การ
สามารถกระทําไดตั้งแตลูกคากาวเขามายังราน จนกระทั่ งลูกคาเดินออกจากรานซึ่งพนักงานบริการทุกคนสามารถปฏิบัติได
การให บริ การที่ดี จะเป นเสมือนเครื่ องมือช วยให ผูติ ดตอกับ ภัต ตาคารหรื อร านอาหาร เกิด ความเชื่อถือ ศรั ทธา และสราง
ภาพลักษณซึ่งจะมีผลในการสั่งซื้อหรือใชบริการในโอกาสตอไป
กรอบแนวความคิด
การเปดรับขอมูลขาวสารธุรกิจบริการ
อาหารของอําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
ลักษณะประชากร
(เพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ รายได)

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
รานอาหาร ของผูบริโภคในอําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอการ
ใหบริการของพนักงานบริการ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจอาหารในปจจุบัน
2. เพื่อศึกษาการเปดรับขอมูลขาวสารธุรกิจบริการอาหารของอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานอาหาร ของผูบริโภคในอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของพนักงานบริการ
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรในการศึ กษาครั้ ง นี้ คื อ ประชาชนทั่ วไป ที่ อาศั ย อยู ชุ ม ชนพื้ น ที่ ตํ า บลมหาชั ย ท องถิ่ นเทศบาลนคร
สมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครโดยไมจํากัดเพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้
อําเภอ

ชาย

หญิง

รวม

บาน

ทองถิ่นเทศบาลนครสมุทรสาคร

30,964

32,288

63,252

18,376

ตําบลมหาชัย

24,180

25,056

49,236

14,767

4,270
4,615
8,885
2,514
2,617
5,131
ที่มา: สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 7 กรกฎาคม 2559

2,357
1,252

ตําบลทาฉลอม
ตําบลโกรกกราก

กลุมตั วอย างการศึ กษาครั้ง นี้ผูวิจัยได คัดเลือกจากกลุม ประชากรตําบลมหาชัย ทองถิ่นเทศบาลนครสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะกําหนดขนาดของตัวอยางประชากรที่ระดับความมีนัยสําคัญ .05 (หรือ 2 σ Confidence
Interval) คิด ขนาดของความคลาดเคลื่อน (e) เปนรอยละ  5% ซึ่งจากจํ านวนประชากรทั้งหมด การวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดผลเพียงครั้งเดียว (One –shot Case
Study) ของประชากรทั่ วไป ในแต ละจั งหวัด รวมกั นมีจํานวนรวมกัน ทั้งสิ้ น 49,236 คน นํ ามาคํ านวณหาขนาดของกลุ ม
ตัวอยางที่จะสามารถยอมรับไดและเหมาะสมพอที่จะใชเปนตัวแทนของประชากรได ตามสูตร Taro Yamane ดังนี้
n =
โดยที่

N
1 + Ne2

n = จํานวนกลุมตัวอยาง
N = จํานวนประชากร
e = คาความคลาดเคลื่อนระหวางคาเฉลี่ยของตัวอยางและคาเฉลี่ยของประชากร (= 0.05)
แทนคา

n =

49,236
1 + 49,236 (0.05)2

=

400

คน

ดัง นั้ นจากประชากรทั้ ง หมดที่ ศึ กษาครั้ ง นี้ คื อประชากรทั่ วไป อาศั ย อยู ใ นตํ าบลมหาชั ย ท องถิ่ นเทศบาลนคร
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane ไดจํานวนกลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้ เปนจํานน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดกระทําขอมูลการวิจัยโดยแบงเครื่องมือออกเปน 2 ขั้นตอนใหญ คือ 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
(สัมภาษณ 2 บริษัทเอกชนถึงสภาพปญหาและวิธีการสื่อสารการตลาด
1. ตลอดจนถึงสภาพปญหาและขอเสนอแนะ) เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะห
2. การวิจยั เชิงสํารวจ และเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีทั้งหมด 4สวนชวยในการหาคําตอบตามวัตถุประสงคทั้ง 4 ขอของ
การวิจัยครั้งนี้ในแตละตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
สัมภาษณ 2 บริษัทคือบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัดบริษัท แมคไทย จํากัด เพื่อขอขอมูลวิธีการสื่อสาร
ทางการตลาดของธุรกิจบริการอาหารของทั้ง 2 บริษัทแลวนํามาวิเคราะห
ขั้นตอนที่ 2การวิจัยเชิงสํารวจแบงเครื่องมือออกเปน 3 ตอนดังนี้
สวนที่ 1
ลักษณะประชากร(เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได)
สวนที่ 2
การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารของประชาชน
สวนที่ 3
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานอาหาร
สวนที่ 4
ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของพนักงานบริการ
สวนที่ 5
ขอเสนอแนะ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือในการวิจัย แบงตามเครื่องมือที่ใชโดยแบงดังนี้
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 (การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงสํารวจ)ที่ผูวิจัยสรางขึ้นสําหรับ
รวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอน 7 ดังนี้
1) ศึกษาคนควาแนวทางในการสรางแบบสอบถาม จากเอกสารตํารางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผลิตและพัฒนา
ผลิ ตภั ณฑ แ ละสภาพแวดล อมในการทํางาน และจากการสัม ภาษณผู ที่เ กี่ ยวของจาหน วยงานตางๆ กําหนดขอบขายและ
ประเด็นที่จะถาม
2) ตรวจวินิจฉัยพิจารณาและมีบางขอนํามาปรับปรุงแกไข
3) นําแบบสอบถามและแบบสํารวจที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณา จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
เนื้อหาตลอดจนความเหมาะสมดานอื่น ๆ หรือผูเชี่ยวชาญไดตรวจแบบสอบถามแลวเห็นสมควรที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมในบางเรื่อง
จึงนําไปแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหแบบสอบถามและแบบสํารวจมีความชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้น
4) นําแบบสอบถามและแบบสํารวจที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ออกไปทดลองใช (Try out) กับชุมชนอื่นที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน
5) นําแบบสอบถามและแบบสํารวจที่ไปทดลองใชกลับมาตรวจหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา(Coefficient Alpha) ตามวิธีของครอนบาค(Cronbach)
6) นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะสรุปอีกครั้งหนึ่งกอนจะนําแบบสอบถามไปใชจริง
7) จัดทําแบบสอบถาม และแบบแบบสํารวจฉบับสมบูรณไปจัดทําสําเนาเพื่อทําการจัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
รวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการหาแนว
ทางการพัฒนาวิธีการสื่อสารการตลาด และเก็บขอมูลในพื้นที่โดยการแจกแบบสอบถามแบบสุมตามที่ระบุไวขางตนและเก็บ
รวมรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิ เ คราะห ขอมู ลของกลุม ตั วอย าง (แบบสอบถาม) ในการศึ กษาแนวทางการสร างและยกระดั บเส นทางการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคผานอาหารพื้นถิ่น
1. ขอมูลปจจัยส วนบุคคล ได แก เพศ อายุ อาชีพ รายได การศึ กษา วิเคราะหโดยการใชคารอยละ (Percentage) และ
ความถี่ (Frequency)
2. การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารของประชาชนวิเคราะหโดยการกระจายความถี่ และการกระจายคา
รอยละ
3. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานอาหาร การวิเคราะห โดยการกระจายความถี่ และการกระจายคารอยละ
4. ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของพนักงานบริการการวิเคราะห โดยการกระจายความถี่ และการกระจาย
คารอยละ
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ผลการวิจัย
ตาราง 1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะประชากร
ลักษณะทางประชากรศาสตร

จํานวน(n = 420) รอยละ(100.0)

เพศ
ชาย
หญิง

อายุ
18-22 ป
23-27 ป
28-31ป
32-36 ป
37-41 ป
42-46 ป
47-51 ป
52 ป ขึ้นไป
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หยา/หมาย
แยกกันอยู
ระดับการศึกษาสูงสุด
ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช. ปวส. ปวท.อนุปริญญา
ปริญญาตรี / เทียบเทา
อื่นๆ
สถานภาพการทํางานปจจุบัน
ทํางานบาน/แมบาน
ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ
พนักงาน/ลูกจางบริษัทหรือเอกชน
คาขาย/ธุรกิจในครัวเรือน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจางทั่วไป/เกษตรกร
อื่นๆ
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198
222

47.1
52.9

91
75
40
44
57
49
29
35

21.7
17.9
9.5
10.5
13.6
11.7
6.9
8.3

202
162
38
18

48.1
38.6
9.0
4.3

12
46
60
93
191
18

2.9
11.0
14.3
22.1
45.5
4.3

45
73
93
54
54
41
60

10.7
17.4
22.1
12.9
12.9
9.8
14.3

ตาราง 1จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะประชากร(ตอ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร
จํานวน(n = 420) รอยละ(100.0)
รายไดตอเดือนของครอบครัว
นอยกวา/เทากับ 5,000 บาท
40
9.5
5,001 – 10,000 บาท
85
20.2
10,001 – 15,000 บาท
72
17.1
15,001 – 20,000 บาท
68
16.2
มากกวา 20,000 บาทขึ้นไป
155
36.9
ความเพียงพอของรายได
ไมคอยเพียงพอ
78
18.6
เพียงพอ
194
46.2
มีเหลือเก็บ/สะสม
92
21.9
มีหนี้สิน
56
13.3
รูปแบบของธุรกิจบริการดานอาหาร
รานอาหารฟาสฟูด (Fast Food)
198
47.1
รานอาหารบรรยากาศสบายๆ บริการอยางรวดเร็ว
(Fast Casual Dining)
4
1.0
รานแบบคาเฟ (Cafes)
8
1.9
ผับ (Pubs)
6
1.4
รานอาหารเต็มรูปแบบในบรรยากาศสบายๆ
(Casual Dining)
106
25.2
บุฟเฟต (Buffet)
96
22.9
รานอาหารหรู (Fine Dining)
2
0.5
จากตาราง 1 พบวา ตัวอยางประชาชนที่ใชในการศึกษา เปนเพศชายรอยละ 47.1 เปนเพศหญิงรอยละ 52.9 สวน
ใหญมีอายุระหวาง 18 – 22 ป คิดเปนรอยละ 21.7 รองลงมาเปนกลุมที่มีอายุระหวาง 23 – 27 ป คิดเปนรอยละ 17.9 สวน
กลุมที่มีจํานวนนอยที่ สุดคือกลุมที่มีอายุ 47 – 51 ป คิดเปนรอยละ 6.9 สวนใหญมีสถานภาพสมรสโสดคิดเปนรอยละ 48.1
รองลงมาเปนกลุมที่มีสถานภาพสมรส สมรสคิดเปนรอยละ 38.6 สวนที่เหลือเปนสถานภาพสมรส หยาราง/มาย และแยกกันอยู
คิดเปนรอยละ 9.0 และ 4.3 ตามลําดับ สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญาคิดเปนรอยละ
22.1 สวนใหญมีสถานภาพการทํางานเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทหรือเอกชนคิดเปนรอยละ22.1 รองลงมาเป น ธุรกิจสวนตัว /
เจาของกิจการคิดเปนรอยละ 17.4 สวนกลุมที่มีสถานภาพการทํางานรับจางทั่วไป/เกษตรกรคิดเปนรอยละ 9.8 สวนใหญมี
รายได ครอบครัวตอเดือนมากกว า 20,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 36.9 รองลงมาเป นกลุมที่ มีรายไดตอเดือนระหวาง
5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 20.2 สวนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุดคือกลุมที่มีรายได นอยกวา/เทากับ 5,000 บาทคิด
เปนรอยละ 9.5 สวนเรื่องความเพียงพอของรายไดพบวา ประชาชนสวนใหญมีรายไดเพียงพอคิดเปนรอยละ 46.2 รองลงมา
เปนกลุ มที่มีรายไดเหลือเก็ บ/สะสมคิดเปนรอยละ 21.9 สวนกลุ มที่มีหนี้สินเป นกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุดคิ ดเปนรอยละ 13.3
ขณะที่รูปแบบของธุรกิจบริการดานอาหารตัวอยางประชาชนที่ใชในการศึกษาสวนใหญใช บริการรานอาหารฟาสฟูด (Fast
Food)คิดเปนรอยละ 47.1 รองลงมาเปนรานอาหารเต็มรูปแบบในบรรยากาศสบายๆ (Casual Dining)คิดเปนรอยละ 25.2
และบุฟเฟต (Buffet)คิดเปนรอยละ22.9 ตามลําดับ

30

ตาราง 2 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหาร
ของประชาชน
ประเภทของสื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

หนังสือพิมพ
วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน
วารสาร/นิตยสาร
หอกระจายขาว/เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน
แผนพับ / แผนปลิว / ปายประกาศ
อินเตอรเน็ท
แพทย / พยาบาล / เจาหนาที่สาธารณสุข
อสม.
ผูนําชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน/อบต / พระ/ผูนําศาสนา
เพื่อนบาน / เพื่อน
บุคคลในครอบครัว/ญาติ

X

S.D. ความหมาย

2.66
2.15
3.40
2.22
1.70
1.81
2.02
1.80
1.74
1.70
2.42
3.12

1.285
1.179
1.321
1.063
.945
.860
1.184
.909
1.042
1.016
1.191
1.245

ปานกลาง
นอย
มาก
นอย
นอยที่สุด
นอย
นอย
นอย
นอยที่สุด
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง

จากตาราง 2 พบวา สื่อที่ประชาชนการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารของประชาชนมากที่สุด
ไดแก สื่อโทรทัศนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 อยูในระดับมาก รองลงมาเปนสื่อบุคคลในครอบครัว/ญาติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12 อยู
ในระดับปานลาง และ สื่อสิ่งพิมพมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 อยูในระดับปานกลาง สวนสื่อที่มีการเปดรับนอยที่สุดคือหอกระจาย
ขาว/เสียงตามสาย/วิทยุชุมชนและผูนําชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน/อบต / พระ/ผูนําศาสนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.73 อยูในระดับ
นอยที่สุด
ตาราง 3 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานอาหาร
การเลือกใชบริการรานอาหาร
S.D. ความหมาย
X
1. ดานผลิตภัณฑ
2.66 1.285 ปานกลาง
 มีใหเลือกหลากหลายชนิด
นอย
2.15 1.179
 มีคุณคาทางโภชนาการ
นอย
2.22 1.063
 ความสะอาดของอาหาร
มาก
3.40 1.321
 รสชาติของอาหาร
2. ดานราคา
นอย
1.81 .860
 มีปายราคาบอกชัดเจน
นอย
2.02 1.184
 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
นอย
1.80 .909
 มีบริการDelivery สงถึงบาน
1.74 1.042 นอยที่สุด
 ที่ตั้งของรานสามารถเดินทางสะดวก
1.70 1.016 นอยที่สุด
 บรรยากาศการตกแตงรานดูดีสวยงาม
นอย
2.42 1.191
 ความสะอาดภายในราน
3.12 1.245 ปานกลาง
 เวลาเปดปดเหมาะสมที่จะใชบริการ
4. ดานการสงเสริมการขาย
มาก
3.40 1.321
 มีการทดลองใหชิมฟรีสาหรับเมนูใหมๆ
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 การโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนือง
 มีการจัดทําบัตรสมาชิก
 มีบัตรสะสมยอดเพื่อแลกรางวัลหรือรับสวนลด
5. ดานการบริการ
 บริการรวดเร็ว
 บริการไดมาตรฐาน
 ซื้องายสะดวกสบาย
6. ดานสถานที่
 การตกแตงรานไดบรรยากาศ
 บริเวณรานสะอาด
 มีที่จอดรถกวางขวางและสะดวกสบาย
 ใกลที่อยูอาศัย

1.81 .860
2.02 1.184
1.80 .909

นอย
นอย
นอย

2.66 1.285
1.70 1.016
3.40 1.321

ปานกลาง
นอยที่สุด
มาก

3.12
2.66
2.22
1.70

ปานกลาง

1.245
1.285
1.063
.945

ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

จากตาราง 3 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารแบงตามการเลือกใชบริการรานอาหาร6 ดานคือ
ดานผลิตภัณฑดานราคาดานชองทางการจัดจําหนายดานการสงเสริมการขายดานการบริการและดานสถานที่
ดานผลิตภัณฑตัวอยางประชาชนที่ใชในการศึกษาสวนใหญ ใหความสําคัญกับรสชาติของอาหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.40 อยูในระดับมากรองมามีใหเลือกหลากหลายชนิด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 อยูในระดับปานลาง และ ความสะอาดของ
อาหาร 2.22 อยูในระดับนอย
ดานราคาตัวอยางประชาชนที่ใชในการศึกษาสวนใหญ ใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.02 อยูในระดับนอยและมีปายราคาบอกชัดเจนคาเฉลี่ยเทากับ 1.81 อยูในระดับนอย
ดานช องทางการจั ด จําหน าย ตั วอย างประชาชนที่ ใ ช ใ นการศึกษาส วนใหญ ให ค วามสํ าคั ญกั บ ช วง เวลาเป ด ป ด
เหมาะสมที่จะใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12 อยูในระดับปานลางและความสะอาดภายในราน มีคาเฉลี่ยเทากับ2.42 อยูใน
ระดับนอย
ดานการสงเสริมการขาย ตัวอยางประชาชนที่ใชในการศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับการมีการทดลองใหชิมฟรีสา
หรับเมนูใหมๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 อยูในระดับมากรองลงมามีการจัดทําบัตรสมาชิก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.02 อยูในระดับ
นอย
ดานการบริการตัวอยางประชาชนที่ใชในการศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับซื้องาย สะดวกสบายมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.40 อยูในระดับมากและการบริการรวดเร็วมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 อยูในระดับปานลาง
ดานสถานที่ตัวอยางประชาชนที่ใชในการศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับการตกแตงรานไดบรรยากาศ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.12 อยูในระดับปานลางรองมาบริเวณรานสะอาดมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 อยูในระดับปานลาง
ตาราง 4 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของพนักงานบริการ
การใหบริการของพนักงานบริการ
X S.D. ความหมาย
1. พนักงานบริการใหความสนใจตอลูกคา
2.63 1.23 ปานกลาง
นอย
2. พนักงานบริการใหความชวยเหลือแกลูกคาทุกๆ ทาน
2.19 1.23
มาก
3. พนักงานบริการ ใหบริการดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3.49 1.28
นอย
4. พนักงานบริการดูแลความสะอาดของตนเองและรางกายสม่ําเสมอ
2.34 1.08
5. พนักงานบริการควรมีความถูกตองและแมนยําในการใหบริการ
1.73 .94 นอยที่สุด
นอย
6. พนักงานบริการมีความรู เกี่ยวกับสินคาและสิ่งตางๆ
1.87 .88
นอย
7. พนักงานบริการใหการบริการ โดยไมลัดคิว บริการตามมาตรฐานที่ถูกตอง
2.06 1.19
8. พนักงานบริการสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดถูกตอง รูสึกและรับรูความตองการของ
นอย
1.88 .95
ลูกคา พูดคุยบางตามสมควร
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

นอย
พนักงานบริการมีการบริการที่ไดมาตรฐานเหมือนกันทุกครั้ง
1.92 1.28
นอย
พนักงานบริการมีความเอาใจใสและความกระตือรือรน
1.82 1.22
พนักงานบริการมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถใหคําแนะนําได
นอย
2.44 1.18
พนักงานบริการมีไมตรีจิตที่ดี การยิ้มแยมแจมใส อารมณดี
3.18 1.21 ปานกลาง
นอย
พนักงานบริการใหการบริการอยางสุภาพออนโยน ทั้งกริยา ทาทาง และวาจาตอลูกคา
1.88 .95
นอย
พนักงานบริการมีมารยาทและความสุภาพ
1.92 1.28
จากตาราง4 พบวา ความคิดเห็นของผูบ ริโภคที่มีตอการใหบริการของพนักงานบริการ มากที่สุดไดแก พนักงาน
บริการ ใหบริการดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 อยูในระดับมาก รองลงมาเปนพนักงานบริการมี
ไมตรีจติ ที่ดี การยิ้มแยมแจมใส อารมณดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 อยูในระดับปานลาง และ พนักงานบริการใหความสนใจตอ
ลูกคามีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 อยูในระดับปานกลาง สวนพนักงานบริการควรมีความถูกตองและแมนยําในการใหบริการนอย
ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.73 อยูในระดับนอยที่สุด

สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูลพัฒนาวิธีการสื่อสารทางการตลาดของธุรกิจบริการอาหาร
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของประชาชนที่ใชเปนตัวอยางในการศึกษา ตัวอยางประชาชนที่ใชในการศึกษา
เปนเพศชายรอยละ 47.1 เปนเพศหญิงรอยละ 52.9 สวนใหญมีอายุระหวาง 18 – 22 ป คิดเปนรอยละ 21.7 รองลงมาเปน
กลุมที่มีอายุระหวาง 23 – 27 ป คิดเปนรอยละ 17.9 สวนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุดคือกลุมที่มีอายุ 47 – 51 ป คิดเปนรอยละ
6.9 สวนใหญมีสถานภาพสมรสโสดคิดเปนรอยละ 48.1 รองลงมาเปนกลุมที่มีสถานภาพสมรส สมรสคิดเปนรอยละ 38.6 สวน
ที่เหลือเปนสถานภาพสมรส หยาราง/มาย และแยกกันอยูคิดเปนรอยละ 9.0 และ 4.3 ตามลําดับ สวนใหญมีระดับการศึกษา
สูงสุดอยูในระดับ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 22.1 สวนใหญมีสถานภาพการทํางานเปนพนักงาน/ลูกจาง
บริ ษัทหรื อเอกชนคิ ดเป นรอยละ 22.1 รองลงมาเป น ธุ ร กิจส วนตั ว / เจ าของกิ จการคิ ด เปนร อยละ 17.4 สวนกลุ ม ที่ มี
สถานภาพการทํางานรับจางทั่วไป/เกษตรกรคิดเปนรอยละ 9.8 สวนใหญมีรายไดครอบครัวตอเดือนมากกวา 20,000 บาทขึ้น
ไป คิดเปนรอยละ 36.9 รองลงมาเปนกลุมทีม่ ีรายไดตอเดือนระหวาง 5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 20.2 สวนกลุมที่มี
จํานวนนอยที่สุดคือกลุมที่มีรายได นอยกวา/เทากับ 5,000 บาทคิดเปนรอยละ 9.5 สวนเรื่องความเพียงพอของรายไดพบวา
ประชาชนสวนใหญมีรายไดเพียงพอคิดเปนรอยละ 46.2 รองลงมาเปนกลุมที่มีรายไดเหลือเก็บ/สะสมคิดเปนรอยละ 21.9 สวน
กลุมที่มีหนี้สินเปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 13.3 ขณะที่รูปแบบของธุรกิจบริการดานอาหารตัวอยางประชาชนที่
ใชในการศึกษาสวนใหญใชบริการรานอาหารฟาสฟูด (Fast Food) คิดเปนรอยละ 47.1 รองลงมาเปนรานอาหารเต็มรูปแบบ
ในบรรยากาศสบายๆ (Casual Dining) คิดเปนรอยละ 25.2 และบุฟเฟต (Buffet) คิดเปนรอยละ 22.9 ตามลําดับ
2. การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารของประชาชน พบวา สื่อที่ประชาชนการเปดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารของประชาชนมากที่สุดไดแก สื่อโทรทัศนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 อยูในระดับมาก รองลงมา
เปนสื่อบุคคลในครอบครัว/ญาติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12 อยูในระดับปานลาง และ สื่อสิ่งพิมพมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 อยูใน
ระดั บ ปานกลาง ส วนสื่ อที่ มี การเป ด รั บ น อยที่ สุ ด คื อหอกระจายข า ว/เสี ย งตามสาย/วิ ท ยุ ชุ ม ชนและผู นําชุ ม ชน/กํ านั น /
ผูใหญบาน/อบต / พระ/ผูนําศาสนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.73 อยูในระดับนอยที่สุด
3. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานอาหาร พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานอาหาร แบงตาม
การเลือกใชบริการรานอาหาร 6 ดานคือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดาน
การบริการ และดานสถานที่
ดานผลิตภัณฑ ตัวอยางประชาชนที่ใชในการศึกษาสวนใหญ ใหความสําคัญกับรสชาติของอาหาร มีคาเฉลี่ยเทา กับ
3.40 อยูในระดับมาก รองมามีใหเลือกหลากหลายชนิด มี คาเฉลี่ยเทากับ 2.66 อยูในระดับปานลาง และ ความสะอาดของ
อาหาร 2.22 อยูในระดับนอย
ดานราคา ตัวอยางประชาชนที่ใชในการศึกษาสวนใหญ ใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.02 อยูในระดับนอย และ มีปายราคาบอกชัดเจนคาเฉลี่ยเทากับ 1.81 อยูในระดับนอย
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ดานช องทางการจั ด จําหน าย ตั วอย างประชาชนที่ ใ ช ใ นการศึกษาส วนใหญ ให ค วามสํ าคั ญกั บ ช วง เวลาเป ด ป ด
เหมาะสมที่จะใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12 อยูในระดับปานลางและความสะอาดภายในราน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.42 อยูใน
ระดับนอย
ดานการสงเสริมการขาย ตัวอยางประชาชนที่ใชในการศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับการมีการทดลองใหชิมฟรีสา
หรับเมนูใหมๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 อยูในระดับมาก รองลงมามีการจัดทําบัตรสมาชิก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.02 อยูในระดับ
นอย
ดานการบริการ ตัวอยางประชาชนที่ใชในการศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับซื้องาย สะดวกสบายมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.40 อยูในระดับมาก และการบริการรวดเร็วมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 อยูในระดับปานลาง
ดานสถานที่ ตัวอยางประชาชนที่ใชในการศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับ การตกแตงรานไดบรรยากาศ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.12 อยูในระดับปานลางรองมาบริเวณรานสะอาดมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 อยูในระดับปานลาง
4. ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของพนักงานบริการ พบวา ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอการ
ใหบริการของพนักงานบริการ มากที่สุดไดแก พนักงานบริการ ใหบริการดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.49 อยูในระดับมาก รองลงมาเปนพนักงานบริการมีไมตรีจิตที่ดี การยิ้มแยมแจมใส อารมณดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 อยูใน
ระดับปานลาง และ พนักงานบริการใหความสนใจตอลูกคามีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 อยูในระดับปานกลาง สวนพนักงานบริการ
ควรมีความถูกตองและแมนยําในการใหบริการนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.73 อยูในระดับนอยที่สุด
อภิปรายผล
การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารของประชาชน พบวา สื่อที่ประชาชนการเปดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารของประชาชนมากที่สุดไดแก สื่อโทรทัศนและสื่อบุคคลในครอบครัว/ญาติ
ขณะที่ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานอาหาร ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การขาย ดานการบริการ และดานสถานที่ตัวอยางประชาชนที่ใชในการศึกษาสวนใหญ ใหความสําคัญกับรสชาติของอาหาร
และมีใหเลือกหลากหลายชนิด ซึ่งสอดคลองกับนายศิริพงศ อูวานิชย (2554) ปจจัยดานผลิตภัณฑพบวาผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญตอปจจัยผลิตภัณฑในระดับที่สําคัญมากโดยปจจัยยอยที่มีผลสูงสุดคือความหลากหลายของอาหาร ปจจัยดาน
ราคาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยราคาในระดับที่สําคัญมากโดยปจจัยยอยที่มีผลสูงสุดคือราคามีความ
เหมาะสม ปจจัยดานการจัดจําหนายพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจาหนายในระดับที่สําคัญ
มากโดยป จจั ยยอยที่ มีผ ลสู งสุ ดคือความสะอาดของร านอาหาร ป จจั ยด านสงเสริ มการตลาดพบว าผู ตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยดานสงเสริมการตลาดในระดับที่สําคัญมากโดยปจจัยยอยที่มีผลสูงสุดคือมีสวนลดสาหรับสมาชิก ขณะที่
ดานราคา ตัวอยางประชาชนที่ใชในการศึกษาสวนใหญ ใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ และ มีปาย
ราคาบอกชัดเจนซึ่งสอดคลองกับกิจติมา ลุมภักดี และดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2554) ที่คนพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานราคามีมาตรฐาน ทําเลที่ตั้งเดินทางไปมาสะดวก พนักงานคอยแนะนําบริการใหลูกคา อาหารมีใหเลือกหลากหลาย
ความประทับใจในการใหบริการ อยากกลับมาใชสินคาอีกในครั้งตอไป ความรูสึกวารานอาหารที่ใชอยูเปนมืออาชีพ และการมี
ความสุขที่ไดตัดสินใจเลือกใชรานอาหารรานนี้ถูกตองแลว โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน
ทั้ง 6 ดานมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตของผูบริโภควัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตาง
กัน และปจจัยสวนประสมการตลาด ทั้ง 4 ดาน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตของผูบริโภค
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ปจจัยอื่นๆ ในดานภาพลักษณสินคา และดานความไววางใจ มีความสัมพันธกับการ
ตัดสิ นใจเลือกใช บริการร านอาหารบุฟ เฟ ตของผูบ ริโภควัย ทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร แตด านความภักดี ตอสิ นคาไม มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟต ของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
มากไปกวานั้นความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของพนักงานบริการ พนักงานบริการใหบริการดวยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีและพนักงานบริการมีไมตรีจิตที่ดี การยิ้มแย มแจมใส อารมณดี และพนักงานบริการใหความ
สนใจตอลู กคามี สวนพนักงานบริการควรมีความถู กตองและแมนยําในการใหบริ การนอยที่ สุด สอดคลองกับ พรรษวุฒิวัจ
พงศธรขจรดี ในการนําเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานของโครงการ และเพิ่มความสะดวก
ในการใหความชวยเหลือผูประกอบการมากขึ้นโดยการโฆษณา ประชาสัมพันธจะเพิ่มชองทางผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อความ
รวดเร็วในการกระจายและเขาถึงองคความรูในการประกอบกิจการธุรกิ จรานคาปลีก ทั้งนี้ยังเป นการสรางภาพลักษณและ
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ความสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคาในการเปนองคกรที่ชวยเหลือและแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจังกลยุทธระดับหนาที่
เนนกลยุทธผสมผสานกันระหวางกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ(CRM) กับกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการ (7 P’s) ซึ่ง
จะชวยทํา ใหการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทั้งในสวนลูกคาปจจุบันเพื่อเพิ่มระดับความภักดี
ตอตราสินคาหรือองคกรใหสูงขึ้น และดึงดูดกลุมลูกคาเปาหมายรายใหมจากกิจกรรมทางการตลาด
ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมีอยู 2 อยาง ซึ่งมีผลตอการเขียนรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ หรือการทําการศึกษาในสวนอื่นๆก็จะตองมีการรอผลจากอีกสวนหนึ่งกอนจึงทําใหงานวิจัยออกมาลาชา ดังนั้นใน
การทําวิจัยครั้งตอไปควรจะเลือกเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งเทานั้น
2. การศึกษาทําการวิจัยครั้งนี้ประชากรกลุมตัวอยางมีภูมิลําเนาหรือ อาศัยชุมชนพื้นที่ ตําบลมหาชัย ทองถิ่นเทศบาล
นครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ของประเทศไทย ซึ่งขนาดของกลุมตัวอยาง และการครอบคลุม อาจจะนอยเกินไป เพราะ
ในสถานการณปจจุบัน ประชากรมีการโอนยายถิ่นที่อยูอาศัยมาก ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไปขนาดของกลุมตัวอยาง และ
พื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลควรจะมากกวานี้ และครอบคลุมใหทั่วประเทศ
3. การศึกษาเกี่ยวกับการเป ดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธุร กิจบริการอาหารของประชาชน ปจจัยที่มีผลตอการเลือ กใช
บริการรานอาหาร และความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของพนักงานบริการ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของ
ปจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกับปจจัยที่มีอิทธิตอการใชบริการ
ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยาง
1. ดานผลิตภัณฑ ควรมีเมนูใหเลือกมากขึ้น วัตถุดิบที่ใชควรเปนวัต ถุดิบที่สด สะอาด และมีคุณภาพ ควรมีผลิตภัณฑ
หลาย ๆ ขนาด
2. ดานราคา ไมควรตั้งราคาแพงไมแพงเกินไป ราคาควรเหมาะสมกับวัตถุดิบและปริมาณ ควรตั้งราคาใหเหมาะสมกับ
ทําเลที่ตั้งของราน
3. ดานการสงเสริมการขาย ควรมี Promotion ตางๆ ควรมีการโปรโมทหรือประชาสัมพันธให มากขึ้น เชน ลดราคา
สําหรับบางเมนู ลดราคา หนึ่งของสัปดาห เชน ทุกวันจันทร ลด 20%
4. ดานการใหบริการ พนักงานควรกระตือรือรน ยิ้มแยม และมีความเอาใจใสตอลูกคาใหมากกวานี้ บริการใหรวดเร็วกวา
นี้ ควรมีจัดการอบรมพนักงานทุกเดือน
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พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงครามผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวา
นักทองเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวที่มาใชบริการควรมีแนวทางในการลงทุนเพิ่มเพื่อรองรับ
การเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจํานวน 132 ราย คิดเปนรอยละ 66 และไมนาจะลงทุนเพิ่มจํานวน 68 ราย คิด
เปนรอยละ 34 สวนนักทองเที่ยวตางชาติมีความคิดเห็นวาผูประกอบการเหลานี้ควรมีแนวทางในการลงทุนเพิ่มรองรับการเปน
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจํานวน 167 ราย คิดเปนรอยละ 83.5 และไมนาจะลงทุนเพิ่มจํานวน 33 ราย คิดเปนรอย
ละ 16.5สําหรับผลการวิจัยดวยวิธีการถดถอยโลจิสติคทวิพบวา ปจจัยดานสาเหตุการมาทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางซ้ํา
และดานประเมินการทองเที่ยวในกลุ มจังหวัดภาคกลางในการเปนสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปรียบเทียบกับสิ่ง ที่
คาดหวังสามารถพยากรณไดวาผูประกอบการตองการลงทุนในธุรกิจเพิ่มไดอยางถูกตองโดยเฉลี่ยรอยละ 74.50
คําสําคัญ: การลงทุน, ธุรกิจทองเที่ยว, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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Potential for Investment in Tourism Business in the Central Region of
Thailand as a Member of ASEAN Economic Community
Abstract
The objective of this research was to study the potential for increased investment in the tourism
business in the central region of Thailand, 7 provinces: PhraNakhon Si Ayutthaya, PathumThani,
Nonthaburi, SamutPrakarn, NakhonPathom, SamutSakhon and SamutSongkram, as a members of ASEAN
economic community. Statistics were used in this study as descriptive and binary logistic regression
analysis. On the demand side, we used the quantitative research technique. The results from 200
sampling Thai tourists and 200 sampling foreign tourists revealed that 66% of Thai tourists and 83.5% of
foreigners tourists pointed that the entrepreneurs should increase investment to be prepared for
competition as AEC members. The affecting factors on decision making for selecting the increasing
investment patterns of entrepreneurs were as follows: the reasons were repeat visitation in the central
region of Thailand and the evaluation of outcome received with expectations. Both factors could explain
the variance of decision making of entrepreneurs at 74.50 percent.
Keywords: Investment, Tourism Business, ASEAN Economic Community
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บทนํา
การที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจระดับโลก และเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงมีความ
เกี่ยวของทางดานการคา การลงทุน การทองเที่ยวกับประเทศตางๆโดยเฉพาะใน 10 ประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น พึ่งพิงรายไดจาก 2 ทาง คือการสงออก และรายไดจากนักทองเที่ยวทั้ง
จากชาวไทยและชาวตางประเทศ ในป 2556 มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขามาในประเทศไทยมากกวา 26 ลานคน
สร างรายได ใ ห เ กิ ด การหมุ นเวี ย นมากกว า 500,000 ล านบาท ส วนใหญ ม าจากเอเชี ย ตะวั นออก ยุ โ รป เอเชี ย ใต และ
สหรัฐอเมริกา ตามลําดับ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,2557) ซึ่งในป 2558 จะเกิดการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนประกอบดวยประเทศทั้ง 10 ไดแก บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม มีประชากรรวมกันประมาณ 560 ลานคน และมีรายไดประชาชาติรวม
ทั้งสิ้น 1,100 พั นลานเหรีย ญสหรั ฐ ทํ าการคาขายระหวางกันปล ะประมาณ 1,400 พันลานเหรีย ญสหรั ฐ นับ วาเป นกลุ ม
เศรษฐกิจที่มีพลั งการซื้อและการทําการคาระหวางกันที่สําคั ญที่สุดกลุมหนึ่ง สมาชิ กอาเซีย น มีความแตกต างกันในหลายๆ
ดาน ประเทศที่ใหญที่สุด ใหญกวาประเทศที่เล็กที่สุดถึง 2,700 เทา ในแงของประชากรประเทศที่ใหญที่สุด (อินโดนีเซีย) มี
ประชากรมากกวาประเทศที่มีประชากรนอยที่สุด (บรูไน ดารุสซาลาม) 580 เทา และในแงของความร่ํารวย ประเทศที่ร่ํารวย
ที่สุด (ในแงของรายไดประชาชาติ/พลเมือง 1 คน บรูไน ดารุสซาลาม) ร่ํารวยกวาประเทศที่ยากจนที่สุดถึง 145 เทา ระดับการ
พัฒนาของ CSR และความตองการของชุมชนในแตละประเทศก็ตางกันโดยมีสิงคโปรนําตามดวยประเทศมาเลเซียและประเทศ
ไทย ประเทศทั้ง 10 ตองการสรางตลาดใหกับสมาชิกอาเซียนเพื่อปองกันภัยจากเศรษฐกิจที่เกิดจากตลาดหดตัวของตลาด
สงออก นอกจากนี้ในยามปกติอาเซียนตองการคาขายกับประชาคมยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกฎเกณฑมากมาย สมาชิ กจึง
จําเปนที่จะตองมีการเตรียมตัวดวยการทําธุรกิจการคาและการบริการระหวางกัน เพื่อสรางความมั่งคั่ง กระจายความเจริญ
ความรูทางวิชาการ ลดและกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดใหญที่ เปนมาในอดีตทั้งจากสหรัฐอเมริกา ภาคพื ้นยุโรป
และตลาดในภูมิภาคแหงอื่น
สําหรับประเทศไทยธุรกิจดานการทองเที่ยว ทั้งธุรกิจที่พักตลอดจนธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องถือวามีความสําคัญตอภาค
เศรษฐกิจของไทยอยางมาก โดยมีสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product-GDP) ประมาณรอยละ
10 และรายไดจากทองเที่ยวยังเปนแหลงรายไดที่ดึงเงินตราจากตางประเทศเขาสูประเทศจํานวนมาก จากปญหาที่กระทบมา
ตั้งแตป 2549 เรื่อยมาทั้งปญหาความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศไทยเองที่ยืดเยื้อยาวนานกวา 200 วันในป 2557 จน
เกิดผลกระทบอยางมากตอธุรกิจการทองเที่ยวเห็นไดจากการชะลอการจางงานและการลงทุนและภายหลังการทํารัฐประหาร
22 พฤษภาคม 2557 มี ย อดจองตั๋ วเครื่ องบิ นที่ เ ดิ นทางเข าประเทศไทยถู กยกเลิ กกว า 5,000 ที่ นั่ง (บางกอกโพสต 25
พฤษภาคม 2557) และปญ หาทางเศรษฐกิจในระดับ โลก ทํ าใหการส งออกเกิ ดการชะลอตัว ธุ รกิจดานการทองเที่ยวที่จะ
สามารถชวยลดความรุ นแรงของป ญ หาลงได ก็ยั ง เกิ ด ป ญ หาความไม เ ชื่อมั่ นในสายตาชาวตางประเทศ แต อย างไรก็ ต าม
อุตสาหกรรมนี้ก็ตองปรับ ตัวใหกลับมามีพลังในการดึงดูดความสนใจจากนั กทองเที่ยวที่มีคุณภาพ ใหเกิดการสรางงาน การ
กระจายรายไดอยางยั่ งยื นและมีศั กยภาพในการแข งขั นกั บประเทศข างเคี ยงดวยการสง เสริม สนั บสนุนการท องเที่ ยวของ
นักทองเที่ยวชาวไทยเอง ตลอดจนทําการสงเสริมใหนัก ท องเที่ ยวจากตางชาติที่ มีระดั บรายไดระดับกลางและระดั บบนมา
เดินทางทองเที่ยว ใชจายในประเทศไทย กระตุนใหเกิดการลงทุน เกิดการจางงาน สงผลใหเกิดการกระจายรายไดใหกับคนใน
ประเทศไทยไดเปนจํานวนมาก เปาหมายที่ผูประกอบการทางการทองเที่ยวไทยสนใจในขณะนี้คือนักท องเที่ยวจากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่มีรายไดระดับกลางขึ้นไป
พื้นที่ที่ถือเปนยุทธศาสตรที่สําคัญสําหรับการทองเที่ยวไทยมีอยูเปนจํานวนมาก แตมิอาจปฏิเสธไดเลยวาพื้นที่ที่อยูใน
บริ เวณจั ง หวั ดปริ มณฑล รวมถึ งบริ เวณที่ เรี ย กว าลุ ม แม น้ําเจาพระยาตอนล างประกอบดวยพระนครศรี อยุธยา ปทุ มธานี
นนทบุ รี แ ละสมุ ท รปราการ รวมทั้ ง ลุ ม น้ํ าท า จี นประกอบด ว ยนครปฐม และ สมุ ท รสาคร และลุ ม น้ํ าแม กลองในจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม นับเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญมากระดับตนๆ ริมแมน้ําจะมีสถานที่สําคัญ ๆ ตาง ๆ ที่ตั้งอยูอาทิเชน วัดวาอาราม
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ในหลายศาสนา ชุมชนโบราณ สถานที่ราชการ วิถีชีวิตของประชาชน เรือกสวนอันเปนแหลงเพาะปลูกและดํารงชีพในทาง
เศรษฐกิจ เขตอุต สาหกรรมขนาดใหญที่มีแรงขั บเคลื่อนในการแปรรูปสินค าทางการเกษตรสู สินคาที่มีมู ลคาเพิ่ ม ที่จะมีการ
จําหนายในประเทศ รวมถึงการสงออกเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในทางเศรษฐกิจตอประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
วัตถุประสงคข องการวิจัยในครั้งนี้เ พื่อคนหาศักยภาพการลงทุนเพิ่มในธุ รกิจทองเที่ยว จากพฤติกรรมและแนวโน ม
พฤติกรรมนักทองเที่ยวในเขตภาคกลาง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ดานเนื้อหาเปนการวิจัยเชิงสํารวจจากมุมมองของนักทองเที่ยวชาวไทย 200 คน และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 200
คนที่ใชบริการกับธุรกิจที่พัก รานอาหาร ทาเรือ รถเชา และธุรกิจขายสินคาที่ระลึก
2. ดานพื้นที่ในภาคกลางรวม 7 จังหวัดประกอบดวยพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
3. ดานประชากร ไดแกนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่ใชหรือเคยใชบริการทองเที่ยวในเขตพระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยเปนการทองเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ย วทั้งโดย
การลองเรือ หรือเปนการท องเที่ ย วทางบกต อเนื่ อ งจากการล องเรื อ โดยนั กทองเที่ย วสามารถสื่ อสารเป นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษ
4. ขอบเขตดานเวลา 1 ป โดยเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
เนื้อเรื่อง
การวิ จัย ในครั้ ง นี้ มี จุด มุ ง หมายเพื่ อค นหาศั กยภาพการลงทุ นเพิ่ ม ในธุ ร กิ จท องเที่ ย วจากพฤติ กรรม แนวโน ม ของ
พฤติกรรมและแนวคิดของนักทองเที่ย วในเขตภาคกลาง โดยใชพื้นที่วิจัย ในเขต 7 จั งหวัดประกอบดวยพระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยใชแนวคิดการทองเที่ยว (Peter, 1991)แนวคิด
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน (Bruntland, 1987) แนวคิดการบริการการทองเที่ยวที่ยั่งยืน (Eber, 1992)แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การคาดหวังและการรับรูและโมเดลคุณภาพของการบริการ(Parasuraman,A., Zeithaml, V.& Berry, l. ,1988) ทฤษฎี
พฤติกรรมและแนวคิดการจูงใจ(Yoon &Uysal, 2005 : Uysal& Hagan, 1993)องคประกอบทางการตลาดในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว (Kotler& Keller, 2013)และทฤษฎีการลงทุน (เพชรี ขุมทรัพย, 2550) วาลักษณะสวนบุคคลประกอบดวยเพศ
อายุ ส ถานภาพระดับ การศึกษาอาชี พ รายได สั ญ ชาติ และถิ่ นที่อยู ความคาดหวั งและการรั บรู อันเนื่องมาจากผลิ ต ภั ณฑ
ทองเที่ยว ราคาชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการในการ ใหบริการ และคุณภาพในการ
ใหบริการประสบการณจากรู ปแบบการดําเนินชีวิต และบุค คลที่แ ตกตางการแสวงหาความแปลกใหม และความบันเทิงการ
แสวงหาการหลบหลีกและการพั กผ อนความสั มพั น ธกันในครอบครั ว สถานที่ สําคัญทางประวัติ ศาสตร โบราณคดี ความรู
วัฒนธรรม ทัศ นียภาพและบรรยากาศ ความคุ มคาและความสะดวกสบายคุ ณภาพแวดลอมและสาธารณูป โภค ตลอดจน
พฤติกรรมการทองเที่ยวและแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ยวจะสงผลอยางไรตอผูประกอบการดานการทองเที่ยวในอันที่มีแนว
ทางการลงทุนเพิ่มสําหรับธุรกิจทองเที่ยวเขตภาคกลางในการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
ใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บแบบสอบถามกับนักทองเที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประชากร (Population) คือ นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่ใชหรือเคยใชบริการทองเที่ยวในพื้นที่ภาคกลาง
7 จังหวัด โดยเปนการทองเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวทั้งทางบกและโดยการลองเรือ หรือเปนการทองเที่ยวตอเนื่องในเขตกลุม
จังหวัดดังกลาว
กลุมตัวอยาง (Sample) นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่ใชหรือเคยใชบริการทองเที่ยวลุมแมน้ําเจาพระยา
ตอนลาง เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แน นอน จึ งกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางในกรณีไ ม
ทราบจํานวนประชากรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1996) ผูวิจัยกําหนดสัดสวนของประชากรที่สนใจศึกษาเทากับ
50% กําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อนกําหนดที่ 5% ไดขนาดตัวอยาง 385 คน และจะเพิ่มจํานวน
ตัวอยางอีก 15 คน เพื่อใหรวมขนาดตัวอยางทั้งหมดเปน 400 คน วิธีการสุมตัวอยาง
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1. วิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) โดยโควตาตามประเภทนักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางชาติที่
สื่อสารภาษาอังกฤษได กลุมละ 200 คน โดยในการเก็บแบบสอบถามผูวิจัยจะแบงออกเปน 7 กลุม คือ (1) กลุมทองเที่ยวใน
ในพระนครศรีอยุธยา 60 คน (2) กลุมทองเที่ยวในปทุมธานี 56 คน (3) กลุมทองเที่ยวในนนทบุรี 56 คน (4) กลุมทองเที่ยวใน
สมุทรปราการ 56 คน (5) กลุมทองเที่ยวในนครปฐม 60 คน (6) กลุมทองเที่ยวในสมุทรสาคร56 คน และ (7) กลุมทองเที่ยว
ในสมุทรสงคราม56 คน
2. วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเจาะจงไปที่บริเวณทาเรือ เชน วัดที่อยูริมฝงแมน้ํา
เจาพระยา วัดพระสมุทรเจดีย วัดอโศการาม วัดพระศรีสรรเพชญ วัดปรมัย วัดพนัญเชิง วัดใหญชัยมงคล วัดไชยวัฒนา วัดไผ
ลอม วัดโคกขาม บริเวณนิคมอุตสาหกรรม แหลงทองเที่ยวเลียบแมน้ําเจาพระยาและธุรกิจทองเที่ยวที่อยูบริเวณเลียบแมน้ํา
เจาพระยา เชน โรงแรม รานอาหาร ภัตตาคาร ธุร กิจเรือนําเที่ยว และเรือโดยสาร ตลอดจนเจาะจงชวงระยะเวลาในการ
ทองเที่ยวทั้งตอนกลางวัน และตอนกลางคืน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักทองเที่ยว
ตอการลงทุน สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และวิธีการถดถอยโลจิสติคทวิ
ผลการดําเนินงาน
ผลจาการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อคนหาศักยภาพการลงทุนเพิ่มในธุรกิจทองเที่ยว จากพฤติกรรมและแนวโนมพฤติกรรม
นักทองเที่ยวในเขตภาคกลาง อันประกอบดวยพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม พบวานักทองเที่ยวที่ทําการตอบแบบสอบถามในการวิจัยรวม 400 ราย เปนนักทองเที่ยวชาวไทย 200 ราย
และนักทองเที่ยวชาวตางชาติอีก 200 ราย พบวานักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.3
และเพศชายจํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.8 ดานอายุนักทองเที่ยวสวนใหญมีอายุ 45 - 54 ปจํานวน 126 คนคิดเปน
รอยละ 31.5 รองลงมาคือ มีอายุ 55 - 64 ป จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 27.8 สวนใหญมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน
จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 65.8 รองลงมามีสถานภาพหมาย จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.3 ดานระดับการศึกษา
นักทองเที่ย วสวนใหญ มีระดั บการศึกษาปริญ ญาตรี จํานวน 198 คน คิ ดเป นรอยละ 49.5. รองลงมาคือมีระดั บการศึกษา
ปริญญาโทจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.3 ดานอาชีพ นักทองเที่ยวสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 182
คน คิดเปนรอยละ 45.5 รองลงมาคืออาชีพผูประกอบการจํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.5 ดานรายไดครัวเรือนตอเดือน
นักทองเที่ยวสวนใหญมีรายไดครัวเรือนตอเดือน 45,000 – 54,999 บาท (1,501 - 1,833 US$) จํานวน 115 คน คิดเปนรอย
ละ 28.7 รองลงมาคือมีรายไดครัวเรือนตอเดือน 35,000 – 44,999 บาท (1,167 – 1,500 US$) จํานวน 83 คน คิดเปนรอย
ละ 20.8 ตามลําดับ นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเดินทางมาจากกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ
45.5 ใชเวลาในการเดินทางมาทองเที่ยวนอยกวา 2 ชั่วโมงรองลงมาเดินทางมาจากภาคเหนือ 32 คน ใชเวลาในการเดินทางมา
ทองเที่ยว 4 - 6 ชั่วโมง ตามลําดับ สวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 82 คน คิด
เปนรอยละ 41.0 รองลงมาเดินทางมาจากยุโรปจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 27.0 สําหรับคาใชจายที่คาดวาจะใชในครั้งนี้
ของนักทองเที่ยวสวนใหญอยูที่ 3,000 – 4,999 บาท (100 – 166 US$) จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมาใช
จายระหวาง 1,000 – 2,999 บาท (34 - 99 US$) จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.8 ตามลําดับ
นักทองเที่ยวชาวไทยมีความคาดหวังตอบริการดานการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางโดยรวมอยูในระดับมากสว น
นักทองเที่ย วชาวต างชาติมี ความคาดหวั งต อบริการด านการท องเที่ ย วกลุม จัง หวั ดภาคกลางโดยรวมอยู ในระดับ มากที่ สุ ด
นักท องเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวตางชาติ มีการรั บ รูต อบริ การด านการท องเที่ย วกลุ ม จัง หวั ด ภาคกลางทั้ง 9 ประเด็ นคื อ
องคประกอบดานที่พัก องคประกอบดานการเดินทาง องคประกอบดานการทองเที่ยว ราคาคาใชจายที่ตองจายสินคาทางการ
ทองเที่ยว ชองทางการจัดจําหนายสินคาทางการทองเที่ยว การสงเสริมการตลาดสินคาทางการทองเที่ยว บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวที่ใหบริการ กระบวนการใหบริการดานการทองเที่ยว และคุณภาพการใหบริการดานการทองเที่ยวอยูในระดับมาก
ในแงของระดับความสนใจในผลิตภัณฑทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลาง พบวานักทองเที่ ยวชาวไทยมีความสนใจใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากในพื้นที่ 7 จัง หวัดนี้มี กิจกรรมที่เกี่ ยวกับการดําน้ํา สปา กีฬากอลฟ การพั กอาศัย แบบระยะยาว
ใหกับคนไทยคอนขางนอย ซึ่ง เหตุ ผลส วนหนึ่ง มาจากสภาพทางภูมิศ าสตร ส วนนั กท องเที่ยวชาวตางชาติ ใหค วามสนใจใน
ผลิตภัณฑทองเที่ย วกลุมจังหวัดภาคกลางอยางมากโดยเฉพาะดานประวัติศาสตรและศิ ลปวัฒนธรรม อาหารไทย กิจกรรม
ระหวางเดินทาง ชอปปง เที่ยวสถานบันเทิงในยามค่ําคืน และการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ
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ด านพฤติ กรรมจากป จจั ย ผลั กดั นเนื่ องจากประโยชน จากการท องเที่ ย วกลุ ม จั ง หวั ด ภาคกลางในการเป น สมาชิ ก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นพบวานักทองเที่ยวชาวไทย มีระดับประโยชนจากการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางในการ
เปนสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนโดยรวมอยูใ นระดั บมาก สวนนั กท องเที่ ยวชาวตางชาติ มีร ะดับ ประโยชนจากการ
ทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางในการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สวนพฤติกรรมจาก
ปจจัยดึงดูดเนื่องจากระดับความพอใจในคุณลักษณะของแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางในการเปนสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของนักทองเที่ยวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางชาติอยูในระดับเดียวกันคือมากที่สุด
สาเหตุการมาท องเที่ย วกลุ มจั ง หวั ดภาคกลางซ้ํ า ของนั กทองเที่ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต างชาติ อันเนื่ องจากแหล ง
ทองเที่ยวนาสนใจ มีราคาเหมาะสมอาหารอรอยบรรยากาศมีความรมรื่น และบรรยากาศที่เปนธรรมชาติมีความเปนไทย ตางก็
มีระดับความสนใจมากที่สุดเหมือนกัน
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการมีศักยภาพการลงทุนเพิ่มของผูประกอบการอยูในระดับมาก สวนความคิด
เห็นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการมีศักยภาพการลงทุนเพิ่มของผูประกอบการอยูในระดับมากที่สุด และประเด็นสุดทาย
เมื่อประเมินการทองเที่ย วในกลุ มจั งหวัดภาคกลางในการเป นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นในสิ่ งที่ ไดรั บบริการจริ ง
เปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติตางมีความเห็นตรงกันวาอยูในระดับมาก
สําหรับผลการวิจัยดวยวิธีการถดถอยโลจิสติคทวิจากแนวความคิดที่จะศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระจํานวน 9 ตัว
จากเดิม 87 ตัวที่ไปทําการทดสอบดวยเครื่องมือจํานวน 40 ตัวอยางประกอบดวยปจจัยดานความคาดหวังตอการทองเที่ยว
ปจจัยดานการรับรูตอการทองเที่ยว ปจจัยดานผลิตภัณฑทองเที่ยว ปจจัยดานประโยชนจากการทองเที่ ยว ปจจัยดานความ
พอใจในคุณลักษณะของแหลงทองเที่ยว ปจจัยดานสาเหตุการมาทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางซ้ํา ปจจัยดานความคิดเห็น
ของนักทองเที่ยวตอการมีศักยภาพการลงทุนเพิ่มของผูประกอบการปจจัยดานความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอสิ่งที่สมควร
ได รั บ การปรั บ ปรุ ง ของผู ป ระกอบการ และป จจั ย ด านประเมินการท องเที่ ย วในกลุ ม จั ง หวั ด ภาคกลางในการเป นสมาชิ ก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวัง พบวาตัวแปรอิสระอยูในโมเดลจํานวน 2 ตัวแปร ไดแกปจจัยดาน
สาเหตุการมาทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางซ้ําพยากรณโอกาสการลงทุนเพิ่มได 80.333เทาของการลงทุนเพิ่มทั้งหมด และ
ดานประเมินการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคกลางในการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวัง
^

พยากรณโอกาสลงทุนเพิ่มได .003 เทาของการลงทุนเพิ่มทั้งหมดและทําใหไดโมเดลความนาจะเปนในการลงทุนเพิ่มเปน w =
95.866+ 4.386สาเหตุการมาทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางซ้ํา -5.736 ประเมินการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคกลางในการ
เปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวัง
วิจารณ
จากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวามีความสอดคลองกับแนวคิดของ Assael, H. (1998: 218) ที่วาผูบริโภคจะเลือกสิ่งที่
ตนสนใจและสามารถตอบสนองความตองการของตนไดโดยมีกระบวนการเลือกการรับรู 2 ขั้นตอนคือ การเปดรับ จะเกิดขึ้น
เมื่อประสาทสั มผัส ตางๆของผูบ ริโภคไดรับ การกระตุ นจากสิ่ งเรา และความสนใจ โดยที่จะเลือกรับ รูใ นสิ่ง ที่ต นสนใจและ
ตอบสนองความตองการของตนได และยังสอดคลองกับแนวความคิด ของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552:47-54) ที่กลาว
วา สภาพแวดลอมดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ ลักษณะของครอบครัว จะนําไปสู
รูปแบบการดํารงชีวิตที่แตกตางกัน และเกิดความตองการผลิตภัณฑและบริการที่แตกตางกัน
ประโยชนจากการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางในการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันเนื่องจากปจจั ย
ผลักดันอันประกอบดวยการที่นักทองเที่ยวตองการเปลี่ยนแปลงจากงานที่วุนวาย เพื่อเลี่ยงจากการทํางานที่บานเพื่อเลี่ยงจาก
เหตุการณปกติประจําวัน เพื่อคนหาสิ่งที่ทําใหเกิดความเราใจและตื่นเตน เพื่อความสนุกและบันเทิง เพื่อประสบการณรูปแบบ
การดํารงชีวิตอยางเรียบงาย เพื่อประสบการณในรูปแบบการดํารงชีวิตแบบใหมและแตกตาง เพื่อพบบุคคลที่มีค วามสนใจ
เหมือนกัน เพื่อพบปะบุคคลใหมและแตกตาง เพื่อทําหรือไดเห็นสิ่งที่แสดงถึงลักษณะเดนที่เปนเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว
นั้น เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ที่สามารถนําไปบอกเลาเมื่อทานกลับบานได เพื่อไปสถานที่ที่ไมเคยไปมากอน เพื่อเพลิดเพลินไปกับ
ความหรูหรา เพื่อไปยังสถานที่ที่เพื่อนไมเคยไปมากอน เพื่อการอยูรวมกันในครอบครัว และเพื่อการเยี่ยมเพื่อนและญาติ มี
ความสํ าคั ญอยูใ นระดั บมาก ระดับ ความพอใจในคุณลักษณะของแหล งท องเที่ ยวกลุ มจั งหวัดภาคกลางในการเปนสมาชิ ก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันเนื่องมาจากปจจัยดึงดูดอันประกอบดวย ประวัติศาสตรโบราณคดีของแหลงทองเที่ยว โอกาส
ในการเพิ่มเติ มความรู ไดพ บเห็นผูคนที่มี ชาติพันธุวรรณนา เชื้อชาติ สัญชาติ แตกตางกัน อัธยาศัยไมตรี ของคนไทย ความ
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ปลอดภัยในการเดินทางทองเที่ยว ทัศนียภาพ บรรยากาศที่เปนธรรมชาติ มีความเปนไทย ความสะอาดของแหลงทองเที่ยว
ความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว การจับจายซื้อของ (shopping) และแหลงทองเที่ยวที่คุมคากับเงิน มีความสําคัญอยูใน
ระดับมากที่สุดตามที่ตนเองคาดหวังซึ่งจะสอดคลองกับแนวคิดของ Parasuraman; et al. (1988:16) ที่วาความคาดหวังเปน
ความตองการของผูบริโภคที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการใชบริการนั้น และความคาดหวังจะเกิดจากประสบการณและความรูใน
อดีตของผูบริโภคนั้นเอง และจากกลุมบุคคลที่ใกลชิด เชน คนในครอบครัว และเพื่อน สวนคุณภาพการใหบริการนั้นเกิดจาก
การที่ฝายจัดการไมสามารถสรางใหเกิดการรับรูในสิ่งที่ลูกคาคาดหวังมากอนได จึงทําใหเกิดชองวางระหวางความคาดหวังของ
ผูบริโภคกับการรับรูในการจัดการของผูประกอบการ
ระดับ ความสนใจในผลิ ต ภัณฑ ทองเที่ ย วอั นประกอบดวยแหล งท องเที่ ยวน าสนใจ มีร าคาเหมาะสม อาหารอร อย
บรรยากาศมีความรมรื่น และบรรยากาศที่เปนธรรมชาติมีความเปนไทย อันเปนสาเหตุของการมาทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาค
กลางซ้ํานั้น มีความสนใจอยูที่ระดับมากที่สุด ระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอศักยภาพการลงทุนเพิ่มของผูประกอบการ
ซึ่ ง ความสนใจในผลิ ต ภั ณ ฑ ท อ งเที่ ย วอั นประกอบด วยการที่ ผู ป ระกอบการมี ก ารให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ สถานที่ ท อ งเที่ ย ว
ผูประกอบการมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมและสังคม ผูประกอบการมีการอนุรักษธรรมชาติ ผูประกอบการใชผูนําทัวรโดยคน
ในพื้นที่ มีการนําไปดูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น มีการใหความรูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ในขณะเดินทางมีการประชาสัมพันธให
อนุรักษสิ่งแวดลอม สถานที่ทองเที่ยวมีการจํากัดปริมาณนักทองเที่ยว ในการเดินทางทุกครั้งมีการจํากัดปริมาณผูโดยสาร และ
มีการจัดการขยะในขณะเดินทางใหสะอาดไมรกแลดูสกปรกนารังเกียจและอาจเกิดอันตรายจากสิ่งเหลานี้นั้นอยูในระดับสําคัญ
มาก ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Yoon &Uysal (2005) ที่กลาววา การจูงใจแบบผลักเปนความปรารถนาเพื่อการหลบ
หลีกการพักผอนและการผอนคลาย นอกจากนี้ ยังสอดคลองแนวคิดของ Solomon (2002: 513) ที่วา ถาบุคคลใหบริการเปน
อยางดีแลว หรือพนักงานขององคธุรกิจทุกคนมีหัวใจรักบริการ (Service Mind) ก็จะสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจตามมา
สิ่งที่นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอผูประกอบการในการปรับปรุงการดําเนินงานอันประกอบดวย ผูประกอบการมีการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ผูประกอบการรักษาความสะอาดของแหลง ทองเที่ยว ผูประกอบการมีการใหความปลอดภัยตอผูม ารับบริการ
ผูประกอบการไมทําใหแหลงทองเที่ยวมีความเสื่อมโทรม การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว ผูประกอบการมี
จิตสํานึกรับผิดชอบ พาหนะที่ใชในการเดินทางมีความเหมาะสม ผูประกอบการมีการประชาสัมพันธตอการดูแลรักษาสถานที่
ทองเที่ยว ผูประกอบการมีการขยายกิจการรองรับปริมาณนักทองเทีย่ วที่เพิ่มขึ้น และผูประกอบการมีการเตรียมความพรอมใน
การเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับมากที่สุด นอกจากนี้นักทองเที่ยวสวนใหญคิดวาผูประกอบการดานการ
ทองเที่ยวที่เขามาใชบริการนั้นนาจะตองเตรียมการลงทุนเพิ่มเพื่อใหมีความพรอมในการใหบริการที่สมบูรณขึ้นกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน อยางไรก็ตามเมื่อนักทองเที่ยวประเมินการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคกลางในการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังแลวพบวาอยูในระดับที่นักทองเที่ยวพอใจมาก กลาวไดวาคุมคากับ เวลาและคาใชจายที่
จายออกไป
สวนการสํารวจแนวคิดของนักทองเที่ยวตอผูประกอบการวาควรเตรียมการลงทุนรองรับนักทองเที่ยวระดับกลางและ
ระดับบนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนการอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางดวย
วิธีการถดถอยโลจิสติ คทวิ พบวาตัวแปรอิสระอยูในโมเดลจํ านวน 2 ตัวแปร ได แกปจจั ยดานสาเหตุ การมาทองเที่ ยวกลุ ม
จังหวัดภาคกลางซ้ํา และดานประเมินการทองเที่ยวในกลุมจั งหวัดภาคกลางในการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น
เปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังสามารถพยากรณไดวาผูประกอบการตองการลงทุนในธุรกิจเพิ่มไดอยางถูกตองโดยเฉลี่ยรอยละ
74.50 มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Dunning (2000)ที่กลาววาการพิจารณาโอกาสการลงทุนตลอดจนการเลือกรูปแบบ
การลงทุนนั้น จะมีปจจัยในการใชพิจารณาคือปจจัยดานการเปนเจาของสินทรัพย ปจจัยดานทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม สะดวกและ
เกิดการมาใชบริการซ้ํา และปจจัยดานการบริหารงานภายในกิจการที่ดีจนทําใหลูกคาไดรับสิ่งที่คาดหวังและคุมคาตอเวลาและ
คาใชจายที่จายออกไป
สรุปผล
นักทองเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวที่มาใชบริการมีแนวทางในการลงทุนเพิ่มในการ
รองรับการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจํานวน 132 ราย คิดเปนรอยละ 66 และไมนาจะลงทุนเพิ่มจํานวน 68 ราย
คิดเปนรอยละ 34 สวนนักทองเที่ยวตางชาติมคี วามคิดเห็นวาผูประกอบการดานการทองเที่ยวที่มาใชบริการมีแนวทางในการ
ลงทุนเพิ่มในการรองรับการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจํานวน 167 ราย คิดเปนรอยละ 83.5 และไมนาจะลงทุน
เพิ่มจํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 16.5

43

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิ งวิ ชาการ จากงานวิจัย ทํ าให พบวาป จจั ยด านสาเหตุ การมาทองเที่ ยวกลุ มจั ง หวั ดภาคกลางซ้ํ าของ
นักทองเที่ ยว และด านการประเมิ นการทองเที่ ยวในกลุม จัง หวัด ภาคกลางในการเป นสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น
เปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ค าดหวังนั้ น มี อิทธิ พลต อการตัด สินใจลงทุนเพิ่ม ของผูประกอบการ ดั งนั้ นในสถานการณปจจุบันในป
2559 ที่ประเทศไทยเกิดปญหาเศรษฐกิจไมเติบโต การสงออกหดตัวลง สงผลเสียตอภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ ผู
ประกอบธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมการท องเที่ ยวเขตภาคกลางจะตองสรางความพึ งพอใจ และพั ฒนาไปสู ความประทั บใจใหกับ
นักทองเที่ยว ซึ่งนักทองเทีย่ วที่มาเยือนแลวนี้จะไดทําหนาที่เสมือนเปนฑูตทางการทองเที่ยว ที่จะแนะนําหรือบอกตอบุคคลอื่น
ใหมาทองเที่ยว ตลอดจนใหเกิดการทองเที่ยวซ้ํา เพื่อสรางความมั่งคั่ง ตอเนื่อง และยั่งยืนใหกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวในพื้นที่
โดยใชห ลักการบริ หารจั ด การธุ รกิ จสมั ยใหม ทั้ง ด านการจั ดการทางการเงิ นด านการจัด การสถานที่ตั้ งด านชองทางการจั ด
จําหน ายดานการส งเสริ มการตลาดด านพนั กงานและบุค ลากรด านกระบวนการบริ หารจั ด การด านคุณภาพการใหบ ริการ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยวควรมีการจัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมีการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม วิถีความเปนอยู
ถนน แมน้ํา ลําคลอง อนุรักษสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ หรือสถานที่ทองเที่ยวควรมีการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวอนุรักษ
สิ่งแวดล อมและมีแยกขยะ การขึ้นลงยานพาหนะทั้งรถและเรื อ ตองมีการจํากัดปริม าณผูโดยสาร มี การให ความรู เกี่ยวกั บ
สถานที่ทอ งเที่ยวและมีการจัดการไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม มีการใชไกดทองถิ่น ผูนําชุมชนควรมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวทางน้ําเพื่อสรางรายไดสูชุมชน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เปนสิ่งที่สืบเนื่องจากดานวิชาการประกอบดวย
1. หนวยงานทางดานการวางแผนการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคการเงินของประเทศ ที่เล็งเห็นความสําคัญของ
ธุรกิ จทองเที่ยวและที่พั ก ที่ นับเปนธุรกิ จสําคัญ สามารถนํามาซึ่ งเงิ นตราต างประเทศเขามาสูประเทศไทยด วยความเต็ มใจ
ขณะเดีย วกั นก็ เป นการกระจายงานและกระจายเงินเข าสู ธุร กิจบริ การซึ่ งมี ผูเ กี่ย วของจํ านวนมาก จึง ควรมี มาตรการที่ จะ
สนับสนุน สงเสริม และใหการชวยเหลือ ดานโครงสรางเงินทุนของผูประกอบการธุรกิจที่พักใหมีสภาพคลองในการทําธุรกิจ
หรือขยายธุรกิจเมื่อมีโอกาส
2. นอกจากดานโครงสรางเงินทุนแลว ควรมีหนวยงานของรัฐที่เปนเจาภาพในดานการใหความรูทางวิชาการสมัยใหม
การหาตลาดใหมๆ และการจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับทุกแหลงทองเที่ยวมากกวาที่เปนอยูใน
ป จจุ บั น ซึ่ ง จะทํ าให ธุร กิ จด านการท องเที่ ย วได รั บ ประโยชน อันมหาศาล เกิ ด การพั ฒ นา ต องให การสนั บ สนุ นส ง เสริ ม
ผูประกอบการดานการลงทุนในธุรกิจที่พักและที่เกี่ยวเนื่องอยางตอเนื่องตอไป การประชาสัมพันธตองทําอยางเปนไทยรวมไป
กับการสื่อสารอยางเปนสากล ขณะที่ตองรวมมือกันวางแผนการปองกันความเสียหายจากการที่ผูประกอบการอาจทํ าใหเกิด
ความเสียหายตอแหลงทองเที่ยวในพื้นที่อยางรูเทาไมถึงการณ รวมทั้งรวมกันปองกันภัยจากธรรมชาติ เชนอุทกภัย ตลอดจน
สาธารณะภัย ที่จะทําใหเกิดภาพลบตอการมาเยือนของนักทองเที่ยว ในบางกรณีก็ควรมีการซักซอมการทําแผนปองกันภัย มี
การจํ าลองสถานการณใ ห คล ายเกิด เหตุ การณจริง เพื่ อให ทุกฝ ายรวมกันตระหนั กถึง ความสํ าคั ญ ขณะเดีย วกันก็จะได ไ ม
ตระหนกจนแกปญหาไมถูก หรือแกปญหาอยางไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมืไดบูรณาการการรับรูและแกปญหาดวยกัน เพื่อ
เปนการยกระดับ ธุรกิจทองเที่ยวและที่เกี่ ยวของทั้ งโดยทางตรงและโดยทางออมของไทยใหมีชื่อเสียงขจรขจายไปยังนานา
ประเทศ
3. สําหรับผูประกอบการธุรกิจที่พักและที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว คือผูประกอบการจะตองใหความสําคัญ กับกลุม
ลูกคานักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ รวมไปกับการคํานึงถึงแหลงทองเที่ยว วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ
และกิจการอื่นที่รวมอยูในอุตสาหกรรมที่ทํารายไดหลักใหกับประเทศ ซึ่งที่เปนอยูในขณะนี้ก็ถือวาอยูในเกณฑที่ดีอยูแลว แต
ตองรักษาระดับนี้ไวและเพิ่มพูนขึ้นไดก็จะยิ่งสงผลดีตอผูประกอบการทุกทาน
ขอเสนอแนะในอนาคต ประเด็ นที่ ไ ด จากงานวิ จัย ชิ้ นนี้ แ สดงถึ ง สิ่ งสํ าคั ญในการตั ด สิ นใจของผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ
ทองเที่ยวที่ตองมีการลงทุนเพิ่ม เพื่อปรับปรุงกิจการใหทันสมัยและแขงขันไดอยูตลอดเวลา ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ
โดยตรงก็คือ ทุกรายตองใหความสําคัญอยางยิ่งยวดตอความเขมแข็งและเครือขายทางสังคม ภาษาสากล ทั้งภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน และอื่นๆ รวมไปถึงภาษากาย การจัดการทุนมนุษย เปนสิ่งที่มีคุณคาตอธุรกิจการใหบริการ ดังนั้นการมีการกอตั้ ง
ชมรมการทองเที่ยวในแตละจังหวัด เสริมไปกับการที่มีหนวยงานราชการอยูแลว เปนสิ่งที่จะทําใหเกิดการผนึกกําลัง รวมแรง
รวมใจ เกิดการตอรอง และเกิดการบริหารจัดการดานคาใชจายรวมกันในอันที่จะกอใหเกิดรายไดอยางมหาศาลในอนาคต การ
สรางมาตรฐานการใหบริการ รวมไปกับการอนุรักษทั้งสิ่งที่มีตัวตนในปจจุบัน และสิ่งที่มีคุณคาอยางหาคามิไดแตไรตัวตน เชน
วัฒนธรรม ความเชื่อ ทัศนคติ ตอการทองเที่ยวในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค
โดยใช สื่อการเรี ยนรู ทางอิ นเทอร เน็ ต ให มีคุ ณภาพตามเกณฑ 80/80และเปรีย บเทียบความสามารถในการเขีย นเรื่ องตาม
จินตนาการอยางสรางสรรค กอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสื่อการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 29 คนซึ่งไดมาโดยใช
วิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบThe One Group Pretest-Posttest
Design เครื่ องมือที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ประกอบดวย แผนการสอนเรื่องการเขียนตามจินตนาการอย างสรางสรรค แบบฝ ก
ทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค โดยใชสื่อการเรียนรูทางอินเทอรเน็ตแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียน
เรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรคแบบประเมินและเกณฑการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คาคะแนนเฉลี่ย ( x ) คาความเบี่ยงเบนของคะแนน(S.D.) การวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการ
เขียนเรื่องตามจินตนาการ ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (E1/E2)และสถิติการทดสอบสมมติฐาน (t-test for dependent
Samples) ผลการวิ จัยพบว า 1) แบบฝกทักษะการเขี ยนเรื่องตามจิ นตนาการอย างสร างสรรค โดยใช สื่อการเรี ยนรูท าง
อินเทอรเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีป ระสิทธิภาพตามเกณฑ
84.04 / 84.83 2) เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยแบบ
ฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค โดยใชสื่อการเรียนรูทางอินเทอรเน็ต มีความสามารถทางการเขียน
เรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4, การเขียนเรื่องตามจินตนาการ, ทักษะการเขียน, สื่ออินเทอรเน็ต, โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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Skill development of imaginative story writing of Pratom 4 students,
Demonstration School, SuanSunandhaRajabhat University by using internet
learning media
Sutana Siritanadeepun , ButsirinJewpanich and Arun Sumdee
Abstract
The objectives of this research were to develop creative imaginative story writing skill exercise
to find out the efficiency of skill writing to match it with 80/80 qualitativecriteria and to compare ability
of creative imaginative story writing both before and after learning of Pratom 4 students, Demonstration
School, SuanSunandhaRajabhat University by using skill exercise and internet learning media.The sample
group was 29 Pratom 4 students, Demonstration School, SuanSunandhaRajabhat University, academic year
2016 chosen byCluster Random Sampling based on One Group Pretest-Posttest Research Design.The
researchtools were creative imaginative story writing lesson plan,creative imaginative story writing skill
exercise using internet media, achievement test of creative imaginative story writing, evaluation and
criteria of creative imaginative story writing. The data was analyzed by average score ( x ),standard
deviation, analysis of efficiency of creative imaginative story writing regarding to Efficiency (E1/E2)
according to criteria of 80/80andt-test for dependent samples. The result of this research found that
1. Creative imaginative story writing skill exercise by using internet learning media of Pratom 4 students,
Demonstration School, SuanSunandhaRajabhat University had efficiency according to tge criteria of 84.04 /
84.83. 2. According to the comparison of pre- and post learning score, it found that Pratom 4 students
who studied through the creative imaginative story writing skill exercise by using internet learning media
had the ability of creative imaginative story writing after learning higher than before at level of .05 of
significance.
Keywords : Pratom 4 students, imaginative story writing, writing skill, internet media,
Demonstration School, Suan Sunandha Rajabhat University
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บทนํา
ภาษาไทยเป นเอกลั กษณ ประจําชาติ เปนสมบั ติท างวั ฒนธรรมอันกอใหเกิ ดความเปนเอกภาพ และเสริมสราง
บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน
และเป นเครื่ องมื อในการแสวงหาความรู ประสบการณ จากแหลง ข อมู ล สารสนเทศต าง ๆ เพื่ อพั ฒ นาความรู ความคิ ด
วิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี (กรม
วิชาการ.2545.)
การสอนภาษาไทยในปจจุบันจึงไดเปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิม โดยไมเนนการอานออกเขียนไดเพียงอยางเดียว แตจะ
เนนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ และใชภาษาในการแกปญหาในการดํารงชีวิตและปญหาของ
สังคม เนนการสอนในฐานะเครื่องมือของการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถนําความรูมา
ใชในการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นยั งตองสอนภาษาเพื่ อพัฒนาความคิ ด ผู เรีย นที่มี ความคิดจะตองมีประสบการณและ
ประมวลคํามากพอที่จะสรางความคิดไดลึกซึ้ง และคิดไดอยางชาญฉลาดรอบคอบ
ภาษาไทยจึง เปนวิชาทักษะที่ต องฝ กฝนจนเกิด ความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การอาน การฟง เป น
ทักษะของการรับรูเรื่องราว ความรูและประสบการณ การพูดและการเขียนเปนทักษะของการแสดงออกดวยการแสดงความ
คิด เห็ น ความรู แ ละประสบการณ ส วนการดูเ ป นการรั บ รู ขอมู ล ขาวสารจากสื่ อต าง ๆ ทั้ ง โทรทั ศ น ภาพยนตร ละคร
คอมพิวเตอร ตลอดจนการตูน การเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนเพื่อการสื่อสารใหผูเรียนสามารถรับรูขอมูลขาวสารอยางพินิจ
พิเคราะห สามารถเลือกใชคํา เรียบเรียงความคิด ความรูใหชัดเจน ใชภาษาไดถูกตองตามหลักภาษาไทย ใช ถอยคําตรงตาม
ความหมาย ถูกตองตามฐานะของบุคคลและสถานการณอยางมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ.2545.)
นอกจากภาษาจะเปนเครื่ องมื อที่ สําคั ญในการติ ด ตอสื่ อสารแลว เทคโนโลยี คอมพิ วเตอร และอิ นเทอร เ น็ต ก็ มี
ความสําคัญมากในยุคปจจุบัน ซึ่งเรียกวายุคเทคโนโลยี ที่กาวสูสังคมดิจิตอลอยางเต็มรูปแบบเปนโลกไรพ รมแดนที่ทําใหการ
ติดตอสื่อสารมีความรวดเร็วมากยิง่ ขึ้นสํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ ETDA ไดแถลงผลการ
สํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยในป 2557 วา คนไทยใชเวลาทองอินเทอรเน็ตเฉลี่ยถึงวันละ 7.2 ชั่วโมง จึง
นับไดวาอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทกับการใชชีวิตประจําวันของคนไทยมากยิ่งขึ้น (ไทยรัฐออนไลน : คนไทยในยุคสังคม
ดิจิตอล 10 สิงหาคม 2557) ทําใหการเรียนรูของคนไทย และนักเรียนอยูในโลกออนไลนเปนสวนใหญ นักเรียนจึงเรียนรูโดย
ใชสื่อออนไลน หรือสื่ อทางเทคโนโลยีมากขึ้น สอดคล องกับ พระราชบัญญั ติการศึ กษาแห งชาติ พ .ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใช เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ ทําได เพื่อใหมี ความรูและทักษะเพีย งพอที่ จะใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
นอกจากนั้นสาระสั งเขปประเด็ นการปฏิรูป ประเทศไทยดานการศึกษา (สํ านั กวิช าการสํานั กงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร. 2557. หนา 30-32) ไดกลาวถึง สภาพปญหาของการศึกษาที่ผานมาวามีการยึดครูเปนศูนยกลางในการเรียนรู
ทําใหนักเรียนไมเห็นคุณคาของการเรียนรู ดังนั้นการปฏิรูปการจัดการศึกษาแบบใหม ควรเนนและยึดผูเรียนเปนสําคัญ ครูตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล หาวิธีการสอนที่เหมาะสม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มที่ และควรมีความเชื่อ
พื้นฐาน 3 ประการ คือ เชื่อวาทุกคนมีความแตกตางกัน เชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูได และเชื่อวาการเรียนรูเกิดไดทุกที่ ทุก
เวลา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงตองใหผูเรียนสรางความรูใหมโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง
เรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ เกิดความเข าใจ และสามารถนํ าความรูไปบูรณาการใชในชีวิตประจําวัน และมีคุ ณสมบั ติตาม
เปาหมายของการจัดการศึกษาที่เนนใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข
การสอนทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ โดยใชสื่อการเรียนรูทางอินเทอรเน็ต ในระดับชั้นประถมศึกษา จึงเปน
การสอนที่ ยึด ผู เ รี ย นเปนศู นย กลาง สอดคล องกั บ การเรีย นรู ใ นยุ คเทคโนโลยี ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นใช จินตนาการ ความคิ ด
สร างสรรค ถายทอดมาเปนงานเขี ยน สื่ อสารใหผู อื่นเขาใจในสิ่ งที่ ตนเองตองการสื่ อสาร เพื่ อพั ฒนาการเรีย นรูไ ดอยางมี
ประสิทธิภาพ
คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยในหัวขอการพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค โดยใชสื่อ
การเรียนรูทางอินเทอรเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใหการเรียน
การสอนมีความสอดคลอง เหมาะสมกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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วัตถุประสงค/วิธีการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรคใหมีคุณภาพตามเกณฑ
80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรคกอนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา โดยใชแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
และสื่อการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับ
ประถมศึกษาจํานวน 451 คน
2. กลุมตัวอยาง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 จํานวน 29 คน
3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัยมีตัวแปรดังนี้
3.1 ตัวแปรตน คือ แบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรคโดยใชสื่อการเรียนรูทาง
อินเตอรเน็ต
3.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถดานการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
แบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
โดยใชสื่อการเรียนรูทางอินเทอรเน็ต

ตัวแปรตาม
ความสามารถดานการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการอยางสรางสรรค

สมมติฐานการวิจัย
นั กเรี ย นที่ เ รี ย นและใช แ บบฝ กทั กษะการเขี ย นเรื่ องตามจิ นตนาการอย างสร างสรรค โ ดยใช สื่ อการเรี ย นรู ท าง
อินเทอรเน็ต มีความสามารถดานการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนการเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. แผนการสอนเรื่องการเขียนตามจินตนาการอยางสรางสรรค
2. แบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค โดยใชสื่อการเรียนรูทางอินเทอรเน็ต
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค
4. แบบประเมินและเกณฑการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค (Rubric Score)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบแผนที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลองแบบ The One Group Pretest-Posttest
Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 248 - 249)
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แบบแผนการทดลอง
ตารางแสดงแบบแผนการทดลองแบบ The One Group Pretest-Posttest Design
กลุมทดลอง
E

สอบกอน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2558 โดยไดทดลองกับกลุม
ตัวอยาง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 จํานวน 29 คน ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. นักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 29 คน ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค กอน
การใช แบบฝกทักษะการเขี ยนเรื่องตามจิ นตนาการ ใชเวลาในการทดลอง 50 นาที แลวบันทึ กผลการสอบไว เปนคะแนน
ทดสอบกอนเรียน เพื่อใชวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
2. ผูวิจัยดําเนินการสอนและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การคิดคลังคํา โดยใชสื่อการเรียนรู
ทางอินเทอรเน็ต จากนั้นบันทึกผลคะแนนการทําแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
3. ผูวิจัยดําเนินการสอนและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ประโยคสื่อสาร โดยใชสื่อการเรียนรู
ทางอินเทอรเน็ต จากนั้นบันทึกผลคะแนนการทําแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
4. ผูวิจัยดําเนินการสอนและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง จินตนาการเรื่องราว โดยใชสื่อการ
เรียนรูทางอินเทอรเน็ต จากนั้นบันทึกผลคะแนนการทําแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
5. ผูวิจัยดําเนินการสอนและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง สรางสรรคงานเขียน โดยใชสื่อการ
เรียนรูทางอินเทอรเน็ต จากนั้นบันทึกผลคะแนนการทําแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
6. นักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 29 คน ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรคหลัง
เรียน แลวบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนทดสอบหลังเรียน เพื่อใชวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
7. ผู วิจัย นํ าคะแนนของแต ล ะแบบฝ ก คะแนนการทดสอบก อนเรี ย น และคะแนนการทดสอบหลั ง เรี ย น มา
เปรี ย บเที ย บความสามารถในการเขี ย นเรื่ องตามจิ นตนาการอย างสร างสรรค และวิ เ คราะห ข อมู ล ทางสถิ ติ เ พื่ อทดสอบ
สมมติฐาน
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
1. สถิติพื้นฐานไดแก คาคะแนนเฉลี่ย ( x )และ คาความเบี่ยงเบนของคะแนน(S.D.)
2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือไดแก E1/E2 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานไดแก t-test แบบ Dependent Samples
ผลการดําเนินงาน
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค โดยใชสื่อการเรียนรู
ทางอินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตอนที่ 2 การวิเคราะห เปรียบเทียบความสามารถการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค โดยใช สื่อการ
เรี ย นรู ทางอิ นเทอร เ น็ ต ของนั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4 ก อนและหลั ง เรีย นโดยใช แ บบฝ กทั กษะการเขี ย นเรื่ องตาม
จินตนาการ
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจิน ตนาการอยางสรางสรรค โดยใชสื่อการ
เรียนรูทางอินเทอรเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การทดลองครั้งที่ 1
ผูวิจัยไดนําแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรคทั้ง 4 แบบฝกใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไข ตอจากนั้นผูวิจัยนําแบบฝกทักษะไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 3 คน พบวามีปญหาเกี่ยวกับภาษาที่ใชในการสื่อสารในแบบฝกทักษะ ความชัดเจน
ของคําสั่ง จึงไดทําการปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การทดลองครั้งที่ 2
ผูวิจัยไดนําแบบฝกทักษะการเขีย นเรื่องตามจิ นตนาการอยางสรางสรรคทั้ง 4 แบบฝกทดลองใชกับนั กเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 15 คน พบวามีปญหาเรื่องเวลาในการทํากิจกรรมกับลักษณะ
ของงานที่ใหทํา ไมสอดคลองกัน ทําใหนักเรียนทํางานไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด จึงไดมีการปรับแกแบบฝกทักษะบางแบบฝก
ใหเหมาะสมกับเวลามากยิ่งขึ้น
การทดลองครั้งที่ 3
ผูวิจัยนําแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการ
ปรับปรุงแกไขจนเสร็จสมบูรณ ไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 จํานวน 29 คน โดยใหทําแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรคโดยใชสื่อ
การเรียนรูจากอินเทอรเน็ต ทั้งหมด 4 แบบฝก ดังนี้
- แบบฝกทักษะที่ 1 การคิดคลังคํา
- แบบฝกทักษะที่ 2 ประโยคสื่อสาร
- แบบฝกทักษะที่ 3 จินตนาการเรื่องราว
- แบบฝกทักษะที่ 4 สรางสรรคงานเขียน
จากนั้นทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน และนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผล
การวิเคราะหปรากฏดังตาราง 1
ตารางที่ 1ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค โดยใชสื่อการเรียนรู
ทางอินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แบบทดสอบระหวางเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
ประสิทธิภาพ
คะแนนเต็ม

คาเฉลี่ย

E1

คะแนนเต็ม

คาเฉลี่ย

E2

E1/E2

70

58.83

84.04

20

16.97

84.83

84.04 / 84.83

จากตาราง 1พบว า แบบฝ ก ทั กษะการเขี ย นเรื่ องตามจิ น ตนาการอย างสร างสรรค โดยใช สื่ อการเรี ย นรู ท าง
อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
84.04 / 84.83
ตอนที่ 2 การวิเคราะหเปรี ยบเทีย บความสามารถการเขียนเรื่ องตามจินตนาการอย างสรางสรรค โดยใชสื่อการ
เรี ย นรู ทางอิ นเทอร เ น็ ต ของนั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4 ก อนและหลั ง เรีย นโดยใช แ บบฝ กทั กษะการเขี ย นเรื่ องตาม
จินตนาการ
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรคโดยใชสื่อการเรียนรูทาง
อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ
2
SD
การทดลอง
n
df
t
x
D
D
กอนเรียน

29

11.17

1.47

หลังเรียน

29

16.97

1.90

168

1080

28

15.98*

จากตาราง 2ผลการวิเคราะหขอมูล พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการอยางสรางสรรค โดยใชสื่อการเรียนรูทางอินเทอรเน็ต มี คะแนนเฉลี่ยการทดสอบกอนเรียนและหลังเรีย น
เทากับ 11.17 คะแนน และ 16.97 คะแนน ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา นักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาป ที่ 4 ที่ เ รี ย นด วยแบบฝ กทักษะการเขี ย นเรื่ องตามจิ นตนาการอย างสร างสรรค โดยใช สื่ อการเรี ย นรู ท าง
อินเทอรเน็ต มีความสามารถทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
สรุปและวิจารณผล
จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค โดยใชสื่อการเรียนรูทาง
อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสิทธิภาพ 84.04/84.83
ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค โดยใช
สื่อการเรียนรูทางอินเทอรเน็ต มีความสามารถทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค โดยใชสื่อการเรียนรูทางอินเทอรเน็ต
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประเด็นสําคัญ ที่ควรนํามาอภิปรายผล
ดังตอไปนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค โดยใชสื่อการเรียนรูทาง
อิ น เทอร เ น็ ต ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
84.04/84.83 ซึง่ เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 เพราะแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค
โดยใชสื่อการเรียนรูทางอินเทอรเน็ต ไดรับการออกแบบอยางเปนลําดับขั้นตอน คํานึงถึงความยากงายในการฝก ซึ่งผูวิจัยได
เรียบเรียงแบบฝกจากสิ่งที่งายไปสูการเรียนรูหรือทักษะที่ตองใชความยากมากขึ้น
โดยแบบฝกทักษะที่ 1 คิดคลังคํา ใชสอื่ การเรียนรูนิทานจากอินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดศึกษาและคนควา พบวาปญหาใน
การเขียนอยางหนึ่งของนักเรียนคือการมีคลังคําที่ใชในการเขียนเรื่องคอนขางนอย จึงไดออกแบบแบบฝกที่ ชวยในการสะสม
คลังคําของนักเรียน เพื่อใหสามารถนําคลังคําเหลานั้นไปใชประโยชนในการเขียนไดมากขึ้น
แบบฝกทักษะที่ 2 ประโยคสื่อสาร ใชสื่อการเรียนรูการตูนจากอินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดออกแบบแบบฝกทักษะนี้ เพื่อ
ตองการใหนักเรียนไดรูจักใชภาษาในสถานการณที่มีความตาง มีความหลากหลาย มีการสื่อสารดวยภาษาในรูปแบบที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ฝกใหผูเรียนไดรูจักคิดสรางสรรคในแตละเหตุการณ ที่มีตัวละครแตกตางกันไป เพื่อใหนักเรียนไดนํา
ประโยคและความคิดสรางสรรคนี้ไปใชในงานเขียนของตนเอง
สําหรับแบบฝกทักษะที่ 3 จินตนาการเรื่องราว ใชสื่อการเรียนรูคลิปการสาธิตการประดิษฐของเลนจากอินเทอรเน็ต
ผูวิจัยไดศึกษาและคนควา พรอมทั้งออกแบบแบบฝกที่ชวยพัฒนาจินตนาการและความคิดสรางสรรค พรอมกับการใชภาษา
ในการสื่อสาร ในสถานการณที่ กําหนดขึ้น ทําใหนักเรียนตองคิดและจินตนาการเรื่องตามเงื่ อนไขที่กําหนดอย างสรางสรรค
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และแบบฝกทักษะนี้ ผูวิจัยยังพบวา นักเรียนนําคลังคําจากแบบฝกทักษะที่ 1 มาใชไดคอนขางมาก ใชประโยคสื่อสารในเรื่อง
ที่ตนเองตองการเขียนสื่อสารไดมากขึ้น ทําใหเรื่องที่เขียนมีความนาสนใจและมีอัตลักษณเปนของตนเอง
แบบฝกทักษะที่ 4 สรางสรรคงานเขียน ใชสื่อการเรียนรูเพลงที่ใหขอคิดจากอินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดออกแบบใหแบบ
ฝกทักษะนี้ นักเรียนตองใชทักษะที่ตนเองมีในการเขียนสรางสรรคเรื่องราวจากคําที่กําหนดให ซึ่งคําที่ กําหนดใหทั้ง 5 คํา มี
ความหมายที่คลายคลึงกัน และแตกตางกัน ทําใหนักเรียนตองคิดและใชความคิดสรางสรรคในการผูกคําทั้ง 5 คํา ใหเชื่อมโยง
สอดคลองเปนเรื่องราวเดียวกัน ซึ่งผูวิจัยพบวาแนวเรื่องของนักเรียนที่เขียนเปนแนวเรื่องที่มีความแตกตางตามแตความชอบ
และบุคลิกลักษณะของตนเอง แตมีความคิดสรางสรรคในมุมมองของแตละบุคคล
จากการศึกษาคนควาและออกแบบแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องทั้ง 4 แบบฝก มาเปนอยางดีตามทฤษฎี หลักการ
และขั้นตอนของการสรางแบบฝก ทําใหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค โดยใช
สื่ อการเรี ย นรู ท างอิ นเทอร เ น็ ต ของนั กเรี ย นชั้ นประถมศึ ก ษาป ที่ 4 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นันทา มี
ประสิ ทธิ ภาพ 84.04 / 84.83 ซึ่ง สูง กว าเกณฑที่ กําหนดไว (80/80) เชนเดี ยวกับ ฐิ ตาภรณรั ตนพินิจ (2552:บทคั ดย อ )
รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดย
ใช แ บบฝ กทั กษะที่ ผู ร ายงานสร างขึ้ น พบว า แบบฝ กทั กษะการเขี ย นเชิ ง สร างสรรค ที่ ผู ร ายงานสร างขึ้ นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
93.60/87.40 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ไดกําหนดไว เชนเดียวกับ วนิดา กุลภัทรแสงทอง (2555: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาแบบฝก
การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลศรี
บุณยานุสสรณพบวา แบบฝกที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ 84.66/86.67ลัดดาวัลย มะลิเผือก(2556:บทคัดยอ)รายงาน
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาน
ศาลาตะเคียน อําเภอเชียรใหญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการศึกษาพบวา แบบ
ฝกเสริมทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 83.78/ 82.96 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค อยูในระดับดีมาก
2. จากการเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรคของนักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาป ที่ 4 ที่ เ รี ย นด วยแบบฝ กทักษะการเขี ย นเรื่ องตามจิ นตนาการอย างสร างสรรค โดยใช สื่ อการเรี ย นรู ท าง
อินเทอรเน็ตนั้น พบวา นักเรียนมีความสามารถดานทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิตาภรณรัตน
พินิจ (2552:บทคัดยอ) รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชแบบฝกทักษะที่ผูรายงานสรางขึ้น พบวา ผลการศึกษาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียน
ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01วิภาวรรณ แผวประสงคและบัญญัติชํานาญกิจ (2555:บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1
พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรคมีความสามารถในการเขียนเชิง
สร างสรรค หลั ง เรี ยนสูง กว าก อนเรีย นอยางมี นัยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .05 เช นเดีย วกั บวนิ ดา กุ ลภั ทร แสงทอง (2555:
บทคั ดยอ) ศึกษาการพั ฒนาแบบฝ กการเขียนเรื่ องตามจินตนาการและสร างสรรคโ ดยใชข อมูล ทองถิ่นสําหรับ นักเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาป ที่ 6 โรงเรียนเทศบาลศรีบุ ณยานุส สรณพ บวา ผลสัมฤทธิ์ในการเขี ยนเรื่องของนักเรีย นกอนและหลั งเรีย น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
จากงานวิจัยและรายงานการวิจัยดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาการพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยาง
สรางสรรคโดยใชสื่อการเรียนรูทางอินเทอรเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทามีรูปแบบในการฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการในหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการโดยการใชสื่อการเรียนรู
ทางอินเทอรเน็ตเชนนิทานเพลงการตูนที่นักเรียนชื่นชอบวิดีโอสาธิตการประดิษฐของเลนและบทเพลงที่ใหขอคิดกับผูฟงเปน
ตนเพื่อใหนักเรียนนําขอมูลหรือสารที่ไดรับจากการดูการฟงมาใชเปนแรงกระตุนหรือแรงบันดาลใจใหนักเรียนเขียนถายทอดสิ่ง
ที่ตองการสื่อสารออกมาเปนคําเปนประโยคและสรางสรรคสื่อความเปนเรื่องราวที่มีจินตนาการอยางสรางสรรคตามแบบฉบับ
หรืออัตลักษณของตนเองการฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการจนเกิดความชํานาญจะสงผลใหนักเรียนตอยอดทักษะการ
เขียนของตนเอง ไปสูการเขียนในรูปแบบตางๆเชนการเขียนเรียงความการเขียนเลาเรื่องการเขียนเรื่องสั้นการเขียนนิยายฯลฯ
ทั้งนี้ไมวาจะเปนงานเขียนประเภทใดตองอาศัยการฝกฝนจากขั้นตอนที่งายไปสูขั้นตอนที่ยากมีแรงบันดาลใจและแรงกระตุนที่
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เหมาะสมอันจะนําไปสูการเขียนในหัวขอตาง ๆ ที่ถูกกําหนดขึ้นหรือหัวขอแบบอิสระ ซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความคิด
สรางสรรคและมุมมองในเชิงบวกในแงดีสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนกับตนเองและผูอื่น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค โดยใชสื่อการเรียนรูในรูปแบบอื่น เชน
สื่อบทเรียนออนไลน การสรางสื่อและแบบฝกหัดตามเรื่องและบริบทของโรงเรียน หรือ ใชรูปแบบการสอนในลักษณะตาง ๆ
ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียนที่ทําการวิจัย เชน การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบโครงงาน การสอน
โดยใชเทคนิค 5E เปนตน
2. ควรพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนในเรื่องอื่น ๆ เชน การเขียนสะกดคํา การเขียนเรียงความ การเขียนยอความ
การเขียนรายงาน การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง หรือการเขียนแผนภาพความคิด เปนตน
3. ควรมีการพัฒนาแบบฝกทักษะทางดานอื่นในการเรียนรูภาษาไทย เชน การพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน การ
พัฒนาแบบฝกทักษะการพูด การพัฒนาแบบฝกทักษะการฟง การพัฒนาแบบฝกทักษะการคิดในรูปแบบตาง ๆ เปนตน
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บทคัดยอ
การวิจยั นี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อสํารวจการรับรูคุณภาพการบริการของโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดระนอง (2) เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะหวาการรับรูคุณภาพการใหบริการของโรงแรมและรีสอรทมีผลตอการตัดสินใจเขาพักโรงแรมและรีสอรทใน
จังหวัดระนอง ประชากรที่ศึกษาคือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการที่พักแบบโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดระนอง โดยใชวิธีสุม
ตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ สถิติเชิงพรรณนา
ไดแก คาความถี่ และคารอยละ และสถิติเชิงอางอิง ไดแก การวิเ คราะหถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
ผลการวิจัยพบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
เจาของธุรกิจ และมีรายได 20,001-30,000 บาท (2) ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูคุณภาพในการใหบริการของโรงแรมและ
รีสอรทในจังหวัดระนองในดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความไววางใจหรือความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนองลูกคา
ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา และดานความใสใจลูกคา โดยรวมอยูในระดับมาก (3) ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการตัดสินใจ
เขาพักโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดระนองโดยรวมอยูในระดับมาก (4) การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา การรับรูคุณภาพใน
การใหบริการในดานความเปนรูปธรรมของการบริการ และดานความไววางใจหรือความนาเชื่อถือ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขา
พักโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดระนอง
คําสําคัญ: การรับรูคุณภาพการใหบริการ, การตัดสินใจ, โรงแรมและรีสอรท
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Tourists's Perception of Service Quality to Selecting
Hotels and Resorts in Ranong
Abstract
The purposes of this research covered four key aspects: 1. to explore the perceived service quality
of hotels and resorts in Ranong; 2. to study and analyze the perceived service quality of hotels and resorts
with the decision select hotel and Resort in Ranong. The samples of the study were 400 people who were
customers of the hotels and resorts in Ranong selected by using the purposive sampling method.
Questionnaires were used as the data collection tool. The statistical data analyses were descriptive statistics
using frequency and percentage and inferential statistics using multiple regression analysis with a statistically
significant level of .05 percentage. The findings discovered that: (1) the majority of Thai tourists were female,
aged between 26 and 30 years old, single with undergraduate studies. Most of them were business owners
with an average salary between 20,001-30,000 baht; (2) the respondents had high levels of perceived service
quality in all aspects which are Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy; (3) the
respondents had a high level of purchase decision making of hotels and resorts in Ranong; and (4) the
factors of service quality in Tangible and Reliability affected the consumer decision making of hotels and
resorts in Ranong.
Keywords: Perceived service quality, Decision making, Hotel and Resort
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บทนํา
ในปจจุบันภาคการท องเที่ ยวถื อเปนอุตสาหกรรมภาคบริ การที่มีบทบาทสําคัญ ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
สรางรายไดเขาประเทศในแตละปไมต่ํากวาหลายแสนลานบาท (กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา, 2558) ศักยภาพดานการทองเที่ยว
ของไทยนอกจากจะมี ภู มิ ป ระเทศที่ ส วยงาม แหล ง ท อ งเที่ ย วมี ค วามหลากหลาย การบริ การยั ง ได ม าตรฐาน ที่ สํ าคั ญ ด ว ย
ลักษณะเฉพาะของคนไทยที่มี ความออนน อมและมี ความเป นมิ ตร บริการดวยความจริง ใจเป นที่ ประทั บใจของนักทองเที่ย ว
ประเทศไทยยั งสามารถใหบ ริการไดครบห วงโซอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ตั้ งแต การให ขอมูลนั กท องเที่ ย วเพื่ อวางแผนการ
ทองเที่ยว โรงแรม ที่พัก การนําเที่ยว รานอาหาร จนกระทั่งถึงการประกันภัยการเดินทาง ซึ่งเปนจุดแข็งของอุตสาหกรรม รัฐบาล
จึงใหความสนใจและมุงในการพัฒนาการทองเที่ยวไทยทุกๆดาน ไมวาจะเปนสถานที่ทองเที่ยวทั้งดานธรรมชาติ ประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม หรือแมแตการพัฒนาคุณภาพทางดานงานใหบริการของผูประกอบการที่พักและโรงแรม การบินและการขนสง
หรือแมแตผูประกอบการทางดานอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจที่สําคัญในการบริการแกนักทองเที่ยวอีกธุรกิจหนึ่งคือ ธุรกิจโรงแรม
และรีสอรท ซึ่งจังหวัดระนองมีโรงแรมและรีสอรทมากมายเพื่อรองรับนักทองเที่ยว ซึ่งแตละโรงแรมและรีสอรทจะมีระดับการ
บริการที่ เปนแบบฉบับของตนเอง การศึกษาครั้งนี้ไ ดเนนเฉพาะเจาะจงในเรื่องคุณภาพการใหบริการ เนื่องจากเรื่องนี้เปนสิ่ ง
สําคัญที่ชวยผลักดันศักยภาพดานการแขงขันตอสูกับธุรกิจโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดระนอง ทั้งนี้ เรื่องในการมอบคุณภาพให
ไดมากกวาหรือเทากับความคาดหวังของลูกคา จะกอใหเกิดความประทับใจและนําไปสูการตกลงตัดสินใจเขาพักที่โรงแรมและ
รีสอรท และหากใหบริการไดตรงพอดี หรือยอดเยี่ยมกวาความคาดหวัง จะชวยใหไดรับการชื่นชม ซาบซึ้ งใจไดจากลูกคาและ
นําพาใหเกิดการตัดสินใจเลือกโรงแรมและรีสอรทนั้นๆ อีกครั้ง และโอกาสที่จะการมีบอกตอถึงประสบการณนาประทับใจก็ยิ่งสูง
กอใหเกิดรายไดที่เพิ่มขึ้นแกโรงแรมและรีสอรท ดังนั้นประเด็นที่สําคัญตอธุรกิจบริการ คือเรื่องคุณภาพในการใหบริการ ธุรกิจ
บริการตองใสใจในเรื่องนี้ใหเปนสิ่งสําคัญอยูเสมอตลอดเวลา เนื่องจากวาการรับรูคุณภาพที่โรงแรมและรีสอรทมอบใหนั้นสงผล
ตอมาใหโรงแรมและรีสอรทนั้นถูกตกลงใจเลือกพักและใชบริการ
จังหวัดระนอง เปนจังหวัดหนึ่งของภาคใตตอนบนติดกับทะเลอันดามัน พื้นที่สวนใหญมีสภาพเปนปาไมและภูเขาที่มี
ตนไมใหญคอนขางสมบูรณ กอใหเกิดแมน้ําลําธารหลายสาย ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบมรสุมรอนชื้น มีฝนตกเกือบตลอดทั้งป
เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไดรับขนานนามวาเปนเมืองฝนแปด
แดดสี่ (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง,2559) จังหวัดระนองเปนแหลงน้ําแรคุณภาพดี มีทรัพยากรธรรมชาติ
สมบูรณ สิ่งแวดลอมสะอาด สวยงาม แหลงอาหารสมบูรณ ประกอบกับกระแสธรรมชาติบําบัด และนโยบายดานการสุขภาพของ
รัฐบาล จั งหวั ดระนองจึ งกําหนดประเด็นยุ ทธศาสตร “เมื องทองเที่ ยวเชิงสุ ขภาพชั้นนํ า” ซึ่งในปจจุบันกลุมนั กทองเที่ ยวรั ก
สุขภาพมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทําใหมีนักทองเที่ยวเดินทางมาจังหวัดระนองเพิ่มขึ้นทุกป แตที่พักในจังหวัดระนองสวนใหญเปนการ
บริหารจัดการเองจึงยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องการรับรูคุณภาพการใหบริการของนักทองเที่ยว
กับการตัดสินใจเขาพักโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดระนอง สําหรับใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับโรงแรมและรีสอรทสามารถนําขอมู ลที่
ไดไปทําประโยชนในการพัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมในการดําเนินธุรกิจที่พัก เพื่อใหมีศักยภาพและชิงความเปนเลิศทางการ
แขงขันในระยะยาว และเพื่อจัดลําดับมาตรฐานโรงแรมและรีสอรทใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกับตางประเทศซึ่งจะเปนการบงบอก
ถึงระดับการปฏิบัติในการบริการจากโรงแรมและรีสอรทมอบใหแกผูที่มาใชบริการไดเปนอยางดีในอนาคต
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดวัดคุณภาพบริการตามแนวคิดของ (Parasuraman.et.al.,1990) และ
Hanzaee and Mirvaisi, 2011) 5 ดาน มีรายละเอียดดังนี้ 1. ดานสิ่งที่สัมผัสได (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพที่ป รากฏให นั กทองเที่ ยวได เห็ นถึง สิ่งอํ านวยความสะดวกตาง ๆ ในโรงแรม 2. ด านความเชื่ อถื อได (Reliability)
หมายถึง ความสามารถของพนั กงานในการให บริ การใหต รงกับ สัญ ญาที่ ให ไว กับ นักทองเที่ย ว 3. ดานการสร างความมั่นใจ
(Assurance) หมายถึง ความสามารถของพนักงานในการสรางความเชื่อถือให เกิดขึ้นแกนักทองเที่ยว 4. ดานการดูแลเอาใจใส
ผูรับบริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถของพนักงานในการดูแลเอาใจใสนักทองเที่ยว ตามความตองการที่แตกตางของ
แตละบุคคล 5. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการทันที (Responsiveness) หมายถึงความพรอมและความเต็มใจของพนักงานที่
จะใหบริการ
ในดานการรับรูคุณภาพการใหบริการ ผูวิจัยไดใชทฤษฎี Mattsson (1992) กลาววา การแบงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
รับรูคุณภาพการบริการออกเปน 5 มิติ ไดแก ความเชื่อมั่น ไววางใจได (Reliability) ความเหมาะสมกับเวลา (Timeliness)
ความสามารถในการเขาถึง (Accessible) ความออนโยนในแงของความพอใจที่ ไดใช (Humane: Pleasant to Use) ความ
เหมาะสมของตัวเลือกและราคา (Choice, Cost)
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสํารวจการรับรูคุณภาพการบริการของโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดระนอง
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหวาการรับรูคุณภาพการใหบริการของโรงแรมและรีสอรทมีผลตอการตัดสินใจเขาพักโรงแรม
และรีสอรทในจังหวัดระนอง
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้เปนการวิจัยเชิง ปริมาณ ประชากรที่ศึ กษาคือ นั กทองเที่ย วชาวไทยที่ ใชบริการที่พักแบบโรงแรมและ
รีสอรททั้ง 5 แหงในจังหวัดระนอง ไดแก ภูธารา รีสอรท, โรงแรม ทินิดี แอท ระนอง, โรงแรม เดอะ บี ระนองเทรนด, น้ําใสเขา
สวย รีสอรทและโรงแรม เดอะ ฟารมเฮาส (ชมรมธุรกิจโรงแรมและที่พักจังหวัดระนอง, 2558) โดยจากการสุมตัวอยาง โดยการ
หากลุมตัวอยางแบบ NON-PROBABILITY เนื่องจากยังไมทราบจํานวนผูเขาพักในป 2558 ดังนั้นจึงคํานวณหากลุมตัวอยางโดย
การสุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณ ตามวิธีของ Taro Yamane’s ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.05 และ
ทําการสุ ม ตั วอย างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํ านวน 400 คน เครื่ องมือที่ ใ ช ในการศึกษาคื อ แบบสอบถาม
ประกอบดวย 4 สวน คือ (1) ขอมูลสวนบุคคล (2) ขอมูลดานการรับรูคุณภาพในการใหบริการของโรงแรมและรีสอรทในจังหวัด
ระนอง (3) ขอมูลดานการตัดสินใจเขาพักโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดระนอง และ (4) ขอเสนอแนะ ซึ่งมีความนาเชื่อถือของ
ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ เทากับ 0.952 และปจจัยดานการตัดสินใจซื้อ เทากับ 0.862
สถิ ติที่ ใ ชใ นการวิ เ คราะห คื อ สถิ ติ เชิ ง พรรณนา ไดแ ก ค าความถี่ และคาร อยละ และสถิ ติ เชิ งอ างอิ ง ไดแ ก การ
วิเคราะหถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
ผลการวิจัย
1. ขอมูล สวนบุคคล นักทองเที่ย วสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.25 อายุ ระหวาง 26-30 ป รอยละ 30 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 53.75 มีอาชีพเปนเจาของธุรกิจ รอยละ 27.50 มีรายได 20,001 - 30,000 บาท ตอเดือน
รอยละ 25
2. การรับรูคุณภาพในการใหบริการของโรงแรมและรีสอรทจังหวัดระนอง การรับรูคุณภาพในการใหบริการ
โดยรวม อยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อพิ จารณาป จจั ย การรั บ รู คุ ณภาพในการให บ ริ การในภาพรวมในแต ล ะด าน พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามใหร ะดั บการรั บรู คุณภาพดานความเป นรู ปธรรมของการบริการ มี คาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.06 ดานความ
ไววางใจหรือความนาเชื่อถือ มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.04 ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02
ดานการตอบสนองลูกคา มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.94 และการรับรูคุณภาพดานความใสใจลูกคา มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.92 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูคุณภาพในการใหบริการของโรงแรมและรีสอรท
จังหวัดระนอง ในภาพรวม
การรับรูคุณภาพในการใหบริการ
1. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangible)
2. ดานความไววางใจหรือความนาเชื่อถือ (Reliability)
3. ดานการตอบสนองลูกคา (Responsiveness)
4. ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา (Assurance)
5. ดานความใสใจลูกคา (Empathy)
โดยภาพรวม
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SD.

แปลผล

4.06
4.04
3.94
4.02
3.92
4.07

.529
.579
.611
.675
.617
.539

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาพักโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดระนอง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการตัดสินใจ
เขาพักโรงแรมและรีสอรทจังหวัดระนอง โดยรวมอยูในระดั บมาก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.07 สําหรับผลการพิจารณาการ
ตัดสินใจซื้อเปนรายขอ ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับการตัดสินใจมากที่สุดในเรื่อง มีการพิจารณาในเรื่องความปลอดภัย
ในการเขาพักกอนการตัดสินใจเขาพักโรงแรมและรีสอรท มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.40 รองลงมาคือเรื่องมีการพิจารณาในเรื่อง
บรรยากาศ และการตกแตงของโรงแรมและรีสอรทกอนการตัดสินใจเขาพัก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.28 เรื่องมีการพิจารณาใน
เรื่ องความสะอาดก อนการตั ด สิ นใจเข าพั ก มี ค าคะแนนเฉลี่ ย เทากั บ 4.26 เรื่ องมี การค นหาข อมู ล ก อนการตั ด สินใจเข าพั ก
รีสอรทผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตของรีสอรทเว็บไซตอื่นๆ บล็อกเกอร และงานทองเที่ยว เปนตน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.25 เรื่ องมี การพิจารณาในเรื่องราคาก อนตั ดสิ นใจเข าพักรีส อรท มีค าคะแนนเฉลี่ย เท ากับ 4.20 เรื่องมีการตัดสิ นใจเข าพั ก
รีสอรท จากโปรโมชั่นตางๆ มีค าคะแนนเฉลี่ย เท ากั บ 4.10 เรื่องมีการใหผู ที่มี ประสบการณใ นการเคยเข าพักมีส วนร วมช วย
ตัดสินใจเขาพัก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.08 เรื่องการที่พิจารณาในดานสถานที่ ตั้งของรีสอรทกอนการตัดสินใจเขาพัก มีคา
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.04 เรื่องมีการพิจารณาในเรื่องความงาย และความสะดวกในการจองที่พัก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02
และเรื่องมีการพิจารณาในเรื่องการใหบริการของพนักงานกอนการตัดสินใจเขาพัก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.70 ตามลําดับ และ
การตัดสินใจในระดับนอยที่สุดคือเรื่องมีการใชความคิดเห็นจาก พอแม ญาติ พี่นอง เพื่อน ชวยในการตัดสินใจเขาพักรีสอรท มี
คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเขาพักโรงแรมและรีสอรทจังหวัดระนอง
การรับรูคุณภาพในการใหบริการ



SD.

แปลผล

1. ทานคนหาขอมูลกอนการตัดสินใจเขาพักโรงแรมและรีสอรทผานชองทางตางๆ เชน
เว็บไซตของโรงแรมและรีสอรท เว็บไซตอื่นๆ และงานทองเที่ยว เปนตน
2. ทานใชความคิดเห็นจากพอแม ญาติ พี่นอง เพื่อน ชวยในการตัดสินใจเขาพักโรงแรม
และรีสอรท
3. ทานใหผูที่มีประสบการณ ในการเคยเขาพักมีสวนรวมชวยตัดสินใจเขาพักโรงแรมและ
รีสอรท
4. ทานพิจารณาในเรื่องราคากอนตัดสินใจเขาพัก
5. ทานพิจารณาในเรื่องความสะอาดของโรงแรมและรีสอรทกอนการตัดสินใจเขาพัก
6. ทานพิจารณาในเรื่องบรรยากาศ และการตกแตงของโรงแรมและรีสอรทกอนการ
ตัดสินใจเขาพัก
7. ทานพิจารณาในเรื่องการใหบริการของพนักงานกอนการตัดสินใจเลือกเขาพักโรงแรม
และรีสอรท
8. ทานพิจารณาในดานสถานที่ตั้งของโรงแรมและรีสอรทกอนการตัดสินใจเขาพักโรงแรม
และรีสอรท
9. ทานพิจารณาในเรื่องความงาย และความสะดวกในการจองที่พักโรงแรมและรีสอรท
10. ทานพิจารณาในเรื่องความปลอดภัยในการเขาพักกอนการตัดสินใจเขาพักโรงแรมและ
รีสอรท
11. ทานตัดสินใจเขาพักโรงแรมและรีสอรทจากโปรโมชั่นตางๆ
โดยภาพรวม

4.25

.736

มากที่สุด

3.67

.910

มาก

4.08

.851

มาก

4.20
4.26
4.28

.782
.657
.697

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

3.70

.833

มาก

4.04

.737

มาก

4.02
4.40

.822
.709

มาก
มากที่สุด

4.10
4.07

.785
.503

มาก
มาก
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4. ผลทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางการรับรูคุณภาพในการใหบริการในแตละดานกับการตัดสินใจเขาพักโรงแรมและ
รีสอรทในจังหวัดระนอง
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยว

B

Beta

T

Sig.

1. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangible)

.094

.242

1.585

.000*

2. ดานความไววางใจหรือความนาเชื่อถือ (Reliability)

.128

.172

2.419

.016*

3. ดานการตอบสนองลูกคา (Responsiveness)
4. ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา (Assurance)

.050
.092

.063
.108

.787
1.585

.430
.112

5. ดานความใสใจลูกคา (Empathy)

.013

.014

.185

.855

Adjusted R2 = 0.266, F = 29.948, *p < 0.05
จากตารางที่ 3 แสดงถึงความสัมพันธระหวางการรับรูคุณภาพในการใหบริก ารในแตละดานกับการตัดสินใจเขาพั ก
โรงแรมและรีสอรทจังหวัดระนอง ดวยการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 พบวาการรับรูคุณภาพในการใหบริการดานดานความเปนรูปธรรมของการบริการ (Beta = 0.242) และดานความไววางใจ
หรือความนาเชื่อถือ (Beta = 0.172) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาพักโรงแรมและรีสอรทจังหวัดระนอง อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 สวนดานการใหความมั่นใจแกลูกคา ดานการตอบสนองลูกคา และดานความใสใจลูกคา ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เขาพักโรงแรมและรีสอรทจังหวัดระนอง
ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. การรับรูคุณภาพในการใหบริการดานความเปนรูปธรรมของการ
บริการ สงผลตอการตัดสินใจเขาพักโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดระนอง
2. การรับรูคุณภาพในการใหบริการดานความไววางใจหรือความ
นาเชื่อถือ สงผลตอการตัดสินใจเขาพักโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดระนอง
3. การรับรูคุณภาพในการใหบริการดานการตอบสนองลูกคา สงผลตอ
การตัดสินใจเขาพักโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดระนอง
4. การรับรูคุณภาพในการใหบริการดานการให ความมั่นใจแกลูกคา
สงผลตอการตัดสินใจเขาพักโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดระนอง
5. การรับรูคุณภาพในการใหบริการดานความใสใจลูกคา สงผลตอการ
ตัดสินใจเขาพักโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดระนอง
6. การรับรูคุณภาพในการใหบริการในแตละดาน สงผลตอการตัดสินใจ
เขาพักโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดระนอง แตกตางกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เปนไปตาม
ไมเปน
สมมติฐาน
ไปตามสมมติฐาน



-

-



-






-

สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาระดับการรับรูคุณภาพในการใหบริการโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดระนองครั้งนี้พบวา นักทองเที่ยวให
ระดับการรับรูคุณภาพการใหบริการของโรงแรมและรีสอรทจังหวัดระนองอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานปจจัยดาน
รูปธรรมของการบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับการรับรูคุณภาพมากที่สุดในเรื่องหองพักมีความสะอาด เรียบรอย
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รองลงมา คือ พนักงานตอนรับมีการแตงกายสะอาด เรียบรอย และมีความสุภาพ และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การ
บริการอื่นๆ เชน ฟตเนส หองอาหาร สปา สระวายน้ํา และหองจัดเลี้ยง สัมมนาตางๆ ครบครันและไดมาตรฐาน ดานความ
ไววางใจหรือความนาเชื่อถือ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับการรับรูคุณภาพมากที่สุดในเรื่องโรงแรมและรีสอรทมีการคิด
คาบริการตรงตามที่ระบุไว อยางชัดเจน และโปรงใส ดานการตอบสนองลูกคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับการรับรู
คุณภาพมากที่ สุดในเรื่องพนักงานตอนรับมีความเต็มใจ และกระตือรือรนในการใหบริ การ ดานการใหความมั่ นใจแกลูกค า
พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับการรับรู คุณภาพมากที่สุดในเรื่องมีระบบกลองวงจรปดบันทึกภาพบริเวณภายในโรงแรม
และรีส อร ท 24 ชั่ วโมง และด านความใส ใ จลู กค า พบว า ผูต อบแบบสอบถามให ระดั บการรับ รู คุ ณภาพมากที่สุ ด ในเรื่ อง
พนั กงานต อนรั บมี มนุ ษยสั มพั นธที่ ดี ทั้ งการยิ้ มแย ม และทักทายดวยความเปนมิต ร ซึ่ง สอดคล องกั บการศึ กษาวิ จัยของ
ภัทรา ภัทรมโน (2556) ไดศึกษาเรื่องการรับรูคุณภาพในการใหบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาพักรีสอรท ระดับ 4
ดาว ในจัง หวั ดชลบุ รี ผลการวิ จัย พบวา ในด านความเป นรู ปธรรมของการบริการ ด านความไว วางใจหรือความนาเชื ่ อถื อ
ด านการตอบสนองลู กค า ด านการให ค วามมั่ น ใจแก ลู กค า และด านความใส ใ จลู กค า โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก ผู ต อบ
แบบสอบถามมีระดับการตัดสินใจเลือกเขาพักรีสอรทระดับ 4 ดาว ในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
ชุ ติ ม า เจรจาปรี ดี (2551) ได ศึ กษาเรื่ องคุ ณภาพของการใช บ ริ การของโรงแรมในเขตเทศบาลเมื องประจวบคี รี ขั น ธ
ผลการศึกษาพบวา ผูใ ชบ ริ การโรงแรมในเขตเทศบาลเมื องประจวบคี รีขั นธมี การรับ รู คุณภาพการใหบ ริการของโรงแรม
โดยรวมทุกดานในระดับมาก เมื่อพิจารณาคุณภาพการในบริการเปนรายดานพบวา ผูใชบริการมีการรับรูในเรื่องคุณภาพการ
ในบริการของโรงแรมในระดับมากที่สุด คือ ดานการใหความมั่นใจแกผูใชบริการ รองลงมาไดแก ดานความเขา ใจและเห็นอก
เห็ นใจผู ใ ช บ ริ การ ด านการตอบสนองต อใช บริ การ ด านความน าเชื่ อถื อไววางใจและด านความเป นรู ป ธรรมของบริ การ
ตามลําดับ
ผลการศึกษาระดับการรับรูคุณภาพในการใหบริการกับการตัดสินใจเขาพักโรงแรมและรีสอรทจังหวัดระนอง พบวา
ปจจัยดานรูปธรรมของการบริการ และปจจัยดานความไววางใจหรือความนาเชื่อถือ สงผลตอการตัดสินใจเขาพักโรงแรมและ
รีสอรทจังหวัดระนอง และพบวาปจจัยดานรูปธรรมของการบริการสงผลมากที่สุด สวนปจจัยดานการใหความมั่นใจแกลูกคา
ดานการตอบสนองลูกคา และดานความใส ใจลู กค า ไมส งผลตอการตัด สินใจเขาพั กโรงแรมและรีส อรท จัง หวัด ระนอง ผล
ดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเรื่องคุณภาพการใหบริการของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988)
และสอดคลองกับ กมนวรรณ มั่นมาก (2556) ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการตอการตัดสินใจใชบริการโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุง เทพมหานครและปริม ณฑล พบว า ดานความเปนรู ปธรรมของการบริ การและดานการตอบสนองตอผูรั บบริ การ
มีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ธุรกิจหรือองคกรที่ดําเนินการเกี่ยวกับโรงแรมและรีสอรทจังหวัดอื่น สามารถนําผลการศึกษาไปใช ไดดังนี้
1. ธุ รกิจที่ เกี่ย วของกับโรงแรมและรีสอรท ควรใสใจลูกคาเริ่มตั้ งแต การมี มนุษยสัมพั นธที่ ดีของพนักงานต อนรั บ
ทั้งการยิ้มแยม และทักทายลูกคาดวยความเปนมิตร ดังนั้นธุรกิจโรงแรมและรีสอรทตองใหความสําคัญกับการฝกอบรม จัดหา
ความรู เ พิ่ มเติ มเพิ่ ม ทักษะตางๆ แก พนั กงานต อนรั บ ให มี ใจให บริ การอยู เสมอ รวมถึ ง หากลู กค าเกิด ป ญ หา หรื อต องการ
คําปรึกษาใดๆ ซึ่งบุคคลที่ลูกคาติดตอดวยไดงายที่สุดนั้นคือพนักงานตอนรับ ถือเปนหนาเปนตาของธุรกิจโดยตรง ดังนั้นแลว
ตองสามารถตอบคําถาม หรือแกไขปญหาใหแกลูกคาได ดวยความใสใจ
2. ธุร กิจโรงแรมและรีสอรทตองใหความมั่นใจแกลู กคา ผ านการมี ระบบกลองวงจรปดบันทึ กภาพบริเวณภายใน
โรงแรมและรีสอรท 24 ชั่วโมง และเครื่องมือหรืออุปกรณ อยางมีมาตรฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัย ไมวาจะเปน คียการด
ตูนิรภัย เครื่องตรวจจับควันไฟ สปริงเกอรดับเพลิง แผนผังทางหนีไฟ และถังดับเพลิง เพื่อใหลูกคารูสึกปลอดภัยในการเขาพัก
ธุรกิจตองมีการตรวจตราอุปกรณ เหลานี้อยางสม่ําเสมอวาสามารถใช งานไดตามมาตรฐาน และจํานวนอุปกรณเหลานี้ตอง
จัดหาไว อยางเพียงพอกับโรงแรมและรีสอรท
3. กอนที่ลูกคาจะตัดสินใจเลือกเขาพักโรงแรมและรีสอรทใดๆ ลูกคาจะประเมินในเรื่องความปลอดภัยในการเขาพัก
ดังนั้นโรงแรมและรีสอรทตองทําใหลูกคาทราบไดวา โรงแรมและรีสอรทใหความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยแกลูกคาเปน
อยางมาก โดยทํ าได ผานการโฆษณาตามชองทางต างๆ นอกจากนี้ลู กค ายั งพิจารณาเรื่องบรรยากาศ และการตกแตง ของ
โรงแรมและรีสอรท ดังนั้นโรงแรมและรีสอรทตองทําใหลูกคาเห็นภาพบรรยากาศและการตกแตงของโรงแรมและรีสอรท ให
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ออกมาไดอยางสวยงามตามแนวคิดของโรงแรมและรีสอรทนั้นๆ รวมถึงควรมีแผนงานในการตกแตงและการปรับปรุงทั้งภายใน
หองพัก และบริเวณโดยรอบใหมีความสวยงามอยูเสมอ และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ลูกคาจะประเมินในเรื่องความสะอาด
ของโรงแรมและรีสอรทกอนตัดสินใจเขาพัก ไมวาจะเปนการทําความสะอาดพื้นที่ในโรงแรมและรีสอรท ภายในหองพักสิ่งที่
โรงแรมและรีสอรทตองทําไดคือ ตองมีการทําความสะอาดอยางเปนมาตรฐาน เพื่อใหภาพของโรงแรมและรีสอรททําใหลูกคา
รับรูไดวาโรงแรมและรีสอรทใหความสําคัญในเรื่องความสะอาดอยางแทจริง นอกจากนี้ ลูกคาในปจจุบันนั้นให ความสําคัญใน
การค นหาข อมู ล ก อนการตั ด สิ นใจเข าพั ก อยู เ สมอ ไม วาจะเป นการดู ร ายละเอี ย ดจากเว็ บ ไซต โ รงแรมและรี ส อร ท ต างๆ
บล็อกเกอร หรือดูจากใบปลิวในงานทองเที่ยว ดังนั้นตองทําใหเว็บไซตของโรงแรมและรีสอรทใชงานงาย รูปภาพและขอมูล
ชัดเจน ตรงกับปจจุบัน ณ ขณะนั้นๆเสมอ รวมถึงเมื่อเวลาโรงแรมและรีสอรทไปออกบูธงานทองเที่ยว ใบปลิวหรือ ใบโฆษณา
ตองแสดงถึงขอมูลตางๆใหไดออกมานาสนใจกวาคูแขงรายอื่นๆ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรจะศึกษาเกี่ยวกับโรงแรมและรีสอรทในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆที่เปนเมืองทองเที่ยวของประเทศไทย หรือพื้นที่อื่นๆ
ที่นาสนใจ
2. ควรทําการศึกษากับกลุมตัวอยางกลุมอื่นๆ ในสถานที่ที่แตกตางกัน รวมถึงขยายกลุมตัวอยางไปเปนชาวตางชาติ
หรือเจาะจงเฉพาะนักทองเที่ยวเปนแตละเชื้อชาติที่มีสัดสวนใหญๆในการเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย เพื่อใหธุรกิจโรงแรม
และรีสอรทของประเทศไทยมีการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
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การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะ
การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บุตรศิรินทร จิวพานิชย1, ชัยวัฒน จิวพานิชย2 และชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล2
1

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษา1.เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการที่มี่คุณภาพ ตามเกณฑ 80/80 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ กอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากลุมตัวอยาง ไดแก นักลุมตัวอยาง นักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปท3ี่ จํานวน 50 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยางเปนหองเรียนที่ผูศึกษา
เปนครูประจําวิชา รับผิดชอบในวิชาภาษาอังกฤษเครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ
เพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคุณภาพ
เครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ย สรุปที่ 4.83แปลผลเหมาะสมมากที่สุด การหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บตามเกณฑที่
กําหนด เทากับ 83.67 / 86.53 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนบนเว็บ โดยใช t - test
เทากับ 53.93 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออก
เสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี
ประสิทธิภาพ 83.67 / 86.53 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80ที่ตั้งไว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีคา t เทากับ 53.93 และ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาอื่นตอไป
คําสําคัญ: การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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The construction of Computer - Assisted Instruction on web program for the
development of integrated English pronunciation of Prathomsuksa 3
students, demonstration school Suan Sunandha Rajabhat Univertsity
Abstract
The purpose of this research was: 1. construction of a lesson on the web to improve English
pronunciation, with integrated quality 80/80; 2. to compare the phonetic English skills before learning the
lesson learned by the web to improve English pronunciation integrated for Prathomsuksa 3 students,
Demonstration School Suan Sunandha Rajabhat Univertsity.
Samples of Prathomsuksa 3 students year 2016consisted of 50 samples that were determined
using the method of sampling. Tools used in the study were lesson on the web and an Achievement test
The findings of quality experts concluded that the most reasonable interpretation 4.83, was that
the efficiency of the construction and development lesson on the web for learning was 83.67 / 86.53
comparing achievement before and after learning a lesson on the web by using t - test was 53.93,and was
statically significant at a .05 level of satisfaction.
Keywords: Construction of Lesson on the web, demonstration school Suan Sunandha Rajabhat Univertsity
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บทนํา
การรเรี ยนในปจจุบั นมี พัฒ นาการด านกระบวนการ และเคื่ องมือที่ใ ชป ระกอบกิจกรรมการเรีย น การเรีย นหรื อ
กระบวนการจั ดการเรีย นรู ตองเป นไปตามพระราชบัญ ญัติ การศึกษาแห งชาติ ฉบั บ พ.ศ. 2542 และฉบั บปรับ ปรุง 2545
โดยเฉพาะหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาและหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แตการพัฒนาระบบการเรียนการสอนยังไมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม อาจกลาวไดวาการเรียนการ
สอนยังคงยึดเอา วิชา เปนหลัก ไมไดยึดเอา คน หรือ ผูเรียนเปนสําคัญ และยังขาดกระบวนการหรือเครื่องมือที่เหมาะสมใน
การเรียนการสอนจึงทําใหการพัฒนาการเรียนการสอนไมไดผลเทาที่ควร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาให “สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนมุงเตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวง
วัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนการจะสงเสริมใหคนไทย นักเรี ยนไทยมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลงนั้น จะตองพัฒนาเด็กวัยเรียนให มีความรูทางวิ ชาการ และสติ ปญญาทางอารมณที่เขม แข็ง สามารถศึกษาหา
ความรูและตอยอดองคความรูไดดวยตนเอง
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะตองมีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ จาก
บทความเรื่องทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่เขียนโดยศ.น.พ.วิจารณพานิชไดกลาววาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคน
ตองเรียนรูตั้งแตชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต คือ 3R x 7C กลาวคือ 3R ไดแก 1. (R)eading (อานออก) 2.
(W)Riting (เขียนได) 3. (A)Rithmetics (คิดเลขเปน) และ 7C ไดแก 1. Critical thinking & problem solving (ทักษะ
ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา) 2.Creativity & innovation (ทักษะดานการสรางสรรคและ
นวั ต กรรม) 3.Cross-cultural understanding (ทั ก ษะด า นความเข า ใจต า งวั ฒ นธรรมต า งกระบวนทั ศ น )
4.Collaboration, teamwork & leadership (ทั ก ษะด า นความร ว มมื อ การทํ า งานเป น ที ม และภาวะผู นํ า )
5.Communications, information & media literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ) 6.Computing
& ICT literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 7.Career & learning skills (ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู) ซึ่งทักษะการเรียนรูเหลานี้จะสงผลใหการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ และเปนการเรียนรู
อยางแทจริง นอกจากนี้ยั งเปนที่ทราบกันดีวาป พ.ศ. 2558 จะเขาสูอาเซี่ยนอยางเต็ มตัว ฉะนันการใชภาษาในการสื่อสาร
ระหวางประเทศก็ยังเปนที่ถกเถียงกันวาจะใชภาษาอะไร แตทางคณะวิจัยมองวาถึงจะเขาสูอาเซี่ยน แตประเทศไทยเราก็ยัง
ความสัม พันธกับ อารยประเทศทั่ วโลกดั งนั้นทางคณะวิจัยจึ งเล็ งเห็นความสําคัญทางด านภาษาที่เ ปนสากลเป นหลั กนั่ นคื อ
ภาษาอังกฤษ
ทักษะการสื่อสารกับการสื่อสารภาษาอังกฤษในยุคปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วนับวามี
ความสําคัญเปนอยางมากในการเรียนรูของนักเรียน ทักษะการสื่อสารที่ดีตองเริ่มจากพื้นฐานในการฝกทักษะ เมื่อฝกฝนบอยๆ
ยอมทําใหเกิดทักษะที่ดีได และถามีเครื่องมือที่ชวยในการฝกฝนจะยิ่งชวยใหเกิดการเรียนรูที่จะพัฒนาทักษะใหดีขึ้นได และ
ดวยในปจจุบันมีความกาวหนาของโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี จึงสามารถอํานวยความสะดวกตอการเรียนการสอน
สามารถประยุกคตโปรแกรมคอมพิวเตอรในการชวยฝกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษไดทุ กที่ทุกเวลาสามารถฝกซ้ําๆ กัน
หลายๆ รอบตามความตองการและไดทุ กสถานที่ทุ กเวลา ขอเพี ยงมีอุปกรณเ ครื่ องมื อ ซึ่ง ป จจุ บันไม ใ ชแ คค อมพิ วเตอร ที่
สามารถเป ด โปรแกรมได แ ลว แตอาจจะเป นอุ ปกรณตั วอื่นๆที่ สามารถเป ด โปรแกรมคอมพิ วเตอร ช วยสอนได จะเห็ น ว า
เทคโนโลยีดานฮารแวรก็พัฒนาไดเทาเทียมคอมพิวเตอรขนาดใหญ ดังนั้นการศึกษาจึงไมควรละเลยในการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนผานเทคโนโลยีเหลานี้เพื่อตอบสนองการเรียนรูอยางสรางสรร และยังสอดครองกับพระราชบัญญัติก ารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และเหตุผลขางตนที่กลาวมาอีกดวย
ในปจจุบันผูวิจัย หัวหนาคณะผูจัยทําหนาที่สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาทําใหทราบวานักเรียนยังขาด
ทักษะการออกเสียงภาอังกฤษ และจําเปนตองมีการแกไขอยางมีระบบและแบบแผนที่ถูกตอง
จากเหตุผลดังกลาว คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยในหัวขอ การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนา
ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1.เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการที่มี่คุณภาพ
และประสิทธิภาพ
2.เพื่ อ ศึ กษาเปรี ย บเที ย บทั กษะการออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษ ก อนเรี ย น และหลั ง เรี ย น ด วยบทเรี ย นบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรั บนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สมมติฐานของการศึกษา
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการที่มี่คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80
2. ทั กษะการออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษ หลั ง เรี ย นสู ง กว าก อนเรี ย น หลั ง จากเรี ย นด ว ยด ว ยบทเรี ย นบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรั บนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปท ี่ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผูรายงานไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้
ประชากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 451 คน
กลุมตัวอยาง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปที่3 จํานวน 50 คน
ตัวแปร ตน คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ
บูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตัวแผลตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการออก
เสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เครื่องมือการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ที่ผานการประเมิน
จากผูเชี่ยวชาญ ระดับมากขึ้นไป
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่มีคาความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1ประสิ ทธิภาพของบทเรียนบนเว็บกับจุ ดประสงคในการจัดทําบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่ อ
พัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา N=50
คะแนนที่ได
คะแนนทดสอบ
คิดเปน
หลังเรียน (E2)
คน ระหวางเรียนในแต รวม 30 คะแนน
รอยละ
ละคาบ (E1)
ที่
1 2
3
30 คะแนน
รอยละ
30 คะแนน
รอยละ
1
9 8
8
24
80.00
24
80.00
2
8 8
8
27
90.00
27
90.00
3
9 9
9
24
80.00
24
80.00
4
8 8
8
25
83.33
25
83.33
5
9 8
8
25
83.33
25
83.33
6
9 8
8
24
80.00
24
80.00
7
8 8
8
27
90.00
27
90.00
8
9 9
9
24
80.00
25
83.33
14 9 8
8
25
83.33
26
86.67
15 9 8
8
25
83.33
26
86.67
16 8 8
8
24
80.00
25
83.33
17 9 9
9
27
90.00
28
93.33
30 9 9
9
27
90.00
27
90.00
31 8 8
8
24
80.00
25
83.33
32 8 8
8
24
80.00
26
86.67
33 9 9
9
27
90.00
27
90.00
34 8 8
8
24
80.00
24
80.00
35 9 9
9
27
90.00
27
90.00
36 8 8
8
24
80.00
25
83.33
37 9 9
9
27
90.00
27
90.00
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ตารางที่ 1 (ตอ)
คะแนนที่ได
คน ระหวางเรียนในแต
ละคาบ (E1)
ที่
1 2
3
38 8 8
8
39 9 9
9
40 8 8
8
41 8 8
8
42 8 8
8
43 9 9
9
44 8 8
8
45 9 9
9
46 8 8
8
47 9 9
9
48 8 8
8
49 9 9
9
50 8 8
8
รวม
N = 50

รวม 30คะแนน

คะแนน
เฉลี่ย
25.1

24
27
24
24
24
27
24
27
24
27
24
27
24
1255

คิดเปน
รอยละ
80.00
90.00
80.00
80.00
80.00
90.00
80.00
90.00
80.00
90.00
80.00
90.00
80.00
4183
E1
=
83.67

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน (E2)
30 คะแนน

24
27
24
25
25
27
25
28
25
27
28
29
28
1298
คะแนน
เฉลี่ย
25.96

รอยละ
80.00
90.00
80.00
83.33
83.33
90.00
83.33
93.33
83.33
90.00
93.33
96.67
93.33
4326.67
E2
=
86.53

จากตารางที่ 1พบวา ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1 ) ตอประสิทธิ ภาพของผลลัพธ (E2 )ของประสิทธิภาพของ
บทเรีย นบนเว็ บกั บจุด ประสงคใ นการจัดทํ าบทเรียนบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนบนเว็ บเพื่ อพั ฒนาทักษะการออกเสีย ง
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคา E1
/E2 = 83.67 / 86.53 โดยคา E1 ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในบทเรียนคิดเปนรอยละ 83.67 และ คา E2
ประสิทธิภาพของผลลัพธคิดเปนรอยละ จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน คิดเปนรอยละ 86.53
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลตางระหวางการประเมินกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช t-test
2
การประเมิน
N
X
D
D

t

กอนเรียน
50
11.62
719
516916
53.93*
หลังเรียน
50
25.96
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ,Df=49
จากตารางที่ 2 คะแนนของนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 50คน กอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหดวย คาที ( ttest) ปรากฏวา คาที ( t-test) เทากับ 53.93มากกวา คาที(t-ตาราง)คือ 1.6766 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงกลาวได
วา คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกัน คะแนนหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียน ซึ่งหมายความวาหลังจากที่นักเรียน
เรียนรูดวยบทเรียนบนเว็บ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวาบทเรียนบนเว็บ สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นดังนั้นบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น จึงมีผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไวอยางมันัยสําคัญทางสถิติที่ .05
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สรุปผล
1. จากการพั ฒ นาและทดลองใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนบนเว็ บ เพื่ อ พั ฒ นาการออกเสี ย ง
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดคิดเปน 83.67 / 86.53 เมื่อนําไปใช กับนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 50 คน
พบวาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนหลั งเรี ยนสูง กวาก อนเรียน อยางมีนัยสํ าคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 แสดงวาบทเรี ยนบนเว็บ ที่
พัฒนาขึ้นนั้นเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใหสูงขึ้ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
2. จากการทดลองใช บ ทเรี ย นบนเว็ บ เพื่ อ เสริ ม สร า งความสามารถในปฏิ บั ติ การทางเสี ย งเพื่ อ ผลิ ต
สื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ที่
จัดไวในแบบฝก คิดเปนรอยละ 83.67 และประสิทธิภาพ ของผลลัพธ( E2 ) คิดเปนรอยละ 86.53 บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนเว็ บเพื่อพัฒ นาการออกเสี ยงภาษาอัง กฤษแบบบูร ณาการ สําหรั บนั กเรี ย นประถมศึกษา ชั้ นป ที่ 3 โรงเรีย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นี้ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 สรุปไดวา บทเรียนบนเว็บเรื่องนี้ มี
ประสิทธิภาพสูง ตามเกณฑ และสามารถนําไปใชสอนในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผลการนําบทเรียนบนเว็บ ไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 50 คน พบวา คะแนนของนักเรียน
ที่เรี ยนโดยใชบทเรีย นคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ เพื่อพัฒนาการออกเสี ยงภาษาอังกฤษแบบบู รณาการ สําหรับ นักเรีย น
ประถมศึ กษา ชั้ นป ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิต มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ สวนสุ นันทา จํ านวน 50 คน มี ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนสูง ขึ้ น
คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกัน มีคาสถิติที ( t-test) เทากับ 53.93 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ ป ได วา ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นโดยบทเรี ย นบนเว็ บ มี ค า สู ง ขึ้ น และจากการเปรี ย บเที ย บ ผล
ความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชคารอยละ พบวาคะแนนโดยภาพรวมเฉลี่ย กอนเรียน
เทากับ 11.62 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 25.96 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14.38 คิดเปนรอยละ 47.93 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนด คือ ตองเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 25 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาเปนรายบุคคล พบวา นักศึกษาไดคะแนนเพิ่มขึ้น
ทุกคน มีคะแนนความกาวหนาตั้งแตรอยละ 43.33 ถึง รอยละ 60.00 แสดงวานักศึกษาที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามเกณฑที่ตั้งไว และจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาโดยแยกเปนกลุมคุณภาพหลัง
การเรียนโดยใชบทเรียนบนเว็บนักศึกษาทั้งหมด (รอยละ100) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี และดีมาก และไมมี
นักศึกษาไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ พอใช และปรับปรุง
อภิปรายผล
1. อภิปรายผลการพัฒนาและการใชบทเรียนบนเว็บจากการพัฒนาและการใชบทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
ปฏิบัติการทางเสียงเพื่อผลิตสื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อภิป รายผลได
ดังนี้
1.1 การพัฒนาและการใชบทเรียนบนเว็บที่สําเร็จลงไดและมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดไว เนื่องจาก ผูรายงานได
ศึกษากระบวนการในการจัดทําบทเรียนบนเว็บ จากแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ ตลอดทั้งได
วิเคราะหเนื้อหาบทเรียนจากหลักสูตร การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม วางแผนการสรางและพัฒนา อีกทั้งยังไดรับความ
อนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ซึ่งความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับดัชนีความสอดคลองระหวางประเด็นคําถามกับ
จุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ การหาคาความเชื่อมั่น ประกอบเปน
เครื่องมือเพื่อใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงสามารถสรางและพัฒนาบทเรียนบนเว็บ
ดังกลาวไดสําเร็จ และสามารถนําไปใชและเผยแพรแกเพื่อนครูในสถานศึกษา อื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวนัช
กังขุนทด. (2551). ไดทําวิจัยเรื่องผลการใชบทเรียนบนเว็บรวมกับกระบวนการสอนที่มีการบูรณาการเนื้อหาแบบสอดแทรก
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
ไทยเจริญวิทยา จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2/2550 จํานวน 105 คน ซึ่งมีผลการวิจัย คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดยใชบทเรียนบนเว็บรวมกับกระบวนการสอนที่มีการบูรณาการเนื้อหาแบบทรอดแทรก คิดเปนรอยละ 88.57 ซึ่งผานเกณฑที่
ธรรมนูญโรงเรียนกําหนดไว โดยนักเรียนรอยละ 80 ไดคะแนนสูงกวารอยละ 70และชัยวัฒน จิวพานิชย (2555). ไดทําวิจัย
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมสรางความสามารถในปฏิบัติการทางเสียงเพื่อผลิตสื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษา
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 40
คน โดยกําหนดกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบวาบทเรียนบนเว็บเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในปฏิบัติการทางเสียงเพื่อผลิตสื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทามีประสิทธิภาพ 83.94 / 89.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีคา t เทากับ
70.26 และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนบนเว็บในภาพรวมเฉลี่ยเทากับ 4.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.68 ในระดับมากที่สุด
1.2
การที่ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บนี้สูงตามเกณฑที่กําหนด มีประสิทธิภาพ เทากับ 83.67 / 86.53
เปนเพราะการสร างและพัฒนาบทเรียนบนเว็บดั งกลาว ผูร ายงานไดศึ กษาข อมูลเบื้องตน วิเคราะห งาน วิเคราะห เนื้อหา
วิเคราะหผูเรียนกลุมเปาหมาย ตลอดจนวิเคราะหจุดประสงค เชิงพฤติกรรมกอนที่จะนํามาวางแผนในการสรางและพัฒนาให
ตรงตามจุดประสงค เชิงพฤติกรรม โดยไดรับคําชี้แนะและจากคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ในการตรวจสอบความที่
ยงตรงของเนื้อหา ความถูกตองของภาษา ความเหมาะสมในการออกแบบ วิธีการเรียนและรู ปแบบการนําเสนอ แลวนํามา
แกไขปรับ ปรุง และพัฒนา แลวจึ งนําบทเรียนบนเว็บ นี้ไปใชทดลองใชกับนักศึกษากลุ มเดี ยว นักศึ กษากลุม เล็ก เพื่อหา
ขอบกพรองอีกครั้งและนํามาแกไขปรับปรุงและพัฒนาอีกครั้ง กอนที่จะนําไปใชทดลองภาคสนามกับนักศึกษาจํานวน 50 คน
จากการดําเนินการวางแผนอยางมี ขั้นตอนและ มีระบบแลว จึงนําไปใชกับนักศึกษากลุม ตัวอยาง จํานวน 50 คน ผลการ
ทดลองพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บมีคาเทากับ 83.67 / 86.53 ซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ .05
1.3 การที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนเพราะวา สภาพการณปจจุบัน
มีการสงเสริมใหครูใชสื่อการเรียนการสอนในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสรางแรงจูงใจแกนักศึกษา ใหมีความอยากที่จะ
เรียนรู อีกทั้ง การเรียน การสอนโดยใชบทเรียนบนเว็บ สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดอยางดี โดยไมซับซอน
ยุงยากมากมายนัก สามารถใชงานไดสะดวก ผูเ รียนลดความกังวล ลดความกลั ว โดยเฉพาะอยางยิ่ งลดความกลัวในการ
เรีย นรู ลงได มาก ทั้ง นี้เ พราะบทเรี ยนบนเว็บ สามารถ ทํ าใหผู เ รีย นเรีย นรู อยางมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น ซึ่ง สอดคลองกั บ
ผลการวิจัยของ หนึ่งฤทัย โสภา. (2549). ไดทําวิจัยเรื่อง การออกแบบและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บเพื่อทบทวน
วิช าออกแบบบรรจุ ภั ณฑ สํ าหรั บ นั กศึกษาระดั บ ปริ ญญาตรี กลุ ม ประชากร เป นนักศึ กษาปริ ญ ญาตรี ชั้ นปที่ 2 ภาควิ ช า
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ภาคเรียน 2/2549 จํานวน 38 คน
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนดังกลาวมีประสิทธิภาพ 82.64/80.07 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ไดตั้งสมมติฐานไวซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Oden (1982) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนเกรด 9 โดย
การเรีย นจากคอมพิ วเตอรช วยสอน และการเรีย นจากการสอนแบบบรรยาย ผลการศึกษาปรากฎวานักเรี ยนที่เ รีย นจาก
คอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนนสูงกวานักเรียนที่เรียนจากการสอนแบบบรรยาย อยางมีนัย สําคัญทางสถิติ ทั้งคะแนนที่วัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวัดทัศนคติและงานวิจัยของ Maruca (2002) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ความสนใจการเรี ยนและเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอภาษาสเปน การศึกษาในครั้ง นี้กลุ มตัวอยางคือนัก ศึกษา
จํานวน 51 คน ซึ่งเป นนักศึกษาที่อยู ในโครงการของสถาบันผูป กครองเพื่ อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา PIQE โดย
เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเขารวมโครงการ ผลการศึกษา พบวา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาระหวางกอนและหลังเขารวมโครงการไมมีความแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาคนควา ผูรายงานมีขอเสนอแนะดังนี้
1.เปนตัวอยางในการพัฒนาบทเรียนอื่นๆ ตอไป
2.ควรพัฒนาบทเรียนบนเว็บวิชาอื่นๆ ตอไป
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บทคัดยอ
การสรางตราสินคา (ปฐมาพร เนตินันทน, 2554) เปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารการตลาดเพื่อสรางการจดจําและ
สรางความแตกตาง สวนบุคลิกภาพตราสินคา เปนหนึ่งในองคประกอบหลักที่ทําใหเกิดการรับรูถึงภาพลักษณตราสินคาขึ้นใน
ใจผูบริโภค บุคลิกภาพตราสินคาเปนบุคลิกที่พัฒนามาจากบุคลิกภาพของมนุษยหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการนําบุคลิกภาพ
ของมนุษยไปเชื่อมโยงกับตราสินคา การวิจัยเรื่อง การออกแบบเรขศิลปที่สื่อสารบุคลิกภาพตราสินคาของผูบริโภคสูงอายุ มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินคาที่พบในผูบริโภคสูงอายุไทยตามลักษณะทางประชากรศาสตร งานวิจัยนี้เปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 60-69 ป จํานวน 100 คน เปนกลุม
ผูสูงอายุที่มีศักยภาพ มีสุขภาพแข็งแรง มีศักยภาพในการบริโภคสินคา และมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อดวยตนเอง ผลการวิจัย
พบวา ผูบริโภคที่เปนผูสูงอายุชาวไทยประกอบดวยกลุมคนที่มีบุคลิกภาพตราสินคาที่แตกตางกันทั้ง 5 บุคลิกภาพ แตคําตอบ
เรื่ององคประกอบทางการออกแบบเรขศิลปที่ถูกเลือกคอนขางจะเหมือนกันอยางเห็นไดชัด แตกตางกันเพียงแคลําดับการ
เลือกเพียงเล็กนอย
คําสําคัญ: บุคลิกภาพตราสินคา, ผูบริโภคสูงอายุ, ตราสินคา, บุคลิกภาพ
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A study of brand personality of the Thai older consumers
Watcharatorn Pensasitorn
Abstract
Brand building(Patamaporn Netinant, 2011) is an important tool in marketing communications to
achieve brand recognition and differentiation between brands.The brand personality is one of the key
components that contribute to the perception of brand image in the minds of consumers(Schiffman &
Kanuk, 2007 as cited inMira KomolwanichandTatri Taiphapoon, 2014; Patcharita Supaphan, 2014).Brand
personality is the personality development from human personality, in other words, the brand is
associated with the personality of men(D. Aaker, 1996; J. Aaker, 1997). The research on graphic design that
communicate brand personality of older consumers aimed to study the brand personality of Thai older
consumers base on demographic.This is a quantitative research, which was conducted by collecting data
from a group of 100 older consumers in Bangkok, aged 60-69 years, who are healthy, high potential for
consumption and buying behavior themselves. The results showed that the Thai older consumers
consists of people with all five brand personality. They provide answers about the graphic design is the
same, obviously, but only different in order of selection.
Keywords: Brand Personality, Older Consumers, Branding, Personality
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บทนํา
สถานการณการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ของไทยในปจจุบันที่ มีจํานวนมากขึ้นนั้น พบวาเปนโสดและอาศัยอยูตาม
ลําพังมากขึ้น สําหรับกลุมผูสูงอายุวัยตน (Young Old อายุ 60-69 ป) เปนกลุมที่มีศักยภาพ (Active Aging) มีรายไดเพียงพอ
ตอการพึ่ งตนเอง ไมย ากจน และมีส วนร วมในกิจกรรมทางด านเศรษฐกิ จและสั งคม (สํานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2548) กลุมผูสูงอายุเหลานี้มักจะเปนผูมีการศึกษาและมีกําลังซื้อสูง อยู
ในชวงที่เรี่ยวแรงยังมี ไมมีโรคภัยคุกคามเบียดเบียน และไมตองพึ่งพาผูอื่นมากนัก สามารถทําอะไรไดหลายสิ่งหลายอยาง ใช
ชีวิตประจําวันไดอยางปกติ การที่มีประชากรสูงวัยจํานวนเพิ่มขึ้น ยอมมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม สัดสวนทางการตลาดสําหรับคนกลุมนี้มีแนวโนมจะมีมูลคามหาศาลในอนาคตอันใกล
ดวยโครงสร างประชากรที่ เปลี่ ยนแปลงนี้ จึงเปนโอกาสทางธุ รกิ จที่จะขยายตัวไดมากขึ้ นในกลุม เป าหมายที่ เป น
ผูสูงอายุ ซึ่งปจจุบันพฤติกรรมของคนกลุมนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากรายงานเรื่อง เมกะเทรนด โอกาสเจาะตลาดกลุม
ผู สู งอายุ
ของ ธนาค าร กสิ กรไทย (retrieved from http://www.kasikornbank.com/TH/SME/KSME
Knowledge/SMETips/Pages/Mega-Trend-Aging-Society.aspx)กลาวถึงพฤติกรรมผูสูงอายุในปจจุบันไวดังนี้
1. มีกําลังซื้อสูง เนื่องจากปจจุบันผูสูงอายุไมตองดูแลใคร จึงทําใหมีเงินจับจายใชสอยในสิ่งที่ตองการไดมากขึ้น
2. ไมยึดติดกับแบรนดใดแบรนดหนึ่ง เพราะเทคโนโลยีทําใหสามารถติดตอกันไดมากขึ้นและสะดวกขึ้น จึงเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันงายขึ้น กลุมผูสูงอายุจึงมีความตองการแบรนดใหมๆ แตตองเปนแบรนดที่ดูนาเชื่อถือ จะชวยให
ตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น
3. ชอบความรวดเร็วและเนนความสะดวกสบาย กลุมผูสูงอายุยุคใหม หัวใจยังวัยรุน จึงชอบความสะดวกรวดเร็ว
และการบริการที่ดี ซึ่งจะเปนอีกหนึ่งปจจัยที่จะดึงดูดใหกลุมผูสูงอายุ เลือกซื้อไดมากกวาสินคาที่ใชงานยากหรือบริการที่ตอง
ใชเวลานาน
4. ใสใจดูแลสุขภาพ กลุมผูสูงอายุยุคใหมมีทั้งความรูและกําลังทรัพย จึงใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น
สินคาสุขภาพที่มีโอกาสเปดตลาด ไดแก อาหารแปรรูป โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ เฟอรนิเจอรที่รองรับสรีระและมีความ
ปลอดภั ย ในการใช งาน สิ นค าไลฟ ส ไตล โดยเฉพาะผลิ ต ภั ณฑ เ ครื่ องสํ าอางออร แ กนิ กที่ ผ ลิ ต จากธรรมชาติ ห รือสมุ นไพร
เนื่องจากมีความปลอดภัยกวาการใชสารเคมี เครื่องมือที่ใชทางการแพทย ผลิตภัณฑที่ใชในการสรางและตกแตงบานที่มีความ
ปลอดภัยในการใชชีวิตภายในบาน
บุคลิกภาพตราสินคาเปนชุดของลักษณะของมนุษยที่แสดงออกถึงตราสินคานั้น ๆ เปนสิ่งที่ผบู ริโภคสามารถเชื่อมโยง
กับตราสินคาได โดยมี ลักษณะของตราสินคาที่สอดคลองกับลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของกลุมผูบริโภคที่เปนเปาหมายทาง
การตลาด คนซื้อสินคาจากตราสินคาที่พวกเขาเชื่อมโยงหรือเกี่ยวพันดวย และกระบวนการของการเชื่อมโยงของผูบริโภคมี 3
ระดับ ดังนี้
1. ความเชื่อมโยงในแงของฟงกชั่นสินคาตอบสนองความตองการหรือไม
2. ความเชื่อมโยงในแงของราคาที่เหมาะสม
3. ความเชื่อมโยงในแงของภาพลักษณที่ตรงกับบุคลิกภาพของผุบริโภค
ทุกตราสินคามีบุคลิกภาพซึ่งเกี่ยวของกับวิธีการที่ผูบริโภครับรูในตราสินคานั้น และการที่ตราสินคามีความแตกตาง
จากคูแขงโดยสื่อสารผานบุคลิกภาพตราสินคาที่เชื่อมโยงลักษณะของมนุษยกับตราสินคา
แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้ า
เอเคอร แบงบุคลิกภาพตราสินคาออกเปน 5 กลุม (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547; ปาริชาติ นัคเรศ, 2549; สุธี อยูยิ้ม,
2551) ดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) เปนตราสินคาที่มีบุคลิกที่จริงใจ หวงใยซึ่งกันและกันประหนึ่งเปน
สมาชิกในครอบครัว ประกอบดวยบุคลิกแบบที่ เปนคนธรรมดา (Down-to-Earth) เปนคนอบอุน รักครอบครัว (Familyoriented) เปนคนไมเปดรับสิ่งใหมๆ (Small-town) เปนคนซื่อสัตย (Honest) เปนคนจริงใจ (Sincere) มีความเปนตัวของ
ตัวเอง (Real) เปนคนดูแลสุขภาพ (Wholesome) เปนคนที่ไมเหมือนใคร (Original) เปนคนสนุกสนานราเริง (Cheerful)
เปนคนมีอารมณออนไหว (Sentimental) และเปนคนที่เปนมิตร (Friendly) ตัวอยางของตราสินคาที่มีบุคลิกภาพแบบนี้
ไดแก Coke, Hallmark และ GSM Advance
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กลุมที่ 2 บุคลิกภาพแบบนาตื่นเตน (Excitement) เปนตราสินคาที่มีบุคลิกที่ดูมีพลังอยูเสมอประกอบดวยบุคลิก
แบบที่ เปนคนชอบความทาทาย (Daring) เปนคนนําสมัย (Trendy) เปนคนที่โลดโผน (Exciting) เปนคนที่มีชีวิตชีวา
(Spirited) เปนคนเทห (Cool) ดูเปนวัยรุน (Young) เปนคนมีจินตนาการ (Imaginative) มีความโดดเดนเฉพาะตัว (Unique)
เปนคนทันสมัย (Up-to-date) เปนคนรักอิสระ (Indepentdent) และเปนคนรวมสมัย (Contemporary)ตัวอยางของตรา
สินคาที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ ไดแก Pepsi, Hutch และ Dtac
กลุมที่ 3 บุคลิกภาพแบบผูมีความสามารถ (Competence) เปนตราสินคาที่สะทอนการเปนผูรู เปนเหมือนเพื่อนที่
เรียนเกง ไดรับการยกยองอยูเสมอ มีความเปนผูใหญ และพึ่งพาไดประกอบดวยบุคลิกแบบที่ เปนคนนาเชื่อถือ (Reliable)
เปนคนขยัน (Hard-working) เปนคนมั่นคง (Secure) เปนคนฉลาด (Intelligent) เปนผูเชี่ยวชาญ (Technical) เปนคนที่
ชอบชวยเหลือผูอื่น (Corporate) เปนคนที่ประสบความสําเร็จ (Successful) มีความเปนผูนํา (Leader) และเปนคนที่มีความ
มั่นใจในตนเอง (Confident)ตัวอยางของตราสินคาที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ ไดแก นิตยสาร BrandAge
กลุมที่ 4 บุคลิกภาพแบบหรูหรามีฐานะ (Sophistication) เปนตราสินคาที่มีบุคลิกเหมือนเปนเจานาย ดูภูมิฐาน มี
ฐานะการเงินดีประกอบดวยบุคลิกแบบที่ เปนชนชั้นสูง (Upper-class) เปนคนใชชีวิตหรูหรา (Glamorous) เปนคนดูดี
(Good-looking) เปนคนมีเสนห (Charming) มีความเปนผูหญิง ออนโยน (Feminine) และเปนคนเรียบงาย
(Smooth)ตัวอยางของตราสินคาที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ ไดแก BMW และ Mercedes-Benz
กลุมที่ 5 บุคลิกภาพแบบหาวหาญ (Ruggedness) ประกอบดวยบุคลิกแบบที่ เปนคนชอบกิจกรรมนอกบาน
(Outdoorsy) มีความเปนชาย เขมแข็ง (Masculine) มีความเปนสากล (Western) เปนคนแข็งแกรง (Tough) และเปนคน
หาวหาญ (Rugged)ตัวอยางของตราสินคาที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ ไดแก Nike และ Marlboro

ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดเรื่องบุคลิกภาพตราสินคา ของ Jennifer Aaker
ที่มา: Aaker, J. (1997) Dimensions of brand personality (p.352).
Journal of Marketing Research, 34(3), 347-356.

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินคาหลักและบุคลิกภาพรองที่พบในผูบริโภคสูงอายุไทยตามลักษณะทางประชากรศาสตร
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ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ใชแบบสอบถามปลายปดเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นจาก
ขอมูลสองสวนคือขอมูลทางประชากรศาสตรและขอมูลแนวคิดเรื่องบุคลิกภาพตราสินคาเพื่อใหกลุมตัวอยางเลือกตอบ
(Check List) โดยใหเลือกตอบขอมูลทางประชากรศาสตรในสวนแรก และใหเลือกขอความที่สื่อสารถึงตัวตนของผูตอบในสวน
ที่สอง กอนที่จะนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูล ผุวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานงานวิจัย 5 ทานทํา
การประเมิน ดวยวิธีการวัดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของคําถามงานวิจัยครั้งนี้ มีคาอยูระหวาง 0.8 ถึง 1.0 และมีคาเฉลี่ย
IOC โดยรวมของแบบสอบถาม คือ 0.99 ซึ่งเปนคาคะแนนที่เหมาะสมที่จะนําไปใชเก็บขอมูลได
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้ เปนผูบริโภคสูงอายุในกรุงเทพมหานครจํานวน 100 คนที่มีอายุ 60-69 ป เปนกลุม
ผูสูงอายุที่มีศักยภาพ มีสุขภาพแข็งแรง มีศักยภาพในการบริโภคสินคา และมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ในงานวิจัยนี้ใชวิธีการหาแบบสอง
ทาง (Crosstabs) เพื่อจัดกลุมขอมูลใหแบงตามบุคลิกภาพตราสินคา โดยขอมูลเปนแบบใหเลือกตอบ ใชวิธีวิเคราะหหา
คาความถี่แลวแปลงเปนคารอยละ สรุปออกมาเปนลําดับของคําตอบ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนําเสนอโดยแบงตามกลุมบุคลิกภาพตราสินคา 5 กลุม คือ จริงใจ นาตื่นเตนผูมีความสามารถ หรูหรา
และหาวหาญ ซึ่งแยกประเด็นตามลักษณะทางประชากรศาสตร เรื่อง สถานภาพ การดํารงชีวิต ระดับการศึกษา รายได อาขีพ
ที่ทํากอนอายุ 60 ป และ กิจกรรมที่สนใจ สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 สัดสวนของผูบริโภคสูงอายุไทยที่พบใน 5 บุคลิกภาพตราสินคา
บุคลิกภาพตราสินคา
หรูห
ผูมี
ควา
รา
มสา
มาร
ถ
24.35% 18.91% 23.58% 20.21%
จริง
ใจ

รายการ
ผูบริโภคสูงอายุไทย อายุ 60-69 ป
Ranking

1

นา
ตื่นเ
ตน

4

2

3

หาว
หา
ญ
12.95
%
5

รวม

100%

จากตารางที่ 1 พบวา ผูบริโภคสูงอายุไทยมีบุคลิกภาพตราสินคา แบบ 1) บุคลิกภาพตราสินคแบบจริงใจ 2)
บุคลิกภาพตราสินคาแบบผูมีความสามารถ 3) บุคลิกภาพตราสินคาแบบหรูหรา 4) บุคลิกภาพตราสินคาแบบนาตื่นเตน รอย
ละ 18.91 และ 5) บุคลิกภาพตราสินคาแบบหาวหาญ ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 สถานภาพของผูบริโภคสูงอายุไทยใน 5 บุคลิกภาพตราสินคา
บุคลิกภาพตราสินคา
จริง
ใจ

นา
ตื่นเ
ตน

หรูห
รา

หาว
หา
ญ

16.4%

ผูมี
ควา
มสา
มาร
ถ
14.4%

โสด

12.8%

16.9%

18.1%

สมรส

47.2%

47.5%

47.8%

45.1%

47.2%

หมาย

32.6%

23.7%

24.7%

23.9%

23.6%

หยาราง

7.3%

12.4%

13.1%

14.1%

11.1%

100.0%

100.0%

100.0%

รายการ

รวม

100.0% 100.0%

จากตารางที่ 2 พบวา ผูบริโภคสูงอายุไทยทั้ง 5 กลุมบุคลิกภาพตราสินคา อยูในสถานภาพ 1) สมรส 2) เปนหมาย
3) โสด และ 4) หยาราง ตามลําดับ
ตารางที่ 3 การดํารงชีวิตของผูบริโภคสูงอายุไทยใน 5 บุคลิกภาพตราสินคา
บุคลิกภาพตราสินคา
หรูห
รา

หาว
หา
ญ

27.7%

ผูมี
ควา
มสา
มาร
ถ
27.2%

26.0%

26.4%

66.7%

58.2%

60.1%

62.0%

61.1%

9.4%

14.1%

12.7%

12.0%

12.5%

100.0%

100.0%

100.0%

จริง
ใจ

นา
ตื่นเ
ตน

อยูลําพัง

24.0%

อยูกับครอบครัว

รายการ

อยูกับผูอื่น
รวม

100.0% 100.0%

จากตารางที่ 3 พบวา ผูบริโภคสูงอายุไทยทั้ง 5 กลุมบุคลิกภาพตราสินคา มีการดํารงชีวิตแบบ 1) อยูกับครอบครัว
2) อยูลําพัง และ 3) อยูกับผูอื่น ตามลําดับ
ตารางที่ 4 ระดับการศึกษาของผูบริโภคสูงอายุไทยใน 5 บุคลิกภาพตราสินคา
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บุคลิกภาพตราสินคา
จริง
ใจ

นา
ตื่นเ
ตน

หรูห
รา

หาว
หา
ญ

57.1%

ผูมี
ควา
มสา
มาร
ถ
53.9%

ต่ํากวาปริญญาตรี

65.3%

59.1%

51.4%

ปริญญาตรี

27.4%

35.0%

39.2%

31.7%

41.7%

ปริญญาโท

7.3%

7.9%

6.9%

9.2%

6.9%

ปริญญาเอก

0

0

0

0

0

100.0%

100.0%

100.0%

รายการ

รวม

100.0% 100.0%

จากตารางที่ 4 พบวา ผูบริโภคสูงอายุไทยทั้ง 5 กลุมบุคลิกภาพตราสินคา มีระดับการศึกษา 1) ต่ํากวาปริญญาตรี 2)
ปริญญาตรี และ 3) ปริญญาโท
ตารางที่ 5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภคสูงอายุไทยใน 5 บุคลิกภาพตราสินคา
บุคลิกภาพตราสินคา
หรูห
รา

หาว
หา
ญ

36.2%

ผูมี
ควา
มสา
มาร
ถ36.4%

38.0%

34.7%

38.9%

47.5%

41.6%

40.8%

40.3%

30,001-40,000 บาท

15.3%

14.7%

19.6%

19.0%

22.2%

40,001-50,000 บาท

0.7%

0.6%

0.7%

1.4%

0

50,001-60,000 บาท

1.4%

1.1%

1.4%

0.7%

1.4%

มากกวา 60,000 บาท

0.3%

0

0.3%

0

1.4%

100.0%

100.0%

100.0%

จริง
ใจ

นา
ตื่นเ
ตน

ต่ํากวา 10,000 บาท

43.4%

10,000-30,000 บาท

รายการ

รวม

100.0% 100.0%

จากตารางที่ 5 พบวา ผูบริโภคสูงอายุไทยที่มีบุคลิกภาพตราสินคาแบบจริงใจ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน1) ต่ํากวา
10,000 บาท2) 10,000-30,000 บาท 3) 30,001-40,000 บาท 4) 50,001-60,000 บาท 5) 40,001-50,000 บาทและ 6)
มากกวา 60,000 บาทตามลําดับ
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ผูบริโภคสูงอายุไทยที่มีบุคลิกภาพตราสินคาแบบนาตื่นเตน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 1)10,000-30,000 บาท 2) มี
รายไดต่ํากวา 10,000 บาท 3) 30,001-40,000 บาท4)50,001-60,000 บาทและ 5) มีรายได 40,001-50,000ตามลําดับ
ผูบริโภคสูงอายุไทยที่มีบุคลิกภาพตราสินคาแบบผูมีความสามารถ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 1)10,000-30,000 บาท2)
มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท 3) 30,001-40,000 บาท 4) 50,001-60,000 บาท 5)40,001-50,000 บาทและ 6) มีรายได
มากกวา 60,000 บาท ตามลําดับ
ผูบริโภคสูงอายุไทยที่มีบุคลิกภาพตราสินคาแบบหรูหรา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 1)10,000-30,000 บาท2) มีรายได
ต่ํากวา 10,000 บาท 3)30,001-40,000 บาท 4)40,001-50,000 บาทและ 5) มีรายได 50,001-60,000 บาทตามลําดับ
ผูบริโภคสูงอายุไทยที่มีบุคลิกภาพตราสินคาแบบหาวหาญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 1)10,000-30,000 บาท2) มีรายได
ต่ํากวา 10,000 บาท 3)30,001-40,000 บาท 4)50,001-60,000 บาทและ 5) มีรายไดมากกวา 60,000 บาทตามลําดับ
ตารางที่ 6 อาชีพที่ทํากอนอายุ 60 ป ของผูบริโภคสูงอายุไทยใน 5 บุคลิกภาพตราสินคา
บุคลิกภาพตราสินคา
จริง
ใจ

นา
ตื่นเ
ตน

หรูห
รา

หาว
หา
ญ

29.4%

ผูมี
ควา
มสา
มาร
ถ
26.8%

24.7%

22.5%

23.6%

4.9%

6.2%

7.2%

6.3%

9.7%

17.4%

19.8%

13.4%

16.2%

15.3%

4.9%

6.2%

6.5%

5.6%

9.7%

พนักงานบริษัทเอกชน

11.1%

9.0%

9.6%

12.0%

6.9%

กิจการสวนตัว

22.9%

20.9%

25.8%

24.6%

26.4%

ไมไดทํางาน

12.2%

4.0%

7.9%

9.2%

5.6%

2.1%

4.5%

2.8%

3.5%

2.8%

100.0%

100.0%

100.0%

รายการ
ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจางทั่วไป
เกษตรกร

อื่นๆ
รวม

100.0% 100.0%

จากตารางที่ 6 พบวา อาชีพที่ทํากอนอายุ 60 ป 3 อันดับแรกของผูบริโภคสูงอายุไทยที่มีบุคลิกภาพตราสินคาแบบ
จริงใจ แบบนาตื่นเตน และแบบผูมีความสามารถ คือ 1) ขาราชการ 2) กิจการสวนตัว และ 3) รับจางทั่วไป สวนอาชีพที่ทํา
กอนอายุ 60 ป 3 อันดับแรกของผูบริโภคสูงอายุไทยที่มีบุคลิกภาพตราสินคาแบบหรูหราและหาวหาญ คือ 1) กิจการสวนตัว
2) ขาราชการ และ 3) รับจางทั่วไป

ตารางที่ 7 กิจกรรมและสิ่งที่สนใจของผูบริโภคสูงอายุไทยใน 5 บุคลิกภาพตราสินคา
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บุคลิกภาพตราสินคา

หัตถกรรม

3.7%

2.6%

ผูมี
ควา
มสา
มาร
ถ 3.6%

วาดภาพ

1.8%

2.9%

เลนดนตรี

1.3%

ทําสวน

จริง
ใจ
รายการ

นา
ตื่นเ
ตน

หรูห
รา

หาว
หา
ญ

4.5%

2.8%

2.1%

1.9%

1.5%

1.8%

1.1%

1.9%

0.6%

10.0%

8.8%

10.5%

9.8%

9.5%

รองเพลง

2.9%

4.9%

4.1%

3.2%

4.6%

สวดมนต

9.7%

7.5%

7.7%

9.0%

8.0%

อานหนังสือ

6.6%

7.1%

7.4%

7.3%

8.0%

10.1%

10.1%

9.1%

9.0%

10.1%

งานชางตาง ๆ

6.4%

6.1%

7.5%

5.8%

7.6%

ทําอาหาร

7.3%

7.0%

7.2%

9.0%

4.3%

10.7%

8.3%

8.3%

9.8%

8.6%

เลนกีฬา

3.7%

4.8%

5.3%

4.5%

5.8%

เตนรํา

1.8%

2.8%

1.6%

1.8%

2.1%

ไปเยี่ยม / พบปะเพื่อนฝูง

7.7%

9.4%

7.2%

7.9%

8.3%

ทองเที่ยว

7.1%

6.3%

7.9%

6.9%

8.0%

สุขภาพ
อื่น ๆ (ไดแก สองพระเครื่อง / ทํางานบาน / เลน
Facebook กับเพือน / เลน Internet / ดูโทรทัศน)

5.8%
3.5%

5.5%
4.3%

6.4%
2.8%

5.2%
2.3%

6.7%
3.7%

100.0%

100.0%

100.0%

เลี้ยงสัตว

เขาวัด / ไปโบสถ / มัสยิด

รวม

100.0% 100.0%

จากตารางที่ 6 พบวา กิจกรรมและสิ่งที่สนใจ 3 อันดับแรกของผูบริโภคสูงอายุไทยที่มีบุคลิกภาพตราสินคาแบบ
จริงใจ คือ 1) เขาวัด ไปโบสถ หรือไปมัสยิด 2) เลี้ยงสัตว และ 3) ทําสวน
กิจกรรมและสิ่งที่สนใจ 3 อันดับแรกของผูบริโภคสูงอายุไทยที่มีบุคลิกภาพตราสินคาแบบนาตื่นเตน คือ 1) เลี้ยงสัตว
2) ไปเยี่ยม พบปะเพือนฝูง และ 3) ทําสวน
กิจกรรมและสิ่งที่สนใจ 3 อันดับแรกของผูบริโภคสูงอายุไทยที่มีบุคลิกภาพตราสินคาแบบผูมีความสามารถ คือ 1)
ทําสวน 2) เลี้ยงสัตว และ 3) เขาวัด ไปโบสถ หรือไปมัสยิด
กิจกรรมและสิ่งที่สนใจ 3 อันดับแรกของผูบริโภคสูงอายุไทยที่มีบุคลิกภาพตราสินคาแบบหรูหรา คือ 1) ทําสวน
และเขาวัด ไปโบสถ หรือไปมัสยิด 2) สวดมนต เลี้ยงสัตว และ ทําอาหาร
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กิจกรรมและสิ่งที่สนใจ 3 อันดับแรกของผูบริโภคสูงอายุไทยที่มีบุคลิกภาพตราสินคาแบบหาวหาญ คือ 1) เลี้ยงสัตว
2) ทําสวน และ 3) เขาวัด ไปโบสถ หรือไปมัสยิด
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 8สรุปผลการวิจัย
บุคลิกภาพ
จริงใจ
สถานภาพ

ผูมีความสามารถ

หรูหรา

น่าตืนเต้ น

หาวหาญ

1) สมรส 2) เปนหมาย 3) โสด 4) หยาราง

การดํารงชีวิต

1) อยูกับครอบครัว 2) อยูลําพัง 3) อยูกับผูอื่น

ระดับการศึกษา

1) ต่ํากวาปริญญาตรี 2) ปริญญาตรี 3) ปริญญาโท

รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน (บาท)

1) ต่ํากวา 10,000
2) 10,000-30,000
3) 30,001-40,000
4) 50,001-60,000
5) 40,001-50,000
6) มากกวา 60,000

อาชีพที่ทํา
กอนอายุ 60 ป

1) ขาราชการ
1) ขาราชการ
1) กิจการสวนตัว 1) ขาราชการ
1) กิจการสวนตัว
2) กิจการสวนตัว 2) กิจการสวนตัว 2) ขาราชการ
2) กิจการสวนตัว 2) ขาราชการ
3) รับจางทั่วไป 3) รับจางทั่วไป 3) รับจางทั่วไป 3) รับจางทั่วไป 3) รับจางทั่วไป

กิจกรรมและ
สิ่งที่สนใจ
3 อันดับแรก

1) เขาวัด ไปโบสถ
หรือไปมัสยิด
2) เลี้ยงสัตว
3) ทําสวน

1) 10,000-30,000
2) ต่ํากวา 10,000
3) 30,001-40,000
4) 50,001-60,000
5) 40,001-50,000
6) มากกวา 60,000

1) 10,000-30,000
2) ต่ํากวา 10,000
3) 30,001-40,000
4) 40,001-50,000
5) 50,001-60,000

1) ทําสวน
2) เลี้ยงสัตว
3) เขาวัด ไปโบสถ
หรือไปมัสยิด

1) ทําสวน และ
เขาวัด ไปโบสถ
หรือไปมัสยิด
2) สวดมนต เลี้ยง
สัตว และ
ทําอาหาร

1) 10,000-30,000
2) ต่ํากวา 10,000
3) 30,001-40,000
4) 50,001-60,000
5) 40,001-50,000

1) เลี้ยงสัตว
2) ไปเยี่ยม พบ
ปะเพือนฝูง
3) ทําสวน

1) 10,000-30,000
2) ต่ํากวา 10,000
3) 30,001-40,000
4) 50,001-60,000
5) มากกวา 60,000

1) เลี้ยงสัตว
2) ทําสวน
3) เขาวัด ไปโบสถ
หรือไปมัสยิด

จากสรุปผลการวิจัยที่กลาวมาขางตนสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1) ลักษณะทางประชากรศาสตรดาน สถานภาพ การดํารงชีวิต และระดับการศึกษาของผูบริโภคสูงอายุไทย พบวา
มีลักษณะเหมือนกัน แมวาบุคลิกภาพตราสินคาที่พบในแตละคนตางกัน อาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งคือลักษณะทาง
ประชากรศาสตรทั้ง 3 ดานดังกลาว ไมมีความเชื่อมโยงกับบุคลิกภาพตราสินคาที่แตกตางกันของกลุมผูบริโภค ในขณะที่
ลักษณะดานอื่น ๆ มีความเชือมโยงกับบุคลิกภาพเตราสินคาพียงเล็กนอย
2) มากกวารอยละ 50 ของผูบริโภคสูงอายุไทยมีรายไดตอเดือนมากกวา 10,000 บาท โดยเฉพาะกลุมที่มีบุคลิกภาพ
แบบจริงใจ แบบผุมีความสามารถ และแบบหาวหาญ มีรายไดสูงสุดเกิน 60,000 บาทตอเดือน
3) อาชีพที่ทํากอนอายุ 60 ป 3 อันดับแรกของผูบริโภคสูงอายุไทย ทั้ง 5บุคลิกภาพตราสินคาคือ เปนขาราชการ ทํา
กิจการสวนตัว และ รับจางทั่วไป แตกตางกันเล็กนอยเรื่องของลําดับ
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4) กิจกรรมและสิ่งที่สนใจของผูบริโภคสูงอายุไทยสวนใหญไดแก ทําสวน เขาวัด ไปโบสถ หรือไปมัสยิด และเลี้ยง
สัตว แตพบวามีสวนหนึ่งที่มีบุคลิกภาพตราสินคาแบบนาตื่นเตนที่ชอบไปเยี่ยม / พบปะเพื่อนฝูง และบุคลิกภาพตราสินคา
แบบหรูหรา ชอบสวดมนต และทําอาหารดวย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปเปนเครื่องพิจารณาสําหรับนักการตลาดหรือผูที่ทํางานเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายที่เปน
ผูสูงอายุ เพื่อใหรูจักกับพวกเขากอนในเบื้องตนกอนที่จะวางกลยุทธทางการตลาด โดยเฉพาะเจาของกิจการที่ตองการสราง
ตราสินคาใหกับผลิตภัณฑที่เปนสินคาหรือบริการของตนเองเพื่อใหมีความแตกตางจากคูแขงขัน ขอมูลดังกลาวสามารถ
นําไปใชเพื่อกําหนดจุดขาย ตําแหนงทางการตลาด ตลอดจนการสรางตราสินคาใหเหมาะสมและโดนใจกลุมเปาหมายที่
ตองการได
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
สําหรับผูวิจัยที่สนใจกลุมเปาหมายที่เปนผูสูงอายุ สามารถศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographic)
โดยใชหลักเกณฑตามความแตกตางกันของการดํารงชีวิต หรืออาจใชความแตกตางกันของบุคลิกลักษณะของมนุษยรวมไปถึง
การศึกษาตามลักษณะพฤติกรรม (Behavioristic segmentation)โดยใชหลักเกณฑความรู ทัศนคติ การใชผลิตภัณฑ การ
ตอบสนองตอคุณสมบัติผลิตภัณฑ หรือโอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ วาทั้งสองแนวคิดมีความเชื่อมโยงกับบุคลิกภาพตราสินคาใน
แบบตาง ๆ หรือไม เพื่อที่จะสามารถนํามาใชเปนปจจัยในการสรางความแตกตางใหกับสินคาหรือบริการตาง ๆ ได
นอกจากนี้ กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในงานวิจัยนี้ ไดกําหนดคุณลักษณะทางพฤติกรรมแบบกวาง ๆ เพียง 4-5
คุณลักษณะเทานั้น อีกทั้งยังเลือกเก็บขอมูลแบบกระจายโดยไมไดกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน อาจเปนสวนหนึ่งที่ทําใหคําตอบ
ออกมาคลาย ๆ กัน ดังนั้น หากตองการตอยอดงานวิจัยเพิ่มเติม ควรมีการกําหนดคุณลักษณะของกลุมตัวอยางให
เฉพาะเจาะจงและละเอียดมากขึ้น รวมถึงกําหนดขอบเขตการเก็บขอมูลใหทั่วถึง อาจจะทําใหไดคําตอบที่มีความชัดเจนขึ้น
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนชุดโครงการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคหลักเนนเพื่อการพัฒนาตนแบบการดําเนินธุรกิจสหกรณรถโดยสาร
สาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน โดยอาศัยขอมูลของโครงการยอยทั้งหมด 5 โครงการมาทําการสั งเคราะหดวย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการจัดทําขอมูลใหเขาระเบียบเขาเรื่อง จําแนกชนิดของขอมูล การตีความใหค วามหมาย การจัด
หมวดหมู อธิบายความ และเรียบเรียง พัฒนาวิเคราะห ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา ภาครัฐควรดําเนินการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ
สําหรับสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ในระยะยาวอยางชัดเจน โดยการกําหนดมาตรการที่เปนระบบผานการกําหนดเปน
ตัวบทกฎหมาย ทั้งในแงของการบังคับ การคุมครองและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา รวมถึงสงเสริมและจูงใจใหภาคเอกชนเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
คําสําคัญ: การจัดการธุรกิจ, สหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่
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Sustainable Development of Participated
Public Taxi Business Cooperative
Abstract
The purpose of this research project was to study the sustainable development of a participating
public taxi business cooperative, using data sets of five sub-projects. The Qualitative Research, including
categories, meaning, and descriptive analysis were applied to analyze the data. The findings revealed that
the government should develop the publicly hired vehicle operators over the long term by supporting
systematically effective measures in terms of the amendment and revision of laws for enforcing,
protecting, and ensuring development. They should promote and encourage participation by the private
sectors in the development process.
Keywords: Management, Public Taxi Business Cooperative
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บทนํา
การประกอบการธุรกิจรถโดยสารสาธารณะนั้น แมวาจะมีความสําคัญในเชิงมูลคาตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม
มากนัก แตถือวามีบทบาทความสําคัญในแงที่เปนธุรกิจซึ่งมีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวซึ่งเปนรายไดหลักทาง
หนึ่ ง ของประเทศไทยมาโดยตลอด โดยเป นธุ ร กิ จที่ ส นั บ สนุ นการเดิ นทางท องเที่ ย วไปยั ง สถานที่ ต างๆของนั กท องเที่ ย ว
ภายในประเทศ ธุรกิจรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถแท็กซี่ (Taxi) นั้นยังมีความสําคัญในแงภาพลักษณดานการทองเที่ยว
ของประเทศเปนอยางมากในฐานะเปนดานแรกที่นักทองเที่ยวตางชาติจะใชบริการเพื่อเดินทางไปยังสถานที่พักในวันแรกที่
เดินทางมาถึง ทั้ งนี้จากขอมู ลงานวิจัยเมื่อไมนานมานี้ไ ดแสดงใหเ ห็นวา ปจจั ยและแนวโนมที่ มีผลต อการเปลี่ย นแปลงของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยที่มีความสําคัญประการหนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวจากความเจริญทาง
เทคโนโลยีและการสื่อสารทําใหนักทองเที่ยวสามารถคนหาขอมูลเพื่อการซื้อสินคาและบริการทองเที่ยวทางอินเตอรเน็ตไดดวย
ตนเอง มีผลใหนักทองเที่ยวมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ นักทองเที่ยวในอนาคตมีแนวโนมที่จะจัดการเดินทางเอง
ทําใหการซื้อแพคเกจทัวรในลักษณะที่รวมบริการทุกอยางไวดวยกันจะมีนอยลง รวมถึงมีระยะเวลาในการวางแผนการเดินทาง
ที่สั้นลง และสนใจการเดินทางแบบกระชั้นชิด (Last Minute Holiday) มากขึ้น(สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม , 2555) เชนนี้ ความสําคัญของรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถแท็กซี่ในอนาคตจะมีม ากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากแท็กซี่เป
นรถโดยสารสาธารณะประเภทหนึ่ ง ที่ใ ห บ ริ การสํ าหรั บ ผู  โ ดยสารคนเดี ย วหรื อกลุ  ม เล็กๆ สํ าหรั บว าจ างไปยั ง สถานที่ ซึ่ง
ผูโดยสารตองการไมวาในระยะทางใกลหรือไกลซึ่งระบบขนสงสาธารณะอื่นๆอาจจะใหบริการไดไมทั่วถึงหรือไมสะดวกสบาย
ในการเดินทางทั้งนี้ยังไมนับรวมถึงการใชบริการของผูโดยสารคนไทยเองที่นิยมใชบริการรถแท็กซี่เปนจํานวนมากในแตละวันดวย
อยางไรก็ตาม แมประเทศไทยจะมีความไดเปรียบในดานการทองเที่ยวไมวาจะเปนเรื่องทําเลที่ตั้งของประเทศ ความ
หลากหลายและความสวยงามของแหลงทองเทีย่ วและคุณภาพการใหบริการของไทย วัฒนธรรมรวมทั้งลักษณะของความเปน
ไทยซึ่งเปนที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวตางชาติ แตก็มีอุปสรรคสําคัญคือ บุคลากรและผูประกอบการในธุรกิจทองเที่ยว ยังขาด
ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใชภาษาอังกฤษทักษะในการบริหารจัดการ และการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ ซึ่ง
รวมถึ ง โดยเฉพาะบุ ค ลากรทั้ ง ผู ป ระกอบการและผู ขั บ ขี่ ใ นธุ ร กิ จรถโดยสารสาธารณะด วย อี กทั้ ง หากมองในแง ข องการ
ประกอบการรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถแท็ กซี่ เ องก็ ยั ง มี ป ญ หาอื่ น ๆอี กหลายประการในการดํ า เนิ นธุ ร กิ จทั้ ง ตั ว
ผูประกอบการ ผูขับขี่ ผูโ ดยสาร ไปจนถึงระดับภาครัฐในการกํากับดูแลธุรกิจประเภทนี้ดวย
จากขอมูลสถิติจํานวนรถแท็กซี่ของกรมการขน สงทางบก พบวา ประเทศไทยมีรถแท็กซี่ที่ขึ้นทะเบียนจํานวน 99,375
คัน จําแนกเปนรถแท็กซี่สวนบุคคล (รถแท็กซี่ สีเขียวเหลือง) จํานวน 23,757 คัน และรถแท็กซี่นิติบุคคล จํานวน 75,618 คัน
(กรมการขนสงทางบก, 2557) ซึ่งรถแท็กซี่นิติบุคคลนั้นสวนมากจะดําเนินการในรูปแบบของสมาชิกของสหกรณแท็กซี่มาก
ที่สุด โดยมีอยูไมต่ํากวา 40 สหกรณ ซึ่งถือวาเปนปริมาณรถที่มากอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการเปดเสรีแท็กซี่ใหเป นไปตาม
กลไกตลาดและยังไมมีระบบควบคุมจัดการที่ดีพอ สงผลทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพการบริการและความเสี่ยงแกผูโดยสารที่
ตองเผชิญกับความไมแนนอนในมาตรฐานการใหบริการของผูขับรถ
หากมองในแงตัวผูขับรถแท็กซี่ ผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่สวนใหญไมมีรถเปนของตนเอง แตอาศัยการเชารถจากผู
ประกอบการที่ ใ ห เช ารถแท็กซี่ เ ป นเวลา 12-24 ชั่ วโมงต อวั นและส งผลทํ าให มี ร ะยะเวลาการทํ างานนานกว า 8 ชั่ วโมง
นอกจากนี้ การขับรถเปนการทํางานในพื้นที่จํากัด อาจสงผลตอสุขภาพของผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ได เนื่องจากปจจัย
ทางภาระงานของผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่มีหลายปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ไดแก ระยะเวลาการขับในแตละวันจํานวน
ครั้งการยกสัมภาระของผูโดยสาร การหลับในที่นั่งของคนขับในชวงเวลาพัก การประสบเหตุโจรกรรม ลักษณะการใชชีวิต และ
ภูมิลําเนา (Rananaas& Anderson, 2008)ในขณะเดียวกัน การเปนผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่จัดเปนแรงงานนอกระบบ
(informal sector) ซึ่งขอบเขตการใหความคุมครองและหลักประกันทางสังคมรวมถึงสิทธิสวัสดิการตางๆที่ไดรับมีนอยกวา
แรงงานในระบบดังนั้น คุณภาพชีวิตการทํางาน (quality of working life)ของผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่
สงผลตอความปลอดภัยทั้งตอผูโดยสารและผูขับขี่เองโดยตรงจึงมิไดรับการดูแลเทาที่ควรทั้งจากตัวผูขับ ขี่เองที่ไมมีเวลาและ
ภาครัฐที่เกี่ยวของในชวงที่ผานมา เนื่องจากการมีลักษณะเปนแรงงานนอกระบบของผูขับขี่รถแท็กซี่นั้นทํา ใหเกิดปญหาต อ
ภาครัฐ ในการจั ด การเช นเดี ย วกั บ แรงงานนอกระบบประเภทอื่นๆ กล าวคื อ แรงงานนอกระบบทั้ งหมดล วนอยู ภ ายนอก
กฎระเบียบหรือขอบเขตการดําเนินงานของภาครัฐ จึงไมถูกบันทึกอยูในระบบทะเบียน เปนผลใหขาดฐานขอมูลที่เปนระบบ
สําหรับ ภาครั ฐที่ จะสามารถนําไปกํ าหนดนโยบายเพื่อบริห ารจัด การแรงงานเหล านี้ เช น การเก็บ ภาษี หรือการใหค วาม
ชวยเหลือในรูปแบบตางๆแกแรงงานเหลานี้ดังเชนแรงงานในระบบและยังทําใหแรงงานเองขาดโอกาสในดานตางๆดวย เชน
การเขาถึงแหลงเงินทุนจากระบบสถาบันการเงิน เปนตน (สมภูม,ิ 2553)
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จากสภาพป ญ หาตางๆที่ เ กิด ขึ้ นกั บ ผูเ กี่ ย วข องในธุ ร กิจรถโดยสารสาธารณะประเภทรถแท็ กซี่ ในช วงที่ ผานมานั้ น
สะทอนใหเห็นไดวา ทั้งผูประกอบการและภาครัฐเองยังขาดรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีสําหรับธุรกิจประเภทนี้ ทั้งนี้ผูวิจัย
มองวา ปญหาสวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากยังขาดการวิจัยที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจดังกลาวอยางเปนระบบ
โดยคํ านึง ถึง ป ญหาอย างรอบดาน รวมถึ งขาดการมี สวนร วมของผู มีส วนไดเ สี ยทุ กกลุ มไม วาจะเปนผู ประกอบการ ผูขั บ ขี่
ผูใชบริการ และหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ดวยเหตุผลดังกลาวมาทั้งหมดนี้ จึงนําไปสูความสนใจของ
การวิจัยในครั้งนี้ โดยผลการพัฒนาตนแบบการดําเนินธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ แบบมีสวนรวมอย างยั่งยืนใน
ครั้งนี้จะนําไปสูผลลัพธที่ดีขึ้นในระดับมหภาคคือ ความเชื่อมั่นของผูโดยสารและนักทองเที่ยวมีมากขึ้นชวยลดปญหาทางสังคม
เชน ปญหาอาชญากรรมทั้งที่เกิดกับตัวผูขับขี่และผูโดยสาร อันจะชวยทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศมีภาพลักษณที่
ดี และเปนการเพิ่มโอกาสทางดานการทองเที่ยวใหกับประเทศไทยในอนาคต นอกจากนี้ การมีฐานขอมูลเริ่มตนในการบริหาร
จัดการธุร กิจประเภทนี้อยางเปนระบบ จะนํ าไปสู การการกํ าหนดแนวทางหรื อนโยบายภาครัฐ ในธุร กิจประเภทนี้ไ ดอยาง
เหมาะสมมากขึ้ น รวมถึงยังสามารถนําไปเป นตนแบบหรือประยุกตใชสําหรับ การบริหารจัด การธุรกิจรถโดยสารสาธารณะ
ประเภทอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน สวนในระดับจุลภาคเองผลการวิจัยจะนําไปสูการสงเสริมอาชีพขับรถแท็กซี่ใ หเปนอาชีพที่
มั่นคง เปนงานที่มีคุณคา (Decent Work) และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี อันจะสงผลทําใหคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูขับรถ
และผูที่เกี่ยวของดีขึ้นในที่สุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคหลัก(แผนงานวิจัย)
พัฒนาตนแบบการดําเนินธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคยอย (โครงการวิจัยยอย)
1) พัฒนารูปแบบของการบริหารจัดการสําหรับสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวม
2) สรางมาตรฐานคุณภาพการบริการของสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวม
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานสําหรับผูขับรถของสหกรณโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวม
4) เพื่อพัฒนาสื่อการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับผูขับรถของสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมี
สวนรวม
5) จัดทําระบบฐานขอมูลออนไลนแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายเพื่อสรางภาพลักษณการบริการของรถโดยสาร
สาธารณะแท็กซี่
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตดานเนื้อหาครอบคลุมเฉพาะการดําเนินธุรกิจรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ในรูปแบบของ
สหกรณเทานั้น ไมรวมการดําเนินธุรกิจในรูปแบบแท็กซี่สวนบุคคล และแท็กซี่นิติบุคคลประเภทอื่ นๆ ตลอดจนมีขอบเขต
ประชากรและสถานที่ที่ศึกษาคือ ผูประกอบการและผูขับรถโดยสารสาธารณะของธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครเทานั้น
แนวคิด ทฤษฎีและ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของ
ในสวนนี้จะขอการกลาวถึงแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของในระดับแผนงานวิจัย ซึ่งประกอบดวยแนวคิดและทฤษฏีที่
สําคัญ อันไดแก แนวคิดงานที่มีคุณคา (Decent Work) แนวคิดเศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Economy) และคําจํากัด
ความของแรงงานนอกระบบ ดังนี้
1. แนวคิดงานที่มีคุณคา (Decent Work)
องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) ไดใหความหมายของงานที่มี
คุณคาวาเปนงานทีเปนที่รวมของสิ่งพึงประสงคทั้งหมดในชีวิตการทํางานของมนุษย สิ่งที่พึงประสงคนั้นรวมตั้งแตเรื่อง โอกาส
ความกาวหนา รายไดที่เหมาะสมกับงานที่ทํา การไดเปนสวนหนึ่งของที่ทํางาน มีสิทธิมีเสียงและไดเปนที่ยอมรับในที่ทํางาน
เปนงานที่ชวยใหชีวิตครอบครัวมีความมั่นคง ไดมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเปนงานที่มีความเปนธรรมและความเท
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าเทียมกันไมวาเปนชายหรือหญิงและไมถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้องคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนดหลักการที่จะทําใหประ
เทศตางๆ บรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริมใหคนทํางานไดทํางานที่มีคุณคาไว 4 (วรวรรณ, 2551) ประการคือ
(1)หลั กการและสิท ธิพื้นฐานของแรงงาน และการยอมรับ ความตกลงรวมกันในด านมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศ ซึ่งประกอบดวย เสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจาตอรอง การบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ เลิกการ
เลือกปฏิบัติในการจางงาน และการขจัดการใชแรงงานเด็ก
(2)เพิ่มโอกาสในการจางงานและการเพิ่มรายได
(3)การสรางภูมิคมุ กัน
(4)การสงเสริมการเจรจาและไตรภาคี
โดยองคก ILO ไมไดมีวัตถุประสงคเพียงเพื่อสรางงานเทานั้น แตมุงสรางงานที่มีคุณภาพซึ่งยอมรับได เรื่องปริมาณ
การจางงานนั้นมิอาจแยกจากเรื่องคุณภาพของงานได ในปจจุบันมีความจําเปนตองใชระบบสังคมและเศรษฐกิจเพื ่อใหเกิ ด
ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและการจางงาน และคงความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับสภาพแวดลอมตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็วในระบบการตลาดที่มีการแขงขันสูงทั่วโลก งานที่มีคุณคาหมายถึงงานที่มีความสามารถในการผลิต ปกปองสิทธิ
ตางๆ สรางรายไดอยางเพียงพอ และไมเปนภัยตอสังคม นอกจากนี้ยังหมายถึงงานที่มากพอที่จะใหทุกคนมีโอกาสทํางานเพื่อ
สรางรายไดอยางเต็มที่
อยางไรก็ตาม การพัฒนาประเทศไทยที่ผ  านมาไดนําไปสู การพั ฒนาตลาดแรงงานที่ดีขึ้น การแขง ขันและกลไก
ตลาดชวยพัฒนาใหแรงงานไทยจํานวนหนึ่งไดอยูในขายของการทํางานที่มีคุณคา แตก็มีแรงงานอีกจํานวนหนึ่งที่ยังหาคุณคา
ของตนในงานที่ทําไมไดหรือไมก็ยังไมสามารถหาคุณคาของงานที่ตนทําได โดยมีอุปสรรคตอการไดทํางานที่มีคุณคา อาทิ การ
ไมมีเวลาวางกับครอบครัวการทํางานที่มีคุณคาควรไดรับคาตอบแทนเพียงพอกับการยังชีพตามสถานะ ไมตองทํางานหนักมาก
เกินไปจนไมสามารถมีเวลาวางกับครอบครัว หรือไมมีเวลาเพื่อการบันเทิง เปนตน
2. แนวคิดเศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Economy)
การดํารงอยูของแรงงานนอกระบบอยางเชน ผูขับรถยนตโดยสารสาธารณะประเภทรถแท็กซี่ในระบบเศรษฐกิจ มี
แนวคิดหลักที่สามารถนํามาอธิบายได 3 กลุมหลัก (Sida2004, 10) กลาวคือ
2.1 กลุม Dualist:เปนกลุมที่มีแนวคิดวา ภาคเศรษฐกิจนอกระบบเปนเพียงปรากฏการณที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว
ในชวงที่เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนผานจากภาคเศรษฐกิจที่ลาหลังไปเปนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหมเทานั้น นอกจากนี้ ยังเห็นวา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในระบบและนอกระบบมีการแยกออกจากกัน และกิจกรรมในสวนภาคนอกระบบจะคอยๆหายไปจาก
ระบบเศรษฐกิจ อันเปนผลจากแรงจูงใจของผลตอบแทนที่สูงกวาในภาคเศรษฐกิจในระบบซึ่งมีความทันสมัย
2.2 กลุม Structuralist:เปนกลุมที่มีแนวคิดเห็นขัดแยงกับกลุม Dualist โดยเห็นวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอก
ระบบ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของการพัฒนาเศรษฐกิจตามระบบทุนนิยม (capitalism) และจะคงดําเนินอยูตอไปอยาง
ถาวร อั นเป นผลจากการที่ภ าคการผลิ ต ตองมี การปรั บลดต นทุนเพื่ อรั กษาสถานะความได เ ปรี ยบในการแข งขั นเอาไว ซึ่ ง
แนวทางหนึง่ ก็คือ การสงมอบงานในกระบวนการผลิตใหภาคนอกระบบเปนผูดําเนินการแทน เพื่อหวังที่จะลดตนทุนตางๆที่จะ
เกิดขึ้นจากกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจในระบบ เชน คาจางแรงงานที่นับวันจะปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงสวัสดิการตางๆที่จะตองจาย
ตามที่กฎหมายกําหนด เปนตน เชนนี้ เศรษฐกิจนอกระบบจึงเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจในระบบและมีความ
เชื่อมโยงกันอยางแยกไมออก
2.3 กลุม legalist:สําหรับแนวคิดของกลุมนี้ไดเนนไปที่กลุมผูประกอบอาชีพอิสระโดยเห็นวา การดําเนินกิจกรรม
ในเศรษฐกิจนอกระบบเกิดจากการตอบสนองอยางมีเหตุผลของผูประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็กมาก (micro-entrepreneur)
ตอกฎระเบี ย บของหนวยงานภาครั ฐ ที่ มี ลักษณะไม เ อื้ ออํานวยตอการดําเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่ ง ทําให ต น ทุ นการ
ดําเนินงานสูงและเกิดความเสียเปรียบในการแขงขัน
3.คําจํากัดความแรงงานนอกระบบ
ความหลากหลายของกิจกรรมในเศรษฐกิจนอกระบบ ตลอดจนความแตกตางในดานขนาดและความสําคัญต อ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของแตละประเทศ จึงทําใหประเทศตางๆมีการใหคําจํากัดความแรงงานนอกระบบที่แตกตางกัน ไป
แมกระทั่งหนวยงานภายในประเทศไทยเอง ก็ยังมีการใหคําจํากัดความแรงงานนอกระบบที่แตกตางกันดวย
3.1 สํานั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ (สศช.)ใหความหมาย“เศรษฐกิ จนอก
ระบบ”วาหมายถึง การประกอบอาชีพและธุรกิจซึ่งไมอยูภายใตการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยจําแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจออกเปน 4 กลุมยอย (สศช., 2547) ประกอบดวย
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1) กลุมการผลิต เชน เกษตรกรรายยอย แรงงานรับจางภาคเกษตร ผูรับงานมาทําที่บาน ผูรับจางรายยอย
ธุรกิจระดับครัวเรือน ธุรกิจชุมชน ผูประกอบอาชีพอิสระ
2) กลุมการคาและบริการ ไดแก หาบเรแผงลอย การรับซื้อของเกา
3) กลุมบริการขนสง เชนมอเตอรไซครับจาง รถตูโดยสาร รถแท็กซี่
4) กลุมกิจกรรมภาคครอบครัว เชน การทํางานบาน การดูแลคนชรา
3.2 สํานักงานสถิติแหงชาติใหความหมายแรงงานนอกระบบโดยอางอิงกับความหมายของแรงงานในระบบว า
หมายถึง ผูที่ทํางานตั้งแตอายุ 15 ปขึ้นไป แตการทํางานไมไดรับความคุมครองและไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน
3.3 กระทรวงแรงงานจําแนกแรงงานนอกระบบเปน 7 กลุม โดยมีแนวคิดเชนเดียวกับ ILO อันประกอบดวย ผูรับ
งานไปทําที่บานและผูรับจางทําของ สหกรณเครดิตยูเนียน เกษตรกรและชาวประมง คนขับยานพาหนะรับจางนอกระบบ ผู
ประกอบอาชีพอิสระในและนอกภาคเกษตร ลูกจางของนายจางที่ไมไดทํางานทั้งป และลูกจางทํางานบาน
3.4 สํานักงานประกันสังคมใหความหมาย “แรงงานนอกระบบ” วาหมายถึง “ผูมีการทํางาน มีรายได และไมมี
นายจาง หรือไมอยูในความคุมครองของกฎหมายประกันสังคม” โดยจําแนกออกเปน 2 กลุมใหญ (สํานักงานประกันสังคม,
2548) กลาวคือ
1) กลุมที่มีการทํางานหรือรับจางและมีรายได เชน ผูรับงานไปทําที่บาน ผูรับจางทําของแรงงานรับจางตาม
ฤดูกาล (แรงงานภาคเกษตร) แรงงานในกิจการประมง ผูรับจางทํางานบาน คนขับรถสวนตัว
2) กลุมผูประกอบอาชีพอิสระทั่วไป เชน คนขับรถรับจาง ผูทําการเกษตรทั้งที่มีที่ดินเปนของตนเองหรือเชา
ชางเสริมสวย ชางตัดผม ชางซอมรองเทา ชางซอมนาฬิกา เจาของรานขายของชํา รวมถึงผูประกอบอาชีพอิสระระดับวิชาชีพ
ซึ่งมีรายไดสูงดวย เชน ทนายความ แพทย ทันตแพทย
จากคําจํากัดความที่หลากหลายเชนนี้ ในเบื้องตนไดสะทอนใหเห็นถึงการขาดความเปนเอกภาพทางความคิดตอ
กลุมแรงงานนอกระบบเหลานี้ อยางไรก็ตาม จากคํานิยามทั้งหมดขางตนเราสามารถสรุปไดวา แรงงานนอกระบบทั้งหมดอาจ
ประกอบอาชีพอยูในฐานะที่เปนไดทั้งนายจาง ลูกจาง และผูประกอบอาชีพอิสระและหากมองคุณลักษณะรวมกันของแรงงาน
นอกระบบทั้งหมดก็จะพบประเด็นที่เหมือนกันคือ ในดานเศรษฐกิจ แรงงานนอกระบบทั้งหมดลวนอยูภายนอกกฎระเบีย บ
หรือขอบเขตการดําเนินงานของภาครัฐ ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ การไมถูกบันทึกอยูในระบบทะเบียน (unregistered) เมื่อเปน
เชนนี้ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนไปดวยความยากลําบากเพราะขาดโอกาสในดานตางๆ อาทิ การ
เขาถึงแหลงเงินทุนจากระบบสถาบันการเงิน เปนตน ในดานหลักประกันสังคมแรงงานนอกระบบไดรับขอบเขตการใหความ
คุมครองและหลักประกันทางสังคมจากหนวยงานภาครัฐนอยกวาแรงงานในระบบ (สมภูม,ิ 2553)
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยพัฒนาตนแบบการดําเนินธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวมอยางยั่งยืนในครั้งนี้เปนชุด
โครงการวิจัย ที่มีโครงการวิจัยยอย 5 โครงการ มีคณะผูวิจัยรับผิดชอบแตละโครงการยอย ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัยแตละ
โครงการที่แตกตางกันไปโดยอาศัยระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ
เชิงลึก การสนทนากลุม และการใชแบบสอบถามในงานวิจัย
สําหรับในสวนของระเบียบวิธีวิจัยของแผนงานวิจัยที่นําเสนอในบทความวิจัยนี้ ผูวิจัยไดอาศัยการสังเคราะหขอมูลที่
ไดรั บจากโครงการยอยทั้ง 5 โครงการ เพื่อใหบ รรลุ วัต ถุประสงคห ลักของแผนงานวิจัย โดยอาศัย การวิเคราะหข อมูล เชิ ง
คุณภาพ ด วยการจั ด ทําข อมู ล ให เ ข าระเบีย บเข าเรื่ อง (Categories) จํ าแนกชนิ ด ของข อมู ล การตี ค วามให ค วามหมาย
(Meaning) การจัดหมวดหมู อธิบายความ และเรียบเรียง พัฒนาวิเคราะห (Descriptive analysis) แลวนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบของตาราง แผนภาพ ประกอบความเรียงตอไป
ผลการวิจัย
ในบทความวิจัย นี้ จะนําเสนอผลการสังเคราะหขอมูลตางๆที่ไดรับจากโครงการวิจัยย อยบางสวนโดยพบวา ในการ
ดําเนินธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวมอยางยั่งยืนนั้น การคํานึงถึงมิติดานกฎหมายและการจัดการเปน
กลไกสําคัญที่สุดสําหรับการบริหารจัดการภายในสหกรณแท็กซี่ ซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝายควรใหความสําคัญและตระหนักถึงความ
จําเปนที่จะตองดําเนินการในสวนต างๆที่จําเปนในมิ ติทั้งสองดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหเกิด เปนแนวทางที่เป นระบบและมีความ
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ชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถนําไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติใหเหมาะสมกับบริบทของสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ได
อยางยั่งยืน ซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของในทุกระดับไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูประกอบการและผูขับรถของ
สหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ควรดําเนินบทบาทของตนเองในรูปแบบของพันธสัญญา (Commitment) ซึ่งจําแนก
ไดเปน 3 ฝาย ไดแก 1) พันธสัญญาระหวางภาครัฐกับภาครัฐ 2) พันธสัญญาระหวางภาครัฐกับเอกชน และ 3) พันธสัญญา
ระหวางภาคเอกชนกับภาคเอกชน โดยอาศัยหลักความเปนเอกภาพ (Unity) การประสานความรวมมือ (Cooperation) และ
ความเปนกัลยาณมิตร (True friend) เปนปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factors)โดยสามารถแสดงเปนตนแบบการ
ดําเนินธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน ดังภาพที่ 1
1) ระบบการจัดการบุคลากร
2) ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ระบบการบริหารงานภายในองคกร
4) ระบบการจัดการความรู
5) ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม
6) ระบบการจัดการดานสุขภาพอนามัย
7) ระบบสงเสริมสวัสดิการและการระดมเงินทุน

1) ระบบการจัดการบุคลากร
2) ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ระบบการสงเสริมและสนับสนุน
4) ระบบการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน

DECENT
WORK

1) ระบบการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ระบบการจัดการและการสงเสริมความรู
3) ระบบการจัดสรรงบประมาณและภาษี
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ภาพที่ 1 ตนแบบการดําเนินธุรกิจสําหรับสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน
ที่มา: จากการสังเคราะหของผูวิจัย โดยประยุกตจากโครงการยอยของ ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา (2559).
สําหรับในสวนของกลไกการดําเนินธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวมอยางยั่งยืนที่ตองคํานึงถึง
มิติ ด านกฎหมายและการจัด การ อั นเปนกลไกสํ าคั ญที่ สุ ด สํ าหรั บ การบริห ารจั ดการภายในสหกรณแ ท็ กซี่ อย างยั่ง ยื นนั้ น
สามารถจําแนกในแตละกลไกออกเปน 2 ระดับ ไดแก 1) ระดับบุคคลที่ทํางาน/ลูกจางในสถานประกอบการสหกรณแท็กซี่ / ผู
ขับรถแท็กซี่ และ 2) ระดับกลุมผูประกอบการสหกรณแท็กซี่ กลาวคือ
1) ระดับบุคคลที่ทํางาน/ลูกจางในสถานประกอบการสหกรณแท็กซี/่ ผูขับรถแท็กซี่ในสหกรณแท็กซี่
1.1) มิติดานกฎหมาย ประกอบดวย
กฎหมายเพื่อการควบคุม
(1) การขึ้นทะเบียนผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการสหกรณแท็กซี่ ตลอดจนประวัติสวนตัวดาน
ตางๆ เชน ที่อยูอาศัย ภูมิลําเนา ประวัติครอบครัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน เปนตน โดยใหสถานประกอบการเปน
ผูรวบรวมข อมูล และจั ดทําทะเบี ยนของผูที่ทํ างาน (ลู กจาง)หรื อผูขับ รถแท็ กซี่ ในสถานประกอบการ เพื่อยื่นหลักฐานและ
เอกสารสําคัญตางๆ ในการขึ้นทะเบียนใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
(2) การนํากฎหมายแรงงานเขามาบังคับใชอยางเครงครัดในสถานประกอบการ รวมทั้งอาจมีการกําหนด
หรือแกไขกฎหมายแรงงานที่มีผลเฉพาะการณสําหรับผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสหกรณแท็กซี่ ซึ่งมีลักษณะการทํางานแตกตาง
จากวิชาชีพอื่น ตลอดจนการกําหนดบทลงโทษหากสถานประกอบการไมปฏิบัติตามกฎหมายสําหรับผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ใน
สถานประกอบการสหกรณแท็กซี่
กฎหมายเพื่อการคุมครองและสนับสนุน
(1) การใหสิทธิและการคุมครองสวัสดิภาพในการทํางานสําหรับผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการ
สหกรณแท็กซี่ตามที่ไดขึ้นทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
(2) การกําหนดใหสถานประกอบการจั ดใหมีการใหความรูแกผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการ
เช น ความรูเ ฉพาะทางในการประกอบอาชี พ ความรู ดานสุ ขภาพอนามัย ความรูด านกฎหมายที่ จําเป นสํ าหรั บผู ที ่ทํ างาน
(ลูกจาง) ในสถานประกอบการ เปนตน
(3) การตรวจสอบการใชแรงงานจากหนวยงานของภาครัฐอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเจาหนาที่/พนักงานของ
รัฐ ได มี โ อกาสได รั บ ข อมู ลจากผู ที่ ทํ างาน (ลู กจ าง) ในสถานประกอบการ เพื่ อให การคุ ม ครองและสนั บ สนุ นอย างทั่ วถึ ง
ตลอดจนการควบคุมสถานประกอบการใหปฏิบัติตามกฎหมายที่เปนธรรมแกผูทที่ ํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการ
1.2) มิติดานการจัดการ ประกอบดวย
ดานบุคคล/ทรัพยากรมนุษย
(1) การใหความรูในการประกอบภายใตสังกัดสหกรณแท็กซี่ที่ถูกตอง
(2) การฝกอบรมทักษะการประกอบอาชีพใหบริการแท็กซี่ภายใตสหกรณแท็กซี่ที่ชวยเพิ่มรายไดและเพิ่ม
มูลคาจากขยะ ของเกาและวัสดุเหลือใช
(3) การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม การประกอบอาชีพที่ไมสรางความเดือดรอน
ใหแกประชาชนและสังคม ประกอบอาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยเฉพาะปญหาที่สําคัญที่สุดในการใหบริการรถแท็กซี่ของ
สหกรณแท็กซี่ 3 อันดับแรกที่ตองเรงแกไข ไดแก การปฏิเสธไมรับผูโดยสาร การขับรถพาไปในเสนทางที่ออม และการแสดง
กิริยาวาจาไมสุภาพ ตามลําดับ
(4) การยกยอง ใหรางวัลและสนับสนุนกลุมสหกรณแท็กซี่ที่เปนแบบอยางที่ดีในการประกอบอาชีพ
ดานวัสดุ อุปกรณ สถานที่และเทคโนโลยี
(1) การบังคับใชวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เชน ถุงมือ หนากาก การสวมรองเทา
ในการทํางาน เปนตน
(2) การใหความรูในการนําสิ่งของเหลือใชมาดัดแปลงเปนวัสดุ อุปกรณหรือเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
(3) การขอรั บวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่ จําเปนในการประกอบอาชีพจากหนวยงานภาครัฐ หรือจาก
สถานประกอบการที่ใหความชวยเหลือ หรือจากองคกรอิสระ
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ดานสวัสดิภาพและความคุมครอง
(1) การใหการดูแลดานสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานจากหนวยงานของรัฐ
(2) กําหนดพื้นที่ที่เสี่ยงภัยสําหรับสหกรณแท็กซี่
(3) การสงเสริมใหผูประกอบอาชีพแท็กซี่รูถึงสิทธิและหนาที่ของตนเอง ตลอดจนการรักษาสิทธิและการ
เคารพสิทธิของผูอื่น และการรวมกลุมผูสหกรณแท็กซี่ใหเปนเครือขายที่เขมแข็งและใหความชวยเหลือซึง่ กันและกันได
ดานการเงินและงบประมาณ
(1) การชดเชยเงินหรือรายได ในกรณีที่ไมสามารถประกอบอาชีพไดเนื่องจากการเจ็บปวย / อุบัติเหตุ ซึ่ง
ตองไดรับ การประสานความรวมมื อจากหน วยงานของรัฐ ที่เกี่ ยวของ เชน กรมแรงงาน สํานักงานประกันสัง คม สํา นั กงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เปนตน
(2) เงิ น สนั บ สนุ น ในการประกอบอาชี พ (ตามสมควร) และเงิ น รางวั ล ในการยกย องและสนั บ สนุ น
ผูประกอบการสหกรณแท็กซี่ที่ดี เปนแบบอยางแกกลุมผูประกอบอาชีพเดียวกัน
2) ระดับกลุมผูประกอบการสหกรณแท็กซี่
2.1) มิติดานกฎหมาย ประกอบดวย
กฎหมายเพื่อการควบคุม
(1) การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการและการขึ้นทะเบียนผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการ เพื่อ
เปนการแสดงความสุจริตในการประกอบอาชีพที่เปดเผย และโปรงใส โดยจัดทําขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด ตั้งแตสถานที่ใน
การประกอบกิจการ รายชื่อผูประกอบการในการขออนุญาตสหกรณแท็กซี่ขอมูลลูกจาง/แรงงานในสถานประกอบการ การ
จัดการดานสถานที่ สิ่งแวดลอม ลักษณะอาคาร รูปแบบการประกอบกิจการ เปนตน โดยตองแจงใหเจาหนาที่/พนักงานของรัฐ
ทราบทันทีที่มีการดําเนินกิจการคาขยะรีไซเคิล รวมทั้งการเปดเผยขอมูลและการใหเขาสํารวจพื้นที่สถานประกอบการตามที่ได
ขึ้นทะเบียนไว
(2) การเขารวมเปนสมาชิกขององคกรความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน สําหรับสหกรณแท็กซี่
(ในรูปแบบตางๆ อาทิ สหกรณหรือสมาคม ตามที่ไดขออนุญาตและมีการจัดตั้งตามที่กําหนดไวในกฎหมาย)
กฎหมายเพื่อการคุมครองและสนับสนุน
(1) การเปดชองทางในการสนับสนุนสหกรณแท็กซี่เพื่อสงเสริมใหการประกอบธุรกิจเปนไปอยางเสรีและ
เปนธรรม ปองกันการกระทําอันเปนการผูกขาด ลดหรือจํากัดการแขงขันในการประกอบธุรกิจ
(2) สนับสนุนการสรางเครือขายและความรวมมือระหวางภาคเอกชนสหกรณแท็กซี่ เชน การแลกเปลี่ยน
ความรู เปนตน
(3) การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของสหกรณแท็กซี่การคืนกําไรกลับสูสังคม การใหความชวยเหลือ
สังคมในฐานะผูที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริการขนสง เปนตน
2.2) มิติดานการจัดการ ประกอบดวย
ดานบุคคล/ทรัพยากรมนุษย
(1) การกําหนดแผนโครงสรางบุคลากร ตั้งแตระดับผูบริหาร (เจาของธุรกิจ) ไปจนถึงกลุมผูใชแรงงาน/
ลูกจางสหกรณแท็กซี่ ซึ่งจะตองกําหนดภาระงานและความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนเกณฑการประเมินและการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน
(2) การสนับสนุนในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองคกรทุ กระดับ (การฝกอบรม/ สัม มนา/
โครงการ/ กิจกรรมตางๆ) โดยเฉพาะ “การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับผูขับรถ” ซึ่งมีความสําคัญ
ยิ่งในปจจุบัน ดวยการจัดทําสื่อการพูดภาษาอังกฤษในรูปของโปรแกรมภาพและเสียง บันทึกในดิจิตอลไฟล เปนสื่อการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่สะดวกตอการใชงาน ผูใชสามารถมีปฏิสัมพันธเรียกดูศัพทและประโยคเพียงแคคลิกภาพพรอมเสียงที่ผูขับรถ
สามารถบันทึกเก็บไวในโทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร เรียกใชไดเพียงปลายนิ้วคลิก ก็จะชวยเพิ่มความรวดเร็วใน
การใหบริการและสอดคลองสามารถนําไปใชไดจริงทันที สําหรับเนื้อหาเพื่อการสื่อสารที่สําคัญควรจะตองมี ไดแก พื้นฐานของ
การออกเสียง ชื่อเรี ยกสถานที่ และชื่อถนน ที่ภาษาไทยและอังกฤษไมตรงกัน รวมทั้งสถานที่สําคัญๆ ที่นักทอ งเที่ยวมักจะ
เดินทางไป ควรเพิ่ มเติม ความรู ในเรื่องความแตกตาง ระหว างมารยาทสากล ในการปฏิบั ติกับ ผูโดยสารชาวต างประเทศ
โดยเฉพาะ การกลาวขอโทษ และขอบคุณ รวมทั้งอวัจนภาษาประกอบการพูด เชน สีหนา การสบตาระหวางพูด เปนตน
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(3) การสรางขวั ญและกําลังใจในการปฏิบั ติงาน ตลอดจนการสรางบรรยากาศภายในองคกรที่สง เสริ ม
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุมผูประกอบการ
ดานวัสดุ อุปกรณ สถานที่และเทคโนโลยี
(1) การจัดการดานยานพาหนะ และสถานที่ดําเนินธุรกิจใหไดมาตรฐานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนมาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอม และมาตรฐานคุณภาพการบริการรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ที่เกี่ยวของ
(2) การนําเทคโนโลยีเขาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลดความเสี่ยงดานสภาพรางกายและความ
ปลอดภัยของลูกจางในการทํางานสหกรณแท็กซี่ ตลอดจนรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ลดคาใชจายในการจางแรงงานคน
เทาที่จําเปน รวมทั้งตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ เชน การใชระบบCall Center/application taxi ซึ่งปจจัย
สําคัญในการใหบริการของรถแท็กซี่ในปจจุบันและอนาคต เปนตน
(3) การควบคุมการทํางานของลูกจ างในการใช วัสดุ อุปกรณ เครื่ องมือและเครื่องจั กร ตลอดจนการให
ความรูเกี่ยวกับวิธีการใชและการบํารุงรักษาที่ถูกวิธี
ดานสวัสดิภาพและความคุมครอง
(1) การทําประกันภัยทางธุรกิจ (ประภทที่คุมครองและรับผิดชอบสวนของบุคคลตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการปฎิบัติงานของผูบริหาร หรือคณะกรรมการ / คุมครองในเรื่องของหลักทรัพย / คุมครองเกี่ยวกับการจางงาน)
(2) กําหนดใหมีสวัสดิการแกกลุมผูใชแรงงาน/ลูกจางในสถานประกอบการที่ชัดเจนและแจงใหทราบทั่วกัน
เพื่อยึดเปนแนวในการปฏิบัติแกกลุมผูใชแรงงาน/ลูกจางอยางยุติธรรม
ดานการเงินและงบประมาณ
(1) การจัดทํางบการเงิน แผนการบริการดานการเงินของสถานประกอบการ สหกรณแท็กซี่และการจัดทํา
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
(2) การวางแผนนโยบายดานภาษี
(3) การระดมเงินทุน แหลงเงินทุนหมุนเวียน แหลงเงินกูและการบริหารหนี้
(4) แผนการบริหารรายไดและคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
(5) แผนการเงินสําหรับการขยายธุรกิจในอนาคต
สรุปและอภิปรายผล
รู ป แบบการดํ าเนิ นธุ ร กิ จสหกรณ ร ถโดยสารสาธารณะแท็ กซี่ แ บบมี ส วนร วมอย างยั่ ง ยื น ที่ พั ฒ นาขึ้ น นั้ น มี ค วาม
สอดคลองกับหลักการพื้นฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) ในกา
การสงเสริมใหคนทํางานไดทํางานที่มีคุณคา (Decent Work) ไวทั้ง 4 ประการหลัก อันไดแก
1. หลักการและสิทธิพื้นฐานของแรงงาน และการยอมรับความตกลงรวมกันในดานมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
ซึ่งประกอบดวย เสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจาตอรอง การบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ เลิกการเลือกปฏิบัติ
ในการจางงาน และการขจัดการใชแรงงานเด็ก ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยที่เสนอใหผูเกี่ยวของทุกฝายดําเนินการในรูปแบบ
ของ “พันธสัญญา (Commitment)” เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีระบบและเปนธรรมกับทุกฝายผานการดําเนินงาน
ทางดานกฎหมายและการบริห ารจัด การอั นเป นกลไกสํ าคัญ ในการดําเนินธุ ร กิจ ทั้ ง นี้เ นื่ องจากธุ ร กิจสหกรณ รถโดยสาร
สาธารณะแท็กซี่นั้นเกี่ ยวของกับภาคนอกระบบ (Informal Sector) คือ “กลุมผู ขับรถแท็กซี่ ” ซึ่ง เปนแรงงานที่อยูนอก
ขอบเขตของระบบจดทะเบียนตามกฎหมาย ทําใหซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ การไมถูกบันทึกอยูในระบบทะเบียน (unregistered)
เมื่อเปนเชนนี้ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนไปดวยความยากลําบากเพราะขาดโอกาสในดานตางๆ
อาทิ การเขาถึงแหลงเงินทุนจากระบบสถาบันการเงิน เปนตน ในดานหลักประกันสังคม แรงงานนอกระบบไดรับขอบเขตการ
ใหความคุมครองและหลักประกันทางสังคมจากหนวยงานภาครัฐนอยกวาแรงงานในระบบ ซึ่งการดําเนินงานในรูปแบบของ
พันธสัญญาของฝายตางๆที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนพันธสัญญาระหวางภาครัฐกับภาครัฐ พันธสัญญาระหวางภาครัฐกับเอกชน
และพันธสัญญาระหวางภาคเอกชนกับภาคเอกชนนั้น จะทําใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมแกผูเกี่ยวของในทางปฏิบัติของ
ทุ กฝ าย โดยการกํ าหนดเป นพั นธสั ญ ญาอาจอยู ใ นรู ป แบบของกฎหมายเพื่ อการควบคุ ม อาทิ “การขึ้ น ทะเบี ย นสถาน
ประกอบการและการขึ้นทะเบีย นผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการ เพื่อเปนการแสดงความสุจริตในการประกอบ
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อาชี พ ที่ เ ป ด เผย และโปร ง ใส โดยจั ด ทํ า ข อ มู ล ตามที่ กฎหมายกํ า หนด ตั้ ง แต ส ถานที่ ใ นการประกอบกิ จ การ รายชื่ อ
ผูประกอบการในการขออนุญาตสหกรณแท็กซี่ขอมูลลูกจาง/แรงงานในสถานประกอบการ” เปนตน ซึ่งการขึ้นทะเบียนนี้มี
ความจําเปนเพราะจะมีสวนชวยในการปองกัน/ลดปญหาทางสังคม เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการจี้ชิงทรัพย ที่เกิดจาก
การใชรถโดยสารสาธารณะซึ่งลวนเปนปญหาสําคัญในปจจุบัน และยังเปนการสงเสริมภาพลักษณ /สนับสนุนการเติบโตของ
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศได นอกจากนี้ การขึ้นทะเบียนยังเปนการชวยสนับสนุนการจัดทํา ฐานขอมูล
แรงงานนอกระบบของประเทศซึ่งไมมีอยูในปจจุบัน อันจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการของภาครัฐ
2. เพิ่มโอกาสในการจางงานและการเพิ่มรายได ขอเสนอในงานวิจัยไดเสนอแนะใหมีการกําหนดเปนพันธสัญญาใน
รูปแบบของกฎหมายเพื่อการคุมครองและสนับสนุน อาทิ “การใหสิทธิและการคุมครองสวัสดิภาพในการทํางานสําหรับผูที่
ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการสหกรณแท็กซี่ตามที่ไดขึ้นทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย” และ “การกําหนดใหสถาน
ประกอบการจัดใหมีการใหความรูแกผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการ เชน ความรูเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ
ความรูดานสุขภาพอนามัย ความรูดานกฎหมายที่จําเปนสําหรับผูที่ทํางาน (ลูกจาง) ในสถานประกอบการ เปนตน” นั้น ลวน
เปนการสงเสริมการทํางานที่มีคุณคา (Decent Work) และสงเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมของแรงงานนอกระบบเหลานี้ใหดีขึ้น
อยางชัดเจนเปนรูปธรรมไดมากที่สุด
3. การสรางภูมิคมุ กัน การกําหนดพันธสัญญาในรูปแบบของกฎหมายเพื่อการคุมครองและสนับสนุน ดังที่ยกตัวอยาง
มาในขอ 2) ยังเปนการสรางภูมิคุมกันและลดอุปสรรคตอการไดทํางานที่มีคุณคาของผูขับรถแท็กซี่ในสหกรณแท็กซี่ดวย อาทิ
การไมมีเวลาวางกับครอบครัว การทํางานที่มีคุณคาควรไดรับคาตอบแทนเพียงพอกับการยังชีพตามสถานะ ไมตองทํางานหนัก
มากเกินไปจนไมสามารถมีเวลาวางกับครอบครัว หรือไมมีเวลาเพื่อการบันเทิง เปนตน ทั้งนี้โดยการกําหนดสิทธิและจัดใหมี
สวัสดิการแกกลุมผูใชแรงงาน/ลูกจางในสถานประกอบการที่ชัดเจนและแจงใหทราบทั่วกัน เพื่อยึดเปนแนวในการปฏิบัติแก
กลุมผูใชแรงงาน/ลูกจางอยางยุติธรรมในแนวทางเดียวกัน
4. การส ง เสริ ม การเจรจาและไตรภาคี เห็นไดจากผลการวิ จัย ที่ เ สนอให มี การกํ าหนดพั นธสั ญ ญาในรูป แบบของ
กฎหมายเพื่อการคุมครองและสนับสนุนในดาน “การเปดชองทางในการสนับสนุนสหกรณแท็กซี่เพื่อสงเสริมใหการประกอบ
ธุรกิจเปนไปอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการกระทําอันเปนการผูกขาด ลดหรือจํากัดการแขงขันในการประกอบธุรกิจ” และ
“การสนับสนุนการสรางเครือขายและความรวมมือระหวางภาคเอกชนสหกรณแท็กซี”่
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ประการแรก: ภาครัฐควรดําเนินการพัฒนาการดําเนินธุรกิจสําหรับสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ในระยะยาว
อยางมีทิศทางที่ชัดเจน มีการกําหนดแนวทางและวิธีการผานการกําหนดเปนตัวบทกฎหมายทั้งการบังคับ และการคุมครอง
หรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยมีเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของจะตอง
รวมมือกันสงเสริมอยางมีเอกภาพเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางสอดประสานและจริงจัง เพื่อใหการทํางานของแรงงานใน
สวนนี้กลายเปนการทํางานที่มีคุณคา และเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในกลุมนี้ใหดีขึ้นอยางเปนรูปธรรม
ประการที่สอง: ภาคเอกชนควรเรงดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการบุคลากร ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบการบริ หารงานภายในองคกร ระบบการจัดการความรู ระบบการจัดการด านสิ่งแวดลอม ระบบการ
จัดการดานสุขภาพอนามัย รวมถึงระบบสงเสริมสวัสดิการและการระดมเงินทุนในธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่
โดยประสานงานกับภาคีตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งจะชวยใหการดําเนินธุรกิจสําหรับสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่เปนไปอยาง
ยั่งยืนในอนาคต
ประการที่สาม: ภาครัฐควรเรงสงเสริมผลักดันใหเกิดการรวมตัวของผูประกอบการเพื่อแก ไขอุปสรรคตางๆที่ยังคงมี
อยูในปจจุบันและเปนการพัฒนาธุรกิจรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่อยางเปนระบบ รวมถึงเพื่อเปนตัวแทนในการนําเสนอความ
ตองการและกําหนดขอเสนอแนะตางๆในการพัฒ นาธุร กิจนี้ไ ปยังหนวยงานภาครัฐได อยางรอบด านและมีทิศ ทางที่ ถู กตอง
ชัดเจน อันจะเปนประโยชนแกธุรกิจเองและสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในระยะยาว เชน อุตสาหกรรมทองเที่ยว
เปนตน
2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
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ประการแรก: ควรมี การศึกษาการดําเนินธุ รกิจสําหรับรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ในรูป แบบอื่นๆที่ไมใชสหกรณ
แท็กซี่วามีความแตกตางกันหรือไม ในประเด็นใดบาง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการกําหนด
นโยบายของภาครัฐในสวนที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกับธุรกิจนี้โดยรวมในอนาคต
ประการที่สอง: ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในแตละดาน ทั้งในดานกฎหมายและ
การบริหารจัดการ เนื่องจากยังไมไดมีการศึกษาเชิงลึกในแตละประเด็นที่ไดนําเสนอไวในงานวิจัยนี้ ซึ่งจะเปนการชวยพัฒนา
องคความรูทางดานนี้ใหมากขึ้น อันจะเปนประโยชนทั้งในเชิงวิชาการและประโยชนตอการดําเนินงานของผูประกอบการ และ
ตอการกําหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของของภาครัฐไดอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในอนาคต
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บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ เ พื่ อ ประชาสั ม พั น ธ แ หล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ ต ลาดน้ํา บางน อ ย
อํา เภอบางคนที จั ง หวั ด สมุทรสงคราม เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1.)เพื่อ
พัฒนาและออกแบบสื่ อสิ่ง พิม พเพื่ อประชาสัม พันธ แหล งท องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ ของชุนชนตลาดน้ําบางนอยอําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม2.)เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่ตอการออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูนําชุมชนและชาวบานในชุมชน ผูบริหารเทศบาล กลุมนักทองเที่ยว จํานวน 52
คน โดยผูวิจัยไดลงเก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 52 คน มีผูตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 52 คน สถิติที่ใชใน
การวิ เคราะหข อมู ล ได แ ก คารอยละ (%) ค าเฉลี่ย และคาส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน S.D. ผลการวิจัยพบว า กลุม ผูต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการพัฒนาออกแบบสื่อสิ่งพิมพประเภทแผนพับในภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับพอใจมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย= 4.23) และความพึงพอใจที่มีตอสื่อสิ่งพิมพประเภทแผนพับกลุมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจประเภท
แผนพับในภาพรวมอยูในระดับพอใจมากที่สุด(คาเฉลี่ย= 4.22)
คําสําคัญ: การพัฒนานาสื่อสิ่งพิมพ,การออกแบบ,ประชาสัมพันธ,แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
Abstract
The research on the development of public relations print media to promote green tourism in
Bang Noi Floating Market, Bang Khonthi District, Samut Songkhramwas a mix-method research. The
research was aimed to: 1. develop and design of media printing for promote tourist attraction in the Bang
Noi Floating Market community, Bang Khonthi District; 2. to study the satisfaction towards the print media
design used for promoting green tourism. The sample group included the community leaders and the
municipality tourism management staff, in total, 52 people. All of the 52 samples responded to the
questionnaires. The statistics used for data analysis included percentage (%), mean (x), and standard
deviation (S.D).
The result showed that the respondents were at their most satisfied level towards the design
development of the pamphlet print media (mean = 4.23), as well as the pamphlet itself (mean = 4.22).
Keywords: Print media development, design, public relations,green tourism
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บทนํา
การทองเที่ยวนับเปนอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของโลกซึ่งมีการขยายตัวอยางรวดเร็วในแทบทุกภูมิภาคของโลกการ
ทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานจะตองประกอบดวย แหลงทองเที่ยวที่สวยงามคงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ดํารงเอกลักษณของไทย
สิ่งแวดลอมปลอดมลพิษ มีความปลอดภัยจากอาชญากรรม มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก มีการคมนาคมที่
ติดตอถึงกันไดทุกระบบ และความพรอมที่จะใหบริการ และมีสวนรวมอยางสูงสุด การบํารุงรักษาพัฒนาแหลงทองเที่ยว และ
สื่อสิ่งพิมพเพื่อการทองเที่ยว การพัฒนาการบริการการทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยว ตองสอดคลองกับการพัฒนา และ
จะตองพัฒนาไปพรอมกับทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม (วรรณา วงษวานิช 2546 : 2) สื่อสิ่งพิมพถือวา
เปนสื่อเกาแกที่มนุษยไดนํามาใชเปนเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ของตนใหบรรลุวัตถุประสงค สามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดทกุ กลุม มีตนทุนในการผลิตต่ําซึ่งผูประกอบธุรกิจและบริการมีการเลือกใชเปนสื่ออันดับแรกจากสื่อชนิดอื่น
(ปวินท ระมิงควงศ 2551 : 1) สิ่งพิมพจึงถือไดวาเปนสิ่งที่ความสําคัญยิ่งควบคูมากับการพัฒนาการของมนุษยชาติ และจัดเปน
สื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญมาตลอดนับแตอดีตจนถึงปจจุบันในการถายทอดความรูวิชาการ และเพื่อการ
ติดตอสื่อสารสําหรับมนุษยชาติ สื่อสิ่งพิมพประเภทแผนพับนับเปนสื่อประเภทหนึ่งที่สามารถสรางการรับรู ความเขาใจใหแก
ผูรับสารได นักทองเที่ยวที่ลงไปยังพื้นที่อาจจะยังไมมีขอมูลเบื้องตนของพื้นที่และสถานที่แตละแหง บทบาทของสื่อสิ่งพิมพใน
ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธจึงมีความเหมาะสม เพราะนอกจากจะสามารถสรางการรับรูแลว ยังสามารถให
รายละเอียดขอมูลได โดยผูที่สนใจสามารถเก็บไวอานดูไดหลายครั้ง สามารถเก็บไวไดเปนเวลานาน และประชาสัมพันธใหคน
อื่นตอไปไดการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว และอํานวยความสะดวกขอมูลใหแกผูที่กําลังวางแผนการทองเที่ยวเปนสิ่งที่ควร
เรงพัฒนาเพื่อสงเสริมใหกลุมผูประกอบการธุรกิจดานทองเที่ยวสามารถแขงขันกับตางชาติได
ตลาดน้ําบางนอย คือ ตลาดน้ําเกาแกที่นาสนใจอีกแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยตลาดน้ํานั้นมีอายุกวา 100
ป ณ วันนี้ ตลาดน้ําบางนอย ไดรับการฟนฟูการและเปดตลาดขึ้นอยางเปนทางการอีกครั้ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2552 ที่ผาน
มา โดยมุงเนนใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรักษาสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพื้นที่ และรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวบางนอยใหคงไวชั่วนิจนิรันดร แตในปจจุบันยังไมเปนที่รูจักกับ
นักทองเที่ยวมากนัก เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธใหกับนักทองเที่ยว รวมทั้งชุมชนยังไมเห็นถึงความสําคัญของการให
ขอมูลการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวที่ตองการเขามาเที่ยวชม
ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาสื่อสิ่งพิมพเพื่อการทองเที่ยวชุมชนตลาดน้ําบางนอย อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สําหรับการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหเกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะสามารถนําผล
การศึกษามาใชเปนขอมูลเบื้องตนที่เหมาะสม ในการพัฒนาและปรับปรุงประชาสัมพันธการทองเที่ยวเพื่อยกระดับการเปนอยู
รายไดความมั่นคงชองชุมชนและเปนชองทางในการคนหาขอมูลที่เขาถึงกลุมนักทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากยิ่งขึ้น
ในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาและออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษของชุนชนตลาดน้ําบางนอยอําเภอ
บางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่ตอการออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
วิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสาน(Mix Method) โดยการศึกษาเบื้องตน จากเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนตลาดน้ําบางนอย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามและการลงพื้นที่สัมภาษณเจาะลึกดวยวิธีการเชิง
คุณภาพ (Qualitative Method) และวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1) ผูนําชุมชนและชาวบานในชุมชน จํานวน 20 คน
2)ผูบริหารเทศบาล จํานวน 2 คน
3) นักทองเที่ยวจํานวน30 คนรวมกลุมตัวอยาง จํานวน 52 คน
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วิธีการเชิงคุณภาพ
ใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลหลัก ในประเด็นเนื้อหาที่ตองการใหบรรจุในแผนพับ เชน ขอมูลพื้นที่ของชุมชน
การผลิตสินคาผลิตภัณฑพื้นบาน ขอมูลการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ขอมูลเสนทางการทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยว
ของชุมชน เปนตน โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง ประกอบดวย 1) ผูนําชุมชนและชาวบานในชุมชน จํานวน 20 คน
2) ผูบริหารเทศบาล จํานวน 2 คน
วิธีการเชิงปริมาณ
1) นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพื่อการทองเที่ยวตลาดน้ําบางเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยแจกใหกับกลุมนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําบางนอย จํานวน 30 คนโดยเก็บขอมูลในชุมชนตลาด
น้ําบางอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามวิธีการใหคะแนนของ Likert Scale โดยแบงคะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับโดย
นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิตการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย (ไชยยศ เรืองสุวรรณ,2535 : 138)
ผลการดําเนินงาน( Results )
ตารางที่ 1 ผลคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินการพัฒนา ออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพื่อการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษตลาดน้ําบางนอย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามประเภทแผนพับ
รายการ
ความเหมาะสมของเนื้อหา
1. ความชัดเจนและถูกตองของเนื้อหา
2. การเรียบเรียงเนื้อหาสาระมีความสอดคลอง
เหมาะสม
3. ปริมาณเนื้อหาเหมาะสม
รายการ
ดานภาพรวมลักษณะทางกายภาพ
1 .เหมาะสมใชเปนสื่อประชาสัมพันธ
2. คุณภาพกระดาษ
3. ขนาดของแผนพับเหมาะสมถนัดมือ
ดานความเหมาะสมในการใชสี
1. สีตัวอักษรและภาพสวยงาม
2. สีของพื้นหลังสวยงาม
3. สีของตัวอักษรสื่อความหมายไดชัดเจน
ดานภาพประกอบมีความเหมาะสม
1. ภาพกับตัวหนังสือสัมพันธกัน
2. ภาพประกอบมีความเหมาะสม
3.คุณภาพ ความคมชัดของภาพ
ดานความพึงพอใจในภาพรวม

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.77
3.92

0.58
0.55

พอใจมาก
พอใจมาก

3.96

0.59

พอใจมาก

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.17
4.31
4.48

0.61
0.70
0.57

พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

3.87
4.04
3.98

0.52
0.65
0.67

พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

4.12
4.19
4.13
4.23

0.61
0.62
0.71
0.75

พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
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ตารางที่ 2 ผลคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีตอการออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพื่อการทองเที่ยว
ตลาดน้ําบางนอยอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามประเภทแผนพับ
S.D.
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
1. ชวยในการประชาสัมพันธ ขาวสารของแหลง 4.23 0.58
พอใจมากที่สุด
ชุมชน
2. การสราง ภาพลักษณการทองเที่ยวของแหลง 4.17 0.55
พอใจมาก
ชุมชน
3. สรางความดึงดูดใจการทองเที่ยวของแหลง
4.21 0.66
พอใจมากที่สุด
ชุมชน
4. สงเสริมและสรางความสนใจการทองเที่ยว
4.19 0.65
พอใจมากที่สุด
โดยรวม
5. ชวยในการเผยแพร ขอมูลขาวสารของแหลง
4.31 0.70
พอใจมากที่สุด
ชุมชน
รวม
4.22 0.63
พอใจมากที่สุด
จากการศึกษาพบวากลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีชวงอายุระหวาง 31 – 40 ประดับการศึกษา
ปริญญาตรีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระรายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท
ตอนที่ 2 สรุปผลการประเมินการพัฒนาออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตลาดน้ําบางนอยอําเภอบาง
คนทีจังหวัดสมุทรสงครามไดดังนี้
กลุมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจประเภทแผนพับในภาพรวมอยูในระดับพอใจมากที่สุด(คาเฉลี่ย= 4.23) เมื่อ
พิจารณาดานความเหมาะสมของเนื้อหาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากทั้ง 3 ขอคือปริมาณ
เนื้อหาเหมาะสม (คาเฉลี่ย= 3.96) รองลงมาคือการเรียบเรียงเนื้อหาสาระมีความสอดคลองเหมาะสม (คาเฉลี่ย= 3.92) และ
ความชัดเจนและถูกตองของเนื้อหา (คาเฉลี่ย= 3.77)
เมื่อพิจารณาดานภาพรวมลักษณะทางกายภาพพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทั้ง 3 ขอโดยมีขอที่มีความพึง
พอใจมากที่สุดคือขนาดของแผนพับเหมาะสมถนัดมือ (คาเฉลี่ย= 4.48) รองลงมาคือคุณภาพกระดาษ (คาเฉลี่ย= 4.31) และ
เหมาะสมใชเปนสื่อประชาสัมพันธ (คาเฉลี่ย= 4.17)
เมื่อพิจารณาดานความเหมาะสมในการใชสีพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากทั้ง 3 ขอคือสี
ของพื้นหลังสวยงาม (คาเฉลี่ย= 4.04) รองลงมาคือสีของตัวอักษรสื่อความหมายไดชัดเจน (คาเฉลี่ย= 3.98) และสีตัวอักษร
และภาพสวยงาม (คาเฉลี่ย= 3.87)
เมื่อพิจารณาดานภาพประกอบมีความเหมาะสมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากทั้ง 3 ขอ
คือภาพประกอบมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย= 4.19) รองลงมาคือคุณภาพความคมชัดของภาพ (คาเฉลี่ย= 4.13) และภาพกับ
ตัวหนังสือสัมพันธกัน(คาเฉลี่ย= 4.12)
เมื่อพิจารณาดานความพึงพอใจในภาพรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด
ตอนที่ 3 สรุปผลคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีตอการออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพื่อการทองเที่ยว
ตลาดน้ําบางนอยอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามประเภทแผนพับกลุมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจประเภทแผน
พับในภาพรวมอยูในระดับพอใจมากที่สุด(คาเฉลี่ย= 4.22)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทั้ง5 ขอโดยมีขอที่มีความพึงพอใจมากที่สุด4 ขอ
และพอใจมากอยู 1 ขอโดยขอที่มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือชวยในการเผยแพรขอมูลขาวสารของแหลงชุมชน
(คาเฉลี่ย=4.31) รองลงมาคือชวยในการประชาสัมพันธขาวสารของแหลงชุมชน (คาเฉลี่ย= 4.23) สรางความดึงดูดใจการ
ทองเที่ยวของแหลงชุมชน(คาเฉลี่ย= 4.21)สงเสริมและสรางความสนใจการทองเที่ยวโดยรวม (คาเฉลี่ย = 4.19) และการสราง
ภาพลักษณการทองเที่ยวของแหลงชุมชน(คาเฉลี่ย= 4.17)
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สรุปและวิจารณผล
ผลประเมินการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษตลาดน้ําบางนอยอําเภอบางคนทีจังหวัด
สมุทรสงคราม
จากผลการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเทีย่ วเชิงอนุรักษตลาดน้ําบางนอยอําเภอบางคนทีจังหวัด
สมุทรสงครามประเภทแผนพับผูวิจัยไดทําการออกแบบโดยการนําการออกแบบกราฟกดวยที่เนนการนําเสนอดวยภาพและ
ขอมูลที่เก็บรวบรวมในแตละดานและออกแบบใหแผนพับมีการรวบรวมเอาวัฒนธรรมอาหารการกินและความเปนอยูดาน
ตางๆของชุมชนตลาดน้ําบางนอยอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเปนการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพเพื่อการทองเที่ยวของ
ชุมชนตลาดน้ําบางนอยอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามดวยการสื่อสารสารผานสื่อสิ่งพิมพแผนพับเพื่อการทองเที่ยวนี้
และจากความเห็นในการประเมินผลงานออกแบบโดยผูนําชุมชนและชาวบานในชุมชนผูบริหารเทศบาลและกลุมนักทองเที่ยว
ในภาพรวมพบวาอยูในระดับพอใจมากที่สุดโดยมีความพึงพอใจในดานภาพรวมลักษณะทางกายภาพคือขนาดของแผนพับ
เหมาะสมถนัดมือรองลงมาคือคุณภาพกระดาษและเหมาะสมใชเปนสื่อประชาสัมพันธซึ่งสอดคลองกับเปรมศักดิ์อาษากิจ
และชรัญญาสุวรรณเสรีรักษ (2558) ไดกลาวไววาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอสื่อสิ่งพิมพประเภทแผนพับมีความพึง
พอใจโดยภาพรวมในระดับมากกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่คอนขางใกลเคียงกันมีความพึงพอใจอยูในระดับมากสอดคลอง
กับภิวัฒนปนทะธงจิรวัฒนพิระสันตและนิรัชสุดสังข (2555) ไดกลาวไววาและการเรียบเรียงเนื้อหาสาระมีความสอดคลอง
เหมาะสมและความชัดเจนและถูกตองของเนื้อหา
ผลสรุปความพึงพอใจที่มีตอสื่อสิ่งพิมพประเภทแผนพับเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตลาดน้ําบางนอยอําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงครามไดดังนี้
จากการศึกษาพบวากลุมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจประเภทแผนพับในภาพรวมอยูในระดับพอใจมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทั้ง 5 ขอโดยมีขอที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 4 ขอและพอใจ
มากอยู 1 ขอโดยขอที่มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือชวยในการเผยแพรขอมูลขาวสารของแหลงชุมชนรองลงมาคือ
ชวยในการประชาสัมพันธขาวสารของแหลงชุมชนสรางความดึงดูดใจการทองเที่ยวของแหลงชุมชนสงเสริมและสรางความ
สนใจการทองเที่ยวโดยรวมและการสรางภาพลักษณการทองเที่ยวของแหลงชุมชนสอดคลองกับนายชเนศรัตนอุบล (2553)
ไดกลาวไววามีความพึงพอใจในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพกราฟกการประชาสัมพันธตลาดบางหลวงและความพึงพอใจดานเนื้อหา
สาระของสื่อสิ่งพิมพกราฟกการประชาสัมพันธตลาดบางหลวง
ขอเสนอแนะ
ควรพัฒนาสื่อประชาสัมพันธตลาดน้ําบางนอย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในรูปแบบการสรางสื่อมัลติมีเดีย
เพราะจะเขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย
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ความแตกตางของเจตคติกอนและหลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ
แบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ
ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภัทริยา ศรีสุข
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
patriyafon@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของเจตคติกอนและหลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
บริการแบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21 โดยใชแบบสอบถามวัดเจตคติกอนและหลังเรียนเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ภาคปกติ ชั้นปที่ 2 หมูเรียนที่ 01 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จํานวนรวมทั้งสิ้น 50 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้เปนแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และมีคา
ความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติอยูที่ 0.697 สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และใชสถิตเิ ชิงอนุมาน t-test (dependent t-test) วิเคราะหความแตกตางเจตคติของผูเรียนเพื่อหาคาเฉลี่ยของกอนและหลัง
การเรียน เมื่อพิจารณาผลการวิจัยโดยภาพรวมแลวพบวา เจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบ
ขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21 สูงกวาหลังการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายดาน
พบวาเจตคติกอนและหลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21 ดาน
ความรูสึกและอารมณ และดานความคิดเห็นไมแตกตางกัน ในขณะที่ดานการแสดงพฤติกรรมมีระดับเจตคติ สูงกวากอนการ
เรียน
คําสําคัญ: เจตคติ ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ และการขามผานวัฒนธรรม
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Business Students at the Faculty of Management and Science,
Suan Sunandha Rajabhat University
PATRIYA SRISUK
Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University
patriyafon@gmail.com

Abstract
The aim of this research was to study the differences in attitude before and after learning English
for Service Business across cultures in the 21st century of the Second-Year Service Business Students at
the Faculty of Management and Science, Suan Sunandha Rajabhat University. An attitude test was used as
an instrument to collect data from 50 students who registered for the subject of English for Business
Service in the first semester of year 2015. It was quantitative research with purposive sampling, and the
reliability of the questionnaire was 0.697. The descriptive statistics were used in this research including
percentage, mean, and standard deviation. Also, a t-test dependent was used to analyze the difference of
attitude before and after learning. The findings of this research considering all aspects found that the
attitude after learning English for Service Business across cultures in the 21st century was also higher than
before the beginning of the lessons, statistically significant at the 0.05 level. When considering aspect by
aspect, it was found that the attitude before and after learning English for Service Business across cultures
in the 21st century for the effective component and the cognitive component were not different.
Although, the behavioral component after learning was higher than before starting the lessons.
Keywords: Attitude, English for Business service, Across Cultures
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บทนํา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่มีอิทธิพลตอคนทั่วโลกในการติดตอสื่อสาร สืบเนื่องจากในอดีตประเทศผูเปนเจาของภาษา
(Native speakers) มีความสามารถในการขยายอาณานิค มไปทั่ วโลก ในยุค ของการลาอาณานิ คมประเทศในยุโรปหลาย
ประเทศเดินทางเขาสูทวีปเอเชียและหลายประเทศในเอเชียไดกลายเปนประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก ภาษาที่เขามา
พรอมกับการหลอมรวมวัฒนธรรมของตะวันตก อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาโปรตุเ กส เปนตน ในปจจุบั น
ประเทศที่เคยเปนอาณานิค มของชาวตะวันตกกลับมีข อไดเปรียบทางภาษาและวั ฒนธรรมที่ได รับจารีตแบบบตะวันตกเข า
แทรกแซงในชวงระยะเวลาหนึ่งของการตกเปนอาณานิคมแตกตางกันไปตามประวัติศาสตรทางการเมืองระหวางประเทศนั้น
สวนประเทศที่ไมเคยตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตกก็จะดํารงอยูดวยความภาคภูมิใจในเกียรติและประวัติศาสตรของโลกที่
ตองจารึกไว
ในโลกปจจุบัน ภาษาอังกฤษยั งคงเปนภาษาที่มีบทบาทตอโลกภาษาหนึ่ ง สืบเนื่องจากการขยายอาณานิคมไปยั ง
ดินแดนตางๆทั่วโลกส งผลใหหลายประเทศของโลกใชภาษาอังกฤษเป นภาษาราชการ หรื อใชใ นการติดต อสื่อสารระหวาง
ประเทศ โดยประเทศที่ไมเคยตกเปนอาณานิคมของชาติ ตะวันตกอยางเชนประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการ
เรีย นภาษาอัง กฤษเพื่อใชใ นการติ ดต อสื่ อสารและประกอบการค ากั บประเทศตางๆในโลก ภาษาอัง กฤษได ถู กบรรจุอยูใ น
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจกลาวไดวานักเรียนไทยเรียนภาษาอังกฤษไมนอย
กว า 20 ป จนจบการศึ กษาในระดั บ อุ ด มศึ กษาของไทย ประเทศไทยมี ม โนทั ศ น ใ นกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ(English as a Foreign Language Paradigm-EFL) มโนทัศนดังกลาวสะทอนใหเห็น
จากแบบเรียน ตํารา หนังสือ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดตนแบบภาษาอังกฤษดั้งเดิมหรือเรียนรูวัฒ นธรรม
ตางๆที่ใ ชภ าษาอัง กฤษเปนภาษาแม เพี ย งเพื่อจะใช ภ าษาอั งกฤษใหถู กต องเหมาะสมตามบรรทั ดฐานทางวั ฒ นธรรมของ
ประเทศตนกําเนิดภาษาอั งกฤษเหลานั้น(ไพสิฐ บริ บูรณ, 2558:2) ในประเทศไทยผูสอนจะให ความสําคัญตอภาษาอังกฤษ
แบบบริติซและภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน โดยสังเกตจากการรับผูสอนชาวตางชาติที่เปนเจาของภาษาเดิมจากทั้งสองประเทศ
นี้มาเปนผูสอนในสถานศึกษาเสียเปนสวนใหญ และลําดับรองลงไปคือชาวตางชาติที่สามารถพูดภาษาอังกฤษไดเทียบเทาภาษา
แม เปนตน
ในปจจุบันประเทศไทยจัดการเรียนการสอนโดยการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ผูเรียนจะคุนเคย
กับการสอดแทรกความรูเชิงวัฒนธรรมของเจาของภาษาเดิมผานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในปจจุบันสังเกตไดวาเมื่อมี
การสอนวัฒ นธรรมในหองเรียนภาษาอังกฤษ ผู เรีย นจะมี ความรูความเข าในวัฒนธรรมของเจาของภาษาได เปนอยางดี ใน
งานวิจัยของไพสิฐ บริบูรณ(2558) เรื่อง “มโนทัศนวัฒนธรรมในการสอนภาษาอังกฤษ: ปญหาการถายทอดพัฒนาการและมโน
ทัศนขามผานวัฒนธรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ แบบสากลในทองถิ่น ” ไดแสดงทัศนะที่นาสนใจเกี่ยวกับกระบวนทัศนที่
ผูสอนสามารถกาวขามวัฒนธรรมของเจาของภาษาอังกฤษเขาสูความเปนสากล กลาวคือผูสอนภาษาอังกฤษในคริสตวรรษที่
21 ควรขับเคลื่อนการสอนดวยกระบวนทัศนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ (English as an International
Language Paradigm- EIL) โดยกระบวนทัศนนี้ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษในฐานะสงผานวัฒนธรรมในการ
ติดตอสื่อสาร(Transcultural) อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณายอนกลับมาที่การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยแลวพบวา ไพสิฐ
บริบูรณตองการเสนอกรอบแนวคิดสําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมที่มุงเนนความเปนสากลในทองถิ่ น
(Glocalization) หรือหมายถึงการเรียนการสอนและการพัฒนาความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษซึ่งยึดทรัพยากรทางสังคม
และวัฒนธรรมหรือตนทุนทางอัตลักษณของทองถิ่นเปนฐานพรอมสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจระหวางวัฒนธรรม
เพื่อการสื่อสารกับบุคคลทั่วโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางมากในปจจุบัน(เรื่องเดียวกัน,หนา 2)
จากประเด็ นนํ าเสนอข างต น ผูวิจัย ตระหนั กถึ งประโยชน ที่ จะได รั บ จากแนวทางการจัด การเรีย นการสอนตาม
กระบวนทัศนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ (English as an International Language Paradigm- EIL) ซึ่ง
ถือเปนสิ่งสําคัญมากในภาวะที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในโลกปจจุบัน ภาษาอังกฤษจึงควรเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การเรียนรูวัฒนธรรมตางๆของโลกในการจัดกระบวนการเรียนรูในคริสตวรรษที่ 21 ซึ่งใหความสําคัญดานการเรียนรูทักษะทาง
สัง คมและสั ง คมข ามวั ฒ นธรรม ดั ง นั้ นในการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาอั งกฤษสํ าหรั บ ธุ ร กิ จบริ การ ซึ่ ง ถื อเป นวิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวัตถุประสงคเฉพาะ(ESP) โดยทัศนะของผูวิจัยในฐานะผูสอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ
ใหแกนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความคิดเห็นสอดคลองกับการนํากระบวนทัศนดังกลา วมาวาง
กรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจบริการ เนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษสําหรั บ
ธุรกิ จบริ การมี อั ตลักษณที่ โดดเดนในเรื่องของการสอนใหผู เรี ยนสามารถนํ าภาษาอั งกฤษไปใชใ นการสื่อสารสําหรับธุ รกิ จ
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บริ การ กล าวคื อเมื่อผู เรี ยนตองไปประกอบอาชี พในสายธุ รกิ จบริการในอนาคต จะตองสามารถเข าใจความแตกตางทาง
วัฒ นธรรมของผูใ ช บริ การซึ่ง มาจากประเทศตางๆทั่ วโลก ไมไ ด จํากัด อยูแ ค เพี ยงประเทศเจ าของภาษาเดิม อาทิ อั งกฤษ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด แคนาดา เปนตน
จากการสํ ารวจข อมู ลจํ านวนนั กท องเที่ย วชาวต างชาติ ประจําเดื อน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 พบว า นักท องเที่ ย ว
ชาวตางชาติที่ถือเปนกลุมลูกคารายใหญของประเทศไทยคือ เอเชียตะวันออก 62.84% ยุโรป 20.36% และ เอเชียใต 5.05%
ตามลํ าดับ และเมื่อพิ จารณาเปนรายประเทศนักทองเที่ยวจากประเทศจีนมีจํานวนสูง สุด ตามด วยประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศลาวตามลําดับ (สํานักเศรษฐกิจทองเที่ยวและกีฬา สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ,2557) ดังนั้นการ
สอนภาษาอั ง กฤษโดยให ภ าษาอั ง กฤษเป นภาษาสากลเพื่ อเป นเครื่ องมื อ ในการสื่ อ สารวั ฒ นธรรมจากชาติ ต า งๆทั่ วโลก
โดยเฉพาะลูกคาที่เปนลูกคารายสําคัญของประเทศจะทําใหผูเรียนสามารถประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพดานธุรกิจ
บริการโดยใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางมีความเข าใจวัฒนธรรมที่แตกตางของชาวตางชาติในประเทศตางๆที่เดินทาง
มายังประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ (EIL) และสอดแทรก
วั ฒ นธรรมต า งๆในโลกเป น กระบวนทั ศ น ที่ แ ตกต างไปจากกระบวนทั ศ น ที่ ผู เ รี ย นคุ นเคย(กระบวนทั ศ น แ บบการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ-EFL)
ดังนั้นผูวิจัย มีความประสงคจะศึกษาเจตคติของผูเรี ยนที่มี ตอการนํากระบวนทัศน การสอนภาษาอัง กฤษในฐานะ
ภาษานานาชาติมาใชเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรมตางๆที่ไมใชเพียงแคเพียงการเรียนการสอนวัฒนธรรมของเจาของภาษาเดิม
เทานั้น แตยั งนํา แนวทางในการจัดกิ จกรรมการเรีย นการสอนตามกระบวนทั ศนดั งกล าวมาใช ในการจัดการเรียนการสอน
ขอสรุ ป จากงานวิ จัย จะเป นประโยชน ใ นการเข าใจองคป ระกอบของเจตคติ ดานต างๆ ได แ ก ความรู สึ ก ความรู คิ ด และ
พฤติกรรม ของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ ใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการกอนและหลังการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ภาคปกติ จํานวน 101 คน ชั้นปที่ 2 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวนรวมทั้งสิ้น คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
บริการ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 (เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) โดยกําหนดระยะเวลาในวัดเจตคติกอนเรียนใน
สัปดาหแรกของภาคเรียนและวัดเจตคติหลังการเรียนในสัปดาหสุดทายของภาคเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ภาคปกติ ชั้นปที่ 2 คณะวิทยาการจัดการหมูเรียน
ที่ 01 จํานวนรวมทั้งสิ้น 50 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการแบบขามผาน
วัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21 เปนกลุมตัวอยาง แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะนักศึกษาหองเรียนที่รับผิดชอบสอน
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 2 ตอน คือตอนที่ 1 คือ แบบวัดเจตคติของ
นักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการกอนและหลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
บริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21เปนลักษณะคําถามที่ใชมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)
(1 = สําคัญนอยที่สุด และ 5 = สําคัญมากที่สุด) และตอนที่สองเปนการแสดงความคิดเห็นโดยเปนคําถามลักษณะปลายเปดใน
สวนทายของแบบสอบถาม โดยแบบวัดเจตคติไดใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจวัดคุณภาพของของเครื่องมือมีคา IOC =
0.86 และนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นทดลองแจกจํานวน 30 ชุดเพื่อทําการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นรายดานใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบวัดเจตคติ = 0.697 ซึ่งมากกวา 0.5 จึงอยูในเกณฑที่สามารถนํา
แบบสอบถามไปใชในการวิจัยได
3. การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้เปนแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)เฉพาะนักศึกษาหองเรียนที่ผูวิจัยรับผิดชอบสอน โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห คือ
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รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน t-test (dependent t-test) วิเคราะหความแตกตางเจตคติ
ของผูเรียนระหวางคาเฉลี่ยของกอนและหลักการเรียน ทดสอบขอมูล 2 กลุม โดยที่สุมจากกลุมตัวอยางแตละชุดที่ไมเปนอิสระ
ตอกัน
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเปรียบเทียบความแตกตางเจตคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ภาคปกติ ชั้นปที่ 2 หมูเรียนที่ 01 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 จํานวน 50 คน
ภาคเรียนที่ 1/2558 ชวงระยะเวลาเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยกําหนดระยะเวลาในวัดเจตคติกอนเรียนใน
สัปดาหแรกของภาคเรียนและวัดเจตคติหลังการเรียนในสัปดาหสุดทายของภาคเรียน และนําคะแนนความแตกตางระหวาง
คะแนนเจตคติกอนและหลังการทดลอง มาเปรียบเทียบโดยใช t – test Dependent ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ปรากฏผลการทดลองตามตาราง ดังนี้
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการกอนและหลัง
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21 ดานความรูสึกและอารมณ
เจตคติที่มีตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ดานความรูสึกและอารมณ
(n=50)

กอน
หลัง

X

SD

t

df

P - value

3.01
3.06

0.42
0.49

0.574

53

0.569

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหเมื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะ
วิทยาการจัดการกอนและหลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริส ตวรรษที่ 21
ดานความรูสึกและอารมณ โดยใชสถิ ติทดสอบ t พบวา มีคา P – value เทากับ 0.569 ซึ่ งมากกว า 0.05 จึงยอมรั บ
สมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวาเจตคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการกอนและ
หลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริส ตวรรษที่ 21 ดานความรูสึกและอารมณ
ไมแตกตางกัน
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการกอนและ
หลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21 ดานความคิดเห็น
เจตคติที่มีตอการเรียนวิชา
SD
t
df P - value
X
ภาษาอังกฤษ
ดานความคิดเห็น
กอน
2.96
0.71
1.57
53
0.124
หลัง
3.10
0.67
(n= 50)
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหเมื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะ
วิทยาการจัดการกอนและหลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21
ดานความคิดเห็นโดยใชสถิติทดสอบ t พบวา มีคาP – value เทากับ 0.124 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0)
หมายความวาเจตคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัด การกอนและหลั งการเรียนวิช า
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริส ตวรรษที่ 21 ดานความคิดเห็น ไมแตกตางกัน
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ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการกอนและ
หลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21 ดานการแสดงพฤติกรรม
เจตคติที่มีตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ดานการแสดงพฤติกรรม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( n=50)

กอน
หลัง

X

SD

t

df

P - value

2.71
3.14

1.26
0.95

4.34*

53

0.00

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเมื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะ
วิทยาการจัดการกอนและหลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21
ดานการแสดงพฤติกรรม โดยใชสถิติทดสอบ t พบวา มีคาP – value เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน
หลัก (H0) หมายความวาเจตคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการกอนและหลังการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21 ดานการแสดงพฤติกรรม แตกตาง
กันอยางมี นัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดย เจตคติของนั กศึกษาสาขาธุรกิ จบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการหลั งการเรี ยนวิช าภาษาอั งกฤษสําหรับธุ รกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริส ตวรรษที่ 21 ดานการแสดง
พฤติกรรม มีระดับเจตคติสูงกวากอนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษ
ที่ 21 ดานการแสดงพฤติกรรม
ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการกอนและ
หลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม
เจตคติที่มีตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
โดยภาพรวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( n=50)

กอน
หลัง

X

SD

t

df

P - value

2.89
3.10

0.60
0.60

2.83*

53

0.07

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเมื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะ
วิทยาการจัดการกอนและหลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมใน คริสตวรรษที่ 21
โดยภาพรวม โดยใชสถิติทดสอบ t พบวา มีคาP – value เทากับ 0.07 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0)
หมายความวาเจตคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัด การกอนและหลั งการเรียนวิช า
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดย เจตคติของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการหลังการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม มีระดับเจตคติสูงกวากอนการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1 แบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21
ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นตอนที่ 2 ซึ่งเปนการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการกอนและหลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 1(SER2601) แบบขามผานวัฒนธรรมในคริ
สตวรรษที่ 21 มีดังนี้
1. ในประเด็นคําถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ นักศึกษาทุกคนเห็นวามี
ความจําเปนตองเรียนรูวัฒนธรรมของชาติตางๆ โดยใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการศึกษาวัฒนธรรมในการจัด การเรียน
การสอนวิชา SER2601 โดยนักศึกษาสวนใหญคํานึงถึงความสําคัญของการศึกษาวัฒนธรรมของชาวตางชาติจะเปนประโยชน
ตอการประกอบอาชีพในสายธุรกิจบริการในอนาคต และมีนักศึกษาบางสวนตระหนักถึงการศึกษาวัฒนธรรมของประเทศเพื่อน
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บานเพราะประเทศไทยไดเขาสูประชาคมอาเซียนจึงมีความจําเปนตองสื่อสารกับประเทศเพื่อนบาน และภาษาอังกฤษสามารถ
เปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานไดเปนอยางดี
2. ประเด็นคําถามเกี่ยวกับการความคิดเห็นที่มีตอการเรียนรูวัฒนธรรมของชาติใดมีความจําเปนมากที่สุดในการเรียน
วิชา SER2601 พบว านักศึกษาจํานวน 23 คนเลือกที่จะศึกษาวัฒ นธรรมของเจ าของภาษาอั งกฤษ อาทิ ประเทศอั งกฤษ
อเมริกา โดยทั้งสองประเทศดังกลาวใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม โดยใหเหตุผลวาเมื่อเรียนภาษาอังกฤษมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองรูจักวัฒนธรรมของเจาของภาษา แตยังมีนักศึกษาจํานวน 21 คน มีความสนใจที่ในวิชา SER2601 ไดมีการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดแทรกวัฒนธรรมของชาติตางๆที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง อาทิ กลุมประเทศในเอเชีย ไทย พมา
เวียดนาม จีน ญี่ปุน อินเดีย และกลุมประเทศในยุโรป เชน อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน สวิตเซอรแลนด โดยนักศึ กษาในกลุมนี้กลับ
แสดงความคิด เห็ นวา ในปจจุ บันนั กท องเที่ย วที่เ ดินทางมาประเทศไทยสวนใหญ มีค วามหลากหลายเชื้ อชาติ ภาษา และ
วัฒนธรรม แตเมื่อมีการสื่อสารกับผูประกอบอาชีพในธุรกิจบริการ ภาษาอังกฤษถือเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสาร นักศึกษา
กลุมนี้จึงพิจารณาวาการเรียนรูวัฒนธรรมชองชาติตางๆโดยเฉพาะชาวจีน ชาวยุโรป จะสามารถสรางความประทับใจใหกับ
ชาวตางชาติที่มาใชธุรกิจบริการในประเทศไทยไดเปนอยางดี
3. ประเด็นคําถามสุดทายเปนสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาหัวขอวัฒนธรรมใดที่ผูสอนไดจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
นักศึกษามีความสนใจมากที่สุดซึ่งพบวานักศึกษาสวนใหญสนใจในการศึกษามารยาทในการตอนรับและทักทายในวัฒนธรรม
ของชาติตางๆมากที่สุด และในลําดับที่สองคือวัฒนธรรมการกินและอาหาร และลําดับสุดทายคือธรรมเนียมปฏิบัติในการใหเงิน
ตอบแทนคาบริการแกพนักงาน โดยลําดับที่สองและสามมีการเลือกตอบเพียงเล็กนอยเทานั้น
อยางไรก็ ตามในการแสดงขอคิดในตอนที่สองมีนักศึกษาบางสวนไมแสดงความคิ ดเห็นมีจํานวน 12 คนที่ไมตอบ
แบบสอบถามในประเด็นดังกลาวขางตน
สรุปและอภิปรายผล
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความแตกตางของเจตคติกอนและหลังการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ
แบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่21ของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการ ชั้นปที่ 2 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการแบบ
ขามผานวัฒนธรรม โดยการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสื่อสารวัฒนธรรม และทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติมาทดสอบผูเรียน
กอนและหลังการจัดการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวานักศึกษามีเจตคติกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน
ที่มีการสอดแทรกวัฒนธรรมในหองเรียนภาษาอังกฤษอยางไร
โดยแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการแบบขามผานวัฒนธรรมสําหรับการสอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการเปนการสอน
ภาษาอังกฤษที่มีวตั ถุประสงคเพื่อการสื่อสารสอดคลองกับรูปแบบการสอนของบิลาช(Bilash:2000 อางถึงใน ธูปทอง กวาง
สวาสดิ์ : 36-41)เรียกวา B-SLIM Model โดยมีวางแผนและเตรียมกิจกรรมและจุดมุงหมายใหสอดคลองกับหลักสูตรและ
ความสนใจของผูเรียน โดยเนนการจัดกิจกรรมที่มีการพัฒนาทักษะการฟงและพูดเปนสําคัญ แตการเรียนรูแบบขามผาน
วัฒนธรรมในรายวิชา SER2601 คือการนําหัวขอเชิงวัฒนธรรมเขาอยูในแผนการสอน โดยหัวขอวัฒนธรรมที่ถูกกลาวถึงใน
แผนการสอนคือ ซีเล็ก (Little “C”) ไดแก 1)วัฒนธรรมการตอนรับและทักทาย 2) อาหาร และ 3)ธรรมเนียมปฏิบัติในการให
เงินตอบแทนคาบริการ โดยหัวขอวัฒนธรรมดงกลาวขางตนถูกสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสนทนาในอาชีพธุรกิจบริการ ซึ่งบทเรียนในรายวิชา SER2601 ทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ(interaction process)ในชั้น
เรียนยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม จากการวิจยั พบวาผูเรียนมีเจตคติในดานตางๆไมแตกตางกันในกอนและหลังเรียน ดังนี้
ดานความรูสึก จากการศึกษาภาพรวมกอนและหลังเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการแบบขามผานวัฒนธรรม
ในคริสตวรรษที่21ของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการมีความรูสึกปานกลาง ซึ่งอาจแสดงวาผูเ รียนยังใหความสําคัญกับการเรียน
วิชา SER2601เพื่อการสื่อสารมากกวาการสนใจศึกษาวัฒนธรรมที่สอดแทรกในบทเรียน โดยมีปาเหมายที่จะนําความรูไปใชใน
การสื่อสารกับชาวตางชาติเพื่อการประกอบอาชีพมากที่สุด(กอน X 3.87 S.D.0.95)และ (หลัง X 4.07 S.D.0.82) ดังนั้น
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการแทรกความรูเชิงวัฒนธรรมเขาไปในกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนมีความรูสึกสนใจในระดับ
ปานกลาง(กอน X 3.00 S.D.0.91)และ(หลัง X 3.74 S.D.0.71)โดยเพิ่มระดับความสนใจหรือความชอบขึ้นเพียงเล็กนอยหลัง
ไดเขาเรียนและทํากิจกรรมในชั้นเรียน ลําดับถัดไปคือ ดานความคิดเห็นจากการศึกษาภาพรวมกอนและหลังเรียนเรียนวิชา
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ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการแบบขามผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่21ของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการมีความรูสึกปาน
กลาง(กอน X 2.96 S.D.0.71 และหลัง X 3.10 S.D.0.67) แตเมื่อพิจารณารายขอแลวพบวาเมื่อเรียนวิชาSER2601 แลวทํา
ใหผูเรียนเขาใจในวัฒนธรรมของชาติตางๆยิ่งขึ้น(กอน X 3.43 S.D.0.94 และหลัง X 3.80 S.D.0.79)และการเรียนรู
วัฒนธรรมของชาวตางชาติในวิชา SER2601 ทําใหผูเรียนสื่อสารกับชาวตางชาติไดดียิ่งขึ้น (กอน X 3.61 S.D.1.12 และ
หลัง X 3.78 S.D.0.95) จากผลการวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวา นักศึกษาเมื่อไดมีโอกาสรวมทํากิจกรรมในชั้นเรียนที่ออกแบบ
มาเพื่อสอดแทรกวัฒนธรรมในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผูเรียนจะตระหนักถึงประโยชนของการศึกษาวัฒนธรรมยิ่งขึ้น และใน
ลําดับสุดทายคือดานพฤติกรรมจากการศึกษาภาพรวมกอนและหลังเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการแบบขาม
ผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่21ของนักศึกษาสาขาธุรกิจบริการมีความรูสึกแตกตางกัน(กอน X 2.71 S.D.1.26 และ
หลัง X 3.14 S.D.1.10) โดยอาจกลาวไดวากิจกรรมในชั้นเรียนที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
สอดแทรกวัฒนธรรมทําใหผูเรียนมีความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมของชาวตางชาติเพิ่มเติม ดังปรากฎในผลการวิจัยที่กลาวถึง
ผูเรียนจะตั้งใจศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวตางชาตินอกชั้นเรียนเพิ่มเติม(กอน X 3.09 S.D.1.36
และหลัง X 3.69
S.D.1.04)
อยางไรก็ตาม การดเนอรและแลมเบิรต(Gardner and Lambert , 1972: 25 อางถึงใน สุณี แสงทอง : 26)กลาววา
เจตคติและแรงจูงใจมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธในการเรียนภาษาที่สองและมีความสัมพันธกันในลักษณะที่เปนอิสระจาก
ความถนัดและสติปญญา นอกจากนี้เจตคติยังเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรูภาษาตางประเทศ (Oller and Other: 1977 อาง
ถึงใน สุณี แสงทอง : 26) เพราะเปนสิ่งที่สนับสนุนหรือขัดขวางการเรียนรูภาษาตางประเทศ อาจกลาวไดวาการสอดแทรก
ความรูดานวัฒนธรรมสามารถสรางแรงจูงใจและเสริมเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ
เจตคติที่ดีเปนแรงจูงใจสําคัญที่
เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรูในชั้นเรียน ไดแกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน ความสามารถของผูเรียน และ
ปริบทและสรรมถานการณที่ผูสอนกําหนดใหในการเรียนรู ดังนั้นการศึกษาวัฒนธรรมทําใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน
และในขณะเดียวกันผูเรียนจะมีความรอบรูในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
ขอเสนอแนะ
อยางไรก็ตาม จากการแสดงขอคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการแบบขาม
ผานวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่21 ซึ่งหมายถึงเอกสารประกอบการสอน ตํารา แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังมีความจําเปนจะตองออกแบบเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาวัฒนธรรมของชาติตางๆมากขึ้น
โดยมีภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการสื่อสาร จากการสังเกตแบบมีสวนรวมของผูวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบสอดแทรกวัฒนธรรมพบวาผูเรียนยังคุนเคยกับการเรียนไวยกรณ
ทองจําบทสนนาและจดจําวัฒนธรรมของ
เจาของภาษาอังกฤษไดดีกวาที่จะรูจักวัฒนธรรมอื่นๆในโลก
สืบเนื่องมาจากแบบเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยให
ความสําคัญในการศึกษาภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองมากกวาจะการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลเพื่อการสื่อสารระหวาง
ประเทศ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวาสําหรับอาจารยภาษาอังกฤษผูจัดการเรียนการสอน หรือผูผลิตแบบเรียนภาษาอังกฤษควร
นําเนื้อหาวัฒนธรรมที่มีความเปนทองถิ่น เชน วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมเอเชีย หรือวัฒนธรรมอาเซียนมาบรรจุไวในแบบเรียน
ทุกชวงวัยของผูเรียน เพราะนอกจากนักศึกษาไทยจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อรูจักวัฒนธรรมของเจาของภาษาหรือวัฒนธรรม
ตะวันตกแลว นักศึกษาไทยควรมีความสามารถรอบรูในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและอื่นๆ โดยใชภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาของโลกในการสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
รายการอางอิง
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แนวคิดของผูประกอบการคาปลีกตอคุณภาพการใหบริการระบบโลจิสติกสในกรุงเทพมหานคร
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแนวคิดคุณภาพการใหบริการของผูประกอบการคาปลีก 2) เพื่อ
ศึกษาระดับความคิดเห็นผูประกอบการคาปลีกการใหบริการโลจิสติกสวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกผูประกอบการคาปลีก เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 500 รายและเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยคือการใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ f-test
ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการคาปลีกมีความคิดเห็นดานการใหบริการโลจิสติกสดานปริมาณสินคาที่สั่งมีความถูกตอง ดาน
ความเชื่อถือไดคุณภาพบริการ ดานเวลาในการจัดสงที่รวดเร็ว ดานความสะดวก ดานบริการเพิ่มคุณคาสินคา และดานการ
สื่อสารกับฝายจัดสงสินคา โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งจากผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีเพศ อายุ สถานภาพระดับ
การศึกษา และมีประสบการณทําธุรกิจคาปลีกแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการโลจิสติกสดานผูประกอบการคา
ปลีกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากผูประกอบการคาปลีกมีการเรียนรูถึงความสําคัญ
ของหลักการใหบริการโลจิสติกส
คําสําคัญ: ผูประกอบการคาปลีก, การใหบริการ, โลจิสติกส
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The concept of retail establishments on the quality
of service Logistics system in Bangkok
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College of Logistics and supply chain, Suan Sunandha Rajabhat University
e-mail:pimon124@gmail.com

Abstract
Research on the objective: 1) to study the concept of retail Tycoon; 2) to study the level of
reviews of retail operators to provide logistics services. This research used survey research (Survey
Research) samples using research including retail entrepreneurs. Collected data were 500 samples and
tools that were used in the research were queries. Statistics analysis included percentage, average,
standard deviation, t-test and f-test. The research found that retail entrepreneur’s opinions of logistics
and supply were accurate for reliability, quality of service, time of quick delivery, convenience, added
value to products and communications with shipping departments, overall at a very high level. The
results of the study found that personal factors were gender, age, marital status, level of education,
experience in the different retail businesses, and retailers have different opinions on the quality of service.
Service logistic operators and retailers do not have a difference which was statistically significant, at the
0.05 level;this is because the retail entrepreneurs were learning the importance of the principles of
logistics service providers.
Keywords: retail establishments, service, Logistics
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บทนํา
การใหบริการที่กิจการใหกับหนวยงานตางๆ ในการตอบสนองตอความตองการของลูกคาหรือผูประกอบการคาปลีก
และความสามารถในการติดตอสื่อสาร และตอบสนองระหวางหนวยงานเหลานั้น อยางหนวยงานการจัดการโลจิสติกสระดับ
ของการใหบริการผูประกอบการคาปลีก นั้นจะชวยใหองคการทราบวาจะสามารถ รักษาลูกคาปจจุบันและจูงใจลูกคาใหมใน
อนาคตไดมากเพียงใดการบริการลูกคา เปนเรื่องสําคัญสําหรับธุรกิจ เพราะเปนเครื่องมือหนึ่งในการสรางความแตกตาง และ
ความสามารถในการแขงขัน การบริการลูกคาที่มีคุณภาพยังชวยผูกใจลูกคาไวไดในระยะยาว และเพิ่มคุณคาใหกับกิจการอีก
ดวย
โลจิสติกสนั้นเปนเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงผลลัพธของการบริการลูกคาไดแกสถานที่ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสวนประสมทาง
การตลาด ซึ่งผลลัพธของการใหบริการลูกคาเปนการวัดถึงผลการดําเนินงานของหนวยงานโลจิสติกสในการสราง
อรรถประโยชนดานเวลาและสถานที่ซึ่งมุงเนนไปยังผูประกอบการคาปลีก ซึ่งระดับของการใหบริการโลจิสติกสที่กิจการใหกับ
หนวยงานตางๆ เชน ฝายการตลาดหรือ ฝายการผลิต ซึ่งจะสงผลตอความสามารถขององคการ ในการตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาหรือผูประกอบการคาปลีก ความสามารถในการติดตอสื่อสาร และตอบสนองระหวางหนวยงานเหลานั้น ซึ่ง
หนวยงานโลจิสติกสในระดับของการใหบริการผูประกอบการคาปลีก นั้นจะชวยใหทราบวาจะสามารถรักษาลูกคาปจจุบันและ
จูงใจลูกคาใหมในอนาคตไดมากนอยเพียงใด
ในปจจุบันตลาดธุรกิจคาปลีกมีการแขงกันมากขึ้น เนื่องจากผูประกอบการรายใหมเขามาเพื่อหวังแยงสวนแบงทางการตลาด
ทั้งผูประกอบการทั้งรายใหญและรายเล็ก โดยการเนนกลยุทธการตั้งราคาสินคาที่ต่ํากวาคูแขงขัน การจัดจําหนายสินคาตาม
ตางจังหวัดขณะที่ผูประกอบการรายเดิมก็อาศัยการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางยาวนานทําใหผูบริโภคเกิดความภักดีตอ
สินคาในระดับหนึ่ง (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2558, หนา 1 )
แนวโนมการเติบโตของธุรกิจคาปลีก ในป 2558 ธุรกิจคาสงคาปลีกคาดวาจะมีแนวโนมการเติบโตเพียงเล็กนอยตาม
ทิศทางเศรษฐกิจไทยที่คาดวาจะขยายตัวได 2% - 3%เนื่องจากไดรับแรงกดดันจากภาคการสงออกที่ยังหดตัวตอเนื่องจากป
กอนการลงทุนและการใชจายภาครัฐที่ลาชารวมถึงการใชจายของภาคเอกชนก็ยังมีการขยายตัวในระดับต่ําอันเนื่องมาจาก
ขอจํากัดดานรายไดในภาคการเกษตรที่ตกต่ําคาครองชีพและหนี้ครัวเรือนที่อยูในระดับสูงอีกทั้งยังไมมีปจจัยหนุนใดๆที่จะมา
ชวยเพิ่มรายไดหรือกําลังซื้อใหกับผูบริโภคในระยะอันใกลซึ่งก็ยิ่งอาจทําใหการฟนตัวทางเศรษฐกิจลาชาออกไปอยางไรก็ตาม
คาดวาการเติบโตของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) จะเปนแรงหนุนที่สําคัญและชวยใหตลาดเติบโตไดเนื่องจากยัง
สามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภคในปจจุบันไดเปนอยางดีและสาขาที่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่นอกจากนี้แรงหนุนดาน
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจรอบ 2 ของรัฐบาลที่คาดวาจะสามารถเบิกจายไดในชวงไตรมาส 2 ของปราคาน้ํามันที่ยังอยูในระดับ
ต่ําตลอดจนปจจัยของภาคการทองเที่ยวที่เติบโตในเกณฑดีนาจะชวยกระตุนการใชจายของภาคเอกชนไดในระดับหนึ่งแตถึง
อยางไรก็ตามแมวาธุรกิจคาสงคาปลีกคาดวาจะมีแนวโนมการเติบโตเพียงเล็กนอยตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่คาดวาจะ
ขยายตัวก็ตามแตผูประกอบการธุรกิจคาปลีกจะตองตระหนักในความสําคัญของการบริการลูกคาดวยซึ่งในการดําเนินธุรกิจคา
ปลีกสิ่งสําคัญคือลูกคา เพราะความพึงพอใจของลูกคาคือความสําเร็จของธุรกิจ ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจคาปลีกควรเห็น
ความสําคัญในเรื่องการบริการโลจิสติกสและการแกไขปญหาทางดานโลจิสติกสเพื่อใหเปนไปตามความตองการของลูกคาแต
ละราย ซึ่งในปจจุบันมีธุรกิจที่ใหบริการทางดานโลจิสติกสที่มีคุณภาพสูงและมีขอบเขตการใหบริการแบบครบวงจร แตจะเนน
ทางดานการบริการและสรางความพึงพอใจดวยวิธีการที่พยายามบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบความ
ตองการของลูกคาและสงมอบความพึงพอใจใหแกลูกคา
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาในเรื่องนี้เนื่องจากปญหาของคุณภาพการใหบริการโลจิสติกสของผูประกอบการคา
ปลีกไมมีความพรอมที่จะจัดการโลจิสติกสที่ผูบริหารปรับปรุงดานคุณภาพการใหบริการดวยโลจิสติกสมากขึ้นกวาเดิมเพื่อสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันและเพิ่มมูลคาทางธุรกิจ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวความคิดคุณภาพการใหบริการของผูประกอบการคาปลีก
2. ศึกษาระดับความคิดเห็นผูประกอบการคาปลีกตอคุณภาพบริการโลจิสติกส
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สมมติฐานของการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน แตกตางกัน มีความคิดเห็น
ตอโลจิสติกสดานคุณภาพการบริการไมแตกตางกัน
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือผูประกอบการคาปลีกที่ จํานวน 500 ราย ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาในการ
วิจัยครั้งนี้ คือจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู วิ จั ย ครั้ ง นี้ เรื่ อ งการศึ ก ษาแนวคิ ด ของผู ป ระกอบการค า ปลี ก ต อ คุ ณ ภาพให บ ริ ก ารระบบโลจิ ส ติ ก ส ใน
กรุงเทพมหานคร มีกรอบความคิดในการศึกษา รายละเอียดดังแสดงในภาพ1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
-

ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
ประสบการณทําธุรกิจคาปลีก

ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร โ ล จิ ส ติ ก ส ใ น จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร
- ดานเวลาในการจัดสงที่รวดเร็ว
- ดานความเชื่อถือได
- ดานการสื่อสารกับฝายจัดสงสินคา
- ดานความสะดวก
- ดานปริมาณสินคาที่สั่งมีความถูกตอง

ภาพที่ 1กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทําธุรกิจคาปลีก
ตัวแปรตาม ประกอบดวยการใหบริการโลจิสติกสของ ผูประกอบการคาปลีกในจังหวัดกรุงเทพมหานครในดานเวลา
ในการจัดสงที่รวดเร็ว ดานความเชื่อถือได ดานการสื่อสารกับฝายจัดสงสินคา ดานความสะดวก ดานปริมาณสินคาที่สั่งมีความ
ถูกตอง ดานการบริการเพิ่มคุณคาของสินคา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ผลการวิจัยที่ทําใหทราบถึงลักษณะของผูประกอบการคาปลีก ตอคุณภาพบริการในกรุงเทพมหานคร
2.ผลการวิจัยทําใหทราบถึงขอมูลที่เปนแนวทางแกไขและปรับปรุงการที่ไดจากแนวความคิดของผูประกอบการคา
ปลีก ในกรุงเทพมหานคร
3.ผลการวิจัยทําใหทราบถึงขอเสนอแนะความคิดเห็นของผูประกอบการคาปลีก ในกรุงเทพมหานคร
เนื้อเรื่อง
ในการวิจัยครั้ง นี้ผูวิจัยทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวคิดการใหบริการโลจิส ติกส ของผูประกอบการค าปลี ก ใน
กรุงเทพมหานคร มีทฤษฎีงานวิจัยแนวความคิดที่เกี่ยวของ ดังนี้
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ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส
กมลชนก สุทธิ วาทนฤพุฒิ และคณะ(2546, หนา 3) เมื่อพิจารณาความหมายของการจัดการดานโลจิสติกสตาม
ความหมายของพจนานุกรมเว็บสเตอร (Webster ‘s Dictionary) จะพบวา การจัดการโลจิสติกสเปนศาสตรสาขาหนึ่งดาน
การทหารที่เกี่ยวของกับการจัดหา การบํารุงรักษากองกําลัง การเคลื่อนยายขนถาย การใหสวัสดิการแกบุคลากรและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ สวนความหมายในดานการจัดการในภาคธุรกิจนั้น The Council of Logistics Management หรือ
CLP ซึ่งเปนองคกรวิชาชีพทางดานโลจิสติกสในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไดกลาววา การจัดการดานโลจิสติกส หมายถึง สวน
หนึ่งของระบบโซอุปทานที่มีกระบวนการในการวางแผน
คํานาย อภิป รัช ญาสกุล ,(2550: 20-21) หลั กการของการจั ด การโลจิส ติกส ที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ล
กอใหเกิดความได เปรียบทางแขงขันคือการอยูเหนือคูแขงทางธุรกิจ ทั้งในดานของคุณภาพ ตนทุนที่ ต่ํากวาความแตกตาง
ความรวดเร็วตรงตอเวลาของการบริการและที่สําคัญคือสินคาและบริการมีราคาถูกเพื่อเปนการสรางความพึงพอใจและความ
ภักดีของลูกคาสําหรับการตัดสินใจซื้อสินคาในอนาคต โดยการสรางความยืดหยุนใหเกิดขึ้นภายในองคการ
ในการจัดการโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพมีความสําคัญตอบริษัทใน 2 แนวทางคือเพิ่มรายไดในรูปของยอดขายและ
ลดตนทุนในการผลิตหรือบริการ โดยการลดตนทุนเกิดจากการจัดการแบบมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการไหลของสินคา
โดยเกิดจากทางเลือกระหวางกิจกรรมในระบบโลจิสติกส เชน ระหวางปริมาณสินคาคงคลังและการขนสง ถาบริษัทตองการมี
สินคาคงคลังต่ําตองขนสงหลายเที่ยว การพิจารณาตนทุนจะพิจารณาเลือกใชกิจกรรมที่ตนทุนต่ํากวาและไมสงผลกระทบตอ
ลูกคา ก็สามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง การจัดการโลจิสติกสที่มิประสิทธิภาพ
ดวงใจ จันทรดาแสง (2558 : 52-67) การเคลื่อนยายและเก็บรักษาผลิตภัณฑ ตองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัด การโลจิส ติกส มีค วามซับ ซอนเกิ ดจากขอบเขตที่กวางและเกี่ย วของกั นหลายฝายในองคการ และองคการภายนอก
จํานวนมาก แตละฝายตางก็มีเปาหมายที่แตกตางกัน อาจทําใหเกิดความซับซอนและขาดประสิทธิภาพในระบบซัพพลายเชน
โลจิสติกสประกอบดวยกิจกรรมตางๆ กิจกรรมเหลานี้มีปฏิสัมพันธกัน (Interaction) ปฏิบัติการกิจกรรม โลจิสติกสหนึ่งจะมี
ผลกระทบตอกิจกรรมอื่นๆ การดําเนินของกิจกรรมหนึ่ง อาจทําใหตนทุนของกิจกรรมอื่นๆ
วรรณี สุทธิใจดี (2558)กิจกรรมหลักดานโลจิสติกส มีทั้งหมด 13 กิจกรรม กิจกรรมซึ่ง ถือเปนกิจกรรมหลักของ
องคการ ประเภทดวยกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม สวนอีก 5 กิจกรรม ถือเปนกิจกรรมที่สนับสุนนการดําเนินงานขององคการดัง
รายละเอียดดังตอไปนี้
1.การบริการลูกคา (Customer Service) เปนกิจกรรมที่องคกรพยายามตอบสนองความตองการของลูกคา
2.การดําเนินการตามคําสั่งซื้อของลูกคา (Order Processing) เปนกิจกรรมที่จะตองพยายามดําเนินการใหรวดเร็ว
ที่สุดเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
3.การคาดการณความตองการของลูกคา (Demand Forecasting) เปนการคาดการณความตองการในตัวสินคาหรือ
การบริการลูกคาในอนาคต ซึ่งนับเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญในการที่จะสรางผลกําไร
4.การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) เปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งเนื่องจากปริมาณสินคาคง
คลังที่มีอยูยอมสงผลตอองคการไมทางใดก็ทางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของเงินทุน องคการที่มีร ะดับปริมาณสินคาคง
คลังที่สูงยอมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี
5.กิจกรรมการขนสง (Transportation) ครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมที่เปนการเคลื่อนยายตัวสินคาจากจุดกําเนิดไปยัง
จุดที่มีการบริโภคใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
6.การบริหารคลังสินคา (Warehousing and Storage) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการคลังสินคา เชน
การจัดเก็บสินคา การจัดการพื้นที่ในคลังสินคา อุปกรณเครื่องใชตางๆที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรมภายในคลังสินคา ซึ่งใน
ปจจุบันกิจกรรมการบริหารคลังสินคานับเปนกิจกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคาอีกทางหนึ่งดวย
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7.กระบวนการจัดการสินคาที่ถูกสงกลับคืน (Reverse Logistics) คือไมวาจะเปนสินคาที่เสียหาย หมดอายุการใช
งาน เปนตน
8.การจัดซื้อ (Purchasing ) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและบริการทั้งในสวนของการเลือกผู
จําหนายวัตถุดิบ กําหนดชวงเวลาและปริมาณในการสั่งซื้อ และสรางความสัมพันธกับผูจําหนายวัตถุดิบ
9.การจัดเตรียมอะไหลและชิ้นสวนตางๆ (Part and Service Support) นับเปนความรับผิดชอบตอสินคาหลังการ
ขาย ซึ่งเปนสวนหนึ่ง ของบริการหลังการขายที่บริษัทใหกับลูกคา
10.การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินคา (Plant and Warehouse site Selection) การเลือกที่ตั้งโรงงานของ
โรงงาน และคลังสินคาจะตองใหความสําคัญกับความใกลไกลของแหลงวัตถุดิบ และลูกคา
11.การจัดการวัตถุดิบในระหวางการผลิต (Material handling) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย วัตถุดิบ
และสินคาคงคลังในระหวางการผลิต รวมถึงการขนยายตัวสินคาที่ผลิตเสร็จแลว ภายในโรงงานหรือคลังสินคา
12.บรรจุภัณฑ (Packaging) ในดานการตลาดนั้น บรรจุภัณฑซึ่งเปนสิ่งที่แสดงถึงลักษณะภายนอกของสินคาซึ่ง
จะตองสามารถดึงผูบริโภคใหสนใจในตัวสินคา แตทางดานโลจิสติกสบรรจุภัณฑจะมีบทบาทสําคัญตางออกไปจากดานตลาด
13.การติดตอสื่อสารทางดานโลจิสติกส (Logistic Communication) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองคการ
ถือไดวาเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จขององคกรการแลกเปลี่ยนขอมูล และการตัดสินใจตางๆ สามารถทํา
ไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการลดระยะเวลาในการขนสงสินคา
การปรับปรุงวิธีการทํางานหรือลดขั้นตอนในการทํางานเพื่อลดระยะเวลาในขนสงสินคานั้นถือวาเปนสวนหนึ่งในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานชวยใหกระบวนการขนสงสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง มีนักวิชาการ
หลายทานใหความหมายและความสําคัญของการลดระยะเวลา หรือขั้นตอนในการขนสง ไดแก การปรับปรุงวิธีการทํางานหรือ
ลดขั้นตอนในการทํ างานเพื่อลดระยะเวลาในขนสง สินค านั้นถือวาเปนสวนหนึ่ง ในการเพิ่ มประสิท ธิภาพการทํางานช วยให
กระบวนการขนสงสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การศึกษาวิธีการทํางานขั้นตอนตางๆ คือ การพัฒนา
วิธีการทํางานใหมที่งาย สะดวก รวดเร็ว ตนทุนต่ํา มีประสิทธิภาพสูงกวาวิธีการทํางานเดิม ขั้นตอนการทํางานนั้นนอยกวาเดิม
โดยมีเปาหมายเพื่อใหผลผลิตสูงขึ้น ลดความสูญเสียใหนอยลง และตนทุนต่ําลง เมื่อป ค.ศ. 1911 แฟรงค บังเกอรกิลเบรธ ได
กําหนดหลั กการเคลื่อนไหวของการทํ างาน (Motion Study) หมายถึง เทคนิค การวิเคราะห การปฏิบั ติงานเพื่ อขจั ดการ
เคลื่อนไหวที่ ไมจําเปนออกและสรรหาวิธีการทํางานที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดในการปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับปรุง มาตรฐานของ
วิธีทํางาน เครื่องมือตางๆ และการฝกพนักงานใหทํางานดวยวิธีการที่ถูกตอง
3.ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับผูประกอบการคา
ดนัย เทียนพุฒ (2552: 67-68) นักฝกอบรมในองคการ ไดเสนอปจจัยที่ใชในการประเมินความเปนผูประกอบการคา
ไวดังนี้
ปจจัยที่ใชในการประเมินความเปนผูประกอบการคา มีดังนี้
1. ความสามารถทางนวัตกรรม
2.ความสามารถในการจัดการกับสิ่งที่ยุงเหยิง
3.ความปรารถนาความสําเร็จ
4.ความสามารถวางแผนอยางสมจริง
5.เปนผูนําที่เนนเปาหมาย
6.ผูประกอบการคา จะรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริง รวมทั้งศึกษาและกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เปนไปได
7.มีความรับผิดชอบ
8.สามารถปรับตัวได
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9.เปนทั้งนักจัดองคการและนักบริหาร
วิฑูรย สิมะโชคดี, (2552 : 33) ผูประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง ผูที่คิดริเริ่มดําเนินธุรกิจขึ้นมาเปน
ของตนเอง มีการวางแผนการดําเนินงาน และดําเนินธุรกิจทุกดานดวยตนเอง โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
เพื่อมุงหวังผลกําไรที่เกิดจากผลการดําเนินงานของธุรกิจตนเอง
ผูประกอบการ เปนบุคคลที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถหาชองทางที่จะสรางธุรกิจของตนเอง และพรอม
ที่ จะรั บ ความเสี่ ย งต าง ๆ ที่ จะเกิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต ตั ด สิ นใจที่ จ ะเริ่ ม ดํ าเนิ นธุ ร กิ จ ในการประกอบธุ ร กิ จ ขนาดย อ ม ต องการ
ผูประกอบการที่มีความสามารถหลาย ๆ ดานซึ่งอาจพิจารณาลักษณะผูปะกอบการจากพฤติกรรมตาง ๆ ดังนี้
1. มีความคิดสรางสรรค (Creative) ในการเริ่มตนธุรกิจ กลาวคือ เปนคนที่มองเห็นโอกาสและชองทางในการ
สรางธุรกิจขึ้นมาภายใตสภาพแวดลอมตาง ๆ
2. เรียนรูหรือสรางนวัตกรรม (Innovation) ของการดําเนินธุรกิจ อันจะกอใหเกิดผลิตภัณฑ หรือบริการรูปแบบ
ใหม ๆ รวมถึงกระบวนการผลิต การตลาด และการจัดการทรัพยากร เปนตน
3. ยอมรับความเสี่ยง (Risk) อันอาจจะเกิดขึ้นจากการขาดทุนหรือลมเหลวในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งผูประกอบการ
จําเปนตองมีความเปนนักเสี่ยงอยางมีหลักการ คือตัดสินใจอยางฉับไว และรอบคอบดวยขอมูลที่เชื่อถือได
4. มีความสามารถในการจัดการทั่วไป (General management) ทั้งดานการกําหนดแนวทางของธุรกิจและการ
จัดสรรทรัพยากร
5. มีความมุงมั่นในการดําเนินงาน (Performance intention) เพื่อสรางความเจริญเติบโต และกําไรจากการ
ดําเนินธุรกิจ
4.ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ
ชัยฤทธิ์ ทองรอด (2558 : 111-125) งานบริการเป นภารกิจขององคกรที่จะสรางความพึง พอใจใหลู กคา เป น
กิจกรรมทีพนักงานในองคกรระดับปฏิบัติการตองใสใจและหมั่นฝกอบรมใหมีจิตวิญญาณของการบริการ( service mind)
คุณภาพของการบริหารองคกรธุรกิจ และการพัฒนาทุกประเภท ดังนั้นยุทธวิธีการแขงขันดานการบริ การ เพื่อเพิ่มผลผลิตให
เจริญรุดหนา โดยการมีเปาหมายสรางความพึงพอใจใหลูกคา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของคําวา “บริการ” หมายถึง “การปฏิบัติรับใช ,
การใหความสะดวกตาง ๆ” สวนความหมายโดยทั่วไปที่มักกลาวถึง คือ การกระทําที่เปยมไปดวยความชวยเหลือ หรือการ
ดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูอื่นการบริการตรงกับคําในภาอังกฤษวา “Service” ซึ่งเปนคําที่เราคุนเคยและคนสวนมากจะ
เรียกรองขอรับบริการเพื่อความพึงพอใจของตนการบริการ เปนการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอและเกี่ยวของกับผูใชบริการ
การใหบุคคลตางๆไดใชประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ทั้งดวยความพยายามใด ๆ ก็ตาม ดวยวิธีการหลากหลายในการทําใหคน
ตางๆ ที่เกี่ยวของไดรับความชวยเหลือ จัดไดวาเปนการใหบริการทั้งสิ้นการจัดอํานวยความสะดวกก็เปนการใหบริการ การ
สนองความตองการของผูใชบริการก็เปนการใหบริการ การใหบริการจึงสามารถดําเนินการไดหลากหลายวิธี จุดสําคัญคือ เปน
การชวยเหลือและอํานวยประโยชนใหแกผูใชบริการ
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการเก็บขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหจะเปนการเก็บขอมูลทั้งที่เปนขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ออกแบบสอบถาม
โดยรวบรวมจากผูประกอบการคาปลีก ไดแกขอมูลปฐมภูมิเปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการคาปลีก และขอมูล
ทุติยภูมิเปนขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามโดยรวบรวมจากผูประกอบการคาปลีก
โดยใชวิธีการเก็บขอมูลเปน แบบสอบถาม (Questionnaire)เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลผล
ทางสถิติโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ f-test
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กลุมเปาหมายและขนาดของกลุมตัวอยาง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด การให บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส ข องผู ป ระกอบการค า ปลี ก ใน
กรุงเทพมหานครเปนวิจัยเชิงสํารวจ ศึกษาในกลุมประชากรของเขตการปกครองในจังหวัดกรุงเทพมหานคร(เขตการปกครองที่
ประกาศทะเบียนทางหลวงเทศบาลตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535.)
ขั้นตอนที่ 1 เลือกพื้นที่เขตดวยวิธีการจับฉลากแบบไมใสคืนในแตละกลุมเขตการปกครอง กลุมละ 1 เขต ไดเขตการ
สํารวจที่ เ ปนตั วแทน ได แ ก กลุ ม รัต นโกสิ นทรเ ขตราชเทวี กลุ ม บูร พาเขตบางเขน กลุม ศรี นคริ นทร เ ขตหนองจอก กลุ ม
เจาพระยาเขตบางนา กลุมกรุงธนใตเขตธนบุรี และกลุมกรุงธนเหนือเขตบางกอกใหญ
ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ไดตัวแทนตามโควตาสําหรับการสํารวจในแตละ
เขต (Zikmund. 2000 : 452)โดยไดจํานวนกลุมตัวอยาง 500 คน ประกอบดวย เขตราชเทวี83 คน เขตบางเขน 83 คน
เขตหนองจอก 83 คน เขตบางนา 83 คน เขตธนบุรี 84 เขตบางกอกใหญ 84 คน
ขั้นตอนที่ 3 ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) จนครบจํานวนขนาดกลุมตัวอยาง
500 คน (Zikmund. 2000 : 450)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บขอมูลคือแบบสอบถาม ทดสอบเครื่องมือวิจัย โดยหาคาความเชื่อมั่น กับประชากร
ที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําแบบสอบถาม หาคาความเชื่อมั่นใชสูตรคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของครอนบาค
ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ 0.89
แบบสอบถามที่ผูวิจัยจะสรางขึ้นเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางนั้น จะแบงออกเปน 3 สวน
ไดแก สวนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะผูประกอบการคาปลีกของผูตอบแบบสอบถามสวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความ
คิดเห็นแนวความคิดการใหบริการโลจิสติกสของผูประกอบการคาปลีกประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานเวลาในการจัดสงที่
รวดเร็ว ดานความเชื่อถือได ดานการสื่อสารกับฝายจัดสงสินคา ดานความสะดวก และดานปริมาณสินคาที่สั่งมีความถูกตอง
สวนที่ 3 เปนข อคิ ด เห็ นและข อเสนอแนะของผูต อบแบบสอบถามความคิ ด เห็ นของผู ป ระกอบการค าปลี กโดยเป นแบบ
ปลายเปด
แบบสอบถาม ใชหลักเกณฑการประเมินของ Likert Scale ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ คือ
คะแนน 5 หมายถึง ระดับความความคิดเห็นมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
การแปลผลคะแนน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยของความคิดเห็นโดยกําหนดเกณฑ
การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคาเฉลี่ยออกเปนชวงดังตอไปนี้
4.50-5.00 หมายถึง ผูประกอบการคาปลีกมีความคิดเห็นดวยระดับมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง ผูประกอบการคาปลีกมีความคิดเห็นดวยระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง ผูประกอบการคาปลีกมีความคิดเห็นดวยระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง ผูประกอบการคาปลีกมีความคิดเห็นดวยระดับนอย
1.00-1.49 หมายถึง ผูประกอบการคาปลีกมีความคิดเห็นดวยระดับนอยที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยเครื่องมือเปนแบบสอบถาม จากผูประกอบการธุรกิจคาปลีกโดยขอความรวมมือจาก
หนวยประกอบการธุรกิจคาปลีก โดยใหผูตอบแบบสอบถามมีอิสระในการตอบและผูวิจัยรับแบบสอบถามคืนทันที ผูวิจัยจะใช
เวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 3 เดือนขอมูล
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ผลการวิจัย
วิจัยการศึกษาแนวคิดของผูประกอบการคาปลีกตอคุณภาพใหบริการระบบโลจิสติกส ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยการ
นําเสนอผลการวิจัยและผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคาปลีก
จําแนกตาม
จํานวน (ราย)
เพศ
ชาย
214
หญิง
286
อายุ
ต่ํากวา 30 ป
81
30-40 ป
211
41-50
153
51 ปขึ้นไป
55
สถานภาพสมรส
โสด
143
สมรส
315
หมาย
42
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายและต่ํากวา
132
ปริญญาตรี
273
ปริญญาโท
95
ประสบการณทําธุรกิจคาปลีก
ต่ํากวา 5 ป
189
5-10 ปขึ้นไป
311

รอยละ ( % )
42.80
57.20
16.20
42.20
30.60
11.00
28.60
63.00
8.40

19.00

26.40
54.60
37.80
62.20

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดแกผูประกอบการคาปลีกสวนใหญพบวาเปนเพศหญิงจํานวน 286 ราย คิดเปน
รอยละ 57.20สวนใหญมีอายุต่ํากวา 30-40 ปจํานวน 211 ราย คิดเปนรอยละ42.20และรองลงมาคืออายุ41-50 ป จํานวน
153 ราย คิดเปนรอยละ 30.60 สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 315ราย คิดเปนรอยละ 63.00 และรองลงมา โสด
จํานวน 143 ราย คิดเปนรอยละ 28.60 สวนใหญระดับการศึกษาสูงสุด มีระดับปริญญาตรี จํานวน 273ราย คิดเปนคารอย
ละ 54.60 และรองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและต่ํากวา จํานวน 132 ราย คิดเปนรอยละ 26.40และสวน
ใหญมปี ระสบการณทําธุรกิจคาปลีก 5-10ปขึ้นไป จํานวน 311 ราย คิดเปนรอยละ 62.20
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูประกอบการคาปลีกตอคุณภาพบริการโลจิสติกส
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผูประกอบการคาปลีกคุณภาพบริการโลจิสติกส
คุณภาพบริการระบบโลจิสติกส
x̄
S.D
ระดับความคิดเห็น
1.ดานเวลาในการจัดสงที่รวดเร็ว
3.79
0.52
เห็นดวยมาก
2.ดานความเชื่อถือได
3.86
0.41
เห็นดวยมาก
3.ดานการสื่อสารกับฝายจัดสงสินคา
3.48
0.62
เห็นดวยมาก
4.ดานความสะดวก
3.61
0.56
เห็นดวยมาก
5.ดานปริมาณสินคาที่สั่งมีความถูกตอง
4.10
0.94
เห็นดวยมาก
6.ดานบริการเพิ่มคุณคาสินคา
3.51
0.71
เห็นดวยมาก
รวม
3.73
0.63
เห็นดวยมาก
ผูประกอบการคาปลีกมีความคิดเห็นในดานตางๆ คุณภาพบริการโลจิสติกสทั้ง 6 ดาน โดยผูประกอบการคาปลีกมี
ความคิดเห็นโดยรวม ที่เห็นดวยมาก ( x̄ = 3.73 ) เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้คือ ดานปริมาณสินคาที่
สั่งมีความถูกตอง ( x̄ = 4.10 ) ดานความเชื่อถือ ( x̄ = 3.86 ) ดานเวลาในการจัดสงที่รวดเร็ว ( x̄ = 3.79 ) ดานความ
สะดวก ( x̄ = 3.61 ) ดานบริการเพิ่มคุณคาสินคา ( x̄ = 3.51 ) และดานการสื่อสารกับฝายจัดสงสินคา ( x̄ = 3.48 ) ใน
ระดับมากตามลําดับ
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูประกอบการคาปลีกที่มีตอคุณภาพบริการโลจิ
สติกส จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณทําธุรกิจคาปลีก
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูประกอบการคาปลีกที่มีตอคุณภาพบริการโลจิสติกส จําแนกตาม
เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน
จําแนกตาม
x̄
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย
ระดับการศึกษา
ม.ปลาย/ ต่ํากวา
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ประสบการณทํางาน
ต่ํากวา 5 ป
5-10 ป
10-15 ป
15-20 ป
20 ปขึ้นไป
3.85
P >0.05

S.D

t

Sig.

3.66
3.66

0.39
0.34

.032

.974

3.60
3.76
0

0.32
0.41

1.93

.056

3.61
0
3.75
0

0.36

1.718

.090

0
0
0
3.66

0.35

0.36
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0.513

0.609

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูประกอบการคาปลีกที่มีตอ การบริการโลจิสติกส จําแนกตามเพศ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน โดยใชสถิติทดสอบ t พบวา
ตามเพศของผูประกอบการคาปลีก มี ความคิดเห็นวา คา t มีคาเทากับรวม .032 และคา sig. รวมเทากับ .974
แสดงวา เพศชายและหญิง มีความความคิดเห็นตอกิจกรรมโลจิสติกสดานการบริการลูกคาในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัย สําคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .0.5 หมายความวา ผู ป ระกอบการคาปลีก เพศชายและเพศหญิ ง มีค วามคิด เห็ นต อคุ ณภาพ
บริการโลจิสติกส ไมแตกตางกัน
ตามสถานภาพของผูประกอบการคาปลีก มีความคิดเห็นวา คา t มีคาเทากับ 1.93 และคา sig. เทากับ .0.56
แสดงวา คนโสด กับที่สมรสแลว มีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการโลจิสติกส ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 หมายความวา ผูประกอบการคาปลีกทีม่ ีสถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการโลจิสติกสไมแตกตางกัน
ตามระดับการศึกษาของผูประกอบการคาปลีก มีความคิดเห็นวา คา t มีคาเทากับ 1.718 และคา sig. เทากับ
.090 แสดงว า พนักงาน ที่ มีระดั บการศึ กษา มีความความคิดเห็นตอคุณภาพบริ การการจั ดการโลจิ สติกส ในภาพรวมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตามประสบการณทําธุรกิจคาปลีก มีความคิดเห็นวา คา t มีคาเทากับ 0.513 และคา sig. เทากับ 0.609 แสดง
วา ผูประกอบการคาปลีก ที่มีตอคุณภาพบริการ มีความความคิดเห็นตอโลจิสติกสในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดั บ 0.05 หมายความวา ผูประกอบการคาปลีกที่มีประสบการณการทํ าธุรกิจที่แตกต างกันมี ความคิ ดเห็นต อ
คุณภาพบริการโลจิสติกส ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4 วิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูประกอบการคาปลีกที่มีตอ
คุณภาพบริการโลจิสติกส จําแนกตามอายุในภาพรวม
แหลงความแปรปรวน
ต่ํากวา 30 ป
30 – 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป

Df
3
0
0
76

รวม

79

SSMS
.048
10.320

F

sig.
.016

.118

.950

.136
10.900

P> 0.05df = 79
การจําแนกตามอายุของผูประกอบการคาปลีก ที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพบริการโลจิสติกส ในภาพรวม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลการวิจัย
ในการศึ กษาวิจัย ครั้ง นี้พ บวา ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิ ง มี อายุ 30-40 ป มีส ถานภาพสมรส มี
การศึกษาปริญญาตรี และมีประสบการณการทําธุรกิจคาปลีก 5-10 ป ขึ้นไป
นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบวา ผูประกอบการคาปลีกมีความคิดเห็นในดานตางๆ คุณภาพบริการโลจิสติกส ทั้ง 6
ดาน โดยผูประกอบการคาปลีกมีความคิดเห็นโดยรวม เห็นดวยมาก ( x̄ = 3.73 ) เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย ดังนี้คือ ดานปริมาณสินคาที่สั่งมีความถูกตอง ( x̄ = 4.10 ) ดานความเชื่อถือ ( x̄ = 3.86 ) ดานเวลาในการจัดสงที่
รวดเร็ว ( x̄ = 3.79 ) ดานความสะดวก ( x̄ = 3.61 ) ดานบริการเพิ่มคุณคาสินคา ( x̄ = 3.51 ) และดานการสื่อสาร
กับฝายจัดสงสินคา ( x̄ = 3.48 ) ในระดับมากตามลําดับ
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นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีเพศอายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณ
ทําธุรกิจคาปลีกแตกตางกัน มีความเห็นตอคุณภาพบริการโลจิสติกสผูประกอบการคาปลีก ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05ทั้งนี้เนื่องมาจากผูประกอบการคาปลีกมีการเรียนรูถึงความสําคัญของหลักการใหบริการโลจิสติกส
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่ไดมีขอคนพบที่สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานของการวิจัยได ดังนี้
1. ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลทําใหความคิดเห็นของผูประกอบการตอคุณภาพบริการโลจิสติกส ไมแตกตางกัน
เลยในทุกปจจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยที่ไดนั้นสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปริญญา บัวทอง
(2550: 91-98 ) ซึ่งศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของลูกคาที่มีตอคุณภาพของรานชิคเก็นทรีท สาขาฟวเจอรพารค โดยการวิจัย
ครั้งนั้นพบวา ลูกคาที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความคาดหวังตอปจจัยดานคุณภาพบริการโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
2. ผลการวิจัยที่พบวา ความคิดเห็นแตละความคิดเห็นอยู ในระดับที่ไมแตกตางกันตอกิจกรรมโลจิสติกสดานการ
บริการลูกคา ผลการวิจัยที่ไดนั้นสอดคลองกับผลการวิจัยของเกียรติพงษ นาคประภา (2547) ที่ศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง
ของลูกคาและการรับรูคุณภาพบริการของสํานักงานบริการดีแทค ( เซอรวิส ฮอลล ) โดยการวิจัยครั้งนั้นพบวา ลักษณะการ
บริ ก ารมี ลั ก ษณะที่ ไ ม แ ตกต า งกั น ไปจากสิ น ค า หรื อ ผลิ ต ภั ณฑ จะต องมี การสร างให เ กิ ด ความไว ว างใจ (Trust) ความ
กระตือรือรน (Responsiveness) ความเชี่ยวชาญ (Competence) ความมีอัธยาศัยนอบนอม (Courtesy) ความนาเชื่อถือ
(Creditability)การเขาถึงบริการ (Access) การติดตอสื่อสาร (Communication)
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยผู วิจัยมี ขอเสนอแนะที่ ความสําคัญ ในการให บริ การควรจะตองศึ กษาและแยกแยะให ออกในการ
ใหบริการวาทําอยูกับใคร มีความรูความสามารถในดานความรูสึก ดานความคิดดานพฤติกรรม เพื่อใหพนักงานและบริษัท
ตระหนักถึงความสําคัญในการใหบริการที่ใหเกิดความพึงพอใจ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสถานประกอบการ เพิ่มเติมเพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทางธุรกิจของสถานประกอบการตางๆ
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานของบริษัทดานตางๆในบริษัทดานตาง ๆ ระหวางสถาน
ประกอบการอื่น
3. ควรมีการติดตามผลเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยที่ไดไปปรับปรุง และพัฒนาระบบโลจิสติกสดานตาง ๆ ใหเปนไป
ตามความตองการของผูประกอบการคาปลีกอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในหองพักผูปวย โรงพยาบาลของรัฐ รองรับการใชงานของ
ผูป วยที่ พิ การทางการเคลื่ อนไหว หรื อต องใช อุปกรณ ขณะรั กษาตั ว ให ชวยเหลื อตนเองได ส ามารถใช งานพื้ นที่ ไ ด อย างมี
ประสิทธิภาพ โดยทําการศึกษา และการสํารวจหองพักผูปวยรวม 4 เตียง แผนกอายุรกรรม และเลือกระดับการใชงานอุปกรณ
เทียบเทากับการพิการดานการเคลื่อนไหวเทานั้น ผลการวิเคราะหพบวา ลักษณะทางกายภาพอาคารของสวนหองพักผูปวย
เปนไปตามกฏหมายทุกประการ แตพบปญหาในสวนของพื้นที่ชําระ ทั้งในสวนหองสวม หองอาบน้ํา และอางลางมือ ซึ่งจาก
การศึกษาการออกแบบในสวนนี้ จะพบวา ขนาดและสัดสวนของหอง ประตู และรูปแบบสุขภัณฑรองรับเฉพาะผูปวยปกติ สิ่ง
อํานวยความสะดวกมี ไ ม เ พีย งพอ ไม ส ามารถรองรั บผู ป วยนั่ง รถเข็น หรื อพั กฟ นได รวมถึ ง ยั งขาดสิ่ งอํ านวยความสะดวก
ชวยเหลืออื่นๆที่จําเปน ผลการวิจัย ในหองน้ํา หองสวมตองมีอุปกรณชวยพยุง รองรับการเคลื่อนไหวโดยรอบตามกฏหมาย มี
ราวจับแบบกานโยก ตองติดตั้งสัญญาณขอความชวยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน พืน้ ที่สวนเปยกและสวนแหงควรมีรางน้ําเพื่อกัน
น้ําขังปองกันการลื่นลม รวมถึงสุขภัณฑควรเลือกใหเปนรูปแบบเฉพาะสําหรับรถเข็นสอดเขาใชงานได และพื้นที่สุดทายที่ควร
คํานึง คือ ระเบียง ควรจัดพื้นที่ใหผูปวยไดผอนคลาย ไมอุดอูอยูแตภายในหองพัก และการออกแบบทางลาดใหเชื่อมตอกับ
พื้นที่เพื่อใหรถเข็นเคลื่อนตัวออกมาไดโดยสะดวก
คําสําคัญ: การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล, คุณภาพชีวิต, ความพิการดานการเคลื่อนไหว
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Universal Design for Ward for Patients Government Hospital
Abstract
This research purpose. To design improving areas within the patient's room, Government hospital.
Support the use of patient movement disabilities Or to use the equipment during treatment. Self-help
can use the space effectively. The study and survey 4 bed room include medical department and select
the level of use equipment equivalent to disability in movement. The result showed that The physical
characteristics of the building room according to law in all respects. But the problem in the area of
settlement in the toilet, shower and sink. The study design. In this part, it was found that the size and
proportions of the room. The door and the type of sanitary ware, only supports the normal patients,
equipment facilities are insufficient. The patient cannot accommodate wheelchair or recuperate. The lack
of facilities to help other necessary. Results in the improvement of patients include bathrooms,
bathroom, toilet need equipment support. Support the movement around according to law, handrail, a
lever. Need to install a distress signal if an emergency. The wet and dry part should have a gutter to
waterproof lock prevent slip. Sanitary ware, should choose to include only form for the trolley line is
available. And the final area to consider is the balcony area, the patient should be relaxed. But not stuffy
room. And design of the ramps to connect the area to the cart moved out easily.
Keywords: Universal Design, Quality of life, Disability in motion
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บทนํา
ในการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) มีหลักการที่สําคัญ คือ การออกแบบเพื่อใหทุกคนสามารถใช
งานไดอยางเทาเทียม กลาวคือ สามารถรองรับการใชงานที่แตกตางกันในกลุมบุคคลตาง ๆ เชน ผูพิการทุพพลภาพ คนชรา
และเด็ก นอกจากนี้การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลควรจะออกแบบใหผูใชสามารถใชงานไดโดยไมทําใหรูสึกวาถูกแบงแยก หรือ
รูสึกดอยกวาผูใชงานอื่น ๆ ( Wolfgang, 2001) ปจจุบัน ถึงแมวาจะมีพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงเพื่อกําหนดลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร
สถานที่ หรื อบริ การสาธารณะอื่ น เพื่ อให คนพิการสามารถเข าถึงและใช ประโยชน ได พ.ศ. 2555 มาควบคุมการออกแบบ
กอสร างอาคารของรั ฐ เช น โรงพยาบาล ให ต องออกแบบอาคารและสภาพแวดล อมอาคารรองรั บ ผู พิ การทางด านการ
เคลื่อนไหว แตยังมีอาคารรัฐอีกจํานวนมากที่สรางกอนและหลังกฏหมายดังกลาวออก ละเลยการดําเนินการออกแบบใหบรรลุ
ตามเกณฑมาตรฐานในการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)ดังกลาว อาจดวยงบประมาณ หรือการขาดความ
ตระหนักในความสําคัญของความเทาเทียมกันของผูพิการนั่นเอง
ในป จจุ บัน อาคารโรงพยาบาลของรัฐ มีอยูม ากที่กอสร างกอนการเกิด กฎหมายฉบับ นี้ และในการออกแบบ
อาคารมักมุงไปในสวนพื้นที่สวนสาธารณะ แตภายในหองพักมักไมมีการออกแบบเผื่อสําหรับกรณีการรับผูปวยพิการ นั่งรถเข็น
หรือจําเปนตองใช อุปกรณขณะรักษาตัว เชน การออกแบบหองน้ําในหอผูปวย เพื่อใหส ามารถใชงานหมุ น หรือจอดรถเข็ น
โดยเฉพาะหองพักรวม ซึ่งเปนหองพักแออัดที่มีผูปวย และญาติใชงานรวมกันทั้งสวนนอน เฝาไข และหองน้ํารวม ดังนั้นผูวิจัย
จึงเล็งเห็นวา การวิจัยดังกลาวเจาของอาคารในภาครัฐจะสามารถใชเปนเกณฑหรือแนวทางในการปรับปรุงหองพักหอผูปวยใน
หรื อใช เ ป นข อกํ าหนดในการก อสร างอาคารหลั ง ใหม ใ ห บ รรลุ ต ามเกณฑ หรื อมาตรฐาน สามารถใช ง านได จ ริ ง อย างมี
ประสิ ทธิภ าพสู งสุด เพื่อเปนการอํ านวยความสะดวกในการใชงานอาคารของผูปวยที่พิ การ นั่ง รถเข็น หรือจําเปนต องใช
อุปกรณชวยพยุงไดดียิ่งขึ้น ไมใหรูสึกแบงแยกหรือดอยกวาบุคคลคนปกติ ตามหลักมนุษยธรรม
ทั้งนี้ กรอบแนวคิดของการวิจัย ยึดแนวคิดหลักมาตรฐานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ในการออกแบบหองพักผูปวยใน
โรงพยาบาลของรัฐ ผูวิจัยจะทําการศึกษาขอมูลดานสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการทางการเคลื่อนไหว โดยใชแนวคิด ทฤษฎี
กฎหมายสิ่งอํานวยความสะดวกแกคนพิการ และคูมือปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมการออกแบบสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับทุกคนและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ใหเปนไปตามกฏหมาย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคนไขที่เกิดขึ้นภายในสภาพแวดลอมกายภาพในหองผูปวยรวม
2. เพื่อศึกษาการใชสอยทั้งในสวนอุปกรณระบบอาคารสิ่งอํานวยความสะดวกในหองพักผูปวยรวม
3. เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไขสิ่งอํานวยความสะดวกในหองพักผูปวยรวม แกโรงพยาบาล ใหไดมาตรฐาน
ตามเกณฑการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล และใชเปนตนแบบในออกแบบอาคารที่คลายคลึงกันตอไป
ขอบเขตงานวิจัย
1. การวิ จัย ครั้ ง นี้ ศึ กษาเฉพาะภายในห อ งผู ป ว ยรวม4 เตี ย ง แผนกอายุ ร กรรม อาคารโรจนะ โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนหองกรณีศึกษาเนื่องจากเปนพื้นที่บรรจุคนไขและญาติรวมกันมากที่สุด
2. ศึกษาเฉพาะเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกตามกฏหมาย ในหองพักผูปวยรวมทั้งในสวนพัก และหองน้ําในหองพักและ
เลือกระดับการใชงานอุปกรณเทียบเทากับการพิการทางดานการเคลื่อนไหวเทานั้น
ระเบียบวิธีวิจัย
ผูวิจัยมีแผนการดําเนินงานรวบรวมขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงการสํารวจภาคสนามเพื่อการศึกษาเปนขอมูล
ประกอบการวิจัย สําหรับการดําเนินการวิจัยแบงเปนขั้นตอนใหญๆได2 สวน คือ
1. การรวบรวมขอมูล แบงเปน ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมขอมูลเบื้องตนดวยการทบทวนวรรณกรรม ทําการศึกษา
เบื้องตนจากเอกสารคนควาทบทวนแนวคิด ทฤษฏี กฏหมาย และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล และสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการดานการเคลื่อนไหว ขั้นตอนที่ 2 ทําการสํารวจ/รางวัดพื้นที่หองพักผูปวย เพื่อใชทําแบบ
แปลนทางสถาปตยกรรมสําหรับศึกษาและดําเนินการปรับปรุง
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2. การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหและประเมินจากตารางตรวจเช็คสิ่งอํานวยความสะดวกฯที่ประยุกตมาจาก
กฎหมาย และแนวคิด /คู มือการออกแบบที่ เ กี่ ยวข องกั บ คนพิ การ และจากแบบแปลนที่ แสดงรายละเอีย ดงานก อน-หลั ง
ปรับปรุงการจัดทําแบบจําลอง 3 มิติ เพื่อนําเสนอภาพลักษณการแกไข/ปรับปรุง แลวสรุปผล พรอมเสนอแนะแนวคิดการ
ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ในสวนหองพักผูปวย ในโรงพยาบาลของรัฐ
ผลการวิจัย
จากสํารวจ/รางวัดพื้นที่หองพักผูปวย และผลการตรวจประเมินจากตารางตรวจเช็ค สิ่งอํานวยความสะดวกฯพบว า
ลักษณะทางกายภาพอาคารในสวนหองพักผูปวยรวม 4 เตียง เปนไปตามกฏหมายการออกแบบโรงพยาบาลทุกประการ แตพบ
ปญ หาในส วนของพื้ นที่ ห องส วม ห องอาบน้ํ า และพื้ นที่ อางล างมื อ /ซั กล าง ที่ อยู ใ นบริ เ วณห องพั ก ตามภาพที่ 1ซึ่ ง จาก
การศึกษาแบบแปลนการออกแบบในสวนนี้ จะพบวา ขนาดของหอง ประตู และรูปแบบสุขภัณฑ โดยรวมรองรับเฉพาะผูปวย
ปกติ อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกมีเพียงราวจับพยุงตัวเทานั้นไมสามารถรองรับผูปวยนั่งรถเข็น หรือพักฟนที่ตองการสิ่ง
อํานวยความสะดวกชวยเหลือใดๆเลย

ภาพที่ 1 ภาพแสดงพื้นที่ใชสอยหองพักผูปวยรวม4 เตียง และแปลนหองน้ําหองพักผูปวย
ที่มา : โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบ (Auto Cad)

ภาพที่ 2 ภาพแสดงภาพพื้นที่บริเวณหนาหองน้ําในหองพักผูปวยรวม 4 เตียง
ที่มา : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงบริเวณในหองอาบน้ํา และเคานเตอรอางลางหนา(ซาย) แสดงสภาพพื้นที่ระเบียงหองพักผูปวย(ขวา)
ที่มา : หองพักผูปวยรวม 4 เตียง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 4 ภาพแสดงแปลนพื้นหองพักผูปวยรวม 4 เตียงเปรียบเทียบระหวางกอน-หลังการปรับปรุง
ที่มา : โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบ (Auto Cad)
จากแบบแปลนและภาพประกอบขางตนตามภาพที่ 2- 4 เราสามารถวิเคราะหปญหาพรอมเสนอแนวทางแกไ ข
จํานวน5 จุดดวยกันดังนี้
หมายเลข 1
- ทางเขาสําหรับเขาหองน้ํามีชองวางเพื่อใหผูใชงานเกาอี้ลอสามารถเคลื่อนไหวเขา – ออก จากพื้นที่ไดสะดวก
- มีทางลาดระหวางพื้นขางนอกหองน้ํากับพื้นในหองน้ําเพื่อความสะดวกสําหรับผูใชเกาอี้ลอ
หมายเลข 2
- โถสุขภัณฑมีขนาดความสูงต่ําเกินไป ทําใหไมสะดวกสําหรับผูอายุ ควรเลือกโถสุขภัณฑที่ออกแบบมาใหรับสรีระ มี
ความสูงใกลเคียงกับเกาอี้นั่งหรือรถเข็น เพื่อที่ผูสูงอายุจะไดไมตองยอหรือเขยง สามารถลุกนั่งไดงายเพราะผูสูงอายุมักมีปญหา
เรื่องขอเขาไมคอยดีสูงจากพื้นไมนอยกวา 45 เซนติเมตร แตไมเกิน 50 เซนติเมตร
- มีราวจับบริเวณ 2 ดานขาง เพื่อชวยในการพยุงตัว
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หมายเลข 3
- พื้นที่สําหรับผูใชเกาอี้ลอตองจัดใหเปนลักษณะการหันดานหนาเขาใช โดยมีที่วางวัดจากกึ่งกลางของอางทั้ง 2 ดาน
กับผนังหรือสิ่งกีดขวางที่ยื่นออกมา หางไมนอยกวา 45 เซนติเมตร และตองมีชองวางสําหรับเทาและเขา
- ความสูงของอางตองสูงไมนอยกวา 75 เซนติเมตร แตไมเกิน 80 เซนติเมตร โดยวัดจากพื้นถึงจุดสูงสุดของขอบอาง
หรือผิวเคานเตอร
- ไมควรมีชั้นวางของอยูเหนื่อยอางและควรมีกระจกที่สามารถปรับมุมไดเพื่อความสะดวกสําหรับผูใชเกาอี้ลอ
- กอกน้ําควรเปนชนิดกานโยก กานกด กานหมุน หรืออัตโนมัติ
หมายเลข 4
- พื้นที่ อาบน้ํ าแบบผู ใ ช เ ก าอี้ ล อเข าได พื้ นที่ อาบน้ํ าต องกว างไม นอยกว า 75 เซนติ เ มตร ยาวไม นอยกว า 150
เซนติเมตร
- ควรมี ที่ นั่ง ในพื้ นที่อาบน้ํ าแบบผู ใ ชเ ก าอี้ ล อเข าได ถ ามี ตองเป นที่นั่ง ที่พั บ ได อยู ติด กั บผนั งด านที่ มี จุด ควบคุ ม
อุปกรณอาบน้ํา ที่นั่งตองสูงจากพื้นไมนอยกวา 45 เซนติเมตร แตไมเกิน 50 เซนติเมตร
- ฝกบัว ตองมีสายยาวไมต่ํากวา 150 เซนติเมตรและสามารถใชสอดกับที่หรือใชมือถือก็ได กานฝกบัวสามารถปรับ
ระดับความสูงได
หมายเลข 5
- ระเบียงเปนพื้นตางระดับซึ่งไมสะดวกสําหรับผูปวยที่ใชเกาอี้ลอ
- ระเบียงมีพื้นไมเพียงพอสําหรับพื้นที่หมุนตัวกลับของเกาอี้ลอแบบวงกลมโดยทั่วไป ตองมีพื้นที่วาง ซึ่ งมีเสนผาน
ศูนยกลางไมนอยกวา 150 เซนติเมตร

ภาพที่ 6ภาพ 3 มิติ แสดงทัศนียภาพหองอาบน้ํา หองสวม และหนาหองอาบน้ํา ภายในหองผูปวยรวม 4 เตียง
ที่มา : โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยออกแบบ3 มิติ (3D MAX)
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สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้ จากผลการสํารวจ และการวิจัยจะพบวา ในดานกายภาพ การออกแบบและกอสรางอาคารหลังนี้ใน
ภาพรวมนับวาอยูในมาตรฐานการออกแบบที่ดี แตยังบกพรองในสวนการออกแบบหองน้ําทั้งอาคาร ยังไมเปนไปตามเกณฑ
อาจเปนทีง่ บประมาณในการออกแบบอาคารของรัฐนั้นมีจํากัด หรืออาจเกิดจากการละเลยของผูออกแบบที่ไมคํานึงถึงผูปวย ผู
พิการ และทุพลภาพที่ใชอาคารสาธาณะ เชน อาคารโรงพยาบาล โดยเฉพาะในสวนที่ทําการศึกษา คือ หองพักผูปวยรวมที่ยัง
มีขอบกพรองหลายจุด สงผลตอพฤติกรรมการใชงานอาคาร อาทิ ผูปวยไมสามารถใชรถเข็นเขาใชงานในพื้นที่ไดโดยสะดวก
ทั้งในสวนหองน้ํา หองสวม ตองมีอุปกรณชวยพยุงรองรับการเคลื่อนไหวโดยรอบตามกฏหมาย มีราวจับแบบกานโยก ตองมี
การติดตั้งสัญญาณขอความชวยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน พื้นที่สวนเปยกและสวนแหงควรมีรางน้ํา เพื่อกันน้ําขังปองกันการลื่น
ลม รวมถึงรูปแบบสุขภัณฑควรเลือกใหเปนรูปแบบเฉพาะสําหรับรถเข็นสอดเขาใชงานได และพื้นที่สุดทายที่ ควรคํานึง คือ
ระเบียง เพราะพื้นที่นี้ผูปวยควรไดออกมารับลม ผอนคลายไมอุดอูอยูแตภายในหองพัก การเชื่อมตอของพื้นที่จึงตองออกแบบ
ทางลาดใหรถเข็นเคลื่อนตัวออกมาไดโดยสะดวก
ทั้งนี้ การวิจัยในครั้งนี้ มีเปาหมายหลัก คือ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหแกผูปวย ที่เขารับการรักษาตัวอาจมีระยะเวลาพัก
รักษาตัวสั้น-ยาวไมเทากันตามแตละกรณี ซึ่งตามหลักสากลเราจะพยายามใหผูปวยหรือผูพิการไดสามารถชวยเหลือตัวเองได
ดังนั้น หากมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดีรองรับ จะเปนอีกแรงที่ชวยใหผูปวยรูสึกมีคา มีกําลังใจที่สามารถใชชีวิตใหเปนปกติได
มากที่สุด
ขอเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้ เปนตัวอยางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในหองพักผูปวยกรณีศึกษาเทานั้นดังนั้น เพื่อใหการทุกพื้นที่
ของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน ควรมีการขยายผลการศึกษาในพื้นที่สวนอื่นๆเพื่อสามารถรองรับการใชงานของผูปวยไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด อาทิ การสรางสัญลักษณแสดงพื้นที่จอดรถเข็นในพื้นที่พักคอยจุดตางๆเพิ่มพื้นที่จอดรถคนพิการ เพิ่ม
พื้นที่โตะอาหารผูพิการที่เปนผูปวยนอกในโรงอาหาร เปนตน
ทั้ง นี้ ผลการวิ จัย นี้ ทางโรงพยาบาลนอกจากใช แ นวทางการปรั บ ปรุ ง สิ่ ง อํานวยความสะดวกในห องพั กผู ป วยใน
โรงพยาบาลตามกฏหมาย และใชเปนตนแบบในออกแบบอาคารที่คลายคลึงกันแลว ผลที่คุมคา คือ การเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
แกผูปวยขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่องการเปดพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาฝามหายานในสังคมเมือง
ของคณะสงฆจีนนิกาย : กรณีศึกษาวัดมังกรกมลาวาส (วัดเลงเนยยี่) กรุงเทพฯ งานศึกษาเรื่องนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มี
วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของคณะสงฆจีนนิกายจากอดีตสูปจจุบัน 2)เพื่อศึกษากลไกในการพัฒนาและ
การเผยแผพระพุทธศาสนาฝายมหายานของคณะสงฆจีนนิกายการศึกษาในเรื่องนี้เปนการวิจัยเงคุณภาพโดยเก็บขอมูลจาก
การสัมภาณเชิงลึกและการสังเกตแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม การสนทนากลุม
ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงานของฝายมหายานไดพัฒนาการดํารงอยูจากอดีตจนถึงปจจุบันภายใตคําวา
“บุญ” ที่ไดนําไปสูความเปนรูปธรรมใน 2 รูปแบบ ในรูปแบบแรกปรากฏตัวตั้งแต พ.ศ.2414 ซึ่งชนชั้นกลางชาวจีนไดกอตั้งศา
สนสถานที่วัดมั งกรกมลาวาสทั้งนี้ เพื่ อนําบุญ มาเปนพลัง ให มนุษยร วมศรัท ธาพรอมการสื บสานพระศาสนาโดยเนน การแผ
เมตตาแกเพื่อนมนุษยโดยผานตามเทพในองคพระพุทธรูปของฝายมหายานรวมกับการจัดกิจกรรมการทําบุญที่สอดคลองกับวิถี
ชีวิตของชาวจีนดานการประกอบอาชีพคาขาย เมื่อสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในพุทธศตวรรษที่ 26 เริ่มเปลี่ยนแปลงไปใน
ลักษณะของการใหความสําคัญในการนําการศึกษามาพัฒนามนุษยและสรางอาชีพ ฝายมหายานของคณะสงฆจีนนิกายจึงปรับ
รูปแบบการใชพลังจากวัดซึ่งเปนแหลงสั่งสมบุญมาเปนพื้นที่ของการเปดโอกาสการทําบุญรูปแบบใหมในการจัดตั้งโรงเรียนใน
วัดพรอมจัดการบวชสามเณร พระภิกษุซึ่งมิไดจํากัดในดานความเปนลูกหลานชาวจีน แตไดเปดโอกาสใหเยาวชนไทยทุกคนเขา
มาเรียนในโรงเรีย นที่วัดจัดขึ้นพรอมทั้ง ดํารงตนเปนพระภิกษุจีนนิกาย และนําป จจัยจากการทําบุญมาเปนทุนการศึกษาให
พระภิกษุศึกษาไดในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังมิไดกําหนดพันธะวาจาตองอยูในเพศบรรพชิตตลอดไป หากประสงค ขอใหเปน
คนดีของสังคมภายใตความเมตตาและกตัญูกลไกในการพัฒนาและเผยแผฝายมหายานจีนนิกายไดใชภาษาจีนเปนการสื่อ
ความหมายที่สัมพันธกับบริบทของพื้นที่คาขาย และทําการขยายวัดออกไปตั้งในพื้นที่แหงใหมที่อําเภอบางบั วทอง จ.นนทบุรี
เพื่อเปนศาสนสถานแห งใหมเป นศูนยรวมการจัด กิจกรรมบุญและการจัด การศึกษาของฝายจีนนิกายในทุกมิ ติ การรั บการ
เปลี่ยนแปลงจากโลกมนุษยมาเชื่อมโยงกับหลักศรัทธาจากความศักดิ์สิทธิ์มาบูรณาการกับวิถีชีวิตของมนุษย และใชเปนพื้นที่
แหงการพึ่งพาตอกันเพื่อการดํารงพระพุทธศาสนาฝายมหายานของจีนนิกาย ความเปนจีนจึงเปนเพียงสัญลักษณภายนอกใน
ขณะที่ การอยูรวมกันมนุษยกับอํานาจเหนือธรรมชาติโดยใชรูปแบบการบริหารกิจกรรมบุญเปนรูปธรรม
คําสําคัญ: การเปดพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรม,การเผยแผพระพุทธศาสนาฝามหายานในสังคมเมือง,คณะสงฆจีนนิกาย

129

The Disclosure of Social and Cultural Space for the Dissemination of
Mahayana Buddhism in Urban Society by Group of Chinese Sect Buddhist Monks
Abstract
This study entitled the disclosure of social and cultural space for the dissemination of Mahayana
Buddhism in urban society by group of Chinese sect Buddhist monks: a case study of
WatMangkornKamalawas (WatLengnoeiyi) was qualitative research with 2 purposes: 1) to study the
operation of Chinese sect Buddhist monks from the past up to now; and 2) to study Chinese sect
Buddhist monks’ mechanisms for the development and dissemination of Mahayana Buddhism. The study
revealed that the operation of Mahayana sect Buddhist monks included the development of the
existence from the past up to now under the concept of ‘merit’ leading to 2 forms of concrete ideas.
The first form has existed since 1871 when Chinese middle class people established a religious place at
WatMangkornKamalawas with the purposes of empowering merit as human beings’ power and faith for
the dissemination of Buddhism paying emphasis on showing compassion on humans through Mahayana
Buddha Images with merit making activities relevant to the way of life of Chinese traders. Later on, when
the social and cultural conditions in 26th Buddhist century changed in terms of paying attention to
enabling education as tool for human development and profession creation, Mahayana sect Buddhist
monks adapted the form of empowering merit by establishing a school in the monastery, novices, and
monks of Chinese’s descendants and all other Thai descendants have been allowed to be educated in
the school. Moreover, money gained from believers’ donations for merit had been used as an
educational fund for the monks to further their study to the Higher Education level. Based on the
conditions of the fund, it was not required for the monks to stay in monkhood forever. However, it was
required that those who received funds should be good in society with kindness and gratefulness. In
terms of mechanisms for the development and dissemination of Buddhism, Mahayana sect Buddhist
monks used Chinese language for communication in the context of trading area and later on another
monastery was established in a new location at Bang Buathong District, Nonthaburi Province. This new
monastery was the center for merit making activities and for Mahayana sect education purposes of all
dimensions. The acceptance of changes in the human world and the combination of principles of faith
and holiness with the human way of life including the use of spaces for interdependence for the
existence of Mahayana sect Buddhism was only an external symbol. However, the existence of human
beings with the power of superstition under the form of merit making was concrete.
Keywords : The Disclosure of Social and Cultural Space, the Dissemination of Mahayana Buddhism in
Urban Society,Group of Chinese Sect Buddhist Monks
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บทนํา
ประเทศไทยเป นประเทศหนึ่ ง ที่ ใ ห เ สรี ภ าพในการรั บ นั บ ถื อศาสนา พุ ท ธศาสนาในประเทศไทยประกอบด ว ย
พระพุท ธศาสนาฝายเถรวาทลั งกาวงศซึ่งเปนศาสนาที่ เคารพนับถื อของคนไทยมาตั้ง แตสมั ยสุโขทัยสืบ ทอดต อกันมาจนถึ ง
ปจจุบัน ในสมั ยรัตนโกสินทรตอนตนไดป รากฏการณมี พระภิกษุสงฆ จีนนิ กายในกรุงเทพฯโดยบรรพชารวมกับพระญวนซึ่ ง
สามารถดํารงอยู ในสัง คมไทยไดอยางร มเย็นเป นสุ ข ในป พ.ศ.2414 องค รัช กาลที่ 5 ทรงพระราชานุญ าตให จัด ตั้ง วัด ฝาย
มหายานจีนนิกาย บริเวณถนนเจริญกรุงพรอมพระราชทานนามวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเลงเนยยี่ โดยมีสัญลักษณของมังกร
และดอกบัวซึ่งสื่อความหมายความรุงเรืองที่สอดรับกับพื้นที่ของชาวจีนพรอมการประกอบอาชีพการคาขายในยานธุ รกิจ จาก
การศึกษาของกนกวรรณ โกมลสิทธิพงศ (2550) พบวาคณะสงฆจีนนิกายทําการบริหารวัดเชนเดียวกับหลักปฏิบัติของเถระ
สมาคมในการประกอบศาสนกิจ การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีน วัดมังกรกมลาวาสจะไดรับความศรัทธาจากชาว
จีนและชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่และศาสนาพุทธโดยทั่วไป จากการศึกษาของพัชรวรรณ รักษพันธ (2543) ไดศึกษาเรื่อง
พิธีกรรมเครื่องเซนไหวและความเชื่อทางศาสนา : กรณีศึกษาวัดมังกรกมลาวาส พบวาการบูชาเครื่องเซนไหวเปนความผูกพัน
ทางจิตใจ เปนความเชื่อเฉพาะบุคคลในการเซนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําพาความสําเร็จในการประกอบอาชีพใหกับผูบูชาประกอบ
กับชาวจีนเปนกลุม คนที่ใหความสําคัญกับการอบรมขัดเกลาและการปฏิบัติอยางเครงคัดในการแสดงความกตัญูตอบรรพชน
อีกทั้งความเชื่อวาอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธในพระพุทธศาสนาฝายมหายานโดยมีองคพระโพธิสัตวเปนผูประทานพรใหมนุษยอยู
เย็นเปนสุขดวยเหตุนี้ภายในวัดจึงเปนพื้นที่การแสดงออกในดานสถาปตยกรรมจีนพรอมการสรางพระพุทธรูป องคเทพเจา
เซียนตามความเชื่อในลัทธิเตาเกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติที่มีตอมวลมนุษย (ธวัชชัย แกวสิงห,2556) นอกจากวัดมังกรกม
ลาวาสเปนศาสนสถานที่ประกอบกิจกรรมบุญแลว พลังบุญของความเชื่อฝายพระพุทธศาสนาฝายมหายานในการตรวจชะตาป
ชง การทําบุญบูชาดาว การทําบุญในรุปแบตางๆในดานการแผเมตตา วัดมังกรกมลาวาสจะเปนศูนยกลางในการเปนศาสน
สถานที่ มนุษยข อรั บพรจากสิ่ง ศักดิ์สิ ทธิ์ทั้ งด านการประกอบอาชี พและสุ ขภาพที่ ปรากฏในองคเทพประจํ าวั ดแหง นี้ ความ
หลากหลายในรูปแบบของการทําบุญ แม วาวั ดจะบริ หารกิจการการทํ าบุญ ให ปรากฏและสัม พันธกับ วิถี ชีวิต ของชาวจี นแต
สภาพแวดลอมดานกายภาพ ดานสังคมและวัฒนธรรมกับการเวลาที่เปลี่ยนไปไดนํามาสูความเปลี่ยนแปลงของการบริหารของ
ฝายจีนนิกายในดานการขาดแคลนบุคคลที่จะมาบวชเปนพระภิกษุสงฆ ซึ่งแตเดิมจะเปนลูกชาวจีนที่มีความศรัทธา เมื่อชาวจีน
ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและไมสะดวกในการมาบวชเปนพระภิกษุ นอกจากนี้พื้นที่รายรอบวัดมังกรกมลาวาส
เปนพื้นที่ธุรกิจของชาวจีนที่สงผลตอการจราจรและความแออัดคับแคบ ดวยเหตุผลดังกลาวหลวงจีนทานไดมองมองอนาคต
ระยะยาวกับผลกระทบกับการสืบสานพระพุทธศาสนาฝายมหายานของคณะสงฆจีนนิกายในการขาดแคลนพระสงฆ ทานจึงได
เปดการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยใหวัดจีนนิกายทั้ง 17 แหงในประเทศไทยรวมกันเผยแผคุณความดีของการบวชเปน
สามเณรและพระภิกษุโดยมุงเปาไปยังกลุมที่ขาดแคลนทุนทรัพยและเปดโอกาสใหเยาวชนชายไทยทั่วทุกแหงเขามาบวช และ
วั ด จั ด พื้ น ที่ การศึ ก ษาในโรงเรี ย นตั้ ง แต ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาตอนต นจนถึ ง มั ธ ยมศึ กษาตอนปลายโดยเรี ย นในหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการและเนนภาษาจีนกับการใฝศึกษาธรรมพุทธศาสนาฝายมหายานนับจากป พ.ศ.2532 มาจนถึงปจจุบัน วัด
มีทุนการศึกษาในระดับวิชาชีพและระดับอุดมศึกษาเพื่อใหสามเณรและพระภิกษุไดมีโอกาสทางการศึกษาโดยนําปจจัยจาก
ความศรัทธามาขยายผลเปนทุนเพื่อสรางอนาคตใหกับลูกหลานในสังคม หลักการและวิธีการดังกลาวจึงเปนการนําเอาพลังบุญ
ของจีนนิกายเพื่อใหอนาคตทางวิชาชีพและการอบรมบมนิสยั คนดีใหกับสังคม เมื่อวัดมังกรกมลาวาสมีขีดความสามารถในการ
ขยายสาขาไปยังวัดบรมราชากาญจนาภิเษกนุสรณ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อาณาบริเวณ 15 ไรวัดแหงนี้จึงเปน
สถานที่เปนที่พึ่งทางใจในการประกอบกิจกรรมบุญในรอบปและการกินเจรวมกับการอนุเคราะหคนยากจนในพื้ นที่ดานการ
บริจาคขาวสารในพิธีทิ้งกระจาด การเปดสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่สอนภาษาจีนใหกับสามเณรและพระภิกษุมีความรู
ดีในภาษาจีนเพื่อการจรรโลงพระพุทธศาสนาฝายมหายาน
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การเปดพื้นที่ในการทําบุญโดยวัดนําทุนทางสังคมมาเปนทุนพัฒนามนุษยนับเปนมิติใหมในการบริหารงานของวั ด
มังกรกมลาวาสเพื่อการรับ ปรับการเปลี่ยนบทบาทของวัดใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมยุคปจจุบัน โดยวัดทําหนาที่ในการ
เผยแผศาสนา ซึ่งประเด็นในการศึกษามีดังนี้
1.ทุนทางวัฒ นธรรมที่ปรากฏอยู ในวัด มังกรกมลาวาสสามารถยื นหยัด ในสัง คมเมืองและกาวไปสูการเชื่อมโยงกั บ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมยุคปจจุบันไดอยางไร
2.การบริหารทวัดจีนนิกายในสังคมเมืองไดปรับบริบทในการรับ ปรับและเปลี่ยนตนเองใหสอดคลองกับบริบทของ
สังคม การจัดการดังกลาวนี้สอดคลองกับการเปดพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมยุคปจจุบันอยางไร
จากประเด็นการศึกษาทั้งหมดจึงเปนที่มาของการเปดพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา
ฝายมหายานในสังคมเมืองของคณะสงฆจีนนิกาย : กรณีศึกษาวัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพฯ
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1.เพื่อการศึกษาสภาพการดําเนินงานของคณะสงฆจีนนิกายในประเทศไทย ในปจจุบัน
2.เพื่อศึกษากลไกในการพัฒนาและการเผยแผพระพุทธศาสนาฝายมหายานของพระสงฆจีน วัดเลงเนยยี่ 1,2
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในเรื่องนี้กําหนดขอบเขตดานเนื้อหาจะทําการศึกษาสภาพการเผยแผพระพุทธศาสนาฝายมหายานลัทธิจีน
นิกายกับกลไกในการดําเนินงานการทําบุญและการจัดกิจกรรมของคณะสงฆจีนนิกายในกรุงเทพฯ
ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด นําทฤษฎี โ ครงสร างและหน าที่ ซึ่ง ให ค วามสํ าคั ญ ในการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมอันเปนระบบที่มีความสัมพันธตอกันโดยคนจะเปนฝายปรับตัวใหเกิดความสมดุลกับการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีดังกลาว
นี้จะสัมพันธกับแนวคิดของ Donald Light Jr. และSnzanne Keller (Donald Light Jr. และSnzanne Keller 1979 p.
546-549) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนรองรับกับแบบไมมีแผน
รองรับ ร วมกับแนวคิดของ V. Tuner ในเรื่องสังคมและพิธีกรรม โดยมองวาสังคมมีการเปลี่ยนตลอดเวลา พิธีกรรมเป น
กิจกรรมหนึ่งของคนในสังคม ไดจัดทําขึ้นเพื่อการดํารงรักษาวัฒนธรรม ดวยเหตุนี้พิธีกรรมเปนจุดเดนในดานการดึงดูดจิตใจ
คนใหเขามามี สวนรวม รวมถึงการใช แนวคิดของ Geertz(1973)ซึ่งมองวาพิธีกรรมทําใหความจริงและโลกแหงจินตนาการไดหล อ
หลอมเปนเรื่องเดียวกันและสามารถสรางพลังในดานความเชื่อและพลังแหงความศรัทธาในสังคม นอกจากนี้ในการเจริญเติบโต
ของสังคมเมืองตามหลักการของแม็กแว็บเบอร (Max Weber) กลาวถึงมิติดานเศรษฐกิจสงผลใหผูคนใหความสําคัญในฐานะที่
เปนหนวยการผลิตเมืองจึงเนนการจัดหาวัตถุและรายไดเพื่อสนองตอบในการใชชีวิตของคนในสังคมเมือง ในขณะเดียวกันพื้นที่
ของวัดซึง่ เคยเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในอํานาจเหนือธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในการอธิบายความจริ งสู
สังคมภายนอกรวมกับการนําพฤติกรรมการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรมถายทอดการสรางสัมพันธภาพเชิงสรางสรรคกับชาว
พุทธในทุกสังคมไดอยางยั่งยืน
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาในเรื่องนี้ใชทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ ทฤษฎีดังกลาวนี้ไดใหความสําคัญในฐานะที่คนเปนศูนยกลางของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและแนวคิดของ วี ทูรเนอร และกริทซ(V. Tuner &Geertz) เกี่ยวกับการประกอบ
พิธีกรรมและการมีสวนรวมของประชาชน แนวคิดซึ่งใหความสําคัญของพิธีกรรมจัดเปนสัญลักษณที่มีความสําคัญในการให
ความหมายของผูรวมประกอบพิธีกรรมผานการทําบุญ เพื่อการเปดกวางในสังคม การสรางพลัง ถาหากวาพลังของบุญสงผล
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ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ความสําเร็จดังกลาวจะเปนการนําพลังทางสังคมเมืองตามหลักการของแม็กเว
เบอร (Max Weber) กลาวถึงมิติดานเศรษฐกิจสงผลใหผูคนใหความสําคัญในฐานะที่เปนหนวยการผลิต เมืองจึงเนนการจัดหา
รายไดเพื่อสนองตอบในการใชชีวิตของคนในสังคมเมือง ในขณะเดียวกันพื้นที่ของวัดซึ่งเคยเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางสั งคมและวัฒ นธรรมในการอธิ บายความจริงสูสั งคมภายนอกรวมกับการนําพฤติกรรมการ
สื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรมถายทอดการสรางสัมพันธภาพเชิงสรางสรรคจึงเปนประโยชนสําหรับชาวพุทธที่มี รูปแบบการ
ทําบุญ 3 วิธี (1) ทานมัย (2) ศีลมัย (3) ภาวนามัย รูปธรรมของบุญทั้ง 3 วิธีจะประกอบกิจในศาสนสถาน การทําบุญทําใหเกิด
ความสุข ความดี ความสะอาด ความผองแผวแหงจิต พลังแหงบุญจึงบังเกิดคูกับพลังศรัทธา ซึ่งแนวคิดดังกลาวนี้สัมพันธกับ
งานศึ กษาวิ จัย กั บการศึ กษารู ปแบบกั บ การศึ กษา รูป แบบของพิ ธีกรรมในการทํ าบุ ญ และความเชื่ อในการทําบุ ญ ยุ ทธนา
อรุณปติกุล (2541) ศึกษาเรื่องพิธีกรรมการกินเจในสังคมชาวจีนภาคใต : กรณีศึกษาชาวจีนในอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
งานศึกษาดังกลาวไดชี้ใหเห็นถึงการจัดงานประเพณีกินเจ ขยายผลเปนงานของทองถิ่น นอกจากการปฏิบัติกิจตามความเชื่อ
แลวยังขยายผลใหผูบริจาคที่มีฐานะทางการเงินเป นบุคคลสํ าคัญในการสรางบารมีในชุมชน ดั งนั้นประเพณีกับพิ ธีกรรมจึ ง
เปรียบเสมือนแคปซูลหอหุมโลกทัศน ความเชื่อ คานิยม ของบรรพบุรุษของชาวจีนไปยังลูกหลานไดนําไปใชเวลาและบริบท
ทางสังคมที่เหมาะสม อานันทน กาญจนพันธุ (2542) ศึกษาเรื่องพิธีไหวผีเมืองและอํานาจรัฐในลานนา เปนการสืบชะตาของ
ชาวเมืองผานการทําบุญในพิธีเสื้อเมืองในประวัติศาสตรลานนามาเปนพิธีไหวผี เมืองและใหความสําคัญในการสร างอํานาจ
ใหกับรัฐ พัชรวรรณรัตนพันธุ (2543) ศึกษาเรื่องพิธีกรรมเครื่องเซ็นไหวและความเชื่อทางศาสนา : กรณีศึกษาวัดมังกรกม
ลาวาส ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบวา การเซนไหวเปนเรื่องความผูกพันทางจิตใจเปนความเชื่อเฉพาะบุคคลใน
การเซนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนํามาความสําเร็จในอาชีพมาใหกับผูบูชา เครื่องเซนไหว นอกจากนี้งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ทําบุญและการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่นและชุมชนไดชี้ใหเห็นดังความรวมมือของประชาชน จะเปนพลังในการ
สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีดังปรากฏในงานศึกษาของภูสิทธิ์ ขันติกุล (2552) ศึกษาเรื่องวิถีชีวิตวาชุมชนวัดประชาระบือ
ธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา คนในชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4 ตางสืบสานประเพณีการทําบุญวันขึ้นปใหมโดย
การนิมนตพระสงฆรับบิณฑบาตรจากบานเรือนในทุกซอยของวัดประชาระบือธรรมเพื่อการนําความรูเปนศิริมงคลมาสูชุมชน
ประเพณีการทําบุญของชุมชนเปนพลังใหคนในชุมชน พระสงฆและสถานศึกษาไดดําเนินรวมกันภายใตพลั ง “บวร” ในการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอรอุมา แกนแกว (2550) ศึกษาเรื่องการศึกษาวัฒนธรรม
วัตถุจะมีความสําคัญกับการฟนฟูภูมิปญญาของชาวมอญ วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจใหทองถิ่น เชาวฤทธิ์ เรืองปราชญ (2549)
ศึกษาเรื่องความเชื่อและประเพณีในการทําบุญของชาวมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นถึง ความศรัทธา
ในพระคัมภีรอัลกรุอานสุนนะห สงผลกับการทําบุญใหกับชาวมุสลิมเชนเดียวกับการศึกษาดานอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของ
วิวัฒนชัย บุญญานุพงศ (2544) เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชน
มอญเกาะเกร็ ด อําเภอปากเกร็ด จังหวั ดนนทบุ รี พบวากิจกรรมการทําบุ ญชาวมอญและโบราณสถานเปนแรงจูงใจในการ
อนุ รั ก ษ ม รดกทางวั ฒ นธรรมชุ ม ชน การศึ ก ษาของป ท มา มี ค ลองธรรม (2539) เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มใน
พระบรมมหาราชวังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติทรงครองศิริราชสมบัติ
ครบ 50 ป พบวาการนําเสนอคุณคาของโบราณสถาน และการรูวัตถุคุณคาในโบราณสถานมีความสําคัญในการอนุรักษมรดก
ทางวัฒนธรรม เอกประวัติ เสมดี (2541) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมบริเวณโบราณสถาน
ศึกษากรณีพระราชวังสนามจันทร พบวาการปลุกจิตสํานึกในทุกภาคสวนมีความสําคัญในการอนุรักษโบราณเรืองแสง ทองสุข
เจริ ญ (2542) ศึ ก ษาการรั บ รู ป ญ หาและการมี ส ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ โ บราณสถานของประชาชนในเกาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงโบราณสถานโดยการกระตุนเตือนใหประชาชนใน
พื้นที่เปนฝายเสนอปญหาและทําการแกป ญหาโดยชุมชนในทองถิ่นจะทําความยั่ง ยืนใหปรากฏกับการอนุรักษโบราณสถาน
กนกวรรณโกมลิทธิวงศ (2550) ศึกษาเรื่องการบริหารกิจการของคณะสงฆจีนนิกายในประเทศไทย พบวาการบริหารงานของ
คณะสงฆ จีนมี ค วามเป น ระบบมี ค วามโปร ง ใสโดยเจ าอาวาสสร างหลั กศั ท ธาให กับ ผู ม าทํ าบุ ญ ธวั ช ชั ย แก วสิ ง ห (2556)
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การศึกษาผลงานทัศนศิลปเพื่อจัดทําหนังสือทัศนศิลปวัดมังกรกมลาวาส พบวาผลงานทัศนศิลปของวัดแหงนี้มีความโดดเดนที่
สัมพันธกับงานศิลปะแบบจีนทุกมิติทั้งดานสถาปตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และปฏิมากรรม
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มปี ระเด็นในการศึกษา 1) การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของสังคมเมือง 2) การสรางรูปแบบความศรัทธาโดย
ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและดําเนินการดังนี้
1. การศึกษาเอกสารที่สัมพันธกับการศึกษา การรับลัทธิจีนนิกายนับตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อศึกษารูปแบบการทําบุญ
และการสืบทอดจากอดีตสูปจจุบัน
2. การสัมภาษณเชิงลึก ผูชวยเจาอาวาสวัดมังกรกมลาวาสซึ่งมีพรรษาในการบวชยาวนานกวา 20 ปจํานวน 2 รูป
3. การสังเกตแบบมีสวนรวมโดยคณะผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมกิจกรรมซึ่งวัดจัดขึ้น และทําความรูจักกับคณะผูบ ริหาร
วัดทั้งฝายฆราวาสและฝายสงฆ พรอมสนทนาอยางไมเปนทางการกับบุคคลที่เกี่ยวของของวัด
4. การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการใหบริการ การจัดการวัดทั้งฝายสงฆและฝายฆราวาสนับตั้งแตผูชวยเจ า
อาวาส พระสงฆฝายบริหาร ฝายการศึกษา พระภิกษุ และ ผูแทนฝายฆราวาสจํานวน 20 ทาน
5. การจัดสนทนากลุมยอยเพือ่ การศึกษารูปในการทําบุญ การสรางศรัทธาใหประชาชนเพื่อมาทําบุญและศึกษาการ
ดํารงความเปนอัตลักษณของวัดที่มีจุดเนนการอนุรักษโบราณสถานและศิลปกรรมจีนจํานวน10ทาน
6.นําผลการศึกษาถวายเปนความรูกับคณะพระสงฆฝาบบริหารของจีนนิกายหนึ่งครั้ง
ผลการวิจัย
1. วัดมังกรกมลาวาสมีทุนทางวัฒนธรรมและใชหลักการบริหารวัดโดยมีจุดเดน 3 เรื่อง ประกอบดวย
1.1 การนํามิติทางภาษาและวัฒนธรรมจีนมาเปนหลักในการพัฒนาวัดมังกรกมลาวาสรวมกับการใชความเปนจีน
เพื่ อสร างความพลั ง ความศรั ท ธาในจี นนิ กาย พระภิ กษุ ข องวั ด จะมี ความรู ด านภาษาจี นและสามารถสื่อสารภาษาจี นกั บ
พุทธศาสนิกชนกลุมชาวจีนได
1.2 การบริหารวัดวัดมังกรกมลาวาสทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดนนทบุรี เปนการทํางานรวมกันเพื่อการจัดพิธีกรรม
ใหจรรโลงพระพุทธศาสนาโดยเนนพระเมตตาของพระโพธิสัตวที่มีตอมวลมนุษย วัดจีนจึงมีหลักการที่เปนรูปธรรมในการใหแก
เพื่อนมนุษยภายใตการประกอบพิธีกรรมตามหลักคิดของลัทธิเตา นั่นคือ มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ การใชชีวิตและ
กิจวัตรใหเนนความเรียบงาย ซึ่งจีนนิกายจะตางไปจากลัทธิลังกาวงศในดานการปรับตัว พระสงฆจีนนิกาย วัดจีนนิกายจะมีโรง
ครัวโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ จะประสบปญหาการรับบิณฑบาตมีจํานวนไมมากเชนวัดทั่วไปและพื้นที่วัดตั้งอยูในชุมชนที่คาขาย
ของชาวจีน วัดจึงหารายไดผานมูลนิธิของวัดในการใชพื้นที่วัดเปนที่จอดรถเพื่อเปนรายไดและนํามาใชในการชําระคาน้ํา คาไฟ
การบูรณะซอมแซมสิ่งชํารุด การอยูกลางชุมชนและเปนวัดขนาดเล็กจึงสงผลใหวัดจีนนิกายจัดพิธีกรรมที่ไมยุงยาก ในรอบปวัด
จะจัดพิธีกรรมหลัก พิธีกรรมไดแก พิธีสะเดาะเคราะห เสริมชะตา บูชาดาว พิธีกินเจ พิธีทิ้งกระจาด และพระสงฆ สามเณรจีน
นิกายรับกิ จนิมนตการทําบุญกงเต็กในงานศพชาวจีน โดยวัดจะรวมกลุมกันในการรับ กิจนิมนต และแบงงานเพื่อเปนรายได
ใหกับพระสงฆสามเณรและผูดูแลวัดในการอยูรวมกัน
1.3 การใหโอกาสทางการศึกษาแกสามเณรและพระภิกษุในการเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ของวัดมังกรกมลาวาส และเมื่อศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเขารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เมื่อสําเร็จการศึกษา
แลวหากประสงคจะสืบสานพระพุทธศาสนาก็ดํารงตนเปนสมณเพศ แตถาหากขอลาสิกขาบททางวัดก็จะรวมปติยินดีในฐานะที่
สรางคนดีสูสังคม การใหโอกาสทางการศึกาจึงกลายเปนแรงจูงใจให ผูปกครองนําเยาวชนเขามาบวชเปนสามเณร ภิกษุสงฆ
เพื่อศึกษาทางวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนตามความสามารถ
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2. วัดจีนนิกายในกรุงเทพฯ มีรูปแบบการพิธีกรรมในลักษณะการเปดกวางเพื่อสรางหลักสามัคคีธรรมและสามัคคี
ทานที่ผูคนทุกศาสนาสามารถเขาไปทําบุญไดตลอดป
2.1 หลักสามัคคีธรรม จากการที่วัดมังกรกมลาวาส เจริญกรุง มีพื้นที่จํากัดในเขตธุรกิจ วัดไดสรางวัดบรมราชา
กาญจนาภิเษกนุสรณหรือเลงเนงยี 2 ที่จังหวัดนนทบุรี ใหเปนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมบุญเพื่อสรางพลังความศรัทธาใหกับชาว
พุทธไดเ ขามาทําบุญและสถานศึกษาของสามเณรและพระภิ กษุ จีนนิ กายโดยใชห ลักการร วมคิดร วมทํ า ร วมประสาน รวม
ประชาสัมพันธ
รวมคิด ปรากฏในการวางแผนของเจาอาวาสและคณะสงฆ ในการบริหารและการจัดกิจกรรมบุ ญเพื่อเปนรายได
ใหกับวัด
รวมทํา ภายในวัดพระภิกษุและสามเณรมีหนาที่และความรับผิดชอบอยางเครงครัดในการทํางานดานการรักษาความ
สะอาดและความเรียบรอยภายในวัด
รวมประสาน วัดจะจัดกิจกรรมบุญตลอดป ซึ่งการทํางานจะประสานกับฝายฆราวาสดานการเงินและคาใชจายของวัด
รวมประชาสัมพันธ วัดกําหนดปฏิทินประจําปพรอมการประชาสัมพันธเชิงรุกในปายประกาศหนาวัดและการจัดทํา
เว็บไซตที่ทันสมัย
2.2 หลักสามัคคีทาน การจัดรูปแบบการจัดงานบุญประเพณีวัดจีนนิกายจะจัดกิจกรรมเรียบงาย ทําไดตลอดเวลา
และทําในรูปของครอบครัว โดยเฉพาะชวงวันตรุษจีนและเมื่อหลังตรุษจีนไปแลวในเวลา 1 เดือนชาวจีนจะเริ่มตนชีวิตการทํา
มาหากิน ดวยเหตุนี้จึงตองดูดวงชะตา ปชงซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต ถาไมประสบกับปชงใหทําบุ ญเสริมดวงชะตา
รูปแบบบุญแบบครอบครัวซึ่งในครอบครัวสามารถจดชื่อลูกหลานพรอมวัน เดือน ปเกิด บางครอบครัวมี 10 คน ก็จะมีบุคคล
มาทําแทน ในเวลากลางคืนก็จะนําดวงชะตาดังกลาวไปบูชาดาวเคราะหเพื่อใหพนทุกข ไดรับความสุขและการจัดเวียนเทียนที่
มีลักษณะพิเศษ ถามีผูคนมามากใหเวียนถนนรอบวัดและเดินเขาวัดได การถือศีลกินเจ การทิ้งกระจาดซึ่งเปนทานใหกับเพื่อน
มนุษยผูยากไรอันแสดงถึงไดทําหนาที่แทนพระโพธิสัตวในการเปนผูนําพาเพื่อนมนุษยใหพนจากทุกข
สรุปและการอภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ วัดจีนนิกายไดทําหนาที่ในดานการอบรมขัดเกลาใหกับคนในสังคมโดยใชพระโพธิญาณของ
พระโพธิสัตวในการใหความเมตตาตอมวลมนุษยรวมกับการนํารูปแบบพิธีกรรมที่สงผลตอการใชชีวิตอยางมีความสุขในมวล
มนุษย ผานพิธีกรรมที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีน และวัดมังกรกมลาวาส วัดบรมราชากาญจนาภิเษกนุสรณเปน
ศูนย กลางในการใช วัดเป นสถานศึ กษาซึ่ งเป นผลดีใ นการนําเด็กและเยาวชนจากทั่ วประเทศเข ามาบวชเปน สาวเณรและ
พระภิกษุเพื่อสืบสานจีนนิกายในสังคมไทย อีกทั้งการปรับบริบทดานพิธีกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับการใชชีวิตของสังคมเมือง
ในยุคโลกาภิวตั น ซึ่งการศึกษาทั้งหมดมีความสอดคลองกับแนวคิดของ V.Tuner (1970) และ Greetz(1973) ซึ่งใหความเห็น
วาพิธีกรรมและสัญลั กษณต างๆจะเปลี่ยนแปลงในลั กษณะที่มี ความสัมพั นธกับ โครงสรางทางสัง คมและการจัดการกั บการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกับความขัดแยงภายในโครงสรางทางสังคมของพิธีกรรมเชนเดียวกับแนวความคิดของGreetzซึ่งมี
ความเห็นวาความชัดเจนในพิธีกรรมที่มีผลตอมโนทัศนของความจริงที่ปรากฏอันเปนเปาหมายของพิธีกรรมจะเปนแรงผลักดัน
การมี ส วนร วมในการทํ าบุ ญ การสื บ ทอดทางวั ฒ นธรรม สื บสานไปสู ป จเจกชนและสั ง คมอย างต อเนื่ อง แนวคิ ด ทั้ ง หมด
สอดคลองกับความเห็นของนิธิ เอียวศรีวงศ ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม เอกวิทยณถลาง เกี่ยวกับพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของวัดในฐานะพุทธ
สถาน พื้นที่ของวัดจึงสัมพันธกับจักรวาลซึ่งความเปนไสยศาสตรกับศาสนาไดมีความเชื่อมโยงในการปฎิบัติในวิถีชีวิตของคน
ไทย การศึกษาในเรื่องนี้สัมพันธกับงานวิจัยของ ยุทธนาวรุณปติกุล (2541) ศึกษาเรื่องพิธีกรรมกินเจในสังคมชาวจีนภาคใต :
กรณีศึกษาชาวจีนในอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงางานศึกษาของพัชรวรรณรัตนพันธ (2543) ศึกษาเรื่องพิธีกรรมเครื่องเซนไหว
และความเชื่อทางศาสนา กรณีศึกษาวัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร เชาวฤทธิ์ เรืองปราชญ ไดโดยศึกษาเรื่องความเชื่อ
และประเพณีในการทําบุญของชาวมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอมร บุญตอ(2546)ศึกษาเรื่องการศึกษาโครงสรางอํานาจ
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ของชุ มชนในกรุ งเทพมหานคร:กรณี ศึกษาชุมชนราชผาติ การามทับ ทิมรวมใจ ภูสิ ทธิ์ ขันติกุล (2552)ศึกษาเรื่องวิ ถีชีวิตของ
ชุมชนวัดประชาระบือธรรม1-4 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อรอุมา แกนแกว(2550)ศึกษาเรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมวัตถุและ
วิ ถี ชี วิต ของชาวมอญเกาะเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี วิวัฒ นชั ย บุ ญ ญานุ พ งศ (2544)อุ ทิ ศ จึ ง นิ พ นธ ส กุ ล (2538) ศึ กษาเรื่ อ ง
วิวัฒนาการเศรษฐกิจวัดไทย(พ.ศ.2325-2475)อานันท กาญจนพันธุ(2542) ศึกษาเรื่องพิธีไหวผีเมืองและอํานาจรัฐในลานนา
กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ(2549) การบริหารกิจการของคณะสงฆจีนนิกายในประเทศไทย ธวัชชัย แกวสิงห (2556)การศึกษา
ผลงานทัศนศิลปเพื่อจัดทําหนังสือทัศนศิลปวัดมังกรกมลาวาส
ขอเสนอแนะ
จีนนิกายเป นพระพุทธศาสนาฝายมหายานซึ่งใชพลัง แหงความศรัทธาในองคพระโพธิสั ตวและการปฏิบัติ ตนของ
หลวงจีนเจาอาวาสที่สืบทอดมาถึงองคที่ 9 พระคณาจารยจีนธรรมปญญาจริยาภรณ(ทานเจาคุณเย็นเชี้ยว)ที่ไดสรางคุณูปการ
ในด านการเป นผู นําความคิ ด การจั ดการศึกษาให กับ พระภิ กษุ ส งฆแ ละสามเณร เพื่อการศึ กษาจี นนิ กายป จจุ บั นนี้ท านได
มรณภาพเมื่อตนป 2559ดังนั้นบุคคลที่จะมาเปนผูนําของคณะสงฆจีนนิกายวัดมังกรกมลาวาส จะตองแสดงความสามารถใน
การสรางพลังศรัทธาสืบไปเจริญรอยบุญในการสรางความศัทธาใหเปนที่ประจักษพรอมการบริหารวัดจีนนิกายทั้งสองแหงใน
กรุงเทพและนนทบุรีใหเ ปนที่สืบทอดเปนพลังบุญโดยการปฎิบัติบูชาที่มี่ความเปนรูปธรรมทั้งดานการเผยแผรพระธรรมใน
ความศัทธาพระโพธิ์สัตว กิจกรรมบุญที่สอดคลองวิถีชีวิตในสังคมเมืองการใหโอกาสทางการศึกษาเพื่อให สามเณร พระภิกษุ
จีนนิกายเปนผูสืบสานพระพุทธศานาจีนนิกายใหดํารงอยูส ืบไป
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ปจจัยที่มีผลตอความสามารถและความสําเร็จในอาชีพของนักบัญชีไทย
อภิญญา วิเศษสิงห
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Apinya.wi@ssru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง“ปจจัยที่มีผลตอความสามารถและความสําเร็จในอาชีพของนักบัญชีไทย”มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสามารถและความสําเร็จในอาชีพบัญชีของนักบัญชีไทยและเพื่อคนหาแนวทางสําหรับการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพในการทํางานของนักบัญชีไทย ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุมประชากรที่ใชสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบัญชี จํานวนทั้งสิ้น 100 แหง โดยผูวิจัยใชแบบสอบถาม และ
สถิติในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณนักบัญชี
จํานวนทั้งสิ้น 10 ราย
ผลการวิจัยพบวา
1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป มีการศึก ษาระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางสว น
ใหญมีประสบการณในการทํางาน 1-5 ป สวนใหญเปนพนักงานบัญชี และทํางานในหนวยงานของเอกชน
2. ดานความรูความสามารถ พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของนักบัญชีในระดับมาก ไดแก การไดรับขึ้น
ทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต รองลงมาไดแก เปนผูบ ริหารทางดานการบัญชีขององคก รธุรกิจ เปนผูบ ริหารในสํานักงานบัญชี
ที่มีชื่อเสียงตามลําดับ และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของนักบัญชีในระดับปานกลาง ไดแก เปนที่ปรึกษาในองคกรภาคเอกชนที่มี
ชื่อเสียงและเปนผูบริหารในองคกรของรัฐตามลําดับ
3. ดานการประกอบอาชีพ พบวา ปจจัยทีมีผลตอความสําเร็จของนักบัญชีในระดับมาก ไดแก ทํางานใน
ธุรกิจเอกชน ดําเนินธุรกิจตนเอง และทํางานในหนวยงานของรัฐบาลตามลําดับ และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของนักบัญชีใน
ระดับปานกลาง ไดแก เปนอาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยของเอกชนตามลําดับ
4. ดานการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของนักบัญชีในระดับมาก ไดแก จบการศึกษาทางดานการ
บัญชีในสถาบันของรัฐบาล จบการศึกษาทางดานการบัญชีและสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน จบปริญญาเอกทางดานการ
บัญชีในประเทศไทย และไดรับ เกียรตินิยมจากการศึกษาปริญญาตรีทางดานการบัญชีตามลําดับ และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
ของนักบัญชีในระดับปานกลาง ไดแก จบปริญญาเอกทางดานการบัญชีในตางประเทศ จบการศึกษาทางดานการบัญชี่ที่มีชื่อเสียง
ในตางประเทศ และจบการศึกษาทางดานการบัญชีหลักสูตรอินเตอรที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย
5. ดานการพัฒนาตนเอง พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของนักบัญชีในระดับมาก ไดแก เขารับการ
ฝกอบรมกับสภาวิชาชีพบัญชี ศึกษาดูงานทางดานการบัญชีและฝกปฏิบัติจริงในบริษัทชั้นนํา ศึกษาตอทางดานการบัญชีใน
ตางประเทศ ศึกษาตอทางดานปริญญาเอกการบัญชี และศึกษาดูงานทางดานการบัญชีในตางประเทศตามลําดับ
6. ดานประสบการณในการทํางาน พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของนักบัญชีในระดับมาก ไดแก เปนที่
ปรึกษาทางการบัญชีของบริษัทที่มีชื่อเสีย ง ผานการทํางานทางดานบัญชีในบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียง เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทที่มีชื่อเสีย ง และเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตในตางประเทศตามลําดับ และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของนักบัญชีในระดับ
ปานกลาง ไดแกเปนผูบ ริหารทางดานการบัญชีในบริษัทตางประเทศ
7. สภาพแวดลอมไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการแขงขันสงผลกระทบอยางมากกับนัก
บัญชีเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆตลอดเวลาจึงทําใหเกิดการแขงขันกันเพื่อตําแหนงงานและบริษัทที่มีชื่อเสียง นักบัญชีจึง
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ตองตื่นตัวและกาวใหทันกับเทคโนโลยี รวมทั้งนักบัญชีตองมีการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อ งและสม่ําเสมอ เพื่อจะได
ปฏิบัติงานไดถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
8. นักบัญชีที่จะสามารถประสบความสําเร็จในวิชาชีพบัญชีไมจําเปนที่จ ะตองเปนผูส อบบัญชีรับอนุญาต แต
ตอ งเปน นักบัญชีที่มีคุณสมบัติของนัก บัญชีที่ดี ก็สามารถประสบความสําเร็จในวิชาชีพได เชน เปนผูมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ มี
ความละเอียดรอบคอบ มีความขยันมุงมั่นและอดทน กลาแสดงความคิดเห็น และมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
9. นักบัญชีที่มีประสบการณในการทํางานมามากกวา 10 ป สามารถเปนผูบริหารได
ถามีความรูความเขาใจในธุรกิจและสามารถควบคุมดูแลในการบริหารพนักงาน
10. นักบัญชีควรมีความรูในมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต ลอดเวลา รวมทั้งกฎหมาย ขอบังคับ ที่
เกี่ยวของ เชน พรบ.ตลาดหลักทรัพย กฎหมายแพงและพาณิชย
11. อุปสรรคของการปฏิบัติงานทางดานการบัญชี พบวา สถานศึกษามีก ารผลิต นักบัญชีที่ดอยคุณภาพ และ
สภาวิชาชีพบัญชีออกมาตรฐานการบัญชีที่ไมเหมาะสม โดยมาตรฐานสวนใหญเนนการแปลมาจากตางประเทศ
12. หนวยงานควรเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานทางดานบัญชี ดังตอไปนี้
1. จัดอบรมสัมมนา และฝกทักษะดานบัญชี ภาษี คอมพิวเตอร และระบบการตรวจสอบภายใน
2. เพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษ
13. หนวยงานบางหนวยงานมีการจางนักบัญชีมืออาชีพมาใหความรูและสอนการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับ ระบบ
บัญชีอยางถูกตอง แตถาเปนหนวยงานขนาดเล็กอาจมีการจัดอบรมกับสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักบัญชี
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. นักบัญชีตองมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอเพื่อใหกาวทันตอสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไป
3. นักบัญชีตองปฏิบัติงานทางดานบัญชีใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ
ทางการบัญชี
4. องคกรตองสงเสริมนัก บัญชีดวยการสงพนักงานบัญชี เขารับการฝกอบรมมาตรฐานการบัญชีให
เปนปจจุบัน
คําสําคัญ:ความสามารถ ความสําเร็จ นักบัญชี
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Abstract
This research aims to search process for develop of ability and potentiality in Thai accounting of
works.Research methodology uses qualitative analysis.
The sample of population for this research are 100 accountant of Thailand. The tools for this
research are questionnaires and statistics ; percent, mean and standard deviation. Researcher also interview
10 accountant in Thailand.
The research result show that almost of sample are female, 21-30 years old and graduated bachelor
degree. The most of sample have 1-5 years of their working experiences. The most of them are accountant
and work in business.
The factor is effects for accountant in ability,especially for Certified Public Accountant(CPA),
administrative in organization,administrative in account office, mentor of businesses and administrative in
government.
The factor is effects for accountant in business, is work at private business,self of business,work in
government,professor in government of university and individual.
In education is graduate of government university,graduate for accounting and other branch is
connected of work,Doctor of Philosophy(Ph.d). of accounting in Thailand receive honour for bachelor in
accounting,Ph.d. of international accounting graduate of accounting at famous of international accounting.
In personal development is training in Federation of Accounting Professions(FAP),study activities in
field accounting and practice in famous business,education of international accounting,education in Ph.d. of
accountings and visit in accounting at foreign.
In experience is adviser of accounting in good company,experience in work of accounting at popular
firm,CPA be celebrated,CPA at oversea and manager of accounting in foreign country.
The environment is effects to accountant because new exchange incur race for work at famous and
very good company. The accountants are develop continue knowledge and efficacy for work of Thai
accounting Standard and morals accountant.
The accountants are succeed.They are moral accountant circumspect,diligent,patient,assertive and
always develop individual.
Accountants are manager if they are ability of controll employee.
Accountants are education in Thai accounting standard .
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The problems of accounting work are quality in accounting education and Thai accounting standard
are not suitable because they read of foreign.
The businesses are training for accounting in account,tax,computer,internal audit and English
language.
The organizations are hire professional accounting for knowledge and teach about system accounting
by correct but small organization are training with FAP for potentrality accountant
suggestion and chance of develop
1. Always expand myself for exchange environment
2. Accountant working by Thai accounting standard and moral
3. The businesses are training accountant about Thai accounting standards
Keywords:Efficacy Successfullness Accountant
บทนํา
ประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต อันประกอบดวยกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ไดแก ไทย พมา
ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา และบรูไน ไดมีการรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเปนสมาคมประชาชาติแหง
เอเซียตะวันออกเฉียงใต หรือ ประชาคมอาเซียน
เพื่อเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ และทําให
อาเซียนมีความแข็งแกรงในระดับประเทศทั่วโลก ซึ่งวิชาชีพทางดานการบัญชีก็ถือวาเปนวิชาชีพที่มีความสําคัญตอประเทศดวย
ซึ่งในประเทศก็จะมีนักบัญชีประกอบวิชาชีพทางดานการจัดทําบัญชีมากมาย และนักบัญชีเหลานี้ก็เปนที่ตองการขององคกรธุรกิจ
หลากหลายสาขาดวย เพราะการบัญชีนั้นก็ถือเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารอยางหนึ่งดวย วิชาชีพทางการบัญชีถือ
วามีสวนสําคัญตอองคกรธุรกิจในดานการเจริญเติบ โต มั่นคง ยั่งยืน ในอนาคต
ดังนั้นประเทศไทยจึงควรหันมาพัฒนา
ความสามารถของนักบัญชีไทยในอันที่จะประกอบอาชีพใหมีความสําเร็จและเพื่อการรอรับธุรกิจในกลุมประชาคมอาเซียนตอไปใน
อนาคตดวย
นักบัญชีเปนอาชีพที่ไดรับความนิยมอีกอาชีพหนึ่ง เหตุผลที่ทําใหคนสวนหนึ่งเลือกอาชีพนี้ คือ ความมั่นคงในการทํางาน
และผลตอบแทนที่คุมคากับการทํางาน นักบัญชีสวนใหญเรียนจบมาจากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีในสาขาการตลาด การ
บัญชี หรือการเงินและเปนที่รับรูกันวา ลักษณะของงานบัญชีจะเกี่ยวของกับการจัดการตัวเลข ผลกําไร รายรับ รายจายเปนหลัก ผู
ที่จะทํางานดานนี้ได ตองมีความรูความสามารถเปนอยางดี
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสามารถและความสําเร็จในอาชีพบัญชีของนักบัญชีไทย
2. เพื่อคนหาแนวทางสําหรับการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการทํางานของนักบัญชีไทย เพื่อรอรับธุรกิจในกลุม
ประชาคมอาเซียน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่ทําใหนักบัญชีสามารถประสบความสําเร็จในวิชาชีพ” ผูวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังตอไปนี้
1. รูปแบบการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้อาศัยรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก เพื่อใหไดขอมูลปจจัยที่ทําใหนักบัญชี
ปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จทางดานวิชาชีพ
2. ประชากรที่ศึกษาการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาประชากรที่เปนองคกรธุรกิจและผูประกอบวิชาชีพการบัญชี เลือกกลุม
ตัวอยางจะใชวิธีการสุม (Sampling) โดยเลือกเก็บขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจและนักบัญชี จํานวน 100 คน
รูปแบบการวิจัย
เปนการวิจัย เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อเก็บขอมูลปจ จัยที่มีผลตอ ความสามารถและความสําเร็จใน
อาชีพของนักบัญชีไทย โดยนําผลจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม นํามาบันทึกและประมวลผลเพื่อวิเคราะหวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
ผูวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ดังตอไปนี้
ศึกษาขอมูลเบื้องตน
ออกแบบและพัฒนาแบบสอบถาม
แจกแบบสอบถาม และสัมภาษณ
รวบรวมขอมูล
วิเคราะหและสรุป
ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัย ครั้ งนี้เปน การศึก ษาประชากรที่เป น นัก บัญชี จะใชวิธีก ารสุม(Sampling) โดยเลือกเก็บ ขอมูลจากผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีจํานวน 100 ราย นอกจากนี้ผูวิจัยไดสัมภาษณนักบัญชีจํานวน 5 ราย
การรวบรวมขอมูล
สําหรับขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากผูประกอบวิชาชีพดานบัญชี ดังนี้
1. การเก็ บ ข อ มู ลจากนั ก บั ญชี โดยใช แบบสอบถาม โดยออกแบบสอบถามเพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ผู ต อบ
แบบสอบถาม
1.1 วิธีการสุมตัวอยาง ในการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากนักบัญชี งานวิจัยนี้ใชวิธีก ารสุมตัวอยาง
แบบใหโอกาสไมเทากัน (Non-Probability Sampling) โดยวิธีที่เลือกใชคือการสุมตัว อยางแบบตามความสะดวก โดยเลือ ก
สอบถามจากนักบัญชีจํานวน 100 ราย
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1.2 ระยะเวลาในการรวบรวมขอ มูล การวิ จัย มีการดําเนิน การเก็บ รวบรวมขอ มูล จากนั ก บั ญชี โดย
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากนักบัญชีจํานวน 100 ชุด
2. การเก็บขอมูลจากนัก บัญชี โดยการสัมภาษณนักบัญชี เพื่อ เก็บขอ มูลเกี่ย วกับปจ จัยที่มีผลตอ ความสามารถและ
ความสําเร็จในอาชีพของนักบัญชีไทย
2.1 การเลือกกลุมตัวอยาง การวิจัยนี้สัมภาษณนักบัญชี จํานวน 5 ราย
2.2 ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล การวิจัย มีการดําเนิน การวิจัยเก็บรวบรวมขอ มูลจากการสัมภาษณ
นักบัญชี
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามสําหรับนักบัญชี
แบบสอบถามประกอบดวยคําถามปลายเปดและคําถามปลายปด ซึ่งประกอบดวยคําถามสองสวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความสามารถและความสําเร็จในอาชีพของนักบัญชีไทย
ความนาเชื่อถือของเครื่องมือ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบแบบสอบถามในดานเนื้อหาและความเหมาะสม
ของภาษา และโครงสรางของแบบสอบถามกอ นนําไปใช และไดนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง เพื่อ ทดสอบวาคําถามแตละสว น
สามารถสื่ อ ความหมายได ต รงตามวั ต ถุป ระสงค และเข า ใจง าย หลั งจากนั้ น จึ งปรั บ ปรุ งแก ไขข อ บกพร อ ง เมื่ อ ได พั ฒ นา
แบบสอบถามเสร็จสิ้นแลวจึงนําไปใชเก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยาง
2. คํา ถามสํา หรับการสัมภาษณนัก บัญชี ผูวิจัย ใชก ารสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดย
ผูวิจัยกําหนดแนวทางการสัมภาษณ (Interview Guide) ดังนี้ ปจจัยที่มีผลตอความสามารถและความสําเร็จ ในอาชีพของนักบัญชี
ไทย
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล โดยจําแนกเปน 2 สวน ดังนี้
1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เปนการศึกษาขอ มูลทั่วไปของนักบัญชี โดยผูวิจัยนํา
ขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการจัดระเบียบขอมูล หาคารอยละ คาเฉลี่ย และการแจกแจงความถี่ เปนตน
2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เปนการนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหถึงปจ จัย ที่มี
ผลตอความสามารถและความสําเร็จในอาชีพของนักบัญชีไทยโดยไดทําการกําหนดคะแนนตามระดับความสําคัญ ตามวิธีการของลิ
เคิรท (Likert) ดังนี้
ปจจัยที่มีผล
มากที่สุด มีคะแนนเทากับ
5
มาก
มีคะแนนเทากับ
4
ปานกลาง มีคะแนนเทากับ
3
นอย
มีคะแนนเทากับ
2
นอยที่สุด มีคะแนนเทากับ
1
จากนั้นนําคาที่ไดไปหาคาเฉลี่ย (Mean) และนําคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑก ารแปลความหมาย
เพื่อจัดระดับคาเฉลี่ยออกเปนชวง ดังตอไปนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2551 : 75)
คาเฉลี่ย ระหวาง 4.50 – 5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ มากที่สุด
หรือเห็นดวยอยางยิ่ง
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คาเฉลี่ย ระหวาง 3.50 – 4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก
หรือเห็นดวย
คาเฉลี่ย ระหวาง 2.50 – 3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง
หรือไมแนใจ
คาเฉลี่ย ระหวาง 1.50 – 2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย
หรือไมเห็นดวย
คาเฉลี่ย ระหวาง 1.00 – 1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยที่สุด
หรือไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นดังนี้
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานการ
สร างเครื่อ งมื อ วิ จัย เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ย งตรงดานเนื้ อ หา พร อ มทั้งพิจ ารณาความถูก ต อ งชั ด เจนของภาษาแลว ปรั บ ปรุง
แบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ พรอมทั้งแกไขปรับปรุงตามคําเสนอแนะ
2. การหาความเชื่อมั่น ( Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ปรับ ปรุงแกไขเรียบรอ ยแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 แลวคํานวณหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการหาความเชื่อมั่น ใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค(อางถึงใน ประยูร อาษานาม,2541)
3. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัย พิจารณาใหความเห็นชอบ
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยอธิบายใหบุค คลากรที่เปนกลุมตัวอยาง
เขาใจจุดประสงค วิธีการตอบแบบสอบถาม และประโยชนที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม
2.ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง หลังจากไดใหเวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 1 สัปดาห
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการบรรยายลัก ษณะตางๆของขอมูลที่ไดจ ากการ
วิจัย
2. สถิติอางอิง ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก t-test, F-test(Anova)
ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม ผูวิจัยจึงใหขอเสนอแนะแกผูเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี ดังนี้
1. ดานความรูความสามารถ
เนื่องจากกลุมตัวอยางส ว นใหญมีแนวคิดวา ปจ จัยที่มีผลตอความสําเร็จ ของนักบัญชีในระดับมาก
ที่สุด ไดแก การไดรับขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับ อนุญาต รองลงมาไดแก เปน ผูบริหารทางดานการบัญชีขององคกรธุรกิจ เปน
ผูบริหารในสํานักงานบัญชีที่มีชื่อเสีย ง เปนที่ป รึก ษาในองคกรภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงและเปน ผูบริหารในองคก รของรัฐตามลําดับ
ผูวิจัยใหขอเสนอแนะคือ สถานศึกษาควรมีมาตรฐานที่ดีในการสอนวิชาการบัญชีใหมีคุณภาพ รวมทั้งใหสามารถฝกปฏิบัติใชวิชาชีพ
การบัญชีเพื่อเปนประโยชนในการทํางานตอไป
2. ดานการประกอบอาชีพ
ปจจัยทีมีผลตอความสําเร็จของนักบัญชีมากที่สุด ไดแก ทํางานในธุรกิจเอกชน รองลงมาไดแก
ดําเนินธุรกิจตนเอง ทํางานในหนวยงานของรัฐบาล เปนอาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยของเอกชน
ตามลําดับ ผูวิจัยใหขอเสนอแนะคือ นักบัญชีตอ งยึดหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีเพราะไมวาจะประกอบธุรกิจดานใดก็จะทํา
ใหนักบัญชีสามารถประสบความสําเร็จในวิชาชีพได
3. ดานการศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของนักบัญชีมากที่สุด ไดแก จบการศึกษาทางดานการบัญชีในสถาบัน
ของรัฐบาล รองลงมาไดแก จบการศึกษาทางดานการบัญชีและสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน จบปริญญาเอกทางดานการ
บัญชีในประเทศไทย และไดรับ เกียรตินิยมจากการศึกษาปริญญาตรีทางดานการบัญชี จบปริญญาเอกทางดานการบัญชีใน
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ตางประเทศ จบการศึกษาทางดานการบัญชี่ที่มีชื่อเสีย งในตางประเทศ และจบการศึกษาทางดานการบัญชีหลักสูตรอินเตอรที่มี
ชื่อเสียงในประเทศไทย ตามลําดับ ผูวิจัยใหขอเสนอแนะคือ สถานศึกษาควรจัดใหมีการฝกอบรมการปฏิบัติงานทางดานบัญชีอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานทางดานบัญชีไดป ระสบผลสําเร็จ
4. ดานการพัฒนาตนเอง
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของนักบัญชีมากที่สุด ไดแก เขารับการฝกอบรมกับสภาวิชาชีพบัญชี
รองลงมาไดแก ศึกษาดูงานทางดานการบัญชีและฝกปฏิบัติจริงในบริษัทชั้นนํา ศึกษาตอทางดานการบัญชีในตางประเทศ ศึกษาตอ
ทางดานปริญญาเอกการบัญชี และศึกษาดูงานทางดานการบัญชีในตางประเทศตามลําดับ ผูวิจัยใหขอเสนอแนะคือ นักบัญชีควร
ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในการคนควาหาความรูไมวาจะเปนทางดานมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา หรือทางดานภาษาอังกฤษ และทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ดานประสบการณในการทํางาน
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของนักบัญชีมากที่สุด ไดแก เปนที่ป รึกษาทางการบัญชีของบริษัทที่มี
ชื่อเสียง ผานการทํางานทางดานบัญชีในบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสีย ง เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่มีชื่อเสียง เปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาตในตางประเทศ และเปนผูบริหารทางดานการบัญชีในบริษัทตางประเทศ ตามลําดับ ผูวิจัยใหขอเสนอแนะคือ นักบัญชี
ควรมีมาตรฐานทางดานการปฏิบัติงานบัญชีที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทางดานบัญชีตอไป
ปจจัยที่ทําใหนักบัญชีสามารถประสบความสําเร็จในวิชาชีพ
เมื่อนําขอมูลที่ไดจากการสรุปผล การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ รวมทั้งขอมูลที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา
คนความาประกอบกัน ผูวิจัยจึงนําเสนอปจจัยที่ทําใหนักบัญชีสามารถประสบความสําเร็จในวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวยประเด็นปจจัย
ตางๆดังตอไปนี้
1. สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือ ง สังคม การแขงขัน
2. การพัฒนาตนเองของนักบัญชี
3. การปฏิบัติงานทางดานบัญชีใหเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ
ทางการบัญชี
4. สงพนักงานเขารับการฝกอบรมมาตรฐานการบัญชีใหเปนปจจุบัน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
จากการวิเคราะหปจจัยที่ทําใหนักบัญชีสามารถประสบความสําเร็จในวิชาชีพ เพื่อใหเกิดผลที่ดียิ่งขึ้น ผูวิจัยขอ
เสนอแนะใหมีการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีผลตอองคกรธุรกิจ
2. ศึกษาประสิทธิภาพในสถานศึกษาเพื่อใหเกิดองคความรูในการฝกปฏิบัติวิชาชีพการบัญชี
สรุปและอภิปรายผล
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การแขงขัน ฯลฯ สงผลกระทบตอวิชาชีพของนักบัญชีหรือไม
สภาพแวดลอ มทางเศรษฐกิจ การเมือ ง สังคม การแขงขัน ส งผลกระทบต อวิชาชีพของนักบัญชี พบวากลุ ม
ตัวอยางไดพิจารณาวาสภาพแวดลอมดังกลาวสงผลกระทบตอวิชาชีพของนักบัญชี เนื่องจากถาสภาพแวดลอมหรือ เศรษฐกิจ ไมดี ก็
จะทําใหนักลงทุนไมเขามาลงทุนในประเทศ เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวลดลง สงผลกระทบถึงภาคธุรกิจทํากําไรไดนอยลง บริษัทเริ่ม
ทะยอยปด ตัว ลง และมีผ ลกระทบตามมาก็คือทําใหเกิดสภาวะตกงานแกนั ก บัญชี อันเนื่ องมาจากบริษัทตองการลดตนทุนหรื อ
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คาใช จายลง ซึ่งผูทําบั ญชีก็ ถือ เป นตน ทุ นหรือ คาใช จายอยางหนึ่งที่ มีผลกระทบตอกิ จการ และถาเศรษฐกิจยิ่งแยโอกาสในการ
ตกแตงตัวเลขในงบการเงินยิ่งมีมาก เพราะผูบริหารตองการใหกิจการมีผลประกอบการเปนกําไร
และปจจุบันมีโปรแกรมบัญชีชวยในการจัดทําบัญชีใหงายและสะดวกขึ้น องคกรขนาดเล็กจึงใชพนัก งานบัญชี
นอยลง กิจการขนาดใหญมีการปลดพนักงานบัญชีออก โดยหันมาใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งก็จะสามารถทํางานและตอบสนองความ
ตองการของหนวยงานไดมากขึ้น
ซึ่งสภาพแวดลอมไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการแขงขันสงผลกระทบอยางมากกับนัก
บัญชีเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆตลอดเวลาจึงทําใหเกิดการแขงขันกันเพื่อตําแหนงงานและบริษัทที่มีชื่อเสียง นักบัญชีจึง
ตองตื่นตัวและกาวใหทันกับเทคโนโลยี รวมทั้งนักบัญชีตองมีการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อ งและสม่ําเสมอ เพื่อจะได
ปฏิบัติงานไดถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
นักบัญชีจําเปนตองมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอในการประกอบวิชาชีพทางดานบัญชีหรือไม
นักบัญชีจําเปนตองมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอในการประกอบวิชาชีพทางดานบัญชี พบวา นักบัญชีมีค วามจําเปน
ที่จะตองมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมออันเนื่องมาจากเหตุผลดังนี้
1. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีมีการปรับปรุงและเปลี่ย นแปลงอยางสม่ํา เสมอ นัก บัญชีจึงตองมี
ความรูและปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหถูกตอง
2. มีการเปด AEC การแขงขันและการลงทุนขามชาติจากในกลุมอาเซียนเพิ่มขึ้น
3. มีกฎหมายบังคับใหนักบัญชีตองเก็บชั่วโมงอบรมทุกป
4. นักบัญชีตองมีความรูดานภาษีอากร เพราะเปนงานที่ควบคูกันที่นักบัญชีตองรูและปฏิบัติใหถูกตอง
5. นักบัญชีตองพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความละเอียดรอบคอบและชํานาญการมากขึ้น
นักบัญชีที่จะสามารถประสบความสําเร็จในวิชาชีพบัญชีไดตองเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตใชหรือไม
นักบัญชีที่จะสามารถประสบความสําเร็จในวิชาชีพบัญชีไดตอ งเปนผูสอบบัญชีรับ อนุญาต พบวา นักบัญชีที่จ ะสามารถ
ประสบความสําเร็จในวิชาชีพบัญชีไมจําเปนตองเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพราะสําหรับ นักบัญชีบ างคนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
อาจจะดูยากเกินไป แตเขาก็สามารถทํางานเกี่ยวกับบัญชีและประสบความสําเร็จในวิชาชีพบัญชีไดดว ยเชนกัน เพราะนัก บัญชีมี
ความสามารถรอบดานทั้งดานบัญชี ภาษีอากร การวางระบบบัญชี การเงิน สามารถกาวขึ้นสูความสําเร็จ ทางดานบัญชีไดจนถึงเปน
ที่ปรึกษาบริษัท
กลุมตัว อยาง กล าววา นัก บัญชีที่ จ ะสามารถประสบความสําเร็จ ในวิชาชีพบั ญชีไม จําเป นที่จ ะตองเปนผู สอบบั ญชีรั บ
อนุญาต แตตองเปนนักบัญชีที่มีคุณสมบัติของนัก บัญชีที่ดีก็สามารถประสบความสําเร็จในวิชาชีพได เชน เปนผูมีจรรยาบรรณตอ
วิชาชีพ มีความละเอียดรอบคอบ มีความขยันมุงมั่นและอดทน กลาแสดงความคิดเห็น และมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
โดยนักบัญชีที่จะสามารถประสบความสําเร็จในวิชาชีพ อาจจะเปน ผูจัดการฝายบัญชี ผูบ ริห ารระดับสูง ประกอบกิจ การ
สวนตัวที่เปนสํานักงานบัญชี หรือทํางานอยูในบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความกาวหนาในอาชีพการงานเปนอาจารยหรือวิทยากร
นักบัญชีที่มีประสบการณสามารถเปนผูบริหารไดหรือไม
กลุมตัวอยาง กลาววา นักบัญชีที่มีประสบการณสามารถเปนผูบริหารได เพราะนัก บัญชีนั้นมีค วามเกงในเรื่องของการคิด
วิเคราะหและมีความละเอียดรอบคอบเนื่องจากนักบัญชีตองมีความแมนยําในตัวเลข ดังนั้นนักบัญชีที่มีประสบการณก็สามารถเปน
ผูบริห ารไดเชนกัน อีกทั้งในงานดานบัญชีเปนการรวบรวมขอมูลจากทุก ฝายของบริษัท ทําใหนัก บัญชีสามารถมองภาพรวมของ
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ธุรกิจออก แตทั้งนี้ผูบริหารก็ยังจําเปนที่จะตองใชคนใหเหมาะกับงาน นักบัญชีที่ไมมีความสามารถทางดานการตลาด การผลิต อาจ
จําเปนตองพึ่งบุคคลากรดานอื่นเพื่อใหบริหารงานไดประสบความสําเร็จ
กลุมตัวอยาง กลาววา นักบัญชีที่มีประสบการณในการทํางานมามากกวา 10 ป สามารถเปนผูบริหารได
ถามีความรูความเขาใจในธุรกิจและสามารถควบคุมดูแลในการบริหารพนักงาน
นักบัญชีที่ทานเปนอยู ทานจะตองพัฒนาทางดานใดเพื่อ ใหเปนนัก บัญชีที่มีความสามารถและมี่มาตรฐานที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
การพัฒนาเพื่อใหเปนนักบัญชีที่มีความสามารถและมีมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน พบวา นักบัญชีควรมีค วามรอบรูท
งทางตรงและทางออม ควรเขารับการฝกอบรมความรูใหมๆอยางสม่ําเสมอ ควรหาความรูเพิ่มเติมในสายงานที่เกี่ย วชอ ง เชน ภาษี
อากร คอมพิวเตอร ระบบบัญชี การตรวจสอบภายใน และควรเปนผูมีความรูในดานขาวสารทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
นโยบายตางๆของภาครัฐ ดานภาษาอังกฤษ
กลุมตัว อย างกลาวว า นัก บัญชีค วรมีความรูในมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ย นแปลงอยูตลอดเวลา รวมทั้ งกฎหมาย
ขอบังคับที่เกี่ยวของ เชน พรบ.ตลาดหลักทรัพย กฎหมายแพงและพาณิชย
อุปสรรคของการปฏิบัติงานทางดานการบัญชีคืออะไร ทานคิดวาจะแกปญหาดวยวิธีใด
อุปสรรคของการปฏิบัติงานทางดานการบัญชี พบวา สถานศึกษามีการผลิตนักบัญชีที่ดอยคุณภาพ และสภาวิชาชีพบัญชี
ออกมาตรฐานการบัญชีที่ไมเหมาะสม โดยมาตรฐานสวนใหญเนนการแปลมาจากตางประเทศ
ทานอยากใหหนวยงานของทานทําอะไรใหกับนักบัญชี เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานทางดานบัญชี
หนวยงานควรเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานทางดานบัญชี ดังตอไปนี้
1. จัดอบรมสัมมนา และฝกทักษะดานบัญชี ภาษี คอมพิวเตอร และระบบการตรวจสอบภายใน
2. เพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษ
หนวยงานของทานมีการจางนักบัญชีมืออาชีพมาใหความรูและสอนการปฏิบัติงานจริงที่หนวยงานของทา นหรือไม
อยางไร
หนวยงานบางหนวยงานมีก ารจางนัก บัญชีมืออาชีพมาใหค วามรูและสอนการปฏิบัติงานจริงเกี่ย วกับระบบบัญชีอ ย าง
ถูกตอง แตถาเปนหนวยงานขนาดเล็กอาจมีการจัดอบรมกับสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักบัญชี
ควรอธิบายถึงผลที่ไดรับจากการศึก ษาหรือ วิจัย วาเปนไปตามสมมติฐานหรือ ไม ควรอางถึงทฤษฎี หรือผลการศึก ษาของ
ผูอื่นที่เกี่ยวของประกอบ
บทสรุปเปนสวนที่สรุปเนื้อหาในงานวิจัย ทั้งหมดที่กลาวมา ไมควรซ้ําซอ นกั บ การแสดงผล แตเปนการสรุป ประเด็น และ
สาระสําคัญของการวิจัย ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ไดตั้งเอาไว
ขอเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้เปนประโยชนตอนักบัญชีในการปฏิบัติงานและพัฒนาดานบัญชีตอไปในอนาคต เพราะเปนการสัมภาษณผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต ซึ่งเปนผูมีความรอบรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในหนาที่นักบัญชีเปนอยางดียิ่ง ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้
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แบบจําลองบี-สลิมกับประสิทธิภาพการพัฒนาและเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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พยนตธร สําเร็จกิจเจริญ , นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความแตกตางดานปจจัยทางประชากรศาตรกับ การเขารวมกิจกรรมเรียนรู
แบบจําลองบี-สลิม ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อวัดและประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองบี -สลิมกับ
การพัฒนาและเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถาม แบบทดสอบ กลุม
ตัวอยางคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการจํานวน 29 คน ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถาม แบบทดสอบและสถิติที่ใชวิเคราะหคือ การทดสอบคาทีแบบเปนอิสระตอกัน การวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว และการทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน ผลการวิจัยพบวา ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษหลังจาก
เขารวมกิจกรรมเรียนรูแบบจําลองบี-สลิม ของนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยแตกตางกัน อยางนอย 1 กลุม มีความแตกตางจากกลุม
อื่น อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษหลังจากเขารวมการจัดการเรียนรูในแบบจําลองบี สลิม ของนักศึกษาเพศชาย เพศหญิง และแตละกลุมอายุ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ การพัฒนาและ
เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังใชการจัดการเรียนรูโดยแบบจําลองบี-สลิม สูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
คําสําคัญ: แบบจําลองบี-สลิม, ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ , ประสิทธิภาพ
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Abstract

This research aims to difference analysis the demographic factors with join
B-SLIM Model
learning activity in communication english skills development, to measure and evaluate efficiency of BSLIM Model with development and promoting english communicative skills in minor business computer
students , faculty of management science , suan sunandha rajabhat university. Research tools consist of
questionnaires and english communicative skills academic achievement test. The population of this
study was to use minor business computer students, faculty of management science. These are twenty
nine people. Questionnaires were distributed to gather the data. The data of this study were analyzed by
using Independent Samples t-test , One-Way ANOVA, and paired samples t-test. The results of the
research were as follows: (1) After English Listening and Speaking skills joined B-SLIM Model learning
activity of difference grade point average at least one group was significantly registering different another
groups at a confidence level of .05. (2) After English Listening and Speaking skills joined B-SLIM Model
learning activity of male female and each age groups was not significantly registering at a confidence
level of .05. and (3) Development and promoting english communicative skills after used B-SLIM Model
learning activity was higher than previous used with statistical significance at the .01 level.
Keywords: B-SLIM Model , English Communicative Skills , Efficiency
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บทนํา
การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในปจจุบันไดเขามามีบทบาทกับการใชชีวิตประจําวันของคนไทยมากขึ้นเพราะในโลก
ปจจุบันนั้นเปนยุคของสังคมขาวสารที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลาอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีการสื่อสารมีความทันสมัยและ
ตอบสนองไดรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมาในรูปแบบสื่อออนไลน ที่สวนใหญจะเปนภาษาอังกฤษซึ่งถือวาเปนขอจํากัดสําหรับคนไทยที่
จะเขาถึงการพัฒนาของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ดังที่ อดุลย วิริยะเวชกุล [7] (2540 ,น.45) ไดใหความสําคัญกับ
ภาษาอั งกฤษว าการที่ บุ คคลมี ค วามรูค วามสามารถทางภาษาอัง กฤษจึ งไดเ ปรี ย บทุกดาน โดยเฉพาะประเทศไทยที่ มีการ
ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จึงมีความจําเปนตองใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารกับตางประเทศมาก
ขึ้นตามลําดับ และที่สําคัญคือภาษาอังกฤษจะถูกนํามาใชเปนภาษากลางของประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงทําใหคนไทยตอง
พัฒนาภาษาอังกฤษมากขึ้น แตสิ่งหนึ่งที่เปนอุปสรรคในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทยคือ ความกลัวและวิตกกังวลการใช
คําศัพทในการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เมธาวี ตันวัฒนะพงษ ,วิสรุตม จางศิริกุล (2557) ที่ไดกลาววา
สาเหตุที่ทําใหเกิดความกลัวการสนทนาภาษาอังกฤษมากที่สุดคือ ไมคอยรูศัพทเลยไมรูวาจะสรางประโยคอยางไรใหตรงกับ
การสื่อสาร
ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่จะชวยสรางความเชื่อมั่นในการสนทนาภาษาอังกฤษก็คือ การจัดรูปแบบการสอนภาษาที่สองของ
บิลาช (Bilash’s Second Language Instructional Method Model :B-SLIM Model) โดยบูรณาการการสอนเพิ่มเติมจาก
ฐานความรูเดิมที่มีอยูซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยลดความกลัวในเรื่องการสนทนาภาษาอังกฤษและเกิดแรงจูงใจในการ
พัฒนาภาษาเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคลองกับ ธูปทอง กวางสวาสดิ์ (2549 ,น.36) ที่กลาวถึงแบบจําลองบี-สลิม (B-SLIM Model) ไว
วา เปนการสอนภาษาที่สองเพื่อการสื่อสาร เปนแนวคิดกวาง ๆ มีความยืดหยุน มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดปรับทัศนคติให
เปนดานบวกสามารถใชทักษะดานภาษาที่สองเพื่อการสื่อสารในดานการฟง การพูดและการเขียน มุงเนนกิจกรรมที่เหมาะสม
กับความสามารถของผูเ รียน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากที่กลาวมาแลวพบวา แบบจําลองบี-สลิม เปนรูปแบบการสรางความมั่นใจ ลด
ความวิต กกัง วล เรีย นรู จากสิ่งที่ งายไปยาก เพื่ อลดเงื่อนไขทางดานจิต ใจทํ าให เกิ ดแรงจูง ใจ การสอนภาษาที ่ สองตามแนว
ทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและกําหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมสอดคลองกับกระบวนการรับรู เพื่อมุงเนนการสื่อสาร
จากสภาพปจจุบันของการเรียนการสอนในชั้นเรียนการมอบหมายใหผูเรียนทําการสืบคนขอมูลความรูเพื่อสรุปแลว
นําเสนอเปนภาษาอังกฤษนั้นยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เพราะผูเรียนแตละคนจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แตกตางกันสงผล
ใหขาดความกระตือรือรน เกิดความกังวลและไมมั่นใจ ดังนั้นการนํากิจกรรมการเรียนรูแบบจําลองบี-สลิม มาปรับใชก็จะชวย
ลดปญหาและผูเรียนเกิดความสนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิวา อุนเจริญ
และคณะ (2557) ที่ไดสรุปไววา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจําลองบี -สลิม มีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ อยูในระดับมาก
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจนํากิจกรรมการเรียนรูแบบจําลองบี-สลิม มาบูรณาการเขากับรายวิชาสอนซึ่งจะพิจารณาจาก
กลุมตัวอยางนักศึกษาที่มคี วามสมัครใจและสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยสงเสริมใหนําเสนอดวยภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหความแตกตางดานปจจัยทางประชากรศาตรกับการเขารวมกิจกรรมเรียนรูแบบจําลองบี-สลิมในการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อวัดและประเมินประสิทธิภาพแบบจําลองบี-สลิมกับการพัฒนาและเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ใน
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจําลองบี-สลิมกับประสิทธิภาพการพัฒนาและเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ใน
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกอบดวย ความหมายของ
การสื่อสาร ภาษากับการสื่อสาร รูปแบบการสอนภาษาที่สองของบิลาช B-SLIM Model และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
ความหมายของการสื่อสาร
พิมลวรรณ สมมาตย (2546, น.33) ไดใหความหมาย การสื่อสาร หมายถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู ขาวสาร
ขอมูล ตลอดจนความคิดเห็นและความรูสึกระหวางบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ดวยวิธีตางๆ ไดแก การพูด ซึ่ งแสดงออกทาง
น้ําเสียง การเขียน รวมทั้งการแสดงสีหนา การแสดงทาทางตางๆ การสื่อสารจะประสบผลสําเร็จไดนั้นจะตองมี ความรูเรื่อง
ไวยากรณตลอดจนรูเ กี่ยวกับวัฒนธรรมในสังคมนั้น รวมทั้งความสามารถในการเลือกใชภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ
ดวย
อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2537, น.12) ที่กลาวถึงการสื่อสารวา คือกระบวนการที่บุคคลคนหนึ่ง ถายทอดสารไปยัง
อีกบุคคลหนึ่งและบุคคลหลังมีปฏิกิริยาตอบโต โดยใชสัญลักษณคือเครื่องหมายทั้งเปนภาษาคือ คําพูดและภาษาไมใชคําพูด
และการปฏิสัมพันธนั่นคือปฏิกิริยาโตตอบระหวางผูรับสารและผูสงสาร
จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดวา การสื่อสาร หมายถึงระบบการถายทอดสิ่งที่เปนความคิด ความเชื่อจาก
คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหรือหลาย ๆ คนโดยผานทางสภาพแวดลอมหรือเทคโนโลยีทําใหเกิดปฏิกิริยาออกมาในรูปแบบตาง ๆ
ที่มีทั้งดีและไมดี สรางสรรคหรือทําลาย
ภาษากับการสื่อสาร
สําหรั บภาษากับ การสื่อสารนั้นมีความเกี่ยวข องกั นภาษาเปรียบเสมื อนตัวสารที่ผานการสื่อสารไดทั้งสามทางคื อ
ภาษาการฟง ภาษาการพูด และภาษาการเขียนโดยเกิดขึ้นจากการถายทอดระหวางผูสงสารและผู รับสารดังที่ อรรณพ อุบล
แยม (2542, น.3) ไดทําการสรุป การที่มนุษยสื่อสารกัน วาเพราะตองการใหผูอื่นมีสวนรวมในการรับรูขอมูล ขาวสาร ความรู
ความคิด ความเห็น ความตองการของตนเองดวยเหตุนี้คนจึงสื่อสารกันดวยเจตนาที่จะกอใหเกิดความเขาใจในความหมายของ
ภาษาหรือมีภาษารวมกันจึงจะทําใหการสื่อสารเกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร นอกจากนั้น ศศิธร ธัญ
ลักษณานันท (2542, น.22) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของภาษากับการสื่อสารวา ภาษาของมนุษยเปนภาษาเพื่อการสื่อสาร มี
กระบวนการในการสื่อสารชัดเจนมีคุณสมบัติเฉพาะหลายประการที่ทําใหสามารถสื่อสารไดทุกเรื่อง สามารถเรียนรู เลียนแบบ
และถายทอดจากบุคคลในสังคมเดียวกันได ไมใชเกิดจากสัญชาตญาณ หรือพันธุกรรม โดยเฉพาะเปนของตัวเองหลายประการ
รูปแบบการสอนภาษาที่สองของบิลาช B-SLIM Model
ธูปทอง กวางสวาสดิ์ (2549 , น.36-41) ไดสรุ ปไววากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวสื่อสารมีกิจกรรมที่
หลากหลาย แตกิจกรรมหนึ่งที่นาสนใจ คือการสอนภาษาที่สองของ บิลาช Bilash’s Second Language Instructional
Model หรือ B-SLIM Model. ประกอบไปดวย 5 สวน ดังนี้
1. ขั้นวางแผนและการเตรียม (Planning and Preparation) ขั้นนี้ผูสอนจะเลือกกิจกรรมและเนื้อหาใหสอดคลอง
กับจุดมุงหมายของหลักสูตรและความสนใจของผูเรียน นอกจากนั้นผูสอนตองจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ ที่จําเปนเพื่อชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู สื่อตองนาสนใจและสอดคลองกับเนื้อหา และควรเปนสื่อที่เปนของจริง
2. ขั้นทําความเขาใจตัวปอนหรือขอความรูใหม (Comprehensible Input)
ขั้นนี้ผูสอนตองอธิบายความรูใหม ขอมูลหรือตัวปอนใหม โดยตั้งอยูบนฐานความรูเดิมของผูเรียน ผูสอนสามารถใหตัวปอน
เหลานี้ ในการที่ นักเรีย นจะเขาใจหรือเกิดการเรียนรู โดยการขยายความ อธิบายเพิ่มเติ ม บิลาช ไดจําแนกตัวปอนดาน
ความรูออกเปน 9 ชนิดดังนี้
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2.1 การรับรูภาษา (Language Awareness) บิลาชและทูลาซิวิคซ กลาวถึงการรับรูทางภาษาวา การรับรู
ภาษาเกี่ยวของกับเรื่องตอไปนี้
- ทักษะทางภาษา
- ทัศนคติ
- การเรียนรูและการใชภาษา
สิ่งเหลานี้ผูสอนตองบูรณาการเขาในกิจกรรมการเรียนการสอน และสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางและขึ้นอยูกับ
ความพรอมของผูเรียน
2.2 การออกเสี ย ง (Pronunciation) เป นส ว นสํ า คั ญ ของการพู ด และเป น ทั กษะที่ ย ากสํ าหรั บ ผู เ รี ย น
ภาษาตางประเทศกอนที่ผูเรียนจะสามารถพูดไดเปนประโยค เขาตองออกเสียงคําไดกอนการออกเสียงควรเนนความคลองและ
จังหวะการขึ้นเสียงสูงต่ําตามบริบทและสถานการณ
2.3 ศัพท(Vocabulary) สามารถแยกออกเปน 2 ชนิด คือ Active Vocabulary หมายถึง คําศัพทที่ผูเรียน
เขาใจความหมายออกเสียงไดถูกตองและใชการพูดและเขียนได Passive Vocabulary หมายถึงคําศัพทที่ผูเรียนรูความหมาย
และเขาใจเมื่อพบคํานั้น ในรูปประโยคหรือขอความแตไมสามารถใชพูดและเขียนไดคําศัพทในการสอนแตละครั้ งตองไมมาก
หรือนอยเกินไปและตองสอนจากศัพทที่ใกลตัวหรือคําศัพทเพื่อการดํารงชีวิต (Survival Vocabulary) หมายถึงศัพทที่ผูเรียน
ใชสื่อสารในชีวิตประจําวันเชน ศัพทเกี่ยวกับ สัตว คําถาม คําทักทาย
2.4 ไวยากรณ (Grammar) การสอนหลักไวยากรณในปจจุบันมีแนวโนม จะยึดหลักการสอนตามแนวสื่อสาร
สามารถสอนได 2 วิธีคือ
2.4.1 การสอนแบบอุปนัย คือ การสอนโดยใชกิจกรรมตางๆ ขึ้นมากอนแลวผูสอนและนักเรียนชวยกันสรุป
กฎเกณฑ
2.4.2 การสอนแบบนิ รนัย คือ การสอนที่เริ่ มจากกฎเกณฑ แลวจึง ฝกการใชกฎเกณฑ โดยใชกิจกรรม
ตางๆ หรือใหทําแบบฝกหัดเพื่อใหสนองวิธีการเรียนรูของนักเรียน ผูสอนตองใหตัวอยางเพียงพอ และสาธิตการใชจนผูเรียนรู
และผูสอนตองแมนกฎเกณฑกอนที่จะสอนนักเรียน
2.5 สถานการณและความคลองแคลว (Situation/Fluency) การเรียนรูภาษาที่สอง (Second Language : SL)
และภาษาตางประเทศ(ForeignLanguage : FL) หมายถึงการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาไดหลากหลายตามบริบท
และสถานการณไดอยางคลองแคลว
2.6 วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมสามารถแบงเปน 2 สวนคือ ซีใหญ (Big “C”) หมายถึง ประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร วรรณคดี ศิลปะดนตรี ซีเล็ก (Small c) หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี ลักษณะนิสัย การแตงกาย อาหาร
การใช เวลาว าง
การเรี ย นภาษาต างประเทศ คื อการเรี ยนวั ฒ นธรรมต างประเทศ ซึ่ งไม ส ามารถแยกภาษาออกจาก
วัฒนธรรมได การสอนวัฒนธรรมผูสอนควรสอนในรูปของกระบวนการพบปะสังสรรค มากกวาที่จะบอกใหรูขอเท็จจริ งทาง
วัฒนธรรม ผูสอนตองจัดกิจกรรมเพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา
2.7 กลวิธีการเรียนรู (Learning Strategy)กลวิธีการเรียนรู หมายถึงการกระทําพฤติกรรม ขั้นตอน และเทคนิค
เฉพาะในการเรียนภาษาที่สองและภาษาตางประเทศเชน การหาผูช วยในการฝกการสนทนาเพื่อพั ฒนาทั กษะพูด การใช
เทคนิคปรับปรุงปญหาในการเรียนภาษาของตัวผูเรียนเองซึ่งมีวิธีการเรียนที่ตางกัน กลวิธีการเรียนมีความสําคัญเพราะเปน
เครื่องมือสําหรับการใชภาษาในการปฏิสัมพันธการจะเลือกเทคนิคที่มีความคลายคลึงกันและเลือกซ้ําบอยครั้งและจะใชภาษา
ในการสื่อสารไดไมดีเทาที่ควร ดังนั้นผูสอนจําเปนตองรูและเขาใจถึงกลวิธีที่หลากหลายและประสบผลสําเร็จ ซึ่งจะสงผลให
ผูเรียน เรียนรูไดดวยตนเอง
2.8 ทัศนคติ (Attitude) เปนองคประกอบที่บงบอกถึงความเชื่อวาผูเรียนมีทัศนคติที่แตกตางตอสิ่งตอไปนี้ คือ
ภาษาเปาหมาย (Target Language) ผูพูดภาษาเปาหมาย (Target Language Speaker) คานิยมสังคมทางการเรียน
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ภาษาเปาหมาย ทัศนคติเหลานี้มีผลตอความสําเร็จทางการเรียนภาษาที่สอง การมีทัศนคติดานบวกตอภาษาเปาหมาย และ
วัฒนธรรมของภาษานั้นมีความสําคัญตอผูเ รียน เพราะทัศนคติบวกยอมเปนสิ่งเราใหผูเรียนอยากปฏิสัมพันธกับเจาของภาษา
นอกจากนั้นทัศนคติดานบวกยังสงผลใหผูเรียนเลือกใชกลวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย อันจะชวยใหผูเรี ยนพัฒนาการเรียนรู
ดานการฟง อาน และเขียนไดอยางรวดเร็ว จะเห็นไดวาทัศนคติสําคัญมากในการเรียนภาษาที่สอง ผูสอนควรจําไวเสมอวา
การแกไขทัศนคตินั้น ไมสามารถทําไดในเวลาอันสั้น ตองใชเวลาและเทคนิคที่หลากหลาย
2.9 ทักษะ (Skill) หมายถึง ทักษะฟง พูด อาน และเขียน และยังรวมไปถึงทักษะอื่นๆ เชน ทักษะการแกปญหา
การคนควาวิจัย การหาความรูดวยตนเอง การเรียนรวมกับผูอื่น
2.9.1 ทักษะการฟง (Listening) ทักษะการฟงถือวาเปนทักษะแรกในการสื่อสาร ถาฟงไมรูเรื่องก็จะไม
สามารถพูดโตตอบได ดังนั้นผูสอนจําเปนตองออกแบบกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะฟง สิ่งสําคัญที่ผูสอนจําเปนตองรูกอนที่
จะเตรียมกิจกรรม คือ การสอนทักษะฟง ควรคํานึงถึงสถานการณหรือบริบท กลาวคือ เลือกเนื้อหา ผูสอนควรออกแบบ
กิจกรรมฝกการฟงที่หลากหลายและนาสนใจ เชน ผูสอนใหนักเรียนฟงเทปแลววาดภาพ เปนตน
2.9.2 ทักษะการพูด (Speaking) ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะพูดผูสอนตองดูวากิจกรรมนั้นตอง
เริ่มจากง ายไปหายาก โดยเริ่มจากกิ จกรรมที่ ผูสอนควบคุม ใหค วามชวยเหลื อ พรอมทั้งมี รูปแบบและตั วอย างใหนักเรีย น
กิจกรรมเหลานี้ เรียกวา กิจกรรมภายใตการควบคุม (Conversation) เชน ในชวง Intake-Using It กอนที่ผูสอนจะให
นักเรียนฝกสนทนาผูสอนตองมีแบบการสนทนา (Conversation Matrix) หรือ Dialogue
ใหนักเรียนหลังจากนั้นจึง
ใหนักเรียนทํากิจกรรมที่ยากขึ้น เชน บทบาทสมมุติ การเลียนแบบการอภิปราย ในชวง Intake-Using It การออกแบบ
กิจกรรมจากงายไปหายากเปนการลดความวิตกกังวล (Anxiety) ของผูเรียน
2.9.3 ทักษะการอ าน (Reading) ก อนที่ จะลงมื อปฏิ บัติ กิจกรรมที่ เ กี่ย วกั บ ทักษะการอานผูส อนต องจั ด
กิจกรรมกอนการอาน (Preceding Activity) เชนการพูดคุยหรืออภิปรายประสบการณหรือเรื่องราวที่สัมพันธกับเรื่องที่จะ
อาน หลังจากนั้นเปนการแจงจุดประสงคการอานวาหลังจากการอานแลวนักเรียนตองไดอะไรบางเชน ตอบคําถาม อภิปราย
กับเรื่องที่อาน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ผูสอนตองแนะนําคําศัพทหรือโครงสรางใหมกอนที่จะใหนักเรียนทํากิจกรรม กิจกรรม
สําหรับพัฒนาทักษะการอานจัดไดทั้งกิจกรรมเดี่ยว คู กลุมทั้งชั้น ขึ้นอยูกับความยากงายของเนื้อหาที่อาน
2.9.4 ทั กษะการเขียน (Writing) บิล าชย้ําวา ทั กษะการเขียนเปนกุ ญแจดอกสํ าคัญที่จะทํ าใหผูเรีย น
ประสบผลสําเร็จในการเรียนภาษาที่สอง การเรียนรูการเขียนไมใชที่เกิดไดโดยธรรมชาติ เหมือนการพูดสิ่งที่พูดบางครั้งผูเรียน
ไมสามารถเขียนได บิลาชไดออกแบบการสอนเขียนเรียกวา แบบ (Form) เทคนิค “แบบ” นี้ บิลาชออกแบบจากงายไป
หายากเพื่อลดสิ่งที่เปนอุปสรรคในการเรียนรู (Affective Filter) ซึ่งไดแก เจตคติ แรงจูงใจ ความวิตกกังวล เทคนิคการ
สอนเขียน “แบบ” ประกอบไปดวย 4 สวน ดังนี้
2.9.4.1 สวน เอ (Quadrant A) เรียกวาสวน “ศัพทนอยกฎนอย” เริ่มจากการฝกเขียนในสิ่งที่ใช
คําศัพทนอยและกฎนอย เชน คําขวัญ ใบสมัคร เมนู คําพังเพย สุภาษิต ขอความ ปริศนา คําทาย การด เปนตน
2.9.4.2 สวน บี (Quadrant B) เรียกวาสวน “ศัพทมากกฎนอย” จํานวนคําศัพทมีคําศัพทมากแต
กฎเกณฑนอย เชน ไดอารี่ คําถาม เพลง ละครสั้น จดหมายสวนตัว โปสเตอร แบบสอบถาม เปนตน
2.9.4.3 สวน ซี (Quadrant C) เรียกวาสวน “กฎมากคําศัพทนอย” คือการเขียนตองใชกฎเกณฑ
มาก แตใชคําศัพทนอย ไดแก การเขียนเกี่ยวกับชีวประวัติ ปกนอกหนังสือ ปฏิทิน บัตรเชิญ โฆษณา โปสเตอร เกี่ยวกับการ
ทองเที่ยว โฆษณาทางโทรทัศน เปนตน
2.9.4.4 สวน ดี (Quadrant D) เรียกวาสวน “คําศัพทมากกฎเกณฑมาก” การเขียนในขั้นนี้จะยากขึ้น
เพราะสิ่ง ที่เ ขีย นนั้ นประกอบไปดวยทั้ งกฎเกณฑและคํ าศั พท เป นจํ านวนมาก ได แก นิย ายผจญภัย นิท านเปรีย บเทีย บ
ตํานาน กฎการเลนเกม เขียนบทกวี การอธิบาย หนังสือพิมพประจําหอง เปนตน
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3. ขั้นกิจกรรมเพื่อความเขาใจและฝกทักษะ (Intake Activity) ขั้นนี้ หมายถึง ชวงเวลาที่ผูเรียนรูเนื้อหาหรือตัว
ปอน (Input) ผูสอนพึงระลึกเสมอวาผูเรียนไมสามารถเขาใจขอมูล สาร หรือตัวปอนทั้งหมดที่ผูสอนปอนในขั้นแรกผูส อนจึง
จําเปนตองจัดกิจกรรมในขั้นนี้เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสทําสองประการคือ ประการแรกผูสอนตองจัดกิจกรรมเพื่อชวยใหนักเรียน
เขาใจตัวปอนเรียกวา กิจกรรมเพื่อความเขาใจ (Intake - Getting) กิจกรรมเพื่อความเขาใจนี้จะใชเวลาจนกวาผูสอนจะแนใจ
วานักเรียนเขาใจ Input ผูสอนอาจจะออกแบบ 4-5 กิจกรรมแลวแตความยากงายของตัวปอน กิจกรรมเพื่อความเขาใจเปน
กิจกรรมที่งายตอการปฏิบัติมีตัวอยางแบบแผนเพื่อชวยใหผูเรียนลดความกังวลในการปฏิบัติ ประการที่สองหลังจากที่นักเรียน
เขาใจตัวปอนแลวผูสอนตองออกแบบกิจกรรมที่ยากและซับซอนมากขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกเรียกวา กิจกรรมฝกใช
ภาษา (Intake – Using It) กิจกรรมฝกใชภาษาเปนกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและเปนธรรมชาติมากกวากิจกรรมเพื่อความ
เขาใจ (Getting It Activity)
4. ขั้นผล (Output) กิจกรรมขั้นนี้ สงเสริมใหผูเรียนใชภาษานอกหองเรียนทั้งทักษะ ฟง พูด อานและเขียน
ลักษณะกิจกรรมขั้นนี้เปนกิจกรรมสรางสรรคและสวนมากเปนกิจกรรมเดี่ ยว (Individual Activity) เชน โครงงาน การ
เขียนไดอารี่ เรียงความ เรื่องสั้น เปนตน
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) ขั้นการสอนนี้ผูสอนรวบรวมขอมูลตางๆจากการสังเกต หรือซักถามผูเรียนในขั้น
ตางๆ เพื่อตองการทราบปญ หาตาง ๆ และแก ไขปญหาในการสอนครั้ งต อไป ขั้นนี้เ ปนขั้นการประเมินผลการเรี ยนของ
นักเรียน ผูสอนอาจใชการประเมินทักษะตามสภาพจริง (Authentic Assessment) และการสอบเก็บคะแนนปลายภาค
เรียน การ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Ramat, Kittisunthonphisarn,and Kittichartchaowalit (2016) ได ศึกษาวิจัยเรื่ อง การใชบ ทเรี ยนโมดู ล
ภาษาอังกฤษดวย B-SLIM Model เพื่อเสริมความเขาใจในการอานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวาความสามารถใน
ความเขาใจการอานหลังการใชบทเรียนโมดูลภาษาอังกฤษดวย B-SLIM Model แลวพบวาแตกตางอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีความพึงพอใจในระดับมากสุด
แสงเดือน พรหมสุขันธ , วิจิตรา วงศอนุสิทธิ์ (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบการสอนภาษาที่สองของบิลาชรวมกับผังกราฟก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยสรุป
ไดวา ความสามารถทางการเขียนภาษาอั งกฤษของนักเรียนที่เรีย นโดยใชรูปแบบการสอนภาษาที่สองของบิล าชรวมกับผั ง
กราฟก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนคาเฉลี่ยเทากับ 32.39 หลังเรียนคาเฉลี่ยเทากับ 88.87 หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยนําการจัดการเรียนรูโดยมาใชทดลองแบบจําลองบี-สลิมเพื่อเพื่อวิเคราะห
ความแตกตางดานปจจัยทางประชากรศาตรกับการเขารวมกิจกรรมเรียนรูแบบจําลองบี -สลิมในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอัง กฤษของนักศึกษามหาวิ ทยาลัย ราชภัฏสวนสุ นันทา เพื่ อวั ดและประเมินประสิ ทธิภ าพแบบจําลองบี -สลิ มกับ การ
พัฒนาและเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ไดทําการศึกษาเปนนักศึกษาซึ่งมีจํานวน 60 คน ทั้งหมด 2 หอง ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยทําการสุมกลุมตัวอยางเหลือ 1 หอง ซึ่งมีจํานวนนักศึกษา 29 คน
วิธีดําเนินการวิจัย
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ผูวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ดังตอไปนี้
การดําเนินงาน ขั้นตอนแรกเปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับแผนการสอนแลวจึงกําหนดรูปแบบของแผนการ
สอนที่มีลําดับขั้นตอนพรอมบูรณาการการจัดการเรียนรูโดยแบบจําลองบี-สลิมเขาไปในแผนการสอน จากนั้นออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือวัดแบบสํารวจ แบบทดสอบ และทําการสอนตามแผน โดยทั้งกอนและหลังการทดลองการจัดการเรียนรูโดย
แบบจําลองบี-สลิม จะทําการเก็บขอมูลสํารวจและขอมูลทดสอบจากนั้นทําการรวบรวมขอมูล แลวทําการวิเคราะหขอมูลที่ได
จากแบบสํารวจและผลการทดสอบ แลวนําขอมูลทั้งหมดมาสรุปผลเปนรายงานวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1

ศึกษาข้ อมูลเบื องต้ นและจัดทํา

ออกแบบและพัฒนาเครืองมือวัด

แผนการสอน

และเครืองมือทดลอง

ดําเนินการสอนตามแผนพร้ อมเก็บข้ อมูลจากการสํารวจและแบบทดสอบ

รวมรวมข้ อมูล
วิเคราะห์และสรุป
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
จัดการสอนตามแผนการเรียนการสอน พรอมเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และแบบทดสอบ
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผู วิจั ย ได นํ าข อมู ล ที่ ไ ด จากแบบสอบถามและแบบทดสอบมาทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยจําแนกขอมูลที่ไดเปน 3 สวน ไดแก
1). การวิเคราะหขอมูลดวยความถี่และรอยละ เปนการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางนักศึกษา ไดแก ขอมูล
เพศ อายุ และเกรดเฉลี่ย โดยผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการจัดระเบียบขอมูล หาคารอยละ การแจกแจงความถี่
2). วิเคราะหขอมูลความแตกตางดานปจจัยทางประชากรศาสตรของนักศึกษาไดแก เพศ และตัวแปรตามไดแก ผล
คะแนนรวมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการทดสอบคาทีแบบเปนอิสระตอกัน (Independent Samples t- test)
และ วิเคราะหความแตกตางดานปจจัยทางประชากรศาสตรข องนักศึกษาไดแก อายุ เกรดเฉลี่ย และตัวแปรตามไดแก ผล
คะแนนรวมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)
3). วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษทั้ง
กอนและหลังการจัดการเรียนรูในแบบจําลองบี-สลิมโดยการทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (Paired Samples t- test)
โดยไดใชเกณฑในการวิเคราะหและแปรผลขอมูลไวดังนี้
เกณฑ การแปลความหมายเพื่ อจั ด ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย เป นค าของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด า นทั กษะการฟ ง
ภาษาอังกฤษ กําหนดเปนชวงคะแนนดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 5.66 แปลความวา มีทักษะการฟงภาษาอังกฤษไมดี
คะแนนเฉลี่ย 5.67 – 10.33 แปลความวา มีทักษะการฟงภาษาอังกฤษปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 10.34 – 15.00 แปลความวา มีทักษะการฟงภาษาอังกฤษดี
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เกณฑ ก ารแปลความหมายเพื่ อ จั ด ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย เป น ค า ของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด า นทั ก ษะการพู ด
ภาษาอังกฤษ กําหนดเปนชวงคะแนนดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 4.00 แปลความวา มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ไมดี
คะแนนเฉลี่ย 4.01 – 7.01 แปลความวา มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 7.02 – 10.00 แปลความวา มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ดี
ผลการวิจัย
บริบทเกี่ยวกับกลุมตัวอยางนักศึกษาที่ใชในการศึกษาวิจัย
กลุมตัวอยางมีจํานวน 29 คน โดยนักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.6 สวนที่เหลือเปนเพศชายรอยละ
41.4 กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงอายุ 18-20 ป รอยละ 51.7 และ ชวงอายุ 20-22 ป รอยละ 44.8 ตามลําดับ
กลุมตัวอยางสวนใหญมเี กรดเฉลี่ย 2.00-2.50 รอยละ 69 รองลงมาไดแก เกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 รอยละ 24.1 ตามลําดับ
ความแตกตางดานปจจัยทางประชากรศาตรกับการเขารวมกิจกรรมเรียนรูแบบจําลองบี-สลิมในการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
จากตารางที่ 2 พบวา ผลคะแนนรวมทักษะการฟง และการพูดภาษาอังกฤษหลังจากเขารวมการจัดการเรียนรูใ น
แบบจําลองบี-สลิมของนักศึกษาชายและหญิง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความแตกตางดานปจจัยทางประชากรศาตรในเรื่อง เพศ กับผลคะแนนรวมทักษะ
การฟงและการพูดภาษาอังกฤษที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมเรียนรูแบบจําลองบี-สลิม

F

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

.006

Sig.

.941

t

1.165
-1.140

df

Sig.
(2taile
d)

Mean Std. Error
Differen Differenc
ce
e

27

.254

-.75490

.64813

21.97
1

.266

-.75490

.66200

95%Confidence
Interval of the
Difference
Lower
2.08475
-2.12792

Upper
.5749
5
.61811

ความแตกต า งด านป จ จั ยทางประชากรศาตร ใ นเรื่ อ ง อายุ กั บ ผลคะแนนรวมทั ก ษะการฟ ง และการพู ด
ภาษาอังกฤษที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมเรียนรูแบบจําลองบี-สลิม
จากตารางที่ 3 พบว าผลคะแนนรวมทักษะการฟง และการพู ดภาษาอั งกฤษหลัง จากเขาร วมการจั ดการเรีย นรูใ น
แบบจําลองบี-สลิม ของนักศึกษาในแตละกลุมอายุไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความแตกตางดานปจจัยทางประชากรศาตรในเรื่อง อายุ กับผลคะแนนรวมทักษะ
การฟงและการพูดภาษาอังกฤษที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมเรียนรูแบบจําลองบี-สลิม
Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

1.629

2

.815

.258

.775

Within Groups

82.164

26

3.160

Total

83.793

28

ความแตกตางดานปจจัยทางประชากรศาตรในเรื่อง เกรดเฉลี่ย กับผลคะแนนรวมทักษะการฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมเรียนรูแบบจําลองบี-สลิม
จากตารางที่ 4 พบวา ผลคะแนนรวมทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษหลังจากเขารวมการจัดการเรียนรูใน
แบบจําลองบี-สลิม ของนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยแตกตางกัน อยางนอย 1 กลุม มีความแตกตางจากกลุมอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความแตกตางดานปจจัยทางประชากรศาตรในเรื่อง เกรดเฉลี่ย กับผลคะแนนรวม
ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมเรียนรูแบบจําลองบี-สลิม
Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

23.243

3

7.748

3.199

.041

Within Groups

60.550

25

2.422

Total

83.793

28

การวัดและประเมินประสิทธิภาพแบบจําลองบี-สลิมกับการพัฒนาและเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
จากตารางที่ 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการฟงภาษาอังกฤษ กอนการจัดการเรียนรูในแบบจําลอง
บี-สลิม มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.79 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการฟงภาษาอังกฤษ หลังการจัดการเรียนรูใน
แบบจําลองบี-สลิม เทากับ 13.38 และเมื่อทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการฟงภาษาอังกฤษ มีคา
เทากับ -11.505 ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 5 แสดง คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดและประเมินประสิทธิภาพแบบจําลองบี-สลิมกับการ
พัฒนาและเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษทั้งกอนและหลัง
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การทดสอบ

N

(X )

กอนทดลอง
หลังทดลอง

29
29

8.79
13.38

Std. Deviation

ผลสัมฤทธิ์การเรียน

2.26
1.35

ปานกลาง
ดี

Paired
Samples
Test
-11.505*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กอนการจัดการเรียนรูในแบบจําลอง
บี-สลิม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.31 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หลังการจัดการเรียนรูใน
แบบจําลองบี-สลิม เทากับ 5.91 และเมื่อทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ มีคา
เทากับ -20.878 ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 6 แสดง คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดและประเมินประสิทธิภาพแบบจําลองบี-สลิมกับการ
พัฒนาและเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษทั้งกอนและหลัง
การทดสอบ

N

(X )

กอนทดลอง
หลังทดลอง

29
29

2.31
5.91

Std. Deviation

ผลสัมฤทธิ์การเรียน

0.66
0.96

ไมดี
ปานกลาง

Paired
Samples
Test
-20.878*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
บทสรุปและขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยในครั้งนี้มีกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยสวนใหญเปน เพศหญิง มีอายุ 18
- 20 ป และ มีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.00 – 2.50 ซึ่งผลการศึกษาในภาพรวมตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว พบวา
ความแตกตางดานปจจัยทางประชากรศาตรกับการเขารวมกิจกรรมเรียนรูแบบจําลองบี-สลิมในการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา พบวา
ผลคะแนนรวมทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษหลังจากเขารวมการจัดการเรียนรูในแบบจําลองบี -สลิม ของ
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยแตกตางกัน อยางนอย 1 กลุม มีความแตกตางจากกลุมอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสามารถอภิปรายไดวา การนําการจัดการเรียนรูในแบบจําลองบี-สลิม ไปใชงาน จะตองคํานึงถึงเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาเปน
สําคัญ
ผลคะแนนรวมทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษหลังจากเขารวมการจัดการเรียนรูในแบบจําลองบี -สลิม ของ
นักศึกษาในด านเพศชาย เพศหญิง และแตละกลุมอายุ ไม แตกต างกัน อยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ซึ่งสามารถ
อภิปรายไดวา ในเรื่องของเพศและกลุมอายุไมมีผลตอการจัดการเรียนรูในแบบจําลองบี-สลิม
การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด านทั กษะการฟ ง และการพู ด ทั้ งก อนและหลั ง การจั ด การเรี ย นรู โ ดย
แบบจําลองบี-สลิม แลว พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสามารถอภิปรายไดวา การจัดการเรียนรู
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โดยแบบจําลองบี-สลิม นั้นชวยพัฒนาและเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แสง
เดือน พรหมสุขันธ , วิจิตรา วงศอนุสิทธิ์ (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษโดย
ใช รู ป แบบการสอนภาษาที่ ส องของบิ ล าชร วมกั บ ผั ง กราฟ ก ของนั ก เรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึ กษาป ที่ 1 ผลการวิ จั ย สรุ ป ได ว า
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนภาษาที่สองของบิลาชรวมกับผังกราฟก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 คาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
จากการวิเคราะหแบบจําลองบี-สลิมกับประสิทธิภาพการพัฒนาและเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผูวิจัยขอ
เสนอแนะใหมีการกําหนดปจจัยทางประชากรศาตรแบบอื่นๆ นอกจาก เพศ อายุและเกรดเฉลี่ย ที่นาสนใจ มาทําการทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อวิเคราะหความแตกตางปจจัยทางประชากรศาตรใหเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น เชน ความสามารถพิเศษ
ทักษะพื้นฐาน
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การพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดเสม็ดดอง
อัมพรศรี พรพิทักษดํารง1, อมรรัตน อังอัจฉะริยะ2, ยุทธนา สุดเจริญ1
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการพัฒนาวิธีการดองเห็ดเสม็ด ประเมินคุณคาทางโภชนาการและคุณสมบัติในการประกอบ
อาหาร พรอมทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ผลการวิจัยพบวาหลังจากการดองเห็ดเสม็ด(สูตรที่ 1 และ 2) ภายหลังระยะเวลา เดือน
3เห็ดดองมีลักษณะที่ปรากฏเหมือนกันคือ เห็ดดองมีลักษณะอิ่มน้ํา สี และรูปรางไมเปลี่ยนแปลง เห็ดเสม็ดในน้ําดองสูตรที่ 2
ดีกวาสูตรที่ 1 เนื่องจากความขมลดลงจนไมเหลือ และน้ําดองไมเขมขนเกินไปทําใหสามารถนําไปใชในการประกอบอาหารได
สวนการดองเห็ดสูตรที่ 2 นั้น ไมเหมาะกับการนําไปทําอาหารเพราะ มีรสเปรี้ยวและรสขมอยู แตสามารถนําไปทานกับอาหาร
แกเลี่ยนได จากการทดสอบนําเห็ดเสม็ดมาประกอบอาหาร 3 ชนิด โดยเปรียบเทียบกับวัตถุดิบเดิม ไดแก ผักโขมอบชีส ยํา
เห็ดโคน และแกงไกหนอไมดอง (ใชเห็ดเสม็ดดองแทนผักโขม เห็ดโคน และหนอไมดอง ตามลําดับ) พบวาเห็ดเสม็ดดองเหมาะ
กับการนํามาทําอาหารไทยโดยเฉพาะประเภทยํา และแกงเผ็ด โดยเมื่อนํ ามาทดสอบความพึงพอใจแลว ไดคารอยละของ
ความชอบโดยรวมมากกวาสูตรเดิม ผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของเห็ดเสม็ดสดมีความสอดคลองการรายงานกอน
หนานี้คือมี ปริมาณใยอาหาร และโปรตีนสูง และพบวาแรธาตุที่พบนอยแตจําเปน (Essential trace elements) ในปริมาณ
สูง คือ เหล็ก ทองแดง สังกะสี และซีลีเนียม เทากับ 10.41, 1.83, 12.71 และ 1.66 mg/kg ตามลําดับ
คําสําคัญ: เห็ดเสม็ด, การดอง, การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, คุณคาทางโภชนาการ

161

Development of pickled “Hed sa med” mushroom
(Boletus griseipurpureus Corner)
Ampornsri Pornpitakdamrong1, Amornrat Aung-aud-chariya2, Yuttana Sudjaroen1
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Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand
2
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Abstract
This research was aimed to pickled “Hed sa med” mushroom (Boletus griseipurpureus Corner),
evaluate nutritive values and cooking characteristics, and determine biological activities. The results were
represented that after pickling mushroom process for 3 months (recipes 1 and 2); pickled mushroom was
succulent characteristic and no change in color or shape. Pickling mushroom from recipes 2 was better
than recipes 1 by no bitter taste and low amount of pickling water, which was proper for cooking.
However, pickling mushroom from recipes 1 had sour and bitter taste, which can be intake with oily food.
Cooking characteristics of pickled mushroom were evaluate on three menus and compared with original
ingredients, such as, baked cheese with spinach stuff, termite mushroom salad and chicken-bamboo
shoot curry (use pickled mushroom replacing spinach, termite mushroom and bamboo shoots,
respectively) and percent of total satisfactory scores of tested salad and curry were higher than original
menus. Evaluation for nutritive values of Hed sa med” mushroom was corresponded to previous study by
high dietary fiber and protein composition. In addition, high level of essential trace elements containing in
fresh mushroom, including iron, copper, zinc and selenium were 10.41, 1.83, 12.71 and 1.66 mg/kg,
respectively.
Keyword: Hed sa med, Boletus griseipurpureus, pickling, nutritive values
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บทนํา
เห็ดปาที่รับประทานไดเปนแหลงอาหารที่สําคัญของประชาชนในทองถิ่นโดยเฉพาะประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใตรวมทั้งประเทศไทยดวย (Dell et al., 2005; Seehanan and Petcharat, 2008) เมื่อพิจารณาถึงคุณคาทาง
โภชนาการของเห็ดแลว เห็ดมักใหพลังงานและไขมันต่ําในขณะที่ใหโปรตีน ใยอาหารในปริมาณสูง (Cheung, 2010) ซึ่งเห็ด
บางชนิดอาจมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงอีกดวย (Wong and Chye, 2009; Kumari, et al., 2011) เห็ดเหม็ด หรือ เห็ดเสม็ด
(ชื่อสามัญ: Hed Med, Hed Samed ชื่อวิทยาศาสตร: Boletus griseipurpureus Corner) เปน ectomycorrhizal fungi
จัดเปนเห็ ดตับ เต าชนิดหนึ่ง ที่ขึ้ นจําเพาะกับพื ชที่ อิง อาศั ย เป นเห็ ดที่ มักขึ้นอยูต ามบริเ วณโคนของต นเสม็ด (Melaleuca
leucadendron) และกระถินเทพา (Acacia mangium) จึงเปนที่มาชื่อเรียกของเห็ดชนิดนี้ นอกจากนี้ยังมีรายงานวาเห็ด
เสม็ ดพบที่ พืช ชนิด อื่ นดวย เช น กระถินณรงค (A. auriculiformis), บัวสวรรค (Gustavia gracellima), ยู ค าลิ ป ตั ส
(Eucalyptus camaldulensis) และ สนทะเล (Casuarina equisetifolia) แตยังไมไดมีการยืนยันที่แนชัด (Seehanan and
Petcharat, 2008) เห็ดเสม็ดมักพบอยูในบริเวณภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไดมีการศึกษาแลววาเห็ดเสม็ดที่พบ
ในภาคใต (จังหวัดสงขลา และสุราษฎรธานี) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดรอยเอ็ด และอุบลราชธานี) นั้นมีลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่คลายคลึงกัน (Aung-aud-chariya, et al., 2015) โดยมีความแตกตางกันนอย (low genetic variation) เห็ด
ชนิดนี้จะขึ้นในฤดูฝนโดยเฉพาะชวงหลังจากเกิดความแหงแลงติดตอกันมายาวนาน เมื่อฝนตกทําใหเห็ดปาชนิดนี้ออกดอกเบง
บานใหไดเก็บกินกันทันที ซึ่งจะมีโอกาสทองเพียงปละครั้งเดียวเทานั้น ในปจจุบันยังไมสามารถทําการเพาะพันธุเห็ดได ตอง
เก็บจากแหลงธรรมชาติเทานั้น
เห็ดเสม็ดนิยมบริโภคในภาคใตมี ลักษณะเดนคือ มีรสขม สวนใหญจะนิยมนําไปตม โดยจะใสใบมะขาม และเกลือลง
ไป เพื่อลดความขม ก อนจิ้มกินกับน้ําพริก หรือนําไปทําเปนแกงกะทิก็ได ซึ่งหากมี เหลือจากการทานในครัวเรือนแลว ยั ง
สามารถนําไปขายในทองตลาดไดดวย คือ ถาเปนเห็ดสดๆ จะมีราคาอยูที่กิโลกรัมละ 150 บาท แตถานําไปลวกเสร็จเรียบรอย
ราคาก็จะขยับเพิ่มขึ้นมาเปนกิโลกรัมละ 200 บาท มีรายงานวาคุณคาทางโภชนาการของเห็ดเสม็ดนั้นมีไขมันต่ํา ใยอาหารและ
โปรตีนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเห็ดชนิดอื่นที่นิยมบริโภคในทองตลาด (Aung-aud-chariya, et al., 2012) นอกจากนี้ยังมี
รายงานวาสารสกัดเห็ดเสม็ดดวย methanol และ ethyl acetate มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus
และ Escherichia coli เมื่อทดสอบโดยวิธี agar well diffusion (Aung-aud-chariya, et al., 2015)
จากงานวิจัยของ อัมพรศรี พรพิทักษดํารง (2558) ไดพัฒนาวิธีการดองชะครามสามารถนํามาทานประกอบอาหาร
โดยรับประทานเปนเครื่องเคียงหรือเปนผักแนม พบวาชะครามยังคงความสด ความกรอบมากกวา ไมเหม็นเขียว และไมมีรส
เค็ม นอกจากนี้ ชะครามยัง มีรู ปรางและสีสั นที่ สวยงาม สามารถไปใช เป นของแนมอาหารที่มีร สชาติ มันเพื่ อแกเ ลี่ย นไดแ ก
อาหารจําพวก สเต็ก เบอรเกอร หรือแซนวิช สําหรับในอาหารไทยใชกินแนมกับแกงกระหรี่และสะเตะแทนอาจาดได ดังนั้น
หากมีการนําตํารับดังกลาวขางตนไปดองเห็ดเสม็ด อาจลดความขมของเห็ดได แตสามารถรักษาเนื้อสัมผัสเห็ดเสม็ดสําหรับ
ประกอบอาหารประเภทตางๆ ไดแก ผักโขมอบชีส ยําเห็ดโคน และแกงไกหนอไมดอง เปนตน การวิจัยครั้งนี้สามารถใชเปน
ขอมูลในการนําเห็ดเสม็ดมาแปรรูปดวยการดอง และใชประโยชนเชิงพาณิชยจึงมีความเปนได เพราะเปนเอกลักษณการบริโภค
ที่นิยมในทองถิ่น สามารถเก็บไดตลอดป หากมีการรวมกลุมกันผลิตและจําหนายสามารถเพิ่มรายไดใหคนในทองถิ่นได
ระเบียบวิธีการวิจัย
การเก็บและการเตรียมตัวอยาง
เก็บตัวอยางเห็ดเสม็ดในพื้นที่จังหวัดภาคใต โดยไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน ที่วิทยาเขตจังหวัดระนอง ในการ
เก็บเห็ดเสม็ดจะมีผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นคอยแนะนําคณะผูวิจัยวิธีการเก็บและคัดเลือกเห็ดเสม็ด เพื่อใหไดตัวอยางที่ถูกตอง นํา
เห็ดเสม็ดที่เก็บไดมาหอกระดาษ และไวในที่เย็นระหวางการขนสง เพื่อปองกันการเนาเสีย เห็ดเสม็ดไมควรเก็บไวนานเกิน 1
วัน จะทําใหเห็ดเสม็ดมีสีเขมขึ้นเรื่อยๆจนเปนสีดํา และมีรสชาติขมมากยิ่งขึ้น จึงมีความจําเปนตองรีบลวกกอนหลายๆครั้งกอน
นํามาพัฒนาสูตรดอง สําหรับการทดสอบคุณคาทางโภชนาการของเห็ดเสม็ดนั้น ผูวิจัยจะไมทําการลวกแตจะรีบสงไปวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหทางโภชนาการ
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ภาพที่ 1 เห็ดเสม็ดในธรรมชาติ และการเตรียมเห็ดเสม็ดสําหรับขนสง
การดองเห็ดเสม็ด
1. การเตรียมเห็ดเสม็ดสําหรับดอง
การเตรียมเห็ดกอนนําไปดองจากการทดลองชิม พบวา เห็ดมีรสขมฝาดลึกมาก ผูวิจัยจึงนําเห็ดไปกําจัดความขมดวย
วิธีการ ดังนี้
1) นําเห็ดมาชั่งน้ําหนักได 1,760 กรัม จากนั้นนําลางน้ําตมสุก ตักขึ้นพักใหสะเด็ดน้ํา แลวเคลาเกลือทะเลปน โดยมี
อัตราสวนของเห็ดและเกลือเปน 100 กรัม: 1 ชอนโตะ ทิ้งไว 15-20 นาที
2) นําไปลางดวยน้ําตมสุกที่เย็นแลว 2-3 ครั้ง แลวนําไปผึ่งใหแหง

ภาพที่ 2 การเตรียมเห็ดสําหรับดอง
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2. การเตรี ยมน้ําดองตํารับน้ําดองที่นํามาใชนี้เ ปนตํารับน้ํ าดองตะวันตกที่พั ฒนาและใชในการดองชะคราม จาก
งานวิจัยของ อัมพรศรี พรพิทักษดํารง (2558) เนื่องจากมีกลิ่นและรสชาติที่ดี ผูวิจัยจึงนํามาใชในการทดลองครั้งนี้
1) ตํารับน้ําดองตะวันตก (สูตรที่ 1)
สวนผสมน้ําดอง
น้ําสมสายชูหมัก
700
กรัม
เกลือทะเลปน
30
กรัม
น้ําตาลทราย
330
กรัม
เปลือกอบเชย (3 แทง)
14
กรัม
กานพลู
3
ดอก
วิธีทําน้ําดอง
- ผสม เกลือ น้ําตาล และน้ําสมสายชูเขาดวยกันใสในหมอสแตนเลส นําขึ้นตั้งไฟใหเดือดแลวเคี่ยวตอ 20 นาที คอย
คนเปนระยะจนสวนผสมมีลักษณะขนหนืดเล็กนอย ปดไฟทิ้งไวใหเย็น
- คั่วอบเชยและกานพลูใหหอมโดยใชไฟออนๆ
2) ตํารับน้ําดองตะวันตก (สูตรที่ 2)
สวนผสมน้ําดอง
น้ําสมสายชูหมัก
350
กรัม
น้ําตมสุก
350
กรัม
เกลือทะเลปน
30
กรัม
น้ําตาลทราย
330
กรัม
เปลือกอบเชย (3 แทง)
14
กรัม
กานพลู
3
ดอก
วิธีทําน้ําดอง
- ผสม เกลือ น้ําตาล น้ําสมสายชู และน้ําตมสุกเขาดวยกันใสในหมอสแตนเลส นําขึ้นตั้งไฟใหเดือดแลวเคี่ยวตอ 20
นาที คอยคนเปนระยะจนสวนผสมมีลักษณะขนหนืดเล็กนอย ปดไฟทิ้งไวใหเย็น
- คั่วอบเชยและกานพลูใหหอมโดยใชไฟออนๆ

โหล

3. การเตรียมโหลแกวและการดองเห็ด
1) ใชโหลแกวที่มีฝาปดสนิทขนาดเทากันจํานวน 2 โหล
2) ลวกโหลแกวและฝาในน้ําเดือด 10 นาที
3) ใชคีมคีบขึ้นวางคว่ําผึ่งบนตะแกรงใหสะเด็ดน้ํา
4) นําเห็ดที่เตรียมไวในขอที่ 1 มาแบงเปน 2 สวนเทา ๆ กัน บรรจุลงในโหลแกว ใสกานพลูและอบเชยลงไปทั้ง 2

5) เทน้ําดองลงไปจนทวมเห็ด ใชฟลมถนอมอาหารปดปากโหลกอนปดฝาใหสนิท แลวนําไปแชในตูเย็นชองธรรมดา
(ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 การดองเห็ดเสม็ด
คุณสมบัติในการประกอบอาหารของเห็ดเสม็ดดอง
เมนูอาหารที่นํามาทดลองนี้ เปนเมนูที่มีทั้งแกงกะทิ ยํา และอบโดยนําเห็ด เสม็ดที่ดองไวจากสูตรที่ 2 ซึ่งเปนสูตรที่
น้ําดองไมเขมขนเกินไปและไมมีรสขมใชในการทําแกงไกหนอไมดอง โดยใชเห็ดดองแทนหนอไมดองและยําเห็ดโคนหรือเห็ดบัว
โดยใชเห็ดดองแทนเห็ดโคน สวนเห็ดดองสูตรที่ 1เนื่องจากเห็ดยังมีรสขมอยูและสามารถนําไปรับประทานเพื่อแกเลี่ยนได จึง
นําไปทําผักโขมอบชีสโดยใชเห็ดดองแทนผักโขมและใชสัดสวนเครื่องปรุงทุกอยางเทากัน จึงสามารถเปรียบเทียบการทํานําเห็ด
ดองเพื่อแกปญหาความขมนี้ไปประกอบอาหารได ดังนี้
1. ผักโขมอบชีส เปนอาหารที่มีขั้นตอนการทําที่สะดวกทั้งยังการเตรียมวัตถุดิบที่ไมยุงยากมีรสเลี่ยนจากชีสและเนย
ผักโขมจะเปนตัวชวยลดความเลี่ยนไดเนื่องจากมีรสขม และยังมีรสเค็มเล็กนอยจากเกลือที่ชวยใหรสชาติดีขึ้นเกลือที่ชวยให
รสชาติดีขึ้น
2. ยําเห็ดโคนหรือเห็ดบัว เปนยํารวมมิตรเพราะมีเนื้อสัตวที่หลากหลาย มีรสเปรี้ยว เค็มนํา หวานเล็กนอย (ปรับปรุง
จาก: เทพรส, 2552)
3. แกงไกหนอไมดอง เปนแกงที่พัฒนาจากแกงคั่วสม น้ําแกงจะไมแตกมันมาก มีรสเค็ม มัน หวานกะทิ และมีรส
เปรี้ยวจากหนอไมดอง มีรสเผ็ดเล็กนอย (ปรับปรุงจาก: ญดา ศรีเงินยวง และ ชนิรัตน สําเร็จ, 2556)
จากนั้นประเมินดวยผลการเปรียบเทียบระหวางเมนูอาหารที่ใชเห็ดเสม็ดดอง และเมนูดั้งเดิม และทดสอบความพึง
พอใจ ดานลักษณะทีป่ รากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม แบบประเมินความพึงพอใจโดยใชกลุมตัวอยาง
30 คน
คุณคาทางโภชนาการของเห็ดเสม็ดสด
นําเห็ดเสม็ดสดมาวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ เชนโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน ความชื้น เสนใย เถา วิตามิน
ที่ สํ าคั ญ เช น วิ ต ามิ นอี เบต าคาโรที น วิ ต ามิ นบี ห นึ่ ง และวิ ต ามิ นบี ส องซึ่ ง วิ เ คราะห โ ดย high performance liquid
chromatography (HPLC) แรธาตุ ที่สํ าคั ญ เชน โซเดีย ม แคลเซีย ม เหล็ ก แมกนี เซี ยม สั งกะสี ทองแดง และซีลี เนี ย ม
วิเคราะหโดย atomic absorption spectrophotometry (AAS) และ/หรือ inductively coupled plasma optical
emission spectrometry (ICP-OES) ตามวิธีของ The official methods of analysis of AOAC International ป 2012
(AOAC, 2012)
ผลการทดลอง
คุณลักษณะของเห็ดเสม็ดดอง
จากการดองเห็ดเสม็ดภายหลังระยะเวลา 3 เดือน พบวา ทั้งสองสูตรมีลักษณะที่ปรากฏเหมือนกันคือ เห็ดมีลักษณะ
อิ่มน้ํา สี และรูปรางไมเปลี่ยนแปลง (ภาพที่ 4) เมื่อดื่มน้ําเปลาหลังชิมเห็ด พบวา มีรสขมเพิ่มเล็กนอยเนื่องจากสารใหความขม
ในเห็ด อาการคลายเวลารับประทานสับปะรดแลวทานน้ํา (ตารางที่ 1)
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ภาพที่ 4 เห็ดดองสูตรที่ 1 (ซาย) และสูตรที่ 2 (ขวา)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณลักษณะของเห็ดเสม็ดดองสูตรที่ 1 และ 2 ภายหลังระยะเวลา 1-3 เดือน
การทดสอบชิม
เดือนที่บันทึก
น้ําดองสูตรที่ 1
น้ําดองสูตรที่ 2
เดือนที่ 1
น้ําดองซึมเขาเนื้อดี มีรสขมแตไมมาก มี
น้ําดองซึมเขาเนื้อไดไมดีเทาสูตรที่ 1 มีกลิ่นหอม
กลิ่นหอม
มีรสขมจัด
เห็ดมีรสเปรี้ยวจากน้ําดองเล็กนอยเริ่มมี
เห็ดมีรสเปรี้ยวและหวานเล็กนอยจากน้ําดองรส
เดือนที่ 2
เมือกใส ลื่น ๆ ในน้ําดอง รสขมลดลงแต
ขมลดลงแตยังคงมีอยู
ยังคงมีอยู
เดือนที่ 3
เห็ดมีรสเปรี้ยวเพิ่มขึ้น มีเมือกใส ลื่น ๆ ใน เห็ดมีรสหวานเล็กนอย ไมมีรสเปรี้ยว เริ่มมีเมือก
น้ําดองมากขึ้น รสขมลดลงแตยังคงมีอยู
ใส ลื่น ๆ ในน้ําดอง ไมมีรสขม
ผลการเปรียบเทียบเมนูอาหารเห็ดเสม็ดดองกับเมนูเดิม และการทดสอบความพึงพอใจ
1. ผักโขมอบชีส ลักษณะรูปรางใกลเคียงกับตนแบบ (ภาพที่ 5) มีรสขมของเห็ดเล็กนอย มีความเขมขน มีรสและ
กลิ่นของน้ําดองอยูแตไมมาก สีสันสวยงาม แตยังไมเขากันเทาที่ควรเนื้อสัมผัสไมดีเมื่อใสเห็ดลงไปผัดในกระทะปรากฏวา จาก
น้ําสีขาวขุนกลายเปนสีใส ซึ่งอาจเปนเพราะเอนไซมในเห็ดหรือเมือกของเห็ดที่ทําปฏิกิริยาเมื่อโดนความรอน
2. ยําเห็ดโคนหรือเห็ดบัว ลักษณะที่ไดสวยงาม มีสีสันนารับประทาน (ภาพที่ 6) เห็ดเสม็ดดองมีความเขากันดีเมื่อ
รับ ประทานรวมกั บ เนื้ อสั ต วอื่น ๆ หรื อผั ก มี รสเปรี้ ยวนํ า เค็ม ตาม หวานเล็ กนอย ตั วเห็ ดไมมี ร สขมและกลิ่ น ของน้ํ าดอง
นอกจากนี้ สามารถใสพริกเพื่ อเพิ่มรสชาติไดขอแนะนําในการปรุงยํ าเห็ดเสม็ดควรปรุ งใหมีรสเปรี้ยวนํา เค็มตามและหวาน
เล็กนอย
3. แกงไก ห นอไม ดอง รู ป ราง สี สั น และลั กษณะสวยงามเหมื อนกั บ ตนแบบ (ภาพที่ 7) แต เห็ ด ยัง มี รสขมเพี ย ง
เล็กนอย ซึ่งทําใหแกงกะทินั้นขม แตยังอยูในเกณฑที่รับได เนื่องจากแกงเปนแกงกะทิที่มีความมันและมีเพียงรสเค็มทําใหรส
ขมที่เหลือเดนขึ้น ยังไมคอยเขากันดีเทาที่ควร ถาเปนประเภทแกง ควรนําไปทําแกงที่มีรสเปรี้ยวนําและเปนแกงไมใสกะทิจะ
เขากันมากกวา เชน แกงสม ตมยําน้ําใส ตมแซบ เปนตน
4. การทดสอบความพึ งพอใจในด านลั กษณะที่ ป รากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัม ผัส และความชอบโดยรวม แบบ
ประเมินความพึงพอใจโดยใชกลุมตัวอยาง 30 คน ระหวางผักโขมอบชีสกับเห็ดเสม็ดดองอบชีส, ยําเห็ดโคนกับยําเห็ดเสม็ดดอง
และแกงไกหนอไมดองและแกงไกเห็ดเสม็ดดอง แสดงดังภาพที่ 8, 9 และ 10 ตามลําดับ
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ภาพที่ 5 (บน) ผักโขมอบชีส และ (ลาง) เห็ดเสม็ดอบชีส

ภาพที่ 6 (ซาย) ยําเห็ดโคน และ (ขวา) ยําเห็ดเสม็ดดอง

ภาพที่ 7 (ซาย) แกงไกหนอไมดองและ (ขวา) แกงไกเห็ดเสม็ดดอง
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82
80
78
76

ผักโขมอบชีส
74

เห็ดเหม็ดดองอบชีส

72
70

ภาพที่ 8 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจระหวางผักโขมอบชีส และเห็ดเสม็ดอบชีส
83
82
81
80
79
78

ยําเห็ดโคน

77

ยําเห็ดเหม็ดดอง

76
75
74

ภาพที่ 9 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจระหวางยําเห็ดโคน และยําเห็ดเสม็ดดอง
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81
80
79
78
77
76

แกงไกหนอไมดอง

75

แกงไกเห็ดเหม็ดดอง

74
73
72

ภาพที่ 10 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจระหวางแกงไกหนอไมดอง และแกงไกเห็ดเสม็ดดอง
คุณคาทางโภชนาการของเห็ดเสม็ดสด
ผลการวิ เคราะห คุณคาทางโภชนาการของเห็ดเสม็ดสด เปรียบเทียบกับ สารอาหารที่แนะนําให บริโภคประจําวั น
สําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai Recommended Daily Intake, Thai RDI) แสดงดังตารางที่ 2 ตารางที่ 2 คุณคา
ทางโภชนาการของเห็ดเสม็ดสด
Test
Results
Units
LOD*
Thai RDI (unit)
Ash
0.22
g/100g
Carbohydrate
5.44
g/100g
300 g
Total fat
0.14
g/100g
65 g
Moisture
10.1
g/100g
Protein (g) (%N x 6.25)
4.28
g/100g
50 g
Vitamin A
Not detected
7.00
g/100g
800 g
Vitamin E
Not detected
0.05
10 mg
g/100g
Sodium
228.08
2,400 mg
mg/kg
Magnesium
32.31
350 mg
mg/kg
Calcium
33.98
800 mg
mg/kg
Iron
10.41
15 mg
mg/kg
Copper
1.832
2 mg
mg/kg
Zinc
12.71
15 mg
mg/kg
Selenium
1.66
mg/kg
70 g
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*LOD = Limit of detection ** ปริมาณของไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โปรตีน และคารโบไฮเดรต ที่แนะนําใหบริโภคตอวัน
คิดจากการเปรียบเทียบพลังงานที่ควรไดจากสารอาหารดังกลาวเปนรอยละ 30, 10, 10 และ 60 ตามลําดับของพลังงาน
ทั้งหมด หากพลังงานทั้งหมดที่ควรไดรับตอวันเปน 2,000 กิโลแคลอรี่
สรุปและอภิปรายผล
ผลการพัฒนาวิธีการการดองเห็ดเสม็ดภายหลังระยะเวลา 3 เดือน พบวา ทั้งสองสูตรมีลักษณะที่ปรากฏเหมือนกัน
คือ เห็ดมีลักษณะอิ่มน้ํา สี และรูปรางไมเปลี่ยนแปลง เห็ดเสม็ดในน้ําดองสูตรที่ 2 ดีกวาสูตรที่ 1 เนื่องจากความขมลดลงจนไม
เหลือ และน้ําดองไมเขมขนเกินไปทําใหสามารถนําไปใชในการประกอบอาหารได โดยตักเห็ดขึ้นมาสะเด็ดน้ําดองกอนนําไปใช
สวนการดองเห็ดสูตรที่ 2 นั้น ไมเหมาะกับการนําไปทําอาหารเพราะ มีรสเปรี้ยวและรสขมอยู
เห็ดดองสูตรที่ 1 สามารถนําไปทําอาหารได เชน ไขเจียวเห็ดดอง ยําเห็ด แกงเห็ด หรือจิ้มน้ําพริกเปนตน
เห็ดดองสูตรที่ 2 สามารถนําไปทานกับอาหารแกเลี่ยนได เนื่องจากยังมีรสเปรี้ยวและรสขมอยู เชน ทานกับหลน
เตาเจี้ยว เปนตน
จากการทดสอบการนําเห็ดเสม็ดดองมาประกอบอาหาร 3 ชนิด โดยเปรียบเทียบกับวัตถุดิบเดิม ไดแก ผักโขมอบชีส
ยําเห็ดโคน และแกงไกหนอไมดอง (ใชเห็ดเสม็ดดองแทนผักโขม เห็ดโคน และหนอไมดอง ตามลําดับ ) พบวาเห็ดเสม็ดดอง
เหมาะกั บ การนํ ามาทํ าอาหารไทยโดยเฉพาะประเภทยํา และแกงเผ็ ด โดยเมื่ อนํ ามาประกอบอาหารแล ว ได ค าร อยละ
ความชอบโดยรวมมากกวาสูตรเดิม
ผลการวิ เ คราะห คุ ณ ค า ทางโภชนาการของเห็ ด เสม็ ด สด พบว า แร ธ าตุ ที่ พ บน อยแต จํ าเป น (Essential trace
elements) คือ เหล็ก ทองแดง สังกะสี และซีลีเนียม (10.41, 1.83, 12.71 และ 1.66 mg/kg ตามลําดับ) มีปริมาณใกลเคียง
กับเปรียบเทียบกับสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทย คือ เหล็ก ทองแดง สังกะสี และซีลีเนียม ที่ควร
ไดรับตอวันประมาณเทากับ 15, 2, 15 และ 0.07 mg/วัน เมื่อพิจารณารวมกับงานวิจัยกอนหนานี้ (Sanmee et al., 2003;
Aung-aud-chariya, et al., 2012) พบวาเห็ดเสม็ดใหใยอาหาร และโปรตีนที่สูงกวาเห็ดปาชนิดอื่น (ตารางที่ 3) ซึ่งมีความ
สอดคลองกัน จึงสรุปไดวาเห็ดเสม็ดมีประโยชนตอสุขภาพ เนื่องจากมีเสนใย โปรตีนและแรธาตุจําเปนในปริมาณสูง
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคุณคาทางโภชนาการของเห็ดเสม็ด (B. griseipurpureus) กับเห็ดปาหรือเห็ดพื้นบานชนิดอื่น เชน
เห็ดหา (P. portentosus), เห็ดเผาะ (A. hygrometricus) และเห็ดสานใหญ (R. nigricans)

*Sanmee et al., 2003; Aung-aud-chariya, et al., 2012
จากผลการแปรรูปเห็ดเสม็ดดวยวิธีการดองในงานวิจัยครั้งนี้ สามารถรักษาลักษณะเนื้อสัมผัสของเห็ด ลดความขม
นอยลงได ลดขั้นตอนในการเตรียมสามารถพรอมใชประกอบอาหาร และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการประกอบอาหารไทย
โดยเฉพาะอาหารประเภทยํา และประเภทแกง นอกจากนี้เห็ดเสม็ดยังมีคุณคาทางโภชนาการที่สงเสริมสุขภาพ ซึ่งสามารถใช
เปนขอมูลในการนําเห็ดเสม็ดมาแปรรูปดวยการดอง และใชประโยชนเชิงพาณิชยจึงมีความเปนได เพราะเปนเอกลักษณการ
บริโภคที่นิยมในทองถิ่น สามารถเก็บไดตลอดป หากมีการรวมกลุมกันผลิตและจําหนายสามารถเพิ่มรายไดใหคนในทองถิ่นได
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การจัดการใหบริการผูปวยนอกอยางมีประสิทธิผล
ของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
รัชฎา ฟองธนกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
email: appleba_19@hotmail.com

บทคัดยอ
การศึ กษาในครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค 1. เพื่ อศึ กษาถึ งสภาพการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานในการให บริ การผู ปวยนอกของ
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนลออมนอย 2. เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลในการใหบริการดานตางๆ เชน ดานการปฎิบัติงานของ
เจาหนาที่ ดานการใหบริการ ดานคารักษาพยาบาล ดานสภาพแวดลอมรวมทั้งดานสื่อตางๆ ทีม่ ีผลตอการใหบริการของโรงพยาบาล
วิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนลออมนอย โดยกลุมเปาหมายของงานวิจัย คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการผูปวยนอก
ของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนลออมนอย โดยการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth
Interview) ระดับผูบริหารงานและหัวหนาแผนกที่เกี่ยวของกับการใหบริการผูปวยนอกของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล
รวมทั้งสิ้นจํานวน 17 คน ผลการศึกษาพบวา ดานงบประมาณในการดําเนินการไดมีการวางแผนในการจัดสรรงบประมาณในแตละป
โดยแบงเปนงบลงทุนและงบคาใชจายของแตละแผนกงาน จึงทําใหในแตละแผนกมีงบประมาณที่เพียงพอตอการดําเนินงาน, ดาน
บุคลากรผูใหบริการทางโรงพยาบาลมีการสรรหาบุคลากรมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ของแตละตําแหนงงานทางดานแพทยมีการวินิจฉัยโรคทีร่ วดเร็ว มีความรูความสามารถในการสํารวจวินิจฉัยเฉพาะโรคและใหการ
รักษาที่รวดเร็ว ผูปวยปลอดภัยไดตามมาตราฐานดานพยาบาล, ดานระยะเวลาในการใหบริการทางโรงพยาบาล จะกําหนดระยะเวลา
ใหบริการในทุกขั้นตอนทําใหสงผลถึงความพอใจของลูกคา, ดานความนาเชื่อถือของโรงพยาบาลเนนความสามารถบวกกับคุณภาพ
ของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแตละดาน ทั้งแพทย พยาบาล เทคนิคการแพทย, ดานการพยาบาลมีการฝกอบรมพยาบาลเฉพาะ
ทาง เพื่อความเชื่อมั่นในการดูแลผูปวยอยางถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิ์ภาพไมมีขอผิดพลาดในการรักษาพยาบาล และดานอื่นๆ
พบวา มีการพัฒนาระบบบริการใหดีขึ้นเพื่อตอบสนองไดทันตามความตองการของลูกคา รวมทั้งการใหบริการคลีนิคผูปวยนอก
การแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงเที่ยงคืน การบริการบวกเพิ่มคลีนิคเวชศาสตรการกีฬา เพื่อตอบสนองตอความตองการของคนยุด
ใหมที่หวงใยสุขภาพ คลีนิคชะลอวัย
คําสําคัญ: การจัดการ, ผูปวยนอก, ประสิทธิผล
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Management in Effectiveness Service for Out Patient Department (OPD)
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Abstract
The purposes of this research were as follows: 1) to determine the performance of the employees to
service outpatients in Vichaivej International Hospital Omnoi; 2) to study service efficiency factors, for example,
employee operation, services, medical fees, working environment, and media operations which were effecting
service at Vichaivej International Omnoi. The population sample consisted of the executives and the heads of
departments who work with the Outpatient Department of Vichaivij Internation Omnoi. The population sample in
this study consisted of 17 persons. The methods used for this research were in-depth interviews and organized
meetings to share and learn knowledge. Results from the study indicated that the administrative budget was a
key factor. There was a budget allocation approach in the fiscal year which was divided into investment and
capital budgeting for each department. It means that each department had a sufficient budget to conduct
administration. The second area concerned personnel recruitment focusing on the ability and professionalism in
operating efficiency in every position, such as, in professional health care the doctor should diagnosis the disease
as quickly as possible. Doctors must have medical expertise to advise patients and to recognize the symptoms
and determine the disease and proscribe the proper treatment. The factor of service period: there was a fixed
period of time in any process which effects customer satisfaction. The factor of reliability: emphasis was on the
ability plus quality of employees, such as doctors, nurses, and medical physicians. The factor of nurse: there was
a nursing practice course to increase confidence. Patient care requires well-trained nurses who are easy to access,
provide reliable health advice, and effective treatment. Others factor include, improving service system to meet
customer satisfaction, outpatient department service, midnight medical professional clinic, sport medicine clinic
and anti-aging clinic.
Keywords: Management, Effectiveness, Department
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บทนํา
การใหบ ริ การผู ป วยมีอัต ราการเพิ่ มขึ้ น ตามจํ านวนโรงพยาบาลที่ เ พิ่ม ทั้ง ภาครัฐ และเอกชน ซึ่ ง การแข งขั นด าน
คุณภาพการบริการแกผูปวยเปนสิ่งจําเปน และสําคัญของการใหบริการของโรงพยาบาล การศึกษาความตองการของผูปวย
นอกที่สามารถนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูปวย เนื่องจากเมื่อมีการเจ็บปวยเกิดขึ้น
ผูปวยมักจะนึกถึงโรงพยาบาลเปนอันดับแรก ดังจะเห็นไดจากจํานวนผูปวยนอกของโรงพยาบาลตางๆ ที่มักจะมีผูปวยมารอรับ
บริ การเป นจํ านวนมาก ตัวอย าง เช น โรงพยาบาลวิ ชัย เวชอิ นเตอร เนชั่ นแนลออมน อย จะมี ผู มารอรั บ บริการ โดยเฉลี่ ย
365,000 คนตอป (ขอมูลผูปวยนอกของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนลออมนอย, 2556) จากการศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
ความสัมพันธระหวางบุคคลทางดานการรักษาพยาบาลที่มีไมวาจะเปนความสัมพันธระหวางพยาบาลกับผูปวย แพทยกับผูปวย
เจาหนาที่กับผูปวย ของโรงพยาบาลหรือแมกระทั่งญาติผูปวยที่มาเยี่ยมผูปวยกับความคิดเห็นที่มีตอโรงพยาบาลที่มารับการ
บริการ เชน การตรวจรางกายประจําป หรือตรวจรางกายเพื่อเขาทํางานลวนแตมีความสัมพันธตอภาพลักษณของโรงพยาบาล
โดยตรง การใหบริการของโรงพยาบาลเนนเพื่อตอบสนองความตองการและทําใหเกิดความพึงพอใจแกผูใชบริการให ไดมาก
ที่สุด จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงของสังคม และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมื อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร สิ่ งแวดลอม และวัฒนธรรมตางๆ สงผลใหการดําเนินธุรกิจใหบริการตางๆ ของประเทศ
ขยายตัวไปอยางรวดเร็ว ระบบการใหบริการทางการแพทยก็เชนเดียวกัน ที่ตองการการบริการที่เปนองครวมครบวงจร จึงได
เกิดการทุมเททรัพยากร เพื่อการพัฒนาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง และเพื่อใหบริการทางการแพทยของสถานพยาบาลทันสมัย
ไดมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ ที่ผูใหบริการกําหนดไว กลยุทธการบริการอยางมีคุณภาพจึงเปนวิธีหนึ่งที่ทํ าใหองคกรนั้นๆ มี
ความแตกตางจากที่อื่น ในขณะเดียวกันผูบริการก็มีความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิผูปวยมากขึ้น มีความคาดหวังสูงขึ้น ทําให
โรงพยาบาลทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน ต องปรั บ ตัวเพื่ อรองรั บ และตอบสนองความต องการของผู บริ การให ได ม ากที่ สุ ด
ทามกลางการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้น จะเห็นไดวาโรงพยาบาลเปนสถานพยาบาลที่จําเปนอยางยิ่ง ตองมีการใหบริการที่ตรงกับ
ความคาดหวังของผูมารับบริการและญาติของผูมารับบริการ การบริการที่มีคุณภาพนั้นตองสามารถตอบสนองความตองการ
และความคาดหวังของผูรับบริการ โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนจะตองรับรูจัดการนําการจัดการดานตางๆ รวมทั้งทางดาน
การตลาดมาใชเพื่อใหบริการที่มีคุณภาพตรงกับ ความคาดหวังของผูบริการ ผูปวยที่เขามารับบริการในโรงพยาบาลสวนใหญ
จะมาพรอมกับความคาดหวังวาการรักษาพยาบาลที่ไดรับนั้นเปนการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและไดรับบริการที่ ประทับใจ
ที่สุด (กฤษดา แสวงดี, 2551)
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย เริ่มตนขึ้นในป 2530 เมื่อ รศ.ดร.นายแพทยวิชัย วนดุรงควรรณ
และ ผศ.แพทยหญิงสายสุณี วนดุรงควรรณ (เรียกรวมวา “ผูกอตั้ง”) ซึ่งเปนแพทยผูมีประสบการณยาวนานจากสถาบันศิริราช
พยาบาลและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษาโรคกระดูกและขอ ไดรวมกันจัดตั้ง บริษัท ศรีวิชัยพัฒนา จํากัดใหบริการ
รักษาพยาบาล ภายใตชื่อโรงพยาบาลศรีวิชัย หนองแขม ตั้งอยูบนถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ
โดยทั้ง รศ.ดร.นายแพทยวิชัย วนดุรงควรรณ และ ผศ.แพทยหญิงสายสุณี วนดุรงควรรณ เปนผูถือหุนใหญมาตั้งแตเริ่มกอตั้ง
บริษัท ตอมาในป 2534 รศ.ดร.นายแพทยวิชัย วนดุรงควรรณ และ ผศ.แพทยหญิงสายสุณี วนดุรงควรรณ ไดขยายกิจการแหง
ใหม โดยไดเขาซื้อหุนบริษัท เจาพระยาสถาปตย จํากัด และเปลี่ยนแปลงโครงสรางครั้งใหญ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
1 ลานบาทเปน 200 ลานบาท แบงเปน 2,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท และเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน
จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจภายใตชื่อโรงพยาบาลศรีวิชัย ออมนอย ซึ่งเปดใหบริการอยางเปนทางการในป 2536 โดยไดรับอนุญาต
ดําเนินการเปนโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ขนาด 200 เตียงตั้งอยูบนเนื้อที่ประมาณ 31 ไร บนถนนเพชรเกษม
ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกหลายครั้ง เพื่อตอบสนอง
การเจริญเติ บโตทางธุร กิจ โดยเพิ่ม เปน 300 ลานบาท, 350 ลานบาท และ 535 ลานบาท ในป 2551, 2553 และ 2554
ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2554 บริษัทไดมีการแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน ภายใตชื่อ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนการศึกษาในเรื่องการจัดการใหบริการผูปวยนอกอยางมีประสิทธิผลของโรงพยาบาลวิชัย
เวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญเพื่อจะไดนําผลของการศึกษาไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
การปฎิบัติงานของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย โดยเฉพาะในดานการจัดการใหบริการผูปวยนอกอยางมี
ประสิทธิผล
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในการใหบริการผูปวยนอกของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่น
แนล ออมนอย
2. เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลในการใหบริการดานตางๆ เชน ดานการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ ดานการใหบริการ ดาน
คารักษาพยาบาล ดานสภาพแวดลอมรวมทั้งดานสื่อตางๆ ที่มีผลตอการใหบริการของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล
ออมนอย
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีแหลงขอมูลที่สําคัญ 2 แหลง ไดแก
1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสารทางวิชาการ ตํารา หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต เปนตน
2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ
ก. ผูอํานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
ข. รองผูอํานวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
ค. หัวหนาแผนกหองจายยาและเวชภัณฑโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
ง. หัวหนาแผนกรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
จ. หัวหนาแผนกกายภาพบําบัดโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
ฉ. หัวหนาแผนกหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยโรงพยาบาลวิชยั เวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
ช. หัวหนาแผนกผูปวยนอก(S) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
ซ. หัวหนาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
ฌ. หัวหนาแผนก OPD สูตินรีเวชโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
ญ. หัวหนาแผนก OPD ศัลยฯโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
ฎ. หัวหนาแผนก OPD อายุรกรรมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
ฏ. หัวหนาแผนก OPD กุมารเวชโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
ฐ. หัวหนาแผนก OPD กระดูกและขอโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
ฑ. หัวหนาแผนก OPD ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอม
ฒ. หัวหนาแผนกเวชระเบียนโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
ณ. หัวหนาแผนกนําสงโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
ด. หัวหนาแผนกลูกคาสัมพันธโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนกหองจายยาและเวชภัณฑ หัวหนา
แผนกรังสีวินิจฉัย หัวหนาแผนกกายภาพบําบัด หัวหนาแผนกหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย หัวหนาแผนกผูปวยนอก(S)
หัวหนาแผนกฉุกเฉิน หัวหนาแผนก OPD สูตินรีเวช หัวหนาแผนก OPD ศัลยฯ หัวหนาแผนก OPD อายุรกรรม หัวหนาแผนก
OPD กุมารเวช หัวหนาแผนก OPD กระดูกและขอ หัวหนาแผนก OPD ตรวจสุขภาพ หัวหนาแผนกเวชระเบียน หัวหนาแผนกนําสง
และหัวหนาแผนกลูกคาสัมพันธ
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
โดยกลุมเปาหมายของงานวิจัย คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการผูปวยนอกของโรงพยาบาลวิชัยเวช
อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย โดยการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําการสัมภาษณเจาะลึก ระดับผูบริหารงานและหัวหนา
แผนกที่เกี่ยวของกับการใหบริการผูปวยนอกของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล รวมทั้งสิ้นจํานวน 17 คน
วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการใหบริการผูปวยนอก และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ขั้นตอนที่ 2 สรางแบบสัมภาษณโดยใชขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1
แบบสัมภาษณที่กําหนดรูปแบบ (Structured Questionnaires) เพื่อใหแตละหนวยงานที่ผูวิจัยสัมภาษณไดตอบอยางเปน
ทางการ โดยแบบสอบถามนี้จะครอบคลุมถึ ง นโยบาย โครงสรางการบริหารจั ดการภายใน ขั้นตอนการปฏิบั ติงานภายใน
เกี่ยวกับการใหบริการผูปวยนอก ในขั้นตอนนี้จะชวยใหผูวิจัยไดทราบถึงนโยบาย และโครงสรางการบริหารจัดการ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติของแตละสังกัด รวมถึงบุคคลกร การจัดการขอมูลที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน และความคิดเห็นเกี่ยวกับความจําเปนที่
ควรใหบริการผูปวยนอก
ขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) และเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนที่ 4 ผูวิจัยนําคําสัมภาษณที่บันทึกได มาเรียบเรียง และสงรางการบันทึกที่ไดใหผูที่ใหสัมภาษณเพื่อสอบทาน
ขอเท็จจริง และความถูกตองของการบั นทึ กขอมูล พรอมเอกสารหลักฐาน แบบฟอร มที่ เกี่ย วข อง (ถ ามี ) กรณี มีขอความที่
คลาดเคลื่อน ผูวิจัยจะทําการยืนยันขอเท็จจริงและปรับปรุงรางบันทึกและนําเสนอใหม
ประเภทของการสัมภาษณ
การสัมภาษณมีประเภทและลักษณะแตกตางกันตามจุดมุงหมายธรรมชาติและขอบเขตของการสัมภาษณ อาจแบงการ
สัมภาษณที่สําคัญ ๆ เปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้
การสัมภาษณเปนรายบุคคล (Individual Interview) เปนการสัมภาษณ ที่นิยมใชกันมากที่สุด โดยสัมภาษณทีละคน
ซักถามกันจนเปนที่พอใจ แลวจึงสัมภาษณคนอื่นตอไป การสัมภาษณแบบนี้ผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณจะมีความเปนอิสระและ
เปนสวนตัวมาก
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธตางๆ ของการจัดการ การวางแผนการ
ใหบริการ โดยการประเมินผลจากผูอํานวยการโรงพยาบาลและรองผูอํานวยการโรงพยาบาล รวมทั้ งหัวหนาแผนกตางๆที่
เกี่ยวของกับการใหบริการผูปวยนอกของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนลออมนอย ในดานตางๆดังนี้
1. ดานงบประมาณในการดําเนินการของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่น แนลออมนอย ไดมีการวางแผนในการ
จัดสรรงบประมาณในแตละปโดยแบงเปนงบลงทุนและงบคาใชจายของแตละแผนกงาน โดยงบรายไดของแตละแผนกจะเฉลี่ย
ทั้งหมดรวมกันระหวางฝายบริหารระดับ สูงกับหัวหนาหนวยงาน และหัวหนาหนวยงานจะมีหนาที่ในการเสนองบค าใชจาย
ดําเนินการ ซึ่งจะมีการควบคุมการใชจายใหเปนไปตามงบประมาณที่กําหนด และมีงบประมาณสํารองเพื่อที่จะใชจายกรณีที่มี
ความจําเปนฉุกเฉิน จึงทําใหในแตละแผนกมีงบประมาณที่เพียงพอตอการดําเนินงานของ แตละแผนก
2. ดานบุคลากรผูใหบริการของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนลออมนอย ทางโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร
เนชั่นแนลออมนอยมีการสรรหาบุคลากรมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได อยางมีประสิทธิภาพของแตละ
ตําแหนงงานทางดานแพทยมีการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็ว มีความรูความสามารถในการสํารวจ วินิจฉัยเฉพาะโรคและใหการรักษา
ที่รวดเร็ว ผูปวยปลอดภัยไดตามมาตราฐานดานพยาบาล มีความรูความสามารถในการคัดกรองผูปวยไดอยางรวดเร็ว สงผูปวย
พบแพทย เฉพาะทางได ถูกตองโดยมี ความรูใ นการดูแ ลผู ปวยรายโรค, มี ทักษะในดานการดู แลพยาบาลเบื้ องตน และให
คําแนะนํากับผูปวยรายโรค
แต การให บ ริการของบุ ค ลากร ยั ง ขาดความเอาใจใส และความเป นมิ ต รกับ ผู รั บบริ การรวมถึง การประสานงาน
ทางด านตางๆ บุ คลากรมี ประสบการณนอยแก ปญ หาเฉพาะหน ายั งไมไ ดต องรอการตั ดสิ นใจจากผูบั งคั บบั ญชา ดานการ
ประสานงามขาดการอธิบายขั้นตอนการใหบริการตอผูมารับบริการเพื่อรับความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก
ปริมาณงานที่มาก และจํานวนบุคลากรที่ไมเพียงพอ เนื่องจากมีการขยายพื้นที่ใหบริการ ซึ่งในปจจุบันงานแผนกรังสีวินิจฉัย มี
ปญ หาเรื่ องการคาดแคลนบุค ลากรในวิ ชาชีพ รัง สีเ ปนจํานวนมาก และ OPD เด็ก ในแผนกเด็ กยั งขาดบุค ลากรที่มี ความ
เชี่ยวชาญ
3. ดานระยะเวลาในการให บริการทางโรงพยาบาลจะกําหนดระยะเวลาใหบริ การในทุ กขั้นตอน เพื่ อให มั่นใจว า
ผูรับบริการจะไดรับการดูแลอยางรวดเร็วตามเปาหมายของโรงพยาบาล โดยมีการกําหนดระยะเวลาการใหบริการในแตละ
ขั้นตอน ดังนี้ระยะเวลารอตรวจเวชระเบียบ ไมเกิน 5 นาที ระยะเวลารอ ตรวจการ screening จากพยาบาลคอยพบแพทย
ไมเกิน 5 นาที การรอตรวจบวกการพบแพทย 15 นาที การรอคอยเพื่อรับยาไมเกิน 10 นาที ภาพรวมการรอคอยกรณีไมมีการ
ทํา Lab re-RAG หรือหัตถการใดๆ ใชเวลารอตรวจจากการทําบัตรถึงการรับยา ไมเกิน 35-40 นาที ทําใหสงผลถึงความพอใจ
ของลูกคา แตมีบางแผนกที่มีความลาชา เชน หองจายยาจะมีระยะเวลารอตรวจนานมากและโดยมีขั้นตอนคอนขางซ้ําซอน
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จากระบบบัตรคิวในสิทธิ์ทั่วไปและสิทธิ์ประกันชีวิต ในหนวยงานแผนกรังสีวินิจฉัย ปจจุบันระยะเวลาในการใหบริการตอการ
ตรวจวินิจฉัยสั้นลงเนื่องจากมีการใชเทคโนโลยีดานการบริหารจัดการขอมูลภาพเขามาใชและใชระบบถายภาพรังสี เชน ระบบ
ดิจิต อลและใชบุ คลากรที่ มีค วามชํ านาญ แตภ าพรวมของหน วยงานยั งมี ปญ หาเรื่ องระยะรอคอยตรวจอยูบ างในชวงเวลา
10.00-12.00 น. ซึ่งเปนเวลาที่มีคนไขจํานวนมากและเนื่องจากมีการตรวจวินิจฉัยตอรายจํานวนหลายรายการตรวจจึงทําให
ระยะรอคอยนานขึ้น, ในหนวยงานแผนกกายภาพบําบัดระยะเวลาในการใหบริการคอนขางรอคอยนาน เนื่องจากการนัดเปน
ชวงเดียวกันเปนการนัดชวงยาว นัดหลายคนพรอมกัน, แผนกหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยระยะเวลาในการบริการใน
ภาพรวมทุกขั้นตอนคอนขางชาเนื่องจากมีการตกหลนของเอกสาร กระบวนการในการปฏิบัติงานยังไมชัดเจน และแผนกผูปวย
นอก มีปญหาเรื่องระยะรอคอย คัดกรอง รอตรวจนาน รอยานาน
4. ดานความนาเชื่อถือของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนลออมนอย จะเนนความสามารถบวกกับคุณภาพ
ของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแตละดาน ทั้งแพทย พยาบาล เทคนิคการแพทย โดยมีระบบการสรรหา การประเมินผลงาน
การใหรางวัล เพื่อเปนกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ และแพทยของโรงพยาบาลจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโรค
ทุกสาขาโดยไดรับการประเมินคุณภาพ Hospital accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล พรอมเปดบริการ
คลีนิคแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคถึงเที่ยงคืน และบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่มีความนาเชื่อถือทั้ง
ในเรื่องมาตรฐานการใหบริการ ดานการแพทยมีความชํานาญ พนักงานทุกคนบริการดวยจิตใจเปนนักบริการที่ดี เครื่องมือมี
ความทันสมัยและเที่ยงตรง แตยังมีการประชาสัมพันธคอนขางนอย ควรมีการประชาสัมพันธและสรางภาพลั กษณทําใหคน
รูจักมากขึ้น
5. ดานสภาพแวดลอมมีความสําคัญตอความเชื่อมั่นของผูรับบริการ ทั้งความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย
สถานที่จอดรถ การบําบัดน้ําเสีย การรักษามลภาวะภาพในโรงพยาบาล รวมถึงความสวยงามและบุคลากรภายในโรงพยาบาล
ทุกคน ดานสภาพแวดลอมของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนลออมนอยมีสิ่งแวดลอมที่คอนขางพอใช และมุมพักผอน
มีการจัดภู มิทัศ นสะอาดเปนระเบีย บเรี ยบร อยสวยงาม มี จุดแผนผัง และปายชื่ อหองตางๆชัด เจน อยู ในสภาพแวดล อมที่ ดี
หางไกลถนนที่มีเสียงอึกกระทึก และตั้งอยูในพื้นที่สงบเงียบดีเหมาะกับการเขาพักรักษา สิ่งแวดลอมรอบๆโรงพยาบาลมีความ
ปลอดภัยถา เชน มีราวจับในหองน้ําผูปวย ขยะถูกกําจัด ตามระบบ IC ที่ไดมาตราฐาน
สภาพแวดลอมของหนวยงานแตละแผนก เชนหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย สถานที่ในการใหบริการบางจุดยังไม
เหมาะสมและไม เ พีย งพอกับ ปริม าณผู รับ บริการทํ าให เกิ ด ความแออั ด บางจุ ดให บริ การควรแบ งแยกให เป นสั ด สวน เช น
ผูรับบริการที่มีโอกาสในการแพรเชื้อ, แผนกผูปวยนอก สภาพแวดลอมหองตรวจมีสภาพเกา ระบบปรับอากาศและระบบอาง
ลางมือยังไมคอยดี การจัดการเรื่องที่จอดรถยังไมคอยเปนระเบียบ และสิ่งอํานวยความสะดวก เชน รานสะดวกซื้อมีคอนขาง
นอย ควรมีระบบความปลอดภัยใหมากกวานี้ เชน บอกทางหนีไฟในเวลากลางคืน และระบบการปองกันการติด เชื้อ การ
แพรกระจายเชื้อในแผนกที่ดูแลผูปวยติดเชื้อ
6. ดานการพยาบาลการพยาบาลมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการรักษาพยาบาลโดยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ดานการพยาบาลของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนลออมนอยจึงมีการฝกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อความเชื่อมั่นใน
การดูแ ลผูป วยอยางถู กตอง รวดเร็ ว เชน พยาบาลเฉพาะทางดานฉุกเฉิน ด านการผาตั ด พยาบาล ICU พยาบาลเฉพาะ
ทางดานหัวใจ ดานกระดูกและขอ เปนตน ซึ่งทําใหดานการพยาบาลมีความรูความสามารถที่ดี มีทีมฝายการพยาบาลที่มีความ
เขมแข็ง ใหบริการดวยมาตรฐานที่ดี มีการรักษาและใหการพยาบาลอยางมีประสิทธิ์ภาพไมมีขอผิดพลาดในการรักษาพยาบาล
เกิดขึ้น และลูกคา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
7. ดานอื่นๆ วิสัยทัศน ในการพัฒนาระบบบริการมีความสําคัญยิ่ง เพื่อตอบสนองไดทันตามความตองการของลูกคา
รวมทั้งการใหบริการเกินความคาดหมายของลูกคา เชน การบริการคลีนิคผูปวยนอก การแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงเที่ยง
คืน การบริการบวกเพิ่มคลีนิคเวชศาสตรการกีฬา เพื่อตอบสนองตอความตองการของคนยุดใหมที่หวงใยสุขภาพ คลีนิคชะลอ
วัย เปนตน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1. พนักงานผูรับบริการผูปวยนอกที่รับบริการในการบริการของผูปวยนอกของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออม
นอย ควรยึดหลักดานบุคลากรผูใหบริการเปนอันดับแรกๆ โดยมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
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ใหมีประสิทธิภาพของแตละตําแหนงงาน มีความรูความสามารถในการสํารวจ วินิจฉัยเฉพาะโรค และใหการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัยได
ตามมาตราฐานดานพยาบาล โดยมีการฝกอบรมเสริมทักษะและควรเพิ่มบุคลากรใหเพียงพอตอภาระงานของในแตละหนวยงาน
2. การรอคอยการตรวจของแพทยและการใหรายละเอียด ต องมีการกําหนดระยะเวลาการใหบริการในแตละขั้นตอนอยาง
ชัดเจนไมควรใหผูมาใชบริการรอคอยนานเกินไป เพื่อใหมั่นใจวาผูรับบริการจะไดรับการดูแลอยางรวดเร็วตามเปาหมายของโรงพยาบาล
3. ดานอุปกรณเครื่องมือ ควรมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการใชงาน เพื่อรองรับการบริการที่มีจํานวนมาก
4. ควรสรางใหบุคลากรในองคกรมีความเชื่อมั่น และภักดีตอองคกรเพราะจะเปนกลไกสําคัญในการตอกย้ําความนาเชื่อถือของ
โรงพยาบาลแกผูมารับบริการ
5. ในดานสภาพแวดลอม ควรมีการจัดสถานที่จอดรถควรมีหลังคาบังแดด/ฝน และ ทางเดินยกระดับหรือฟุตบาทที่มีหลังคา
และไฟสวาง
6. เจาหนาที่ทางการพยาบาลควรที่มีความรูความสามารถและมีความเอาใจใสตอผูมารับบริการเพื่อใหเปนที่พึงพอใจมากยิ่งขึ้น
7. ควรเพิม่ กิจกรรมที่เปนธรรมเพื่อเปนองคกรของคนในชุมชน และควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ ผานสื่อที่เขาถึงประชาชน
มากกวานี้ เชน ชองเคเบิ้ล TV วิทยุชุมชน โดยเนนกลุมเปาหมายเปนสําคัญ
ขอเสนอแนะในครั้งตอไป
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้อาจมีขอขาดตกบกพรองบางประการ เนื่องจากหลายสาเหตุดังนั้นหากมีการศึกษาวิจัยในครั้งตอไปจึง
ควรพิจารณาขอเสนอแนะตอไปนี้
1. ควรศึกษาความคิดเห็นตอสภาพปญหาและการพัฒนาพนักงานผูรับบริการผูปวยนอกที่รับบริการในการบริการของผูป วย
นอกของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
2. ควรศึ กษาความคาดหวั งด านคุ ณภาพพนั กงานผู รั บบริ การผู ป วยนอกที่ รั บบริ การในการบริ การของผู ป วยนอกของ
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
3. ศึกษาปญจัยทางดานอื่นที่อาจจะมีผลตอความคิดเห็นผูรับบริการผูปวยนอกที่รับบริการในการบริการของผูปวยนอกของ
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย
4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นผูรับบริการผูปวยนอกที่รับบริการในการบริการของผูปวยนอกที่ตางสถานบริการ
5. ควรมี การตรวจสอบความคิ ดเห็ นของผู มารั บบริ การอยู เสมอเพื่ อศึ กษาป จจัยสาเหตุ ของความคิดเหตุซึ่งมั กจะมี การ
เปลี่ยนแปลงของในสวนผูบริการ
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การรักษาลมอัมพฤกษ อัมพาตดวยยาสมุนไพรตามหลักการแพทยแผนไทย
ดวงเดือน บํารุงบุร1ี , อดุลย วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต2
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สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ รวบรวมตํารับยา และศึกษาหลักการใชยาสมุนไพรรักษาลมอัมพฤกษ อัมพาต
มีรูปแบบการศึกษา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview )
ศึกษาแพทยแผนไทยภาคกลาง 5 คน และภาคตะวันออก 2 คน รวมทั้งหมด 7 คน ผลการศึกษาพบวาแพทยแผนไทยรักษา
ลมอัมพฤกษ อัมพาตมีการใชยาสมุนไพรทั้งหมด 13 ตํารับ มีสมุนไพร 99 ชนิดพบวา สมอไทยใชในตํารับยามากที่สุดจํานวน
7 ตํารับ การรักษาลมอัมพฤกษ อัมพาตแพทยแผนไทยจะตองมีการซักประวัติ การตรวจรางกาย และการคูณธาตุกอนการ
จายยา และการรักษารวมกับการนวดไทย การประคบ การอบสมุนไพร การเหยียบเหล็กแดง การแนะนําอาหารตามธาตุเจา
เรือน และการออกกําลังกายแบบไทย หลักการใชยา ประกอบดวยตัวยาหลักคือ สมุนไพรที่ทําหนาที่รักษาลมอัมพฤกษ
อัมพาตโดยตรง ซึ่งประกอบดวยสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์เพื่อทําหนาที่ ขับลม บํารุงธาตุ บํารุงเสนเอ็น สวนตัวยาชวย ไดแก
สมุนไพรที่มสี ารออกฤทธิ์เพื่อชวยรักษาไข ชวยระบาย เจริญอาหาร ซึ่งประกอบดวยยา 6 กลุมคือ กลุมยาขับลม เปนยารส
เผ็ดรอนเชน พริกไทย กระวาน ขิง ใชในการขับลม เพื่อใหลมในรางกายพัดสมดุลกัน ชวยเพิ่มไฟยอยอาหาร สงผลใหระบบ
ขับถายดีขึ้น กลุมยาบํารุงเสนเอ็นไดแก แกนขี้เหล็ก แสมสาร เถาเอ็นออน โคคลาน จะกระตุนเสนเอ็นที่หยอนทํางานไดปกติ
กลุมยาบํารุงธาตุไดแก ชาพลู ขิง พริกไทย ดอกจันทน ลูกจันทน จะมีรสรอน ชวยใหธาตุทั้งสี่สมดุลโดยเฉพาะธาตุลม กลุม
ยาแกไขไดแกโกฐทั้งหา เทียนทั้งหา ใบมะกา จะมีรสขม ชวยลดความรอนในรางกายปองกันอาการไขตัวรอน กลุมยาชวยให
เจริญอาหารไดแก แกนขี้เหล็ก พริกไทย มีรสขม จะชวยใหผูปวยรับประทานอาหารไดมากขึ้น ไมออนเพลีย กลุมยาระบาย
ไดแก สมอไทย ยาดําจะชวยระบายของเสียออกจากรางกาย ขั้นตอนการจายยาในผูปวยแตละคนอาจจะแตกตางกันขึ้นอยูกับ
สาเหตุและความรุนแรงของโรค ผลการศึกษานี้จะเปนขอมูลปฐมภูมิเบื้องตนที่จะนําไปใชในการพัฒนาการใชยารักษาลมอัม
พฤกษ อัมพาตจากองคความรูของแพทยแผนไทยซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งในการแกปญหาโรคเรื้อรังในระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ
คําสําคัญ : ลมอัมพฤกษ อัมพาต , การแพทยแผนไทย, สมุนไพร
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Treatment of Paresis and Paralysis with Herbal by Thai Traditional Medicines
Abstract
This study aimed to investigate, collect, and study the use of herbal medicinal treatment, a
form of respiratory paralysis study. The Qualitative Research (Qualitative Research) by was conducted by
in-depth interviews (Indepth interview) studied medicine in Thailand. using five Thailand, seven in all.
The Thai traditional medicine study found treatment of respiratory paralysis with a formulation of 13
herbs. There are 99 species used in the treatment of 7 forms of respiratory paralysis.. Thai traditional
medicinal treatment of paralysis must have a history, physical examinations, and multiplication of the
elements before dispensing. There is also treatment with Thai massage, compression, stepping on red
steel, recommended food elements and Thai exercise workouts. The medication consists of a main drug,
herbs that act directly to treat respiratory paralysis, which consist of herbal substances are responsible
for driving respiratory function, periodic maintenance of tendons/ligaments. Personal helpful medications
also include herbal ingredients to help maintain appetite, treat fever, digestion, maintain appetite, which
consist of 6 drug groups. The carminative group is a medicine that tastes spicy hot, such as black pepper,
cardamom, and ginger, which are used to improve digestion and make the digestive system better. The
tendon/ligament tonic group includes Cassia Samaesan, Cyrptolepis dubia Koh Larn, which help the
tendons function normally. The stimulant element group includes Chaplo, ginger, pepper, and nutmeg.
There will be a hot taste which will balance the the four elements, especially respiration. The aspirin
group include the “5 Urn Herbs”: Ligusticum striatum, Angelica dahurica, Atractylodes lancea, Angelica
sinensis and Artemisia pallens; the “5 Candle Herbs: jasmine flowers, Mimusops elengi ,Mesua ferrea,
Mammea siamensis, and lotus stems; and Bridelia ovata leaves. They will have a bitter taste, help
reduce body heat, and prevents fever. The appetite group includes cassia kernels, pepper, which have a
bitter taste. It will allow patients to eat more and not be fatigued. The laxative group includes Terminalia
chebula and aloes which will help drain waste from the body. The process of the drugs will vary in the
individual patient dependent upon the cause and severity of the disease. The results of this study are
preliminary. Primary data will be used to develop medication for respiratory paralysis. Knowledge of
paralysis from Thai traditional medicine has alternative solutions for chronic diseases in the public health
system of the country.
Keywords : Paresis Paralysis , Thai Traditional Medicine ,Herb
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บทนํา
อัมพฤกษ (paresis) อัมพาต (paralysis)เปนอาการออนแรงของแขนขาหรือ อวัยวะภายนอกอื่น ๆ เชน ใบหนา
อาการนี้ อาจจะเป นชั่ วคราวหรื อถาวรก็ ไ ด พบได ห ลายลั กษณะ เช น อั ม พาตครึ่ง ตั ว (paraplegia) ,อั ม พาตครึ่ ง ซี ก
(hemiplegia) อัมพาตทั้งตัว (quadriplegia) เปนตน อัมพาตรุนแรงกวาอัมพฤกษ เกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุซึ่งสาเหตุที่เปน
ปญหาสําคัญทางสาธารณสุขที่พบบอย คือ โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Accident หรือ CVA ) มีอัตราตาย
สูง หากรอดชีวิตมักมีความพิการรวมดวย ความชุกของโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยมีมากถึง 690 คน ในจํานวน
ประชากร 100,000 คน ซึ่งใกลเคียงกับประเทศตาง ๆทั่วโลก และมีอัตราตายประมาณ 20 - 25% ของผูปวยทั้งหมด เปน
สาเหตุการตายอันดับที่ 4 ของประเทศ และมีแนวโนมวาจะสูงขึ้นเรื่อย (กรมการแพทย, 2555) โดยการแพทยแผนปจจุบันจะ
ใชวิธีการรักษาโดยการใชยาสลายลิ้มเลือด ยาฉีดการผาตัด กายภาพบําบัดเพื่อใหผูที่เปนโรคนี้หายจากอาการที่เปนอยูแตโรค
นี้แมรอดชีวิตก็มักจะมีความพิการหลงเหลืออยูไมมากก็นอยจึงจําเปนตองไดรับการดูแลในระยะยาวซึ่งสงผลกระทบทั้งทางตรง
และทางออมต อสภาพร างกาย และจิ ต ใจของผู ป วยรวมทั้ ง ครอบครั วที่ต องรั บ ภาระเรื่ องการดู แ ล และค าใช จายในการ
รักษาพยาบาลตางๆ (สถาบันประสาทวิทยา, 2554) การรักษากับแพทยแผนปจจุบันอยางเดียวคงไมเพียงพอ ยังมีผูปวยอีก
มากที่ใชการแพทยทางเลือกในการดูแลรักษา โดยเฉพาะแพทยแผนไทยจะมีบทบาทในการดูแลอยางมากในการบําบัดฟนฟู
ผูปวยในระยะที่พนระยะวิกฤติแลว แพทยแผนไทยจะดูแลแบบองครวมทั้ งดานรางกาย และจิตใจจะชวยใหผูดูแลผูปวย ตัว
ของผูปวยเองรวมถึงคนรอบขางมีความเขาใจในอาการของผูปวยอัมพฤกษ อัมพาตมากยิ่งขึ้นเปนผลใหผูปวยหลายคนหายเปน
ปกติหรืออาการดีขึ้น ผูปวยและญาติมีความพึงพอใจ(วัชรมน ยุทธยิ่งยงค ,2551)
จากการสํารวจสํานักการแพทยพื้นบานไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก เมื่อป พ.ศ.
2546-2548 องคความรูเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยดาน การรักษา ตํารับยา นั้นสวนใหญอยูในตัวหมอซึ่งเปนภูมิปญญาที่สืบ
ทอดกันมาช านานในการดูแ ลรั กษากันตามวิถี ชีวิต ตามธรรมชาติ ขนบธรรมเนียม ที่มี การกระจายตัวอยู ตามภูมิ ภาคของ
ประเทศ แตพบวาหมอผูเชี่ยวชาญในการรักษาโรคสวนใหญเปนผูสูงอายุ และนับวันยิ่งจะเหลือนอยลงทุกที อีกทั้งขาดผูสนใจ
ที่จะสืบทอดทําใหองคความรูต ํารับยา และการรักษาโรคไมมีการเก็บรวบรวม และจดบันทึก จึงทําให ภูมิปญญาในการรักษา
โรคของหมอคอยๆสูญหายไป การศึกษาเก็บ รวบรวมองคความรูที่ ท รงคุ ณคาของหมอจึง เปนสิ่ งที่ต องรีบ ทําอย างเร งดวน
เพราะเปนอีกวิธีหนึ่งในการอนุรักษ สงเสริมพัฒนาองคความรูของการแพทยแผนไทย และเพื่อนําความรู ภูมิปญญาเหลานั้น
มาตอยอด ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดูแลสุขภาพตามหลักการพึ่งตนเองอยางยั่งยืนสืบตอไป (เสาวภา พรสิริพงษ และ
คณะ,2539; ประสิทธิ์ชัย หนูนวล และมานะ ชวยชู,2549) หากมิฉะนั้นแลวองคความรู ภูมิปญญาดานตางๆ อาจสูญหายใน
อนาคตอันใกล
จากขอมูลขางตนผูวิจัยจึงสนใจ ศึกษาหลักการใชยาสมุนไพร และรวบรวมตํารับยาสมุนไพรที่ใชรักษาลมอัมพฤกษ
อัมพาตที่เปนองคความรูที่ทรงคุณคาที่ใกลจะสูญหายไปซึง่ ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอประชาชน และ
เปนการอนุรักษภูมิปญญาใหดํารงอยูสืบไป อีกทั้งจะเปนขอมูลพื้นฐานแกหนวยงานของรัฐ และเอกชน ตลอดถึงแพทยแผน
ไทย และผูสนใจทั่วไปทีจ่ ะนําไปปรับประยุกตใช ดูแลสุขภาพ และพัฒนายารักษาโรคลมอัมพฤกษ อัมพาต เพื่อเปนทางเลือก
หนึ่งในการแกปญหาโรคเรื้อรังในระบบสาธารณสุขของประเทศตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อรวบรวมตํารับยาใชรักษาลมอัมพฤกษ-อัมพาต
2. ศึกษาหลักการใชยาสมุนไพรที่แพทยแผนไทยใชรักษาลมอัมพฤกษ-อัมพาต
การทบทวนวรรณกรรม
1.แนวคิดหลักทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แพทย ศ าสตรส งเคราะห : ภู มิป ญญาทางการแพทย แ ละมรดกทางวรรณกรรมของชาติ (2542) ทฤษฎี
การแพทยแผนไทย ไดกลาวถึงสมุฏฐานของการเกิดอาการลมอัมพฤกษ อัมพาต เกิดจากลมอโธคมาวาตา และลมอุทธังคมาวา
ตาพัดระคนกัน กระทําใหเสนเอ็นพิการ ใหเสนประธานสิบเสนและเสนบริวาร 2700 เสน ใหหวาดหวั่นไหวไปสิ้นทั้งนั้นที่กลาก็
กลาที่แข็งก็แข็งที่ตั้งดานก็ตั้งดาน ที่ขอดก็ขอดเขาเปนกอนเปนเถา จะเปนโทษหนักนั้นแตอันชื่อวา สุมนาและอัมพฤกษ
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พระคัมภีรชวดาร:แนวคิดทฤษฎีการแพทยแผนไทย(2547 )ในคัมภีรนี้ กลาวถึง ลม ที่บังเกิดโทษแกมนุษยทั้งหลาย
จะเกิดสรรพโรคตางๆ ก็อาศัยโลหิต และลมบังเกิด ลมอัมพฤกษ อัมพาต อันวาเกิดลมในทิศเบื้องต่ําคือลมอัมพฤกษ อัมพาต
ลมทั้ง2 นี้บังเกิดปลายแมเทาไปตราบเทาเบื้องบน เปนที่ตั้งแหงลมทั้งหลายอันบังเกิดจรไดวันละรอยละพันหนแพทยจะไดหยั่ง
รูหามิไดเรียกวาอัมพฤกษ อัมพาตเปรียบเหมือนเปนที่ตั้งแหงดินประสิว ลูกกระสุนและเพลิงจะแลนออกจากลํากลอง ประหาร
ชีวิตสรรพสัตวทั้งปวงใหวินาศฉิบหาย ลมอัมพฤกษ อัมพาตเหมือนลํากลอง สวนประกอบตางๆเหมือนลมอันจรนั้น แล พระ
คัมภีรชวดารในคัมภีรนี้ กลาวถึงตํารารักษาโรคลมที่สําคัญ มี 8 ขนาน ดังนี้ 1. ยาวาตาพินาศ 2. ยาเบญจขันธ 3. ยาเขียว
ประทานพิษ 4. ยาเหลือง 5. ยาแกลมอันแนนิ่งไป 6. ยาแกลมมหาสดมภ ลมอัมพาตคูกัน 7. ยาแกลมราทยักษ และลมพิษก็
ได 8. ยาชุมนุมวาโย
ขุนนิจเทส สุขกิจ (2516: 91) กลาวถึงลม (วาตะ) หมายถึงการเคลื่อนไหวของรางกายเปนไปดวยอํานาจของลม
ประสาท (nerve impulse) ตามเสนประสาท เสนประสาทเปรียบเปนเพียงเสนลวดไมมีอํานาจอะไรลมประสาทที่เดินหรือ
ไหลไปตามเสนลวดนั้นเปนอํานาจของลม ลมมีหนาที่ควบคุมสงเสริมสนับสนุนอวัยวะรางกายทุกสวนทั้งเลือดเนื้อ ไขกระดูก
ไขมัน ควบคุมจิตใจใหมีสติใหมีสมาธิทําใหประสาททั้ง 5 ไดรับความรูสึกอยางถูกตองควบคุมอวัยวะรางกายใหเปนไปดวยดี
เปนที่เกิดแหงความชื่นชมยินดีราเริง เปนเครื่องกระตุนไฟของรางกายทําใหเกิดการปฏิสนธิหรือตั้งครรภชวยประคับประคอง
ใหชีวิตมีความเปนอยู ลมจึงเปนสิ่งสําคัญในการควบคุมรางกายทุกสวน และอาการเปนโทษของลมมี 80 อาการเชน ลมทําให
เล็บ พิการ ลมทําใหเ สียวตามใบหน า ลมทํ าให ปวดขอเข า ลมทํ าให หูห นวก ลมทําให ปากแห ง ลมทํ าให หัวใจสั่ น ลมทํ าให
ทองเดิน ลมทําใหลึงคุบวม ลมทําใหรางกายผอมแหง ลมทําใหชัก เปนตน
เภสัชกรรม (ตําราแพทยแผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม) คือการรูจักปรุงยาผสมเครื่องยาหรือตัวยาตามที่กําหนด
ในตํารายา การปรุงยาตามตําราการแพทยแผนไทยโบราณ หมายถึงการผสมตองใชวัตถุตางๆตามความตองการของแพทย
และเภสัชกร นําเอามาแปรสภาพทําใหเปนยารักษา และปองกันโรคได ตัวยา และวัตถุตางๆยอมมีสรรพคุณปรากฏอยูในตัว
แลวก็ตามแตหากนํามาใชทํายา ตัวยาสิ่งเดียวยอมไมมีสรรพคุณแรงพอ ทั้งยังไมเรียกเปนยา ตองรวบรวมตัวยาหลายสิ่งหลาย
อยางตั้งแตสองสิ่งขึ้นไป ผสมรวมเขากันเรียกวาปรุง ผลผลิตจากการปรุงเรียกวายา สําหรับ บําบัด และรักษาโรคซึ่งสามารถ
แบงสรรพคุณตัวยาออกเปนสวนๆคือ ตัวยาตรง ตัวยาชวย ตัวยาประกอบ ตัวยาชูกลิ่น ชูรส
2.งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วัชรมน ยุทธยิ่งยงค (2551) ไดทําการศึกษาการดูแลสุ ขภาพดวยการแพทยทางเลือกของผูปวยโรคอัมพฤกษ
อัมพาตกรณีศึกษา : วัดทุงบอ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูปวยอัมพฤกษ อัมพาต วัดทุงบอ
แปน จังหวัดลําปาง มีแนวคิดในการดูแลสุขภาพแบบองครวม เปนกระบวนการที่มีเปาหมายเพื่อชวยฟนฟูสมรรถภาพผูปวย
อัมพฤกษ อัมพาต ใหสามารถกลับมาใชชีวิตไดเปนปกติมากที่สุด สามารถดํารงชีวิตอยูในชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุขภายใต
พฤติกรรมดูแลสุขภาพดวยการแพทยทางเลือกดังนี้ 1.การอาศัยศาสนาเปนที่พึ่ง 2.การพูดคุยกับคนรอบขาง 3. การใชสมุนไพร
4. กายภาพบําบัด รวมทั้งการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป จะชวยใหผูดูแลผูปวย ตัวของผูปวยเองรวมถึงคนรอบขางมีความเขาใจใน
อาการของผูปวยอัมพฤกษ อัมพาตมากยิ่งขึ้นเปนผลใหผูปวยหลายคนหายเปนปกติหรืออาการดีขึ้นผูปวย และญาติมีความพึง
พอใจ
สิทธิโชค ประสาท (2558) ไดศึกษาสมุนไพรที่ใชรักษาโรคลมอัมพฤกษ อัมพาต กรณีศึกษาพอทองสา เจริญตา หมอ
ยาสมุนไพรจังหวัดรอยเอ็ด โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
ผลการศึกษาพบวา โรคอัมพฤกษ อัมพาตเกิดจากลมไมดี ไหลเวียนไมทั่วรางกาย ผิดกรรม ผิดกระบูน กินของผิด การรักษา
แบงเปน 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 อัมพฤกษ อัมพาตพูดได กรณีที่ 2 อัมพฤกษ อัมพาต คางแข็ง ขากรรไกรแข็ง พูดไมได กรณีที่
3 อัมพฤกษ อัมพาต หลังคลอดบุตร ใชยาสมุนไพรในการรักษา 5 ตํารับไดแกยาแกหลอย ยาเลือด ยาแกคางแข็ง ยาแกกินผิด
ยาตั้ง และยาอาบใชตัวเดียวกัน โดยมีสมุนไพรจํานวน 28 ชนิด ไดแก พืชวัตถุ 19 ชนิด สัตววัตถุ 6 ชนิด และธาตุวัตถุ 3 ชนิด
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อรทัย เนีย มสุวรรณ และคณะ.(2556) ได ศึกษา การศึกษาองค ความรูการรักษาโรคอัมพฤกษ อัมพาต ของหมอ
พื้นบาน:กรณีศึกษา หมอสมพร สุดใจ จากจังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบวา โรคอัมพฤกษ อัมพาตของหมอพื้นบานเกิดจาก
ธาตุทั้ง 4 ภายในรางกายไมสมดุล โดยมีวิธีการรักษา 5 ขั้นตอนคือ 1.การนวดแบบเชลยศักดิ์เพื่อกระตุนระบบประสาทและ
คลายกลามเนื้อ 2.การใชยาสมุนไพรเพื่อชวยขับลม บํารุงธาตุเปนตน 3.การอบสมุนไพรเพื่อชวยการไหลเวียนของเลือด และ
ลม 4.การประคบสมุนไพรเพื่อทําใหหลอดเลือดฝอยขยายตัว เนื้อเยื่อผังพืดยืดตัวออก ลดปวด 5.การยางไฟเปนการปรับสมดุล
ของธาตุทั้ ง4ภายในรางกาย โดยใชความรอนในการละลายไขมันเพื่อใหเลือดลมไหลเวี ยนไดสะดวก โดยขั้นตอนการรักษา
ผูปวยแตละคนอาจจะแตกตางกันขึ้นอยูกับสาเหตุ และความรุนแรงของโรค
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อ
ศึกษาหลักการใชยาสมุนไพร และรวบรวมตํารับยาที่ใชรักษาลมอัมพฤกษ อัมพาต การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการในเขตภาคกลาง
และภาคตะวันออก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมีการคัดเลือกแพทยแผนไทยตามเกณฑดังนี้
1. ตองเปนแพทยแผนไทยที่รักษาลมอัมพฤกษ อัมพาต โดยการใชยาสมุนไพรไมนอยกวา 10 ป ปจจุบันยังใหการ
รักษา มีผูปวยมารับการรักษาอยางตอเนื่องเฉลี่ยไมนอยกวาเดือนละ 3 ราย
2. ตองเปนแพทยแผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพและสืบทอดภูมิปญญาการแพทยแผนไทยจากการศึกษาคัมภีร
หรือไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษหรือไดรับการถายทอดจากครูแพทยแผนไทย
3. เปนแพทยแผนไทยที่พรอมใหขอมูล และยินยอมถายทอดภูมิปญญาและประสบการณการใชยาสมุนไพรรักษา
ลมอัมพฤกษ อัมพาต ดวยความยินดี และเต็มใจ
ผลจากการคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด ภาคกลาง 4 จังหวัดไดแก กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา อางทอง
และลพบุรี ภาคตะวั นออก 2 จัง หวั ดไดแ ก นครนายก และสระแก ว รวมกลุ มตั วอยางแพทย แผนไทยรักษาลมอั มพฤกษ
อัมพาต จํานวน 7 คน
ชวงระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแตเดือนกันยายน 2557 ถึงเดือนสิงหาคม 2558
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมื อที่ใชใ นการเก็ บขอมูล ประกอบดวย แบบสัมภาษณ ผู วิจัยใชการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางหรือแบบ
ปลายเปด ซึ่งผูวิจัยไดคิดคนขึ้นเองจากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของและครอบคลุมกับวัตถุประสงคที่ตองการทราบ แลวนําไป
สัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล มีการจดบันทึก การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ใชกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง
และอุปกรณบันทึกเสียง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเรียบรอยแลว ไดทําการจัดระบบขอมูลใหเปนหมวดหมูจากหัวขอที่
ตองการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย และนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก
จากนั้นจึงนําขอมูลมาสรุป และอภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัย
แพทยแผนไทยจํานวน 7 คน เปนผูชายจํานวน 6 คนเปนผูหญิงจํานวน 1 คน อายุเฉลี่ย 62 ป มีใบประกอบวิชาชีพ
แพทยแผนไทยครบทั้ง 7 คนประกอบอาชีพเปนแพทยแผนไทยในจํานวน 6 คน เปนหมอพื้นบานดวย มี 1คนที่เปนอาจารย
สอนนวดไทยสายราชสํานั ก ได รับ การถายทอดความรูเ รื่ องยาสมุนไพรจากบรรพบุ รุษ และส วนใหญไ มไ ด จดบันทึ กเป น
หลักฐาน มีเพียง 1 คนที่จดบันทึกดวยตนเอง และอีก 2 คน ที่มีสมุดใบลานสภาพเกามากที่ไดรับตกทอดจากบรรพบุรุษ สวน
ใหญจะใชหลักการจํา และความคุนเคยที่ผูมารับบริการเปนประจํา มีแพทยแผนไทย 2 ราย ที่ไดไปเรียนรู อบรมหลักสูตรตางๆ
ไดรับถายทอดจากโรงเรียนวัดพระเชตุพลวิมลมังคราราม และวัดชีปาจังหวัดลพบุรี แพทยแผนไทยจํานวน 6 คน ไมมีผูรับ
ถายทอดองคความรู และตํารา มี1 คน ไดถายทอด ตําราและตํารับยารักษาลมอัมพฤกษ อัมพาตใหบุตรชาย
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การรักษาลมอัมพฤกษ อัมพาตของแพทยแผนไทยทั้ง 7 คน มีแนวคิดการเกิดโรคลมอัมพฤกษ อัมพาตเกิดจาก ธาตุ
ดิน และธาตุลม การรับประทานอาหารไมตรงกับธาตุ การพักผอนไมเพียงพอ โรคประจําตัว และเกิดจากกรรมเกา การรักษา
โดยใชตํารับยาสมุนไพรที่ไดรับการถายทอดมา และยังทําการรักษาแบบผสมผสานแบบองครวมควบคูกัน ไดแก การนวดไทย
การเหยียบเหล็กแดง การอบสมุนไพร การคูณธาตุ การแนะนําการออกกําลังกาย และอาหารแสลงโรค
การรักษาลมอัมพฤกษ อัมพาตของแพทยแผนไทยทั้ง7คน ตํารับยาสมุนไพรตามที่ไดรับการถายทอดมา มีการใชยา
ทั้งหมด 13 ตํารับ ยาลูกกลอน 4 ตํารับ ยาตม 5 ตํารับ ยาผง 3 ตํารับ ยาอบสมุนไพร 1 ตํารับ มีสมุนไพรทั้งหมด 99 ชนิด
พบวาแพทยแผนไทย 6 คน มีการใช สมอไทย อยูในตํารับยาทั้งหมด 7 ตํารับ ไดแก
1. ยาแกอัมพฤกษอัมพาตขนานที่ 1 ประกอบดวยโกฐสอ โกฐพุงปลา โกฐน้ําเตา โกศจุฬาลําพา ผักแพรวแดง ดองดึง
ลําพัน สะคาน ชะเอมเทศ ลูกจิงจอ อุตพิษ หนักสิ่งละ 1 สลึง ดีปลี ยาดํา แกนแสมทะเล สิ่งละ 2 สลึง นําตัวยาทั้งหมดบดเปน
ผง วิ ธีใ ช นํ าผงยาน้ําหนั กประมาณ 1 สลึ ง ใหเ ที ย บประมาณ 3 เม็ ด ในพุท ราละลายน้ํ าผึ้ ง หลวงหรื อน้ํ ารอนครึ่ ง แก ว
รับประทาน กอนอาหาร 2 ชั่วโมง สรรพคุณ ขับลม (ลมอัมพฤกษ อัมพาต) ชวยระบาย รุของเสียออกจากรางกาย ถาถายมาก
เกินกวา 4 ครั้ง ใหอาบน้ํา สระผม อาการถายจะถายอีก 1-2 ครั้งก็จะหยุด
2. ยาแกอัมพฤกษอัมพาตขนานที2่ ประกอบดวย บุกรอ กานสะเดา มะตูมออน กลอย หัวเตาเกียด แหวหมู ดองดึง
ใบคนทีสอ หัสคุณเทศ เปลาทั้ง2 รากจิงจอ เจตมูลเพลิง ใบหนาด ลูกราชดัด เห็ดขี้วัว กระวาน กานพลู เทียนดํา เทียนขาว
โกฐสอ โกฐเขมา ขิงแหง พริกไทยลอน ยานี้เสมอภาค (เทากัน) นําตัวยาทั้งหมดบดเปนผงผสมน้ําผึ้งปนทําเปนเม็ดเทาเม็ดใน
พุทรา วิธีใช รับประทานครั้งละ 3-5 เม็ด เชา-เย็น กอนอาหาร สรรพคุณแกไข ขับลม ระบาย เจริญอาหาร
3. ยาแกอัมพาตใบหนา ประกอบดวย เกสรทั้งหา แกนจันทน กํายาน มหาหิงคุ สิ่งละเสมอภาค นําตัวยาทั้งหมดบด
เปนผง รับประทานครั้งละ 1 ชอนชา วันละ 3 ครั้ง กอนอาหารเชา กลางวัน เย็น ใชน้ํารอนเปนน้ํากระสายยา
4. ยาอัมพาต อัมพฤกษ ประกอบดวย เถาวัลยเปรียง แสมสาร แสมทะเล แกนขี้เหล็ก ฝาง กําแพงเจ็ดชั้น สมอไทย
จันทนทั้งสอง เกสรทั้งหา ถาคนไขเปนเสนเลือดตีบหรือมีไขมันอุดตัน จะเพิ่มเทียนทั้งหา และโกฐทั้งห าเขาไปดวย นําตัวยา
ทั้งหมดตมรวมกัน วิธีรับประทาน ครั้งละ ครึ่งแกว สรรพคุณ บํารุงเสนเอ็น บํารุงโลหิต ชวยระบาย
5. ยาอัมพฤกษ อัมพาต ประกอบดวย เปลือกกุม น้ํา เปลือกกุมบก เทพทาโร ขาใหญ เจตมูลเพลิง เปลานอย เปลา
ใหญ ขาลิง ขาเล็ก กระชาย สมอไทย สมอดีงู สมอเทศ มะขามปอม บดเปนผงปนเปนลูกกลอน รับประทานครั้งละ 3-5 เม็ด
กอนอาหาร เชา กลางวัน เย็น สรรพคุณ แกลมอัมพาต ราชยักษ
6. ยาถายลมในเนื้อ ประกอบดวย มหาหิง คุ ยาดํา อยางละ 1 บาท ดีเกลื อ รงทอง ลูกจั นทน ดอกจันทน
กานพลูอยางละ1 สลึง บดเปนผงปนเปนลูกกลอนผสมกับน้ํามะพราว วิธีรับประทาน ครั้งละ3-5 เม็ด รับประทานกอนอาหาร
เชา หรือตอนทองวาง วันละ 1 ครั้ง ถาถายมากใหอาบน้ํา
7. ยาอนันตคุณใหญ ประกอบดวย สมอไทย 55 ลูก มะขามปอม 55 ลูก สมอดีงู 16 ลูก สมอเทศ 20 ลูก และตัวยา
อื่นๆ รวม 30 ตัว ปนเปนลูกกลอน รับประทานครั้งละ 3-5 เม็ด กอนอาหาร เชา กลางวัน เย็น สรรพคุณแกอาการอัมพฤกษ
อัมพาต
8. ยาตม ประกอบดวย เถาวัลยเปรียง มากระทืบโรง โคคลาน กําลังเสือโครง อังกาบ ฝาง ชะเอม โปรงฟา สิ่งละ
เสมอภาค นํายาทั้งหมดตมรวมกัน รับประทานตางน้ําครั้งละครึ่งแกวสรรพคุณแกลมอัมพฤกษ อัมพาต
9. ยาอบ ประกอบดวย เปลาใหญ เถาเอ็นออน ใบพลับพลึง ตะไครแกง ใบมะขาม ใบหนาด ใบสมปอย ใบทับทิม
ใบมะกรูด การบูร พิมเสน (ใสแตนอย) นําตัวยาทั้งหมดเสมอภาคมาตมรวมกันในถังหรือหมอ ใหผูปวยนั่งอบตัวดวยไอน้ําที่ได
จากการตมสมุนไพรทั้งหมดในกระโจมหรือหองอบสมุนไพร
10. ยาแกอัมพฤกษ อัมพาต ประกอบดวย โกฐทั้งหา เทียนทั้งหา เบญจกูล กฤษณา กะลําพัก ลูกจันทน ดอกจันทน
แกแล ฝาง เถาวัลยเปรียง พริกไทย กระเพราแดง สิ่งละ 1 สวน มหาหิงคุ ยาดําสิ่งละ 3 สวน นําตัวยาทั้งหมดมาตมรวมกัน
แยกตัวยามหาหิงคุ และยาดําออก ใสไวอีกหอ และเวลาตมใหใสที่หลัง รับประทานครั้งละ ½ แกว วันละ 3 ครั้งกอนอาหาร
เชา กลางวัน เย็น สรรพคุณ เปนยาระบาย ขับลม บํารุงโลหิต บํารุงกําลัง
11. ยาธรณีสันฑฆาต ประกอบดวย ลูกจันทน ดอกจันทน ลูกกระวาน กานพลู เทียนดํา เทียนขาว หัวดองดึง หัว
กลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกเรว ขิง ชะเอมเทศ รากเจตมูลเพลิงแดง โกฐกระดูก โกฐเขมา โกฐน้ําเตาหนักสิ่งละ
1 สวน ผักแพรวแดง เนื้อลูกมะขามปอม หนักสิ่งละ 2 สวน เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงคุ การบูร หนักสิ่งละ 6 สวน รงทอง
(ประสะแลว)หนัก 4 สวน ยาดําหนัก 20 สวน พริกไทยลอน หนัก 96 สวนสรรพคุณ เปนยาระบาย ขับเมือกมันในลําไส แก
กษัยตางๆ แกเสนเอ็นตึง ลมอัมพาต ขัดยอก แกมือเทาไมมีแรง แกปวดหลัง ปวดเอว แกชาปลายนิ้วมือ และนิ้วเทา เนื่องจาก
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ทองผูก ขับถายไมดี วิธีทํา บดเปนผง ขนาดรับประทาน รับประทาน วันละ ๑ ครั้ง กอนอาหารเชา หรือกอนนอน ครั้งละ ๑
ชอนกาแฟ ละลายน้ําสุก
12. ยาแกอัมพฤกษ อัมพาตประกอบดวย เบญจกูล โกฐทั้งหา เทียนทั้งหา เกสรทั้งหา กฤษณา กะลําพัก ขอนดอก
กระวาน กานพลู ลูกจันทน ดอกจันทน อยางละ 1 บาท คําฝอย โคคลาน เถาเอ็นออน อยางละ 2 บาท สมอทั้งสาม แกน
ขี้เหล็ก แสมทะเล แสมสาร อยางละ 3 บาท สรรพคุณ แก ลมอัมพฤกษ แกลมทั้งปวง บํารุงธาตุ บํารุงหัวใจ นําสมุนไพร
ทั้งหมดตมรวมกัน รับประทานครั้งละ 1 ถวยชา(30ซีซ)ี วันละ 3 เวลา กอนอาหาร เชา กลางวัน เย็น
13. ยาอัมพาต อัมพฤกษประกอบดวย ใบมะกา ใบมะขาม ใบสมปอย หญาไทร ฝกคูณ รากขี้กาแดง รากขี้กาขาว
รากตองแตก เถาวัลยเปรียง ฝกสมปอย สมอไทย สมอดีงู ขี้เหล็กทั้งหา ยาดํา ดีเกลือฝรั่ง สิ่งละเสมอภาคนําสมุนไพรทั้งหมด
ตมรวมกัน รับประทานครั้งละ 1 ถวยชา (30 ซีซ)ี วันละ 3 เวลา กอนอาหาร เชา กลางวัน เย็น
หลักการใชยาของแพทยแผนไทยทั้ง7 คน จะใช สมุนไพรที่ทําหนาที่รักษาลมอั มพฤกษ อัมพาต ซึ่งประกอบดวย
สมุนไพรที่มีสารออกฤทธิร์ อนเพื่อทําหนาที่ ขับลม บํารุงธาตุ บํารุงเสนเอ็น เปนตัวยาหลัก สวนตัวยาชวยไดแกสมุนไพรที่มีสาร
ออกฤทธิ์เพื่อชวยรักษาไข ชวยระบาย เจริญอาหาร จากตํารับยา 13 ตํารับสมุนไพรที่แพทยแผนไทยใชรวบรวมไดทั้งหมด 6
กลุมคือ 1.กลุมยาขับลม 2.กลุมยาบํารุงเสนเอ็น 3.กลุมยาบํารุงธาตุ 4.กลุมยาแกไข 5.กลุมยาชวยใหเจริญอาหาร 6.กลุมยา
ระบาย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวามีตํารับยารักษาลมอัมพฤกษ อัมพาตโดยแพทยแผนไทยทั้งหมด 13 ตํารับ มีสมุนไพรทั้งหมด
99 ชนิ ด จากการศึ กษาแนวคิ ด ของแพทย แ ผนไทยทั้ ง 7 คน พบว ามี ห ลักการในการตั้ งตํ า รับ ยาสํ าหรั บผู ปวยโรคนี้ต อง
ประกอบดวยตัวยาหลักคือ สมุนไพรที่ทําหนาที่รักษาอาการลมอัมพฤกษ อัมพาตโดยตรง ซึ่งประกอบดวยสมุนไพรที่มีสารออก
ฤทธิ์รอนเพื่อทําหนาที่ ขับลม บํารุงธาตุ บํารุงเสนเอ็น เปนตัวยาหลัก สวนตัวยาชวยไดแกสมุนไพรที่ มีสารออกฤทธิ์เพื่อชวย
รักษาไข ชวยระบาย เจริญอาหาร การใชยาสมุนไพรที่ใชรวบรวมได 6 กลุม มีความสอดคลองกับทฤษฎีการแพทยแผนไทย
ดังนี้
1. กลุมยาขับลม เปนรสยาเผ็ดรอนเชน พริกไทย กระวาน กานพลู ขิง ขา เจตมูลเพลิง สะคาน เทียนทั้งหาเปนตน
การรักษาลมอัมพฤกษ อัมพาต ในคัมภีรชาวดารกลาววา “เกิดลมในทิศเบื้องต่ําคือลมอัมพฤกษ อัมพาตลมทั้ง 2 นี้บังเกิ ด
ปลายแมเทาไปตราบเทาเบื้องบน เปนที่ตั้งแหงลมทั้งหลาย” จึงจําเปนตองใชยารสรอนในการขับลม เพื่อใหลมในรางกายพัด
สมดุลกัน และนอกจากนี้ ยารสรอนยังมีฤทธิ์ในการเพิ่มไฟยอยอาหาร เนื่องจากผูปวยกลุมนี้จะไมคอยเคลื่อนไหวรางกาย ทํา
ใหเกิดลมในทอง ทําใหทองผูก ยาสมุนไพรรสรอนจึงชวยในการเผาผลาญอาหาร และอาหารดูดซึมเขาสูรางกายไดดีขึ้น สงผล
ใหระบบขับถายทําใหขับถายไดคลองขึ้น
2. กลุมยาบํารุงเสนเอ็น ไดแก แกนขี้เหล็ก แสมสาร เถาเอ็นออน โคคลาน เปนตน ตําราแพทยศาสตรเคราะห ได
กลาวถึง”สมุฏฐานของการเกิดอาการลมอัมพฤกษ อั มพาต เกิดจากลมอโธคมาวาตา และลมอุทธังคมาวาตาพัดระคนกั น
กระทําใหเสนเอ็นพิการ” เชื่อวาเสนเอ็นเปนทางเดินของลม เมื่อลมเดินไมสะดวกจะทําใหรางกายไมคอยเคลื่อนไหวส งผลให
ผูปวยมีอาการปวด บวม การใหยาบํารุงเสนเอ็นก็จะไปกระตุนใหเสนเอ็นที่หยอนทํางานไดปกติ
3. กลุมยาบํารุงธาตุ ไดแก ยารสรอน เชน ชาพลู ขิง พริกไทย ดอกจันทน ลูกจันทน โกฐเขมา เปนตน เนื่องจาก
ผูป วยลมพฤกษ อั ม พาต เกิ ด จากธาตุ ทั้ ง สี่ คื อธาตุ ดิ น น้ํ า ลม ไฟ ในร างกายไม ส มดุ ล กั น โดยเฉพาะธาตุ ล ม ตามทฤษฎี
การแพทยแผนไทยรางกายประกอบดวยธาตุทั้งสี่ เมื่อธาตุใดธาตุหนึ่งเกิดการกําเริบ พิการหรือหยอน จะสงผลใหรางกายเกิด
โรคภัยไขเจ็บ (เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ 2539:18) จึงตองปรับธาตุใหสมดุลแลวรางกายก็จะเปนปกติไมมีโรคภัยไขเจ็บ
4. กลุมยาแกไข ไดแก ยารสขม เชน โกฐทั้งหา เทียนทั้งหา จันทนทั้งสอง ใบมะกาผูปวยอัมพฤกษ
อัมพาต ในรางกายจะมีความรอนมากเนื่องจากไมคอยเคลื่อนไหว ทองผูกไมขับถาย จึงตองใสสมุนไพรรสขมในตํารับยาเพื่อ
ปองกันไวกอน
5. กลุมยาชวยใหเจริญอาหาร สวนใหญมีรสขม ไดแก แกนขี้เหล็ก พริกไทย เทียนขาวเปลือกเนื่องจากผูปวยลมอัม
พฤกษ อัมพาต จะไมอยากอาหารเนื่องจากวิตกกังวลในอาการของตนเอง เกิดความเครียด หงุดหงิด ถาปลอยไวนานวันจะทํา
ใหผูปวยออนเพลีย ไมมีแรง จึงตองใชสมุนไพรที่มีสรรพคุณชวยใหผูปวยอยากรับประทานอาหาร
6. กลุมยาระบาย ไดแก สมอไทย ยาดํา ผูปวยลมอัมพฤกษ อัมพาต ทุกคนจะมีปญหาการขับ ถาย ทั้งถายอุจจาระ
และปสสาวะบางคนอาจควบคุมการขับถายไมได ผูปวยไมสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดตามปกติ ทําใหเคลื่อนไหวนอย จึง
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เปนการเสริมใหผูปวยทองผูกมากขึ้น ทําใหอาจมีปญหาการคั่งคางของอุจจาระ ปสสาวะ สงผลทําใหเกิดการติดเชื้อทางเดิน
ปสสาวะไดงายขึ้น บางคนอาจจะทองผูกรุนแรงจนกลายเปนริดสีดวงทวาร จึงตองใชสมุนไพรกลุมยาระบายในตํา รับยาเพื่อ
ระบายของเสียออกจากรางกาย
ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาแพทยแผนไทยในภาคอื่นๆ เพื่อที่จะไดองคความรูในการรักษา และตํารับยารักษาลมอัมพฤกษ อัมพาต
ที่หลากหลาย เพื่อรวบรวม และอนุรักษภูมิปญญาแพทยแผนไทยใหคงอยูสืบไป
2. ควรมีการสงเสริมใหแพทยแผนไทยมีการจดบั นทึกขอมูลองคความรูการรักษาโดยการใชสมุนไพร และวิธี การ
รักษา โรคตางๆ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการความรู และรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาพัฒนาตอไป
3. การศึกษาครั้ งนี้ เป นเพี ยงการเก็บ รวบรวมตํ ารั บยา และหลักการใช ยาและวิ เคราะห ข อมู ลเบื้องต น จึง ควรมี
การศึกษาเชิงคลินิกเพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการรักษาของโรคลมอัมพฤกษ อัมพาตเมื่อเปรียบเทียบกับ
การรักษาแผนปจจุบัน
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหขอมูลของการเขารวมโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร โดยแสดงความสัมพันธของขอมูลโครงการสหกิจศึกษากั บสถานประกอบการโดยใชทฤษฏีกราฟใน
รูปแบบเครือขายความซั บซอน (Complex Network) โดยใชโปรแกรม Pajekเป นเครื่องมือในการจํ าลองเครือขายและ
นําเสนอการจัดกลุมโครงการสหกิจศึกษาดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูลแบบ SOM (self-organizing map) และหาเทคนิค
ตนไมตัดสินใจที่ใหคาการจัดกลุมผลในกลุมสถานประกอบที่ถูกตองสูงสุดเพื่อประยุกตใชสถานประกอบการเฉพาะกลุมโดย
ขอมูลทั้งหมดประกอบดวย 674 โหนด แบงเปนกลุมคณะได 5 กลุม และจําแนกประเภทสถานประกอบการไดทั้งหมด 15
ประเภท
คําสําคัญ: เครือขายสังคม; ทฤษฏีกราฟ; การจัดกลุม; สหกิจศึกษา
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บทนํา
ในปจจุบันการจําลองเครือขายทางสังคม (Social network) เปนเรื่องที่อยูในความสนใจในสังคมยุคปจจุบันและ
เกี่ ยวข องกับ สาขาวิช าต าง ๆ แทบทุ กวงการ ทั้ง ทางด านสัง คมศาสตร และวิท ยาศาสตร (รุ จเรขา,นํ้ าทิ พย ,2555)โดย (M.
Levin,2012) ไดศึ กษาการจําลองเครือขายซับ ซอนของหลอดเลือดในสมอง ลักษณะเซลลชี ววิท ยาของสิ่ง มีชีวิต เพื่อเป น
ประโยชนในทางการแพทยและใน(Y. Sun, X. Wen, Z. Zhao, and Y. Li,2012) ไดทําการจําลองเครือขายอินเทอรเน็ตและ
การสรางแบบจําลองในอนาคตสําหรับวิศวกรรมเครือขายเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะเครือขายไดขยายอยางตอเนื่อ ง และการ
พัฒนาตองเปนไปตามแผนกรอบหลักสูตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระยะที่ 7 โดยจะทดสอบและจําลองเครือขายใน
อนาคตที่ถูกตอง สําหรับโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรมีการดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักสูตรแตจากปญหาของจํานวนสถานประกอบการไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาที่ออกสหกิจในแตละป ทําใหผูวิจัยเล็งเห็น
วา ควรจะมีการเพิ่มสถานประกอบการมากขึ้น โดยอาศัยลักษณะความคลายของงานมาจัดกลุมสถานประกอบการเหลานั้น ที่
สงนักศึกษาไป และศึกษาวาสถานประกอบการประเภทใด ที่แตละคณะสงนักศึกษาไปเขารวมโครงการสหกิจมากที่สุด เพื่อ
เปนแนวทางดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคการจัดการโครงการสห
กิจศึกษางานวิ จัย นี้ ได นําเสนอความสั ม พันธ ของข อมูล โครงการสหกิจศึ กษากั บ สถานประกอบการโดยใช ทฤษฏีกราฟใน
รูปแบบเครื อขายความซับซ อน(Complex Network)โดยใชโ ปรแกรม Pajek (สุรี วรรณ แจ งจิตรและคณะ,2557)สํ าหรั บ
วิเคราะหและสรางภาพ (Visualization) ในเครือขายขนาดใหญและซับซอน (Complex network) มีจุดเดนในดานการ
วิเคราะหชุด ขอมู ลขนาดใหญ และนําข อมูล ทําการจั ดกลุ มโครงการสหกิ จศึกษาด วยเทคนิคการทํ าเหมืองขอมู ลแบบ SOM
(self-organizing map) และหาเทคนิคตนไมตัดสินใจที่ใหคาการจําแนกผลในกลุมสถานประกอบที่ถูกตองสูงสุดแลวนําผลไป
แปลงเปนกฎการตัดสินใจเพื่อประยุกตใชสถานประกอบการเฉพาะกลุม
จากสาเหตุที่ไดกลาวมาขางตนนี้ ผูวิจัยไดเห็นถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดานการจัดโครงการสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย ทําใหมีฐานขอมูลสถานประกอบการทั้งหมดที่ไดสงนักศึกษาเขารวมโครงการ และยังใชขอมูลจากการ
วิจัยครั้งนี้ในการจัดลําดับสถานประกอบการ พรอมทั้งปจจัยตางๆ ที่มีผลในการที่ไมยอมรับนักศึกษาเขาร วมสหกิจในปตอไป
โดยขอมูลการวิจัยทั้งหมดมุงพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงคของการวิจัย

1.แสดงความสัมพันธของขอมูลโครงการสหกิจศึกษากับสถานประกอบการโดยใช ทฤษฏีกราฟใน
รูปแบบเครือขายความซับซอน (Complex Network)
2. เพื่อนําเสนอการจัดกลุมโครงการสหกิจศึกษาดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูลแบบ SOM (selforganizing map)
3.หาเทคนิคตนไมตัดสินใจที่ใหคาการจําแนกผลในกลุมสถานประกอบที่ถูกตองสูงสุดเพื่อประยุกตใช
สถานประกอบการเฉพาะกลุม
ระเบียบวิธีวิจัย
วิธงี านวิจัยนีศ้ ึกษาขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธของของขอมูลโครงการสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ ในรูปแบบ
ตาง ๆ โดยการดําเนินงานประกอบดวย 5 ขั้นตอน
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ภาพที่ 1 กรอบการทํางานของระบบงานวิจัย
จากภาพที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลของโครงการสหกิจของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วามี
คณะใดที่เขารวมโครงการสหกิจและรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่แตละคณะไดทําการสงนักศึกษาออกสหกิจ
ขั้นตอนที่2กระบวนการประมวลผล โดยทําการคัดเลือกแอททริบิวตที่ใชในการดําเนินงาน จากนั้นดําเนินการแปลง
ขอมูลในแตละแอททริบิวตใหอยูในรูปแบบโปรแกรม Pajekและโปรแกรม Orange สําหรับนําไปประมวลผล
ขั้นตอนที่ 3 ใชโปรแกรม Pajekวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลโครงการสหกิจศึกษากับสถานประกอบการโดยใช
ทฤษฏีกราฟในรูปแบบเครือขายความซับซอน (Complex Network)
ขั้นตอนที่ 4 ประกอบดวย 2 สวนคือใชโปรแกรม Orange เพื่อทําการจัดกลุมและดวยใชโปรแกรมwekaเพื่อจําแนก
ขอมูลโดยเลือกชุดทดสอบเปนชุดฝกสอน(Use training set)
ขั้นตอนที่ 5 คือ การนําผลการวิเคราะหจากการประมวลผลในขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 มาสรุปผลลัพธ
ผลการวิจัย
จากการเก็ บรวบรวมขอมูล จากกองสหกิ จศึ กษา มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ตนโกสินทร ผู วิจัยไดทํ าการ
วิ เ คราะห ก ลุ ม ข อมู ล ทั้ ง หมด ได ทํ า การแบ ง ข อมู ล สํ าหรั บ ใช ใ นการทดสอบออกเป น 3 กลุ ม เพื่ อ นํ าไปใช วิเ คราะห ต าม
วัตถุประสงคของการทําวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนการทดลองและสรุปผลดังตอไปนี้
1.การแสดงความสัมพันธของขอมูลโครงการสหกิจศึกษากับสถานประกอบการโดยใช ทฤษฏีกราฟในรูปแบบเครือขาย
ความซับซอน (Complex Network) สามารถที่จะวิเคราะหลักษณะโครงสรางพื้นฐานไดดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โครงสรางสหกิจศึกษาแบบ complexnetwork
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จากภาพที่ 2 เปนการจําลองเครือขายแบบซับซอนของการเขารวมโครงการสหกิจศึกษาประกอบไปดวย 5 คณะ
และแสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธแตละสถานประกอบการที่ไดสงนักศึกษาเขารวมโครงการสหกิจในครั้งนี้
1.1 การแสดงความสัม พั นธโ ครงสรางเครื อข ายแบบซั บ ซอนโครงการสหกิ จศึ กษาในลั กษณะการจัด กลุม แบบ
Graphonlyทําใหเห็นถึงลักษณะของจัดกลุมแยกตามคณะ ดังรูปที่ 3

ภาพที่ 3 การจัดกลุมแบบ Graphonly
จากภาพที่ 3 เปนการการจัดกลุมแบบ Graphonly ทําใหทราบถึงลักษณะกลุม ทราบวาคณะใดทําการออกสหิกจ
ศึกษามากสุดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
1.2 การหาคา Degree centrality เปนการคนหาวาสถานประกอบการใดบางที่เปนจุดศูนยกลางของการติดตอใน
การสงนักศึกษาออกสหกิจซึ่งเปนตําแหนงที่มีอิทธิพลสูงสุดในเครือขาย วัดไดจากจํานวนเสนเชื่อมโยงทั้งหมดที่โยงมาจากคณะ
ภายในมหาวิทยาลัย โดยใชสมการดังนี้
d (i)   mij (1)
j

จากขอมูลที่ทําการวิเคราะห สามารถแสดงผลในตารางที่ 1 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 คาความเปนศูนยกลางของระบบเครือขาย ( Degree centrality)
ลําดับที่

ลําดับ Vertex

1
2
3
4
5

4
3
1
5
2

ชื่อคณะ
บริหารธุรกิจ
สถาปตยกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ระดับคา
252.00
38.00
27.00
20.00
17.00

1.3 การหาคาความเปนศูนยกลางของระบบเครือข าย (Betweenness Centrality) เป นวิ ธีการนําเสนอจุด ที่ มี
ความสําคัญ(ศิริเรือง และ เอกรินทร, 2557) โดยเพื่อดูวาคณะใดที่เปนศูนยกลางที่ทําการเขารวมโครงการสหกิจศึกษามากสุด
และเปนการคนหาวาสถานประกอบใดบางที่มีตําแหนงเปนผู เชื่อมตอกลุมตาง ๆ ที่อยูหางกันมีลักษณะงานเหมือนกันใหเขา
หากัน ทํ าหนาที่เ ปนตัวกลางในการติดต อเชื่อมโยงระหว างสถานประกอบการ คํานวณจากสัดสวนของระยะทางที่สั้ นที่สุ ด
(Geodesic path) ในการเชื่อมโยงระหวางสถานประกอบการ โดยใชสมการดังนี้
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B(k ) 

 k (i, j )
(2)
i # j # k  (i , j )



แสดงสมการทางคณิตศาสตร Betweenness Centrality หรือ bv(i) (C. Gang, W. Jianxin, P. Yi, and C.
Jianer,2011) ศูนยรวมกิจกรรมi ซึ่งgik คือจํานวนเสนทางที่สั้นที่สุดจากศูนยรวมกิจกรรม j ไปยังศูนยรวมกิจกรรม k (j,k#i)
และ gjik จํานวนเสนทางที่สั้นที่สุดจากศูนยรวมกิจกรรม j ไปยังศูนยรวมกิจกรรม k ที่ตองผาน iไดผลลัพธดังตาราที่ 2
ตารางที่ 2 คาความเปนศูนยกลางของระบบเครือขาย (Betweenness Centrality)
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ลําดับ Vertex
4
3
1
5
2

ชื่อคณะ
บริหารธุรกิจ
สถาปตยกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ระดับคา
0.489007
0.011315
0.005650
0.003058
0.002189

1.2 ผลการจัดกลุมโครงการสหกิจศึกษาดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูลแบบ SOM (self-organizing map)

ภาพที่ 4 โครงสรางลักษณะการจัดจัดกลุมโครงการ
สหกิจแบบ SOM (self-organizing map)
จากภาพที่ 4 เป นการจั ด กลุ ม ประเภทสถานประกอบการโดยใช เทคนิค การทํ าเหมืองขอมู ลแบบ SOM (selforganizing map) โดยดูจากการเขารวมโครงการสหกิจกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จากขอมูลสถาน
ประกอบการทั้งหมด 654 แหง โดยมีความซ้ําซอนของขอมูลเนื่องจากบางสถานประกอบการมีการรับนักศึกษามากกวา 1 คน
และมากกวา 1 คณะ และ 1 สาขาวิชา โดยสามารถจัดกลุมไดทั้งหมด 14 กลุม คือ บริษัทหางหุนสวนจํากัดหนวยงานราชการ
สถาบันโรงเรียนโรงแรมสํานักงานมหาวิทยาลัยรานโรงพยาบาลมูลนิธิศูนยการคารัฐวิสาหกิจและ ธนาคารและกลุมคณะที่ทํา
การเขารวมโครงการสหกิจศึกษามีทั้งหมด 5 คณะจากกลุมพื้นที่ 3 กลุม คือ ศาลายา วังไกลกังวล และ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ
โดยกลุมสถานประกอบการอันดับ 1ที่ทางมหาวิทยาลัยสงนักศึกษาเขารวมคือประเภทสถานประกอบการกลุมบริษัท
1.3 หาเทคนิคตนไมตัดสินใจที่ใหคาการจําแนกผลในกลุมสถานประกอบที่ถูกตองสูงสุดแลวนําผลไปแปลงเปนกฎ
การตัดสินใจเพื่อประยุกตใชสถานประกอบการเฉพาะกลุม
จากการทดลองโดยทําการหาคาการจํ าแนกผลกลุ ม สถานประกอบการโดยการ classifiers.trees.REPTreeโดย
ขอมูลนักศึกษาที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษาทั้งหมด 674 คน ทําการจัดเก็บขอมูลไปดวยทั้งหมด 7 ลักษณะ ประกอบดวย
Sequence ,Campus, Faculty, Major, Establishment, District และ Province โดยแสดงผลขนาดของตนไมอยูที่ 37
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REPTree
============
District <44 : 1 (223/0) [106/0]
District >= 44
| District < 56.5
| | District < 45.5
| | | Sequence < 496
| | | | Sequence <418 : 5.62 (17/5.87) [9/6.55]
| | | | Sequence >= 418
| | | | | Sequence <451 : 4.14 (3/3.56) [4/3.11]
| | | | | Sequence >= 451 : 3 (4/0) [2/0]
| | | Sequence >= 496
| | | | Sequence <595 : 11.3 (7/11.63) [3/42.8]
| | | | Sequence >= 595 : 4.25 (3/1.56) [1/0.11]
| | District >= 45.5
| | | District < 51.5
| | | | District < 50.5
| | | | | District < 49.5
| | | | | | Sequence <10 : 2 (3/0) [0/0]
| | | | | | Sequence >= 10
| | | | | | | District <48.5 : 3.97 (97/0) [47/0.17]
| | | | | | | District >= 48.5 : 5 (2/0) [4/0]
| | | | | District >= 49.5 : 3 (18/0) [20/0]
| | | | District >= 50.5 : 7 (17/0) [5/0]
| | | District >= 51.5
| | | | District <52.5 : 2 (5/0) [1/0]
| | | | District >= 52.5 : 3.91 (21/2.9) [12/12.41]
ผลการศึกษาการจํ าลองความสั ม พันธ เ ครื อข ายและการจํ าแนกข อมูล โครงการสหกิ จกรณี ศึ กษา: มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร นั้นโดยจากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดจากกองสหกิจศึกษา ของนักศึกษาที่ทําการออก
โครงการสหกิจประจําปการศึกษา 1/2557 โดยมีพื้นที่ที่เขารวมโครงการในครั้งนี้ทั้งหมด 3 พื้นที่ดวยกัน คือ ศาลายา วังไกล
กัง วล และจักรวรรดิบ พิ ตรพิมุ ข ประกอบดวย 5 คณะคื อ คณะวิ ศวกรรมศาสตร คณะอุต สาหกรรมและเทคโนโลยีค ณะ
สถาปตยกรรมและการออกแบบ คณะศิลปศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ โดยคณะบริหารธุรกิจเปนคณะที่มีนักศึกษาเขารวม
มากที่ สุ ด โดยมี นั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด 674 คน โดยสถานประกอบการที่ นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว มจะมี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
14 จังหวัดดวยกัน คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ ปทุมธานี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สงขลา ราชบุรี
ขอนแกน สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และชุมพร โดยพื้นที่กลุมของประเภทสถานประกอบการที่นักศึกษาเขา
รวมโครงการสหกิจมากสุด คือ ประเภทบริษัท และอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้
เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
เบนโทไนตจากจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรี เปนแหลงที่สําคัญและมีการนํามาใชประโยชนอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมตางๆ ใน
ประเทศไทย สวนใหญมีการนํามาใชในการเปนสารฟอกสีหรือสารดูดซึม การใชเปนสารตัวเติมเพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อสาร หรือใชในการปรับ
ความหนืดสําหรับอุตสาหกรรมสีและหมึกพิมพ เปนตน สวนในงานดานสํารวจขุดเจาะปโตรเลียมยังไมมีการนําแรเบนโทไนตในประเทศมา
ใช แพรหลายนั ก ดังนั้นในการวิ จัยครั้ งนี้มีวัตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาคุ ณสมบั ติทางกายภาพและเคมี ของเบนโทไนตจากจังหวั ดลพบุ รีและ
กาญจนบุ รี และเบนโทไนตทางการคาที่นําเขาจากตางประเทศ ไดแก ประเทศอิ นเดีย อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา คุณสมบัติ ทางดาน
วิ ทยากระแสและคุ ณสมบั ติ การซึ มผ านของน้ํ าโคลนขุ ดเจาะถู กทดสอบที่ อุณหภู มิ 30 60 และ 90 องศาเซลเซี ยส ตามมาตรฐาน
API RP13B-1 น้ํ าโคลนขุ ดเจาะที่ ผสมเบนโทไนตในแต ละแหล งจะนํ ามาเปรี ยบเทียบกับน้ํ าโคลนขุ ดเจาะที่ ผสมเบนโทไนตจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่ออ างอิง ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ โดยการทดสอบคุณสมบั ติดานวิทยากระแส คุณสมบัติการซึมผาน การทดสอบ
ความเปนกรด-ด าง การทดสอบคุ ณสมบัติ ทางเคมี โดยการวิเคราะหองคประกอบ โครงสร างผลึ กของแร เบนโทไนต ผลจากการทดลอง
คุณสมบัติดานวิทยากระแส พบวาน้ําโคลนที่มี สวนผสมของเบนโทไนตลพบุรีและกาญจนบุรี นั้นใหคาทางวิทยากระแสที่เหมาะสมในการ
นํามาใชงาน น้ําโคลนที่มีสวนผสมของเบนโทไนตทุกแหลงนั้น มีคาความหนืดปรากฏ คาความหนืดพลาสติก จุดคราก และความแข็งแรงของ
เจลของน้ําโคลนเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น และคาของคุณสมบัติทางวิทยากระแสเหลานี้ก็เพิ่มขึ้นดวยภายหลังจากน้ําโคลนที่มีสวนผสม
ของเบนโทไนตทุกแหลงนี้ถูกเพิ่มอุณหภูมิขึ้น ยกเวนคาความหนืดพลาสติกที่แสดงคาลดลงเล็กนอย ซึ่งมีคาอยูตามเกณฑตามมาตรฐาน API
ในสวนทางด านการปองกันการซึมผานในน้ํ าโคลนเบนโทไนตกาญจนบุรีจึงไมเหมาะแกการนํามาใชงาน เนื่ องจากมีคาการป องกันการซึ ม
ผานเกินเกณฑตามมาตรฐาน API และพบวาคาการซึมผานของน้ําโคลนเบนโทไนตมี คาสูงขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากผลของ
อุณหภู มิที่สูงขึ้น และพบวาเมื่ ออุณหภูมิสู งขึ้นถึ ง 90 องศาเซลเซียส คาปริมาณการสูญเสี ยน้ําในน้ําโคลนจากทุ กแหล งมีคาเพิ่มขึ้ นตาม
อุณหภูมิ และน้ําโคลนที่มีสวนผสมของเบนโทไนตทุกแหลงมีคาความเปนกรด-ดาง ซึ่งจะสามารถชวยลดปญหาการกัดกรอนตออุปกรณ ผล
ทางดานเคมี พบวาองคประกอบหลักของเบนโทไนต สวนใหญประกอบดวย MgO, Al2O3, SiO2, CaO และ Fe2O3 สอดคลองกับแรประกอบ
ที่พบ ซึ่งเป นไปตามคุ ณสมบั ติโครงสร างของเบนโทไนต และพบวาอุณหภู มิไมมี ผลต อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งองคประกอบทางเคมี
ขึ้นอยูกับปริมาณของเบนโทไนตและแบไรต จากผลการเปรียบเทียบราคาพบวาเบนโทไนตของจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรี พบวาสามารถ
ชวยลดคาใชจายในการนํามาใชในน้ําโคลนขุดเจาะและชวยลดการนําเขาเบนโทไนตจากตางประเทศได แตประสิทธิภาพอาจไมเทียบเทาของ
สหรัฐอเมริกาแตสามารถใชงานได โดยคุณสมบัติของเบนโทไนตของจังหวัดลพบุรีดีกวากาญจนบุรีและจัดอยูในกลุมใกลเคียงกับเบนโทไนต
ของประเทศอินเดียจึงสามารถนํามาใชทดแทนได
คําสําคัญ: น้ําโคลนขุดเจาะ เบนโทไนต วิทยากระแส การซึมผาน ลพบุรี กาญจนบุรี
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Abstract
Bentonite from Lopburi and Kanchanaburi province are the main sources and used widely in various industries in
Thailand. Generally, bentonite will be used to produce bleaching agents or absorbents, additives in fillers to increase
mass weight or adjust the viscosity for color or industrial ink and other uses. In petroleum exploration, there is unused
bentonite from the country. This study’s purpose was to study the properties of physical and chemical bentonite from
Lopburi and Kanchanaburi provinces, and commercial bentonite from other countries, such as India, Indonesia and
United States of America. Properties of rheology and filtration in drilling mud was observed in the temperatures of 30, 60
and 90 °C according to the API RP13B-1 standard. The drilling mud was mixed with bentonite from each source. The
result from the experiment were compared with drilling mud mixed with bentonite from the United States of America for
the reference. The experiment were with physical properties, rheological properties and filtration properties. In the
chemical property from pH experiment and the structure of bentonite, the composition was analyzed. The result from
the experiment in rheological property was found in the drilling mud mixed with Lopburi and Kanchanaburi bentonite.
The results of rheological properties was appropriate for use. The drilling mud mixed with bentonite from other sources
had the viscosity, Plastic viscosity, Yield point and Gel Strength increased with increasing temperatures. The rheological
property was increased after the drilling mud mixed with bentonite as temperatures increased. However, the plastic
viscosity was shown to slightly decrease in value, according to the API standard. Filtration loss property from drilling mud
mixed with Kanchanaburi bentonite was inappropriate for use due to the value of filtration was more than the API
standard, determined and found the filtration loss was increased with increasing time due to the effect from increasing
temperatures. When the temperature was increased to 90 °C the filtration loss in drilling mud from other bentonite
sources was increased with the temperature. In the filtration property, the drilling mud mixed with Kanchanaburi
bentonite was inappropriate for use. The drilling mud mixed with every source had pH values that may relieve the
problem of erosion on the equipment. The result from chemicals found the main bentonite composition as MgO, Al2O3,
SiO2, CaO and Fe2O3 which conformed to bentonite composition in bentonite. The temperature experiment was
unaffected by mineral composition and the amount of bentonite and barite. The comparison of price found that the
bentonite from Lopburi and Kanchanaburi may reduce cost compared to imported bentonite from foreign countries. The
bentonite from Thailand may be used in the Petroleum Industry; however, the performance of bentonite from United
State of America was better than Bentonite from Thailand. The properties of bentonite from Lopburi was better than
Kanchanaburi, and the property is close to the bentonite from India, and it can be used as a substitute.
Keyword: drilling mud, bentonite, rheology, filtration loss, Lopburi, Kanchanaburi
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บทนํา
ในงานขุดเจาะสํารวจและผลิตปโตรเลียมแบบหมุน (Rotary

drilling) สิ่งจําเปนที่ตองใชรวมกับขุดเจาะ คือ น้ําโคลน (Mud or Drilling Fluid) ซึ่ง
สวนประกอบสําคัญหลักของน้ําโคลนคือเบนโทไนต (Bentonite) และ น้ํา (Water) คุณสมบัติของเบนโทไนต มีสูตรทั่วไป (Na, Ca)x(Al, Mg)2Si4O10 (OH)24H2O
โดยทั่วไปเบนโทไนต จัดเปนดินที่เกิดจากการผุพังอยูกับที่ของกลุมหินเถาภูเขาไฟที่เปลี่ยนไปเปนเนื้อดิน จัดอยูในกลุมแรเสมกไทต (Smectite) หรือแรมอนทมอริลโลไนท
(Montmorillonite) เปนองคประกอบหลัก มีสวนประกอบรองลงมาคือ ซิลิคอน อะลูมินา เหล็ก แคลเซียม ควอตซ แมกนีเซียม และอื่นๆ(กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร, 2007) ลักษณะโครงสรางของเบนโทไนต เปนผลึกตาขายที่มีขนาดอนุภาคเล็กละเอียดมาก มีพื้นที่ผิวจําเพาะสูงมาก มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ําแลวจะสามารถพองตัวได

มาก15-20 เทาจากปริมาตรเดิม ทําใหน้ําโคลนมีความหนืดสูงและปองกันการแพรผานของของไหลไดดี ดังนั้นจึงนิยมเติมเบนโทไนตในน้ําโคลนเพื่อทําหนาที่หลอลื่นหัวเจาะไมทําให
เศษชิ้นหินที่เกิดจากการขุดเจาะตกตะกอนชวยในการลอยตัวพยุงกานขุดเจาะ ลดการสูญเสียน้ําโคลน ควบคุมความดันใตผิวดินและรักษาเสถียรภาพของหลุมเจาะ โดยการนําเบนโท
ไนตเพื่อมาใชเปนของไหลสําหรับขุดเจาะนั้นเปนไปตามมาตรฐานของสถาบัน ปโตรเลียมของสหรัฐอเมริกา (American Petroleum Institute bentonite

specification, API) กําหนด ซึ่งในการใชเบนโทไนตในงานขุดเจาะปโตรเลียมในประเทศไทย มีการนําเขาเบนโทไนตจากแหลงผลิตแรเบนโทไนตจากทั่วโลก เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุน จีน อินโดนีเซีย อินเดีย เปนตน ซึ่งแตละแหลงก็จะมีคุณสมบัติทางกายและเคมีแตกตางกันออกไปขึ้นกับ ความตองการ การนําไปใชประโยชน และ
ราคาสินคา ซึ่งการนําเขาผลิตภัณฑที่ราคาแพงเหลานี้สงผลใหประเทศไทยเสียดุลการคาตางประเทศอยางมาก สําหรับแหลงแรเบนโทไนตในประเทศไทย จะพบมากในจังหวัดลพบุรี
และกาญจนบุรี การใชประโยชนจากแรเบนโทไนตนั้นมีการนํามาใชงานในหลายๆ ดาน อาทิเชน การใชเปนสารฟอกสีหรือสารดูดซึม การใชเปนสารตัวเติม (Filler) เพื่อเพิ่ม
ปริมาณเนื้อสาร หรือใชในการปรับความหนืดสําหรับอุตสาหกรรมสีและหมึกพิมพ สารดูดซับกลิ่นของเสียที่เกิดจากการขับถายของสัตวเลี้ยง ใชปรับปรุงคุณภาพดินสําหรับการ
เพาะปลูก เปนตน (Hosterman and Patterson, 1992) ในงานดานสํารวจขุดเจาะปโตรเลียมยังไมมีการนําแรเบนโทไนตในประเทศมาใชแพรหลายนัก แมคุณสมบัติ

ทางกายภาพและเคมีของแรเบนโทไนตในประเทศไทยจัดอยูในเกณฑมาตรฐานของ API ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาหาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเบนโทไนตจาก
ประเทศไทยกับเบนโทไนตที่นําเขาจากตางประเทศ รวมถึงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ําโคลนที่ผสมดวยแรเบนโทไนตจากแหลงตางๆ โดยดูผลของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคของการวิจัย

1. การศึกษาคุณสมบัติ ทางกายภาพและเคมีข องเบนโทไนตจากประเทศไทยในแหลง จังหวั ดลพบุรี และกาญจนบุ รี
และ เบนโทไนตที่นําเขาจากตางประเทศ
2. การศึกษาคุณสมบัติดานวิทยากระแส (Rheological properties) ของน้ําโคลนขุดเจาะ และผลของอุณหภูมิที่มีตอ
คุณสมบัติการซึมผาน (Filtration properties)
3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเบนโทไนตจากประเทศไทยในแหลงจังหวัดลพบุรี และกาญจนบุรี และ เบนโท
ไนตที่นําเขาจากตางประเทศ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในงานวิจัยนี้ไดทําการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ของตัวอยางเบนโทไนตและตัวอยางน้ําโคลนขุดเจาะที่ผสมเบนโทไนตของแหลงลพบุรีและ
กาญจนบุรี เปรียบเทียบกับเบนโทไนตของอินเดีย อินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกา โดยการทดสอบในงานวิจัยนี้ประกอบดวย 3 สวน ไดแก ขอปฏิบัติตามมาตรฐาน API การ
เตรียมตัวอยาง การทดลอง

1. ขอปฏิบัติตามมาตรฐาน API
สถาบันป โตรเลี ยมของสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดขอปฏิบัติเ กี่ยวกับ มาตรฐานในการทดสอบดานตางๆ ในอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม หนึ่งในนั้นคือมาตรฐาน API RP13B-1, “Recommended Practice Standard Procedure for Field Testing
Water-Based Drilling Fluids” ซึ่งเปนหลักปฏิบัติในการทดสอบน้ําโคลนที่ใชน้ําเปนสวนผสม (Water-based mud) ซึ่งจะมี
ขอปฏิบัติเพื่อทดสอบคุณสมบัติตางๆของน้ําโคลน (API Recommended Practice, 1985) โดยในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษา
3 สวน ดวยกันคือ
1. การทดสอบคุณสมบัติดานการไหล
2. การทดสอบการซึมผานของของไหลของน้ําโคลน (Filtration test) กระทําเพื่อวัดการสูญเสียน้ําในน้ําโคลนไปสูชั้น
หินที่มีความซึมผานสูง
3. การวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH test) เพื่อวัดคาความเปนกรด-ดาง ของน้ําโคลนขุดเจาะ
งานวิจัยนี้ประกอบดวย การเตรียมตัวอยางน้ําโคลน การทดลอง ไดแก การทดสอบคุณสมบัติดานวิทยากระแส คุณสมบัติ
การซึมผาน คาความเปนกรดดางของน้ําโคลน และการทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของน้ําโคลน
2. การเตรียมตัวอยาง
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สวนประกอบของน้ําโคลนตัวอยางที่ใชในการทดลองประกอบดวยแรเบนโทไนตประเทศไทยในแหลงจังหวัดลพบุรี และ
กาญจนบุรี และเบนโทไนตจากประเทศสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยทําการนําเอาแรเบนโทไนตที่ผานการรอ น
ตะแกรงใหมีขนาดเล็กกวา 75 ไมโครเมตร (เบอร 200) ในการนําไปวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี ดวยเครื่องมือหาธาตุประกอบ
โดยวิธีการเรืองแสง (X-ray fluorescence) หาแรประกอบโดยใชเครื่องมือหาองคประกอบแบบวิธีการหักเหแสงของผลึก
(X-ray diffraction)
น้ําโคลนที่ใชในการทดสอบ เปนสวนผสมถูกเตรียมโดยผสมเบนโทไนต จํานวน 60 กรัม ลงในน้ํา 1000 มิลลิลิตร และ
เติมแบไรต (Barite) จํานวน 100 กรัม ลงไปเพื่อใชควบคุมน้ําหนักน้ําโคลน คอยๆ ผสมและทําการตีสวนผสมดังกลาวเปนเวลา
15 นาที โดยใชเครื่องผสม Hamilton Beach โดยทดสอบในชวงอุณหภูมิ 30 60 และ 90 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนไปตามการ
เตรียมตัวอยางน้ําโคลนเพื่อใชทดสอบภายในหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน API RP13B เพื่อใชเปนทดสอบความหนืดและ
คุ ณสมบั ติ ป องกั นการซึ ม ผ า นของของไหล การทดลองทั้ ง หมดได ทํ าการทดสอบที่ ห องปฏิ บั ติ การของไหลในการเจาะ
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตารางที่1 สวนประกอบของน้ําโคลนที่ใชในการทดสอบ
สวนประกอบ
น้ํา (มิลลิลิตร)
เบนโทไนต (กรัม)
แบไรต (กรัม)

เบนโทไนต
สหรัฐอเมริกา (Base)
1000
60
100

เบนโทไนต
อินโดนีเซีย
1000
60
100

เบนโทไนต
อินเดีย
1000
60
100

เบนโทไนต
ลพบุรี
1000
60
100

เบนโทไนต
กาญจนบุรี
1000
60
100

3. การทดลองวิจัย
3.1 คุณสมบัติทางกายภาพ
การทดลองไดแบงออกเปน 3 สวน คือ การทดสอบคุณสมบัติดานวิทยากระแส การทดสอบคุณสมบัติการซึมผาน และ
การทดสอบความเปนกรด-ดาง โดยไดทําการทดสอบที่อุณหภูมิ 30 60 และ 90 องศาเซลเซียส โดยขั้นตอนและวิธีการทดสอบ
จะปฏิบัติตามมาตรฐานของ API RP 13B
3.1.1 ทดสอบคุณสมบัติดานวิทยากระแส
การทดสอบคุณสมบัติดานวิทยากระแสก็เพื่อวัดคาความหนืด (Viscosity) และคาความแข็งแรงของเจล (Gel strength) ซึ่ง
มีผลตอการไหลของน้ําโคลนขุดเจาะ โดยใชอธิบายการตานทานการไหลและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของของไหล คุณสมบัติดาน
วิทยากระแสจะมีความสัมพันธกับการเคลื่อนที่ของน้ําโคลนจากกนหลุมเจาะและการนําเศษหินจากกนหลุมเจาะขึ้นมาสูผิวดิน
รวมถึงการแขวนลอยเศษหินเมื่อในชวงการหยุดเจาะ
การทดสอบคุณสมบัติทางดานวิทยากระแสในงานวิจัยนี้ไดทําการทดสอบโดยใชเครื่องวัดความหนืด (Fann Viscometer)
รุน 35SA ซึ่งมีความเร็วรอบ จํานวน 6 ความเร็วรอบ ไดแก 600, 300, 200, 100, 6 และ 3 รอบตอนาที (rpm) เปนชนิดแกน
ทรงกระบอกหมุน คาความหนืดที่อานไดจะสัมพันธกับความเร็วรอบ (Rotational speed) ในการศึกษาไดทําการทดสอบตามขอ
ปฏิบัติตามมาตรฐานของ API RP 13B, “Recommended Practice Standard Procedure for Field Testing WaterBased Drilling Fluids” ซึ่งเปนหลักปฏิบัติในการทดสอบน้ําโคลนที่ใชน้ําเปนสวนผสม (API Recommended Practice,
1985)
การคํานวณเกี่ยวกับคุณสมบัติดานวิทยากระแส ในสวนนี้จึงนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของน้ําโคลน
ขุดเจาะและการคํานวณที่เกี่ยวของกับการไหลของของไหล คาตัวแปรของน้ําโคลนขุดเจาะสามารถอธิบายโดยความสัมพันธ
ระหวางแรงเฉือน (Shear stress, τ) และอัตราแรงเฉือน (Shear rate, γ) โดยทําการคํานวณจากคาที่ทําการวัดไดจาก
เครื่องวัดความหนืด โดยสามารถคํานวณไดจากสมการตอไปนี้
τ = 0.01066 × φi × N
(3.1)
γ = 1.703 × RPM
(3.2)
2
เมื่อ τ = แรงเฉือน (Shear stress) ; lbf/ft , γ = อัตราแรงเฉือน (Shear rate) ; sec-1, φi = คาที่อานไดที่เครื่องวัดความ
หนืดที่รอบความเร็วที่สังเกต (Viscometer dial reading), N = คาคงที่สปริงของเครื่องวัดความหนืด และ RPM = ความเร็ว
รอบ (Rotational speed)
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ความหนืดปรากฏ (Apparent viscosity) เปนคาความหนืดที่วัดจากการอานคาจากเครื่องวัดความหนืดที่อัตราแรงเฉือน
ของน้ําโคลนตามมาตรฐาน API โดยความหนืดมีหนวยเปนเซนติปอยส (cP) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการตานทานการไหล
ของของไหล เมื่อมีแรงมากระทํา โดยคาความหนืดสามารถคํานวณไดจากสมการที่ 3.3
ความหนื ดพลาสติ ก (Plastic viscosity) เป นการวัด คาความหนื ดของของไหลเมื่ อใหแรงกระทําเกินจุดคราก (Yield
point) ไปแลว ปจจัยที่ผลตอคาความหนืดพลาสติกคือแรงเสีย ดทานเชิงกล (Mechanical friction) ที่เกิดขึ้นอันไดแกแรง
เสียดทานระหว างของแข็งในน้ําโคลน แรงเสียดทานระหวางของแข็งและของเหลวในน้ําโคลน และแรงเสี ยดทานระหวาง
ของเหลวดวยกันเอง จะเห็นไดวาคาความหนืดพลาสติกนั้นจะขึ้นอยูกับความเขมขนของของแข็งที่แขวนลอยในน้ําโคลน ความ
หนืดพลาสติกสามารถคํานวณไดจากสมการที่ 3.4
จุดคราก (Yield point) เปนอีกตัวแปรหนึ่งที่แสดงถึงการตานทานการไหลของของไหลของน้ํา โคลน เปนการวัดคาแรง
ดึงดูดระหวางมวลที่เกิดจากกระแสไฟฟาเคมี (Electro-chemical attractive forces) ของของไหลภายใตสภาวะการไหล
แรงดังกลาวเปนผลใหเกิดประจุลบเคลื่อนที่มาบริเวณพืน้ ผิวของอนุภาค โดยขึ้นอยูกับคุณสมบัติพื้นผิวของของแข็งในน้ําโคลน
ปริมาณความเขมขนของของแข็ง และสภาพแวดลอมที่เปนกระแสไฟฟาเคมีของไอออนที่ปรากฏ ซึ่งคาจุดครากอาจควบคุมได
โดยใชสารเคมีเติมแตง (Chemical additives) การควบคุมคาจุดครากก็เพื่อรักษาคาความหนืดของน้ํา โคลนใหเหมาะสมสา
หรับการเจาะนั่นเอง คาจุดครากสามารถคํานวณไดจากสมการที่ 3.5
ความแข็งแรงของเจล (Gel strength) เปนการวัดคุณสมบัติธิโซโทรปค (Thixotropic) ของน้ําโคลนเจาะภายใตสภาวะ
สถิต (Static condition) ซึ่งจะคลายคลึงกับจุดคราก โดยคาความแข็งแรงของเจลจะเปนการวัดคาแรงดึงดูดระหวางมวลที่
เกิดจากกระแสไฟฟาเคมีระหวางอนุภาคของแข็ง คาจุดครากและความแข็งแรงของเจลเปนผลมาจากการจับตัวกันของอนุภาค
(Flocculation) ของของไหลที่มีคุณสมบัติธิโซโทรปค คาความแข็งแรงของเจลวัดไดโดยเครื่องวัดความหนืดที่ความเร็วรอบ
3 รอบตอนาที นาโคลนตัวอยางจะถูกตั้งทิ้งไวเปนเวลา 10 วินาที และ 10 นาที ซึ่งจะถูกเรียกวาคาความแข็งแรงของเจล
เริ่มตน (Initial gel strength) และคาความแข็งแรงของเจล ที่เวลา 10 นาที (10 Minutes gel strength) ตามลําดับ โดย
อานคาสูงสุดที่วัดไดที่ความเร็วรอบ 3 รอบตอนาที คาความแข็งแรงของเจล มีหนวยเปน lb/100 ft2 (MI SWACO, 2006)
คาความหนืดปรากฏ ความหนืดพลาสติก และจุดคราก ถูกคํานวณจากคาที่อานจากเครื่องวัดความหนืดที่ความเร็วรอบ 300
และ 600 รอบตอนาที โดยใชสมการจาก API ดังนี้
μa = φ600 / 2
(3.3)
μp = φ600 - φ300
(3.4)
γp = φ300 - μp
(3.5)
เมื่อ μa = คาความหนืดปรากฏ ; cP, μp = ความหนืดพลาสติก ; cP, γp = จุดคราก ; lb/100 ft2
คาตัวแปรจากแบบจําลองพาวเวอลอว (Power Law model) คือ ดัชนีพฤติกรรมการไหล (Flow behavior index, n)
ดัชนีระดับความเขมขนของของไหล (Fluid consistency index, k) คาที่อานไดที่เครื่องวัดความหนืดที่ความเร็วรอบ 600
รอบตอนาที, φ600 และ คาที่อานไดที่เครื่องวัดความหนืดที่ความเร็วรอบ 300 รอบตอนาที, φ300 คํานวณจากคาที่อานจาก
Viscometer เชนกัน ตามสมการ
n = 3.322 log (φ600 / φ300)
(3.6)
n
k = 510φ300 / 511
(3.7)
3.1.2 การทดสอบคุณสมบัติการซึมผาน
การทดสอบคุณสมบัติการซึมผาน (Filtration tests) ก็เพื่อจําลองการซึมผานของของไหลของน้ําโคลน และเพื่อวัดการ
สูญเสียน้ําในน้ําโคลนไปสูชั้นหินที่มีความซึมผานสูง ภายใตสภาพของความดันภายในหลุมเจาะ (Hydrostatic pressure) ที่มี
คามากกวาความดันจากชั้นหินใตดินที่ทาการเจาะผาน การซึมผานของของไหลแบงออกเปนสองประเภทคือ 1) เมื่อน้ําโคลน
เจาะไมมีการหมุนเวียน (Static filtration) และไมมีการรบกวนการเกิดชั้นผนังโคลนที่มีความซึมผานต่ํา (Mud cake) และ
2) เมื่อมีการหมุนเวียนน้ําโคลนเจาะ (Dynamic filtration) และการเกิดชั้นผนังโคลนถูกรบกวนเนื่องจากการไหลของน้ําโคลน
ในงานวิจัยนี้ไดทําการทดสอบแบบกรณีน้ําโคลนเจาะไมมีการหมุนเวียน (Static filtration) เพื่อวัดคุณสมบัติการซึมผานของ
น้ําในน้ําโคลนเจาะตัวอยางตามมาตรฐานของ API โดยใชเครื่องมือการทดสอบคุณสมบัติการซึมผานตามมาตรฐาน
โดยทําการทดสอบคุณสมบัติการซึมผานโดยเครื่อง Baroid standard filter press rig laboratory รุน 821 โดยทําการ
วัดปริมาณการสูญเสียน้ําในน้ําโคลนผานกระดาษกรอง (Filtrate loss volume, มิลลิลิตร) และความหนาของชั้นผนังโคลน
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(Mud cake thickness, มิลลิเมตร) ภายใตสภาวะสถิต เครื่องมือที่ใชทดสอบประกอบไปดวยถวยใสของไหล (Fluid cup) ที่
ถูกยึดโดยที่ยึดจับ กระดาษกรองและเครื่องมือกระบอกอัดความดันดวยกาซไนโตรเจน (N2 Cartridge pressurization) และ
หลอดแกว (Graduated cylinder) สําหรับรองรับน้ําที่ซึมผาน (Filtrate) ที่ผานกระดาษกรอง ในการทดสอบไดทําการอัดกาซ
ที่สูกระบอกที่ความดัน 100 psig เปนเวลา 30 นาที จากนั้นก็จะทําการวัดปริมาณของน้ําที่ซึมผานกระดาษกรองนี้ออกมา
เทียบกับเวลาที่ผานไปเพื่อตรวจวัดปริมาณการสูญเสียน้ําออกจากน้ําโคลนที่เวลาตางๆ
3.1.3 การทดสอบความเปนกรด-ดาง
การทดสอบความเปนกรด-ดาง ก็เพื่อหาความเขมขนของไฮโดรเจนไอออนของน้ําโคลนเจาะ เนื่องจากสภาพความเปน
กรด-ดาง ของน้ําโคลนเจาะนั้นจะมีผลตอการกัดกรอนอุปกรณตางๆ ภายในหลุมเจาะ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองทําการ
ควบคุมความเปนกรด-ดางของน้ําโคลน โดยในการทดลองไดทําการวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของตัวอยางน้ําโคลนเจาะ
โดยใชเครื่องมือวัดคา pH (pH meter) ตามมาตรฐานของ API RP 13B
3.2 คุณสมบัติทางเคมี
3.2.1 การเครื่องวิเคราะหสวนประกอบทางเคมี
การเครื่องวิเคราะหสวนประกอบทางเคมีดวย เครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนต (X-ray Fluorescence Spectrometer,
XRF) นําตัวอยาง ทั้งกอนและหลังทําการผสมน้ําโคลนขุดเจาะ นํามาหาสวนประกอบทางเคมี โดยตัวอยางปริมาณ 0.5 ถึง 1
กรัม ของแตละตัวอยางจะถูกนํามาบีบอัดใหพอดีและผิวหนาเรียบกับที่ใสสารตัวอยาง (Holder) โดยกระจกบาง กอนจะถูก
วิเคราะหดวยเครื่อง Holiba (รุน XGT 5200) X-ray Fluorescence Spectrometer โดยใชเวลาในการวิเคราะห 200
วินาทีตอตัวอยาง ภายใตการใชงานหลอดเอ็กซเรยขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.2 มิลลิเมตร ที่มีกระแส 1 มิลลิแอมแปร และ
กําลัง 30 กิโลโวลต โดยผลลัพธของการวิเคราะหจะถูกแสดงออกมาเปนกราฟที่แสดงความสัมพันธระหวางคาความเขมขนของ
แสง (Intensity) กับ พลัง งานที่ คายออกมาในหนวยของกิ โลอิเ ล็กตรอนโวลต (keV) หลัง จากนั้นจะถูกนํามาวิ เคราะห โดย
โปรแกรมในเครื่องเพื่อหาเปนปริมาณสารประกอบในหนวยรอยละตอไป
3.2.2 การเครื่องวิเคราะหแรองคประกอบ
การเครื่องวิเคราะหแรองคประกอบดวยเครื่องเอ็กซเรยดิฟแฟคโตรมิเตอร (X-ray Diffractometer, XRD) นําตัวอยาง
ทั้งกอนและหลังทําการผสมน้ําโคลนขุดเจาะ นํามาหาโครงสรางผลึกในผงตัวอยาง โดยตัวอยางปริมาณ 1 ถึง 1.5 กรัม ของแต
ละตัวอยางจะถูกนํามาบีบอัดใหพอดีและผิวหนาเรียบกับที่ใสสารตัวอยาง (Holder) โดยกระจกบาง กอนจะถูกวิเคราะหดวย
เครื่อง Bruker (รุน D2 Phaser) X-ray Diffractometer โดยจะใชเวลาในการวิเคราะหประมาณ 10 นาทีตอตัวอยาง ภายใต
การใชงานสภาวะดังตอไปนี้ หลอดทองแดงขนาด 0.4x12 มิลลิเมตร ที่มีกระแส 10 มิลลิแอมแปร และกําลัง 30 กิโลโวลต มี
มุมในการวิเคราะห (2θ) เริ่มจาก 5 ถึง 90 องศา เวลาในการเปลี่ยน 0.2 วินาที โดยมุม (2θ) จะเพิ่มทีละ 0.02 องศา โดย
ผลลัพธของการวิเคราะหจะถูกแสดงออกมาเปนกราฟที่แสดงความสัมพันธระหวางคาความเขมขนของแสง (Intensity) กับ
องศาที่วัดเปลี่ยนแปลงไป (2θ) หลังจากนั้นจะถูกนํามาวิเคราะหหาชนิดของผลึกโดยโปรแกรมสําเร็จในเครื่องและทําการหา
ปริมาณโดยใชโปรแกรม Topas โดยผลที่ออกมาจะแสดงในหนวยรอยละของปริมาณผลึกที่วัดได

ผลการวิจัย
4.1 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
4.1.1 การหาคาคุณสมบัติดานวิทยากระแส
ผลจากการทดลองคาความหนืดปรากฏ คาความหนืดพลาสติก จุดคราก และคาความแข็งแรงของเจล ปริมาตรน้ําในน้ําโคลนที่
สูญเสีย ความหนาของชั้นผนังโคลน และคาความเปนกรด-ดาง ของตัวอยางน้ําโคลนขุดเจาะที่ผสมเบนโทไนตแตละแหลง จะถูก
นํามาเปรียบเทียบกับน้ําโคลนขุดเจาะทีผ่ สมเบนโทไนตสหรัฐอเมริกาเพื่ออางอิง แบบจําลองพาวเวอรลอว ในสวนตัวแปรของดัชนี
พฤติกรรมการไหล (Flow behavior index, n) และดัชนีระดับความเขมขนของของไหล (Fluid consistency index, k) ซึ่งถูก
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คํานวณโดยสมการ 3.6 และ 3.7 คาดัชนีพฤติกรรมการไหลแสดงใหเห็นวาตัวอยางน้ําโคลนแสดงพฤติกรรมการไหลแบบซูโดพลาสติก
(Pseudoplastic) เมื่อ n นอยกวา 1 ดังที่ไดกลาวไปแลว ซึ่งพฤติกรรมการไหลของน้ําโคลนเจาะที่ใชกันทั่วไปจะแสดงพฤติกรรมการ
ไหลอยูระหวางแบบจําลองบิงแฮมพลาสติกและพาวเวอรลอว ซึ่งเรียกวาของไหลแบบซูโดพลาสติก (Pseudoplastic) เชนกัน และคา
ดัชนีระดับความเขมขนของของไหล ของตัวอยางน้ําโคลนมีคา เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมเิ พิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคาความหนืดปรากฏ ของ
ตัวอยางน้ําโคลนที่อธิบายถึงการจับตัวกันของของไหล แตแบบจําลอง พาวเวอรลอวนั้นก็ไมสามารถ อธิบายพฤติกรรมของน้ํา
โคลนไดแนนอนนักเพราะโดยปกติคา คงที่ n และ k จะใชในการคํานวณที่เกี่ยวกับกําลังที่เกิดจากแรงดันของของไหลที่เกิดจากการ
หมุนเวียนน้ําโคลนเปนสวนใหญ
จากภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 5 แสดงกราฟการพล็อตของตัวแปรทางดานวิทยากระแสของตัวอยางน้ําโคลนที่ไดจากการคํานวณที่
อุณหภูมิตา ง ๆ สวนภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางคาความหนืดปรากฏ จากกราฟพบวาที่ทุกอุณหภูมิของตัวอยางน้ําโคลนคา
ความหนืดปรากฏมีคา เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมเิ พิ่มขึ้น อันเปนผลจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทําใหพลังงานภายในระบบของตัวอยางน้ําโคลน
เพิ่มขึ้นจึงเหนี่ยวนําใหเกิดแรงดึงดูดระหวางภายในระหวางอนุภาค (Inter-particle attractive force) ทําใหเนื้อโคลนเคลื่อนที่มาอยู
ใกลกันและเกิดการจับตัว (Agglomerate) ของอนุภาคโคลนขึ้น (Luckham and Rossi, 1999)
การตรวจสอบแบบจําลองบิงแฮมพลาสติก ทําโดยการพล็อตคาความหนืดพลาสติก กับอุณหภูมิ ดังภาพที่ 2 จากผลการทดลอง
พบวาที่ทุกๆ อุณหภูมิ คาความหนืดพลาสติกของตัวอยางน้ําโคลน เมื่ออุณหภูมิของตัวอยางน้ําโคลนเพิ่มขึ้น คาความหนืดพลาสติก
มีคาลดลงเล็กนอย ซึ่งอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลตอน้ําโคลนอธิบายไดวา เมื่ออุณหภูมิของตัวอยางน้ําโคลนเพิ่มขึ้นคาการเหนี่ยวนํา
ไฟฟาของระบบก็จะเพิ่มขึ้น โดยจะเหนี่ยวนําใหอนุภาคประจุบวกละลายอยูที่ผิวของอนุภาคมากขึ้นซึ่งเปนเหตุผลใหเกิดการลดลง
ของคาความหนืดพลาสติกและในขณะเดียวกันคาจุดครากของตัวอยางน้ําโคลน คาความเคนที่จุดครากของตัวอยางน้ําโคลนมีคา
เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของตัวอยางน้ําโคลนเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งเปนผลมาจากการเหนี่ยวนําทางความรอนทําใหเกิดการบวมตัวของ
น้ําโคลน (Luckham and Rossi, 1999)
ในสวนของการตรวจสอบคาจุดครากของตัวอยางน้ําโคลนในการวิจัยนี้ทําโดยการพล็อตจุดครากกับอุณหภูมิ ดังภาพที่ 3จาก
กราฟที่ไดพบวาที่ทุกอุณหภูมิของตัวอยางน้ําโคลนคาจุดครากมีคา เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องมีการจับตัวกันของอนุภาคเพิ่มมากขึ้นทําใหเกิด
การเพิ่มขึ้นของคาความเคนที่จุดคราก (Yield stress) และที่ทุกๆ อุณหภูมิของตัวอยางน้ําโคลนเพิ่มขึ้นดวย การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
นั้นเปนการเพิ่มพลังงานอันตรกิริยา (Interaction energy) ของระบบแขวนลอยของโคลนเบนโทไนต
ในการวิจัยนี้ไดทําการทดสอบคาความแข็งแรงของเจลเริ่มตน (Initial gel strength) และคาความแข็งแรงของเจลที่เวลา 10
นาที (10 minutes gel strength) โดยไดแสดงผลการทดสอบคาความแข็งแรงของเจลของตัวอยางน้ําโคลนโดยทําการพล็อตเทียบ
ความสัมพันธกับอุณหภูมิดังแสดงในภาพที่ 4 ถึง 5 จากการทดลองพบวาคาความแข็งแรงของเจล (Gel strength) มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อ
อุณหภูมิของตัวอยางน้ําโคลนสูงขึ้น คาความแข็งแรงของเจลที่เวลา 10 นาที มีคาสูงกวาคาความแข็งแรงของเจลเริ่มตน ทั้งนี้เปน
เพราะเวลาที่ตัวอยางน้ําโคลนไมถูกรบกวนมากกวาทําใหโคลนเกิดการสรางโครงสรางของเจลที่แข็งแรงกวา แตเมื่อพิจารณาตัวอยาง
น้ําโคลนทีผ่ สมเบนโทไนตแตละแหลง ที่อุณหภูมิ 60 และ 90 องศาเซลเซียส กลับพบวาคา ความแข็งแรงของเจลที่เวลา 10 นาที มี
คานอยกวาคาความแข็งแรงของเจลเริ่มตน ทั้งนี้เปนเพราะวามีการเกิดการลดลงของอุณหภูมิที่มากในระหวางชวงเวลา 10 นาทีของ
การตั้งน้ําโคลนทิ้งไว ทําใหคา ความแข็งแรงของเจลที่เวลา 10 นาที มีคานอยลงกวาที่ควรจะเปน ทั้งนี้จะเห็นไดวาคาความแข็งแรง
ของโครงสรางเจลมีคาขึ้นอยูกับเวลาและอุณหภูมิ อั นจะสงผลทําใหประสิทธิภาพของน้ําโคลนในการทําความสะอาดหลุมและ
แขวนลอยเศษหินเจาะที่มีน้ําหนักในระหวางการหยุดการเจาะหรือไมมีการหมุนเวียนน้ําโคลนมีประสิทธิภาพดีขึ้นดวย
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ภาพที่ 1 กราฟความสัมพันธระหวางความหนืดปรากฏ (Apparent viscosity) กับอุณหภูมิของตัวอยางน้ําโคลนเบนโทไนต

ภาพที่ 2 กราฟความสัมพันธระหวางคาความหนืดพลาสติก (Plastic viscosity) กับอุณหภูมิของตัวอยางน้ําโคลนเบนโทไนต

ภาพที่ 3 กราฟความสัมพันธระหวางจุดคราก (Yield point) กับอุณหภูมิของตัวอยางน้ําโคลนเบนโทไนต

ภาพที่ 4 กราฟความสัมพันธระหวางคาความแข็งแรงของเจลเริ่มตนกับอุณหภูมิของตัวอยางน้ําโคลนเบนโทไนต
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ภาพที่ 5 กราฟความสัมพันธระหวางคาความแข็งแรงของเจลที่เวลา 10 นาที กับอุณหภูมิของตัวอยางน้ําโคลนเบนโทไนต
4.1.2 การหาคาคุณสมบัติการซึมผานของน้ําโคลน
จากภาพที่ 6 แสดงคุณสมบัติการซึมผานของน้ําโคลนที่อุณหภูมิ 30 60 และ 90 องศาเซลเซียส จากกราฟแสดงการ
เปรียบเทียบคาการสูญเสียน้ําในน้ําโคลนในเวลา 30 นาทีของน้ําโคลนเบนโทไนตแตละแหลง โดยพบวากราฟแสดงใหเห็นวา
คาการสูญเสียน้ําในน้ําโคลนนั้นจะขึ้นอยูกับเวลา เมื่อเวลาเพิ่มมากขึ้นคาการสูญเสียน้ําโคลนจะคอย ๆ เพิ่มสูงขึ้น แลวคอย ๆ
เพิ่มขึ้นในอัตราลดลง ทั้งนี้การลดลงของคาซึมผานก็เนื่องมาจากการเกิดการสรางชั้นผนังโคลนอยางตอเนื่องจนเกิดเปนชั้นผนัง
โคลนที่หนาและเสถียร และพบวาคาการซึมผานของน้ําโคลนเบนโทไนตมีคาสูงขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากผล
ของอุณหภูมิทสี่ ูงขึ้นเปนผลใหความหนืดของวัฏภาคของเหลวของน้ําโคลนลดลงและอนุภาคแขวนลอยของโคลนเกิดการจับตัว
กันและเปนผลทําใหเกิดการซึมผานของของเหลวผานชั้นผนังโคลนไดเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 6 ปริมาณการสูญเสียน้ําในน้ําโคลนแบบสถิตตามมาตรฐาน API (API Static filtration loss volume)
ของตัวอยางน้ําโคลนเบนโทไนต ที่อุณหภูมิตาง ๆ
จากภาพที่ 7 แสดงความหนาของชั้นผนังโคลนที่เกิดจากน้ําโคลนที่มีสวนผสมของเบนโทไนตแตละแหลง จากกราฟแสดง
ใหเห็นวาชั้นผนังโคลนมีความหนามากขึ้ นเมื่ออุณหภูมิ สูงขึ้น โดยทั่ วไปนั้นชั้นผนั งโคลนที่มีคุณภาพที่ดี นั้นอาจกลาวไดวามี
คุณสมบัติที่สามารถปองกันการไหลเขามาของของไหลจากชั้นหินใตดิน (Formation fluid inflow) และไมกอใหเกิดความ
เสียหายแกชั้นหินใตดิน (Formation damage) โดยจะตองสามารถปองกันอนุภาคที่มีความละเอียดสูงไหลเขาสูชั้นหินและ
สามารถขจัดออกไดงา ยเมื่อเปดชั้นผลิตน้ํามัน (Amanullar et al., 1995)
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ภาพที่ 7 ความหนาของชั้นผนังโคลน (Mud cake) ที่อุณหภูมิตางๆ
จากภาพที่ 8 แสดงคาปริมาณน้ําที่มีการซึมผานกระดาษกรองกอนการเกิดขึ้นของชั้นผนังโคลนของน้ําโคลนเบนโทไนต โดย
เปนการพล็อตความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําที่ซึมหายไป กับคารากที่สองของเวลา จากกราฟแสดงใหเห็นวาคาการสูญเสียน้ํา
ในน้ําโคลนนั้นเพิ่มขึ้นเปนเสนตรงตามรากที่สองของเวลาที่เพิ่มขึ้น นั่นคือคาการสูญเสียน้ําโคลนเปนสัดสวนโดยตรงกับคารากที่
สองของเวลา จากกราฟแสดงใหเห็นวาไมพบการเกิดคาปริมาณน้ําที่มีการซึมผานกระดาษกรองกอนการเกิดขึ้นของชั้นผนังโคลน
ที่เวลาเทากับศูนย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคาความซึมผาน ของกระดาษกรองที่ใชมีคา ต่ําเกินไป ทําใหไมสามารถหาคาปริมาณน้ําที่
มีการซึมผานกระดาษกรองกอนการเกิดขึ้นของชั้นผนังโคลนได สําหรับการทดสอบวัดคาการซึมผานแบบสถิต (Static filtration
test) ที่อาจใหผลการทดลองที่แมนยําขึ้นนั้นอาจใชการทดสอบที่เรียกวาการทดสอบ Permeability Plugging Test (PPT) โดย
ใชแผนเซรามิคที่ทราบคาความซึมผานที่แนนอน
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ภาพที่ 8 ผลการทดสอบวัดคาการซึมผานแบบสถิต (Static filtration test) ของน้ําโคลนเบนโทไนต
เทียบกับรากที่สองของเวลา (ก) ที่อุณหภูมิ 30 °C (ข) ที่อุณหภูมิ 60 °C และ (ค) ที่อุณหภูมิ 90 °C
4.1.3 การทดสอบวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ําโคลน
จากภาพที่ 9 ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของตัวอยางน้ําโคลนมีความเปนดาง (Alkaline)
มากขึ้น คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ําโคลนขุดเจาะที่ใชน้ําเปนสวนผสมหลัก (Water-based mud) โดยทั่วไปจะถูก
ปรับปรุงใหมีคาอยูในชวงประมาณ 9.5 ถึง 10.5 (Baker Hughes, 2006) ซึ่งสอดคลองกับตัวอยางน้ําโคลนที่มีสวนผสมเบนโท
ไนตแตละแหลงซึ่งมีคา ความเปนกรด-ดาง อยูทปี่ ระมาณ 8.7 ถึง 10.2 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาความเปนดางของน้ําโคลนที่
มีสวนผสมเบนโทไนตแหลงตางๆ อยูในเกณฑมาตรฐานนั้นสามารถชวยลดปญหาการกัดกรอนของทอและอุปกรณที่เกี่ยวของ
กับกิจกรรมการเจาะไดอีกทางหนึ่งดวย

205

ภาพที่ 9 คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของตัวอยางน้ําโคลนที่มีสวนผสมของเบนโทไนต ที่อุณหภูมิตางๆ
4.2 การทดสอบคุณสมบัติทางเคมี
โครงสรางองคประกอบทางเคมี การวิเคราะหองคประกอบเคมีโดยวิธีเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนต พบวาธาตุประกอบหลัก
ของเบนโทไนต (ตารางที่ 2) สวนใหญประกอบดวย MgO, Al2O3, SiO2, CaO และ Fe2O3 ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติโครงสราง
สูตรโมเลกุลของเบนโทไนต และในธาตุประกอบทางเคมีของเบนโทไนตหลังจากผสมน้ําโคลน (ตารางที่ 3) ประกอบดวย MgO,
Al2O3, SiO2, CaO, Fe2O3 และ BaO ในสวน SrO ไมพบในเบนโทไนตอินเดีย และเบนโทไนตอินโดนีเซียและลพบุรีไมพบ SO3
การวิเ คราะห ชนิด และปริมาณของแรธาตุโ ดยวิธีเอ็กซเรยดิ ฟแฟคโตรมิเ ตอร พบวาแร ประกอบหลักของเบนโทไนต
(ตารางที่ 4) สวนใหญประกอบดวย ควอตซ เคโอลิไนต แคลไซต ทัลก และไมโครคลายน และในแรประกอบทางเคมีของเบน
โทไนตหลังจากผสมน้ําโคลน (ตารางที่ 5) สวนใหญประกอบดวย ควอตซ เคโอลิไนต อะนอรไทต ทัลก ไมโครคลายน และ
แบไรต ในสวน แรฮีมาไทต ไมพบในเบนโทไนตสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของน้ําโคลนที่ผสมเบนโทไนต
แตละแหลง พบวาอุณหภูมิ ไมมีผ ลตอการเปลี่ย นแปลงทางเคมี ของโครงสราง องคประกอบและโครงสรางผลึกของแร ซึ่ ง
องคประกอบทางเคมีขึ้นอยูก ับปริมาณของเบนโทไนตและแบไรต
ตารางที่ 2 ธาตุประกอบทางเคมีของเบนโทไนตกอนผสมน้ําโคลน โดยวิธีเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนต
ธาตุประกอบ (%)
MgO
Al2O3
SiO2
SO3
K 2O
CaO
Fe2O3
SrO
Rh2O3
MnO2
TiO2
CaO
ZnO
ZrO2
รวม

สหรัฐอเมริกา
5.18
20.721
69.83
1.14
0.372
1.841
0.747
0.073
0.069
0.007
0.02
100

อินโดนีเซีย
4.544
18.816
59.969
0.42
6.23
7.744
0.078
0.294
0.0613
1.7897
4.133
0.054
100

เบนโทไนต
อินเดีย
3.689
16.674
56.352
0.244
0.171
1.845
19.159
0.122
0.229
1.462
0.037
0.016
100

ลพบุรี
3.834
17.286
69.29
1.26
0.35
1.27
5.32
0.049
0.111
0.164
1.2
1.9
0.017
0.033
100

กาญจนบุรี
2.65
13.461
77.9
0.901
2.504
2.377
0.029
0.074
0.104
100

ตารางที่ 3 ธาตุ ป ระกอบทางเคมี ข องเบนโทไนต ห ลั ง ผสมน้ํ า โคลน โดยวิ ธี เ อ็ ก ซเรย ฟ ลู อ อเรสเซนต ที่ อุ ณ หภู มิ
30 องศาเซลเซียส
ธาตุประกอบ (%)

สหรัฐอเมริกา

น้ําโคลนที่ผสมเบนโทไนต
อินโดนีเซีย
อินเดีย
ลพบุรี
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กาญจนบุรี

MgO
Al2O3
SiO2
SO3
K 2O
CaO
Fe2O3
SrO
Rh2O3
BaO
รวม

4.985
16.016
59.92
17.864
0.412
0.66
2.019
0.173
0.146
0.805
100

4.121
15.816
72.657
0.522
1.197
2.433
0.344
0.279
2.631
100

3.329
14.308
54.038
15.87
0.233
1.345
7.046
0.35
3.481
100

3.435
15.011
48.974
21.789
0.561
2.752
4.796
0.343
0.267
2.072
100

2.219
13.235
76.218
0.867
1.629
1.853
0.528
0.453
2.998
100

ตารางที่ 4 โครงสรางผลึกของแรประกอบทางเคมีของเบนโทไนตกอนผสมน้ําโคลน โดยวิธีเอ็กซเรยดิฟแฟคโตรมิเตอร
แรประกอบ (%)
Quartz (SiO2)
Kaolinite (Al2Si2O5(OH)4)
Hematite (Fe2O3)
Calcite (CaCO3)
Gypsum (CaSO4·2H2O)
Anorthite (CaAl2Si2O8)
Chromite (FeCr2O4)
Talc (Mg3Si4O10(OH)2)
Microcline (KAlSi3O8)
รวม

สหรัฐอเมริกา
18.12
17.65
2.67
2.58
5.93
2.94
27.13
22.98
100

อินโดนีเซีย
15.53
17.01
0.36
6.55
3.11
6.88
2.48
26.18
21.9
100

เบนโทไนต
อินเดีย
20.16
16.43
1.34
8.98
0.4
4.532
2.72
25.17
20.268
100

ลพบุรี
14.06
16.78
0.44
18.63
0.96
1.65
2.06
25.53
19.89
100

กาญจนบุรี
17.2
8.18
0.08
17.19
8.13
5.77
1.4
23.74
18.31
100

ตารางที่ 5 โครงสรางผลึกของแรประกอบทางเคมีของเบนโทไนตหลังผสมน้ําโคลน โดยวิธีเอ็กซเรยดิฟแฟคโตรมิเตอร
ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
แรประกอบ (%)
Quartz (SiO2)
Kaolinite (Al2Si2O5(OH)4)
Hematite (Fe2O3)
Calcite (CaCO3)
Gypsum (CaSO4·2H2O)
Anorthite (CaAl2Si2O8)
Chromite (FeCr2O4)
Talc (Mg3Si4O10(OH)2)
Microcline (KAlSi3O8)
Barite (BaSO4)
รวม

สหรัฐอเมริกา
8.48
5.86
0.27
0.35
6.63
0.12
26.28
4.63
47.38
100

น้ําโคลนที่ผสมเบนโทไนต
อินโดนีเซีย
อินเดีย
11.18
16.24
5.12
4.03
0.32
0.65
0.04
0.15
0.83
0.93
1.71
2.67
0.42
0.72
26.67
22.65
4.31
3.98
49.4
47.98
100
100

ลพบุรี
11.78
4.11
1.19
5.21
0.81
1.02
0.25
22.88
4.02
48.73
100

กาญจนบุรี
11.6
3.23
0.04
0.78
0.46
4.59
0.2
17.63
2.87
58.6
100

4.3 การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร
โดยทั่วไปน้ําโคลนเจาะนั้นมีราคาคอนขางแพง จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหและสรุปถึงความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของ
น้ําโคลนที่นํามาใช โดยทําการเปรียบเทียบราคาเบนโทไนตที่ใชกันทั่วไปในการเจาะ ตารางที่ 6 แสดงราคาเบนโทไนตแตละ
แหลงที่ใ ชผสมในน้ําโคลนเจาะพรอมทั้ งราคาต อหนวย จากตารางที่ 6 จะเห็นวาผลการเปรียบเที ยบราคาของเบนโทไนต
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ลพบุรี มีราคาใกลเคียงกับ กาญจนบุรี และรองมาเปนอินโดนีเซีย อินเดีย และ สหรัฐอเมริกาแพงสุด ดังนั้นการเปรียบเทียบ
ราคาของเบนโทไนต พบวาการนําเบนโทไนตใ นประเทศไทยมาใช สามารถช วยลดค าใชจายในการนํ าเขาเบนโทไนตจาก
ตางประเทศได แตคุณภาพอาจไมเทียบเทาของสหรัฐอเมริกาแตสามารถใชงานได
ตารางที่ 6 ราคาเบนโทไนตแตละแหลง
เบนโทไนต
สหรัฐอเมริกา
อินโดนีเซีย
อินเดีย
ลพบุรี
กาญจนบุรี

ราคา (บาท)
75,000
45,000
38,000
8,000
7,500

หนวย (กิโลกรัม)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

ราคา/หนวย (บาท/กิโลกรัม)
75
45
38
8
7.5

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการทดสอบน้ําโคลนที่มีสวนผสมของเบนโทไนตแตละแหลง สามารถสรุปไดวา น้ําโคลนที่มีสวนผสมของเบนโท
ไนตแตละแหลงนั้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะมีคาความหนืดปรากฏ จุดคราก และความแข็งแรงของเจล สูงขึ้น ในขณะที่คาความ
หนืดพลาสติก นั้นมีคาลดลงเพียงเล็กนอยซึ่งมีคาอยูตามเกณฑตามมาตรฐาน API จากการทดลองพบวาน้ําโคลนที่มีสวนผสม
ของเบนโทไนต ลพบุรี และกาญจนบุรี นั้ นใหค าทางวิท ยากระแสที่เ หมาะสมในการนํ ามาใชง าน ซึ่ งจะมี ผลในการช วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการนําพาเศษหินในระหวางการหมุนเวียนน้ําโคลนจากกนหลุมขึ้นมายังปากหลุมและยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทําความสะอาดหลุม โดยการชวยแขวนลอยเศษหิน คาปริมาณการสูญเสียน้ําในน้ําโคลนตามมาตรฐาน API ของน้ํา
โคลนพบว า เมื่ออุ ณหภู มิสูง ขึ้นถึ ง 90 องศาเซลเซียส คาปริมาณการสูญ เสีย น้ําในน้ําโคลนจากทุกแหล งเหมือนกันคื อมีค า
เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ ซึ่งพบวาเบนโทไนตสหรัฐอเมริกามี ปริมาณการสูญเสีย น้ําในน้ําโคลนนอยที่สุด รองมาเปนเบนโทไนต
อินโดนีเซีย ในสวนเบนโทไนตอินเดีย และลพบุรี มีคาใกลเคียงกัน และเบนโทไนตกาญจนบุรีมีปริมาณการสูญเสียน้ําในน้ํา
โคลนมากที่สุด ในงานทางด านการปองกันการซึ มผานในน้ําโคลนเบนโทไนตกาญจนบุ รีจึงไมเหมาะแกการนํามาใชงาน น้ํ า
โคลนที่มีสวนผสมของเบนโทไนตทุกแหลง มีคาเปนกรด-ดาง อยูในชวงระหวางประมาณ 8.7 ถึง 10.2 ซึ่งจะสามารถชวยลด
ปญหาการกัดกรอนตออุปกรณในระหวางการหมุนเวียนน้ําโคลนได ผลการวิเคราะหองคประกอบเคมี พบวาธาตุประกอบหลัก
ของเบนโทไนตสวนใหญประกอบดวย MgO, Al2O3, SiO2, CaO และ Fe2O3 ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติโครงสรางสูตรโมเลกุล
ของเบนโทไนต และพบวาอุณหภูมิไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของโครงสราง องคประกอบและแร ซึ่งองคประกอบทาง
เคมีขึ้นอยูกับปริม าณของเบนโทไนตและแบไรต ผลการเปรียบเทียบราคาพบวาเบนโทไนตของจั งหวัดลพบุรีและกาญจนบุรี พบว า
สามารถชวยลดค าใชจายในการนํามาใชในน้ําโคลนขุดเจาะและชวยลดการนําเขาเบนโทไนต จากตางประเทศได แต ประสิทธิภาพอาจไม
เทียบเทาของสหรัฐอเมริกาแตสามารถใชงานได โดยคุณสมบัติของเบนโทไนตของจังหวัดลพบุรีดีกวากาญจนบุรีและจัดอยูในกลุมใกลเคียงกับ
เบนโทไนตของประเทศอินเดียจึงสามารถนํามาใชทดแทนได
ขอเสนอแนะ
ในการทดสอบครั้งนี้ไดทําการทดสอบในระดับหองปฏิบัติการ ยังไมมีการทดสอบในสภาวะจริงในหลุมเจาะ ดังนั้น ควรมี
ทดสอบคุณสมบัติการซึมผานแบบมีการหมุนเวียนของน้ําโคลน (Dynamic filtration test) และควรมีการทดสอบน้ําโคลนที่
อยูในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความดันเพิ่มเติมตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความดันตามระดับความลึก ซึ่งจะใกลเคียง
สภาวะหลุ ม เจาะจริง มากกว า ควรมี การศึ กษาอิ ท ธิ พ ลของความเค็ ม หรื อความเป นอิ เ ล็ กโทรไลต ข องน้ํ าโคลนที่ เ กิ ด จาก
สาารอิเล็กโทรไลต เชน โซเดียมคลอไรด โปแทซเซียมคลอไรด เปนตน ซึ่งใชกันโดยทั่วไปในโคลนขุดเจาะ ซึ่งสารเหลานี้ มี
สวนผสมของเบนโทไนตแตละแหลง เพราะวาอาจจะสงผลถึงการกระจายตัวของอนุภาคเบนโทไนตในน้ําโคลนขุดเจาะ
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยพัฒนาแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการ CSR ภายในองคกร และ 2) ประเมินผลประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ CSR ภายใน
การวิจัยเชิงคุณภาพโดย การสัมภาษณเจาะลึก และการสนทนากลุม กับ ประกอบการ SMEs ภาคการผลิตอาหารและการแปร
รูปอาหาร และหนวยงานของภาครัฐ รวมเปน 30 คน ใชการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา เพื่อยกรางรูปแบบ
เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก สถานประกอบการ
SMEs ภาคการผลิต (อาหารและการแปรรูปอาหาร) และเปนสมาชิกสภาหอการคาไทย จํานวน 385 ราย โดยการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้ นตอน มี คาสั มประสิท ธิ์ค วามเชื่อมั่นมากกว า 0.7 ใช สถิ ติพ รรณนา ไดแ ก คาความถี่ ค าร อยละ ค าเฉลี่ ย ค า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเทคนิคการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมิ น
รูปแบบเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารขององคกรสวนใหญยังขาดความเขาใจจึงไมมีการ
สนับสนุนการดําเนินงานดาน CSR แนวคิดองคกรสุขภาวะของ SMEs ไทยเปนการปฏิบัติลักษณะของภาคบังคับมากกวาการ
บรรเทาปญหา และเกื้อกูลตอสุขของคนในองคกร รูปแบบที่ไดจึงควรเปนรูปแบบที่มีความยืดหยุนตอบริบทและความพรอม
ของกลุมผูประกอบการ พนักงานแตละบริษัท ในแตละพื้นที่ ผลการประเมินรูปแบบการจัดการ CSR ภายใน ทั้ง 3 ดานจาก
ผูเชี่ยวชาญคือ โครงสรางองคประกอบ กระบวนการพัฒนาและการนํารูปแบบไปใช มีความถูกตอง เหมาะสม ยืดหยุนและ
ความตองการของสังคม แตจําเปนที่จะตองมีคนกลาง หรือ องคกรหลักเปนผูขับเคลื่อน เริ่มตนจากการสรางตระหนัก ความ
เขาใจการสรางสุขภาวะขององคกรเพื่อใหเกิดความรวมมือ รวมใจจากผูประกอบการและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในการทํา
CSR ภายในองคกร
คําสําคัญ : การจัดการ, ความรับผิดชอบตอสังคม, องคกรสุขภาวะ, การมีสวนรวม
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The Cooperation of Public and Private Sectors for Developing Management
Model for Corporate Social Responsibility (CSR) According to Happy
Workplace Practices in Thai SMEs
Abstract
This Research and Development (R&D) research combined quantitative and qualitative methods
in both data collection and analysis procedures. The purposes of the research were to 1) to develop a
participatory management model for Corporate Social Responsibility (CSR) in the private sector, Thai SMEs
in particular; and 2) to evaluate the effectiveness of the developed management model in the sector.
For qualitative data, in-depth interviews and focus-groups were conducted with 30 respondents including
SME owners in the business of food production and processing and delegates from state agencies
relevant to the business data gained were analyzed via content analysis and used for drafting out CSR
management model. This was to fulfill research purpose 1. For quantitative data, survey questionnaires
were launched to 385 informants including SME owners in the aforementioned business and members of
the Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand. They were stratified and chosen at
multi-stage random, within which everyone was chosen as a sample. The randomness by using stratified
sampling method was at a confidence level of 0.7. Data analysis included descriptive statistics frequency,
percentage, average (Mean), standard deviation, and the analysis of Structural Equation Model. The model
was then evaluated and assessed by mentors, which was to fulfill research purpose 2.
The study reported that the management of most enterprises lacked understanding of internal
CSR, and as the result, they provide minimum support for the implementation of it. The implementation
of internal CSR in accordance with Happy Workplace was mostly done as a requirement set by
management policy rather carried as cordial support with mutual agreement. Preferred CSR management
model should be the one flexible and situational and successful implementation requires cooperation
from concerned staff and management. Structure, elements, and development process were evaluated
and assessed by the experts, and reported that it was qualified, suitable, flexible, and served the need of
the user. Also, the research reported that go-betweens who were neutral towards the belligerents, or
coordinators playing the key role, were in need for the implementation. A good kickoff could be
awareness raising on the benefit of the Happy Workplace, and should be done based on cooperation
between the enterprises and their network relevant to the implementation of the internal CSR.
Keywords: Management Model, Corporate Social Responsibility, Participatory Development
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บทนํา
ประเทศไทยมีความตื่นตัวในเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และเนนเรื่องสิ่งแวดลอมเปนหลักและนําไป
เชื่อมโยงกับกระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอม อีกทั้งในอดีตที่ผานมา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs นับวามีบทบาท
สําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศมาก ในป 2557 สรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศโดยมีมูลคาดานการสงออกทั้งสิ้น 5.2 พันลาน
บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 39.6 ของ GDP รวมทั้งประเทศ (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. รายงาน
สถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2558. กรุงเทพฯ.)

ภาพที่ 1: ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไทย ป 2557
ที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2558
การเปดเสรีการลงทุนนั้น จะเปนตัวกําหนดใหแรงงานไทยตองปรับตัว ปรับฐานคาจางขั้นต่ําขึ้น แตในเชิงการตลาด
ไมไดหมายความวาแรงงานไทยจะมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้นตามคาแรงที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กลับสะทอนวาแรงงานไทยมีตนทุนที่
สูงขึ้นมากกวา ขณะที่เสียงสะทอนจากฝายลูกจางระบุวาการปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํามีสวนชวยใหคุณภาพชีวิตแรงงานดีขึ้น การ
พัฒ นาอย างยั่ งยื นมุ ง เน นการสร างความสมดุ ล ใน 3 ด าน ได แ กเ ศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ ง แวดล อม ส ง ผลให แ นวคิด ความ
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) มีความชัดเจนมากขึ้น โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย รวมถึง
การปฏิบัติตอพนักงานขององคกร สําหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น ขอบเขตการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ยังไมไดมีการ
กําหนดเปนแนวทางปฏิบัติอยางเปนทางการที่ชัดเจน ดังนั้นแตละอุตสาหกรรมจึงมีแนวทางในการแสดงความรับผิด ชอบตอ
สังคมที่แตกตางกันออกไป
ผลจากการศึ กษาหลั กแนวคิ ด CSR ทั่ วโลกพบว า ความรั บผิ ด ชอบขององคกรที่ สํ าคัญ ข อแรก คื อการมี ค วาม
รับผิดชอบตอพนักงานซึ่งถือวาเปน การทํา CSR ในตัวองคกรเอง โดยองคกรตองเริ่มตนจากการดูแลพนักงานกอนเปนอันดับ
แรก การทํา CSR ภายในองคกร สําหรับประเทศไทย ยังมีผูประกอบการจํานวนมากยังขาดความพรอม ขาดความรวมมื อที่
จริงจัง และขาดความเขาใจ ในการดําเนินงาน การทํา CSR ภายในองคกร ถือไดวาเปนการทํา CSR อยางแทจริง และยั่งยืน
กวาการทํา CSR ภายนอกองคกรที่มีจุดมุงหมายเพียงเพื่อหวังผลทางการตลาดเทานั้น
การทํา CSR กับแรงงาน ซึ่งองคกรควรใหความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากเปนผูที่มีสวนสําคัญในการ ขับเคลื่อน
ธุรกิจใหมีความเติบโต และมั่นคงอยางในปจจุบัน องคกรจึงควรดูแล และปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ให ผลตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่องภายใตแนวคิดที่วา ถาบริษัท
ไมสามารถรับผิดชอบตอคน และผลิตภัณฑของบริษัทได แลวบริษัทจะรับผิดชอบตอสังคมไดอยางไร จะเห็นไดวาการสรางสุข
ในองคกรมีความสําคัญจึงเกิดแนวคิดและการพัฒนามาอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหคนมีความสามารถในการดําเนินงานเต็มตาม
ศักยภาพสงผลใหองคกรไดผลผลิตตามเปาประสงค ดังคํากลาวที่วา“คนสําราญ งานสําเร็จ” ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อใหคนเปนพลังขับ
เคลื่อนที่สําคัญสําหรับองคกรในอนาคต ดวงเนตร ธรรมกุล และคณะ. (2554).
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ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของความสําเร็จจากการทํา CSR ภายในองคกร
หลักการสราง “องคกรแหงความสุข” นําพาความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้นแทจริงตองเริ่มตน จากความ
รับผิดชอบตอพนักงานในองคกรกอเกิดเปนองคกรที่มีความสุขในการใชชีวิต รวมทั้งมีความสุขในการทํางานของคนใน
องคกร ดวยวิธีคิดดังกลาวเปนแนวคิดการเชื่อมโยงคุณคาระหวางพนักงานองคกรและสังคมอยางสมดุล”

ภาพที่ 3 สภาพปญหาการใหความรวมมือในดานความรับผิดชอบตอสังคม
ความจําเปนในการทํา CSR จากกระแสของสหภาพยุโ รป หรือ EU ตองการเปน trend setter ในเรื่ องความ
รับผิ ดชอบของบริษัทและองคกรธุร กิจตอประเด็นดานสัง คม ซึ่ง ตามแนวคิด ของ EU แลวรวมถึงประเด็นการเคารพสิท ธิ
มนุษยชน สวัสดิภาพแรงงาน ความเทาเทียมกัน การดูแลลูกจาง การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ฝกอบรมให
มีทั กษะความก าวหนา คือ ตั วอย าง CSR กั บกลุ มพนั กงานหรือลู กจ าง เมื่ อเขาเหลานั้ นมี ค วามสุ ข ในงานที่ทํ า ผลิ ตภาพ
(Productivity) ก็เพิ่มขึ้น จึงเปนที่นาสนใจวากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่ไดลงทุนไปไดกอใหเกิดผลประโยชนมากกวา
ตนทุนของทรัพยากรหรือปจจัยนําเขาหรือไม มีผลดีที่สะทอนกลับมายังองคกรอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. พัฒนารูปแบบการจัดการ CSR ภายในที่นําไปใชทดลองปฏิบัติ อยางมีประสิทธิภาพ
2. ประเมินผลประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ CSR ภายใน
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยพัฒนา (Research and Development)เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods
Research ) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุมตัวอยาง ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยตาม
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วัตถุประสงคการวิจัย แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมขอมูลเชิงประจักษ โดยการสัมภาษณเจาะลึกจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการ SMEs ภาคการผลิต (อาหารและการแปรรูปอาหาร) และเปนสมาชิกสภาหอการคา
ไทย จํานวน 10 คนที่ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) จังหวัดละ 5 คน
และสัมภาษณแบบเจาะลึก กับภาครัฐที่เกี่ยวของ จํานวน 5 คน รวมเปน 10 คน และการสนทนากลุมยอย (Focus Group)
ผูประกอบการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนไดเสีย ผูที่เกี่ยวของ จํานวน 30 คน และการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และ
สนทนากลุม เพื่อยกรางรูปแบบและปรับปรุงรูปแบบ เพื่อใหแนวทางการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสําหรับกลุมผูประกอบการของ สถานประกอบการ SMEs ภาคการ
ผลิต (อาหารและการแปรรูปอาหาร) และภาคีเครือขายจากภาคสวนตางๆ แบบภาครัฐรวมเอกชน สูการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี ตามแนวคิดองคกรสุขภาวะและ ขั้นตอนที่ 3 การนําเสนอรูปแบบ และประเมินผล จัดเวทีประชาพิจารณ
เพื่อตรวจทานและแกไข
ประชากรที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 กลุมไดแก ภาครัฐและภาคเอกชนสถานประกอบการ SMEs ภาคการ
ผลิต (อาหารและการแปรรูปอาหาร) และเปนสมาชิกสภาหอการคาไทย ในพื้นที่เปาหมาย 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ นครปฐม
กลุ ม ตั วอย างที่ ใ ช ใ นการวิ จัย แบ ง ออกเป น 2 กลุ ม คื อ 1) ตั วแทนภาครัฐ 2 หน วยงานได แ ก กรมสวั ส ดิ การ
กระทรวงแรงงาน, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กลุมผูประกอบการที่เปนเปนตัวแทนจาก
ภาคเอกชน ในฐานะของกลุมผูประกอบการธุรกิจ ภาคการผลิต (อาหารและการแปรรูปอาหาร) โดยขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยใชการ
สัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ตัวแทนภาครัฐ และกลุมผูประกอบการที่เปนเปนตัวแทนจากภาคเอกชน ในฐานะ
ของกลุมผูประกอบการธุรกิจ ภาคการผลิต (อาหารและการแปรรูปอาหาร) จํานวน 20 และสัมภาษณกลุม (Focus Group)
จํานวน 30 คน ซึ่งมิใชกลุมสัมภาษณเจาะลึก โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) สวน
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหเชิงเนื้อหา เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1
สวนขั้นตอนที่ 2 เก็บขอมูลเชิงปริมาณใชแบบสอบถามกับสถานประกอบการภาคการผลิต (อาหารและการแปรรูป
อาหาร) จํานวน 385 คน โดยวิธีการสุ มตัวอยางแบบ หลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามไปให ผูเ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหา (Content Validity) ใช ดัช นี IOC (Item Objective
Congruence) กําหนดคาดัชนี IOC ตั้งแต 0.6-1.0 ขึ้นไป แลวทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่มีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการภาคการผลิต (อาหารและการแปรรูปอาหาร) ซึ่งมิใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน มาวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ได คาระดับ ความเชื่ อมั่นที่ระดับ 0.95 และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชสถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเทคนิคการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง และการแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนด เพื่อ
ตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2
ผลการวิจัย
ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนีท้ ําใหทราบถึงสถานการณปจจุบัน เพื่อการพัฒนารูปแบบการ
จัดการดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตามแนวคิดองคกรสุขภาวะ พบวาบทบาทหนาที่ของภาครัฐและภาคเอกชน
พบวา อันดับแรก คือ ดานความรวมมือ สุขดวยการจัดการ รองลงมาไดแก ดานสุขดวยบรรยากาศในที่ทํางาน และ ดานสุข
กระบวนการสรางสุข และผลสะทอนกลับของผูมีสวนไดสวนเสียจากการทํา CSR ภายในตามแนวคิดองคกรสุขภาวะใน
ภาพรวมพบวา อันดับแรก คือ ดานประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงขึ้น รูปแบบที่ตองการตองประกอบดวยเหตุผลและ
ปจจัยตางๆ ดังนี้
1. การสรางความสุขภาวะขององคกรมีความจําเปน อีกทั้งมีความสําคัญยิ่งในการเปนกลไก และเครือ่ งมือในการ
สรางคุณคาใหแกองคกร
2. สภาพแวดลอมทางกายภาพ (The physical work environment) ในการทํางานไดแก สภาวะความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสุขลักษณะ ปจจัยสําคัญในการสรางสรรคสุขภาพที่ดี ในสวนของสิ่งแวดลอม การปรับปรุงสิ่งแวดลอมทั้ง
กายภาพและทางสังคม
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3. ความสัมพันธภายในกลุมทํางาน ความสัมพันธกับชุมชนภายนอกความพึงพอใจ และขวัญในการทํางานของ
พนักงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจของพนักงาน
4. สภาพแวดลอมทางจิตสังคม (The psychosocial work environment) วัฒนธรรมองคกร ทัศนคติ ความเชื่อ
คานิยม และการปฏิบัติ และสงผลกระทบตอความผาสุกของพนักงานทั้งดานรางกายและจิตใจ
5. แหลงของสุขภาวะบุคคลในที่ทํางาน (Personal health resources in the workplace) หมายถึง
สภาพแวดลอมที่สนับสนุนบริการสุขภาพ ขาวสาร ทรัพยากรและโอกาสที่บริษัทจัดเตรียมไวสําหรับพนักงาน
6. การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุถึงสถานที่ทํางานที่สงเสริมสุขภาพมีแนวคิดที่สําคัญ 2 ประการ คือ การปองกัน
สุขภาพ และการสงเสริมสุขภาพซึงอาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
7. บุคลากรดานบุคคล ถามีควรปรับเปลี่ยนบทบาท จากที่เคยเนนเฉพาะการสนับสนุนการรักษาพยาบาล มาเนน
การสรางเสริมสุขภาพแบบในเชิงบวก ใหมากขึ้น
สวนการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR ) การวิเคราะห
แบบจําลองสมการโครงสราง ภายหลัง การปรับแกโมเดล (adjusted model) พบวา แบบจําลองสมมติฐานมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูล เชิงประจักษ โดยมีตัวบงชี้ความกลมกลืน ดังนี้ 2=20.83, df= 12, p-value = 0.053 ; Relative 2=
1.736; RMSEA = 0.044; SRMR= 0.009; GFI = 0.991; AGFI = 0.942; CFI = 0.999; CN = 758.371

ภาพที่ 1 แบบจําลองโครงสรางเชิงสาเหตุรูปแบบการจัดการดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตามแนวคิดองคกรสุขภาวะ
ผลการประมาณคาพารามิเตอร สัมประสิทธิ์อิทธิพลมีสวนใหญตรงกับสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว ภาพรวมของโมเดล
หลั ง จากได รั บการปรั บ ใหมมี ค วามสอดคล องกับ ข อมู ลเชิ ง ประจั กษม ากขึ้น และผ านเกณฑ ม าตรฐานที่ กําหนด ดัง นั้ นใน
การศึกษาโมเดลนี้ จึงใชโมเดลที่ปรับใหม (modified model) อธิบายอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอแนวทางการพัฒนารูปแบบ
การดําเนินการงานดาน CSR ตามแนวคิดองคกรสุขภาวะ ของ SMEs ไทย
ผลการประเมินรูปแบบ ซึ่งแบงออกเปน 4 สวนสําคัญ คือ แบบภาครัฐ แบบภาคเอกชน แบบภาครัฐรวมเอกชน ใน
ระดับดีมาก จํานวน 4 คน และอยูในระดับดี จํานวน 1 คน ผลการรับรองของผูเชี่ยวชาญที่มีตอภาพรวม พบวา สวนใหญ
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นในการรับรองรูปแบบฯ ในระดับดีมาก ทั้ง 3 ดานคือ 1)โครงสรางและองคประกอบของรูปแบบ 2.)
กระบวนการพัฒนารูปแบบ 3) ดานที่ 3 การนํารูปแบบไปใช นอกจากนั้นรูปแบบที่ไดนั้นตองมี ดังนี้
1. รูปแบบที่นําเสนอมีความถูกตองเหมาะสมกับความตองการของ ผูประกอบการ SMEsไทย ดานการผลิตอาหาร และ
การแปรรูปอาหาร อี กทั้ งกลุ มสัง คม แตจําเป นที่ จะต องมี คนกลางเปนผูขั บเคลื่อน สร างเจตคติ สรางความตระหนัก และ
ประสานนโยบายในระยะเริ่มตน เพื่อใหสามารถนํารูปแบบที่พัฒนาไปใชและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
2. รูปแบบที่ไดควรเปนรูปแบบที่มีความยืดหยุนตอบริบทและความพรอมของกลุมผูประกอบธุรกิจ SMEs ดานการ
ผลิตอาหาร และการแปรรูปอาหาร ในแตละแหง
3. ควรนํากราฟก หรือแผนภาพมาใชในการสรุปภาพรวมของรูปแบบ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ งายขึ้นและสามารถ
นําไปใชไดอยางสอดคลองกับบริบท
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4. ความยั่งยืนของการนํารูปแบบไปใช ตองเกิดจากความตื่นตัวและเริ่มตนจากความตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนารูปแบบการจัดการดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตามแนวคิดองคกรสุขภาวะของ SMEsไทย ดานการผลิตอาหาร
และการแปรรูปอาหาร ซึ่งตองไดรับการกระตุนใหเกิดความตื่นตัวและสนับสนุนอยางตอเนื่อง
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตามแนวคิดองคกรสุขภาวะ คือ ดานความรวมมือ
สรางความสุขดวยการจัดการ รองลงมาไดแก ดานสุขดวยบรรยากาศในที่ทํางาน และ ดานสุขกระบวนการสรางสุข เพื่อสราง
ความสําเร็จใหกับองคกรดวยการที่พนักงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงขึ้น สวนรูปแบบที่ตองการตอง
ประกอบดวยเหตุผลและปจจัยตางๆ ดังนี้
1. การสรางความสุขภาวะขององคกรมีความจําเปน อีกทั้งมีความสําคัญยิ่งในการเปนกลไก และเครื่องมือในการ
สรางคุณคาใหแกองคกร
2. สภาพแวดลอมทางกายภาพ (The physical work environment) ในการทํางานไดแก สภาวะความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสุขลักษณะ ปจจัยสําคัญในการสรางสรรคสุขภาพที่ดี ในสวนของสิ่งแวดลอม การปรับปรุงสิ่งแวดลอมทั้ง
กายภาพและทางสังคม
3. ความสัมพันธภายในกลุมทํางาน ความสัมพันธกับชุมชนภายนอกความพึงพอใจ และขวัญในการทํางานของ
พนักงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจของพนักงาน
4. สภาพแวดลอมทางจิตสังคม (The psychosocial work environment) วัฒนธรรมองคกร ทัศนคติ ความเชื่อ
คานิยม และการปฏิบัติ และสงผลกระทบตอความผาสุกของพนักงานทั้งดานรางกายและจิตใจ
5.แหลงของสุขภาวะบุคคลในที่ทํางาน (Personal health resources in the workplace) หมายถึง สภาพแวดลอมที่
สนับสนุนบริการสุขภาพ ขาวสาร ทรัพยากรและโอกาสที่บริษัทจัดเตรียมไวสําหรับพนักงาน
6. การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุถึงสถานที่ทํางานที่สงเสริมสุขภาพมีแนวคิดที่สําคัญ 2 ประการ คือ การปองกัน
สุขภาพ และการสงเสริมสุขภาพซึงอาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
7. บุคลากรดานบุคคล ถามีควรปรับเปลี่ยนบทบาท จากที่เคยเนนเฉพาะการสนับสนุนการรักษาพยาบาล มาเนน
การสรางเสริมสุขภาพแบบในเชิงบวก ใหมากขึ้น
สวนการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR ) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็น
ในการรับรองรูปแบบฯ ในระดับดีมาก มีความถูกตองเหมาะสมกับความตองการของ ผูประกอบการ SMEsไทย มีความ
ยืดหยุนตอบริบทและความพรอม ทําใหเกิดความเขาใจที่ งายขึ้นและสามารถนําไปใชไดอยางสอดคลองกับบริบท และควร
ไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยมีประเด็นที่ไดนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ขอที่ 1) การพัฒนารูปแบบการจัดการ CSR ภายในองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ
1. ภาครัฐบาลตองสนับสนุนและสงเสริมการใหความรู ความตระหนัก ความเขาใจเพื่อใหเกิดความรวมมือ รวมใจ
จากผูป ระกอบการและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของควรมีบทบาท องคกรจึงควรดูแล และปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ให
ผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมมาก โดยมีแนวคิดวา ถาบริษัทไมสามารถรับผิดชอบตอคน และผลิตภัณฑของบริษัทได
แลวบริษัทจะรับผิดชอบตอสังคมก็เปนเรื่องที่ยาก สอดคลองกับ นงชนก ผิวเกลี้ยง และ ธีระเดช ริ้วมงคล. (2556) ที่พบวา
ภาครั ฐ บาลต อ งสนั บ สนุ นและส ง เสริ ม การให ค วามรู ความตระหนั ก ความเข า ใจเพื่ อ ให เ กิ ด ความร ว มมื อ ร วมใจจาก
ผูประกอบการและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของนั้นคือกุญแจสําคัญ ทั้งยุทธศาสตร วิธีคิด และการดําเนินการ
2. สร างสภาพแวดล อมการทํ างานที่ ส นับ สนุ นให เ กิ ดสุ ข ภาพที่ ดี แ ละมี ค วามปลอดภั ย ในการทํ างาน พั ฒ นา
วัฒนธรรมของสถานที่ทํางาน ซึ่งใหคุณค า ในมีสวนรวม สรางชุมชนพนักงาน สอดคลองกับ ไพรัช จันทสุวรรณโณ (2555)
พบวาในชีวิตการทํางานที่มีความสุขนั้น นอกจากจะมี งานทําแลวจะตองเปนงานที่มีสภาพแวดลอมที่ดี มีความมั่นคงในการ
ทํางานโดยไดรับสวัสดิการตาง ๆ มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ
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3. ผูประกอบการจํานวนมากยังขาดความพรอม ขาดความรวมมือที่จริงจัง และขาดความเขาใจ ในการดําเนินงาน
ยังคงเปนปญหาและสวนนอยที่ไดรับการปรับเปลี่ยนนโยบายใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว สอดคลองกับCommunication
& Information Resource Center Administrator (CIRCA), 2004: 8 ที่พบวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีปญหา
ดานการตระหนักถึงความสําคัญ และมองการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมลพนักงานในองคกร เปนภาระตนทุนของ
กิจการ
4. บรรยากาศในองคกรที่ดี ความสัมพันธที่ดี การประสานงาน การชวยเหลือกันก็ดีขึ้น การทํางานมีประสิทธิภาพ
สูง ขึ้น คุ ณภาพของสิ นค า และบริการตรงตามความตองการของลู กค า สง ผลให การประกอบการของบริษัทดี ขึ้นสามารถ
แบงปนผลกําไร มาตอบแทนพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับ ดวงเนตร ธรรมกุล, ขวัญเมือง แกวดําเกิง และ อัจศรา ประเสริฐสิน.
(2554).หลักการที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมากในการปรับปรุงสุขภาวะ ความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของพนักงาน
ตองมีการพัฒนานโยบายและนําไปปฏิบัติในระดับชาติและระดับองคกร
5. ชุ ม ชนบริ ษัท (Enterprise community involvement) เป นความเชื่ อมโยงของชุ ม ชนและบริ ษัท อั น
ประกอบดวย กิจกรรม ทักษะความเชี่ยวชาญและแหลงทรัพยากรอื่นๆ ความผูกพันของบริษัท สภาพชุมชนทั้งทางกายภาพ
และสัง คม กอใหเ กิด ผลกระทบต อสุ ขภาพกายและสุขภาพใจ ความปลอดภัย และความผาสุ กของพนักงานและครอบครั ว
สอดคล องกับงานวิจัยของ Wilson, Deloy, Vandenberg, Richardson, and McGrath (2014) ศึกษาเรื่อง “Work
Characteristics and Employee Health and Well-Being: Test of a Model of Healthy Work Organization" ศึกษา
ตัวแปร 6 ดาน คือ (1) คุณลักษณะองคกร (2) บรรยากาศองคกร (3) การออกแบบงาน (4) งานในอนาคต (5) การตัดสินใจใน
งาน และ (6) สุขภาพและความผาสุกของพนักงาน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ขอที่ 2) ประเมินผลประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ CSR ภายใน
ผลการรับรองของผูเ ชี่ยวชาญที่มีตอภาพรวมของรูปแบบการจัดการดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตามแนวคิดองคกรสุข
ภาวะของ SMEsไทย อยูใ นระดับ ดี มาก รู ปแบบที่ ได ค วรเปนรูป แบบที่ มีค วามยืด หยุนตอบริบ ทและความพรอมของกลุ ม
ผูประกอบการ พนักงานแตละบริษัท ในแตละพื้นที่ รวมทั้งการนํากราฟก หรือแผนภาพเพื่อนํามาใชในการสรุปภาพรวมของ
รูปแบบ สอดคลองกับ วาโร เพ็ งสวัสดิ์ , 2553) ที่กลาววา การทดสอบรูปแบบด วยการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ เนนการ
วิเคราะหและวิจารณอยางลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่ถูกพิจารณาเขาดวยกันตามวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดขอสรุป
เกี่ยวกับขอมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งที่จะทําการประเมิน
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผลการรับรองของผูเชี่ยวชาญที่มีตอภาพรวมของรูปแบบการจัดการ CSR อยูในระดับ
ดีมาก รูปแบบที่ไดจึงเปนรูปแบบที่มีความยืดหยุนตอบริบทและความพรอม ของกลุม SMEs ไทย ในแตละพื้นที่ รวมทั้งการนํา
กราฟก หรื อแผนภาพมาใช ในการสรุป ภาพรวมของรูป แบบ เพื่ อใหเ กิดความเขาใจที่งายขึ้ นและสามารถนํ าไปใชไ ดอยาง
สอดคลองกับบริบท และยังสอดคลองกับ วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2553). ที่กลาวเสริมวา รูปแบบทีดีควรมีลักษณะเปนการสราง
ความคิดรวบยอด (Concept) แสดงความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางตัวแปรเพื่อนําไปสูการทํานายผลที่ตามมา
ขอเสนอแนะ
1.ภาครัฐบาลและภาคเอกชนควรรวมกันสงเสริมใหมีการกอตั้งองคกรอิสระ (สหกรณหรือสมาคม) ซึ่งเปนองคกรหลัก
ในการขับเคลื่อนการทํา CSR ภายในองคกรเพื่อเปนองคกรสุขภาวะอยางแทจริง
2. รณรงคสงเสริมการการทํา CSR ภายในองคกรเพื่อเปนองคกรสุขภาวะอยางเรงดวนและเปนรูปธรรมที่ดําเนินการ
โดยทันทีตามรูปแบบการจัดการดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตามแนวคิดองคกรสุขภาวะของ SMEsไทย ในมิติความ
รวมมือภาครัฐรวมเอกชน
3. สงเสริมการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมในระดับตางๆ เพื่อใหเกิดความเขมแข็ ง
ในการสรางกลุมธุรกิจที่มีสงเสริมการการทํา CSR ภายในองคกรเพื่อเปนองคกรสุขภาวะอยางแทจริงสูความยั่งยืนตอไป อาจ
จัดใหมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) การจัดการ
ความรู (Knowledge Management : KM)
4.ภาครัฐบาลใหความชวยเหลือผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมในระดับตางๆ โดยรัฐบาลอาจใหแรงจูงใจ หรือออก
กฎหมายที่ เปนการสนับ สนุนหนวยงานดังกลาวเพื่อใหเกิ ดความเขมแข็งในการสรางกลุ มธุร กิจที่มี สงเสริม การการทํา CSR
ภายในองคกรเพื่อเปนองคกรสุขภาวะ ในลักษณะของ Win-Win Situation คือทุกฝายเปนผูชนะและไดประโยชน
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5.ภาครัฐ บาลควรสง เสริมการเผยแพรประชาสัม พันธให ความรู เกี่ ยวกั บหลักการตาง ๆ ที่ส งเสริม การการทํ า CSR
ภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.ควรมีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการการทํา CSR ภายในองคกรเพื่อเปนองคกรสุขภาวะ
อยางแทจริงที่มีอยูในหลายกฎหมาย และมีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพ โดยการบูร ณาการการ
บริหารจัดการระหวางหนวยงานอยางแทจริง เชน การสงเสริมเรื่องเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
7. ภาครัฐบาลควรมีการรณรงคใหประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอธุรกิจที่มีการทํา CSR ภายในองคกรเพื่อเปนองคกรสุข
ภาวะ อันนําไปสูการบรรเทาปญหาดานแรงงาน การสูญเสียทรัพยากรบุคคลและกอใหเกิดปญหาทางสังคมตอไป โดยในภาค
ครัวเรือนควรเลือกบริโภคสินคาและผลิตภัณฑที่ผลิตและจําหนายจากโรงงาน หรือธุรกิจอุตสาหกรรมที่สงเสริม การทํา CSR
ภายในองคกร อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
เอกสารอางอิง
ดวงเนตร ธรรมกุล, ขวัญเมือง แกวดําเกิง และอัจศราประเสริฐสิน. (2554). การพัฒนาดัชนีองคกรสุขภาวะ. วารสารวิจัยทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ. 5(2),8-19.
นงชนก ผิวเกลี้ยง และธีระเดช ริ้วมงคล. (2556). ปจจัยสวนบุคคลและสภาพแวดลอมในการทางานที่มีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในสานักงานประกันสังคม.วารสารการเงิน การลงทุน การตลาดและการ
บริหารธุรกิจ. 3(2).
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2553). การวิจัยพัฒนารูปแบบ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2553.
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2558). รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป
2558. คนวันที่ 15 มกราคม 2559 จาก http://www.sme.go.th/th/ report-year- 2558
Communication & Information Resource Center Administrator (CIRCA). (2004). European
Multistakeholder Forum on Corporate Social Responsibility Final Report: Round Table Report
“Improving Knowledge about CSR “, 29 June 2004 Final Report. Retrieved August 28 2016 from
http://circa Europa. Eu/irc
Cronbach, L.J. (1990). Essentials of psychological testing. (5th ed.). New York: Harper & Row. pp. 202-204.
Wilson, Deloy, Vandenberg, Richardson, and McGrath (2014). “Work Characteristics and Employee
Health and Well-Being: Test of a Model of Healthy Work Organization"

218

แนวทางการพัฒนาตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม
อาทิตยาพร อรุณพิพัฒนพงศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
atitayaporn@npu.ac.th

บทคัดยอ
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการทํ าการตลาดออนไลนในธุรกิ จ
โรงแรม และเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให
ไดรับขอมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาและตรงตามวัตถุประสงคในการดําเนินการวิจัย มีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งทําการสัมภาษณผูบริหารที่ดูแลดานการตลาดของโรงแรม จํานวน 7 คน
ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จากผลการวิจัย พบวา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนมมีการดําเนินงาน
ภายใตแ นวคิ ดที่ เนนความสะดวกสบายแกลูกคาในราคาไมแ พง มี การใชชองทางการจั ดจําหน ายหลายชองทาง ได แก สื่ อ
สิ่งพิมพ โทรศัพท โดยเฉพาะทางอินเตอรเน็ตธุรกิจโรงแรมไดมีการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา มีการ
จัดทําเว็บไซตและการใชสื่อสังคมออนไลนของโรงแรม นอกจากนี้ไดมีการใชเว็บไซตของตัวแทนจําหนายหองพักออนไลน เชน
อโกดาดอทคอม และบุคกิง้ ดอทคอม ในการสํารองหองพัก ใหขอมูล แสดงรูปภาพ ขอเสนอแนะ และกฎระเบียบตาง ๆ ของ
โรงแรม ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผานมาพบวามีอัตราการสํารองหองพักมากกวารอยละ 80 ของจํานวนหองพักที่เปดใหบริการ
รวมกับเว็บไซตดังกลาว
ดานแนวทางการพัฒ นาตลาดออนไลน ของธุร กิจโรงแรมในจัง หวัด นครพนม ควรมีการเพิ่ม ชองทางการโฆษณา
ออนไลน การพัฒนาชองทางการตลาดผานสังคมออนไลน การพัฒนาชองทางการคนหาดวยคําสําคัญ เพื่อใหกลุมลูกคาที่สนใจ
เขาพักสามารถหาขอมูลโรงแรมไดงาย สามารถเพิ่มยอดการสํารองหองพักโดยตรงกับทางโรงแรม รวมถึงการทําการตลาดผาน
เว็บไซตของตัวแทนจําหนายหองพักออนไลน ซึ่งทําใหโรงแรมเปนที่รูจักไดทั่วโลกและสามารถขายหองพักไดตลอดเวลา
คําสําคัญ: การพัฒนาตลาดออนไลน, จังหวัดนครพนม, ธุรกิจโรงแรม
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Abstract
This research aimed to study the marketing factors that related to online marketing in the hotel
business and propose online marketing development guidelines in Nakhon Phanom province. This
research used qualitative research to ensure that the gathered data was covered and satisfied the
objective. The research tool was structured interviews by interviewing the seven hotels’ marketing
managers in Mueang district Nakhon Phanom province. The result showed that hotel business in Nakhon
Phanom performing under the concept of focusing the customer well-being and saving the budgets. They
had many marketing channels such as printing media, telephone, and especially the internet, which they
adapted to meet the customers' requirements by using website, social media, also using Online Travel
Agency (OTA) such as Agoda, and Booking.com by providing pictures, reviews, and hotel rules. The past
performance showed that the booking ratios were more than 80 percent of the total allotment from their
websites.
For the online marketing development of hotel business in Nakhon Phanom province aspect, there should
have been online advertising channels, development of the social media marketing channel, and
development of Search Engine Optimization (SEO). These will make the customer access to the hotel
information easier also increasing the booking through the direct booking. Besides, online marketing
through OTA will make the hotel well known and they will be able to the book all the time.
Keywords: hotel business, online marketing development, Nakhon Phanom province
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บทนํา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทย ถื อเป น แหล ง รายได สํ าคั ญ ที่ นํา มาซึ่ ง เงิ นตราต างประเทศ การสร างงาน และการกระจายความเจริ ญ ไปสู ภู มิ ภ าค
นอกจากนี้การทองเที่ยวยังมีสวนสําคัญในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของการคมนาคมขนสง รวมไปถึงการคาและการ
ลงทุ น อุต สาหกรรมการทองเที่ยวมีแ นวโน มการแข งขั นรุ นแรงขึ้ นตามลําดับ มี การเปลี่ ยนแปลงอย างรวดเร็ วและมีค วาม
ออนไหวงายจากปจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได (แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ, 2555)
ประเทศไทยเปรียบเสมือนสวรรคบนดิ นของนักท องเที่ยวทั่วโลก จึ งไมแปลกที่ธุรกิจด านการทองเที่ยว สามารถทํ า
รายไดหลักใหประเทศไทยเรื่อยมา ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ลงตัว เสนหของภูมิประเทศและสภาพอากาศ ทําใหนักทองเที่ยว
ทั่วโลกนับประเทศไทยเปนหนึ่งในสวรรคที่ตองมาเยือน ดังนั้น ธุรกิจโรงแรม ที่พัก รีสอรทตางๆ จึงเกิดขึ้นมากมายตามแหลง
ทองเที่ยวชั้นนําทั่วประเทศ เชน ภูเก็ต กระบี่ พัทยา ฯ ตั้งแตโรงแรมขนาดเล็กจนถึงโรงแรมระดับหรูหราชื่อดังระดับโลก เพื่อ
ชวงชิงเม็ดเงินมากกวา 50,000 ลานบาทตอป ที่วิ่งวนเวียนไปมาในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เมื่อโรงแรม ที่พัก รีสอรท เพิ่มขึ้น
เปนจํานวนมาก การแขง ขันในกลุมธุ รกิจโรงแรมยอมสูงขึ้ น เจาของกิจการโรงแรมทั้ ง รายเล็กและใหญจึงตองเพิ่ มกลยุท ธ
การตลาดดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มยอดจองหองพักใหมากขึ้น (ทรงชัย ณะอําภัย, 2552) สอดคลองกับการดําเนินงานดานการตลาด
ในปจจุบันที่เนนการเจาะลึกถึงความตองการของลูกคาตลอดจนการสรางมูลคาใหผลิตภัณฑ เนนการพัฒนานวัตกรรมใหมเพื่อ
เพิ่มคุณภาพการบริการ สงผลใหการดําเนินงานดานการตลาดของธุรกิจโรงแรมมีความเปลี่ยนแปลงจากอดีต กลาวคือ มีการ
หาชองทางการตลาดเพื่อเขาถึงกลุมลูกคาใหมากที่สุด ทําใหการตลาดออนไลน (Online Marketing) มีบทบาทสําคัญตอการ
ทําการตลาดของธุรกิจโรงแรมเปนอยางมาก (ดํารง พิณคุณ, 2558)
ปจจุบันการทําการตลาดออนไลนไดมีการเนนความสําคัญของการทําการตลาดจากความตองการของผูซื้อหรือลูกคา
มากยิ่ง ขึ้ น เนื่องจากการเปลี่ ย นแปลงเขาสู ยุค เศรษฐกิ จดิจิตั ล (Digital Economy) ซึ่ งอาศั ยเทคโนโลยี สารสนเทศหรื อ
อินเตอรเน็ตมาสรางอาชีพหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการใชเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมไปใช และพัฒนา
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทต าง ๆ อยางกวางขวางเป นปจจั ยสําคัญ (อานันท เกีย รติส ารพิ ภพ, 2558) ทําใหสามารถ
เชื่อมตอถึงกันทั่วโลก สงผลใหรูปแบบการคาขายมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเปนรูปแบบการคาซึ่งมีผลจากการบริโภคขาวสาร
จากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน ขอมูลจากอินเตอรเน็ตผานขอเสนอแนะจากผูที่ใชงาน (Review) บล็อกออนไลน บทความ หรือ
การชมการสาธิตสินคาผานวิดีโอตามเว็บไซตตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้ ธุรกิจโรงแรมไดมีการทําการตลาดออนไลนหลายรูปแบบ เชน
การทําโฆษณาออนไลน (Online Advertising) การตลาดผานสังคมออนไลน (Social Media Marketing or SMM) การตลาดผาน
บล็ อกออนไลน (Blog Marketing) การค นหาด วยคํ าสํ าคั ญ (Search Engine Optimization or SEO) การใช Google
Adwords หรือ Search Engine Marketing (SEM) การตลาดโดยอาศัยตัวแทนโฆษณา (Affiliate Marketing) การตลาดผาน
ตัวแทนรับจองหองพักออนไลน (Online Travel Agency or OTA) และการตลาดแบบบอกตอ (Viral Marketing) เปนตน
ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมุงศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรม โดยทําการศึกษาปจจัยทางการ
ตลาดที่เกี่ยวของกับการทําการตลาดออนไลนในธุรกิจโรงแรม เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดนครพนม รวมถึงเปนแนวทางในการวางแผนดานการจัดการและการตลาดออนไลนเชิงรุกของธุรกิจโรงแรมในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาปจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม
2. เสนอแนวทางการพัฒนาตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม
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ทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมโดยคนควาแนวคิดและทฤษฎี พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เกี่ยวกับ
ความหมาย และการสงเสริมการตลาดอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา
(2552) และสุรีย เข็มทอง และคณะ (2554) นอกจากนี้ไดทําการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดของธุรกิจโรงแรมในปจจุบันที่
มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดใหตรงกับความคาดหวังของลูกคา โดยเฉพาะการทําการตลาดยุค 3.0 ซึ่งเปนยุคแหง
การเพิ่มมูลคา (Value Creation) เนนเรื่องการสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑ การสรางองคกรใหดูดีขึ้นดวยนวัตกรรมใหม รวมถึง
การทําการตลาดออนไลน (Online Marketing) ซึ่งเปนการนําองคประกอบการตลาดดั้งเดิม (Marketing Mix) มาประยุกตใช
รวมกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหเหมาะกับการใชชีวิตในสังคมปจจุบัน (ดํารง พิณคุณ, 2558) ซึ่งมีการประยุกตใชตาม
แนวคิดของ Kotler, P., & Armstrong, G. (2013) จิตติมา จารุวรรณ และอรกัญญา โฆษิตานนท (2556) และดํารง พิณคุณ
(2558) เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดพื้นฐาน (4P) การตลาดที่ใ หค วามสํ าคั ญกั บลู กค า (4C) และการตลาดที่เ น น
ประสบการณ ความพิเศษ การมีสวนรวม และอารมณความรูสึก (4E) สูการเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดออนไลนของธุรกิจ
โรงแรมในจังหวัดนครพนม
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จัย เรื่ อง แนวทางการพั ฒ นาตลาดออนไลน ข องธุ ร กิ จโรงแรมในจั ง หวั ด นครพนม เป นการวิ จัย เชิ ง คุ ณภาพ
(Qualitative Research) มีรายละเอียดขั้นตอนของการดําเนินงานวิจัยดังนี้
1. การรวบรวมขอมูล
1.1 กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ กษาครั้ ง นี้ ผู วิจั ย ได ทํ า การทํ า การเลื อ กตั ว อย า งแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสั มภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยทําการสัมภาษณ
ผูบริหารที่ดูแลดานการตลาดของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม จํานวน 7 คน จากโรงแรมที่ทําการสัมภาษณในเขตอําเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จํานวน 6 โรงแรม ไดแก โรงแรมเดอะริเวอร โรงแรมไอโฮเทล โรงแรมสยามแกรนด โรงแรม
พักพิงอิงโขง โรงแรมพิมพศิริ และ 777 โฮมเทล
1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิ จัย ครั้ ง นี้ ผู วิจัยได เ ลื อกวิ ธีการวิ จัย เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Research) เพื่ อให ไ ด ข อมู ล ที่
ครอบคลุ มเนื้ อหาและตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการดํ าเนิ นการวิ จัย โดยเครื่ องมือที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อมูล คื อ แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ประกอบดวยขอมูลจํานวน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของโรงแรม
สวนที่ 2 ขอมูลดานการตลาดของโรงแรม
สวนที่ 3 รูปแบบการทําการตลาดออนไลนของโรงแรม
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ ใช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบไปด ว ยข อ มู ล ปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่ตรงตามวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้
1.3.1) การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผูวิจัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยการใชแบบสัมภาษณเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนา
ตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม
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1.3.2) การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ผูว ิจัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแนวทางการ
พัฒนาตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม ซึ่งไดจากการศึกษาคนควารวบรวมเอกสาร วารสาร จุลสาร หนังสือ
วิทยานิพ นธ และผลงานวิจัยที่เ กี่ยวของทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการศึ กษาขอมูลจากสื่ออินเตอรเน็ต ของหน วยงานที่
เกี่ยวของ เชน หองสมุดสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฐานขอมูลการทองเที่ยวเชิงการตลาด การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ฐานขอมูลงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนตน
2. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสําคัญทางการตลาดที่เกี่ยวของกับ
การทําการตลาดออนไลนในธุรกิจโรงแรม และเสนอแนวทางการพัฒนาการตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม
ผลการวิจัย
1. ลักษณะโดยรวมของโรงแรมในจังหวัดนครพนม
จากการสัมภาษณผูบริหารโรงแรมในจังหวัดนครพนม ทั้ง 6 แหงที่ทําการศึกษา พบวา ลักษณะโดยรวมของโรงแรม
ในจังหวัดนครพนม มีการดําเนินงานภายใตแนวคิดที่เนนความสะดวกสบายแกลูกคา เดินทางสะดวก ราคาไมแพง เหมาะแก
การพักผอน เนนการใหบ ริการที่ ทําให ลูกคาประทับ ใจ โดยกลุม ลูก คาเป าหมายหลั ก คือ กลุ มนั กธุ รกิ จ และนักทองเที่ย ว
จํานวนหองพักอยูระหวาง 25 – 75 หอง
2. สวนประสมทางการตลาดของโรงแรม (4P)
1) ดานผลิตภัณฑ (Product)
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม มีผลิตภัณฑที่ใหบริการหลัก คือ การใหบริการหองพัก หองประชุม และมี
การให บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ เ พิ่ ม เติ ม อื่ น ๆ คื อ สปา ร า นอาหาร ร า นกาแฟ คาราโอเกะ รถจั ก รยาน
รถจักรยานยนต และรถบริ การรั บ - ส ง ระหวางโรงแรมกั บ ทาอากาศยานนครพนม เพื่ ออํ านวยความ
สะดวกใหกับลูกคาที่เขาพักในโรงแรมซึ่งแตละโรงแรมจะมีการใหบริการในแตละดานที่โดดเดนแตกตางกัน
2) ดานราคา (Price)
อัตราคาบริการในสวนตาง ๆ ของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกันไมมากนัก โดยอัตราคาหองพักจะมี
ราคาประมาณ 450 – 3,000 บาท โดยราคาหองพักสวนใหญเริ่มตนไมเกิน 1,000 บาท และมีการปรับ
อัตราคาหองพักบางโรงแรมในชวงเทศกาลไหลเรือไฟ
3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนมมีชองทางการจัดจําหนายหลายชองทาง ไดแก สื่อสิ่งพิมพ ทางโทรศัพท
เว็บไซตของโรงแรม การเดินเขามาจองโรงแรมโดยตรง (Walk - in) สื่อสังคมออนไลน และการจองผาน
ช อ งทางออนไลน ผ า นเว็ บ ไซต ห น ว ยงานการจั ด จํ า หน า ยห อ งพั ก ออนไลน เช น อโกด า ดอทคอม
(www.agoda.com) และบุคกิ้งดอทคอม (www.booking.com)
4) ดานการสงเสริมการขาย (Promotion)
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม เนนการสงเสริมการขายที่เนนผูบริโภคเปนสําคัญ มีการใชชองทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย เพื่อสงขอมูลขาวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมตาง ๆ ของโรงแรมใหกับผูสนใจและกลุม
ลูกคาไดรับทราบอยูเสมอ ในชวงวันสําคัญตาง ๆ จะมีการจัดกิจกรรมใหลูกคามีสวนรวม เชน ในวันลอย
กระทงจะมีการเตรียมกระทงใหลูกคาที่เขามาพักและใชบริการรานอาหารของโรงแรม มีการจัดรถรับ - สง
ระหวางโรงแรมและจุดชมเรือไฟ ในประเพณีไหลเรือไฟ เปนตน
3. การใหความสําคัญกับลูกคาของโรงแรม (4C)
1) การคํานึงถึงการแกปญหา (Customer Solution)
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนมเนนการสงเสริมการขายที่เนนผูบริโภคเปนสําคัญ มีการประชุมสรุปงาน
ของแตละแผนก โรงแรมบางแหงจะมีการประชุมสรุปงานในชวงที่มีการตอรอบงานในเวลา 15.00 น. เพื่อ
สรุปงานในรอบวัน ตลอดจนพูดคุยถึงปญหาที่ลูกคาตําหนิ หรือลูกคาชมเชย หากเปนขอตําหนิทางโรงแรม
จะมี การประชุม เพื่อหาแนวทางการแก ไ ขป ญ หาร วมกั น โรงแรมบางแห งมี การกํ าหนดตัวชี้ วัด ด านการ
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ใหบริการของแผนกตาง ๆ ซึ่งมีหัวหนาแผนกกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหบรรลุตัวชี้วัดที่ตั้งเปาหมายไว โดย
จัดใหมี ระบบการใหค ะแนนเมื่ อลู กค าใชบ ริการของโรงแรม ซึ่ง ลูกคาสามารถกดให คะแนนไดทั นที จาก
หนาจอ หากมีขอตําหนิหรือคําชมเชย ทางโรงแรมสามารถสอบถามเพื่อนําไปพัฒนาการใหบริการไดทันที
2) การคํานึงถึงตนทุนในการสูญเสียของลูกคา (Customer Cost)
ธุ ร กิ จโรงแรมในจั ง หวั ด นครพนมมี การคํ านึ ง ถึ ง ความคุ ม ค าที่ ลู กค าจะได รั บ จากโรงแรม โดยมี การจั ด
โปรโมชั่ นราคาห องพั กให กับลู กคา มีส วนลดสําหรับ ลูกค าที่สํ ารองหองพักลวงหนา มีการใหบริ การดาน
ขอมู ล สถานที่ท องเที่ ย ว ร านอาหาร การเดิ นทางไปในพื้ นที่ ทองเที่ย วในอํ าเภอใกล เคี ย ง บริ การให ยื ม
จักรยานและรถจักรยานยนตใหเชา เพื่อใหลูกคาสามารถเดินทางทองเที่ยวสถานที่สําคัญตาง ๆ ไดอยาง
ทั่วถึง โดยใชยานพาหนะที่สามารถเขาถึงไดทุกพื้นที่ ประหยัดเวลาในการเดินทางโดยใชยานพาหนะอื่น ๆ
เพื่อใหลูกคาที่เขาพักในโรงแรมไดใชเวลาในการทองเที่ยว พักผอนไดอยางคุมคามากที่สุด
3) การคํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกคา (Customer Convenience)
ทางโรงแรมมีการเปดชองทางการสํารองหองพักที่หลากหลายใหกับลูกคา ไดแก ทางโทรศัพท การจองผาน
ชองทางออนไลน เช น เว็ บไซต ของโรงแรม เว็ บไซต ของตั วแทนการจั ดจํ าหนายห องพักออนไลน ไดแ ก
อโกดาดอทคอม และบุคกิ้งดอทคอม นอกจากนี้ทางโรงแรมไดมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนใน
หองพักไวบริการลูกคา โดยหองพักทุกหองสามารถใชอินเตอรเน็ตไรสายได เพื่อใหลูกคาสามารถใช ในการ
ติดตอสื่อสารไดตลอดเวลาที่พักในโรงแรม
4) การคํานึงถึงการสื่อสารไปยังลูกคา (Customer Communication)
ทางโรงแรมมีการใชชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อใหลูกคาไดรับขอมูลอยางทั่วถึง เชน ปาย
โฆษณาที่ตั้งอยูภายในจุดตาง ๆ ของจังหวัดนครพนม สื่อสังคมออนไลน เชน เฟซบุค ทางโทรศัพท เว็บไซตของ
ทางโรงแรม และเว็บไซตของทางจังหวัด หรือการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานนครพนม เปนตน
4. การทําการตลาดที่เนนประสบการณ ความพิเศษ การมีสวนรวม และอารมณความรูสึกของลูกคา (4E)
1) เขาใจถึงความตองการของลูกคา (Consumer Expectation)
ทางโรงแรมมีการสอบถามความตองการและความพึ งพอใจของลูกคา โดยมีการนําแบบสอบถามไปไวใ น
หองพักทุ กหอง มี การเป ดชองทางใหลูกค าแสดงความคิด เห็นเมื่ อทําการเช็คอินและเช็ค เอาท ทํ าใหทาง
โรงแรมรับ ทราบถึงข อที่พึงพอใจและตําหนิของลูกค า เพื่อจัดใหมี การบริ การที่ตรงกับความต องการของ
ลูกคาในขอบเขตที่ทางโรงแรมสามารถทําไดใหมากที่สุด
2) มองเห็นความคุมคาที่ลูกคาจะไดรับ (Consumer Evaluation)
ทางโรงแรมใหความสําคัญดานความคุมคาที่ลูกคาจะไดรับเปนสําคัญ โดยการรักษามาตรฐานความสะอาด
ของหองพัก ในราคาไมแพง มีการบริการที่ตรงกับความตองการของลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ
สูงสุด นอกจากนีท้ างโรงแรมไดมีการจัดบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาที่เขามาใชบริการสวน
ตาง ๆ ของโรงแรม เชน หองพักที่สะอาดรถจักรยาน รถจักรยานยนต ซึ่งทําใหลูกคาที่เขามาใชบริการไดรับ
ประสบการณและความพึงพอใจสูงสุด
3) เนนประสบการณและความพึงพอใจ (Consumer Experience)
ทางโรงแรมใหความสําคัญดานความคุมคาที่ลูกคาจะไดรับเปนสําคัญ โดยการรักษามาตรฐานความสะอาด
ของหองพัก ในราคาไมแพง มีการบริการที่ตรงกับความตองการของลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ
สูงสุด เมื่อถึงวันสําคัญตาง ๆ จะมีการจัดกิจกรรมใหลูกคามีสวนรวมในกิจกรรมนั้น เชน กิจกรรมวันลอย
กระทง วาเลนไทน และไหลเรือไฟ เปนตน
4) การเขาถึงอารมณความรูสึกของลูกคา (Consumer Emotional)
ทางโรงแรมมีการประสานงานกับสมาคมธุรกิจนําเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัดนครพนม และมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อจัดอบรมดานการใหบริการที่เขาถึงความรูสึก
ของลูกคา บุคลิกภาพ ทักษะการใหบริการแบบมืออาชีพ การตอนรับ ภาษาตางประเทศ การสื่อสารกั บ
ลูกคาเพื่อใหเขาใจถึงอารมณและความรูสึกของลูกคา
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5. รูปแบบการทําการตลาดออนไลนของโรงแรม
โรงแรมในจังหวัดนครพนมมีการใชสื่อออนไลนเพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการขายของ
โรงแรม ดังนี้
1) การตลาดผานโฆษณาออนไลน (Online Advertising)
ทางโรงแรมมีการทําโฆษณาออนไลนผานเว็บไซต ของทางโรงแรมและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งลูกคา
สามารถหาขอมูลเกี่ยวกับหองพัก และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในโรงแรมจากเว็บไซตดังกลาวได
2) การตลาดผานสังคมออนไลน (Social Media Marketing หรือ SMM)
มีการใชเฟซบุคเพื่อเปนชองทางในการทําการตลาดและการติดตอสื่อสารระหวางลูกคากับทางโรงแรม รวมถึง
เปนชองทางในการแจงขาวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นตาง ๆ ของโรงแรมใหลูกคาทราบ
3) การตลาดผานบล็อกออนไลน (Blog Marketing)
มีการรวมมือกับบล็อกเกอร (Blogger) เพื่อประชาสัมพันธโรงแรมผานบลอกออนไลนของบลอกเกอรดาน
การทองเที่ยวที่มีกลุมผูติดตามจํานวนมาก
4) การตลาดผาน Google Adwords (Search Engine Marketing หรือ SEM)
มีการทําการตลาด Google Adwords เพื่อชวยในการคนหาขอมูลโรงแรมของลูกคาใหขึ้นมาเปนลําดับ
ตน ๆ ของการคนหาขอมูลผานเว็บไซตกูเกิล ซึ่งทางโรงแรมมีการเปดใชบริการเปนบางชวงเทานั้น
5) การทําการตลาดผานเว็บไซตตัวแทนจําหนายที่พักออนไลน (Online Travel Agency หรือ OTA)
มีการใชเว็บไซตหนวยงานรับจองหองพักออนไลน เพื่อชวยเพิ่มชองทางในการสํารองหองพัก การใหขอมูล
และการโฆษณาของโรงแรม คือ อโกดาดอทคอม และบุคกิ้งดอทคอม
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงคในการวิจัย
คือ 1) ศึกษาปจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม และ 2) เสนอแนวทาง
การพัฒนาตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่
ทําการศึกษา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ และวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ปจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม
ในการศึกษาปจจั ยทางการตลาดที่ เกี่ยวของกั บการตลาดออนไลนข องธุร กิจโรงแรมในจัง หวัดนครพนม ผูวิจัยได
ทําการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดของธุรกิจโรงแรม และแนวคิดเกี่ยวกับการตลาด
ออนไลน โดยทําการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการวางแผนการตลาดออนไลน คือ สวนประสมทางการตลาดพื้นฐาน (4P) การตลาด
ที่ใหความสําคัญกับลูกคา (4C) และการตลาดที่เนนประสบการณ ความพิเศษ การมีสวนรวม และอารมณความรูสึก (4E) ดังนี้

4P

4C

4E

การบริการดี มีคุณภาพ
ตอบสนองความตองการของ
กลุมเปาหมาย

หากมีปญหาหรือขอรองเรียนสามารถ
แกปญหาไดอยางตรงจุด และรวดเร็ว

ลูกคาเกิดความประทับใจ
เกินความคาดหวัง
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ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

ลดตนทุนในการใชจาย

คุมคา

ชองทางและสถานที่
ในการจัดจําหนายเหมาะสม

มีชองทางการจัดจําหนาย
ทั่วถึง หางาย ไปมาสะดวก

สรางความประทับใจแก
ลูกคา

มีการสื่อสารและสงเสริม
การขาย

สื่อสารไปยังลูกคาอยาง
ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

เขาถึงอารมณและความรูสึก
ของกลุมลูกคาเปาหมาย

ภาพที่ 1 ปจจัยทางการตลาดที่สําคัญในธุรกิจโรงแรม
(ปรับปรุงจาก ดํารงค พิณคุณ, 2558)
จากการวิ เ คราะห ป จจั ย ทางการตลาดที่ เ กี่ ย วข องกั บ การตลาดออนไลน ข องธุ ร กิ จ โรงแรมในจั ง หวั ด
นครพนม คื อ ส วนประสมทางการตลาดพื้ น ฐาน (4P) การตลาดที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ลู กค า (4C) และการตลาดที่ เ น น
ประสบการณ ความพิเศษ การมีสวนรวม และอารมณความรูสึก (4E) พบวา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม มีการใหบริการ
หองพัก หองประชุม สปา รานอาหาร รานกาแฟ คาราโอเกะ รถจักรยาน รถจักรยานยนต และรถบริการรับ - สง ระหวาง
โรงแรมกับทาอากาศยานนครพนม เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาที่เขาพักในโรงแรม อัตราคาหองพักจะมีราคาประมาณ
450 – 3,000 บาท ซึ่งโรงแรมบางแหงจะมีการปรับราคาขึ้นในชวงเทศกาลไหลเรือไฟ มีชองทางการจัดจําหนายหลายชองทาง
ไดแก สื่อสิ่งพิมพ ทางโทรศัพท เว็บไซตของโรงแรม การเดินเขามาจองโรงแรมโดยตรง (Walk - in) สื่อสังคมออนไลน และการ
จองผานชองทางออนไลนผานเว็บไซตหนวยงานการจัดจําหนายหองพักออนไลน เชน อโกดาดอทคอม และบุคกิ้งดอทคอม
เพื่อใหขอมูลขาวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมตาง ๆ ของโรงแรมใหกับผูสนใจและกลุมลูกคาไดรับทราบอยูเสมอ
โรงแรมในจังหวัดนครพนมมีการประชุมสรุปงานของแตละแผนก โรงแรมบางแหงจะมีการประชุมสรุปงาน
ในช วงที่มี การตอรอบงานในเวลา 15.00 น. เพื่ อสรุป งานในรอบวั น โรงแรมบางแห งมี การกําหนดตั วชี้ วัด (KPI) ด านการ
ใหบริการของแผนกตาง ๆ ซึ่งมีหัวหนาแผนกกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหบรรลุตัวชี้วัดที่ตั้งเปาหมายไว หากมีคําตําหนิจาก
ลูกคาจะนําขอตําหนินั้นมาพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ นอกจากนี้ไดมีการคํานึงถึงความคุมคาที่ลูกคาจะไดรับจากโรงแรม
โดยมีการใหสวนลดสําหรับลูกคาที่สํารองหองพักลวงหนา มีระบบสมาชิก และการใหบริการขอมูลดานการทองเที่ยวในพื้นที่
รวมถึงแนะนําเสนทางการเดินทางทองเที่ยวใหกับลูกคา โดยจะมีการสงพนักงานเขารับการพัฒนาความรูและฝกอบรมเกี่ยวกับ
การใหบริการ บุคลิกภาพ การแจงขาวสารดานการทองเที่ยวและธุรกิจโรงแรมใหพนักงานทราบ เพื่อใหถายทอดขาวสารและ
ใหขอมูลที่ถูกตองกับลูกคา
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ในด านการทํ าการตลาดออนไลน ข องธุ ร กิ จโรงแรมในจั ง หวั ด นครพนม มี การใช การโฆษณาออนไลน
(Online Advertising) การตลาดผานสังคมออนไลน (Social Media Marketing หรือ SMM) การตลาดผานบล็อกออนไลน
(Blog Marketing) การตลาดผาน Google Adwords (Search Engine Marketing หรือ SEM) และการทําการตลาดผาน
เว็บไซตตัวแทนจําหนายที่พักออนไลน (Online Travel Agency หรือ OTA) สอดคลองกับแนวคิดของของดํารง พิณคุ ณ
(2558) คือ การทําการตลาดในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหตรงกับความคาดหวังของลูกคา ในการตลาดยุค 3.0 คือ
ยุคแหงการเพิ่มมูลคา (Value Creation) เนนเรื่องการสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑ เนนการสรางองคกรใหดูดีขึ้นดวยนวัตกรรม
ใหม (Innovation) หรือการเพิ่มบริการที่ดีมากขึ้นไปอีก การอธิบายขอมูลใหกลุมลูกคาเขาใจถึงขอดีในการใชสินคาของเราที่
แตกต างจากสิ น ค า คู แ ข ง (Differentiation) และความคุ ม ค า ที่ ผู บ ริ โ ภคจ า ยไป การสื่ อ สารการตลาดแบบครบวงจร
(Integrated Marketing Communication หรือ IMC) เปนการผสานเครื่องมือสื่อสารการตลาดเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย
และสราง รักษา หรือเพิ่มสัมพันธภาพกับลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ และรวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ เชน พนักงาน ผูปอน
ปจจัยการผลิต ผูกระจายสินคา พอคาปลีก ชุมชน ฯลฯ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตองพูดเปนเสียงเดียวกัน (One Voice)
และตอเนื่อง สม่ําเสมอ (Consistency) โดยในปจจุบันการตลาดที่ไ ดรับความนิย มอีกชองทางหนึ่งคือ การตลาดออนไลน
(Online Marketing) เปนการนําองคประกอบการตลาดดั้งเดิม (Marketing Mix) มาประยุกตใชรวมกับความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี เพื่อการใหบริการแบบเฉพาะเจาะจง (Personalization) และรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) เหมาะกับการ
ดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน
2. แนวทางการพัฒนาตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม
ในการเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดออนไลน ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม ผูวิจัย ไดทําการศึกษาแนวคิ ด
เกี่ยวกับการตลาดออนไลน รวมกับผลการวิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดนครพนม ที่ได จากการสั มภาษณผูบ ริหารโรงแรม จํานวน 6 โรงแรม ในเขตอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมไดดังนี้
1) เพิ่มชองทางการโฆษณาออนไลน (Online Advertising)
การโฆษณาออนไลนเ ปนการทําการตลาดที่สามารถเข าถึงกลุ มลูกค าไดเร็ ว มีตนทุนในการโฆษณาต่ํา ลูกค า
สามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนมสวนใหญมีการจัดทําเว็บไซตของโรงแรมตนเองเพื่อเปน
แหลงขอมูลประกอบการตัดสินใจสํารองหองพักของลูกคา หากมีการใชแถบโฆษณาและฝากไวที่เว็บไซตอื่น ๆ ที่ไดรับความ
นิยมจะสามารถสรางการรับรูและจดจําโรงแรมใหแกลูกคา สอดคลองกับแนวคิดของณัฏฐา อุยมานะชัย (2554) และณัฐพล
ใยไพโรจน (2557) ที่กลาววาสื่อออนไลนถือเปนสื่อที่ไดรับความนิยม และมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมีแนวโนมวา
จะไดรับความนิยมสูงขึ้นในอนาคต เนื่องดวยสื่อออนไลนมีอิทธิพลตอผูคนและสังคมเพิ่มมากขึ้น สามารถสรางการรับรู สราง
การเรี ยนรู สรางทั ศ นคติต อตราสิ นคา และตั วสินคา ผานช องทางออนไลน ในรู ปแบบต าง ๆ นอกจากนี้ ยัง สามารถนํามา
ตรวจสอบชื่อเสียงของตราสินคาและแบรนด เพื่อหากลยุทธในการจัดการปญหาหรือุปสรรคที่เกิดขึ้นดวย ทําใหภาคธุรกิจตาง
หันมาใชสื่อออนไลนในการโฆษณาสินคาและบริการของตน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอแบรนดและการขยายโอกาสทาง
ธุรกิจ ทั้งนี้สื่อออนไลนมีจุดเดนในเรื่องการแพรกระจายไดงายและรวดเร็ว มีตนทุนต่ํา ทั้งยังเขาถึง กลุมเปาหมายไดทุกที่ทุก
เวลา และสามารถใชไดกับสินคาและบริการเกือบทุกประเภท จากเหตุผลดังกลาวทําใหสื่อโฆษณาออนไลนไดรับการพัฒนา
อยางไมหยุดยั้ง
2) พัฒนาชองทางการตลาดผานสังคมออนไลน (Social Media Marketing หรือ SMM)
ธุ ร กิ จโรงแรมในจั ง หวั ด นครพนมส วนใหญ มี การทํ าการตลาดผ านสั ง คมออนไลน เพื่ อใช เ ป นช องทางการ
ติดตอสื่อสาร ทั้งในดานขอมูลสิง่ อํานวยความสะดวกตาง ๆ ของโรงแรม โปรโมชั่น กิจกรรมพิเศษ รวมถึงสิทธิพิเศษตาง ๆ ที่
จัดในแตละชวงเดือน ซึ่งจากการสัมภาษณผูบริหารโรงแรมเกี่ยวกับการทําการตลาดผานสังคมออนไลน พบวา นิยมใชเฟซบุค
และโปรแกรมไลน (Line) เปนชองทางในการติดตอสื่อสารไปยังกลุมลูกคามากที่สุด หากมีการปรับปรุงใหมีขอมูลที่ทันสมัย
มีการตอบคําถามและไขขอสงสัยที่รวดเร็วจะชวยใหเกิดการรับรู การบอกตอขอมูลของโรงแรม และทําใหเกิดการใชบริการ
โรงแรม ซึ่งขอดีของการใชการตลาดผานสังคมออนไลน คือ ทางโรงแรมสามารถแสดงขอมูล รูปภาพ และวีดิโอสั้น ๆ เกี่ยวกับ
ขอมูลที่นาสนใจของทางโรงแรมใหลูกคาทราบ สอดคลองกับแนวคิดของณัฐพล ใยไพโรจน (2557) อรรถทวี เจริญวัฒนวิญู
(2551) อางจาก จิตติมา จารุวรรณ และอรกัญญา โฆษิตานนท (2556) กลาววาประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดประมาณ 66
ลานคน ขณะที่ผู ใชอินเตอรเน็ ตมี 25 ลานคน และในจํานวนนี้เปนผูที่เขาถึง Social Network ประมาณ 18 ลานคน ซึ่ ง
เว็บไซตที่นิยมไดแก facebook รอยละ 85 twitter รอยละ 10 และ instagram รอยละ 5 นักการตลาดสวนใหญจะใชสื่อ
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สังคมออนไลนในการใหขอมูลความรู การสอบถามสารทุกขสุกดิบ การคลายปญหา ฯลฯ ซึ่งถือเปนการสื่อสารแบบสองทางที่
ชวยตอบสนองตอความต องการของกลุมเป าหมายไดเ ปนอยางดี การตลาดในรูปแบบ Social Network หรือการตลาด
เครือขายสังคม แทที่จริงแลวผูบริโภคเขามาในเว็บไซตเหลานี้เพื่อติดตอกับเพื่อน เพื่อสรางเครือข าย หรือสรางความสัมพันธ
ระหว างหมู เพื่ อน หรื อสมาชิ กในกลุ ม ที่มี ค วามชอบเหมื อน ๆ กัน ซึ่ งสามารถพั ฒ นาต อไปเป นชุม ชน หรื อ Community
นักการตลาดจึงนําเทคโนโลยีการสรางเครือขายสังคมของผูบริโภคมาเปนชองทางหนึ่งในการทําการตลาดองคกร ซึ่งองคกร
สามารถเขาไปสรางภาพลักษณ หรือตั วตนที่แทจริงในเว็บเครือขายสังคม หรือ Social network site ตาง ๆ หากองคกร
สามารถสรางตัวตนและความน าเชื่ อถือขององค กรผ านสื่ อเหลานี้ไ ด องคกรจะสามารถสรางเครือข ายผู ติดตามในเว็ บไซต
เครือขายสังคมไดเปนอยางดี
3) พัฒนาชองทางการคนหาดวยคําสําคัญ (Search Engine Optimization หรือ SEO)
เว็บไซตโรงแรม คือ สิ่งสําคัญที่สุดในการทําการตลาดโรงแรมออนไลน การทํา SEO จะชวยใหคนที่กําลังหาที่
พักสามารถหาโรงแรมที่ตองการไดง าย อีกทั้งยังเพิ่ มยอดการจองตรงให กับโรงแรมได อีกดวย (smartfinder.asia, 2559)
ปจจุบันธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม ไดใหความสําคัญในการทําการตลาดผานการคนหาดวยคําสําคัญ (Search Engine
Optimization or SEO) มากขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงเว็บไซตใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมใหมีความทันสมัย เพื่อ
ใชในการพัฒนาชองทางการคนหาโรงแรมดวยคําสําคัญ หากเว็บไซตของโรงแรมมีความนาเชื่อถือ จะมีผลตอการตัดสินใจเขา
พัก นอกจากนี้การคนหาดวยคําสําคัญสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดโดยตรง การใชคําสําคัญ (Keyword) ใหครอบคลุม
การคนหาขอมูลจะทําใหใหเว็บเพจของโรงแรมไดขึ้นมาอยูในลําดับตน ๆ ของการคนหา หากมีผลการคนหาอยูในลําดับตน ๆ
ของเว็บไซต จะทําใหเว็ บเพจของโรงแรมมีค วามนาเชื่ อถือ นอกจากนี้ ยังประหยั ด คุ มคา และช วยใหเปนที่รูจักมากขึ้นทั้ ง
ภายในและตางประเทศ สอดคลองกับแนวคิดของศุภณัฐ สุขโข (2558) ที่กลาววาหนึ่งในพฤติกรรมการทองเว็บไซตของผูคน
สวนใหญนั้นมักจะอาศัย Search Engine เปนเครื่องมือที่ใชในการสืบคนเว็บไซต เชน Google Yahoo หรือ Bing ซึ่งเปน
จุดเริ่มตนในการใชงานอินเตอรเน็ต ไมวาจะเปนการคนหาขอมูล ซื้อสินคา คนหาขาวที่กําลังเปนที่สนใจ วิธีแกไขปญหาตาง ๆ
สถานที่ทองเที่ยว หารานอาหาร และใชเพื่อประโยชนอื่น ๆ อีกมากมายจาก Search Engine ซึ่งเปรียบเสมือนประตูที่เชื่อม
ผูคนมากมายเขาไปสูขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูในเครือขายเว็บไซตทั่วโลก
4) การทําการตลาดผานเว็บไซตตัวแทนการจัดจําหนายที่พักออนไลน (Online Travel Agency หรือ OTA)
การทําการทําการตลาดผานเว็บไซตตัวแทนการจัดจําหนายที่พักออนไลนสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจโรงแรม
เปนอยางมาก เนื่องจากสามารถทําใหโรงแรมเปนที่รูจักไดทั่วโลก ทําใหสามารถขายหองพักไดตลอดเวลา มี การแสดงภาพ
หองพัก ขอมูลที่จําเปนของหองพักใหแกนักทองเที่ยวในการใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเขาพัก นอกจากนี้ผูเขาพักยังมี
การเขียนขอเสนอแนะหลังเขาพัก (Review) ในเว็บไซตของหนวยงานทองเที่ยวออนไลน เพื่อบอกเลาประสบการณระหวาง
การเขาพัก เปรียบเสมือนการทําการตลาดแบบปากตอปากทําใหลูกคาหรือผูที่ตองการเขามาใชบริการเห็นขอมูลในสวนนี้และ
นําไปประกอบการตัดสินใจ ซึ่งในการเขียนขอความหลังเขาพักดังกลาวจะปรากฏขอมูล ในเว็บไซตของหนวยงานทอ งเที่ย ว
ออนไลน ถือเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางนักทองเที่ยวหรือลูกคาที่สนใจจะเขาพักในโรงแรมดัง กลาว ดังนั้น
การทําการตลาดโดยผานหนวยงานทองเที่ยวออนไลนจึงถือเปนทางเลือกที่กําลังไดรับความนิยมจากลูกคาเนื่องจากมีขอมูล
แสดงไวครบถวน ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในปจจุบันจึงควรใหความสําคัญกับการทําการตลาดในลักษณะนี้ เพื่ อสรางการ
รับรูและเพิ่มจํานวนลูกคาจากทั่วโลก สอดคลองกับแนวคิดของ Siyathorn Khunon (2559) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับมิติทาง
วัฒนธรรมกับการแสดงความคิดเห็นตอโรงแรมที่เขาพักในพื้นที่อําเภอเกาะสมุยทางเว็บไซตตัวแทนจําหนายที่พักออนไลนของ
ลูกคาชาวไทยและชาติอื่น ๆ พบวา จากการเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจากลูกคาจํานวน 3,267 ความคิดเห็น ในเว็บไซต
ทั้ง 2 เว็บไซต คือ เว็บไซตอโกดาดอทคอม จํานวนรอยละ 40.30 และเว็บไซตบุคกิ้งดอทคอม จํานวนรอยละ 59.70 จาก
การศึกษาพบวากลุมตัวอยางในทุกกลุมประเทศไดแสดงความคิดเห็นดานบวกมากกวาดานลบในเกือบทุกดาน โดยการแสดง
ความคิดเห็นดานบวกมากที่สุด คือ ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งประกอบดวยความสวยงาม ความสะอาด การตกแตง ความเงียบ
เปนตน และสอดคลองกับ Guo, X., Zheng, X., Ling, L., & Yang, C. (2014) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ไดรับ
หลังลูกคาเขาพัก ระหวางการทําการตลาดออนไลนของโรงแรมกับหนวยงานการทองเที่ยวออนไลน พบวา โรงแรมหลายแหง
จะมุ ง เน นไปที่ ก ารเพิ่ ม ส ว นแบ ง การตลาดโดยการสร างความร วมมื อกั บ หน วยงานการท อ งเที่ ย วออนไลน (OTA) ใน
ขณะเดียวกันเว็บไซตของโรงแรมและ OTA มีหองพักในราคาเดียวกันเปนผลมาจากการแขงขันที่รุนแรง ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่
จําเปน เพื่อความสมดุลของความรวมมือและการแขงขันระหวางโรงแรมและ OTA การศึกษาดังกลาวเปนการสํารวจความ
รวมมือและการแขงขันออนไลน ผานการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของหวงโซอุปทานออนไลน ในการกําหนดคานายหนา ของ
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โรงแรมที่ใหความรวมมือ หลังจากนั้นจึงศึกษาขั้นตอนการกําหนดราคาของ OTA ในการกําหนดมูลคาเงินคืนสําหรับลูกคาที่มี
ผลกําไรสูงสุดของ OTA นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหเชิงลึกของความรวมมือที่แสดงใหเห็นวาการทําสัญญาสวนลดปริมาณ
ขึ้นอยูกับสวนแบงรายได สามารถกําจัดการแขงขันและประสานงานรวมในหวงโซอุปทานออนไลนได
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการเพิ่มชองทางการโฆษณา และประชาสัมพันธผานบล็อคออนไลน รวมถึงการพัฒนาระบบการจองหองพัก
ของโรงแรมใหสามารถทําการสํารองหองพักและยืนยันการสํารองหองพักไดทันที
2. ควรศึกษาผลกระทบของการทําการตลาดออนไลนในแตละชองทางเพิ่มเติม
3. สามารถศึ กษาแนวทางการทํ าการตลาดออนไลน ข องโรงแรมในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บแนวทางการ
ดําเนินการดานการตลาดออนไลนของธุรกิจโรงแรมในอนาคต
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การพัฒนาตนแบบระบบการจัดการฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
โดม เจริญศิริ และสมเกียรติ กอบัวแกว
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนตนแบบระบบการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศของการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพื่ อความพึง พอใจในการใชง านโปรแกรมระบบการจั ดการฐานขอมูล สารสนเทศ
สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาตาง ๆ นําไปใชในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยใชแนวความคิดการพัฒนาระบบงานตามแบบ System Development Life Cycle (SDLC) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้ งนี้ มี 2 กลุม คื อ 1) สถานศึ กษาระดั บการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน 1 สถานศึกษา กลุ ม ตัวอย าง จํานวน 33 คน เพื่อพัฒ นา
โปรแกรมตนแบบ 2) สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 สถานศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชงานโปรแกรม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ ตนแบบระบบการจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช
งาน ผลการวิจัยพบวา 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อวางแผนออกแบบตนแบบระบบการจัดการฐานขอมูลประกอบดวย 5 ดาน
15 มาตรฐาน 2. ผลการประเมินความพึงพอใจดานประสิทธิผลการใชงานทั้ง 3 ดานซึ่งประกอบดวย ดานการนําขอมูลเขา
(Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลลัพธ (Output) มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.86 3. ผลการประเมินความพึง
พอใจตอการใชงานโปรแกรมทั้ง 3 ดานมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.95
คําสําคัญ: ระบบการจัดการฐานขอมูล
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Abstract
This purpose of this research was A Prototype development of a database management system
for quality assurance in an institution, the satisfaction of an applications program database management
information system, support the internal quality assurance system, by using the concepts of system
development based on design by System Development Life Cycle (SDLC). The samples used in the
research were 2 groups: 1) school of the basic education commission, 1 school, samples were 33
personnel for develop master programs; 2) school of the basic education commission, 9 schools to
evaluate the satisfaction with the use of the program. The Instrument used in this research was the
database management system. The statistics used for data analysis included averaging satisfaction. The
results revealed that: 1. A Prototype development of database management system were 5 phase 15
standard; 2. the assessment satisfaction of effectiveness aspects consisting of 3 sides, Input, process and
Output with an overall average of 3.86; 3. the assessment satisfaction programs aspects, 3 sides with an
overall average of 3.95.
Keyword: Database management system
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บทนํา
ตามหมวด ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึ กษา แหง พระราชบั ญญั ติการศึ กษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๘ “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให ถือวาการประกั นคุ ณภาพภายในเปน สวนหนึ่ง ของกระบวนการบริ หารการศึ กษาที่ ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชนเพื่ อนําไปสูการพั ฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่ อรองรั บการประกั นคุ ณภาพภายนอก.” ซึ่ ง
สถานศึกษาไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนประจําทุกป
ระบบสารสนเทศทางการศึกษามีความสําคัญและจําเปนยิ่งตอการพัฒนานโยบาย การวางแผนและพัฒนาการศึกษา
ของชาติ ซึ่งในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2552 - 2559) ไววา การพัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพ โดยสามารถนํามาเปนกลไกสําคัญในการอํานวยการและการประสานงาน การสงเสริมและสนับสนุน
ของทุ กหนวยงานในสัง กัด ให มี การใชท รัพ ยากรดานข อมู ลสารสนเทศรวมกั นเพื่อพัฒ นา (แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสัง คม
แหงชาติ, 2555, หนา 40)
ดังนั้นผูวิจัย จึ งมีค วามสนใจที่จะพัฒ นาต นแบบระบบการจัด การฐานขอมู ลสารสนเทศเพื่อการประกันคุ ณภาพ
สถานศึกษา เพื่ อนําขอมู ลที่ ไดจากการศึกษาคนคว าครั้ งนี้ เป นแนวทางในการพัฒ นาปรับ ปรุง ระบบการจั ดการฐานข อมู ล
สารสนเทศเพื่อการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีป ระสิ ทธิ ภาพ พร อมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนตนแบบระบบการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใชงานโปรแกรมระบบการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ สนั บสนุนระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาตาง ๆ นําไปใชในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเพื่อหาตนแบบระบบการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน โดยใช ก รณี ศึ ก ษา การออกแบบระบบฐานข อมู ล ตามแนวทางการพั ฒ นาระบบงาน SDLC (System
Development Life Cycle) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สถานศึกษาในเครือตั้งตรงจิตร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน มีจํานวน 7 แหงซึ่งเปน ในกรุงเทพฯ 6 แหง และสวนภูมิภาค 1 แหง (สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน , 2554)
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน
1.2.1 ขั้ นพั ฒ นาโปรแกรม ผู วิจัย ได เ ลื อกสถานศึ กษาในเครื อตั้ ง ตรงจิ ต ร สั ง กั ด สํ านั กงาน
คณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพฯ โดยใชการเลือกแบบเจาะจงมา
จํานวน 1 สถานศึกษา ไดแก โรงเรียนกันตะบุตร กรุงเทพฯ
1.2.2 ขั้นประเมินความพึงพอใจในการใชงานโปรแกรม กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยใชการ
เลือกแบบเจาะจง รวมเปน 9 โรงเรียน
2. ตัวแปรในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาตัวแปรตามรายละเอียด ดังนี้
2.1 ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลมาตรฐานของระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
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2.2 ตัวแปรตาม ไดแก รูปแบบกระบวนการจัดทําโปรแกรมฐานขอมูลสารสนเทศโดยการออกแบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศตามแนวทางการพัฒนาระบบงาน SDLC (System Development Life Cycle)
ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
Input
Process
output
1. เกณฑ์การประกัน
รายงานผลการทดลอง
การพัฒนา
การประยุก ต์ ใ ช้
คุณภาพสถานศึกษา
ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บ บ
โปรแกรมระบบ
โปรแกรมและ
ระดับการศึกษา ขั น
ฐ า น ข้ อ มู ล เ พื อ ก า ร
งาน SDLC
นํ า โปรแกรมไป
พื นฐาน ตามมาตรฐาน
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
1.การวางแผน
ท ด ล อ ง ใ ช้ ใ น
การศึกษาของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
2.การวิเคราะห์
สถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
การศึ ก ษาขั นพื นฐาน
3.การออกแบบ
2. โปรแกรมฐานข้ อมูล
ตามมาตรฐาน
4.การนําไปใช้
Access,Office
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
5.การประเมินผล
กระทรวงศึกษาธิการ
การใช้ งาน
โปรแกรม

3. ระบบคอมพิวเตอรสําหรับใชกับเครื่องมือวิจัย
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้
4.1 แบบสอบถามขอมูล มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา
4.2 โปรแกรมฐานขอมูล สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาจากโปรแกรม
ไมโครซอฟทออฟฟตบนระบบปฏิบัติการวินโดว
4.3 แบบประเมินการใชโปรแกรมฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพสถานศึกษา
วิธีการสรางและทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือ ดังนี้
1. การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ ระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม โปรแกรมและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ พัฒนาปรับปรุงให ครอบคลุมและตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัย
2. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจแกไขเนื้อหา ภาษา สํานวน ศัพททางวิชาการและครอบคลุม
วัตถุประสงค แลวนํามาปรับปรุง
3. การหาคุ ณภาพเครื่องมื อ การหาคุณภาพแบบสอบถาม โปรแกรมระบบฐานขอมูล สารสนเทศและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูวจิ ัยใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานตรวจสอบคุณภาพในดานความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและกําหนดเกณฑในการตรวจ
พิจารณา
ขอคําถามดังนี้
ใหคะแนน +1 ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
ใหคะแนน 0 ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
ใหคะแนน -1 ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค
ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาคา IOC (index of item – objective congruence: IOC) ดังนี้ขอคําถามที่มีคา IOC
ตั้งแต 0.5 – 1.00 คัดเลือกไวใชได
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ขอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.5 พิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
สูตร

IOC =

∑R
N

IOC แทน คาดัชนีความสอดคลอง
∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
มีการกําหนดเกณฑ คุณสมบัติ ของผูเชี่ ยวชาญ คื อ เปนผู ที่มีความเชี่ยวชาญทางศาสตรดานการศึกษา ดานการ
จัด การเทคโนโลยี สารสนเทศ ดานเทคโนโลยี ดานโปรแกรม ดานการประกั นคุ ณภาพการศึกษา จํ านวน 5 ท าน รายชื่ อ
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ไดแก
1) รองศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.วิชชุดา หุนวิไล
2) อาจารย ดร.ณัฐพร อารีรัชชกุล
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา
4) ผูชวยศาสตราจารย ศิริพร อวมมีเพียร
5) ผูอํานวยการ อรพิน นะราย
ซึ่งผลคาความสอดคลองมากกว า 0.5 ทุกรายการโดยมีคารวมเฉลี่ยเทากับ 0.98 จึงมีความเหมาะสมที่จะนําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจไปใชได
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเพื่อวางแผนออกแบบฐานขอมูล จากแบบสอบถามความตองการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใชวิธีประมวลผลทางคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่ง เสนอเปนตาราง
เก็บขอมูล จัดแบงเปนงานฝายตาง ๆ ตามองคประกอบของขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check list) วิเคราะห
ขอมูลดวยวิธีการแจกแจงความถี่ และ การหาคารอยละ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความตองการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เปนคําถามปลายเปด (Open ended) วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาจําแนกตามองคประกอบตามกรอบแนวคิด
การวิจัย
2. วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต ระบบการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา มีชั้นตอนดังนี้
1) การออกแบบโครงสรางของขอมูล ตามองคประกอบและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน พรอมการปรึกษา
ผูเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับความเปนไปไดในการเขียนโปรแกรมตามที่ไดออกแบบไว
2) การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช (Use Interface) ของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
3) การเขียนโปรแกรม นําขอมูลการออกแบบใหกับผูเขียนโปรแกรม (Programmer) ทําการเขียนโปรแกรม
โดยใช ฐานขอมูล Access ในระหวางการเขียนโปรแกรมผูวิจัยไดทําการทดลองใชงานและใหผูเขียนโปรแกรมปรับปรุงในสวน
ที่มีการผิดพลาดของโปรแกรม (Bug)
3. วิเคราะหขอมูลการประเมินผลความพึงพอใจในการนําไปใชงาน
3.1 รวบรวมขอมูลจากแบบประเมินความพึงใจของการใชโปรแกรม ระบบฐานขอมู ล สารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา นํามาแยกแยะ จัดเปนหมวดหมู ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบประเมิน
3.2 นําขอมูลมาวิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) (S.D) ของความคิดเห็น
3.3 แปลความหมายของแบบประเมินความพึงพอใจจากมาตราสวนประเมินคา(Rating Scale) 5 ระดับ
โดยใชเกณฑการพิจารณา 5 ระดับของคะแนนดังนี้
4.50 -5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมหรือพึงพอใจมากที่สุด
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3.50 -4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมหรือพึงพอใจมาก
2.50 -3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมหรือพึงพอใจปานกลาง
1.50 -2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมหรือพึงพอใจนอย
1.00 -1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมหรือพึงพอใจนอยที่สุด
3.4 นําขอเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจการใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา มาสรุปในลักษณะของการบรรยายเชิงวิเคราะห
3.5 นําเสนอผลการศึกษาวิจัยทั้งหมด โดยการเขียนบรรยายเชิงวิเคราะห
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 คารอยละ (Percentage)
1.2 คาเฉลี่ย (Mean) (สุภา ศีลศร (2545, หนา 143))

X
มีสูตรการคํานวณดังนี้ X
X
โดยกําหนดให

=
=

X

=

N

คาเฉลี่ย
ผลรวมของระดับความสําคัญของเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศการบริหารโรงเรียน
ขนาดของกลุมตัวอยาง

N
=
1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
มีสูตรการคํานวณดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535)

 f X  X 

S.D =
โดยกําหนดให

nn  1

S.D
X

=
=

X

=

n

=
=

f

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
ระดับความสําคัญแตละองคประกอบหรือคาของจุด
กึ่งกลางชั้น
คาเฉลี่ยของการตรวจสอบเทคโนโลยีของ
ระบบสารสนเทศการบริหารโรงเรียน
จํานวนบุคลากรในกลุมตัวอยางทั้งหมด
ความถี่ของขอมูลแตละชั้น

ผลการวิจัย
การพัฒนาตนแบบระบบการจัดการฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถสรุปผลการวิจัยเปนหัวขอตามวัตถุประสงคดังนี้
1. ผลการวิเคราะห โปรแกรมการพัฒนาตนแบบระบบการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 15 มาตรฐาน 5 ดาน ดังนี้
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ตารางที่ 1
แสดงผลการศึกษาความตองการฐานขอมูล สําหรับตนแบบระบบการจัดการฐานขอมูล เพื่อการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สารสนเทศดานผูเรียน
1. ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ขอมูลสําหรับการจัดการ
- ขอมูลเชิงประจักษจากการสังเกตผูเรียน
- ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- ขอมูลเชิงประจักษจากการสังเกตผูเรียน
- ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- บันทึกสุขภาพ การวัดสวนสูง การชั่งน้ําหนัก การ
ทดสอบสมรรถภาพรางกายตามเกณฑกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข หรือกรมพลศึกษา
- กิจกรรม แผนงาน โครงการ ผลการพัฒนาผูเรียน
โดยเฉพาะกลุมที่มีปญหาน้ําหนัก
- สวนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ และการรูจัก
ดูแลตนเองใหปลอดภัย
- สถิติของสถานศึกษา เกี่ยวกับปญหาทางเพศ ยาเสพ
ติด สิ่งมอมเมา
- ขอมูลผลการตรวจสอบสารเสพติดจากแหลงที่เชื่อถือ
ได
- ผลการสังเกตสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
สถานศึกษา
- ผลการสัมภาษณผูเกี่ยวของ
- จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป และวรรณศิลป ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
- ผลงานของนักเรียนที่รวมกิจกรรม
- เอกสารใบประกาศเกียรติคุณ
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่สงเสริมสุนทรียภาพ
สารสนเทศดานผูเรียน
ขอมูลสําหรับการจัดการ
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง - ขอมูลดานคุณลักษณะของผูเรียนที่เปนลูกที่ดีของพอ
ประสงค
แม หรือผูปกครองตามเกณฑของหนวยงานตนสังกัด
หรือสถานศึกษา
- ขอมูลสถิติของสถานศึกษา ไดแก จํานวนขาดเรียน
จํานวนการทะเลาะวิวาท จํานวนการผิดระเบียบของ
สถานศึกษา สถิติของหายในสถานศึกษา จํานวน
ปญหาการปกครอง
- จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา
จากสมุดบันทึกของครู
(ป.พ.๕)
- ผลงานของผูเรียนทั้งในและนอกหลักสูตร
- ผลการสัมภาษณผูเรียนและผูเกี่ยวของ
- สมุดบันทึกผลการเรียนของผูเรียน (ป.พ.๖)
- เอกสารรองรอยการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
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ตอสังคมของผูเรียน เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมเพื่อสังคมและบําเพ็ญประโยชน กิจกรรม
ชุมนุม ชมรม
- แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เชน วันแม
แหงชาติ วันพอแหงชาติ วันไหวครู เยาวชนอาสา
กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ เปนตน
สารสนเทศดานผูเรียน
ขอมูลสําหรับการจัดการ
3. ผู เ รี ย นมี ทั ก ษะในการแสวงหาความรู ด ว ย - แบบบันทึกผลการเรียนรูของผูเรียน
ตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง - แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนและการ
มอบหมายงานที่เกี่ยวของกับการอาน การเขียน การดู
การฟง และการพัฒนาใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน
- ผลงานของผูเรียนที่เกิดจากการอาน การเขียน การดู
การฟง และการคนควาประกอบความรูทั้งในและนอก
หองเรียน
- ปฏิทินกิจกรรมประจําปของสถานศึกษา
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนและการ
มอบหมายงานที่เกีย่ วของ
- ขอมูลการดําเนินกิจกรรม เทศกาล ประเพณี วันสําคัญ
ตาง ๆ ทัศนศึกษา
- ขอมูลบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู การทํางานรวมกับ
ผูอื่น และแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
- ผลงานของผูเรียนที่เกิดจากการทํากิจกรรมทั้งในและ
นอกหองเรียน
- รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ในการรวมกิจกรรม
- ผลการสังเกตและสัมภาษณผูเกี่ยวของ
สารสนเทศดานผูเรียน
ขอมูลสําหรับการจัดการ
4. ผู เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด อย า งเป น - ขอมูลบันทึกจํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
ระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมี
ความสามารถดานการคิดระดับดีขึ้นไปตามที่กําหนดใน
สติสมเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
- ผลงานที่สะทอนความคิดของผูเรียน
- แผนการจัดการเรียนรูของครู
- ผลการสังเกตและสัมภาษณผูเรียนตามระดับชั้น
- ขอมูลบันทึกจํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการใชทักษะชีวิตระดับดีขึ้นไปตามที่
กําหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
- ระเบียนสะสม (ป.พ.๘) สําหรับผูเรียนรายบุคคล
- แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สงเสริมทักษะชีวิตของ
ผูเรียน
- ผลการสังเกตและสัมภาษณผูเรียนตามระดับชั้น
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สารสนเทศดานผูเรียน
ขอมูลสําหรับการจัดการ
5. ผู เ รี ย นมี ค วามรู แ ละทั ก ษะที่ จํ า เป น ตาม - ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุมสาระการเรียนรู
หลักสูตร
ระดับดี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มัธยมศึกษาปที่ ๓ และ
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ในกลุมสาระการเรียนรูตามที่สํานัก
ทดสอบการศึกษาแหงชาติ (สทศ) กําหนดใหทดสอบ
สารสนเทศดานผูเรียน
ขอมูลสําหรับการจัดการ
6. ผู เรี ยนมี ทักษะในการทํางาน รักการทํ างาน - จํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินความสําเร็จของ
สามารถทางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตอ
ผลงานรายบุคคล
อาชีพสุจริต
- ผลงานของผูเรียนที่เกิดจากการทํากิจกรรมของผูเรียน
- จํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินความสําเร็จของ
ผลงานรายกลุม
- แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สงเสริมทักษะชีวิตของ
ผูเรียนในการเลือกอาชีพที่ตนสนใจ
สารสนเทศดานการจัดการศึกษา
ขอมูลสําหรับการจัดการ
7. ครู ป ฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ อ ย า งมี - จํานวนครูที่ผานเกณฑการดําเนินงานของครูตามขอ 1-8
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตามมาตรฐานที่กําหนด
- แผนงาน แผนการจัดการเรียนรู โครงการ กิจกรรม ที่ครู
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ขอมูลจากการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานของครู
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
- ผลการสังเกตการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
- การสัมภาษณผูเกี่ยวของ
สารสนเทศดานการจัดการศึกษา
ขอมูลสําหรับการจัดการ
8. ผูบริ หารปฏิ บัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธ
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กิจ ที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน
- แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแตละป
- ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแตละป
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่นําไปสูการปฏิบัติ
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่สอดคลองกับที่ระบุไวใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแตละป
- สรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เห็นผลการจัดกิจกรรม
วาบรรลุตามเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ เกี่ยวกับ
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
- สื่อตาง ๆ ที่มีการสื่อสารประชาสัมพันธการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาไปสูผูเกี่ยวของ เชน วารสาร จุลสาร หรือ
สื่ออื่น ๆ
- สารสนเทศของสถานศึกษาที่แสดงถึงขอมูลในภาพรวม
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ของการบริหารจัดการ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป
- ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดานการ
บริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
- ผลการสังเกต สัมภาษณในประเด็นที่เกี่ยวของ
สารสนเทศดานการจัดการศึกษา
ขอมูลสําหรับการจัดการ
9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน - เอกสาร หลักฐานที่แสดงการไดมาและองคประกอบ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อย างมีประสิ ทธิภาพและ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกิดประสิทธิผล
- เอกสาร หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนด
หรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลสถานศึกษา
รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานตาม
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- เอกสาร หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการ
ดําเนินงานตามระบบการกํากับดูแลสถานศึกษา
โดยมีเอกสาร หลักฐาน รายงาน บันทึกการประชุม
ที่แสดงใหเห็นวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรม
ในการจัดการ เพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบ
การดําเนินงานของสถานศึกษา
- เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการกํากับ ติดตามผล
การดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลักของคณะ
กรรมกาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงนโยบายของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําหนดใหมี
ระบบการประเมินตนเอง และมีการดําเนินงานตาม
ระบบนั้น
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- ผลการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผลการสัมภาษณผูเกี่ยวของ
สารสนเทศดานการจัดการศึกษา
ขอมูลสําหรับการจัดการ
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู - เอกสาร หลักฐานหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลอง
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
- เอกสารรายวิชาเพิ่มเติมของสถานศึกษาที่สอดคลอง
กับนโยบายของหนวยงานตนสังกัดและบริบทของ
สถานศึกษาตามความตองการและความถนัดของ
ผูเรียน
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนสงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความ
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สารสนเทศดานการจัดการศึกษา
11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ
ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
สารสนเทศดานการจัดการศึกษา
12. สถานศึ ก ษามี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

สารสนเทศดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
13. สถานศึ กษามี การสร าง สง เสริ ม สนั บสนุน ให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู

สารสนเทศดานอัตลักษณของสถานศึกษา
14. การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให บ รรลุ เ ป า หมายตาม
วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น

ถนัด และความสนใจของผูเรียน
- แผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดานที่ใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูได
- โครงการนิเทศภายในที่มีการกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ
- โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเรียน
ทุกคน
ขอมูลสําหรับการจัดการ
- เอกสาร หลักฐาน แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
สถานที่
- การสังเกตสภาพแวดลอม
- การสัมภาษณผูเกี่ยวของ
ขอมูลสําหรับการจัดการ
- เอกสารหลักฐานที่สะทอนการดําเนินงานตาม
กฎกระทรวงฯ
- ผลการประเมินคุณภาพภายในจากหนายงานตน
สังกัด
- รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษายอนหลัง
3 ป
- ผลการสัมภาษณผูเกี่ยวของ
ขอมูลสําหรับการจัดการ
- โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาดําเนินงาน รวมทั้ง
ความสําเร็จของโครงการ กิจกรรมที่เสริมสราง
สังคมแหงการเรียนรู
- หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิด
ผลกระทบที่เกิดประโยชน สรางคุณคาตอ
สถานศึกษาและ/หรือชุมชนโดยรอบสถานศึกษา
และเปนแบบอยางในการปฏิบัติตอไป
- รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ พรอมแบบ
ประเมินโครงการ
- ผลการสังเกต สัมภาษณ ผูเกี่ยวของ
ขอมูลสําหรับการจัดการ
- ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษา รวมทั้งกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การประจําปดานผลผลิต ของสถานศึกษาที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเปนลายลักษณอักษร
- แผนพัฒนาคุณภาพดานผลผลิต ของสถานศึกษาที่
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-

สารสนเทศดานมาตรการสงเสริม
15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
-

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับจุดเนนหรือ
จุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ที่แสดงถึงการ
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่
กําหนด ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักฐานการไดรับการยอมรับ รางวัล การยกยอง
เชิดชูเกียรติในการเปนแบบอยางของการปฏิบัติงาน
ที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ
ผลการสังเกต สัมภาษณ ผูเกี่ยวของ
ขอมูลสําหรับการจัดการ
โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาดําเนินงานตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
กิจกรรม
รายงานการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ พรอมแบบ
ประเมินโครงการ
หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการปฏิบัติ
ผลการสังเกต สัมภาษณ ผูเกี่ยวของ

ซึ่งขอมูลสําหรับการจัดการฐานขอมูลทั้งหมด มีความครอบคลุมกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผูวิจัยไดนําขอมูลที่สรุปไดตามตารางไปจัดทําโครงสราง
แฟมขอมูลในแตละฐานขอมูลเพื่อเปนขอมูลที่ใชรวมกับโปรแกรมจัดการฐานขอมูลที่สรางขึ้น
2. ผลการประเมินการความพึงพอใจในการใชงานโปรแกรมเพื่อการพัฒนาตนแบบระบบการจัดการฐานขอมูลเพื่อ
การประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ผูวิจัยไดประเมินผลการใชงานโปรแกรมดวยแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยแจกแบบสอบถามใหกลุม
ตัวอยางจํานวน 33 คน
การประเมินความพึงพอใจดานประสิทธิผลการใชงานทั้ง 3 ดาน คือ
1. ดานการนําขอมูลเขา(Input) คาเฉลี่ยความพึงพอใจในดานการนําขอมูลเขา มากที่สุด 3 อันดับแรกใน
ดานการประเมิน มีการแบงแยกงานอยางชัดเจน รองลงมา สามารถบันทึกหรือแกไขไดงาย และระบบชวยลดความซ้ําซอนใน
การจัดเก็บขอมูล โดย ทั้ง 3 รายการอยูในระดับมาก
2. ดานกระบวนการ (Process) คาเฉลี่ยความพึงพอใจในดานกระบวนการ มากที่สุด 3 อันดับแรก ใน
ดานการประเมิน การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรมทําไดงายและรวดเร็ว คาเฉลี่ย รองลงมา มีการแบงหมวดหมูการทํางานแต
ละประเภท โปรแกรมชวยลดขั้นตอนการทํางานเดิม โดยทั้ง 3 รายการอยูในระดับมาก
3. ดานผลลัพ ธ(Output) ค าเฉลี่ย ความพึง พอใจในดานผลลัพ ธ มากที่ สุด 3 อันดั บแรก ในดานการ
ประเมิน สามารถแสดงภาพรายงานกอนพิมพไดอยางเหมาะสม รองลงมา รายงานมีสารสนเทศที่กะทัดรัดชัดเจน รายงานมี
รูปแบบการนําเสนอที่ โดยทั้ง 3 รายการอยูในระดับมาก
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โดยสรุป ผลการประเมินความพึ ง พอใจในการใช ต นแบบระบบการจั ดการฐานข อมู ล เพื่อการประกั น
คุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.86
3. ผลการประเมินการความพึงพอใจขั้นประยุกตใชงานโปรแกรม ขอมูลสรุปไดวา การประเมินความพึงพอใจ ดาน
ประสิทธิผลการใชงานทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 3.945
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาตนแบบระบบการจัดการฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น เพื่อสงเสริมในการปฏิบัติงาน
ตามความต องการด านเทคโนโลยี ข องสถานศึ กษา ซึ่ ง จะช วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน ของบุ ค ลากรภายใน
สถานศึกษา ไดสามารถคนหาขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว แนวทางการประกันคุณภาพครบถวนถูกตองตอบสนองความตองการ
ของผูใช ซึ่งเปนคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี สอดคลองกับ สมเกียรติ
กอบัวแกว (2544) ไดกลาววาคุณลักษณะเฉพาะที่ใชเปนเครื่องมือวัดคุณภาพของสารสนเทศมี 5 ประการดวยกัน คือ ความ
ถูกตองแม นยํ า ความครบถ วนสมบู รณ ตรงประเด็น เหมาะสมกั บ สถานการณ และความสามารถในการตรวจสอบ และ
สอดคลองกับ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาระบบงาน SDLC (System Development Life Cycle) กิตติ ภักดี
วัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล (2546) กลาววา วงจรการพัฒนาระบบงาน คือ วงรอบหรือขั้นตอนของการออกแบบและ
พัฒนา Software ที่นิยมใชกันมาก เพื่อสราง Software ที่สนองตอบตอความตองการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคกร โดยมีขั้นตอนพื้นฐานที่กําหนดไวเปนไปโดยลําดับขั้น
ขั้นตอนการประเมินผล เปนการปรับปรุงตนแบบ โดยผูวิจัยนําผลการสังเคราะหขอมูลการทดสอบและประเมินมา
ปรับปรุงตนแบบระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งสารสนเทศที่ดีจะชวยเพื่อประสิทธิภาพใน
การทํางาน ซึ่งสอดคลองกับคุณสมบัติของสารสนเทศที่ดี กรมวิชาการ (2544) กลาววาการสรางระบบสารสนเทศใหมีคุณภาพ
ควรคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 1. มีการตรวจสอบความถูกตอง (Verifiability) 2. มีความถูกตองแมนยํา (Accuracy) 3. มีความ
สมบูรณและครอบคลุม (Comprehensiveness) เพียงพอที่จะใชตัดสินใจ 4. มีความชัดเจน (Clearity) ไมตองตีความแตมี
ความกะทัดรัดไดใจความ 5. มีความเกี่ยวของตรงตอความตองการของผูใช (Relevance) 6. มีความยึดหยุน (Flexibility)
ปรับใชไดในหลายสถานการณ 7. ใชไดงาย รวดเร็ว (Accessibility) 8. สามารถจัดระบบตั้งแตการเตรียมขอมูลนําเขาการ
ประมวลผลและนําผลรายงานในเวลาที่ทันตอเหตุการณ (Timeliness) สอดคลองกับ ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล (2547) ที่ได
กลาวไววา สารสนเทศ ที่ มีคุณภาพจะชวยให ผูบริ หารสามารถใชสารสนเทศนั้น ๆ ในการตัดสิ นใจไดอยางมีประสิท ธิภาพ
คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี
มีคุณภาพควรจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 1.ถูกตองแมนยํา (Accuracy) 2. สมบูรณครบถวน (Compete) 3. เขาใจงาย (Simple)
4. ทันตอเวลา (Timely) 5. เชื่อถือได (Reliable) 6. คุมราคา (Economical) 7. ตรวจสอบได (Verifiable) 8. มีความยึดหยุน
(Flexible) 9. สอดคลองกับความตองการ (Relevant) 10. สะดวกในการเขาถึง (Accessible) 11. ปลอดภัย (Secure)
การประยุกต ใชง านตนแบบระบบการจัด การฐานขอมู ลสารสนเทศ สนับ สนุ นระบบการประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา ใหสถานศึกษาตาง ๆ นําไปใชในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยสถานศึกษาจะไดแนวทางในการปฏิบัติงานในการเก็บ
รวบรวมขอมู ล ครอบคลุ ม กับ การประกั นคุ ณภาพสถานศึ กษา ระดั บ การศึกษาขั้ นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่งเปนเครื่องมือในการตัด สินใจเกี่ ยวกั บการประกันคุณภาพสถานศึกษา ซึ่ง สอดคลองกับ จิ ตราภา
กุณฑลบุตร (ออนไลน. 2552) กลาวถึงประโยชนของขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เปนเครื่องมือสําคัญในการตัดสินใจ
การแกปญหาอยางมีหลักและเหตุผลของผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ และสอดคลองกับ วิเศษศักดิ์ โคตร
อาษา (2542) กลาวไววา ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ ขบวนการประมวลผลขาวสารที่มีอยูใหอยูในรูปของ
ข าวสารที่ เ ป น ประโยชน สู ง สุ ด เพื่ อเป น ข อสรุ ป ที่ ใ ช ส นั บ สนุ นการบริ ห าร และการตั ด สิ นใจทั้ ง ในระดั บ การปฏิ บั ติ การ
ระดับกลางและระดับสูง
ผลการวิจัยพบวาโปรแกรมที่สรางชวยอํานวยความสะดวก ประหยัด และลดเวลาในการคนหา จัดเก็บ แกไข และ
ประมวลผลขอมูล การพัฒนาโปรแกรมผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอน ตั้งแตการวางแผน การวิเคราะหขอมูล การออกแบบ
ตนแบบและพัฒนา การนําไปใช และการแสดงผลลัพธ เพื่อใหโปรแกรมมีประสิทธิภาพทีด่ ี สอดคลองกับ สมเกียรติ กอบัวแกว
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(2544) กลาววา การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ประกอบดวยขั้นตอน 6 ขั้นตอนคือ ขั้นสํารวจปญหาและศึกษาความเปนไป
ไดของระบบสารสนเทศ ขั้นการจัดเก็บรวบรวมความตองการ
ตาง ๆ ขั้นการออกแบบระบบงานสารสนเทศ ขั้นการพัฒนาระบบงานสารสนเทศตนแบบ ขั้นปฏิบัติการใชงานขั้นการประเมิน
ตรวจสอบความถูกตองและบํารุงรักษา ซึ่งสอดคลองกับ ดิกสันและเวเธอรเบ (Dickson and Wetherbe) (1985) กลาวถึง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ มี 6 ขั้นตอน ไดแก 1) การวิเคราะหปญหาและแนวทางการพัฒนา 2) การออกแบบระบบ 3) การ
พัฒนาและทดสอบระบบ 4) การเตรียมอุปกรณและบุคลากร
5) การนําระบบไปปฏิบัติและบํารุงรักษา และ 6) การประเมินผลระบบ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผลการประเมินความพึงพอใจดานประสิทธิผลการใชงานทั้ง 3 ดานซึ่งประกอบดวย ดานการนําขอมูลเขา (Input)
ดานกระบวนการ (Process) และดานผลลัพธ (Output) มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.86
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานโปรแกรมทั้ง 3 ดานมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.95
2. ขอเสนอแนะการวิจัยในการวิจัยครั้งตอไป
ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร หรือ ใชงานผานอินเตอรเน็ตไดเพื่อใหการใชงานขอมูล
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ยาอายุวัฒนะตามหลักการแพทยแผนไทย
Elixir of life according to Thai traditional medicine
ปุณณภา ชุมวรฐายี1 และสรรใจ แสงวิเชียร2
1
สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดยอ
การวิจัย ครั้งนี้เปน การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค เพื่ อศึกษาความหมายและประเภทของยาอายุวัฒนะและวิเคราะห
ตํารั บยาอายุ วัฒนะตามหลั กการแพทยแผนไทยจากการศึ ก ษาตํ าราการแพทย แผนไทยในขอบเขตเนื้ อ หาคัมภี รชวดาร คั มภี ร
มหาโชตรัตน คัมภีรไกษย และคัมภีรธาตุวิภังค ผลการวิจัยพบวาไมปรากฏการใหความหมายของยาอายุวัฒนะและจัด ประเภทแต
อย างใด ดั งนั้น ผูวิ จั ยจึ งได ศึก ษาเพิ่ม เติ มโดยการสัมภาษณ เชิ งลึ ก แพทยแ ผนไทยจํ านวน 5 คนและสรุป นิ ย าม“ยาอายุ วัฒ นะ
หมายถึง ยาสมุนไพรที่ใชในการปรับสมดุลและบํารุงธาตุทั้ง 4 ไดแก ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ ใหบริบูรณ ทําใหรางกาย
แข็งแรงและมีภูมิตานทานโรค ตลอดทั้งรักษาอาการปวยที่เกิดจากภาวะความเสื่อมของรางกายที่เกิด จากความชราและพฤติก รรม
การใชชีวิตประจําวัน”โดยจําแนกยาอายุวัฒนะเปน 4 ประเภท ไดแก ยาบํารุงเลือ ด ยาบํารุงธาตุ ยาบํารุงกําลัง และยาอายุวัฒนะ
ทั้งนี้ผลการวิเคราะหตํารับยาอายุวัฒนะที่คัดเลือก 3 ตํารับ ไดแก ตํารับยาปลูกไฟธาตุ ตํารับยาเบญจธาตุ และตํารับ ยาอายุวัฒนะ
ที่ไมปรากฏชื่อ พบวาเปน ตํารับยาที่มีรสประธานรอนสุขุม ประกอบดวยสมุน ไพรที่มีรสเผ็ดรอน เชน พริกไทย ขิงแหง ดีปลี โดยมี
สรรพคุณหลักในการบํารุงและปรับสมดุลธาตุใหปกติ โดยเฉพาะธาตุลมอยางไรก็ตามการเลือกใชย าอายุวัฒนะขึ้นอยูกับ สมุฏฐาน
ธาตุของแตละบุคคล ดังนั้นควรปรึกษาแพทยแผนไทยกอนใชก็เปนทางเลือกที่ดีอยางหนึ่งในการสรางเสริมสุขภาพเพื่อใหมีชีวิตยืน
ยาวอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี
คําสําคัญ : ยาอายุวัฒนะ / สมดุลธาตุ / แพทยแผนไทย
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Elixir of life according to Thai traditional medicine
Abstract
This qualitative research aimed to study definition , type of elixir of life,and analyze formularies elixir
of life according to Thai traditional medicine .Form Thai traditional medical books which contents are4
significant Thai medical scriptures : Chavadant, Mahachotarat, Kasai and Dhatviphanga.The researcher found
neither clear definition nor clear categorizes of elixir. Therefore the researcher did additionalstudy by
conducting in-depth interviews with five experts in Thai traditional medicine. In summary, definition ”Elixir of
life” means herbal medicine used to maintain and balance of the four elements : Earth, Water, Air and Fire in
human bodies to promote health and disease resistance. In addition it cures diseases from deterioration of
bodies caused by aging and living habits. Which were classified into 4 groups as follows :BumruengDhatu,
BumruengLeard, BumruengKamlung and Ayuvatana . The drug formulation is mainly composed of spicy herbs
such
as
Piper
nigrum Linn.,Zingiberofficinale Roscoe,Lepidiumsativum Linn.,
Nigella
sativa
,Cuminumcyminum L.. The results of the analysis of the elixir recruited 3 formulas such as Plougfaidhatu,
Benjadhatu and Ayuvatana. The researcher found that their main properties are to promote and maintain the
balance of body elements. However, use of elixir of life must be adjusted to meet each patient individuality;
therefore you should consult a Thai traditional medical before use. These could be an alternative
intervention for use in health promotion to live longer with a better quality of life.
Keywords : elixir of life / balance element / Thai traditional medicine
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บทนํา
องคการอนามัยโลกไดใหความสําคัญกับการดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะดานสุขภาพ และในป พ.ศ.2555 ไดกําหนดคําขวัญ
ขึ้นวา “ใหความรัก พิทักษอนามัย ผูสูงวัยอายุยืน” (Good Health adds life to years) เพื่อใหทุก ประเทศทั่ว โลก ไดตระหนักถึง
ความสําคัญและใหความใสใจดูแลสุขภาพใหแกผูสูงอายุ นโยบายของรัฐไดใหความสําคัญตอ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เฉพาะอยางยิ่งกลุมผูสูงอายุ โดยมีเปาหมายทางการแพทยและการสาธารณสุขที่สําคัญประกอบดว ย 2 สว น คือ การมีอายุยืน ยาว
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การที่ป ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรงในทุก ชว งวัยทําใหมีอายุยืนยาวสงผลใหสังคมไทยเปลี่ย นผานเขาสู
การเปนสังคมผูสูงอายุทําเกิดภาระในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะโรคไมติดตอ เรื้อรังของผูสูงอายุ(กนิษ ฐา บุญ
ธรรมเจริญ,2554)
เมื่อยางเขาสูวัย สูงอายุรางกายจะเกิด การเปลี่ย นแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งจริงๆแลว การเปลี่ย นแปลงตางๆได เริ่มเกิดขึ้น
ตั้งแตอายุไมมาก การศึกษาทางชีววิทยาในปจจุบันพบวารางกายคนเราจะเริ่มเปลี่ยนเมื่ออายุประมาณ 30 ป ซึ่งตรงกับที่ก ลาวไวใน
คัมภีรแพทยแผนไทยวาคนเราเขาสูปจฉิมวัยหรือ วัยชรา เมื่ออายุ 32 ป ทั้งนี้อ วัย วะบางอยางเริ่มทํางานลดลงตั้งแตอายุประมาณ
30 - 40 ป(วีรศักดิ์ เมืองไพศาล,2553) เชน ความหนาแนนของเนื้อ กระดูก กําลังกลามเนื้อ การทํางานของไต ความคลองตัว และ
ปราดเปรียวของสมองอาจเริ่มลดลง ซึ่งอวัยวะตางๆ ยังสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยเหลานี้ได จนเมื่อลวงเขาสูวัยสูงอายุ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ จึงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และถึงจุดที่เกินความสามารถของรางกายจะรองรับได จึงอาจทําใหมีอ าการเจ็ บปว ย
ดวยโรคตางๆ เชน โรคหัวใจและความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ เชน โรคเบาหวาน โรคขอเสื่อ ม กระดูก พรุน เปนตน ซึ่ง
การเจ็บปวยเหลานี้หลายโรคสามารถปองกันไดการรักษาดวยวิธีการของแพทยแผนปจจุบันตองสิ้นเปลืองคาใชจายเปนจํานวนมาก
เนื่องจากเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาด ผูปวยแตละคนจะตอ งสูญเสียทั้งเวลาและคาใชจายในการรักษาแตละครั้งจํานวน
มาก ผูปวยที่มีฐานะยากจนยอมเปนอุปสรรคตอการมารักษากับแพทยปจจุบัน
ภูมิปญญาไทย สุขภาพวิถีไทยเปนแนวทางหนึ่งที่กําลังไดรับความนิยมและตอบสนองตอความตองการที่เปนขอจํากัด ของ
การแพทยแผนปจจุบัน ภายใตแนวคิดที่สอดรับกับภูมิปญญาทองถิ่นและวิถีชีวิตแบบตะวันออกในการดูแลตนเองที่วา “โรคเกิดขึ้น
ที่ใด ยาแก อยูที่นั่ น” โรคเกิด จากการเสีย ดุลโดยเฉพาะภูมิป ญญาการใช ”ยาอายุวัฒนะ” เปน องค ความรูที่เกิด จากการสั่งสม
ประสบการณ ผานการทดลองใชและถายทอดมาแลวเปนเวลาหลายชั่วอายุคน นับเปนการยืนยัน ผลของสมุนไพรในการรักษาไดใน
ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังมีเอกสารเกี่ยวกับตําราทางการแพทยแผนไทยเพื่อใชเปนตํารายาไทยที่มีมาตรฐาน และมี อิทธิพลตอการศึกษา
วิชาแพทยแผนไทยในชั้นหลัง เชน ตํารายาโอสถพระนารายณ ตํารายาบนศิลาจารึกที่วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ตําราเวชศาสตร
ฉบับหลวง เปนตน (ประทีป ชุมพล,2554)การบันทึกตํารับยาอายุวัฒนะ และสรรพคุณ สอดแทรกอยูในคัมภีรตางๆ โดยมิไดแยก
ออกมาอยางชัดเจนและตํารับยาอายุวัฒนะบางสวนไดมีการถายทอดสืบตอกันในตระกูลหรือผูใกลชิดเทานั้น สว นใหญไมนิย มที่จ ะ
บันทึกไวในตํารายาเพราะใชกันในวิถีชีวิตประจําวันอยูแลว
ดวยตระหนักถึงปญหาดังกลาว ผูศึกษาเห็นวาการใชยาอายุวัฒนะเปนแนวทางหนึ่งในการสรางเสริมสุขภาพเพื่ อการมี
ชีวิตยืนยาวอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังเปนการปองกันไมใหเกิดโรคเรื้อรังตางๆ ถาเรามีความรูความเขาใจในวิธีปฏิบัติอ ยาง
ถูกตอง หากมีการรวบรวมและวิเคราะหตํารับยาที่ใชในคัมภีรแพทยแผนไทย และจากแพทยแผนไทยที่มีประสบการณการรักษาโดยตรง
จะทําใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถใชตํารับยาอายุวัฒนะในการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใหความหมายและประเภทของยาอายุวัฒนะตามหลักการแพทยแผนไทย
2. เพื่อศึกษาวิเคราะหตํารับยาอายุวัฒนะ ครอบคลุมประเด็น องคประกอบสัดสว นสมุนไพรรสและสรรพคุณตลอดทั้ง
วิธีการและระยะเวลาการใชตํารับยาอายุวัฒนะ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้มุงศึกษาแนวคิดและวิธีการใชยาอายุวัฒ นะตามหลัก การแพทยแผนไทยในตําราแพทยแผนไทยและตํารายา
โบราณอีกทั้งสัมภาษณเชิงลึกแพทยแผนไทย โดยกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
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ขอบเขตดานเอกสารตําราการแพทยแผนไทยและตํารายาไทย จํานวน 5 เลม ไดแกตําราแพทยศาสตรสงเคราะห : ภูมิ
ปญญาทางการแพทยและมรดก วรรณกรรมของชาติ,ตําราการแพทยไทยเดิม (แพทยศ าสตรสงเคราะห) ฉบับ พัฒนา,ตํารายาโอสถ
พระนารายณ,ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และคัมภีรแพทยไทยแผนโบราณ
ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาเนื้อหาจากตําราการแพทยแผนไทย จํานวน 4 คัมภีร ไดแกคัมภีรธาตุวิภังค,คัมภีรมหาโชติรัตน,
คัมภีรชวดารและคัมภีรโรคกษัย
ขอบเขตการวิเคราะหขอมูลวิเคราะหตํารับยาอายุวัฒนะ จํานวน 3 ตํารับ ไดแก ตํารับยาปลูกไฟธาตุ , ตํารับเบญจธาตุ
และตํารับยาอายุวัฒนะ (ไมระบุชื่อ)
สัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณแพทยแผนไทยตามเกณฑการคัดเลือกในระเบียบวิธีการวิจัย จํานวน 5 คน ไดแก
นายคมสัน ทินกร ณ อยุธยา, นางเนตรดาว เงินยวง, นายประศาสน สวัสดิ์อําไพรักษ, นายประสาท เทศแยม และนายวุฒิ ธรรมเวช
นิยามศัพทเฉพาะ
อายุวัฒนะ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) หมายถึง“ความเจริญอายุ” ใชเรียกยาที่ถือ วากินแลวมีอายุ
ยืนวา ยาอายุวัฒนะ
การแพทยแผนไทย หมายถึง ปรัชญา องคความรู และวิถีป ฏิบัติ เพื่อ การดูแลสุขภาพ และการบําบัด รักษาโรค ความ
เจ็บปวยของคนไทย แบบดั้งเดิม สอดคลองกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิต คนไทย โดยวิธี ก ารปฏิบัติของการแพทย
แผนไทย ประกอบดวยการใชสมุนไพร หัตถบําบัด การรัก ษากระดูกแบบดั้งเดิม การใชพุทธศาสนาหรือพิธีกรรม เพื่ อดูแลรักษา
สุขภาพจิต ธรรมชาติบําบัด ซึ่งไดจากการสั่งสมถายทอดประสบการณอยางเปนระบบ โดยการบอกเลา การสังเกต การบัน ทึก และ
การศึกษาผานสถาบันการศึกษาดานการแพทยแผนไทย
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีการแพทยแผนไทย สมุฏฐานของความเจ็บปวยทั้งหลายนั้นเกิดจากความวิปริตแปรปรวน หรือเสียสมดุลของธาตุ
ทั้งสี่ คือ ดิน น้ํา ลม และไฟ ที่ประกอบกันขึ้นมาเปนรางกายมนุษย โดยมีปจ จัยอื่นๆไดแก ฤดู อายุ กาลเวลา ถิ่น ที่อยู พฤติก รรม
ทางกาย สภาพจิตใจ และอาหารเขามาเกี่ยวของอยูดวยเสมอ หลักการบําบัด รักษาความเจ็บปวยจึงมุงไปที่ก ารแกไขสมุฏ ฐานและ
ปจจัยดังกลาว เพื่อใหธาตุทั้งสี่กลับคืนสูสภาพสมดุลโดยการใชย าซึ่งปรุงจากสมุน ไพร การนวดตามเสน ประธาน การประคบ การ
อบสมุนไพร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม งดอาหารแสลง การอดอาหาร เปนตน (ประพจน เภตรากาศ และพินิต ชินสรอย,2555)
แนวคิดของทฤษฏีการแพทยแผนไทย ที่มุงดูแลสุขภาพของประชาชนอยางองครวมทั้งทางดานรางกาย จิต ใจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม ดวยการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การบําบัดรักษาและการฟนฟูสภาพ เปน หลัก การดูแลสุขภาพที่นําหลักธรรม
ทางพุทธศาสนามาใชที่เรียกวา “การดูแลสุขภาพดวยหลักธรรมนามัย ” ซึ่งประกอบดว ยหลัก 3 ประการคือ กายานามัย จิตตานา
มัย และชีวิตานามัย ซึ่งเปนแนวทางการดูแลสุขภาพที่จะสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหมีรางกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีทั้งกาย
จิต สังคม และสิ่งแวดลอม (มูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยไทยเดิมฯ,2541)
การสร า งเสริ มสุ ข ภาพ หมายถึงการใดๆ ที่ มุ งกระทํ าเพื่อ เสริ มสรา งให บุ ค คลมี สุขภาวะทางกาย จิ ต และสั งคม โดย
สนับสนุนพฤติก รรมของบุคคล สภาพสังคม และสิ่งแวดลอมที่จะนําไปสูการมีรางกายที่แข็งแรง สภาพจิตที่สมบูร ณ อายุยืน ยาว
และคุณภาพชีวิตที่ดี (พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,2544)
การสรางเสริมสุขภาพตามกรรมวิธีการแพทยแผนไทยตองยึดหลักของสมุฏ ฐานซึ่งหมายถึงที่ตั้งแรกเกิดของโรคภัย ไขเจ็บ
ไดแก ธาตุสมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน กาลสมุฏฐาน และประเทศสมุฏฐาน ตลอดทั้งพฤติกรรมที่เปนมูลเหตุการณกอโรค
ดังนั้นการสรางเสริมสุขภาพตามกรรมวิธีการแพทยแผนไทยตองยึดสมุฏฐานเปนหลักและพิจารณาเปนรายบุคคลทั้งนี้เพราะแตละ
คนมีธาตุเจาเรือนที่ไมเหมือนกัน อายุที่เปลี่ยนไป ฤดูกาล และชวงเวลาในแตละวันมีผลตอสุขภาพที่แตกตางกัน (ประพจน เภตรา
กาศ และพินิต ชินสรอย,2555)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พรรณี เดชกําแหง (2547) ไดทําการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในสุมนไพรที่ใชรักษาโรคบางชนิด ตามตํารายาแพทยแผน
ไทย โดยนํามาวิเคราะหหาคา IC50 หรือความเขมขนของสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการเกิด ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได 50% โดยศึกษา
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สมุนไพรที่มีสรรพคุณเปนยาอายุวัฒนะ 13 ตัวอยาง ไดแก กระเชาผีมด เปลือกตนทิ้งถอน เปลือกตะโกนา เมล็ดพริกไทยดํา กําลัง
เสือโครง กําลังวัวเถลิง กําลังหนุมาน กําลังชางเผือก หัวกวาวเครือ บอระเพ็ด เมล็ดขอย หัวหญาแหวหมู เหงือกปลาหมอ พบวาคา
IC50 ของสมุนไพรดังกลาวมีคาตั้งแต 1.749 mg/ml จนถึง 193.369 mg/ml คาต่ําสุดมีในหนุมาน (1.749 mg/ml) และสูงสุด มี
ในเมล็ดขอย (193.369 mg/ml)
ชไมพร หาญลอม และคณะ (2551) ไดทําปริญญานิพนธเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเกิด advanced glaciation end
products (AGEs) ของพืชสมุนไพรไทย ที่ใชเปนยาบํารุงประสาทหรือยาอายุวัฒนะ โดยไดศึก ษาจากสารสกัดเมธานอลจากพืช
สมุนไพรไทย จํานวน 7 ชนิด ไดแก ใบบัวบก สมอภิเพก เหงือกปลาหมอ สลัดได บอระเพ็ด ทิ้งถอน และเถาวัลยเปรียง พบวาสาร
สกัดเมธานอลจากพืชเพียงชนิดเดียวคือ ทิ้งถอน (Albiziaprocera (Roxb.)Benth.)สามารถยับ ยั้งการเกิด AGEs ไดมากกวา 50 %
ซึ่ง AGEs มีบทบาทสําคัญที่กอใหเกิดพยาธิสภาพตางๆที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ เชน โรคอัลไซเมอร และความแกชรา
พฤทธิ พั ทธ โสประดิษ ฐ (2551) ได ศึก ษาเรื่ อง การทดสอบฤทธิ์ ของสารสกั ด หยาบสมุ น ไพรตํารั บตรีก ฏ กต อ ระบบ
ประสาทสวนกลาง โดยไดศึกษาตํารับยาสมุนไพรไทย ประกอบดวย ขิง พริกไทย ดีป ลี พบวาสารสกัด ตํารับตรีก ฏกมีฤทธิ์กดระบบ
ประสาทสวนกลางอยางออนๆ โดยจะทําใหซึม ไมมีฤทธิ์ลดความเจ็บปวด แตมีฤทธิ์เสริม ยาสลบ ปองกัน การชัก จาก picrotoxin
และยังชวยปกปองภาวะความจําบกพรอ ง ดังนั้น ตํารับตรีกฏกจึงเปนสารสกัด ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนยาคลายเครีย ด หรือ
อาหารเสริมเพื่อบํารุงสมองและเสริมความจํา
ยุทธนา พงษพิริยะเดช (2552) ทดสอบฤทธิ์กําจัดอนุมูลอิสระ DPPH และยับยั้งเอนไซมแซนธีน ออกซิเดส ของสารสกัด
ดวยแอลกอฮอลจากสมุนไพรไทยกลุมบํารุงกําลังและอายุวัฒนะจํานวน 10 ชนิด ผลการทดลองพบวา สารสกัดจากเปลือกทิ้งถอนมี
ฤทธิ์กําจัดอนุมูลอิสระ DPPH ไดสูงที่สุด (SC50= 2.9 ไมโครกรัม/มล.) สว นสารสกัด สมุน ไพรอื่น ๆ มีฤทธิ์กําจัดอนุมูลอิสระ DPPH
ไดดี โดยใหคา SC50 ชวงระหวาง 9.7-49.3 ไมโครกรัม/มล. ยกเวนสารสกัด จากเมล็ด ขอย (SC50 มากกวา 120 ไมโครกรัม/มล.)
นอกจากนี้เมื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแซนธีนออกซิเดสของ สารสกัดจากสมุนไพรทั้ง 10 ชนิดนี้ ผลการทดลองพบวา สารสกัด
จากหัว หญ า แห ว หมู แ ละเปลื อ กทิ้ งถ อ น มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ งเอนไซม แ ซนธี น ออกซิ เดสได ดี โดยใหค า IC50 เทา กั บ 45.1และ 49.4
ไมโครกรัม/มล. ตามลําดับ สวนสารสกัดจากสมุนไพรอื่นๆมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแซนธีนออกซิเดส ไดนอย โดยใหคา IC50 มากกวา
หรือเทากับ 90.5 ไมโครกรัม/มล. ผลการทดลองนี้แ สดงใหเห็น วาสมุนไพรกลุมดังกลาวบางชนิด สามารถกําจัด อนุมูลอิสระและ
ยับยั้งเอนไซมแซนธีนออกซิเดสไดดี
ชุติมา ชัยสนิท และคณะ (2555) ศึกษาความเปนพิษตอเซลลมะเร็งตอมลูกหมากของสมุนไพรในกลุมยาอายุวัฒนะ โดย
นําสารสกัดหยาบสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรไทยในกลุมยาอายุวัฒนะจํานวน 10 ชนิด ที่ความเขมขน 0.1, 1, 10, 100 และ
1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรมาบมกับเซลลมะเร็งตอมลูกหมากเพาะเลี้ยงเปนเวลา 72 ชั่วโมง วัดระดับ ความเปน พิษตอเซลลโดยวิธี
MTT พบวาสารสกัดหยาบที่มีความเปนพิษตอเซลลที่มีคา IC50 ระหวาง 100-1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีจํานวน 7 ชนิด ไดแก
พริกไทย ขันทองพยาบาท บอระเพ็ด ทิ้งถอน กระชายดํา ตะโกนา และกําลังเสือโครง ผลการศึกษาสรุปไดวาสารสกัด หยาบจากพืช
สมุนไพรไทย ในกลุมยาอายุวัฒนะบางชนิดมีศักยภาพในการยับยั้งการเจริญตอเซลลมะเร็งตอมลูกหมากที่นํามาทดสอบ
จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยไดประยุกต ทฤษฏีการแพทยแผนไทย แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ และงานวิจัย ที่
เกี่ยวของ สรุปเปนกรอบแนวคิดในศึกษายาอายุวัฒนะตามหลัก การแพทยแผนไทย อันนําไปสูก ารมีรางกายที่แข็งแรง สภาพจิต ที่
สมบูรณ อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดี ดังภาพ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ
ยาอายุวัฒนะ
ทฤษฏีการแพทยแผนไทย
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การจัดทําวิทยานิพนธค รั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยการศึกษาขอมูลจากเอกสารเพื่อศึก ษาคัมภีร
การแพทยแผนไทยที่กลาวอางถึงยาอายุวัฒนะ โดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลจากตํารา เอกสารสิ่งพิมพตางๆ ที่ ไดมีก ารบันทึกหรือ
ตีพิมพเผยแพรไวแลว และการสัมภาษณเชิงลึกแพทยแผนไทย
1. แหลงขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาการใชยาอายุวัฒนะตามหลักการแพทยแผนไทย โดยเนนตําราที่เปนตําราแบบดั้งเดิมและตํารา
ที่พัฒนามาจากตําราแบบดั้งเดิมเปนทีน่ ิยมใชในกลุมวิชาชีพการแพทยแผนไทย และสัมภาษณเชิงลึก บุคลากรดานการแพทยแผน
ไทยจํ านวน 5 คน โดยกํ าหนดเกณฑ ก ารคั ด เลื อ กเพื่ อ ให ไ ด ขอ มู ลที่ มีเนื้ อ หาครบถ ว น ถู ก ต อ งเปน ที่ ย อมรั บ และครอบคลุ ม
วัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้
1.1 เกณฑการคัดเลือกตําราการแพทยแผนไทย ดังนี้
1.1.1ตํารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ เรื่อง ระบุตํารายา พ.ศ. 2549
1.1.2ตําราการแพทยแผนไทยทั่วไปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย
สมุนไพร
1.1.3 ตํารา หรือหนังสือสวนบุคคลที่รวบรวมเปนเลมที่มีเนื้อหาสูตรตํารับยาสมุนไพรที่มีสวนประกอบ
สรรพคุณ วิธีใช และขอหาม/ขอควรระวังที่ชัดเจน
1.2 เกณฑการคัดเลือกแพทยแผนไทยและผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1.2.1 เปนผูทรงคุณวุฒิดานการแพทยแผนไทยที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีคุณสมบัติตาม
ขอใดขอหนึ่งดังนี้
1) ปจจุบันดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงเปนคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนไทย
2) เคยหรือเคยเปนครูผูอูอกขอสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับ ใบอนุญาตเปน ผูประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนไทย
3)ปจจุบันดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงเปนคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการชุด ใดชุดหนึ่งของกรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก หรือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
3.1) อายุ 50 ปขึ้นไป
3.2) มีประสบการณการรักษาโรคไมนอยกวา 5 ป
3.3) สืบ ทอดภู มิปญญาการแพทยแผนไทยจากการศึก ษาคัมภีร หรือ ไดรับ การถ ายทอดจากบรรพ
บุรุษ หรือไดรับการถายทอดจากครูการแพทยแผนไทย
3.4) ยินยอมถายทอดภูมิปญญาและประสบการณการแพทยแผนไทยโดยอาจยินยอมหรือไมยินยอม
ถายทอดตํารับยาจากภูมิปญญา
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยเครื่องมือหลักคือผูวิจัยเองและแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง และเครื่องมือ รอง
คือแบบบันทึกและอุปกรณที่ใชในการสัมภาษณ ไดแก เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก แบตเตอรี่ สมุดบันทึก ปากกา กลองถายภาพ
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูทําการศึกษาไดแบงวิธีการเขาถึงขอมูลและเก็บขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร และการ
เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณเชิงลึกแพทยแผนไทย
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิ จั ย ไดนํ าขอ มู ล ที่ ได จ ากการศึก ษารวบรวมจากเอกสารตํ า ราคั มภี รก ารแพทย แผนไทยและผลการศึก ษาจากการ
สัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) มาทําการวิเคราะหผลดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการวิเคราะหเนื้อ หา จากการอาน
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เอาเรื่อง จับประเด็น จับใจความ อยางเปนขั้น ตอนในการคน หาขอมูลที่จ ะนําไปสูการทําความเขาใจเพื่อ สรุปใหเห็นขอคน พบซึ่ง
เปนคําตอบของคําถาม
ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาตํ า ราการแพทย แผนไทยในขอบเขตเนื้ อ หาคั ม ภี รที่ เกี่ ย วข อ ง 4 คั มภี ร ได แก คั ม ภี รช วดาร, คั มภี ร
มหาโชตรัตน, คัมภีรไกษย และคัมภีรธาตุวิภังค ผูวิจัยพบวาไมปรากฏการใหความหมายของยาอายุวัฒนะและจัดประเภท เพีย งแต
ปรากฏในคําอธิบายสรรพคุณของตํารับยาหรือ ตัวยาสมุนไพรเทานั้น ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึก ษาเพิ่มเติมจากการสัมภาษณแพทยแผน
ไทย สรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ความหมายและประเภทของยาอายุวัฒนะตามหลักการแพทยแผนไทย
นิยามของยาอายุวัฒนะที่ประมวลและวิเคราะหจากตําราการแพทยแผนไทยและการสัมภาษณแพทยแผนไทย หมายถึง
“ยาสมุนไพรที่ใ ชในการสรางเสริมสุขภาพโดยการปรับ สมดุลและบํารุงธาตุทั้ง 4 ไดแก ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ ให
บริบูรณ ทําใหรางกายสมบูรณแข็งแรง และมีภูมิตานทานโรค ตลอดทั้งรัก ษาอาการปว ยจากภาวะความเสื่อมของรางกายที่เกิด
จากความชราและพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวัน”
การจําแนกประเภทของยาอายุวัฒนะ ผลจากการศึก ษาสรรพคุณเภสัชของตํารับยาอายุวัฒนะในคัมภีรก ารแพทยแผน
ไทยและตํารายาไทยที่รวบรวมได จํานวน 36 ตํารับ ผูวิจัยจําแนกยาอายุวัฒนะเปน 4 ประเภท ไดแก ตํารับยาบํารุงธาตุ ตํารับยา
บํารุงโลหิต ตํารับยาบํารุงกําลัง และตํารับยาอายุวัฒนะ ดังนี้
1.1 ยาบํา รุงธาตุ ซึ่งประกอบดว ยตํารั บ ยา 13ตํารับ เปน ตํารับ ยาที่มี สรรพคุณปรั บสมดุ ลและบํารุงธาตุทั้ ง 4 ให
บริบูรณ ปลูกไฟธาตุ ชวยระบบยอยอาหาร แกทองอืดทองเฟอ ตัวยาสมุนไพรในตํารับสวนใหญป ระกอบดว ยสมุนไพรที่มีรสรอ น
และสุขุม
1.2 ยาบํารุงโลหิต ซึ่งประกอบดวยตํารับยา 7ตํารับ เปนตํารับยาที่มีสรรพคุณบํารุงโลหิตใหบริบูรณ เลือดลม
ไหลเวียนปกติ ตัวยาสมุนไพรในตํารับสวนใหญประกอบดวยสมุนไพรที่มีรสสุขุม ขม และเผ็ดรอน
1.3ยาบํารุงกําลัง ซึ่งประกอบดวยตํารับยา 4 ขนาน เปน ตํารับที่มีสรรพคุณ บํารุงกําลัง แกลม แกเสน ตัว ยาสมุน ไพรใน
ตํารับสวนใหญประกอบดวยสมุนไพรที่มีรสขม เย็น ฝาด
1.4ยาอายุวัฒนะ ซึ่งประกอบดวยตํารับยา 12 ขนาน เปน ตํารับที่มีสรรพคุณเปนยาอายุวัฒนะ แกสรรพโรค กิน ขาวได
นอนหลับ ตัวยาสมุนไพรในตํารับสวนใหญประกอบดวยสมุนไพรที่มีรสเผ็ดรอน ฝาดรอน และขม
2. ผลการวิเคราะหตํารับยาอายุวัฒนะ ที่ผูวิจัยไดคัดเลือกมา 3 ตํารับ ดังนี้
2.1 ตํารับยาปลูกไฟธาตุ เปนตํารับยาที่มีรสรอน ตัวยาหลักประกอบดวยพริกลอนมีสรรพคุณยาบํารุงธาตุ
ชวยใหเจริญอาหาร ขับลม ขับเสมหะตัวยาชวยไดแก ดีปลี รากชาพูล ผักแพวแดง สะคาน ผิวมะกรูด ผลผัก ชีลอ ม ชว ยเสริมฤทธิ์
ในการขับลม และบํารุงธาตุ ตัวยาคุมฤทธิ์ เพื่อไมใหยามีฤทธิ์รอนเกินไป และชวยในระบบการยอยอาหาร ไดแก หัว แหว หมู วานน้ํา
ขิงแหง ผลพิลังกาสา
ตํารับยาปลูกไฟธาตุ เปนรูปแบบยาผง
สรรพคุณ : เปนยาอายุวัฒนะ ปลูกไฟธาตุใหโลหิตงาม
ขนาดและวิธีการใช : รับประทาน ครั้งละ 500 มิลลิกรัม ถึง 1.5 กรัม วันละ 3ครั้งกอนอาหาร
น้ํากระสายยา : ที่ใชเพื่อชวยละลายตัวยาทําใหตัวยาออกฤทธิ์ใหดีและเร็วขึ้น หรือเสริมฤทธิ์ตัวยา
หลัก ดังนี้
- น้ําผึ้งรสหวาน มีสรรพคุณบํารุงกําลัง แกสะอึก แกไขตรีโทษ และเปนยาอายุวัฒนะ
- น้ําสมซา รสเปรี้ยวอมหวาน มีสรรพคุณกัดฟอกเสมหะ แกไอ และเปนยาฟอกโลหิต
- น้ํารอนน้ําที่ตมใหเดือดจนสุก อาจเปนน้ําฝนหรือน้ําสะอาดก็ได ทําใหกินยาไดงายขึ้น
- สุรา รสเมา ใชกระทุงพิษ ขับเลือดลม ทําใหตัวยาแลนเร็วขึ้น
ระยะเวลาในการใช : ควรใชตอเนื่องกันเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือน
ขอหามใช:หามใชในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ และผูที่มีไข
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ขอควรระวัง:ควรระวังการใช รวมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin
เนื่องจากตํารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
หมายเหตุ : ตํารับยานี้สามารถปรับเพิ่มลดตัวยาน้ําหนักไดตามสมุฏฐานธาตุที่แพทยวินิจฉัย
2.2 ตํารับยาเบญจธาตุเปนตํารับยาที่มีรสรอน ตัวยาหลักประกอบดวยเบญจกูลและพริกไทย มี
สรรพคุณปรับสมดุลธาตุและ บํารุงธาตุทั้ง4 ใหบริบูรณ ตัวยาชวยไดแก ขมิ้นออย ขา แหวหมู ชวยเสริมฤทธิ์ในการขับลม บํารุงธาตุ
ตัวยาคุมฤทธิ์เพื่อไมใหยามีฤทธิ์รอนเกินไป ชวยยอยอาหาร บํารุงน้ําดี และบํารุงกําลัง ไดแก บอระเพ็ด ขมิ้นเครือ และตะไคร
ตํารับยาเบญจธาตุ เปนรูปแบบยาผง หรือแคปซูล
สรรพคุณ : แกธาตุทั้ง 4 แกลมทั้งปวง แกโลหิต แกเสน เจริญอาหาร
ขนาดและวิธีใช : รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ถึง 1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง กอนอาหารเชา-เย็น
ระยะเวลาในการใช : ควรใชตอเนื่องกันเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือน
น้ํากระสายยาที่ใชเพื่อชวยละลายตัวยาทําใหตัวยาออกฤทธิ์เร็วขึ้น ดังนี้
- น้ําขิงมีรสหวานเผ็ดรอน ชวยเสริมฤทธิ์ตํารับยาในการบํารุงธาตุ และแกลมจุกเสียด
- น้ําขามีรสเผ็ดรอน ชวยเสริมสรรพคุณตัวยาชวยในการขับลม
- น้ํากระเทียมมีรสเผ็ดรอน ชวยเสริมฤทธิ์ตํารับในการขับลม แกลมจุกเสียด แกทองอืดทองเฟอ
- น้ําไพล มีรสเผ็ดเล็กนอย ชวยเสริมฤทธิ์ตํารับบรรเทาอาการปวดทอง จุกเสียดแนนเฟอจาก
อาหารไมยอยเนื่องจากธาตุ
ขอหามใช:ผูที่มีความดันโลหิตสูง หญิงตั้งครรภ และผูที่มีไขตัวรอน
หมายเหตุ : ตํารับยานี้สามารถปรับเพิ่มลดตัวยาและน้ําหนักไดตามสมุฏฐานธาตุที่แพทยวินิจฉัย
2.3 ตํารับยาอายุวัฒนะ (ไมปรากฏชื่อ) เปนตํารับยาที่มีรสสุขุม ตัวยาหลักประกอบดวยเปลือกทิ้งถอน
เปลือกตะโกนาและเมล็ดขอย มีสรรพคุณบํารุงธาตุ ขับลม และบํารุงกําลัง ตัวยาชวยไดแก พริกไทยและแหวหมู ชวยเสริมฤทธิ์ในการ
บํารุงธาตุ ขับลม และแกทองอืดเฟอ ตัวยาคุมฤทธิ์เพื่อชวยยอยเจริญอาหาร บํารุงน้ําดี ไดแก บอระเพ็ด
ตํารับยาอายุวัฒนะ เปนรูปแบบของยาลูกกลอน (บดผงปนน้ําผึ้งเปนลูกกลอนขนาดเทาเม็ดพุทธา)
ขนาดและวิธีใช : รับประทานครั้งละ 2-3 เม็ด วันละ 1 ครั้ง กอนอาหารเชาหรือเย็น
ขอหามใช:ผูที่มีความดันโลหิตสูง หญิงตั้งครรภ และเปนไขตัวรอน
ระยะเวลาในการใช : ควรใชตอเนื่องกันเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือน
หมายเหตุ : ตํารับยานี้สามารถปรับเพิ่มลดตัวยาและน้ําหนักไดตามสมุฏฐานธาตุที่แพทยวินิจฉัย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการอภิปรายผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 3 ประเด็น ดังนี้
1. นิยามของยาอายุวัฒนะ
ยาอายุวัฒนะ หมายถึง “ยาสมุนไพรที่ใชในการสรางเสริมสุขภาพโดยการปรับสมดุลธาตุทั้ง 4 ไดแก ธาตุดิน ธาตุ
น้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ ใหอยูในสภาวะสมดุล ทําใหรางกายสมบูรณแข็งแรง และมีภูมิตานทานโรค ตลอดทั้งรักษาอาการปวยที่เกิด
จากภาวะความเสื่อมของรางกายที่เกิดจากความชราและพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวัน ”ซึ่งสอดคลองกับ คัมภีรมหาโชติรัต นและ
คัมภีรธาตุวิภังค โดยเชื่อวารางกายประกอบดวยธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ ซึ่งจะตองบํารุงธาตุทั้ง 4 ภายในรางกายให
บริบูรณและมีความสมดุล (แพทยศาสตรสงเคราะห: ภูมิปญญาทางการแพทยและมรดกวรรณกรรมชองชาติ,2547)
2. วิเคราะหตํารับยาอายุวัฒนะ
ตํารับยาอายุวัฒนะ ตัวยาสวนใหญในตํารับประกอบดวยสมุนไพรเครื่องเทศที่มีรสเผ็ดรอนเปนหลักเชนพริกไทย
ขิงดีปลีมีสรรพคุณแกในทางวาโยธาตุขับผายลมบํารุงธาตุกระตุนการทํางานของน้ําดีเพื่อชวยยอ ยอาหารเนื่องจากยารสรอ นจะมีผล
ตอการตั้งครรภ ซึ่งพระคัมภีรปฐมจินดากลาววาการบริโภคของเผ็ดรอนจะมีผลตอการตั้งครรภทําใหเกิดครรภวิปลาสได (ทําใหเกิดการ
แทง) (แพทยศาสตรสงเคราะห: ภูมิปญญาทางการแพทยและมรดกวรรณกรรมชองชาติ,2547)เนื่อ งจากยารสรอนกระตุนใหมีการ
ไหลเวียนของเลือดและลมมากขึ้น ทําใหเกิด การตกเลือด (bleeding) ไดน อกจากนี้ยารสรอนยังเปนขอ หามของผูที่มีอ าการไขพิษ
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เนื่องจากภาวะไขเปนภาวะที่มีความรอนเกิดขึ้นในรางกายการใหยารสรอนจะยิ่งเปนการเพิ่มความรอนใหกับรางกายมากขึ้นจึงควร
ใชอยางระมัดระวังและจําเปนตองปรึกษาแพทยแผนไทยกอน
3. หลักการใชยาอายุวัฒนะในการสงเสริมสุขภาพ
ทฤษฎีทางการแพทยแผนไทยเชื่อวาสิ่งตางๆมีผลกระทบตอธาตุทั้ง 4 ได ถามีธ รรมชาติ สิ่งแวดลอ ม และพฤติกรรมของ
แตละคนที่ไมเหมาะสมหรือไมมีความสมดุล จะทําใหธาตุเกิดความแปรปรวน โดยทั่ว ไปการใชยาสมุน ไพรในการปรับ สภาวะสมดุล
และดําเนินชีวิตดวยทางสายกลางตามหลักพุทธศาสนาดวยการมีศีล มีสติ เจริญสมาธิภาวนา เพื่อสงเสริมใหบุค คลนั้นจะมีชีวิตยืน
ยาว สุขภาพสมบูรณแข็งแรง ซึ่งจะเห็นไดวากระบวนการดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ที่วาการสรางเสริมสุขภาพ หมายถึงการใดๆที่มุงกระทําเพื่อ เสริมสรางใหบุคคล
มีสุขภาวะทางกาย จิ ต และสังคม โดยสนับ สนุน พฤติ กรรมของบุคคล สภาพสั งคม และสิ่ งแวดล อมที่จะนําไปสู การมีร างกาย
แข็งแรง สภาพจิตที่สมบูรณ อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดี
ขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเอกสารจากตําราการแพทยแผนไทย เพื่อ ตรวจสอบยืนยัน นิยามและการจัดประเภทของ
ยาอายุวัฒนะ และสัมภาษณเชิงลึกแพทยแผนไทยในระดับขอคิดเห็นเทานั้น ไมครอบคลุมไปถึงการยืนยันผลการทดลองใชในบุคคล
ที่มีประสบการณการใชยาอายุวัฒนะ ยังจําเปนตองศึกษาวิจัยเพื่อการยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยตอไปดังนี้
1. การศึกษาวิจัยหลักการ ทฤษฏี การตรวจวินิจฉัย ประกอบการจัดยาตั้งตํารับเฉพาะรายทางการแพทยแผนไทย
2. การวิจัยสมุน ไพรทางคลินิก ในห องปฏิบัติก ารและสัต วทดลอง เพื่อทราบสารสําคัญ สูต รโครงสรางของสารสําคั ญ
ความเปนพิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรังและพิษเรื้อรัง และขนาดสมุนไพรที่เหมาะสม
3.การศึกษาวิจัยสมุนไพรในคน โดยเลือกตํารับยาหรือสมุน ไพรที่มีความปลอดภัยสูงโดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาวิจัย
สมุนไพรในหองปฏิบัติการ หรือขอมูลการใชตํารับ ยาหรือ สมุนไพรดังกลาวในคนจากการใชสืบ ตอกันมาเปนเวลานานแลว พบวา
ปลอดภัย
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค1) ศึกษาสภาพปญหา และวิเคราะหความตองการของผูประกอบการรถโดยสารสาธารณะ
แท็กซี่ 2) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ และ
3) ประเมิ น ผลรู ป แบบฯ เป น การวิ จั ย แบบผสมผสาน ประชากรได แ ก หน ว ยงานภาครั ฐ และสหกรณ แ ท็ กซี่ กลุ ม
ผู ป ระกอบการรถโดยสารสาธารณะแท็ กซี่ ในจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร การเก็ บ ข อมู ล เชิ ง ปริ ม าณใช แ บบสอบถามกั บ
ผูประกอบการสหกรณ จํานวน 380 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา มีคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมากกวา 0.7 ใชสถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 และเทคนิคการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณ
เชิงลึก โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง และการสนทนากลุม กับหนวยงานของภาครัฐ และ กลุ มสหกรณรถโดยสาร
สาธารณะแท็กซี่การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 แลวนําไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินรูปแบบเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3
ผลการวิจัยพบวา
สหกรณแท็กซี่ เปนองคกรที่มีสําคัญตอ ภาพลักษณของประเทศ ความปลอดภัยตอผูโดยสาร สหกรณแท็กซี่ที่ดีควร
ตระหนักถึงความสําคัญของการรวมกลุม การเปนเครือขายที่ดี และไมเอารัดเอาเปรียบผูโดยสาร ตลอดจนการใหความรวมมือ
กับภาครัฐ บาล เพื่อการดําเนิ นงานดานการกํากั บดู แ ลกิจการที่ ดี ตามวัต ถุประสงค วิธีการสหกรณที่ถู กตอง ตลอดจนการ
ปฏิบัติตอสมาชิกอยางเปนธรรม เปดกวางตอการแขงขันแบบเสรี เพราะการแขงขันจะทําใหประชาชนไดประโยชนสูงสุด สวน
ดานการประเมินผล พบวารูปแบบมีความเหมาะสม ในดานโครงสรางองคประกอบ กระบวนการพัฒนา และความเปนไปไดใน
การนําไปใช
คําสําคัญ : การจัดการ, สหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่, การมีสวนรวม
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The Participatory Development of Management Model for
the Cooperative of Public Hired Vehicles
ABSTRACT
This Policy Participation Action Research (PAR) combined quantitative and qualitative methods in
both data collection and analysis procedures. The purpose of the research was to: 1) study the current
conditions and analyze business needs of Thai taxi co-ops; 2) develop participatory management model
of Thai taxi co-ops, and 3) to evaluate the developed model of the co-ops. For quantitative data,
questionnaires were distributed to the co-op owners and taxi drivers as well as the representatives from
relevant government units. They were stratified and chosen at multi-stage random, within which everyone
was chosen as a sample. Randomness was done by using the stratified sampling method at a confidence
level of 0.7. Data analysis included descriptive statistics frequency, percentage, average (Mean) and
standard deviation. The numeric data were to fulfill research purpose 1. The use of Structural Equation
Model and content analysis of the data gained from in-depth interview and focus groups with the
government units and co-op owners was for purpose 2. The evaluation assessment of the developed
model was for purpose 3.
The study reported that taxi co-ops played an important role on quality service of the drivers,
which in return affected Thailand’s image and safety of taxi passengers. There should be operational
guidance for awareness rising from the roles, strengthening connection among the co-op companies and
collaboration with Thai government units, boosting up of taxi etiquette, and no exploitation of
passengers, in particular, as well as fair treatment to co-op taxi members. The business competition
should be fairly open to all. The competition was expected to bring benefits for the passengers, based
on the Sufficient Economy Philosophy, and self-sustain. The participatory management model of Thai
taxi co-ops was feasible to carry out. The model structure, components, and development process was
practical to implement.
Keywords: Management Model, Cooperative of Public Hired Vehicles, Participatory Development
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บทนํา
การประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จจําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบธุรกิจ ตองไดรับความรูเกี่ยวกับ การมีตนแบบที่ดี
ในการบริหารความไดเปรียบทางการแขงขันที่ถูกตองรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของปญหาหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพื่อ
ความอยูรอดและความกาวหนาขององคการ ถาธุรกิจใดมีขอมูลและโอกาสที่มีศักยภาพยอมสรางโอกาสที่องคการจะประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยธุรกิจตองมีขอมูลและโอกาสที่เหมาะสมกับการบริหาร สามารถใชความไดเปรีย บทางธุรกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ และตรงกับลักษณะของสภาวการณ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปจ จุ บัน (ณัฎ ฐพันธ เชจรนันท และคณะ,
2545 : 189)
ประเทศไทยมี รถแท็กซี่จํานวน 114,537 คัน (กรมการขนสงทางบก, สืบค นเมื่อ 18 สิ งหาคม 2557, สื บคนจาก
http://apps.dlt.go.th) มีคนขั บแท็ กซี่ม ากกกวาจํ านวนรถ และมีผูใ ชบริ การรถแท็กซี่เ ปนจํ านวนหลายแสนคนตอวั น รถ
โดยสารสาธารณะแท็กซี่ที่มีการจดทะเบียนมีจํานวน 99,375 คัน โดยเปนแท็กซี่สวนบุคคล 23,757 คัน และแท็กซี่นิติบุคคล
75,618 คัน สวนมากจะเปนรถญี่ปุนที่ไดรับความนิยมมากที่สุด เพราะดวยความแข็งแรง และเหมาะกับการใชงานในประเทศ
ไทย
รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ที่วิ่งอยูบนทองถนนนั้นสวนใหญ จะจดทะเบียนประเภทนิติบุคคล และเปนสมาชิกของ
สหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่มากที่สุด ซึ่งสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ในประเทศไทยนั้น มีจํานวนไมต่ํ ากวา 60
สหกรณ รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ทุกคันจะตองมีไดแก มิเตอร ไฟมิเตอร วิทยุสื่อสาร แตในทางกลับกัน กลไกตลาดดังกลาว
กลับลมเหลวในเชิงคุณภาพการใหบริการ ที่ผูโดยสารตองเผชิญกับความเสี่ยงจากคนขับที่มาจากตางครอบครัว ตางการอบรม
เลี้ยงดู ตางพฤติกรรม ทัศนคติ ซึ่งบางสวนอาจยังไมไดมาตรฐานในดานการใหบริการ ทั้งนี้หลายประเทศจะพบเห็นการรับรอง
และสนับสนุนใหเกิ ดแท็กซี่มืออาชีพขึ้น ผานระบบการรับ รองคุณภาพและการฝกอบรมคนขับรถใหไดมาตรฐาน เพื่อสราง
ความพึง พอใจใหกับผู โดยสารอยางแทจริง การตรวจสอบประวัติ อาชญากรรมยอนหลัง การตรวจสุ ขภาพ รวมไปถึ งการ
ทดสอบความรู ที่มีทั้งการสอบขอเขียนและการสัมภาษณตัวตอตัว เพื่อรับรองวาบุคคลดังกลาวมีความพรอมในการใหบริการ
ผู โ ด ย ส า ร ใ น ฐ า น ะ แ ท็ ก ซี่ มื อ อ า ชี พ อ ย า ง แ ท จ ริ ง ( พิ จิ ต ร า ศุ ภ ส วั ส ดิ์ กุ ล ,
2555,
แ ท็ ก ซี่
มืออาชีพที่เราตองการ, กรุงเทพธุรกิจ, 28 มีนาคม 2555, สืบคนจากwww.bangkokbiznews.com) จึงถือวา สหกรณรถ
โดยสารสาธารณะแท็กซีใ่ นประเทศไทยเปนองคกรธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญ
ในขณะเดียวกันความเจริญของสังคมเมืองไดขยายความอยูดีกินดี มีความเจริญอยางกาวกระโดดทําใหปริมาณของ
รถโดยสารสาธารณะแท็กซีท่ ี่จัดใหเพื่อตอบสนองความตองการของคนในสังคมเมืองที่มีมากขึ้น สงผลใหเกิดปญหาตางๆ เชน
ปญหาการจราจร ปญหาอาชญากรรม ปญหาทางสังคม ซึ่งกรมการขนสงทางบกไดรับเรื่องรองเรียนมากที่สุด เกี่ ยวกับการ
ใหบริการของรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่)ในปงบประมาณ 2556 จํานวนทั้งสิ้น 33,034 ราย คิดเปนรอยละ 76.65 ของ
จํานวนผูรองเรียนทั้งสิ้น (กรมการขนสงทางบก, สืบคนเมื่อ 10 กรกฎาคม 2557, สืบคนจากhttp://apps.dlt.go.th) อีกทั้งใน
ปจจุบัน พบวารถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี)่ ถูกรองเรียนในเรื่องเกี่ยวกับ การปฏิเสธไมรับผูโดยสาร, ไมสงผูโดยสารตามที่ตก
ลงกัน, ผูประจํารถแสดงกิริยาวาจาไมสุภาพ, ความปลอดภัยโดยเฉพาะพฤติกรรมการขับขี่รถที่ประมาท, ตัวรถโดยสารที่มี
ปญหาเรื่องมาตรฐานของตัวรถ และมาตรฐานการดูแลรักษา

ภาพที่ 1: ปญหาที่ผูโดยสารไดรับผลกระทบโดยรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่

256

ภาพที่ 2 : ผลกระทบจากปญหาของรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่
นอกจากนี้ปญหาแท็กซี่ยังมีเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ 1) สภาพปญหาทางกฎหมายที่ปจจุบันยังไมยืดหยุน 2) ปญหา
องคกรผูบังคับใชกฎหมายมีอํานาจทับซอนไมเชื่อมโยงกัน 3) ปญหาบรรทัดฐานการลงโทษ 4) ปญหาคุณภาพของรถแท็กซี่ 5)
ป ญ หารายได ที่ ไ ม ส อดคล องกั บ ค าครองชี พ 6) หลั กฐานในการลงโทษผู กระทํ าผิ ด ซึ่ ง ป ญ หาเหล านี้ จะส ง ผลกระทบต อ
ผูประกอบการ/ สหกรณ ในขณะที่ผูประกอบการแตละแหงตางก็มีผูขับรถแท็กซี่จํานวนมากที่ตองใหความใกลชิด เอาใจดูแล
เพื่ อป องกันมิ ให มีป ญหาที่ เ กิด จากการควบคุม คุ ณภาพของการให บริ การ จึ งถื อว าสหกรณร ถโดยสารสาธารณะแท็ กซี่ ใ น
ประเทศไทยเป น องค ก รธุ ร กิ จที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการรั บ ผิ ด ชอบต อ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการบริ ห ารจั ด การที่ ยั ง ไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร แต เนื่องจาก สมาชิก หรือคนขับรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่นั้นมีจํานวนมาก บางสหกรณมีสมาชิ ก
จํานวนมากถึง 10,000 คัน การควบคุมนั้นเปนไปไดยาก ผูขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี)่ ของสหกรณนั้นมีความแตกตางกัน
ในหลายมิติ เชน ความรู ความเขาใจ อุปนิสัย บุคลิกภาพ การเคารพกฎระเบียบ วินัย ความตระหนักถึงความสําคัญในการ
ประกอบอาชีพ คุณภาพการใหบริการ ความปลอดภัย จิตสํานึกที่ดี ซึ่งการบริหารจัดการที่เปน ไปอยางมีระบบ ถือเปนสวน
สําคัญในการประสบความสําเร็จของธุรกิจ และสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกในสหกรณและสังคมไทย ในขณะที่สหกรณ
รถโดยสารสาธารณะบางแหงก็สามารถบริหารจัดการไดอยางเปนระบบ
ความจําเปนที่ตองทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงเปนสวนหนึ่งของการสะทอนปญหาของรถโดยสารสาธารณะแท็ กซี่ นั้น
มีแนวโนมและระดับของความรุนแรงสงผลกระทบตอสังคม ระบบเศรษฐกิจ ปญหาอาชญากร ปญหาการจราจร ภาพลักษณ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี และมีการตั้งขอสังเกตวาสหกรณแท็กซี่ก็ตองตระหนักถึงความสําคัญของการรวมกลุม
การเปนเครือขายที่ดี และไมเอารัดเอาเปรียบผูโดยสาร และใหความรวมมือกับภาครัฐบาล สวนเรื่องอัตราคาบริการก็ ยังเปน
ปญหาที่ผูประกอบการรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ มีความอึดอัดใจและสับสนในการคํานวณอัตราคาโดยสารของภาครัฐที่ไม
สอดคลอง และไมสะทอนกับตนทุนที่แทจริงดวยการทํางานแบบมืออาชีพเปนสิ่งควรจะเกิดขึ้นกับการดําเนินธุรกิจรถโดยสาร
สาธารณะไทย และสหกรณแท็กซี่ในประเทศไทยที่มีอยูเปนจํานวนมากเพื่อชวยเสริมสรางศักดิ์ศรีและวิชาชีพของคนขับแท็กซี่
ใหโดดเดนขึ้น พรอมกับสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดแกผูโดยสารและคนขับแบบน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา ดังนั้นหากมีการบูรณา
การความรวมมือแบบมีสวนรวม อาจชวยใหเกิดมีนโยบายในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ และรูปแบบ กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพของสหกรณแท็กซีใ่ นวันนี้ได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาสภาพปญหา และวิเคราะหความตองการของผูประกอบการรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่
2.เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
3. ประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการของรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวม
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Methods Research) ประชากรและกลุมตัวอยาง ซึ่งระเบียบวิธี
วิจัยตามวัตถุป ระสงค การวิจัย แบง ออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข อมูลเชิ งประจั กษ โดยการสั มภาษณ
เจาะลึกจากภาครัฐและภาคเอกชน สหกรณแท็กซี่ ผูประกอบการธุรกิจแท็กซี่รวม 60 สหกรณ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบ
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ของการบริหารจัดการสําหรับสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวม และ ขั้นตอนที่ 3 การนําเสนอรูปแบบ และ
ประเมินผล
ประชากรที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 กลุมไดแก หนวยงานภาครัฐที่กํากับดูแ ลการประกอบการสหกรณร ถ
โดยสารสาธารณะแท็กซี่ ที่มีสถานประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผูประกอบการรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) ตัวแทนภาครัฐ 2 หนวยงานไดแก กรมการขนสงทางบก,
กรมสงเสริมสหกรณ โดยกลุมที่ 1 ผูวิจัยใชการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) จํานวน 10 คน และสัมภาษณกลุม
(Focus Group) จํานวน 20 คน ซึ่งมิใชกลุมสัมภาษณเจาะลึก โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) และ 2) กลุมผูประกอบการที่เปนนิติบุคคล ไดแก สหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ซึ่งมีขอมูล ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2550 (กรมการขนสงทางบก, สืบคนเมื่อ 10 กรกฎาคม 2557, สืบคนจากhttp://apps.dlt.go.th) จํานวน 60
สหกรณ โดยขอความร วมมื อจากกรมส ง เสริ ม สหกรณ ส วนขั้ นตอนที่ 2 เก็ บ ข อมู ล เชิ ง ปริ ม าณใช แ บบสอบถามกั บ
ผูประกอบการสหกรณ จํานวน 380 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมากกวา 0.7 ใชสถิติพรรณนา
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไป
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ใชดัชนี IOC (Item Objective Congruence) กําหนดคา
ดัชนี IOC ตั้งแต 0.6-1.0 ขึ้นไป แลวทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการที่เปนนิติบุคคล ไดแก สหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ซึ่งมิใชกลุมตัวอยาง จํานวน
30 คน มาวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ไดคาระดับความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.95
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายผลการศึกษา
ไดแก การแจงความถี่ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 และเทคนิค
การวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง และการแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนด สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
เปนการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย
ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนีท้ ําใหทราบถึงสถานการณปจจุบัน สภาพปญหา ของผูประกอบการ
รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ที่อยูในกรุงเทพมากที่สุด รอยละ 71 รองลงมาคือจังหวัดนนทบุรี รอยละ 5 และจังหวัดปทุมธานี
ร อยละ 11 ส วนใหญ เ ป น เพศชาย ร อยละ 82 ระยะเวลาดํ าเนิ นกิ จการ 6-10 ป ร อ ยละ 46 มี การศึ กษาสู ง สุ ด ระดั บ
ประถมศึกษามากที่สุด รอยละ 47 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรการบทบาทและหนาที่ภาครัฐรวมเอกชน มิติ
ดานกฎหมาย มิติดานการจัดการ
โดยใชสหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) ทุกคู
ของตัวแปร
บทบาทและหน าที่ภ าครัฐ รวมเอกชน มี อิทธิ พลทางตรง กับ ผลสั มฤทธิ์ข องการบริ หารจัด การสําหรั บสหกรณร ถ
โดยสารสาธารณะแท็ กซี่แบบมีสวนร วม อย างมีนัย สําคัญทางสถิติ มีคาสั มประสิ ทธิ์เสนทางเท ากับ 0.152 และ มีอิทธิพ ล
ทางออมตอผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการ
ความคิดเห็นดานสถานการณปจจุบัน พบวา
1.ผูใหบริการแท็กซี่ สวนบุคคล ยังขาดความเขาใจ และไมไดดําเนิ นธุรกิจในสังกัดของสหกรณ หรือการเขารว มเป น
สมาชิกของสหกรณแท็กซี่ มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไมมั่นคง มักมีความขัดแยงกับผูรวมอาชีพและผูรับบริการ อีกทั้งเพื่อน
รวมเสนทางบนทองถนน
2. สหกรณแท็กซี่ ภาพรวมในปจจุบันยังคงขาดความรูความเขาในในอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณอยางแทจริง
3. สหกรณแท็กซี่ ยังขาดองคความรูเรื่องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. การดําเนินงานของกิจการสหกรณแท็กซี่ยังตองเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายและเกี่ยวของกับหลายภาคสวน
เชน กรมการขนสงทางบก สํานักงานตํารวจแหงชาติติ กรมการประกันภัยและอื่นๆ
5. หนวยงานภาครัฐบาล หนวยงานราชการ ขาดการบูรณาการการทํางานรวมกัน จึงขากความเปนเอกภาพ
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6. ผูประกอบการสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ยังมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการ
รวมตัวกันเพื่อการปรับเปลี่ยนความคิดในการดําเนินธุรกิจ ในดานจิตสํานึก “การพึ่งพาตนเองและรวมมือกัน” ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใหความรวมมือ ในแนวทางระบบคุณคา การมุงเนนใหบริการที่มีคุณภาพ เปนธรรม และการพัฒนา
ที่ยั่งยืนคอนขางนอย
7. .ผูประกอบการสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ยังมีความกังวลใจ ในเรื่องของความไววางใจ เรื่องผลประโยชน
ทางธุรกิจ ตนทุนที่อาจมีขึ้นภายหนา ตลอดจนความชัดเจนของหนวยงานภาครัฐบาลในการการบริหารที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูประกอบการสหกรณ
สวนความคิดเห็นที่มีตอความตองการของผูประกอบการรถโดยสารสาธารณะแท็กซีผ่ ูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดังนี้
1. การสรางภาคีเครือขายผูประกอบการรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ภายใตคานิยม / ปณิธานรวม
2. การเสริ มสรางความสั มพั นธร ะหวางกั นของ ผู ประกอบการรถโดยสารสาธารณะแท็ กซี่ โดยมีกิจกรรมและการ
ติดตอสื่อสารอยางตอเนื่องระหวางสหกรณ
3. การมีมุมมองรวมกันของ เครือขายผูประกอบการรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่โดยใชการจัดการความรู การจัดเวที
ถอดบทเรียนและศึกษาจากตนแบบและแนวปฏิบัติที่ดี
4. การกําหนดวิสัยทัศนรวมของเครือขายผูประกอบการรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ เพื่อวางอนาคตรวมกัน
5. การมี ส วนร วมในการขั บ เคลื่อนเครื อขายของผู ประกอบการรถโดยสารสาธารณะแท็ กซี่ ภายใต การออกแบบ
โครงสรางเครือขายและวางระบบการทํางานรวมกัน
6. การรวมมือกันของเครือขายผูประกอบการรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ดวยการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอตกลงตาม
แผนการดําเนินงานของเครือขาย
7. ผลประโยชนรวมของเครือขายผูประกอบการรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ซึ่งอาจมีทั้งที่เปนเรื่องของธุรกิจและคุณคา
ที่มิใชตัวเงิน เชน การสรางความเขือมั่นใหกลับคืนมา ภาพลักษณที่ดี การมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน รางวัล
ที่ไดรับ เปนตน
8. ผูประกอบการสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่มีความตองการใหเกิดการบูรณาการหนวยงานภาครัฐใหเปนผู
สงเสริมและสนับสนุนการบริหารงาน
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นบทบาทและหนาที่ภาครัฐรวมเอกชน (N=380)
ระดับความคิดเห็นบทบาทและหนาที่
บทบาทของภาครัฐกับภาครัฐ
บทบาทของภาครัฐกับภาคเอกชน
บทบาทของผูประกอบการกับผูประกอบการ
1.จัดตั้งหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะ เพื่อลดการทํางานทับซอนและแยกสวนจากกัน
2.จัดโครงการสงเสริมความรูอาชีพของแท็กซี่
3. ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูลผูประกอบอาชีพ แท็กซี่และ
สหกรณแท็กซี่
4.ภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันกําหนดเปาหมายการทํางานและ ยุทธศาสตรใน
ภาพรวมรวมกัน
5. ผูประกอบและสหกรณแท็กซี่ ใหความรวมมือในการเขารวม
กิจกรรม ของภาครัฐ
6. สรางภาพลักษณที่ถูกตองใหแกคนในสังคม ในฐานะธุรกิจที่ชวยสรางภาพลักษณ
สรางรายได สนับสนุนดานการทองเที่ยว
7. เคารพกฎหมาย ขอกําหนดและกฎเกณฑ เพื่อใหกลุมผูประกอบอาชีพแท็กซี่และ
สหกรณแท็กซีด่ ําเนินธุรกิจรวมกันอยางราบรื่น
8. มุงที่ประโยชนสวนรวมเปนหลัก มีความจริงใจตอผูประกอบการ เดียวกัน และ
พรอมที่จะใหความรวมมือกับภาครัฐ
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3.78
3.30
3.68
3.95
3.98
363

S.D
.813
.960
.986
0.61
844
.807

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.43 1.016

ปานกลาง

2.99 1.302

ปานกลาง

3.41 .928

ปานกลาง

3.44 1.062

ปานกลาง

3.90 .766

มากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
จากขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนีก้ ับผูตอบแบบสอบถามพบวา
1. ผูป ระกอบการสหกรณร ถโดยสารสาธารณะแท็ กซี่แตล ะแห งมีแนวทางในการดํ าเนินธุรกิ จที่แตกตางกันซึ่ งเป น
อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ใ ห ค า ข อ ง ก า ร ร ว ม ตั ว กั น เ ป น เ ค รื อ ข า ย ที่ มี ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง
ในการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ
2. ผูประกอบการสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แตละแหงยังไมมีระบบที่ดี ตลอดจนแนวทางในการการรวมตัวกัน
เพื่อสรางภาคีเครือขายที่ชัดเจน และยังมีการดําเนินนโยบายที่แตกตางกัน
3. สหกรณ แท็กซี่ ภาพรวมในปจจุบันยังคงขาดความรูความเข าในในอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณอยาง
แทจริง
4.การพัฒนาการบริหารจัดการสําหรับสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็ กซี่เปนบทบาทและหนาที่ของภาครัฐที่ควรมี
การบู ร ณาการหน วยงานภาครั ฐ ให เ ป นผู กําหนดโครงสร างการบริ ห ารอย างชั ด เจนและสอดคลองกั บ ความต องการของ
ผูประกอบการสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่
5. การพัฒนาการบริหารจัดการสําหรับสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ควรมีปจจัยสนับสนุนความสําเร็จ คือความ
เปนเอกภาพ ไดแก ระบบการบริหารจัดการสหกรณ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสงเสริมและสนับสนุน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน หนวยงานความรวมมือในการจัดการใหความรูรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยแบบแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อ
ใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงประจักษที่ถูกตองชัดเจนสามารถนํามากําหนดเปนตัวแปรไวในแตละองคประกอบหลักของระบบการ
บริหารแบบมีสวนรวมของการพัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวม ผูวิจัยมีประเด็น
ที่ไดนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ขอที่ 1) ดานสภาพปญหา และ ความตองการของผูประกอบการสหกรณ
รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่
1. ปญหาที่เกิดในการบริการแท็กซี่มีมานาน แตการแกไขที่ผานมาไมตรงจุด กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เคยมี ใน
อดีตไม ครอบคลุมจึงทํ าใหปญ หาเกี่ย วกับแท็กซี่สะสมเปนปญหาที่ ใหญขึ้น การแกปญหาใหได ผลจึงจํ าเปนต องอาศั ยความ
รวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ซี่งสอดคลองกับ ภคพนธ ศาลาทอง. (2556) พบวา สหกรณรถแท็กซี่และเจาของ
อูรถแท็กซี่ ควรมีแนวทางดําเนินการดานนโยบาย ทําหลักประกันสวัสดิการพื้นฐานสําหรับผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในการ
ชวยเหลือสมาชิกคนขับรถแท็กซี่ จัดสวัสดิการทางเลือกสําหรับผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่โดยเฉพาะ
2. การบูรณาการทางดานขอมูล การเชื่ อมโยงฐานขอมูล (database) ระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกัน และ การ
เชื่อมโยงฐานขอมูล ระหวางภาครัฐกับผูประกอบการ เชนขอมูลของคนขับแท็กซี่กับเจาของอู เพื่อความปลอดภัย และการ
ติดตามหาตั วผู กระทําความผิ ดอยางรวดเร็ ว ซึ่งสอดคลองกั บ
วิภาส (2552) การทํางานเปนทีม จะมี
ความสําคัญและจํ าเปนอยางยิ่งเป นวิธีที่ยึดหยุนและสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมได ดีกวารู ปแบบการ
ทํางานที่มีการรวมกลุมแบบดั้งเดิม
3. ปญหาด านการใหความร วมมือของผูประกอบการธุรกิจให บริการแท็กซี่ สหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่กับ
ภาครัฐ ทําใหป ญหาเกี่ ยวกับแท็กซี่ สะสมเปนปญหาที่ ใหญ ขึ้น การแก ปญ หาใหไ ดผลจึง จําเปนต องอาศั ยความรวมมือจาก
หน วยงานที่เ กี่ ยวข องทุกภาคส วน ทั้ ง กระทรวงคมนาคมผานทางกรมการขนส ง ทางบก กรมส ง เสริม สหกรณที่ กํากั บดู แ ล
สหกรณแท็กซี่ตางๆ ซึ่งสอดคลองกับ ชัยเสฎฐ (2557) พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
หมายถึง ผูนําที่สามารถนําเอาการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและจําเปนมาสูพนักงานและองคกร สําหรับงานวิจัยนี้คือ ผูนําที่มีความ
ใสใจตอผูอื่น นําการเปลี่ยนแปลงมาสูวิสัยทัศน กลยุทธและวัฒนธรรมขององคการ รวมถึงการสงเสริมหรือสนับสนุนการสราง
นวัตกรรมใหมๆ และเทคโนโลยี
4. ผูประกอบการละเลยตอ ปญหาดานสภาพของรถแท็กซี่ ที่ไมไดมาตรฐาน เกิดจากผู นําของสหกรณ ขาดการสราง
จิตสํ านึกที่ถูกตอง การออกขอบังคั บของมาตรฐานสภาพรถแท็กซี่และอุป กรณ ภายในรถแท็กซี่ ที่มีม าตรฐาน และสมบูร ณ
คํานึงถึงรายไดดานเดียว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธีรพร ทองขะโชค. (2556).ที่สนับสนุนวาผูบริหารตองสรางความพอใจ
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ตอบุคคลที่มีอิทธิพลตอผลลัพธของบริษัทซึ่งมีหลากหลายประกอบดวย พนักงาน ลูกคา ผูขายปจจัยการผลิต องคกร ชุมชนใน
ทองถิ่น จึง กลาววาทฤษฎีผูมีสวนไดเสียขยายความเขาใจถึง ธรรมชาติของบริษัทที่ควรพิจารณาผูมีสวนไดเสียใหมในมุมมองที่
กวางกวาเดิม
5. ผู ประกอบการละเลยตอ ปญหาดานคุณภาพการให บริการ เกิดจาก อาชีพแท็กซี่ ใหผลตอบแทนไมสูง อัตราค า
โดยสารต่ํากวาที่ควร คนขับแท็กซี่สวนใหญขาดแรงจูงใจ ไมมีความรู ไมตระหนักถึงความสําคัญในการอบรม พัฒนาตนเอง
ขาดการสรางจิตสํานึกที่ถูกตอง จึงมีคุณภาพการใหบริการที่ไมดี สอดคลองกับ พิชาย (2552) ที่กลาววาผูนําจะสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธภายในหนวยงานเพื่อใหสมาชิกในองคกรไดมีการสังสรรคและแลกเปลี่ยนความคิดและความรูสึก
ซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูการเปดกําแพงใจและลดความหางเหินของสมาชิก ซึ่งจะทําใหบรรยากาศขององคกรเปนเสมือน
ครอบครัวที่สมาชิกในองคกรมีความหวงใย เอื้อเฟอ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ดานความตองการของผู ประกอบการรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ที่ มี ตอการรวมตั วกันเป นเครือข ายที่มี ร ะบบการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ คือ ตองการใหภาครัฐชวยเหลือเรื่อง สวัสดิการทางสังคมของผูขับรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่
คนขับรถแท็กซี่มีรายไดที่ไมเพียงพอตอคาใชจายประจําวัน การที่ตองแขงขันหาลูกคาและสภาพการจราจรที่ติดขัดทําใหเกิด
ความเครียด ส งผลตอสุขภาพอนามัย อาจเผชิญปญหาหรือเปนผูกอปญหาอาชญากรรม สอดคลองกับ สถาบันวิ จัยสังคม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2551) ที่พบวา การจัดสวัสดิการสังคมดานการประกันสังคมมีความสําคัญมากสําหรับกลุมคนขับรถ
สหกรณแท็กซี่เพราะผูเปนสมาชิก ของหกรณรถแท็กซี่ ไดรับสวัสดิการพื้นฐานที่สหกรณรถแท็กซี่จัดให สวนการประกันสังคม
เปนสวัสดิการที่รัฐใหความคุมครองแรงงานกลุมตางๆเพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิต
การอภิปรายผลตามวั ตถุประสงคการวิจัย ขอที่ 2) การพัฒนารูปแบบการบริหารจั ดการของรถโดยสารสาธารณะ
แท็กซี่แบบมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
1. ควรมีการบูรณาการการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนเขาดวยกัน กลาวคือ ภาครัฐและภาคเอกชนตองกําหนด
โครงสรางการทํางานของทั้งสองฝายเปนที่เรียบรอยเสียกอน จากนั้นจึงรวมกันพิจารณาขั้นตอนและกระบวนการในการทํางาน
ของทั้งสองฝายวามีสวนใดที่สามารถเชื่อมโยงการทํางานเขาดวยกันไดบาง ภาครัฐก็มีโครงสรางการทํางานในสวนของการจัด
โครงการและกิจกรรมที่เปนประโยชนแกสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ สวนภาคเอกชนก็มีโครงการและกิจกรรมที่ เปน
ประโยชนเชนเดียวกัน ดังนั้นอาจรวมกันจัดโครงการและกิจกรรมดังกลาว สวนใดที่มีทรัพยากรและความเชี่ยวชาญแตกตางกัน
จะกําหนดใหแ บงกั นรับผิ ดชอบ สอดคลองกั บ เนตร พัณณา (2556) การทํ างานเป นทีมร วมกั นเป นเรื่ องที่ผู บริห ารควรให
ความสําคัญและเขาใจถึงธรรมชาติของกลุมในองคกร คือ การที่บุคคลมารวมกันมีมิตรไมตรีกันมีความเขาใจและการยอมรับ
การเปนสมาชิกของกลุมแตละกลุมของแตละคน มีการสื่อสารระหวางกันมีอิทธิพลตอกลุมอื่น ๆ และองคกรซึ่งจะชวยใหการ
ทํางานบรรลุผลสําเร็จโดยใชเทคนิคการทํางานรวมกันเปนกลุม
2. การสงเสริมและใหความรูความเขาใจในวัตถุประสงค วิธีการสหกรณ อยางรอบดาน เพื่อเปนพื้นฐานในการ
สรางความรวมมือ สําหรับการบริหารจัดการที่ถูกตอง สอดคลองกั บผลการวิจัยของศรันยา จิตชัยโภคา (2545) ที่กลาวว า
ความรูเกี่ยวกับนโยบายจัดระเบียบสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติตอนโยบายจัดระเบียบสังคม
3. รูปแบบควรมีการกําหนดระเบียบ ขอบังคับและกฎหมาย สําหรับสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ทั้งมิติในดาน
กฎหมาย ควรแบงออกเปนกฎหมายเพื่อการควบคุมสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ซึ่งปรากฏเปนกฎหมายที่มี ขอบังคับที่
เข มงวดและเคร ง ครั ด หากสหกรณร ถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ฝ าฝ น จะมี บทลงโทษเป นตั วกํ ากั บใหเ ข าสู การปฏิบั ติต าม
กฎหมาย และกฎหมายเพื่อการคุมครองและสนับสนุนสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ควบคูกันไป ควรมีกฎหมายเพื่อการ
คุมครองและสนับสนุนธุรกิจสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่เชนกัน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการใหสิทธิและเสรีภาพ
เพื่อการคุ มครองด านความปลอดภัย ในการปฏิบั ติง าน การปฏิ บัติ งาน ที่เ หมาะสมกับ อายุ เพศ และความพรอมทางดาน
รางกาย คุณภาพชีวิตการทํางาน (quality of working life) ซี่งสอดคลองกั บ ภคพนธ ศาลาทอง. (2556) ที่พบวา กลุ ม
คนขับรถสหกรณแท็กซี่สวนใหญมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไมมั่นคงและปลอดภัย และมักจะเปนตนเหตุของปญหาคุณภาพ
การบริการเนื่องจาก มีรายไดนอย ไมคํานึงถึงคุณภาพการบริการ
4. ควรสนับสนุนใหมีการเขารวมกลุมคณะทํางานระหวางสหกรณดวยกัน รวมพัฒนาใหสหกรณรถโดยสารสาธารณะ
แท็กซี่เปนกลุมอาชีพที่สังคมยอมรับ มุงที่ประโยชนสวนรวมเปนหลัก มีความจริงใจตอผูประกอบอาชีพเดียวกัน และพรอมที่จะ
ใหความรวมมือกับภาครัฐ เคารพกฎหมาย ขอกําหนดและกฎเกณฑ เพื่อใหสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ดําเนินธุรกิจ
รวมกันอยางราบรื่น ไมกอใหเกิด ความเดือดรอนใหแกต นเองและสังคม สอดคลองกับ พงศวิชญ เขี ยวมณีรัตน. (2557) ที่
สนับสนุนวาการสงเสริมการรวมกลุมสมาชิกและการสรางเครือขายองคกร สมาชิก เพื่อให มีสวนรวมในการพัฒนา นอมนําเอา
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แนวทาง ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใชในการดําเนินการสร างเครือขายเพื่อใหองคกรเขมแข็งอย างยั่งยืน สามารถในการ
แขงขัน สามารถพึ่งตนเองไดโดยกลุมสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่รวมกันกําหนดขอปฏิบัติ กฎเกณฑ และแนวทางใน
สหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ที่ชัดเจน มีความเทาเทียมกัน และมีการรวมกลุมเปนเครือขายสหกรณรถโดยสารสาธารณะ
แท็กซี่ที่ชัดเจน อาจจัดตั้งในลักษณะของสหกรณหรือสมาคมที่ขึ้นทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
5. รูปแบบที่ดีควรมีการสรางเครือขายเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธของกลุมสหกรณรถแท็กซี่ รวมกันกําหนดขอปฏิบัติ
กฎเกณฑและแนวทางในสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ที่ชัดเจน มีความเทาเทียมกัน สอดคลองกับ ธันยธรณ สุขพานิช.
(2559) พบวา การสรางเครือขายนั้นตองสนับสนุนใหกลุม มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ รวมมือกันอยางสมัครใจ โดย
ภาวะผูนําจะตองมีความสามารถในการโนมนาว จูงใจ และสรางการเรียนรูของคนในกลุมใหทํางานบรรลุตามเปาหมายได
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ขอที่ 3) การประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการของรถโดยสารสาธารณะ
แท็กซี่แบบมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผลการรับรองของผูเชี่ยวชาญที่มีตอภาพรวมของรูปแบบสหกรณรถโดยสารสาธารณะ
แท็กซี่อยูในระดับดีมาก รูปแบบที่ไดจึงเปนรูปแบบที่มีความยืดหยุนตอบริบทและความพรอม ของกลุมสหกรณรถโดยสาร
สาธารณะแท็กซี่ในแตละพื้นที่ รวมทั้งการนํากราฟฟกหรือแผนภาพมาใช ในการสรุปภาพรวมของรูปแบบ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจที่ง ายขึ้นและสามารถนํ าไปใชไ ดอยางสอดคลองกับ บริบท สอดคลองกั บ วาโร เพ็งสวัสดิ์ . (2553). รูปแบบที่ดีควรมี
ลักษณะ ดังนี้ รูปแบบเปนการสรางความคิดรวบยอด (Concept) ควรประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางตัวแปร
เพื่อนําไปสูการทํานายผลที่ตามมา
ขอเสนอแนะ
1.สงเสริมใหมีการกอตั้งองคกรอิสระ (สมาพันธสหกรณ หรือสมาคม) ซึ่งเปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ การจัดตั้งคณะทํางานกํากับดูแลกิจการแท็ก ซี่ (Taxi Committee) โดยกรมการ
ขนสงทางบกใหมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจเรื่องแท็กซี่
2. ภาครั ฐควรแกไ ขระเบี ย บ ข อบั งคั บ ให เหมาะสม เพื่ อการทํ างานรวดเร็ วคลองตั ว และสร างความยื ดหยุ นใน
ขอกําหนดบางอยางเพื่อใหผูประกอบการเกิดการแขงขัน พัฒนา เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูโดยสาร
3. ภาครัฐควรระงับหรือชะลอการจดทะเบียนรถแท็กซี่สวนบุคคล เพราะการกํากับดูแลแท็กซี่สวนบุคคลทําไดยาก
และทําใหการพัฒนาของแท็กซี่นิติบุคคลที่พยายามปรับปรุงมาตรฐานของคนขับแท็กซี่ทําไดลําบาก
4.ภาครัฐควรออกขอบังคับใหรถแท็กซี่ที่จะจดทะเบียนใหมจะตองจดทะเบียนในนามแท็กซี่นิติบุคคลเทานั้น ซึ่งเปน
แนวทางที่เปนมาตรฐานสากลในตางประเทศ และสามารถจัดมาตรฐานใหกับอุตสาหกรรมแท็กซี่ไดอยางเปนระบบ
5.ยกระดั บ สหกรณ ร ถโดยสารสาธารณะแท็ กซี่ และปรับ เปลี่ ย นภาพลักษณไ ปสูการเป นธุ ร กิ จผู ใ หบ ริ การที่ดี ต าม
โครงการเจาบานที่ดีของ กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
6.ภาครัฐ และสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ที่มีคุ ณภาพ เปนตนแบบในการเผยแพรประชาสัมพันธใ หความรู
เกี่ยวกับหลักการตาง ๆ ที่สงเสริมวิธีการสหกรณที่ถูกตองอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. สงเสริมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ของสหกรณแท็กซี่ตนแบบ ที่
ประสบความสําเร็จและมีประสบการณที่ดี เพื่อสรางความเขมแข็ง และเปนแบบอยางที่ดี
เอกสารอางอิง
กรมการขนสงทางบก, จํานวนรถแท็กซี่ที่มีการจดทะเบียน. สืบคนเมื่อ 10 กรกฎาคม 2557, สืบคนจาก
http://apps.dlt.go.th
ธรรมรส โชติกุญชร. (2544). การบริหารแบบมีสวนรวม, ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
หนวยที่ 12. นนทบุรี: โรงพิมพแหงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ณัฏฐพันธ เขจรนันทน.(2551). พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ธีรพร ทองขะโชค. (2556). โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การกํากับดูแลกิจการ การมีสวน
รวมของผูมีสวนไดเสีย และความรับผิดชอบตอสังคม.วารสารนักบริหาร ปที่ 33 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2556.
มหาวิทยาลัยทักษิณ.

262

ธันยธรณ สุขพานิช. (2559). ยุทธศาสตรการสรางเครือขายเศรษฐกิจชุมชนของกลุมผูนําสตรี ในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทย. วารสารวิชาการครุศาสตร อุตสาหกรรม มจพ. ปที่ 7, ฉบับที่ 1
(ม.ค.-มิ.ย. 59), หนา 12-20
เนตรพัณณา ยาวิราช. (2553). การจัดการสมัยใหม.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พงศวิชญ เขียวมณีรัตน. (2557). การบริหารจัดการใหชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน แนวคิดและวิธีการทาใหชุมชนเขมแข็งได
อยางไร.กรุงเทพฯ. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.
พสุ สัตถาภรณ. 2533. การบริหารงานสหกรณ.กรุงเทพ: โอเดียนสโตร.
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล. (2555). แท็กซี่มืออาชีพที่เราตองการ, กรุงเทพธุรกิจ, 28 มีนาคม 2555, สืบคนจาก
www.bangkokbiznews.
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552). องคการและการบริหารจัดการ.กรุงเทพฯ: ธิงค บียอนด บุคส.
ภคพนธ ศาลาทอง. (2556). การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมคนขับรถสหกรณแท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพมหานคร. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546) .พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคชั่นส.
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2553). การวิจัยพัฒนารูปแบบ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2553.
วิภาส ทองสุทธิ์. (2552). พฤติกรรมองคกร. กรุงเทพฯ:อินทภาษ.
สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2551). รายงานวิจัยระบบคุมครองและสรางความมั่นคงหรับแรงงานนอก
ระบบ. กรุงเทพฯ: สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน.
สรรพวัฒน สุขศิริ. (2549). การจัดระเบียบสังคมกับชุมชนปลอดยาเสพติด: วิทยานิพนธหลักสูตรยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Bertalanffy,L.V. (1973). Education Administration and the Behavioral Sciences: A System Perspective.
Boston: Alyn and Bacon.
Cronbach, L.J. (1990). Essentials of psychological testing. (5th ed.). New York: Harper & Row. pp. 202-204.
Kast. Fremont E. and Rosenzweig. James E. (1985). Organization and Contingency Approach. 4thed.
Singapore : McGraw – Hill.

263

การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS)
ของผูขับรถแท็กซี่ ในบริษัท ทู-มิเตอรทรานสปอรต จํากัด
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ของผู
ขับรถแท็กซี่ในบริษัท ทู-มิเตอรทรานสปอร ต จํากัด ตามกระบวนการตัดสินใจเกี่ ยวกับการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี 5
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นรับทราบ 2) ขั้นสนใจ 3) ขั้นประเมิน 4) ขั้นทดลองใช และ 5) ขั้นยอมรับรวมทั้งเปรียบเทียบการยอมรับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก จําแนกตามสถานภาพดานบุคคลของผูขับรถแท็กซี่ในบริษัท ทู -มิเตอรท
รานสปอรต จํากัด กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูขับรถแท็กซี่ในบริษัท ทู-มิเตอรทรานสปอรต จํากัด จํานวน 158 คน
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเปรี ย บเทีย บความแตกต างของขอมูล สถิ ติที่ ใ ชโ ดยการทดสอบค าเอฟ (F=test) และone way analysis of
variance รวมทั้ ง วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บเป นรายคู โ ดยใช วิธี การของเชฟเฟ (Scheff’s) ผลการวิ จัย พบว า 1. ระดั บ การยอมรั บ
นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนง บนโลก (GPS) ของผูขั บรถแท็กซี่ใ นบริษัท ทู-มิเ ตอรท รานสปอรต จํากั ด เมื่ อ
พิจารณาการยอมรับเทคโนโลยี ตามกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.434)
2. การเปรียบเทียบการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก ของผูขับรถแท็กซี่ในบริษัท ทู-มิเตอรทราน
สปอรต จํากัด จําแนกตามสภาพดานบุคคลพบวา ผูขับรถแท็กซี่ที่มีอายุการทํางาน (Sig. = 0.000) แตกตางกันมีการยอมรับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การยอมรับนวัตกรรม, ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก, ผูขับรถแท็กซี่
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Adoption of GPS Innovation of Two Meter Transport Co., Ltd.’s Taxi Drivers
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Abstract
This research aimed at studying the adoption of GPS innovation of Two Meter Transport Co.,
Ltd.’s taxi drivers in accordance with decision making process about adoption of GPS innovation. The
process consists of following stages: 1) Perception 2) Interest 3) Evaluation 4) Trial Run and 5) Adoption. In
addition, this research focused on comparing the adoption of GPS innovation based on the personal
status of Two Meter Transport Co., Ltd.’s taxi drivers. Samples were 158 taxi drivers belonging to Two
Meter Transport Co., Ltd. A data gathering tool was a questionnaire. Statistics used for analysis included
percentage, average, standard deviation, comparison of difference in data from more than 2 groups by
using F-test, and one-way analysis of variance by using Scheff’s test to compare each pair.
The result indicated that:
1. Adoption level of GPS innovation of Two Meter Transport Co., Ltd.’s taxi drivers was at
moderate level, when evaluating adoption of the technology against 5 stages of the decision making
process.
2. Comparison of adoption of GPS innovation of Two Meter Transport Co., Ltd.’s taxi drivers
based on personal status revealed that the taxi drivers with different tenures (Sig. = 0.000) had different
levels in adoption of GPS innovation at the statistically significance of .05
KeywordS: Adoption of Innovation , Global Positioning System, Taxi driver
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บทนํา
เมื่อปริมาณประชากรสูงขึ้นความตองการที่จะใชบริการขนสงมวลชนในรูปแบบตางๆ ก็มีมากขึ้นตามลําดับ
รถแท็กซี่ คือ รถยนตรับจางสาธารณะ ที่บริการขนสงที่รวดเร็วและถึงจุดหมายปลายทางของผูวาจาง เปนบริการ
สาธารณะที่ คนในกรุงเทพมหานครฯ ใชบริการมากพอสมควรจากสถิติของกรมการขนสง ทางบกดัง นั้นการแขง ขันดานการ
ใหบริการจึงสูงขั้น ทําใหองคกรที่ประกอบธุรกิจเชารถแท็กซี่ ก็จะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการงานเชาตามไป
ดวย โดยสง ผลกระทบต อๆ กัน การนําเทคโนโลยีมาใชนั้นเปรียบเสมือนการพั ฒนาการให บริการสวนหนึ่ง แตการที่จะนํ า
เทคโนโลยีมาใชควรคํานึงการยอมรับเทคโนโลยี เพื่อผูใชเทคโนโลยีนําไปใชใหนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด (Taxi กับคุณภาพ
การใหบริการ, 2556)
บริ ษัท ทู-มิ เ ตอร ทรานสปอร ต จํ ากัด ดํ าเนิ นกิจการใหบ ริ การเช ารถแท็กซี่ จึ ง ได นํา เทคโนโลยีร ะบบกํ าหนด
ตําแหนงบนโลก (GPS :Global Positioning System) มาใชในธุรกิจบริการเชารถแท็กซี่ โดยเทคโนโลยีระบบกําหนด
ตําแหนงบนโลก (GPS) เปนที่ยอมรับของกรมการขนสงทางบก (ขบ.) จึงมีความเหมาะสมในการกํากับดูแล ยานพาหนะทั้งใน
ดานความสามารถของเทคโนโลยีและความเสถียรของระบบ เพื่อสรางความแตกตางใหกับลูกคา ทั้งในเรื่องความปลอดภัย
และการคนหาเสนทางที่รวดเร็วที่สุด แตหากจะนําระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มาประยุกตใชกับธุรกิจเชารถแท็กซี่
นั้นจะตองเชิญกับปญหาในเรื่องของการที่ผูใชงานคือผูขับรถแท็กซี่ ซึ่งไมคุนชิน ไมเขาใจถึงประโยชน จึงไมยอมรับหรือไมยอม
ปรับตัวไปกับการนําเอาเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มาใชใหเกิดประโยชน อีกทั้งทําใหเกิดปญหาความ
คุมคาในการลงทุนทางดานเทคโนโลยีของบริษัททู-มิเตอร ทรานสปอรต จํากัด
จากสภาพดัง กลาวเบื้องตน ผู วิจัย ได ใ ห ความสนใจที่ จะศึ กษาการยอมรับ นวัต กรรมเทคโนโลยี ระบบกําหนด
ตําแหนงบนโลก (GPS) ของผูขับรถแท็กซี่ในบริษัท ทู-มิเตอรทรานสปอรต จํากัดเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาครั้งนี้
เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงดานการใชงานเพื่อใหสอดคลองกับการที่จะนําระบบมาใชอยางเต็มรูปแบบตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ของผูขับรถแท็กซี่ ในบริษัท
ทู-มิเตอรทรานสปอรตจํากัด
2.เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS)ของผูขับรถแท็กซี่ ใน
บริษัท ทู-มิเตอรทรานสปอรตจํากัด จําแนกตามสถานภาพดานบุคคล
3. เพื่อศึกษาอุปสรรคและปญหาในการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS)
ของผูขับรถแท็กซี่ ในบริษัท ทู-มิเตอรทรานสปอรตจํากัด
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ของผูขับรถ
แท็ ก ซี่ ในบริ ษั ท ทู -มิ เ ตอร ท รานสปอร ต จํ า กั ด เป นการวิ จั ย เชิ งสํ า ร วจ โ ดยใช แ บบสอบถาม โดย ผู วิ จั ย มี
ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูขับรถแท็กซี่ ในบริษัท ทู-มิเตอรทรานสปอรต จํากัด ทั้ง 3 สาขา จํานวน
ทั้งหมด 261 คน
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูขับรถแท็กซี่ใน บริษัททู-มิเตอร ทรานสปอรต จํากัด จํานวน 158 คน
โดยแบงออกเปน สาขาสํานักงานใหญ 44คน สาขาลาดพราว 65คนและสาขานวมินทร 49คน ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยางโดยใช
สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973, p.125)
2. ตัวแปรในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาตัวแปรตามรายละเอียดดังนี้
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2.1 ตั ว แปรอิ ส ระ ได แ ก สถานภาพด า นบุ ค คล ประกอบไปด ว ย อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และ
อายุการทํางาน
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก การยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ของผูขับรถ
แท็กซี่ ในบริษัท ทู-มิเตอรทรานสปอรตจํากัด ประกอบไป 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นรับทราบขั้นสนใจขั้นประเมินคาขั้นทดลองใช
และขั้นการยอมรับ (Roger and Shoemarker, 1971, p. 3)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้
ในศึกษาการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยแบบสอบถามแบง
ออกเปน 3 ตอน มีรายละเอียด ตอไปนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพดานบุคคลของกลุมตัวอยาง การตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ตาม
กระบวนการในการตัดสินใจยอมรับ 5 ขั้นตอน ขั้นรับ ขั้นสนใจ ขั้นประเมินคา ขั้นทดลองใช และขั้นยอมรับ โดยขอคําถามอยู
ในรูปมาตรวัดประมาณคา (rating scale) ตามหลักของลิเคริ์ท 5 ระดับ (Likert,1932, pp.1-5)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปญหาและอุปสรรค ในการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก
(GPS) โดยอยูในรูปคําถามปลายเปด (Open ended question)
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ผูทําวิจัยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง และเก็บคืนหลังจากผูตอบ ทําแบบสอบถามเสร็จทันที
4.2 นําแบบสอบถามมาลงรหัสตัวเลขและบันทึกรหัสตัวเลขลงในคอมพิวเตอรประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจัย
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ของผูขับรถแท็กซี่ ในบริษัททู-มิเตอรทราย
สปอรต จํากัด ทางผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษาตามลําดับขั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลสถานภาพดานบุค คลผลการวิเ คราะหขอมูล เกี่ยวกับสถานภาพดานบุค คลของกลุมตั วอยางในดาน อายุ
ระดับการศึกษา และอายุการทํางานในอาฃีพคนขับรถแท็กซี่ จากกลุมตัวอยางจํานวน 158 คน
1.1
ผลการศึกษาดานอายุพบวา ผูขับรถแท็กซี่สวนใหญมีอายุระหวาง 30-39 ป (รอยละ 53.16) รองลงมามีอายุ 40-49 ป (รอยละ
29.11) อายุ 20-29 ป (รอยละ 11.39)อายุ 50-59 ป (รอยละ 5.08)และ นอยที่สุดมีอายุมากกวา 60 ป ขึ้นไป (รอยละ
1.26)
1.2 ผลการศึกษาดานระดับการศึกษาพบวาผูขับรถแท็กซี่สวนใหญ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (รอยละ
62.03)รองลงมาไดแก ระดับอาชีวะศึกษา (รอยละ 22.78) ระดับประถมศึกษา (รอยละ 13.92)และ ระดับปริญญาตรี (รอยละ
1.27)
1.3 ผลการศึกษาดานอายุการทํางานพบวาผูข ับรถแท็กซี่ สวนใหญทํางาน 4-6 ป (รอยละ 45.57)รองลงมามีอายุ
การทํางาน1-3 ป (รอยละ 19.62)อายุการทํางานนอยกวา 1ป (รอยละ 17.72)อายุการทํางาน7-9 (ปรอยละ 12.03)และนอย
ที่สุดมีอายุการทํางาน 10 ปขึ้นไป (รอยละ 5.06)
2. การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ของผูขับรถแท็กซี่ ในบริษัททู-มิเตอรทราน
สปอรต จํากัดเมื่อพิจารณารายขั้นตอนโดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.434,S.D. = 0.204) โดย ขั้น
ยอมรับมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 3.625, S.D. =0.355) รองลงมาไดแก ขั้นประเมิน ( = 3.619, S.D. = 0.487) ขั้น
รับทราบ( = 3.509, S.D. = 0.370) ขั้นทดลอง ( = 3.215, S.D. = 0.619) และขั้นสนใจมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด ( =
3.199, S.D. = 0.601)
3. ผลการเปรียบเทียบการการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ของผูขับรถแท็กซี่ใน
บริษัททู-มิเตอรทรานสปอรต จํากัด จําแนกตามสถานภาพดานบุคคล พบวาขับรถแท็กซี่ที่มีอายุ(Sig. = 0.464) และระดับ
การศึกษา(Sig. = 0.121) แตกตางกัน มีการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ไมแตกตางกัน ที่
ระดั บนั ย สําคั ญทางสิถิ ติ ที่ .05 ยกเว นผู ขั บรถแท็ กซี่ ที่มี อายุ การทํ างานที่ต างกั น มี การยอมรั บ การยอมรั บ นวั ตกรรมทาง
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เทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) แตกตางกันในภาพรวม (Sig. = 0.000) เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู
พบวาผูขับรถแท็กซี่ที่มีอายุการทํางานนอยกวา 1ป ( ̅ = 3.510) และผูขับรถแท็กซี่ที่มีอายุการทํางาน 1-3 ป ( ̅ = 3.516) มี
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) สูงกวา ผูขับแท็กซี่ที่มีอายุการทํางาน 10 ปขึ้นไป ( ̅ =
3.224) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาที่ได ผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. การวิเคราะหระดับการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ของผูขับรถแท็กซี่ ใน
บริษัท ทู-มิเตอรทรานสปอรต จํากัด ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามระดับการยอมรับทั้ง 5 ขั้น พบวาขั้นสนใจ
มี ค าเฉลี่ ย ของการยอมรั บ ต่ํ า ที่ สุ ด ซึ่ ง ในขั้ นนี้ เ กิ ด จากพฤติ ก รรมแสวงหาข อมู ล ข าวสารของตั วบุ ค คลเอง ตลอดจนการ
เปรียบเทียบความเหมาะสมและประโยชนในการใชงานซึ่งการที่บุคคลกรจะสามารถพิจารณาถึงผลประโยชนและเปรียบเทียบ
ไดนั้นจําเป นตองมีประสบการณ และการกระทําซ้ํ าบอยจนรูแ ละเข าใจดี ในการทํางาน ซึ่ง สอดคลองกับ โรเจอร (Rogers,
1986) ซึ่งไดอธิบายคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูยอมรับนวัตกรรมในระดับตาง ๆ โดยพิจารณาจากคานิยม คุณลักษณะ
สวนตัว พฤติกรรมสื่อความรูและความสัมพันธทางสังคม
2. ผลการเปรียบเทียบระดับการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ในบริษัท ทูมิเตอรทรานสปอรต จํากัด กับสถานภาพดานบุคคล ในที่นี้จะกลาวถึง อายุ ระดับการศึกษา และอายุการทํางาน ที่มีการยอม
ตอการรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) โดยรวมแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (sig.
= 0.000) ซึ่ง เมื่ อพิ จารณาเปนรายคูโ ดยวิธีของเชฟเฟ (Scheff ,1999) แล วพบวาเมื่ อผู ที่มี อายุการทํ างานที่ม ากขึ้นจะมี
ประสบการณจากการขับรถมากขึ้นทําเกิดการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS)นอยกวาผูที่มี
ประสบการณทํางานนอย
อาจเนื่องจากผูที่มีประสบการณในการขับรถแท็กซี่นอย ขอมูลเกี่ยวกับเสนทางจะนอยไป
ดวย เมื่อมีอุปกรณที่ จะชวยในเรื่องคนหาเสนทางมาชวยนําทางจึ งทําใหเกิ ดการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีร ะบบกําหนด
ตําแหนงบนโลก (GPS) มากกวา
3. ผลการแสดงความคิดเห็น พบวาผูขับรถแท็กซี่สวนใหญ ขาดความรูและทักษะดานเทคโนโลยีระบบกําหนด
ตําแหนงบนโลก (GPS) ตลอดจนขาดบุคคลกรผูให ความรู รวมไปถึ งการให บริการในการแกไ ขเมื่ออุป กรณมีปญ หา อีกทั้ ง
อุปกรณเกิดการแสดงผลผิดพลาด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูขับรถแท็กซี่ที่มีความชํานาญในการขับรถในพื้นที่ของตนเอง เกิดขาด
ความเชื่อถือในระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS)
ขอเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาระดับการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ในบริษัท
ทู-มิเตอรทรานสปอรต จํากัด ซึ่งมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวนมีดังนี้
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชน เพื่อนําไปใชไดดังนี้
1.1 จากผลการวิจัยพบวา ผูขับรถแท็กซี่ที่มีอายุการทํางานมากกวา 10 ป มีระดับการยอมรับในภาพรวมต่ํา
ที่สุด( ̅ = 3.224) อาจเปนผลมาจากผูใชงานสวนใหญ มีระดับอายุการทํางานนานทําใหเกิดการยอมรับการใชงานในตัวระบบ
นอยเพราะคิดวามีความชํานาญในเสนทางอยูแลว จึงจําเปนที่จะตองเนนถึงการแนะนําควบคูไปกับการฝกอบรม ถึงประโยชน
ที่ไดจากการใชงานระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ใหมากเปนพิเศษ ดังนั้น
ทางบริษัท ทู-มิเตอรทรานสปอรต
จํากัด ควรจัดใหมีการฝกอบรมดานการใชงานระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ใหกับทางผูขับรถแท็กซี่ภายในบริษัทฯ
อยากเปนขั้นตอนตั้งแตเริ่มเปดการใชงานระบบ การเลือกคนหาเสนทาง การระบุเงื่อนไขตางๆบนระบบ รวมไปถึ งการแกไข
การใชงานเบื้องตนเมื่อเกิด
1.2จากผลการวิจัยพบวา การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ในบริษัท ทูมิเตอร ทรานสปอรต จํ ากั ด โดยรวมอยูใ นระดับ ปานกลาง และขั้นสนใจจะอยูใ นเกณฑต่ํ าที่สุ ด อาจจ ะป นผลมาจาก ไม มี
บุคคลากรที่สามารถใหคําแนะนําในการใชงานไดอยางถูกตองครบถวน ดังนั้น ทางบริษัท ทู-มิเตอรทรานสปอรต จํากัด ควรจัด
ผูชํานาญการในดานการใชงาน การแกไขและใหคําแนะนํา เกี่ยวกับระบบกําหนดตําแหน งบนโลก (GPS) และมีการสั่งซื้ อ
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อุปกรณกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ไวเพื่อดูแลประสิทธิภาพของการทํางานระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) เพราะ
อุปกรณบางสวนที่ใชงานไปแลวอาจจะขาดประสิทธิภาพในการนําทางที่ดีเปนเพราะซอฟตแวรที่ใชอยูลาสมัย หรือแมอุปกรณ
มีการชํารุด
1.3 บริษัท ทู-มิเตอรทรานสปอรต จํากัด ควรมีการจัดการประเมินผลการใชงานระบบประจําปเพื่อทราบถึง
ความตองการใชงานระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) วาทางผูขับรถแท็กซี่ ซึ่งเปนผูใชงานโดยตรง มีความพอใจ หรื อ
ประสบปญญาการใชงานอยางไรบางเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS)
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการศึกษาปญหาดานการใชงาน และความตองการใชงานระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) เพื่อ
เปนขอมูลสํ าหรับการจั ดทําโครงการ การลงทุนเพิ่มศักยภาพในระบบการใหบ ริการเชารถแท็กซี่ของบริษัท เพื่ อ ใหผูขับรถ
แท็กซี่มีทางเลือกและเพิ่มรายไดใหกับทั้งคนขับรถแท็กซี่และบริษัท
2.2 ศึกษาความตองการอบรมและพัฒนาการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรูในดานการใชงาน ใหตอบสนอง
กับบุคลากรที่มีพื้นฐานแตกตางกัน
2.3 ควรศึกษาความตองการ ในดานของผูใชบริการรถแท็กซี่ของบริษัทฯ ตอการเพิ่มศักยภาพของทั้งคนขับรถ
และเทคโนโลยีที่ใชอํานวยความสะดวกบนรถแท็กซี่ เชน บริการชารตไฟมือถือ บริการเช็คสถานะการสงผูโดยสารที่เปนเด็ก
หรือคนชราใหถึงจุดหมายปลายทาง
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ เ กิ ด ขึ้ น จากป ญ หาผลผลิ ต ของลิ้ น จี่ ใ นพื้ น ที่ ข องอํ า เภออั ม พวา ที่ มี ผ ลผลิ ต ไม แ น น อนในแต ล ะป มี
วัตถุประสงคหลัก เพื่อศึกษาปจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่สงผลกระทบตอการผลผลิตลิ้นจี่ หาความสัมพันธของปจจัยทาง
กายภาพและชีวภาพที่มีผลตอการผลผลิตลิ้นจี่ และศึกษาวิเคราะหทางเลือกใหเกษตรกรชาวสวน ในการจัดทําแผนการปองกัน
และแก ไ ขผลกระทบที่ เ กิ ด จากป จ จั ย ทางกายภาพและชี วภาพที่ มี ผ ลต อ ผลผลิ ต ลิ้ น จี่ ในพื้ น ที่ อํา เภออั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม การดําเนินการเริ่มจากการคัดเลือกจากชุมชนในอําเภออัมพวา จํานวน 3 ตําบล ที่มีการเพาะปลูกลิ้นจี่มากที่สุด
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการออกชอดอกของลิ้นจี่มาจากการปรับปรุงลักษณะกายภาพของตนลิ้นจี่ที่เกษตรกรตองทํา
การตัดแตงกิ่งและตัดแตงลําตนใหมีความโปรงของกิ่งใบที่ทําใหแสงสวางสองถึงพื้นดินในชวง 289-489 ลักษ อุณหภูมิที่เหมาะ
ตอการปลูกลิ้นจี่อยูระหวาง 10-38 องศาเซลเซียส โดยในชวงฤดูลิ้นจี่ออกดอกจําเปนตองมีอุณหภูมิต่ําสุดในชวง 10-20 องศา
เซลเซียส นานติดตอกันอยางนอย 1-2 สัปดาห และไมควรเกิน 40 องศาเซลเซียส เมื่อติดผลแลว อุณหภูมิเหมาะสมควรไม
ควรเกิ น 40 องศาเซลเซีย ส เมื่อเวลาลิ้ นจี่ ออกผลแลว และความชื้นสัม พัทธ เฉลี่ย 80-90 เปอร เซ็นต ความชื้ นสัม พัท ธ ที่
เหมาะสมตลอดชวงของการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ อยูในชวง 35-112 เปอรเซ็นต ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในชวงกอน การออกดอกมี
คาประมาณ 2.5-3.5 มิลลิเมตรตามลําดับ ผลการศึกษาปจจัยทางชีวภาพพบวา ดัชนีชี้วัด ความความหนาแนนของชนิดของ
สิ่งมีชีวิตทีม่ ีผลตอปริมาณผลผลิตของลิน้ จี่คือ แมลง แมง ผึ้ง และชันโรง ควรพบมากกวา 30-55 เปอรเ ซ็นตใ นพื้นที่ โดย
พบว า พื้ นที่ ที่มีค วามหนาแน นของผึ้ ง มากกวา 30 เปอร เซ็นต จะมี ผลผลิตของลิ้นจี่ สูงกวาพื้นที่ อื่นๆ ประมาณ 1-1.5 เท า
ขอเสนอแนะจากการสัม มนาแบบกลุม ยอย พบวา ควรมีการเก็บ ขอมูล ทางดานปจจัย ที่เ กี่ย วของกับ แรธาตุอ าหารดว ย
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในหลายพื้นที่ที่ แตกตางกัน และควรศึกษาตอเนื่องติดตอมากกวา 2 ป
คําสําคัญ : ปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ ผลผลิต ลิ้นจี่ อัมพวา
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Physical and Biological effect to the Productivity of Lychee in Amphawa
District, Samutsongkhram Province
Abstracts
This research was carried out due to the uncertain production each year of lychee in Amphawa
district, Samut Songkhram province. The main objective was to determine the physical and biological
factors that affected the productivity of lychee,the relationship of the physical and biological factors that
affected the productivity were also conducted. The analysis of alternative procedures for farmers to plan
for prevention and mitigation impacts of physical and biological factors on lychee production in Amphawa
district, Samutsongkhram province were conducted in this study. The study was conducted in selected
communities from three Sub-districts with the greatest lychee production in Amphawa district. The result
found that the affecting flowering factors of lychee came from physical characteristics improvements such
as pruning and stems of the leaves to be transparent to light in the light intensity about 289. 489 lux.
The ideal temperature for growth was between 10-38 oC. The minimum temperature for lychee
flowering was approximately 10-20 oC and 1-2 weeks continuously. The best of temperature for lychee
fruit should not exceed 40 oC. and 80-90 % for relative humidity . The relative humidity during the
growth of lychee was appropriately 35-112 % . The average rainfall in the previous of flowering period
was about 2.5-3.5 mm.. The biological factors study found that the density of species Index which
affected the lychee yield were stingless bees and bees that should find more than 30-55% of the lychee
flowers. The result showed that the area had more than 30 % of the bees had a higher yield than other
areas, around 1-1.5 times, approximately. The final recommendations from the focus group simminar was
that there should also be a study about any element of soil, a comparative study in many different areas,
and there should be contact for more than two years.
Keywords : Physical and Biological effect, lychee, Amphawa district
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บทนํา
ปจจุบันยุทธศาสตรดานการเกษตรของจังหวัดสมุทรสงคราม ตองการเพิ่มผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะลิ้นจี่ใหมากขึ้น
แตในระยะ 3 ปที่ผานมาผลผลิตลิ้นจี่ ในจังหวัดสมุทรสงคราม (เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม. 2553). โดยเฉพาะอําเภออัมพวา
มีปริมาณที่ลดลงโดยบางป ไมมีผลผลิตลิ้นจี่อัมพวาทําใหเกษตรกรชาวสวนขาดรายไดจากการลงทุนทําสวนลิ้นจี่มากกวา 10
ลานบาท สาเหตุที่มีการคาดการณกันของชาวสวน คือ เกิดจากสภาพบรรยากาศที่รอนขึ้นที่มาจากสาเหตุของการพัฒ นาพื้นที่
เพื่อเป นแหล งรองรับ การทองเที่ย วของจัง หวั ด มี ถนนคอนกรี ตเพิ่ม ขึ้น มีม ลพิ ษทางอากาศที่ มากขึ้น จากสภาวะอากาศที่
เปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ การพัฒนาเมืองเปนแหลงทองเที่ยว ปริมาณการจารจรที่มากขึ้น มีกิจกรรมที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพอากาศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ วงจรชีวิตของแมลงที่กอเกิดประโยชนตอการผสมเกสรของลิ้นจี่
กอให เกิด ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่มีม ากขึ้ น (สนธยา ตันติ รักส 2557) กลาววา “ตนปลูกลิ้ นจี่ไ ว
ประมาณ 40-50 ตน ขณะนี้ลิ้นจี่ใ นสวนของตนกําลัง ติดเปนเมล็ด ถั่วคุด และคาดวาจะเก็ บเกี่ ยวผลผลิ ตได ประมาณ 30
เปอรเซ็นต แมวาชวงนี้สภาพอากาศจะเริ่มรอนอบอาวบาง แตก็ไมมีผลกระทบกับลิ้นจี่แตอยางใด (เฉลิม บุษบก 2557) กํานัน
ตําบลแควออม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ กลาววา“ ลิ้นจี่ถือเปนผลไมเสี่ยงโชคที่ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ เกษตรกรชาวสวนไมสามารถควบคุมได หลายแหงที่ลิ้นจี่ไมติดดอกออกผล หรือติดดอกออกผลนอย ตองนําผึ้งมาเลี้ยง
เพื่อจะไดชวยผสมเกสรลิ้นจี่ ทําใหลิ้นจี่ติดดอก ออกผลมากยิ่งขึ้น (ธเนศ กิกติศรีวรพันธ 2548) ไดศึกษาอิทธิพลของสวนปาใน
เมืองตอสภาพอากาศในระดับจุลภาคในการสงเสริมความนาอยูและความสามารถในการเปนแหลงกักเก็บคารบอนไดออกไซด
ซึ่งผลการศึกษาพบวาบริ เวณที่มีตนไมจะมีคาอุณหภูมิหางจากมาตรฐานความสบายนอยกวาบริเวณที่ไมมีตนไม นอกจากนี้
(นาฏสุดา ภูมิจํานงค และคณะ 2554) ไดศึกษารูปแบบ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีผลตอผลผลิตของทุเรียนใน
จังหวัดจันทบุรี โดยใช การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกในกลุมผูปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
และการเก็บ ขอมูล ดานสภาพภูมิ อากาศในอดีต จนถึง ปจจุบั น 70 ป ผลการวิ จัย พบวาสภาพภู มิอากาศที่เ ปลี่ ยนไปในรอบ
ศตวรรษมีผลตอผลผลิตของทุเรียนในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี สวนปจจัยดานสิ่งแวดลอมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณ
น้ําฝน ที่ไมเหมาะสมในชวงการพัฒนาการการเจริญทุเรียนมีผลตอผลิตผลิตของทุเรียน
ดังนั้นดวยเหตุดังกลาวนักวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาถึงปจจัยทางกายภาพ อาทิ ปจจัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
อากาศ มลพิษทางอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณน้ําฝน และปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ อาทิ ปริมาณ ชนิด
ของแมลง สัตวปก ที่มีผลตอการผสมเกสรของลิ้นจี่ โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาหาปริมาณ และชนิดของปจจัย
ทางกายภาพและชีวภาพที่สงผลกระทบตอการผลผลิตลิ้นจี่ หาความสัมพันธของปจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีผลตอการ
ผลผลิตลิ้นจี่ และการวิเคราะหทางเลือกใหเกษตรกรชาวสวน โดยผลการวิจัยนี้นาจะเปนคําตอบหนึ่ง ที่จะนําไปสูกระบวนการ
แกไขหรือเฝาระวังแกเกษตรกรชาวสวนผลไมในพื้นที่ศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่อื่นๆ ของประเทศตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาหาปริมาณ และชนิดของปจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่สงผลกระทบตอการผลผลิตลิ้นจี่ ในพื้นที่
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อหาระดับความสัมพันธของปจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีผลตอการผลิตลิ้นจี่ ในพื้นที่อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
3. เพื่อวิเคราะหทางเลือกใหเกษตรกรชาวสวนในการจัดทําแผนการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดจากปจจัยทาง
กายภาพและชีวภาพที่มีผลตอผลผลิตลิ้นจี่ ในพื้นที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประยุกตที่โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตพื้นที่การศึกษา ใชพื้นที่ที่ถูกคัดเลือกจากชุมชนในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 3 ตําบล
ที่มีการเพาะปลูกลิ้นจี่มากที่สุด
2. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาประกอบดวย 4 ประเด็นใหญๆ ไดแก ศึกษาหาปจจัยทางกายภาพที่มีผลตอ
ผลผลิตของลิ้นจี่ ศึกษาหาปริมาณ ชนิด ของความหลากหลายทางชีวภาพ กษาถึงความสัมพันธของผลกระทบที่มีผลจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ และศึกษาหาแนวทางเลือกใหเกษตรกรชาวสวนผลไม
เพื่อสรางมาตรการเฝาระวัง และหาทางเลือกในการดําเนินการประกอบอาชีพที่เหมาะสมของตนเองตอไป
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3. ขอบเขตดานเวลา ดําเนินงานวิจัยในชวงเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557
การทบทวนวรรณกรรม
อําเภออัมพวา เปนอํ าเภอหนึ่งในจํานวน 3 อําเภอ ในจั งหวั ดสมุท รสงคราม มีส ภาพภูมิ ประเทศโดยทิศใตกับทิ ศ
ตะวันตกมีแมน้ําแมกลองไหลผาน มีลําคลองไหลผานหลายสาย ไดแก คลองอําพวา คลองวัดนางวัง คลองวัดบางกะพอม คลอง
บางจาก คลองดาวดึงส คลองลัดดาโชติ คลองสวน คลองจางวาง คลองบางกุง พื้นที่สวนใหญเปนสวน มะพราวผล มะพราวน้ําตาล
และสวนสมโอ โดยวิถีชีวิตของประชาชนในอําเภออัมพวา อาชีพเปนชาวสวน มีองคการปกครองทองถิ่น 13 แหง ลักษรณะของ
ดินเปนดินชุดบางกอก(เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม,2553) มีเนื้อที่ประมาณ 17,554 ไร คิดเปนรอยละ 6.74 ของพื้นที่จังหวัด
อยูในตําบลแพรกหนามแดง และตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา เปนดินที่อยูหางจากชายฝงทะเลน้ําทวมไมถึง สภาพดินราบเรียบ
เปนดินลึก การระบายน้ําเลว มีความสามารถในการอุมน้ําสูง สภาพภูมิอากาศในจังหวัดสมุทรสงครามไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต จากอาวไทยและทะเลจีนใต พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมากพอสมควร ประกอบกับอยูใกลทะเลจึงมีความ
ชุมชืน้ อยูเสมอ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป ประมาณ 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.5 องศาเซลเซียสและมีอุณหภูมิ
ต่ําสุดเฉลี่ย 24.4 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,474.6 มิลลิเมตรตอป และมีความชื้นสัมพัทธสูงสุดในเดือนตุลาคม
93.0 % และต่ําสุดในเดือนธันวาคม 41.0 % มีพายุและฟาคะนองจะเกิดขึ้นในระหวางฤดูฝนและฤดูรอนคือระหวางเดือน
เมษายนและพฤษภาคม ซึ่งเปนระยะเวลากอนที่จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต นอกจากนี้อาจไดรับพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเคลื่อนตัว
จากทะเลจีนใตเขามาทางฝงเวียดนามในสภาพของพายุใตฝุนหรือโซนรอน สามารถแบ งชวงฤดูตางๆ ไดดังนี้ (กรมอุตตุนิยม
วิทยา 2556) ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - เดือนเมษายน จะมีอุณหภูมิไมสูง มากนัก และอากาศไมรอนจัด จะมี
อากาศชุมชื้นตลอดเวลา ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม จะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม เนื่องจากอยูใกลทะเล ทําใหอากาศไมหนาวจัด และจะมีชวงระยะเวลาของฤดูหนาวเพียง
ชวงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งลักษณะของสภาพภูมิอากาศและลักษณะทางกายภาพอื่นๆ จึงเหมาะสําหรับการปลูกพืชสวนที่สําคัญเช
สน มะพราว สมโอ และลิ้นจี่
ลี้น จี่ เปนพืชสวนที่มีแหลงปลูกลิ้นจี่ในประเทศไทย 2 แหลงใหญ คือ บริเวณภาคเหนือตอบบน และบริเวณภาค
กลาง ไดแก จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสภาพพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมสําหรับลิ้นจี่ควรคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ คือพื้นที่ที่มีการ
ระบายน้ําดี ลักษณะดิน ที่มีความอุดมสมบูรณสูงหรือปานกลาง ดินควรมีคาความเปนกรดและดาง (pH) = 5.0-7.0 สภาพ
ภูมิอากาศ การเจริญเติบโตของลิ้นจี่ตองการอุณหภูมิต่ําประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส แตในชวงกอนออกดอกตองการ
อุณหภูมิต่ําประมาณ 10-20 องศา-เซลเซียส นานติดตอกันอยางนอย 4 สัปดาห ขึ้นอยูกับชนิดของพันธุและแหลงปลูก เมื่อติด
ผลแลวอุณหภูมิไมควรเกิน 40 องศาเซลเซียส เพราะจะทําใหผลแตกเสียหายได ควรมีปริมาณน้ําฝน อยูระหวาง 1,200-1,400
มิลลิเมตรตอป ลิ้นจี่จะออกดอกติดผลไดดี ถาหากพื้นที่ใดมีปริมาณน้ําฝนนอยกวา 1,200มิลลิเมตรตอป แลวจะตองมีการให
น้ําชวย ปริมาณความชื้น ปริมาณฝนที่ในปหนึ่งๆ จะมีผลเกี่ยวของกับความชื้นในดิน ซึ่งมีความจําเปนตอลิ้นจี่ในชวงการ
เจริญเติบโตทาง กิ่งกาน การออกดอกติดผลจนถึงเก็บเกี่ยว ลิ้นจี่ตองการความชื้นในดินสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึง
มิถุนายน ซึ่งในชวงนี้ ถาลิ้นจี่ขาดความชื้นในดิน ดอกที่ออกมามักจะแหงหรือที่ออกดอกแลวดอกจะรวง ในกรณีที่มีฝนตกใน
เดือนเมษายนที่เรียกกันวา ฝนแรก มักจะทําใหผลลิ้นจี่แตกและรวงมาก ดังนั้นการใหน้ําลิ้นจี่ในชวงหนาแลง แมจะมีฝนตก
ในชวงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม จะตองมีการใหน้ํา เพราะในระยะนี้เปนชวงที่มีความชื้นในดินและความชื้นในอากาศต่ํา ใน
ฤดูหนาวความชื้นในอากาศจะลดลงตามลําดับ และจะลดลงมากในเดือนมีนาคมถึงเมษายน ซึ่งเปนชวงผลที่ลิ้นกําลังสรางเนื้อ
เมื่อการระเหยของน้ําในใบมีมากขึ้น ความชื้นในอากาศที่ต่ําจึงมีสวนทําใหการสรางเนื้อไดนอย ผลจึงเล็กและรสเปรี้ยวจัด แม
ผิวเปลือกจะเปลี่ยนเปนสีชมพูหรือแดงแลวก็ตาม จึงจําเปนตองใหน้ําตามความตองการของลิ้นจี่
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วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานไวเปน 4 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดประชุมระดมความคิดเห็นในระดับผูนําชุมชน ประกอบดวย ผูใหญบาน กํานัน ตัวแทนรานคา ครูในโรงเรียน
นายกบริหารสวนตําบล ตัวแทนชาวบาน ใน 11 ตําบล ของอําเภออัมพวา เพื่อชี้แจง และคัดเลือกกลุมตําบลตัวอยาง 3 ตําบล
ที่จะเปนสถานที่ดําเนินการเก็บขอมูล รวมจัดเสวนาชาวบานดานปจจัยที่มีผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตร โดยใชเกณฑใน
การคัดเลือกตําบลตัวอยางที่มีระดับความตองการใหเกิดการวิจัยในพื้นที่ของตนเอง ดวยวิธีการสอบถามจากแบบสอบถาม
การสัมภาษณเชิงลึก การแสดงความคิดเห็นในประเด็นของผลกระทบจากการเพาะปลูก โดยเชิญตัวแทนของชุมชน จํานวน
ประมาณ 50 คน ดําเนินการประชุม รับฟงขอเสนอแนะ และเลือกพื้นที่ชุมชนที่จะเปนกลุมตัวอยาง
2. เก็ บ ข อ มู ล ในภาคสนามที่ ป ระกอบด ว ย ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ด า นสภาวะอากาศในจั ง หวั ด และพื้ น ที่ ศึ ก ษา
ประกอบดวย ขอมูลดานอุณหภูมิเฉลี่ยในรอบ 10 ป และเก็บขอมูล ณ ปจจุบันดานปริมาณคาความชื้นในบรรยากาศ ปริมาณ
น้ําฝน ทิ ศทางลม ปริ ม าณฝุ นละอองขนาดเล็ ก (Total suspended particular:TSP) ปริ ม าณซั ลเฟอรไ ด-ออกไซด ใ น
บรรยากาศเพื่อวิเคราะหหาปริมาณฝนกรดในบรรยากาศ และเก็บขอมูล ทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ ไดแก ชนิ ด
ปริมาณ ของแมลง แมง และสัตวปกที่มีผลตอการผสมเกสรของลิ้นจี่ โดยดําเนินในชวงกอนการออกดอก ชวงลิ้นจี่ และชวง
ลิ้นจี่ออกผล โดยเก็บขอมูลเปน 3 ชวง ชวงละ 3 วันตอเนื่อง จํานวน 3 ตําบลๆ ละ 1 สถานีๆ รวมทั้งสิ้น 45 วัน โดยชนิด
ของตัวอยางที่เก็บประกอบดวย ปริมาณการจราจรที่วิ่งผานพื้นที่ที่มีสวนลิ้นจี่ใน 3 ชวงระยะเวลา (เชา กลางวัน เย็น) เก็บ
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก TSP ด วยวิ ธี Gravimetric method วัด คาความเร็วลม ทิศทางลม อุ ณหภู มิปริ มาณน้ําฝน
ปริมาณความชื้นสัมพัทธในบรรยากาศ คาความเขมแสง พรอมเก็บขอมูลทางกายภาพของตน ใบ ดอกและผลของลิ้นจี่ รวม
จัดเสวนากับชาวสวนผลไม เพื่อเก็บขอมูลดานความคิดเห็นจากภาพในอดีตจนถึงปจจุบันดานผลผลิตของลิ้นจี่ และเสวนาอีก
ครั้งหลังทําการวิ เคราะหผลจากข อมูล ที่เก็บจากภาคสนาม หาความสัมพันธระหวางปจจัยดานมลพิษทางอากาศที ่มีผลต อ
ผลผลิตของลิ้นจี่ดวยการวิเคราะหผลของการจัดสัมมนารวมกับปราชญเกษตรลิ้นจี่ในพื้นที่ศึกษา ดังภาพที่ 1
จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อสรางความรวมมือในการดําเนินการวิจัย คัดเลือกกลุมตัวอยาง
และสถานที่ดําเนินการวิจัยที่เหมาะสม
เก็บขอมูลในภาคสนาม ประกอบดวย ปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางชีวภาพในพื้นที่และปริมาณผลผลิต
ลิ้นจี่ยอนหลัง 10 ป และขอมูลปจจุบัน 3 ชวง เวลาไดแกชวงกอนออกดอก ชวงออกดอก และชวงออกผล
วิเคราะหหาความสัมพันธของ ปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางชีวภาพในพื้นที่และปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ จาก
ขอมูลที่ไดจากภาคสนาม และการจัดสัมมนารวมกับเกษตรกร
สรุปผลการทําวิจัยและจัดทํารายงาน
ภาพที่ 1 แสดงผังของกระบวนการทําวิจัย
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จุดเก็ บตั วอย่าง ต.สวนหลวง

จุดเก็ บตั วอย่าง ต.บางนางลี
จุดเก็ บตั วอย่าง ต.เหมืองใหม่

ภาพที่ 2 ตําแหนงจุดเก็บตัวอยางดวยภาพถายดาวเทียมใน 3 ตําบล
ผลการวิจัย
พบความสั ม พั น ธ ข องป จ จั ย ทางกายภาพและชี ว ภาพที่ มี ผ ลต อ ผลผลิ ต ลิ้ น จี่ ในพื้ น ที่ อํ า เภออั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ที่ประกอบดวย อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณน้ําฝน ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก
มีความสัมพันธตอการออกดอก และติดผลของลิ้นจี่ ในระดับมากที่สุดไปหานอยที่สุดตามลําดับ ดังแสดงตารางที่ 1-3 ที่แสดง
การเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางกายภาพ ในพื้นที่ 3 ตําบลในแตละชวงเวลา ในชวงฤดูกอนการออกดอก (เดือนสิงหาคม) ไป
จนถึงฤดูที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดอกเปนผลออน (เดือนมกราคม)
ตาราง 1 แสดงถึงปจจัยทางกายภาพกอนการออกดอกของลิ้นจี่
พื้นที่
ชวงกอนการออกดอกของลิ้นจี่
(ตําบล)
อุณหภูมิ
ความชื้น
ปริมาณ ความเร็วลม
จุดเกิด
o
( C)
สัมพัทธ
น้ําฝน
เฉลี่ย
น้ําคาง
(%)
(mm)
(m/s)
(oC)

ปริมาณฝุน
ละออง
µg/m3

สวนหลวง

0.905

354

สูงสุด 68.5 สูงสุด 12.6
ต่ําสุด0
ต่าํ สุด1.34
เฉลี่ย 3.5 เฉลีย่ 2.98

สูงสุด 27.6 0.089
ต่ําสุด19.5
เฉลี่ย 22.98

365

สูงสุด 68.6 สูงสุด 14.2
ต่ําสุด0
ต่าํ สุด2.42
เฉลี่ย 3.2 เฉลีย่ 3.65

สูงสุด 26.8
ต่ําสุด19.5
เฉลี่ย 23.8

349

สูงสุด 35
ต่ําสุด27.2
เฉลี่ย 28.5

สูงสุด
105.6
ต่ําสุด46.2
เฉลี่ย89.9
บางนางลี่ สูงสุด 35 สูงสุด
ต่ําสุด 22.2 105.5
เฉลี่ย 25.4 ต่ําสุด46.3
เฉลี่ย88.9
เหมืองใหม สูงสุด 35 สูงสุด
ต่ําสุด 23.5 112.5
เฉลี่ย 25.4 ต่ําสุด45.2
เฉลี่ย 90.2

สูงสุด 85
ต่ําสุด 0
เฉลี่ย 5.4

สูงสุด 15.2
ต่ําสุด2.5
เฉลี่ย 4.25

275

สูงสุด 28.5
ต่ําสุด 18.5
เฉลี่ย 24.2

0.106

ความ
เขมแสง
(lux)

ตาราง 2.ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สวนลิ้นจี่ในชวงกอนลิ้นจี่ออกดอก(ธันวาคม-มกราคม 2556)
พื้นที่
(ตําบล)

อุณหภูมิ
(oC)

สวนหลวง สูงสุด 36
ต่ําสุด 20.6
เฉลี่ย 26.2
บางนางลี่ สูงสุด 36
ต่ําสุด 20.5
เฉลี่ย 26.22
เหมือง
สูงสุด 41
ใหม
ต่ําสุด 20.0
เฉลี่ย 26.93

ความชื้น
สัมพัทธ
(%)
สูงสุด 103.5
ต่ําสุด46.5
เฉลี่ย89.48
สูงสุด 101
ต่ําสุด45.5
เฉลี่ย87.44
สูงสุด 103.5
ต่ําสุด35
เฉลี่ย86.2

ชวงออกดอกของลิ้นจี่
ปริมาณ
ความเร็วลม
น้ําฝน
เฉลี่ย
(mm)
(m/s)
สูงสุด 50
สูงสุด 10.28
ต่ําสุด0
ต่ําสุด1.02
เฉลี่ย 2.5
เฉลี่ย 2.05
สูงสุด 49
สูงสุด 9.24
ต่ําสุด0
ต่ําสุด0.25
เฉลี่ย 2.5
เฉลี่ย 1.25
สูงสุด 49
สูงสุด 10.85
ต่ําสุด0
ต่ําสุด1.05
เฉลี่ย 2.5
เฉลี่ย 2.54

จุดเกิดน้ําคาง
(oC)
สูงสุด 29.5
ต่ําสุด19.4
เฉลี่ย 23.94
สูงสุด 27.7
ต่ําสุด19.4
เฉลี่ย 23.76
สูงสุด 29.9
ต่ําสุด18.7
เฉลี่ย 24.01

ปริมาณ ความเขม
ฝุนละออง
แสง
3
µg/m
(lux)
0.78
เฉลี่ย354
0.75

เฉลี่ย289

0.44

เฉลี่ย452

ตาราง3 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สวนลิ้นจี่ในชวงกอนลิ้นจี่เริ่มออกผล(มกราคม-มีนาคม 2557)
พื้นที่
(ตําบล)

ชวงลิ้นจี่เริ่มออกผล
อุณหภูมิ
(oC)

ความชื้น
ปริมาณ
สัมพัทธ
น้ําฝน
(%)
(mm)
สวน
สูงสุด 36 สูงสุด 103.5 ไมมีฝน
หลวง
ต่ําสุด 12.5 ต่ําสุด 46.5
เฉลี่ย 26.2 เฉลี่ย89.48
บางนางลี่ สูงสุด 38 สูงสุด 98
ไมมฝี น
ต่ําสุด 11.2 ต่ําสุด 35
เฉลี่ย
เฉลี่ย 88.42
26.48
เหมือง
สูงสุด 38 สูงสุด 86.5 ไมมีฝน
ใหม
ต่ําสุด 12.5 ต่ําสุด 35
เฉลี่ย
เฉลี่ย91.24
27.01

ความเร็วลม
เฉลี่ย
(m/s)
สูงสุด 10.32
ต่ําสุด1.00
เฉลี่ย 3.45
สูงสุด 10.59
ต่ําสุด0.24
เฉลี่ย 2.26

จุดเกิด
ปริมาณ
ความเขม
น้ําคาง
ฝุนละออง
แสง
o
3
( C)
µg/m
(lux)
สูงสุด 29.5 0.109
เฉลี่ย421
ต่ําสุด19.4
เฉลี่ย 23.94
สูงสุด 27.7 0.112
เฉลี่ย384
ต่ําสุด19.4
เฉลี่ย 23.76

สูงสุด 10.85 สูงสุด 27.5
ต่ําสุด1.05
ต่าํ สุด18.9
เฉลี่ย 2.54 เฉลีย่ 23.1

0.189

เฉลี่ย489

ผลของการประเมิ นความหลากหลายทางชี วภาพโดยวิ ธี การประเมิ นความหลากหลายอย างรวดเร็ ว Rapid
Biodiversity Assessment (RBA) ในพื้นที่ 3 ตําบล พบความหนาแนนของสิ่งมีชีวิตมีความแตกต างกันไมมากนัก เชน มด
แมง หนอน เพลี้ย ผึ้ง ชันโรง และไร ในชวงฤดูลิ้นจี่ออกดอก สวนในชวงฤดูลิ้นจี่ติดผลพบมีความหนาแนนของผึ้งและชันโรง
เพิ่มขึ้นใน 3 ตําบลเรียงจากมากไปหานอย คือ ตําบลเหมืองใหม บางนางลี่ และตําบลสวนหลวงตามลําดับ และผลการเก็บ
ปริมาณผลผลิตในป 2557 เปรียบเทียบกับรูปแบบของการทําสวนลิ้นจี่พบมีผลดังนี้
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ตาราง4 ปริมาณผลผลิตลิ้นจี่เฉลี่ยตอตนในป พ.ศ. 2557
พื้นที่
ตําบลสวนหลวง
ตําบลบางนางลี่
ตําบลเหมืองใหม

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรัมตอตน)
165.8 ±10
195.5±10
220.6±10

ลักษะพื้นที่ทําการเกษตร
เกษตรเคมี ผสมเกษตรอินทรีย
เกษตรอินทรีย ไมมีการใชสารเคมี
เกษตรแบบผสมเกษตรอินทรียเลี้ย ง
ผึ้งและชันโรง

ผลการวิเคราะหทางเลือกใหเกษตรกรชาวสวนในการจัดทําแผนการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดจากปจจัยทาง
กายภาพและชีวภาพที่มีผลตอผลผลิตลิ้นจี่ ในพื้นที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจั ด สั ม มนากลุ ม ย อ ย(Focus
group) เพื่อระดมความคิดเห็นที่จะสามารถกําหนดเปนทางเลือกใหเกษตรกร พบ 3 ประเด็นที่เปนแนวทางดังนี้
1.การเตรียมการสําหรับการทําเกษตรแบบสวนลิ้นจี่ที่นาจะไดผล คือ การเตรียมสภาพพื้นที่สําหรับทําสวนลิ้นจี่ ควรทํา
การปลูกลิ้นจี่ตามภูมิปญญาทองถิ่น ตั้งแตการคัดเลือกสายพันธุที่ใหผลผลิตดีที่สุ ดในอําเภอ คือ ลิ้นจี่พันธุ คอม การเตรีย ม
แปลง การแตงกิ่ง ควรใหมีความโปรงไมทึบเกินไป และควรทําการเกษตรที่เนนเปนเกษตรอินทรียแบบผสมผสานมากกวา
2. การเฝาระวังเรื่องปจจัยทางกายภาพ เกษตรกรควรมีการเก็บขอมูลทางสถิติ เพื่อคาดการณถึงปจจัยเรื่องอุณหภูมิ
ปริมาณน้ําฝน และความชื้นสัมพัทธ เพื่อหาแนวทาง ในการปองกันและแกไขใหทันเวลา
3. ปจจัยทางชีวภาพ มีขอคิดเห็นวาเปนสวนหนึ่งที่เกษตรกรสามารถเลือกวิธีการนําผึ้งหรือชันโรงมาเลี้ยงภายในสวนใน
ชวงเวลาที่เหมาะสม ตามความจําเปนของแตละพื้นที่
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพดานอุ ณหภูมิ จุดเกิ ดน้ําคาง ความชื้นสัม พัทธ ในพื้นที่ส วนทั้ง 3 ตําบล ของ
อําเภออัมพวา ในแตละชวงฤดูการเพาะปลูกลิ้นจี่ พบวา ชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมมีคา ต่ําสุดและสูงสุดอยูในชวง 11–38 องศา
เซลเซี ย สประมาณ2-3 สั ปดาห ซึ่ ง เป นตามองคค วามรู ข อง การปลู กลิ้นจี่ ต องการมี อุณหภู มิ ต่ํา ประมาณ 20-30 องศา
เซลเซียส แตในชวงกอนออกผลตองการอุณหภูมิต่ําประมาณ 10-20 องศาเซลเซียส นานติดตอกัน 4 สัปดาห (เกษตรจังหวัด
สมุ ท รสงคราม. 2553) นอกจากนี้ ใ นงานวิ จัย เรื่ องการศึ กษาการผลิต และการตลาดของเกษตรกรในอํ าเภอฝาง จัง หวั ด
เชียงใหม พบวาปจจัยดานอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการออกผลของลิ้นจี่อยูที่ประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส จะสงผลใหมีการ
ติดดอกและผลของลิ้นจี่มากกวาในอุณหภูมิที่สูงกวา (สุบรรณ, 2545) สวนทางดานความชื้นสัมพัทธและจุดเกิดน้ําคาง ลิ้นจี่
เปนไมผลเขตกึ่ง รอน (subtropical fruit) มี ถิ่นกําเนิด อยูทางตอนใตของประเทศจี น จัด อยูในวงค Sapindaceae มีชื่ อ
วิทยาศาสตรวา Litchi chinensis Sonn และมีชื่อสามัญหลายชื่ อ เชน Litchi, Litchee, Leechee, Lichee, Laichi,
Lychee, Leet-jee โดยชื่อที่นิยมใชกันมาก คือ Litchi และ Lychee (กลุมเกษตรสัญจร, 2545) ความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติมโตและออกดอกและผล มี 2 ระยะ คือ ระยะเริ่มออกดอก ไมควรเกิน 80 เปอรเซ็นต และระยะที่สองเริ่มเปน
เมล็ดควรอยูที่ 80-100 เปอรเซ็นต ซึ่งจากการเก็บขอมูลความชื้นสัมพัทธทั้ง 5 ตําบล พบวา มีคาความชื้นสัมพัทธต่ําสุดและ
สูงสุดอยูในชวง 35-103.5 (±0.5) เปอรเซ็นต ซึ่งอยูในชวงที่เหมาะสมกับการปลูกลิ้นจี่เชนกัน และดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพพบวามีผลในชวงลิน้ จี่ออกดอกและติดผล จากการศึกษาครั้งนี้พบวาไมมีผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับชนิดของความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตในสวนลิ้นจีท่ ี่มีผลตอผลผลิต
สรุปผลและขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัย ทางกายภาพที่เ กี่ย วของการผลผลิต ของลิ้นจี่ใ นพื้นที่ข องอําเภออัม พวาคือชวง
อุณหภูมิ ชวงความชื้นสัมพัทธ ปริมาณน้ําฝน ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก มีความสัมพันธตอการออก
ดอก และติดผลของลิ้นจี่ ในระดับมากที่สุดไปหานอยที่สุดตามลําดับ ปจจัยทางชีวภาพสรุปไดวาปริมาณผลผลิตของลิ้นจี่ของต
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ละพื้นที่มีปจจัยมาจากความหนาแนนของสิ่งมีชีวิต เชน มด แมง หนอน เพลี้ย ผึ้ง ชันโรง และไร ในชวงฤดูลิ้นจี่ออกดอก สวน
ในชวงฤดูลิ้นจี่ติดผลพบปจจัยที่มีผลตอปริมาณผลผลิตลิ้นจี่คือระดับ ความหนาแนนของผึ้งและชันโรงควรมีมากพอในแตละ
พื้นที่
สําหรับขอเสนอแนะงานวิจัยมีดังนี้
1.การเก็บ ขอมูล ทางดานปจจัย ทางกายภาพจําเปน ตองทํา การศึกษาถึง ปจจัย ที่เ กี่ย วของกับ แรธาตุอาหารและ
ความอุดมสมบูรณของดินที่ใชปลูกลิ้นจี่ดวยจะใหผลการศึกษาสมบูรณมากขึ้น
2.การศึกษาความสัมพันธของความหลากหลายทางชีวภาพจําเปนตองทําการศึกษาที่ตองใชพื้นที่ศึกษาที่มีปจจัย
ทางความหลากหลายทางชีวภาพที่แตกตางกันจะทําใหผลการศึกษาไดครอบคลุมมากขึ้น
3. ควรดําเนินการศึกษาปจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่ตอเนื่องติดตอมากกวา 2 ป
4.ควรทําการศึก ษาเปรีย บเทีย บผลผลิต ของลิ ้นจี่ใ นแตล ะสายพันธุ เพื่อใหส ามารถพัฒ นาและเปน การกํ าหนด
ทางเลือกหนึ่งใหกับเกษตรกรในอนาคตไดอยางชัดเจน
5.ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการปองกันและแกไ ขผลกระทบที่เ กิด จากปจจัย ทางกายภาพและชีวภาพที่มีผ ลตอ
การทําการสวนลิ้นจี่ในแตละป
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทีย บผลของการใชกากน้ําตาลแทนสารเพิ่มความแข็งแรงขณะแหงสําหรับ
กระดาษกับสารเพิ่มความแข็งแรงชนิดอื่น ทั้งแคตไอออนิกพอลิอะคริลาไมดแปงประจุบวก และไคโตซานจากการทดลองพบวาการ
ใชกากน้ําตาลสามารถเพิ่มสมบัติดานความแข็งแรงของกระดาษได โดยความแข็งแรงของกระดาษยิ่งเพิ่มขึ้น เมื่อ มีการใชป ริมาณ
กากน้ําตาลเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทีย บการใชก ากน้ําตาลที่ปริมาณ 20% ของน้ําหนั กเยื่อแหง กับแปงประจุบวกและไคโตซาน ที่
ปริมาณ 2% และ 0.75% ของน้ําหนักเยื่อ แหงตามลําดับ พบวาดัชนีความแข็งแรงตอแรงดึงและดัชนีความตานแรงฉีก ขาดของ
กระดาษที่ใชกากน้ําตาลมีคาไมแตกตางกันกับกระดาษที่ใชแปงประจุบวกและไคโตซาน (p≤0.05)และการตานอากาศของกระดาษ
ที่ใชกากน้ําตาลนั้นมีคาไมแตกตางกับกระดาษที่ใชแปงประจุบวกและไคโตซาน เมื่อนําผลที่ไดจากการใชกากน้ําตาลไปเปรียบเทีย บ
กับ การใชแคตไอออนิ กพอลิอ ะคริลาไมดที่ป ริมาณ 0.7% ของน้ําหนักเยื่อแหงแล ว พบวากระดาษที่ใชก ากน้ําตาลที่ 20% ของ
น้ําหนักเยื่อแหงยังมีคาดัชนีความตานแรงดึง ดัชนีความตานแรงฉีกขาด และการตานอากาศของกระดาษแตกตางอยางมีนัย สําคัญ
กับกระดาษที่ใชแคตไอออนิกพอลิอะคริลาไมดทั้งนี้คาดวาหากมีการเพิ่มปริมาณการใชกากน้ําตาลขึ้น อีกนาจะสงผลใหสมบัติดาน
ความแข็งแรงและการตานอากาศของกระดาษใกลเคียงหรือสูงกวากระดาษที่ใชแคตไอออนิกพอลิอะคริลาไมดได
คําสําคัญ:กากน้ําตาล, สารเพิ่มความแข็งแรงขณะแหง,แคตไอออนิกพอลิอะคริลาไมด, แปงประจุบวก, ไคโตซาน, สมบัติดานความ
แข็งแรง
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Abstract
The objective of this study was to compare the effects of molasses as dry strength additives for paper
with effects of other dry strength additives such as Cationic polyacrylamide (cPAM), Cationic starch (Ct. St.),
and Chitosan. The results showed that strength properties of paper with molasses were generally higher than
control (untreated) paper. Then, the properties of paper after the addition 20% molasses (based on ovendried pulp weight) were compared to the properties of paper obtained from adding Ct. St. and chitosan with
the dosages of 2% and 0.75% (based on oven-dried pulp weight), respectively. The results indicated that
there were no significant differences in tensile indexand tear index between paper with molasses and paper
with Ct. St. and chitosan(p≤0.05). Air resistance of paper with molasses was lower than paper with Ct.St and
chitosan.When the results obtained from molasses were compared to those from cPAM with the dosage of
0.7% based on oven-dried pulp weight, it was found that tensile index, tear index and air resistance of paper
with molasses were significant differentin paper with cPAM.It was expected that by increasing molasses
dosage, strength properties and air resistance of paper should be equal to or even higher than the case of
using cPAM.
Keywords:molasses, dry strength additives, cationic polyacrylamide, cationic starch, chitosan, strength
properties
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บทนํา
ปจจุบันไดมีการหันมาใชกระดาษรีไซเคิลกันมากขึ้น เนื่องจากปริมาณการใชกระดาษที่เพิ่มขึ้นและความกังวลในเรื่องของ
สิ่งแวดลอ ม แตเนื่อ งดว ยกระดาษรี ไซเคิ ล นั้น มีข อ จํากัด ในเรื่อ งของความแข็ งแรงที่ ล ดลงตามจํ านวนรอบของการรีไ ซเคิ ล จึง
จําเปนตอ งมี การปรับ ปรุงสมบัติดา นความแข็งแรงของกระดาษรีไซเคิล ซึ่งวิธีที่ นิยมใชใ นการเพิ่ มสมบัติด านความแข็งแรงของ
กระดาษคื อ การบดเยื่ อ (refining)จะเป น การเพิ่ ม พื้ น ที่ ผิ ว และเพิ่ ม การดู ด น้ํ า ของเส น ใย ทํ า ให เส น ใยมี ค วามอ อ นตั ว
(flexibility)เพิ่มขึ้น และเสนใยสามารถแนบกันไดดีมากขึ้น การสรางพันธะระหวางเสนใยจึงดีขึ้น แตก ารบดเยื่อ ทําใหเสน ใยใหมี
ขนาดสั้นลง ดังนั้นเมื่อบดเยื่อเปนเวลานานถึงจุดหนึ่งจะพบวาความแข็งแรงของกระดาษมีแนวโนมลดลง เนื่องจากเสนใยถูกทําลาย
สวนอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มความแข็งแรง คือ การใสสารเพิ่มความแข็งแรงขณะแหง (dry strength additives) ของกระดาษ จะไป
เพิ่มจํานวนพันธะระหวางเสนใย สงผลใหค วามแข็งแรงของกระดาษดีขึ้น โดยเฉพาะสมบัติดานความแข็งแรงตอแรงดึง (tensile
strength) และแรงดันทะลุ (burst strength) ของกระดาษ อีกทั้งยังชวยลดการถอนผิวหนากระดาษและเพิ่มความแข็งแรงของ
กระดาษในทิศทางความหนา โดยพันธะดังกลาวคือ พัน ธะไฮโดรเจนระหวางเสนใย ซึ่งเรีย กวา Chemical hydration อีก ทั้งสาร
เพิ่มความแข็งแรงบางชนิดยังมีสมบัติเปนสารเพิ่มการกัก เก็บ ทําใหมีการกักเก็บไฟนเพิ่มขึ้น ซึ่งคุณสมบัติสําคัญของสารเพิ่มความ
แข็งแรงคือตองละลายน้ําไดและจะตองไมไปทําปฏิกิริย ากับ สารเคมีตัวอื่นๆในกระบวนการผลิตกระดาษ ตัว อยางสารเพิ่มความ
แข็ ง แรงขณะแห ง สํ า หรั บ กระดาษที่ ใ ช ใ นกระบวนการผลิ ต กระดาษ เช น แคตไอออนิ ก พอลิ อ ะคริ ล าไมด (cationic
polyacrylamide, cPAM)กัม(gums)แปง (starch) ซึ่งมีทั้งประจุบวกและประจุลบ รวมถึงไคโตซาน(chitosan)เปนตน
กากน้ํา ตาลเป นของเหลว มี ลัก ษณะข น เหนี ย วสี น้ํา ตาลดํ าเปน ผลพลอยได ที่ เ กิ ด จากกระบวนการผลิ ต น้ําตาลทราย
องคประกอบของกากน้ําตาลนั้นมีน้ําตาลซูโครส (sucrose) และน้ําเปนสวนประกอบหลัก ซึ่งในปจจุบันไดมีก ารทดลองศึกษานํา
กากน้ําตาลมาใชเปนสารเพิ่มความแข็งแรงของกระดาษ เนื่องจากโมเลกุลของกากน้ําตาลสามารถสรางพันธะไฮโดรเจนกับ เสนใย
เซลลูโลสได อยางไรก็ตามการเปรียบเทีย บผลที่ไดจากการใชกากน้ําตาลเปนสารเพิ่มความแข็งแรงกับสารเพิ่มความแข็งแรงชนิด
อื่นๆในทองตลาดนั้น ยังไมมีงานวิจัยที่ออกมาชัดเจนนัก งานวิจัยนี้จึงมุงเนนที่จ ะศึก ษาเปรียบเทียบผลของกากน้ําตาลกับสารเติม
แตงชนิดอื่นๆที่มีตอสมบัติของกระดาษรีไซเคิล โดยเฉพาะอยางยิ่งสมบัติดานความแข็งแรง
ในสว นของงานวิจัยที่เกี่ย วขอ งในการใชกากน้ําตาลเปนสารเพิ่มความแข็งแรง คือ Tamer Y.A. Fahmy (2007) ซึ่งได
ศึกษาการใชกากน้ําตาลเปนสารเพิ่มความแข็งแรงขณะแหงสําหรับ กระดาษ ซึ่งจากการศึก ษากอนหนานี้พบวา ค าความยาวตอน
ขาด (breaking length) และค าการกั ก เก็ บ น้ําของกระดาษมีค า สู งขึ้ น ทั้ งนี้เป น เพราะในกากน้ํ าตาลนั้ น มี ทั้งน้ํ า ตาลซู โครส
(sucrose) และกัม (gums) ซึ่งกัมเปนสารที่ชวยเพิ่มความแข็งแรงขณะกระดาษแหง ดังนั้นการใสก ากน้ําตาลจึงสงผลใหก ระดาษมี
สมบัตดิ านความแข็งแรงที่ดีขึ้นดวย ตอ มา AshoriA. และคณะ (2012) ก็ไดศึก ษาความสามารถของกากน้ําตาลในการใชปรับ ปรุง
สมบัติของกระดาษลูกฟูกเกาแทนการใสสารเพิ่มความแข็งแรงขณะแหงสําหรับกระดาษ โดยทดลองใชระดับกากน้ําตาลที่แตกตาง
กัน 5 ระดับ ผลการทดลองพบวาเมื่อเปรียบเทียบกระดาษที่ใสกากน้ําตาลกับตัวอยางกระดาษที่ไมไดใสกากน้ําตาลแลว ตัว อยางที่
ใสก ากน้ําตาลมีสมบัติ เชิ งกลและสมบั ติทางกายภาพที่ เพิ่มขึ้น ยกเวน ความแข็ งแรงดา นแรงฉี ก (tear strength) ซึ่งระดับ ของ
กากน้ําตาลที่ ทําใหส มบัติ ของกระดาษเพิ่ มสูงสุด คือ ที่ ความเข มขน 18% ของน้ําหนัก เยื่อแหง อีก ทั้งค าการกั กเก็ บ น้ํา (water
retention value,WRV) ของเสนใยก็เพิ่มขึ้นเล็กนอย จึงสรุป วากากน้ําตาลสามารถใชเปน สารเพิ่มความแข็งแรงขณะแหงสําหรับ
กระดาษได ซึ่งผลการทดลองนั้นเปนไปตามผลงานวิจัยของ Tamer Y.A. Fahmy (2007) ในกอนหนานี้ สวนการศึกษาเกี่ย วกับ สาร
เพิ่มความแข็งแรงอื่นๆดังยกตัวอยาง คือ Hamzehและคณะ ไดศึกษาการใชไคโตซานโมเลกุลต่ําและโมเลกุลสูง การใชแปงประจุ
บวกและโพลีไวนิลแอลกอฮอล ในกระดาษลูกฟูก (oldcorrugatedcarton) เพื่อหาปริมาณการใชที่เหมาะสมตอ การเพิ่มสมบัติดาน
ความแข็งแรงในกระดาษ ซึ่งจากผลการทดลองสรุปไดวา ความแข็งแรงตอ แรงดึงของกระดาษลูกฟูกที่ใสไคโตซานมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับกระดาษลูกฟูกที่ไมไดใสไคโตซาน ไคโตซานสงผลดีตอความแข็งแรงตอแรงดึงของกระดาษมากกวาแปงประจุบ วกและโพลี
ไวนิลแอลกอฮอลโดยไคโตซานที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูงจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากกวาไคโตซานที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา
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วัตถุประสงคของงานวิจัย
เปรียบเทียบผลของการใชกากน้ําตาลเปนสารเพิ่มความแข็งแรงขณะแหงสําหรับกระดาษกับสารเพิ่มความแข็งแรงชนิดอื่น
ระเบียบวิจัย
1. เตรียมตัวอยางสําหรับการทดลอง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.1 การเตรีย มเยื่อสําหรับการทดลอง ซึ่งเตรียมจากกระดาษทําผิว กลอง (Linerboard) เกรด TD-Duo และ
กระดาษทําลอนลูกฟูก (corrugatingmedium)เกรด CS-Superfluteจากบริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัดเตรียมโดยชั่งกระดาษ
ใหมีน้ําหนักเทากับ 360 กรัม ของน้ําหนัก เยื่อแหง (360 g oven-dried pulp weight)ใชอัตราสวนของกระดาษทําผิว กลอ งตอ
กระดาษทําลอนลูกฟูกเทากับ 1:1จากนั้นทําการบดเยื่อดวยเครื่องบดเยื่อ (valley beater) จนกระทั่งเยื่อมีคาสภาพการระบายได
(freeness)ประมาณ 320-350มิลลิลิตร
1.2 เตรียมกากน้ําตาลที่ความเขมขน 5%, 10%, 15% และ 20% ของน้ําหนัก เยื่อแหง และเตรียมสารเพิ่ม
ความแข็งแรงในกระดาษขณะแหงแตละชนิด ไดแกแคตไอออนิกพอลิอะคริลาไมด(cationic polyacrylamide,vcPAM) แปงประจุ
บวก (cationic starch) และ ไคโตซาน (chitosan)เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมของการใชสารเพิ่มความแข็งแรงแตละชนิด
1.3 เจือจางน้ําเยื่อ สําหรับ ขึ้นแผน(handsheet) โดยใหมีค วามเขมขนเทากับ 0.5% จากนั้นนําสารเพิ่มความ
แข็งแรงขณะแหงชนิดตางๆที่เตรียมไวมาใสในน้ําเยื่อสําหรับขึ้นแผนและทําการกระจายเยื่อในเครื่องกระจายเยื่อ (disintegrator)
โดยใชจํานวนรอบเทากับ 8,000 rpm
2. นํ าน้ํ า เยื่ อ ที่ มี สา รเพิ่ มค ว า มแ ข็ ง แ ร งแ ต ล ะ ชนิ ด ม าขึ้ น แ ผ น ก ร ะ ด า ษ ด ว ย เค รื่ อ งขึ้ น แ ผ น ก ระ ด า ษ
RapidKothensheetformer ตามมาตรฐาน ISO 5269-2 ซึ่งใชเวลาในการอบกระดาษประมาณ 20 นาที ที่อุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส โดยใหมีน้ําหนักมาตรฐานของกระดาษเทากับ 120 กรัมตอตารางเมตร
3. นํากระดาษที่ไดไปทดสอบสมบัติดานความแข็งแรงของกระดาษ ไดแกความแข็ งแรงตอแรงดึง (tensilestrength)
ความตานแรงฉีกขาด (tearresistance) และความตานทานอากาศ(air resistance)
4. เปรียบเทียบสมบัติของกระดาษที่ไดจากการใชก ากน้ําตาล กับ กระดาษที่ไดจ ากสารเพิ่มความแข็งแรงขณะแหงชนิด
ตางๆ
ผลการวิจัย
1. หาระดับความเขมขนที่เหมาะสมของการใชสารเพิ่มความแข็งแรง
ในการศึกษานี้ตองการที่จะเปรียบเทียบสมบัติดานความแข็งแรงของกระดาษที่ใชก ากน้ําตาลเปนสารเพิ่มความแข็งแรง
กับกระดาษที่ใชสารเพิ่มความแข็งแรงชนิดอื่นที่มีใชในอุตสาหกรรม จึงไดทําการศึกษาหาปริมาณที่เหมาะสมในการใชสารเพิ่มความ
แข็งแรงชนิด ตางๆ โดยสารเพิ่มความแข็งแรงที่ ศึก ษา ไดแก แคตไอออนิกพอลิอะคริลาไมดที่ปริมาณ 0.1%, 0.3%, 0.5% และ
0.7%ของน้ําหนัก เยื่อแหงแปงประจุบ วกที่ปริมาณ 0.5%, 1.0%, 1.5% และ 2.0%ของน้ําหนักเยื่อแหงและไคโตซานที่ป ริมาณ
0.25%, 0.5%, 0.75% และ 1.0% ของน้ําหนักเยื่อแหง
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40.00
30.00

35.65
26.27

39.09

37.19
27.14

27.20

40.72
29.24

tensile
index
Air
Resistance

20.00
10.00
0.00
0.1

0.3

0.5

0.7

dosages

Ct. St.
50.00
40.00
30.00

35.33
24.65

36.33

35.56

25.32

24.67

37.79
26.44

20.00

tensile
index
Air
Resistance

10.00
0.00
0.5

1.0

dosages

1.5

2.0

Chitosan
50.00
40.00
30.00

34.69
24.49

38.33

37.13

27.45

26.40

37.87
26.68

20.00

tensile
index
Air
Resistance

10.00
0.00
0.25

0.50

dosages

0.75

1.00

ภาพที่ 1 แสดงดัชนีความตานแรงดึงและความตานอากาศของ cPAM, Ct. St., และ Chitosan
ภาพที่ 1 แสดงผลของสมบัติดานความแข็งแรงของสารเพิ่มความแข็งแรง พบวา ปริมาณที่เหมาะสมของสารเพิ่มความ
แข็งแรงแตละชนิด ไดแก แคตไอออนิก พอลิอะคริลาไมด ที่ 0.7% แปงประจุบ วกที่ 2.0% และไคโตซานที่ 0.75% เนื่องจากที่
ระดับความเขมขนดังกลาวนั้นใหกระดาษใหคาความแข็งแรงตอแรงดึงและความตานอากาศสูงสุด
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tensile index, N.m/g

2. การเปรียบเทียบผลของการใชกากน้ําตาลและสารเพิ่มความแข็งแรงชนิดอื่น
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

40.72

37.79

38.33
33.82

33.75

blank

cPAM

Ct. St. Chitosan M 5%

34.43

36.84

37.83

M 10% M 15% M 20%

dry strength
3.00

tear index, mN.m2/g

2.50

2.63

2.58

2.59
2.26

2.25

2.28

2.47

2.52

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
blank

cPAM

Ct. St. Chitosan M 5%

M 10% M 15% M 20%

dry strength

air resistance, s/100 mL

35.00

29.24

30.00
25.00

26.44

27.45
22.83

21.67

23.84

25.11

26.15

20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
blank

cPAM

Ct. St. Chitosan M 5%

M 10% M 15% M 20%

dry strength

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบดัชนีความตานแรงดึง, ดัชนีความตานแรงฉีกขาด และความตานอากาศของกากน้ําตาล
หมายเหตุ: M คือ Molasses
ในการศึก ษานี้ ได ทําการเตรีย มกากน้ํา ตาลที่ ป ริมาณ 5%, 10%, 15% และ 20% ของน้ํ าหนัก เยื่อ แห ง และทําการ
เปรียบเทียบสมบัติดานความแข็งแรง ไดแก ความแข็งแรงตอแรงดึง ความตานแรงฉีกขาด และความตานอากาศของกระดาษ จาก
ภาพที่ 2 ซึ่งแสดงผลของการเปรียบเทียบดัชนีความแข็งแรงตอ แรงดึง ดัชนีความตานแรงฉีก ขาด และคาความตานอากาศ พบว า
การใชกากน้ําตาลสงผลใหสมบัติดานความแข็งแรงและความตานอากาศของกระดาษมีคาเพิ่มขึ้ นเมื่อเปรียบเทีย บกับ กระดาษที่
ไมไดใสสารเพิ่มความแข็งแรงใดเลยโดยสมบัติดังกลาวเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใชป ริมาณกากน้ําตาลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีคาสูงสุดเมื่อใช
กากน้ําตาล 20% เมื่อเปรียบเทียบผลของกากน้ําตาลกับสารเพิ่มความแข็งแรงชนิดอื่น พบวา คาดัชนีความแข็งแรงต อ แรงดึงของ
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กรณีที่ใชก ากน้ําตาลใหผลใกลเคียงกับกรณีที่ใชแปงประจุบ วก แตต่ํากวากรณีที่ใชไคโตซานและแคตไอออนิกพอลิอ ะคริลาไมด
ตามลําดับ สวนคาดัชนีความตานแรงฉีกขาดกรณีที่ใชกากน้ําตาลนั้นใหผลที่ไมแตกตางอยางมีนัย สําคัญกับ กรณีที่ใชแปงประจุบวก
และไคโตซาน หากแตมีคาแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกรณีที่ใชแคตไอออนิกพอลิอ ะคริลาไมดดังแสดงในภาพที่ 2A และ 2B
สําหรับคาความตานอากาศนั้นพบวา กากน้ําตาลใหผลไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับแปงประจุบวกและไคโตซาน แตมีคาแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญกับแคตไอออนิกพอลิอะคริลาไมด ดังแสดงในภาพที่ 2C
อภิปรายผล
จากภาพที่ 2 แสดงสมบัติดานความแข็งแรงของกระดาษที่ใชสารเพิ่มความแข็งแรงตางๆ ขอมูลแสดงถึงการใชกากน้ําตาล
เปนสารเพิ่มความแข็งแรงที่ความเขมขน 5%-20% ซึ่งสมบัติดานความแข็งแรงของกระดาษมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อมีก ารเพิ่มปริมาณการ
ใชกากน้ําตาล เชน คาดัชนีความแข็งแรงตอแรงดึงของกระดาษที่ใชกากน้ําตาล 5% มีคาต่ําสุดคือ 33.82 Nm/g และคาที่สูงสุด ที่ใช
กากน้ําตาลคือที่ 20% มีคา 37.83 Nm/g ซึ่งสามารถอธิบายไดวาการเติมกากน้ําตาลนั้นนาจะเขาไปทําหนาที่ crosslinkerกับ เสน
ใย ซึ่ง Ashoriและคณะ (2012)ไดกลาววาปฏิกิริยาของเสนใยกับกากน้ําตาล คือ กากน้ําตาลจะเขาไปสรางพัน ธะและ crosslinking
ระหวางเสนใย และยนระยะของ individual cellulose fiber ใหสั้นลงดว ยจึงสงผลใหกระดาษมีค วามแข็งแรงตอแรงดึง (tensile
strength) และความตานแรงฉีก ขาด(tear resistance)เพิ่มขึ้น อี กทั้ งกากน้ําตาลนั้ น อาจจะเข าไปตามชอ งว างและรู พรุ นตาม
โครงสรางของกระดาษ จึงสงผลใหคาการตานอากาศของกระดาษมีคาสูงขึ้นเมื่อมีการเพิ่มระดับความเขมขนของกากน้ําตาล ซึ่งผล
การทดลองที่ไดนั้นเปนไปตามขอเสนอของ Ashoriและคณะ (2012)
ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบสมบัติดานความแข็งแรงดังกลาวของกระดาษที่ใชกากน้ําตาลที่ 20% กับสารเพิ่มความแข็งแรงที่ใช
ในอุตสาหกรรมอยางแคตไอออนิกพอลิอะคริลาไมดแปงประจุบ วก และไคโตซานแลว สามารถสรุปไดวากระดาษที่ใชกากน้ําตาล
สามารถใหสมบัติกระดาษที่คอนขางใกลเคียงกับกระดาษที่ใชแปงประจุบวกและไคโตซาน
สรุปและขอเสนอแนะ
1. สมบัติดานความแข็งแรงของกระดาษมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อมีใชกากน้ําตาลเปนสารเพิ่มความแข็งแรงขณะแหงสําหรับกระดาษ
2. กระดาษที่ใชกากน้ําตาลเปนสารเพิ่มความแข็งแรง สามารถใหสมบัติกระดาษที่คอนขางใกลเคียงกับกระดาษที่ใชแปง
ประจุบวกและไคโตซานเปนสารเพิ่มความแข็งแรงขณะแหงสําหรับกระดาษ
3. การศึกษาในลําดับตอไปควรที่จะทําการทดลองนํากากน้ําตาลไปใชรวมกับสารเพิ่มความแข็งแรงที่ใชในอุตสาหกรรม
เพื่อดูการทํางานรวมกัน
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ระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยวินิจฉัยความเสี่ยงตอโรค NCDs
นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย, ทวีชัย อังกุรนาค และกิตติคุณ มีทองจันทร
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1 ถนนอูทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯemail: nisanart4516@gmail.com

บทคัดยอ
สภาวะเสี่ยงตอโรค NCDs (Non Communicable Diseases) หมายรวมถึงกลุมอาการโรคที่ไมติดตอ ที่มีสาเหตุมา
จากพฤติกรรมการใชชีวิตอยางไมระมัดระวัง ไมวาจะเปนเรื่องการรับประทานอาหาร หวาน มัน เค็มจัดเกินไป ความเครียด
การดื่มเหลา สูบบุหรี่ ขาดการออกกําลังกาย หรือแมแตเปนโรคทางพันธุกรรม การทําความเขาใจและปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง
จะสงผลใหการเกิดโรคลดลงได อยางไรก็ดีการอานผลตรวจสุขภาพ จะตองกระทําโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งบุคลากรทางการ
แพทยมีไมมากพอ ทําใหผูรับการตรวจไมสามารถเขาใจในผลการตรวจสุขภาพของตนเองได งานวิจัยนี้ ไดพัฒนาขึ้นเพื่อสราง
ระบบผูเชี่ยวชาญชวยวินิจฉัยความเสี่ยงตอโรค NCDs จากผลตรวจสุขภาพประจําป โดยเก็บรวบรวมขอมูลการวินิจฉัยจาก
เอกสารตํารา ผูเชี่ยวชาญ และผลการตรวจเลือด 10 ชนิ ด คือ Hb, Hct , Creatinine , BUN , FBS , Glucose ,
Cholesterol , Triglyceride , HDL และ LDL โดยใชขอมูลตัวอยาง จํานวน 3,825 รายการ มาสรางฐานความรูของระบบใน
รูปของกฎ IF-THEN Rules
ผลการศึกษาพบวา
1.ระบบสามารถวินิจฉัยความเสี่ยงตอโรค จํานวน 15 โรคไดแก โรคโลหิตจาง สภาวะโรคไต โรคเบาหวาน ไขมันใน
เลือด โลหิตจางและสภาวะโรคไต โลหิตจางและโรคเบาหวาน โลหิตจางและไขมันในเลือด สภาวะโรคไตและโรคเบาหวาน
สภาวะโรคไตและไขมันในเลือด โรคเบาหวานและไขมันในเลือด สภาวะโรคไตโรคเบาหวานและไขมันในเลือด โลหิตจางสภาวะ
โรคไตและเบาหวาน โลหิตจางสภาวะโรคไตโรคและไขมันในเลือด โลหิตจางโรคเบาหวานและไขมันในเลือด และโลหิตจาง
สภาวะโรคไตเบาหวานและไขมันในเลือด
2. เงื่อนไขที่ไดจากการสรางตนไมตัดสินใจ ในการวินิจฉัยโรคในรูปของกฎ IF-THEN Rules ทั้งหมด 129 กฎ โดยใช
กลไกในการอนุมานแบบไปขางหนา (Forward Chaining) ในการวินิจฉัยความเสี่ยง
3. เงื่อนไขที่ไดมีความถูกตองของโมเดลโดยรวม(accuracy) เปน 99.27 เปอรเซนต
คําสําคัญ: ระบบผูเชี่ยวชาญ , ความเสี่ยงโรคไมติดตอ , ผลตรวจสุขภาพ
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Expert system to help diagnose the risk of NCDs
Abstract
NCDs(Non Communicable Diseases) includes a group of non-communicable diseases. It is caused
by the behavior of living recklessly. For example, people will eat sweet and salty items, drink alcohol,
smoke, create stress and have a lack of exercise. Understanding and adjusting their behavior will reduce
the risk of disease. However, reading the health check which should be done by medical professionals
and the medical staff is not enough. People cannot understand the results of the health check. This
research aimed to develop an expert system for diagnosing the risk of NCDs from results of annual health
check by collecting diagnostic information from documents, books, experts and the results of blood tests
— there were Hb, Hct, Creat inine, BUN, FBS, Glucose, Cholesterol, Triglyceride, HDL, and LDL. By using
3,825 lists of sample data, they were brought to create knowledge bases of systems forming as IF-THEN
Rules.
The result of the study
1.The systems could diagnose the risk of 15 types of disease; there were anemia, nephropathy,
diabetes, hyperlipidemia, anemia and nephropathy, anemia and diabetes, anemia and hyperlipidemia,
nephropathy and diabetes, nephropathy and hyperlipidemia, diabetes and hyperlipidemia, nephropathydiabetes-hyperlipidemia disease, anemia-nephropathy-diabetes disease, anemia-nephropathyhyperlipidemia disease, anemia-diabetes-hyperlipidemia disease, and anemia-nephropathy-diabeteshyperlipidemia disease.
2.The conditions which were gained from the creation of determinability tree in diagnosing the
diseases formed by 129 IF-THEN Rules used the strategy of forward chaining inferences in diagnosing the
risk.
3. The accuracy of conditions which were gained from correct models was 99.27 percent.
Keywords: expert system, NCDs, health checks

287

บทนํา
กระแสการดูแลสุขภาพในปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น จะเห็นไดจากขาวการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสุขภาพรวมถึง
ขาวการรณรงคปองกันโรคตางๆ แมแตองคกรหลายแหง ทั้งหนวยงานของรัฐและบริษัทเอกชน ก็ใหความสําคัญตอสุขภาพของ
พนักงาน ดวยการจัดสวัสดิการ การตรวจสุขภาพฟรีประจําป
การตรวจสุขภาพประจําป โดยเฉพาะการตรวจเลือด พลเอกประสาร เปรมะสกุล ไดกลาวไววา เลือดเปนของเหลวแหง
สุขภาพ เนื่องจากหากเลือดที่เ ซลล เม็ด เลือดในน้ําเลือด มีขนาดและจํ านวนสมบูรณ แบบครบถวนยอมแสดงวามีสุ ข ภาพดี
หรื อไมก็มีค วามผิ ดปกติ ที่ซอนเร นอยูใ นร างกาย ซึ่ง ผลการตรวจดั งกลาว สามารถบง ถึง สภาวะเสี่ย งต อโรค NCDs (Non
Communicable Diseases) รวมถึงกลุมอาการโรคที่ไมติดตอ ที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใชชีวิตอยางไมระมัดระวัง ไมวา
จะเปนเรื่องการรับประทานอาหาร หวาน มัน เค็มจัดเกินไป ความเครียด การดื่มเหลา สูบบุหรี่ ขาดการออกกําลังกาย หรือ
แมแตเปนโรคทางพันธุกรรม การทําความเขาใจและปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง จะสงผลใหการเกิดโรคลดลงได อยางไรก็ดีการ
อานผลตรวจสุ ข ภาพ จะตองกระทํ าโดยแพทยผู เชี่ ยวชาญ ซึ่ งบุ คลากรทางการแพทยมี ไม มากพอ ทํ าใหผู รั บการตรวจไม
สามารถเขาใจในผลการตรวจสุขภาพของตนเองได
งานวิจัยนี้ เปนการประยุกตใชแนวคิดระบบผูเชี่ยวชาญ มาวิเคราะหผลการตรวจสุขภาพประจําป เพื่อหาความเสี่ยง
ในการเปนโรค NCDs ไดดวยตนเองในเบื้องตน โดยนํ าความรูจากเอกสารตําราการแปลผลเลือด (ประสาร เปรมะสกุล ,
2554) มาสรางเปนฐานความรูในลักษณะผังตนไมตัดสินใจ (พัชราภรณ ราชประดิษฐและจันทนา จันทราพรชัย , 2555) แลว
ทําการแปลงใหอยูในรูปของกฎ IF-THEN โดยเงื่อนไขของกฎประกอบดวยผลการตรวจสุขภาพ (จุฑามาศ เทียนสะอาด และ
อรวรรณ อิ่มสมบัติ , 2555) และใชกลไกในการอนุมานแบบไปขางหนา (forward chaining) และสรางเปนระบบผูเชี่ยวชาญที่
สามารถวินิจฉัยความเสี่ ยงต อโรค NCDs เพื่อใชเ ปนแนวทางเชิง ปองกันในการปฏิบัติ ตน อันจะนํ าไปสูการปรั บเปลี่ย น
พฤติกรรมในชีวิตประจําวัน เพื่อการมีสุขภาพที่ดีไมเสี่ยงตอการเปนโรค NCDs หรือเพื่อเปนแนวทางในการเขารับการแนะนํา
จากแพทยตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อสรางระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยวินิจฉัยความเสี่ยงตอโรค NCDs จากผลตรวจสุขภาพประจําป
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การวิเคราะหระบบ
การวิเคราะหระบบ เปนขั้นตอนการพิจารณาความตองการ ความเหมาะสมและความเปนไปไดของการนําระบบไป
ใชในสถานการณจริง โดยการทําความเขาใจปญหา จัดทําขั้นตอนในการแกปญหา การกําหนดรูปแบบของการใหคําปรึกษา
ตลอดจนรวบรวมความรูและความเขาใจในสาระที่จะนํามาพัฒนาระบบ จากการศึกษาพบวา การวินิจฉัยความเสี่ยงตอการเปน
โรคตางๆ พิจารณาไดจากผลการตรวจเลือดหลายรายการประกอบกัน เชน
1.1 การตรวจสภาวะโรคโลหิตจาง จะพิจารณาจากคาตางๆ เชน WBC (White Blood Cell Count), Hb
(Hemoglobin), Hct (Hematocrits), NRC (Nucleated Red Blood Cells) และ Reticulocyte Count เปนตน
1.2 การตรวจสภาวะโรคไต จะพิจารณาจากคาตางๆ เชน Creatinine, BUN (Blood Urea Nitrogen), Alb
(Albumin) หรือ Protein, Urine urea, Total protein, Random Urine Protein, 24 hr Urine Protein และ Spot
MAU(micro albuminuria)/CREA ratio(creatinine ratio) เปนตน
1.3 การตรวจสภาวะโรคเบาหวาน จะพิจารณาจากคาตางๆ เชน FBS (Fasting Blood Sugar) , Sugar หรือ
Glucose , HbA1c และ GTT (Glucose Tolerance Test) เปนตน
1.4 การตรวจสภาวะไขมันในเลือด จะพิจารณาจากคาตางๆ เชน Cholesterol, Triglyceride, HDL (High
Density Lipoprotein) และ LDL (low-density lipoprotein) เปนตน
2. การออกแบบระบบ
การออกแบบระบบเปนขั้นตอนการนําขอมูลที่ได ในขั้นการวิเคราะหปญหา มาพิจารณาถึงสิ่งที่ตองการทําการ
ประเมิน เมื่อทําการวางระบบในขั้นตนเสร็จสิ้น ตอมาจะตองทําการออกแบบภาพรวมของระบบออกแบบคําถาม คําตอบ
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เปรียบเสมือนแบบสอบถาม ที่จะใหผูใชงานหรือผูเขารับบริการทําการตอบ ออกแบบกลไกการประมวลผลและออกแบบสวน
แสดงผล ทั้งนี้ในแผนภาพรวมของระบบ จะประกอบไปดวย คําถาม คําตอบ พรอมกระบวนการไดมาซึ่งคําตอบ ดังภาพ

ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยวินิจฉัยความเสี่ยงตอโรค NCDs
จากภาพแสดงภาพรวมของระบบผูเชี่ยวชาญ โดยเริ่มจากผูใชงานตอบคําถามในระบบ ดวยขอมูลผลการตรวจ
เลือด จากนั้นระบบจะทําการประมวลผล และแสดงผลวินิจฉัยใหกับผูใชตอไป
ผลการวิจัย
1. การพัฒนาระบบ มีขั้นตอนดังนี้
1.1 รวบรวมผลตรวจสุขภาพประจําปของผูเขารับการตรวจสุขภาพประจําป
1.2 รวบรวมความรู การวินิจฉัยความเสี่ยงตอโรคตามเอกสารคูมือแปลผลตรวจเลือดของพลเอกประสาร เปรมะสกุล
1.3 นําผลตรวจสุขภาพและความรูที่ได มาแปลงเปนตารางใหพรอมนําเขาสูกระบวนการสรางตนไมตัดสินใจ
ดวยโปรแกรม Rapid Miner studio และไดตนไมตัดสินใจ
1.4 ทําการหาคาความถูกตองของโมเดลโดยรวม ซึ่ง คาความถูกตองของโมเดลโดยรวมของตนไมตัดสินใจ
ระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยวินิจฉัยความเสี่ยงตอโรค NCDs คิดเปน 99.27 เปอรเซนต
1.5 ใชโปรแกรม(Shell) Corvid EXSYS ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชสรางระบบผูเชี่ยวชาญโดยอาศัย Rule
based System มีระบบ Hypertext ที่ชวยเพิ่มความเขาใจใหกับผูใช มีการสรางตนไมตัดสินใจ (decision tree) และมี
การสรางกฎ (interface mechanism) จากขอมูลที่รวบรวมไดในรูปของ IF–THEN Rule ซึ่งระบบจะทํางานโดยใหผูใช
ตอบคําถามเกี่ยวกับผลตรวจเลือด และระบบจะทําการประมวล จากนั้นแสดงผลการวินิจฉัยทางจอภาพ ดังภาพ
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ภาพที่ 2ภาพตัวอยางหนาจอการแสดงผล
จากภาพจะได วา เมื่ อผู ใ ช ป อนผลการตรวจเลื อดเข าสู ร ะบบ โดยการตอบคํ าถามครบทุ กข อ ระบบจะทํ าการ
ประมวลผลและแสดงผลการวินิจฉัยความเสี่ยงตอโรค NCDs ของผูใชนั้น จากภาพจะไดวาผูใชมีความเสี่ยงตอการเปนโรค
ไขมันในเสนเลือด
2. ประเมินผลระบบ
2.1 ประเมินผลระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยวินิจฉัยความเสี่ยงตอโรค NCDs สามารถวินิจฉัยความเสี่ยงตอโรคได
โดยพิจารณาความถูกตองของโมเดลโดยรวม (accuracy) คิดเปน 99.27 เปอรเซนต
2.2 การประเมินความพอใจไดนําการประเมินที่เรียกวา Acceptance Test มาประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของระบบ โดยแบงการประเมินระบบออกเปน 4 ดานมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 การประเมินระบบดานการทํางานตามความตองการของผูใช (Functional Requirement Test)
2.2.2 การประเมินระบบดานการใชงานระบบ (Functional Test)
2.2.3 การประเมินระบบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test)
2.2.4 การประเมินระบบดานการออกแบบและความงายในการใชงานระบบ (Usability Test)
เกณฑการใหคะแนนเชิงปริมาณ เปนแบบประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด
5 ระดับ และเกณฑการแปลความหมายของขอมูลที่ไดจากการประเมิน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑการแปลความหมายขอมูลโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย
ระดับเกณฑ
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

ความหมาย
ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับมากที่สุดหรือดีมาก
ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับดี
ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับปานกลาง
ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับนอยหรือพอใช
ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับนอยที่สุดหรือควรปรับปรุง

ผลการดําเนินงานของระบบผูใชสามารถตอบขอคําถามของระบบ และไดผลการวินิจฉัยความเสี่ยงในการเปนโรค
NCDs ดังภาพ
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ภาพที่ 3ภาพหนาจอการแสดงผลวินิจฉัยความเสี่ยงตอโรค NCDs
จากภาพจะไดวา ผลการวินิจฉัยความเสี่ยงตอโรค NCDs ของผูใชนั้น มีความเสี่ยงตอการเปนโรคไขมันในเสนเลือด
ซึ่ ง ผู ใ ช ส ามารถใช ผ ลการวิ นิ จฉั ย นี้ เ ป น แนวทางเชิ ง ป องกั น ในการปฏิ บั ติ ต น อั นนํ า ไปสู ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี หรือเพื่อเปนแนวทางในการเขารับการแนะนําจากแพทยตอไป
สรุปและอภิปรายผล
จากสํารวจความคิดเห็นจากจากผูใชงานทั่วไปจํานวน 20 คน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.70 ดังนั้นจึงสรุปไดวาระบบที่พัฒนาขึ้น ผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับดี สามารถนําไปใชงานได ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ

ผูใชงาน

ผลการประเมินระบบดาน

x

ดานการทํางานตามความตองการของผูใช

4.15

SD
0.72

ระดับ

ดานการใชงานระบบ

4.25

0.68

ดี

ดานประสิทธิภาพของระบบ
ดานการออกแบบและความงายในการใชงานระบบ
คาเฉลี่ยโดยรวม

4.25
4.15
4.20

0.73
0.67
0.70

ดี
ดี
ดี

ดี

สรุปผลประเมินหาประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยวินิจฉัยความเสี่ยงตอโรค NCDs โดยนํา
ความรูจากเอกสารตําราและผูเชี่ยวชาญทางการแพทย(ประสาร เปรมะสกุล , 2554) มาสรางเปนฐานความรูของระบบในรูป
ของกฎ IF-THEN Rules(จุฑามาศ เทียนสะอาด และอรวรรณ อิ่มสมบัติ , 2555) จากผลการตรวจเลือด 10 ชนิดและกลุม
ขอมูลตัวอยาง 3,825 รายการ สามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ขอเสนอแนะ
ระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยวินิจฉัยความเสี่ยงตอโรค NCDs สามารถนําไปประยุกตในการวินิจฉัยความเสี่ยงตอโรคอื่นๆ
ได โดยยึดเกณฑในการพิจารณาความเสี่ยงของสถานพยาบาลนัน้ ๆ เพื่อเปนการสงเสริมการมีสุขภาพที่ดีใหกับประชาชน หรือ
คัดกรองผูปวยกอนการพบแพทยได
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คนโดยการสุ มแบบแบ ง ชั้นตามมหาวิ ทยาลั ยและตามประเภทบุ คลากร ใชแ บบบันทึ กข อมู ลและแบบสอบถาม ผลพบว า
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐยังคงสภาพเปนนิติบุคคลและมีงบประมาณสนับสนุนเปนเงินอุดหนุนทั่วไป มีความเปน อิสระใน
การบริหารงานวิชาการการบริหารงานบุคคลและการบริหารการเงินตามหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงคุณภาพการศึกษา แต
ความพรอมในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีได
วาสภาพปจจุบันในภาพรวมมีความพรอมอยูในระดับมากแตเมื่อแยกเปนรายดานพบวาดานโครงสรางการบริหาร ดานการ
บริหารงานบุคคล ด านสถานภาพ ปรัช ญา และพันธกิจ มี ความพร อมอยู ในระดับมาก ยกเวนดานการบริหารการเงินและ
สินทรัพย และดานอื่นๆ มีความพรอมอยูในระดับปานกลางขณะที่ความตองการของบุคลากรในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ พบวา ความตองการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตดานขวัญ กําลังใจและดานความกาวหนาอยูในระดับมาก
นอกนัน้ เชน ดานความมั่นคง ดานความภูมิใจ และดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง สําหรับขอเสนอเชิงนโยบายในการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อาทิการจัดตั้งหนวยงานโดยคณะทํางานขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสรางทัศนคติที่ดีและสราง
ความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแกบุคลากร ศึกษาและวิจัยความคิดเห็นและความตองการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐกําหนดแผนปฏิบัติการและดําเนินการตามแผนในการเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มี
การประเมินเพื่ อนํ ามาทบทวนและปรับ ปรุ งแผนปฏิ บัติ การ และมีการประชาสั มพั นธ ผลการดํ าเนินงานสู ประชาคมอยาง
ตอเนื่อง
คําสําคัญ: มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐองคความรู, ความพรอม, มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
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Abstract
This research studies and synthesizes knowledge about the autonomous university. It also
analyzes the availability and personnel need of Rajabhat Universities in Bangkok and defines a policy
guideline to become autonomous universities. The samples are 360 personnel of Rajabhat Universities in
Bangkok selected by stratified random sampling from universities and personnel types. It collected data
by questionnaire and data recording. The research found that the autonomous university remains a legal
entity and has a support budget as general grants. It is independent in an academic administration,
personnel management and financial management according to the principles of good governance and
there is the consideration to the quality of education. In general, Rajabhat Universities in Bangkok were in
a high level of readiness to become autonomous universities. However, when separating into each aspect,
it finds that the administrative structure, human resources management, status, and mission aspect are in
a high level, while the financial and asset management and the others are in a moderate level. Regarding
the personnel need to be an autonomous university, the overall personnel need is found in a moderate
level. Personnel need of morale and progression in work is in a high level, while the need of security,
pride, and others are in an average level. To become an autonomous university, there are several policy
proposals, such as establishing the agency with efficient working commission, creating a good attitude and
correct understanding about an autonomous university to all parties, studying and researching about
personnel needs and perspectives in becoming an autonomous university, defining an operational plan
and following the entry roadmap to be an autonomous university, assessing the performance to review
and improve the plan, and creating an efficient public relations to the community continuously.
Keywords: Autonomous University, Knowledge, Readiness, Rajabhat Universities in Bangkok
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บทนํา
การอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย มีบทบาทและมีความสําคัญตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติมาอยางตอเนื่อง
ยาวนาน เนื่องจากเปนการศึกษาระดับที่มุงเนนผลิตกําลังคน(man power) ที่เรียกวา “บัณฑิต” ใหรูจักคิดหาเหตุผลในสิ่ง
ตางๆ ใหมี สติ ปญญาเฉลี ยวฉลาดและรอบรูเพี ยงพอที่ จะประกอบอาชีพ ได มีค วามรู ความสามารถที่จะนําปญ หาไปศึ กษา
วิเคราะหวิจัยหาแนวทางแกไข สรางองคความรู ใหม สามารถใหบริการทางวิชาการและชี้นําสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสม
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีบทบาทสําคัญในการธํารงรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติอีกดวยซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานและภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
หลังจากที่มีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542มาตรา 36ที่บัญญัติไววา “ให
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคลและอาจจัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ
ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา21 ใหสถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและ
การจั ดการที่ เป นของตนเองมีค วามคล องตัวมี เสรีภ าพทางวิช าการและอยู ภ ายใต การกํ า กับ ดูแ ลของสภาสถานศึ กษาตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ”จึงทําใหมหาวิทยาลัยที่กอตั้งใหมการเสนอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยก็จะใหเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนตน สวนมหาวิทยาลัยเดิมที่
เปนมหาวิทยาลัยของรัฐไดมีการปรับเปลี่ยนสถานะโดยเสนอพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยใหมเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐไปแลวเชนกัน เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา เปนตน (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร. 2555) ปจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาที่ไดปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทั้งสิ้น จํานวน 24
แหง สถาบันที่ไดปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐลาสุด คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผลตั้งแตวันที่
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2559) โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตละแหง
ที่ตองการจะปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จําเปนตองศึกษาความพรอมและความตองการของบุคลากร
เปนลําดับแรกกอน แลวจึงดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติใหมเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบรับหลักการ กอนที่
จะนํ าเสนอรั ฐ สภาพิ จารณาเป นลําดั บ ถั ด ไป รวมทั้ง สํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาต องตรวจพิ จารณาข อกฎหมายที่
เกี่ยวของของแตละมหาวิทยาลัยดวยหากการบริหารมหาวิทยาลัยยังใชระบบราชการมาบริหารงานทั้งระบบการบริหารงาน
บุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณโดยมีระบบการควบคุมและกํากับดูแลที่เปนไปภายใตกฎเกณฑของทางราชการอยู
นั้น แตการบริหารมหาวิทยาลัยในบางกรณีตองการความยืดหยุน ความคลองตัวและความฉับไวในการดําเนินการ เพื่อใหเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงที่จะตอบสนองความกาวหนาทางวิชาการได การบริหารงานบุคคลก็ไมสามารถดึงดูดคนดี คนเกง ใหเขาสู
มหาวิทยาลัยได การกําหนดคาตอบแทนที่เปนธรรมก็ไมอาจกระทําไดเพราะยังคงความเปนขาราชการอยู ปญหาการบริหาร
ดานการเงิน ทรัพยสินและงบประมาณรวมทั้งการบริหารงานพัสดุก็บริหารไดไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ความไมคลองตัวและ
กฎเกณฑ ต า งๆ ที่ ยั ง เป น กรอบในการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามระบบราชการ ดั ง นั้ น การปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพของ
มหาวิทยาลัยไปสูความเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐนั้นมีเปาหมายเพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถกํากับดูแลตนเองไดโดย
อิสระมากยิ่งขึ้น(วิจิตร ศรีสะอาน. 2541)
มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ เมื่อวันที่15 มีนาคม พ.ศ.2547 พรอมกันทั้ง 40 แหง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 รวมทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานครด วยได แ ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547)
สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. 2558 มีผลตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558) ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครจึงมีเพียง 5 แหงเทานั้นดังนั้น ถาหากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
ตองการปรับเปลี่ยนสถานะไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จําเปนตองศึกษาความพรอมและความตองการของบุคลากร
กอน คณะผูวิจัยจึงทําการวิจัยศึกษาสํารวจจาก ผูบริหาร อาจารยผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 5 แหง วามีความรูความเขาใจการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมากนอยแคไหน ประชาคมมี
ความคิดเห็นอยางไร และมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดในการปรับเปลี่ยนสถานะไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหความพรอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครในการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
3. เพื่อศึกษาความตองการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครตอการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
4. เพื่อคนหาแนวทางสําหรับกําหนดขอเสนอเชิงนโยบายตอมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครในการ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ ใชแ บบแผนการวิจัย แบบผสมผสาน คือ ดําเนินการวิจัยทั้งแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิ ง
ปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพเปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาสังเคราะหขอมูลจากเอกสารและการจัดประชุมเสวนา
ทางวิชาการ สวนการวิจัยเชิงปริมาณเปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สําหรับกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใชวิธี
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวจึงสรุปเปนองคความรูของการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในดานตางๆ 5ดาน
ที่เปนตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก 1) ดานสถานภาพ ปรัชญา และพันธกิจ 2) ดานโครงสรางการบริหาร 3) ดานการ
บริหารงานบุคคล4)ดานการบริหารการเงินและสินทรัพย และ 5) ดานอื่นๆ ที่มีผลตอความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ โดยศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจากความตองการในดานตางๆ 5 ดาน ไดแก1) ดานความมั่นคง 2) ดานความกาวหนา 3) ดาน
ความภูมิใจ 4)ดานขวัญกําลังใจและ 5) ดานอื่นๆ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรการวิจัย ครั้ ง นี้ เปนบุค ลากรสัง กัด มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ ในเขตกรุง เทพมหานคร ทั้ ง 5 แห ง ได แ ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจํานวน 3,850คน แบงเปน 3 กลุม ไดแก 1) ผูบริหารประกอบดวย อธิการบดี
รองอธิ การบดี ผู ชวยอธิ การบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการสํ านั ก และรองผู อํานวยการสํ านัก จํ านวน 675 คน 2)
อาจารยผูสอน จํานวน 1,675 คน และ 3) บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1,500 คน จํานวนกลุมตัวอยางกําหนดตามตาราง
ของKrejcie and Mogan(1970)และทําการสุมแบบแบงชั้นคือ แบงชั้นตามมหาวิทยาลัยและตามกลุม คือ กลุมผูบริหาร กลุม
อาจารยผูสอน และกลุมบุคลากรสายสนับสนุน แตละกลุมไดมาโดยการสุมอยางงายรวมกลุมตัวอยาง จํานวน360 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ไดแก 1) แบบบันทึกขอมูลองคความรูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ลักษณะเปนแบบกึ่งโครงสราง คือ กําหนดประเด็นการศึกษาและบันทึกขอมูลเปน 5ดานตามกรอบแนวคิด และ
2) แบบสอบถามความคิดเห็นตอมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปนแบบสอบถามที่มีทั้งแบบปลายปดและปลายเปด แบบปลาย
ปดมีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด ใหคะแนน
เปน 5 4 3 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ แบบปลายเปดที่ใหเขียนขอมูลและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเปน
มหาวิ ทยาลั ยในกํ ากับของรัฐ แลวทําการเก็ บขอมู ลดวยการสอบถาม และการจัด ประชุม เสวนาทางวิชาการในหัวขอความ
คิด เห็นและความเป นไปได ในการเปนมหาวิ ทยาลั ยในกํากั บของรั ฐ ของมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏในเขตกรุง เทพมหานครโดย
คณะวิจัย หลังจากนั้น ทําการวิเคราะหขอมูลมีการจําแนกตามประเภทของขอมูล ไดแก 1) ขอมูลเชิงคุณภาพ คือ ขอมูลที่ได
จากการสังเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการจัดประชุมเสวนาวิชาการ ทําการวิเคราะหเชิงเนื้อหา แลวสรุป
เสนอเปนความเรียง สวนขอมูลที่มีการกลาวถึงมากจะทําการเสนอความถี่กํากับและ 2) ขอมูลเชิงปริมาณ คือขอมูลที่ไดจาก
การสอบถามดวยแบบสอบถาม ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทําการวิเคราะห คาความถี่ และรอ ยละ สวนที่เปนแบบ
มาตรประมาณคาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลโดยเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑ
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. สรุปองคความรูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
1.1 ดานสถานภาพ ปรัชญา และพันธกิจ พบวา มหาวิทยาลัยยังเปนนิติบุคคล มีงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลแบบเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) และมีการปรับโครงสรางใหเกิดความคลองตัว เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัยมีสวนบริหารจัดการ มีระบบติดตามและการประเมินที่เขมแข็ง มีเสรีภาพทางวิชาการ มีระเบียบการวาจาง
เงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการ โดยสภามหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยที่มุงสรางป ญญา พัฒนาคุณธรรม ชี้นําชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ วิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหาและสรางนวัตกรรมใหม ถายทอดเทคโนโลยีและ
ความรูสูสั งคม ทํานุบํารุงศาสนา ศิล ปะ และวัฒนธรรมพัฒนามหาวิท ยาลัย ใหมี ความเข มแข็ ง มีร ะบบบริห ารจั ดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพและพึ่งตนเองได
1.2 ดานโครงสรางการบริหาร พบวา มหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระในการบริหารวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารการเงิน โดยคํานึงถึงคุณภาพของการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนั้นๆโครงสราง
และการแบงสวนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะแตกตางกันไปตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งของมหาวิทยาลัยแตละแหง
1.3 ดานการบริหารงานบุคคล พบวา มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดสวัสดิการ คาตอบแทน สิทธิประโยชน การพัฒนา การธํารงรักษาไว
และการประเมิ นการต อ อายุ ง านและการพ นออกจากงานตามหลั กเกณฑ วิ ธีการและเงื่ อนไขที่ กําหนดในข อบั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงดวยหลักธรรมาภิบาล
1.4 ดานการบริหารการเงินและสินทรัพย พบวา สามารถซื้อขายสรางจัดหาโอนรับโอนเชาใหเชาเชาซื้อใหเชา
ซื้อแลกเปลี่ ย นและจําหน ายหรือทํ านิ ติ กรรมใดๆเพื่ อประโยชน แ ก กิจการของมหาวิ ท ยาลัย ตลอดจนถื อกรรมสิ ท ธิ์ มี สิ ท ธิ
ครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตางๆในทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือมีสิทธิในการหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาและ
จําหน ายทรั พ ยสิ นทั้ งภายในและภายนอกราชอาณาจั กรตลอดจนรั บเงิ นหรือทรั พย สิ นที่ มีผู อุด หนุนหรื ออุ ทิศ ให และการ
จําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษรวมทั้งสวัสดิการ
สิทธิประโยชนและประโยชนอยางอื่นใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งนี้ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
2. ความพรอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ความพรอมในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ผลการศึกษาดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับ และอันดับที่ของสภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่
1
2
3
4
5

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ดานสถานภาพ ปรัชญา และพันธกิจ
ดานโครงสรางการบริหาร
ดานบริหารงานบุคคล
ดานการบริหารการเงินและสินทรัพย
ดานอื่นๆ (สถานะ อัตราเงินเดือน และผลประโยชน )
รวมเฉลี่ย

สภาพการบริหารจัดการ
S.D.
ระดับ
X
3.59
.61
มาก
3.70
.91
มาก
3.68
.60
มาก
3.49
.64
ปานกลาง
3.49
.75
ปานกลาง
3.59
.70
มาก

อันดับ
ที่
3
1
2
4
4

จากตารางที่ 1 สภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมมีความพรอมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา มีความพรอมอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแกดานโครงสรางการ
บริหารมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 รองลงมา ไดแก ดานบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และดานสถานภาพ ปรัชญา และ
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พันธกิจมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 ตามลําดับ นอกนั้นมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการบริหารการเงินและสินทรัพย
และดานอื่นๆเชน สถานะ อัตราเงินเดือน และผลประโยชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49
3.ความตองการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครตอการเปน มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ
ความตองการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครตอการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ผล
การศึกษาดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับ และอันดับที่ของความตองการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานครตอการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ที่
1.
2
3
4
5

ความตองการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ดานคามมั่นคง
ดานความกาวหนา
ดานความภูมิใจ
ดานขวัญกําลังใจ
ดานอื่นๆ (พรอมเปนมหาวิทยาลัยและพนักงาน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการปรับขึ้นคาเลาเรียน)
รวมเฉลี่ย

X

3.45
3.56
3.39
3.61
3.24
3.45

ระดับความตองการ
S.D.
ระดับ
.95
ปานกลาง
.90
มาก
.93
ปานกลาง
.88
มาก
1.06
ปานกลาง
.94

อันดับ
ที่
3
2
4
1
5

ปานกลาง

จากตารางที่ 3 ความตองการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครตอการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความตองการอยูใน
ระดับมากมี 2 ดาน คือ ดานขวัญกําลังใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 และดานความกาวหนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 นอกนั้นมี
ความตองการอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานความมั่นคง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 ดานความภูมิใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39
และดานอื่นๆ เชน ความพรอมเป นมหาวิทยาลัยและพนั กงานมหาวิ ทยาลัยในกํ ากับ ของรั ฐ และการปรับขึ้นคาเลาเรียน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.24 ตามลําดับ
4. ขอเสนอเชิงนโยบายตอมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
จากผลการศึกษาไดขอสรุปเปนขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครในการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดังนี้
4.1 จั ดตั้ง หนวยงาน คณะกรรมการ และคณะทํ างานที่มีป ระสิ ทธิภ าพในการดําเนินการขับ เคลื่ อนใหเป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
4.2 กําหนดมาตรการสรางทัศนคติที่ดีและสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐแกบุคลากรในสังกัดทุกกลุมอยางเปนรูปธรรม เปนระยะๆ และตอเนื่อง
4.3 ศึกษา วิเคราะห และวิจัย ความคิดเห็นและความตองการการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐกับบุคลากร
ในสังกัดเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง ควบคูกับการดําเนินการตามขอ 4.2
4.4 ศึกษากรณีตัวอยางการดําเนินการและสภาพทั้ งกอนและหลังการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจาก
มหาวิทยาลัยเปนที่เปนแลว โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีบริบทใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
4.5 กําหนดแผนการดําเนินงานที่เปนเสนทาง (roadmap) การเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทั้ง
แผนระยะยาวอยางนอย 2 ป และแผนปฏิบัติการรายป ราย 6 เดือน และราย3 เดือน โดยแผนดังกลาวตองมีการรับรูหรือเกิด
จากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย
4.6 ดําเนินการตามแผนที่กําหนด โดยมีการประเมินผลการดําเนินการเปนระยะๆอยางนอยทุกๆเดือน เพื่อ
นํามาสูการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสู
ประชาคมในสังกัดเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจควรนํามาอภิปรายดังนี้
1. องคความรูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
จากผลการวิจัยที่พบวา มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐยังคงสภาพเปนนิติบุคคลและมีงบประมาณสนับสนุนเปนเงิน
อุดหนุนทั่วไป ที่เปนเชนนี้เนื่องจากเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจ ที่ในปจจุบันทุกมหาวิทยาลัยของรัฐก็เปนนิติบุคคลอยู
แลว และที่วามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีความเปนอิสระในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
การเงิน โดยคํานึงถึงคุณภาพของการศึกษา สวนงบประมาณที่ยังคงสนับสนุนในรูปแบบของเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อใหเกิดความ
ยืด หยุ นและมี ความคลองตั วในการบริ หารงาน ที่มี ความสอดคล องกั บนพรั ฐ พล ศรีบุ ญ นาค (2556)ที่ไ ด ทําวิจัยเรื่ อง การ
พัฒนาการบริหารของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในประเทศไทย ที่พบวา มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีความเปนอิสระใน
โครงสรางและการดําเนินการและยังสอดคลองกับ บัญชา สมบูรณ (2541) ที่ไดเสนอแนวทางการพัฒนาสูความเปนเลิศ ของ
มหาวิทยาลัยที่จะเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ คือ การปฏิรูประบบราชการโดยการกระจายอํานาจ
จากหนวยงานกลางที่กํากับดูแลสูมหาวิทยาลัย และการปรับปรุงกฎหมายโดยใหอํานาจหนาที่สิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยใหมาก
ที่สุด
2. ความพรอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
จากผลการวิ จัย ที่ พ บวา ในภาพรวมทั้ ง ด านโครงสร างการบริห าร ด านการบริ ห ารงานบุ ค คล ด านสถานภาพ
ปรัชญา และพันธกิจ มีความพรอมอยูในระดับมาก ยกเวนดานการบริหารการเงินและสินทรัพย และดานอื่นๆ เชน สถานะ
อั ต ราเงิ น เดื อน และผลประโยชน ที่ มี ค วามพร อมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง เนื่ องจากว า การจะปรั บ เปลี่ ย นสถานะไปเป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมหาวิทยาลัยควรบริหารการเงินและงบประมาณแบบพึ่งพาตนเองได เพราะเมื่อเปนมหาวิทยาลัย
ในกํ า กั บ ของรั ฐ รายจ า ยด า นค าตอบแทนบุ ค ลากรจะเพิ่ ม มากขึ้ น ส วนงบประมาณก็ ยั ง ได รั บ การอุ ด หนุ นจากรั ฐ และมี
งบประมาณจากเงินคาบํารุงการศึกษาจากนักศึกษา แตแนวโนมจํานวนนักศึกษาที่รับเขาเรียนอาจจะลดลงตามประชากรวัย
เรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และตอเนื่องไปถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงการจํากัดผูเรียนเพื่อใหเปนไปตาม
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิชาชีพ จึงทําใหอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนยังไมคอยมีความเชื่อมั่นในดานการบริหารการเงินและสินทรัพยของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ไพศาล ลั บ บั วงาม (2545) ที่ ไ ด ทํ าการศึ กษาเรื่ อง ความพึ ง พอใจและความคาดหวั ง ในการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ พบวา ดานการกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการมีความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด และ
สุภาวดี วาทีธรรมคุณ(2546)ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยในกํากับของรั ฐตามความคิดเห็นของ
ขาราชการของมหาวิทยาลัยบูรพาที่สรุปวา มีความเห็นดวยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก
ดานพัฒนาบุคลากร ดานสิทธิประโยชน ดานองคกรบริหารงานบุคคล ดานการประเมินบุคลากร ดานการเขาสูระบบ และดาน
อัตราเงินเดือน-คาตอบแทนรวมทั้งพระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม (ม.ป.ป.) ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความ
พึงพอใจกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี พบวา ดาน
เงินเดือนและคาตอบแทนยังมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
3. ความตองการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครในการเปน มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ
จากผลการวิจัยทีพ่ บวา ในภาพรวมตองการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอยูในระดับปานกลาง โดยมีดานขวัญ
กําลัง ใจและด านความกาวหนา อยู ในระดับ มาก ที่เ ปนเช นนี้ เนื่ องจากบุ ค ลากรยั งขาดความรูค วามเขาใจ และในภาพรวม
บุคลากรยังคิดวาระบบราชการมีความมั่นคงมากกวาการออกนอกระบบราชการ จึงทําใหความตองการในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริรัตน ขาวสะอาด (2557)ผูทําการศึกษาเรื่องการยอมรับตอการปฏิรูประบบราชการ
กรณีศึกษา: การยอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของขาราชการ คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล พบวา ขาราชการยังมีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง
4. ขอเสนอเชิงนโยบายตอมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
จากสรุปขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ อภิปรายไดดังนี้
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4.1 การจั ด ตั้ ง หน วยงานที่ มี ค ณะกรรมการและคณะทํ า งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดํ าเนิ น การให เ ป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ คณะกรรมการและคณะทํางานดังกลาว ตองมีทัศนคติที่ดี มีความรูความเขาใจที่ถู กตองในเรื่อง
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีความเต็มใจ รัก และมุงมั่นในการทํางาน เปนที่ยอมรับและเกิดจากการมีสวนรวมจากบุคลกร
ทุกฝาย เช น บุ คลากรเสนอชื่อเขามาเปนกรรมการและคณะทํ างานการที่ มีหน วยงาน คณะกรรมการ และคณะทํางานที่ มี
ประสิทธิภาพจะทําใหประสิทธิผลของงานบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคเปนอยางดี
4.2 การกําหนดมาตรการสรางทัศนคติที่ดีและสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐแกบุคลากรในสังกัดทุกกลุมอยางเปนรูปธรรม เปนระยะๆ และตอเนื่องจากผลการศึกษาความคิดเห็นและความตองการ
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่กลาวไป จะพบวามีจํานวนผูไมตอบมากกวาผูตอบ การไมตอบอาจจะหมายถึงมีทัศนะที่
ไมดีหรืออาจจะไมมีความรูความเขาใจในเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่ถูกตอง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะตองหามาตรการที่ดี
เปนรูปธรรมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีและสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกบุคลากรในสังกัดทุกกลุมรวมทั้ งนักศึกษาดวย เชน
การใหขอมูลขาวสารทั้งสาระความรู ปายนิเทศ จัดนิทรรศการ สภาพและผลการดําเนินงานของกรณีตัวอยางมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐทุกโอกาสที่มีหรือสอดแทรกไปในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเผยแพรผานเว็บไซต การเชิญวิทยากร
ที่มีความรูแ ละประสบการณเปนที่ ยอมรับมาบรรยาย และการไปศึ กษาดูงานกรณีตัวอยางมหาวิทยาลัยในกํากั บของรัฐที่ ดี
(best practice) เปนตน
4.3 การศึกษา วิเคราะห และวิจัย ความคิดเห็นและความตองการการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐกับ
บุคลากรในสังกัดเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง ควบคูกับการดําเนินการขอ 4.2 การศึกษา วิเคราะห และวิจัย ความคิดเห็นและ
ความตองการของบุคลากรอยางตอเนื่องจะชวยใหเห็นภาพทัศนะและความรูความเขาใจในเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐวา
เปนอยางไร
4.4 การศึกษากรณีตัวอยางการดําเนินการและสภาพทั้งกอนและหลังการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป นแล ว โดยเฉพาะมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี บ ริ บ ทใกล เ คี ย งกั น การศึ กษาและวิ เ คราะห กรณี ตั วอย างการเป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยอื่น ตองศึกษาและวิเคราะหใหครอบคลุมทั้งสวนที่ดีและสวนที่บกพรอง เพื่อจะ
ไดเปนขอมูลในการเปนแบบอยางหรือแนวทาง รวมทั้งเปนขอพึงระวังในการดําเนินงานเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐดวย
4.5 การกําหนดแผนการดําเนินการที่เปนเสนทาง (roadmap) การเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ทั้งแผนระยะยาวอยางนอย 2 ป และแผนปฏิบัติการรายป ราย 6 เดือน และราย3 เดือน โดยแผนดังกลาวตองมีการรับรูหรือ
เกิ ดจากการมี สวนร วมของบุ คลากรทุ กฝ ายการมี แผนที่ ชัด เจนอั นเกิด จากการรับ รู แ ละมีส วนรวมของทุกฝายจะทํ าใหการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.6 ดําเนินการตามแผนที่กําหนด โดยมีการประเมินผลการดําเนินการเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ เดือน เพื่อ
นํามาสูการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธผลการดําเนิ นงานสู
ประชาคมในสังกั ดเป นระยะๆ อยางตอเนื่ องสืบ เนื่องจากการมี แผนที่ ดีทําใหการดําเนินงานตามแผนไดอยางชั ด เจนและมี
ประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพแลว การติดตาม กํากับ และประเมินผลอยางตอเนื่องและประชาสัมพันธใหประชาคมไดรับ
ทราบจะก อให เ กิ ด การดํ า เนิ น งานที่ ร าบรื่ น มี ค วามโปร ง ใส และลดข อ ขั ด แย ง ที่ สํ า คั ญ ทํ า ให ผ ลการดํ า เนิ น งานบรรลุ
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพดวย
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
จากผลการวิจัยที่พบวา บุคลากรสวนใหญยังไมระบุความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
ควรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐหรือไม สวนที่ระบุความคิดเห็นแลวมีความคิดเห็นวาไมควรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐมากกวาที่จะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐนั้นแสดงวา บุคลากรสวนใหญยังไมตัดสินใจวา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานครควรจะปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐหรือไม ทั้งนี้ เปนเพราะวาบุคลากรสวนใหญยังไมเขาใจ
เกี่ยวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจึงยังไมตัดสินใจ จึงจําเปนอยางยิ่งทีต่ องใหองคความรูเกี่ยวการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐแกบุคลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครใหมากขึ้น สอดคลองกับ ไพศาล ลับบัวงาม
(2545) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและความคาดหวังในการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ
พบวา ความพึงพอใจในการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐอยูในระดับปานกลางซึ่งหมายความวาการ
ปรับเปลี่ยนสถานะไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอาจจะดีหรือไมดีก็ได
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สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครควรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ จากผลการวิจัยที่พบว าบุคลากรสวนใหญยั งไมระบุค วามคิดเห็ นเชนเดีย วกัน แตที่ ระบุความคิดเห็นแล วสวนใหญ มี
ความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครควรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐภายในระยะเวลามากกวา 10
ป ที่เปนเชนนี้เนื่องจากบุคลากรสวนใหญยังไมมั่นใจในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพราะการเป นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐจะตองพึ่งพาตนเองได ซึ่งก็สอดคลองกับงานวิจัยของ พะยอม สุทธิพันธุ (2552) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ศักยภาพ
ที่พึงประสงคของศูนยประสานงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณที่ระบุวา ดานบุคลากรเมื่อ
มหาวิทยาลัยทักษิณเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลวตองมีนโยบายลดจํานวนบุคลากรแตตองเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ดังนั้นบุค ลากรต องมีความสัมพันธกับงาน คือ เมื่ อประสิ ทธิภาพงานเพิ่ม ก็อาจเพิ่มคาตอบแทนสํ าหรับพนั กงานที่ มี
ศักยภาพสูงและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะการวิจัย
1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏควรนําผลการวิจัยนี้ไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา การกําหนดนโยบาย และการ
วางแผนเตรียมการใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปรับเปลี่ยนสถานะไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
1.2 มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐควรนําองคความรูเกี่ยวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ที่ไดจากผลการวิจัยนี้ ไปเผยแพรแ กบุคลากรในสังกั ดใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง จัดอบรมสัมมนา หรือแลกเปลี่ย น
เรียนรู ตลอดจนการมีสวนรวมในการเตรียมความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

ทั่วประเทศ

2. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ครอบคลุม

2.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงประเมินผลการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว
2.3 ควรมี การวิ จัย ต อยอดจากการวิ จัย ครั้ ง นี้ ในลั กษณะของการประชาพิ จารณ ห รื อการเป ด โอกาสให
ผูเกี่ยวของแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
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บทคัดยอ
การวิ จัยนี้ มี วัต ถุ ประสงค เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการใชย าตานจุล ชี พของนั กศึกษา ผู วิจัย เก็ บ รวบรวมขอมู ลจากกลุ ม
ตัวอยางนักศึกษาที่กําลั งศึกษาในวิ ทยาลัยสหเวชศาสตร ศูนยการศึ กษาสมุทรสงคราม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึ กษา 2558
ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน 2559 จํานวนทั้งหมด 476 คน ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชยาตานจุลชีพใน
การรักษาโรคที่เกิดขึ้นอยางถูกตองเพียงรอยละ 55.0 การหยุดยากอนเวลาที่กําหนด รอยละ 70.8 ที่นาสนใจคือการจัดยาตาน
จุลชีพใหผูอื่นรับประทาน พบรอยละ 49.8 นอกจากนี้ในประเด็นของการลืมรับประทานยาตามเวลาที่กําหนด พบรอยละ 72.3
ทั้งที่กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในดานสาขาที่เกี่ยวของกับสุขภาพทั้งนี้อาจเปนผลจากความประมาท หรือ จาก
ความไมรูเทาทันของผลกระทบและปญหาที่เกิดจากการดื้อยาของเชื้อ ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารยาและการ
ลดอัตราการดื้อยาจึงควรใหความรูในดานการใชยาตานจุลชีพที่ถูกตองอยางเรงดวน
คําสําคัญ: พฤติกรรมการใชยา, ยาตานจุลชีพ, นักศึกษา
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Antimicrobial drug usage behavior of students in College of Allied Health
Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand
Abstract
The purpose of this research was aimed to study drug usage behavior of students using
antimicrobial drugs. Datawere collected of antimicrobial use during last year from 476 students, who
attended the College of Applied Health Science, Suan Sunandha Rajabhat University during the first
semester of 2015 during 1-30 April 2016. Only 55.0% of students were correctly using the drug and 72.3%
of students were premature give up on antimicrobial use. Interestingly, 49.8% of students “self” dispensed
to other people.In addition, 72.3% of students had forgotten to take drugs following the schedule or
indication, even though all of samples were students whom study in health science. Students may be
careless or unaware of effects and problems of antimicrobial resistance. Thus, importunate education of
antimicrobial use should be performed for improve antimicrobial awareness for highest efficiency of drug
administration.
Keywords: behavior, antimicrobial, students
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บทนํา
นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ. 2554 ของประเทศไทยมีเปาประสงค เพื่อให ประชาชนไดรั บการป องกันและแกไ ข
ปญหาสุขภาพที่ไดมาตรฐาน โดยการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา การสรางเสริมระบบการใชยา
อย างสมเหตุ ผ ล การส ง เสริ ม การเข าถึ ง ยาจํ าเป นให เ ป นไปอย างเสมอภาค ยั่ ง ยื น ทั นการณ การสร างกลไกเฝ าระวั ง ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ และอุ ตสาหกรรมยามี การพัฒ นาจนประเทศสามารถพึ่ง ตนเองได และยั งมี ยุ ทธศาสตร การพั ฒนาระบบยา
แหงชาติ พ.ศ. 2554-2559 ในยุทธศาสตรดานที่ 2 เรื่องการใชยาอยางสมเหตุผลที่มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใชยาของ
แพทย บุคลากรทางการแพทย และประชาชน เปนไปอยางสมเหตุผล ถูกตองและคุมคา นั่นคือ ใจความในยุทธศาสตรยอยที่ 4
การสรางความเขมแข็งภาคประชาชนดานการใชยาอยางสมเหตุผลดวยการใชกลยุทธการสรางคานิยมของประชาชน ในการ
สรางสุขภาพดีโดยไมตองใชยาโดยไมจําเปนและองคความรูเกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุผล (นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ.
2554 และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ. 2554-2559, 2559)
จากข อมู ล ทางสถิ ติ ข องสํ านั กยา สํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข แสดงให เ ห็ นว า
ประเทศไทยมี มู ล ค า การผลิ ต สํ าหรั บ ยาแผนป จ จุ บั นในป 2555 เท า กั บ 50,548.57 ล า นบาท และนํ าสั่ ง ยาเข า มาใน
ราชอาณาจักร เทากับ 111,113.00 ลานบาท และมีแนวโนมของมูลคาการผลิตและนําสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรสําหรับยา
แผนปจจุบันเพิ่มขึ้นทุกป (สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2559) ยาตานจุลชีพเปนยาที่มีคาใชจายสูงที่สุดใน
บรรดามูลคาการนําเขายาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยทั้งหมด จากขอมูลทางสถิติของกองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ในป 2553 เทากับ 15,074.74 ลานบาท และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆป จากป 2552 ที่มีมูลคาการนําเขา
เทากับ 13,788.92 ล านบาท ป 2551 มู ลค า 10,865.73 ลานบาท ป 2550 มู ลค า 9,056.62 ล านบาท (กองควบคุ มยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2555) ยาตานจุ ลชีพจัด เปนยาอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยา
อันตราย (ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขเรื่ องยาอั นตราย, 2559) และมีกฎหมายควบคุ มการจํ าหนายยามาตรา 32 ของ
พระราชบั ญญัติยา พ.ศ. 2510 เพิ่ม เติมโดยพระราชบัญ ญัติยา พ.ศ. 2530 คือหามมิใหรับ อนุญาตขายยาอันตรายหรือยา
ควบคุมพิเศษในระหวางที่เภสัชกรหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวไมอยูปฏิบัติหนาที่ และในมาตรา 39 คือใหเภสัชกรชั้นหนึ่ง
ประจําอยู ณ สถานที่ขายยาแผนปจจุบันตลอดเวลาที่เ ปดทําการ และใหมีหนาที่ ควบคุมการสง มอบยาอันตราย ยาควบคุ ม
พิเศษ หรือยาตามใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน (พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510,
2559)
Antimicrobial drugs are used to prevent or treat infections caused by pathogenic microorganisms
(Abrams, A. C., Lammon, C. B. and Pennington, S. S., 2009: 468) ยาตานจุลชีพเปนยากลุมที่ใชมากที่สุดและมีปญหา
การใชอยางไมถูกตองอยูเสมอ บอยครั้งที่ยาในกลุมนี้ถูกใชสําหรับรักษาโรคที่ไมเคยไดรับการพิสูจนวาจะไดผลในการรักษา เชน
การใชยาตานจุลชีพในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและไขซึ่งไมทราบสาเหตุแนนอน เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาบางครั้ง
การใชยาในกลุมนี้ไมไดใชในขนาดที่ถูกตอง หรือใชในระยะเวลาที่เหมาะสม แตเนื่องจากภูมิตานทานของเชื้อโรคของรางกายมี
ประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อโรคไดสูง ดังนั้นจึงทําใหผลเสียของการใชยาในกลุมนี้ มิไดปรากฏใหเห็นชัดเจน อยางไรก็ตาม
ปญหาจากการใชยากลุมนี้อยางไมถูกตองยังคงมีอยูมาก และบางครั้งอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได (กําพล ศรีวัฒนกุล, 2552:
121) เชื้อจุลินทรียสามารถทําอันตรายตอมนุษยหรือสามารถใชเปนประโยชนได บุคคลที่มีสภาวะสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรงจะมี
ภูมิคุมกันที่สามารถตานทางการกอโรคของจุลินทรียได (Lilley, L. L., Collins, S. R. and Synder, J. S., 2014: 610-611)
เปาหมายของการักษาดวยยาตานจุลชีพนั้นเพื่อลดจํานวนประชากรจุลินทรียใหอยูในปริมาณที่ภูมิคุมกันของบุคคล
จะสามารถกําจัดได (Karch, A. M.,2013: 101) ยาตานจุลชีพ สามารถแบงออกไดเปน 7 กลุมตามกลไกการออกฤทธิ์ในการ
กําจัดเชื้อนั่นคือ ยับยั้งการสรางผนังเซลลของแบคทีเรีย รบกวนการสรางเยื่อหุมเซลลข องแบคทีเรีย ยับยั้งการสังเคราะห
โปรตีนในแบคทีเรียโดยการฆาหรือจํากัดการเจริญเติบโต รบกวนกระบวนการสังเคราะหสารพันธุกรรม รบกวนกระบวนการเม
ตาบอลิสม และยับยั้งการแบงตัวของไวรัส (Lane, R. A., 2013: 1045-1046) หนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของตองสราง
ความเขาใจที่ถูกตองตอสังคมเกี่ยวกับยาตานจุลชีพวายาตานจุลชีพไมใชยาแกอักเสบและยาตานแบคทีเรียไมจําเปนในโรคติด
เชื้อหลายชนิด ทั้ง โรคติ ดเชื้ อไวรั สและโรคติด เชื้ อแบคที เรี ยที่ อาการนอยและสามารถหายเองได จึง ไม ควรแจง ใหบุ คลากร
สาธารณสุขสั่งยาตานจุลชีพใหใ นกรณีดังกลาว และไมควรแสวงหายาตานจุลชีพจากแหลงอื่นมาใชเอง ยาตานจุลชีพจึ งเป น
ทรัพยากรที่มีคามากตอสุขภาพของมนุษย แตมนุษยไดใชยาตานจุลชีพมากเกินความจําเปนทําใหเชื้อดื้อยาตานจุลชีพและเมื่อ
เชื้อโรคดื้อยาตานจุลชีพและผูติดเชื้อก็เสียชีวิตแมวาจะรักษาดวยยาตานจุลชีพ หนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของตองสราง
ความตระหนักแกสั งคมถึง ความสํ าคั ญของการดื้ อยาตานจุ ลชีพ วาการดื้อยาต านจุลชี พมี ผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของ
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ประชาชน และป จจั ยสํ าคัญ ที่เ กี่ย วข องกั บการดื้อยายาต านจุลชี พคื อการใชย าต านจุลชี พที่ ไม จําเปน (วิษณุ ธรรมลิ ขิต กุล :
2554, 93-97)
อุปนิ สัยการใชย าเองในคนไทย มี การบริ โภคยาอยางฟุม เฟ อยและไมเหมาะสมซึ่งเปนปญหาใหญข องสั งคมไทย
เชนเดียวกับที่เกิดกับประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลก พบวาประมาณ 1 ใน 3 ของคาใชจายดานสุขภาพถูกใชไปกับการบริโภคยา
และประมาณ 1 ใน 3 ของมูลคาการบริโภคดังกลาวเกิดจากพฤติกรรมการรักษาตนเองของประชาชนซึ่งเปนที่มาของปญหา
การใชยาที่ไมเหมาะสมหลายชนิดกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของประชาชนทั้งโดยตรงและโดยออม กระทบถึงความสิ้ นเปลือง
และความไมคุมคาของการใชจายดานสุขภาพซึ่งเปนปญหาเศรษฐกิจเชิงมหภาค การปองกันหรือการลดพฤติกรรมการใชยาที่
ไมถูกตองจําเปนตองรวมมือกันในทุกภาคสวน ทั้ งภาครัฐและเอกชนรวมถึงองคกรและสภาวิชาชี พทางการแพทยและเภสั ช
ศาสตร การใหความรูดานยาที่ถูกตองและวิธกี ารรับรูขาวสารตองไปถึงกลุมเปาหมายในชนบท (พิณทิรา ตันเถียร: 2552, 309315) การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียซึ่งเปนปญหาใหญที่สงผลกระทบไปทั่วโลกในขณะนี้ โดยความรุนแรงและความชุก
ในแตละพื้นที่จะตางกันไป ปจจัยเสี่ยงของการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเ รียจะแตกตางกันไปแลวแตการศึกษาและเชื้อที่
ศึกษา แตโดยรวมแลวที่สําคัญไดแก การไดยาปฏิชีวนะมากอน การไดยาปฏิชีวนะในขนาดที่ไมเพียงพอ การอยูในโรงพยาบาล
หรือ long term care facilities มากอน โรคประจําตัวของผูปวย การใสสายสวนตางๆ และการปนเปอน โดยกลไกดื้อยาแบง
ไดเปน กลไกใหญๆ กลาวคือ drug inactivation (พบไดบอยที่สุด), alteration in target site, bypass pathways และ
decrease uptake เนื่องจากยาปฏิชีวนะแตละขนานใชเวลาในการคิดคนนาน และการที่เชื้อดื้อยาจะสามารถเปลี่ยนกลับมา
เปนเชื้อที่ไวตอยานั้นใชเวลานานมาก ดังนั้นการปองกันการแพรกระจายของเชื้อดื้อยาและการใชยาปฏิชีวนะอยางมีแบบแผน
จึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการควบคุมและปองกันการดื้อยาปฏิชวี นะของแบคทีเรีย (วีรวรรณ ลุวีระ: 2549, 453-459). การดื้อยา
ตานจุลชีพที่เกิดขึ้นไมใชเปนการที่ผูปวยดื้อยาเองแตจะเปนการดื้อยาโดยเชื้อจุลินทรีย และเมื่อเกิดการดื้อยาของเชื้อขึ้นจึงทํา
ใหบริษัทที่ทําการผลิตยาตานจุลชีพจําเปนตองคิดคนตัวยาใหมเพื่อกําจัดเชื้อดื้อยาเหลานั้น (Aschenbrenner, D. S. and
Venable, S. J., 2012: 807)
การวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับทฤษฎีของการดูแลตนเองของโอเรม (1980 ) ที่แบงการดูแลตนเองของมนุษยออกเปน 3
ขั้นตอน เริ่มจากขั้นตอนการดูแลตนเองโดยทั่วไป (Universal Self-Care) เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันโดยมุงเนนเกี่ยวกับการทํางานที่ผสมผสานกันในรางกายเพื่อใหตนเองมีสุขภาพที่ดี และเกิดความผาสุกขึ้นกับชีวิต
จากนั้ นคือขั้ นตอนการดู แลตนเองเกี่ย วกับ พัฒ นาการต างๆ (Development Self-Care) เป นกิจกรรมที่มุ งเน นเกี่ ยวกั บ
พัฒนาการของมนุษย เพื่อสรางและรักษาสภาพการณของชีวิตใหมีการเติบโตของวุฒิภาวะทั้งทางรางกายและจิตใจใหสมบูรณ
และขั้นตอนสุดทายคือการดูแลตนเองเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนทางสุขภาพ (Health deviation Self-Care) ซึ่งในขั้นตอนนี้เปน
การดูแลตัวเองเมื่อเกิดภาวะเจ็บปวยที่ทําใหรางกายไมปกติ และการเจ็บปวยนั้นอาจเกิดผลกระทบตออารมณ จิตใจ อันเปน
สาเหตุที่ทําใหความสามารถในการดูแลตัวเองนั้นลดลงซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาตามมา ในการดูแลตนเองเมื่อเกิดการเบี่ยงเบน
ทางสุขภาพไปนั้นจะชวยใหเราควบคุมการลุกลามของโรคและความพิการตางๆที่จะเกิดขึ้น บุคคลนั้นจึงมีการปรับพฤติกรรมให
สามารถปรับเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงและใหดํารงอยูไดอยางปกติ มีกระบวนการดูแลตนเองเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนดาน
สุ ข ภาพเป น 6 กิ จ กรรม คื อ การเสาะแสวงหาความช ว ยเหลื อและให ค วามไว ว างใจต อ ผู ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ ด านการ
รักษาพยาบาล ซึ่ง หมายถึง แพทย พยาบาล ผูใ หบริการสุขภาพ เมื่อมีพ ยาธิสภาพเกิ ดขึ้น และรั บรูถึงเหตุการณที่เ กี่ยวกั บ
พันธุกรรม ผลของพยาธิสภาพนั้นตอรางกายและจิตใจ หรือ เกิดการตื่นตัวและมีความสนใจที่จะติดตามผลของพยาธิ สภาพที่
เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น หรือ การใหความเอาใจใสในดานการวินิจฉัยโรค การรักษาและการฟนฟู เพื่อปองกันไมใหเกิดความ
บกพรองหรือความพิการของการทํางานของร างกาย หรือ เกิ ดความมุ งเนนหรื อตั้งใจเพื่ อปองกันไมใหเกิ ดการเจ็ บปวยหรื อ
อันตรายที่จะเกิดขึ้น หรือทําการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตนเองดานสุขภาพอนามัยและการยอมรับแบบแผนเพื่อการดูแล
สุขภาพอนามัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และมีการเรียนรูที่จะมีชีวิตควบคูกับภาวะของโรคที่เกิดขึ้น ในดานของการวินิจฉัยและ
การรักษา การจัดทําแบบแผนการดําเนินไปของชีวิตเสียใหมเพื่อสงเสริมใหมีพัฒนาการของตนเองที่ดีขึ้น (Orem: 1980, 42-46)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดจัดตั้งหนวยงานที่เปดการเรียนการสอนดานสุขภาพ ไดแก วิทยาลัยสหเวชศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรสุขภาพและความงาม วิทยาลัยพยาบาล การวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการใชยาตานจุล
ชีพของนักศึกษาในวิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย จะใหขอมูลที่ได
จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเปนแนวทางในการใหความรูอยางถูกวิธีและเพื่อหาทางปองกัน
การใชยาอยางไมเหมาะสมที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่อาจกอใหเกิดปญหาการดื้อยาตอไป อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กําหนดใหจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต ซึ่งในหนวยที่ 3 ของวิชานี้
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มีหัวขอการศึกษาในเรื่องของยาและยาเสพติด วิชาเภสัชวิทยา และวิชายาและยาเสพติด เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูเรื่องการ
ใชยาอยางปลอดภัย ซึ่งเปนหัวขอที่ผูวิจัยไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหเปนผูใหความรูแกนักศึกษาในเรื่องดังกลาว ดวย
การได ม าซึ่ง ข อเท็ จจริง นั้ น จะสามารถนํ ามาใช เป นแนวทางประกอบการเรีย นการสอนเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพชี้ ใ ห เห็ นถึ ง
ปรากฏการณ ที่เ กิด ขึ้นจริง ในชุม ชน อี กทั้ งยัง มุง เน นใหค วามรูแ ละเพื่ อการปรั บเปลี่ย นพฤติ กรรมการใช ยาให ถูกตองใหแ ก
นักศึกษาใหเหมาะสม อันจะเกิดประโยชนโดยตรงต อตัวนักศึกษาที่เ ปนเยาวชนรุนใหมที่จะเปนกําลังที่สําคั ญในการพัฒนา
ประเทศสืบไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชยาตานจุลชีพของนักศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาในนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชยาตานจุลชีพชนิดรับประทาน กลุมตัวอยางเปาหมายที่
ใชใ นการวิจัยครั้ง นี้คื อ นักศึกษาที่กําลั งศึกษาในวิท ยาลัย สหเวชศาสตร ศู นย การศึกษาสมุ ทรสงคราม ในภาคเรี ยนที่ 2 ป
การศึกษา 2558 ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน 2559 จํานวนทั้งหมด 476 คน ทําการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางเปาหมาย ณ
วิทยาลัยสหเวชศาสตร ศูนยการศึกษาสมุทรสงคราม ซึ่งใชเปนหองเรียนของนักศึกษา โดยใหเจาหนาที่แจกแบบสอบถามแก
นักศึกษาในหองและใหเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 20 นาที ใชเครื่องมือที่สรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ คือแบบสอบถาม โดยมีโครงสรางของแบบสอบถาม ทั้งหมด 3 สวน คือสวนที่ 1 ขอมูล สวน
บุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ขอมูลสถานภาพทางเศรษฐกิจ โดยคําถามมีลักษณะเปนคําถามแบบเลือ กตอบ
(Check List) สวนที่ 2. ขอมูลดานวิธีการรับ ยาจากแหลงตางๆ สวนที่ 3 ขอมูล เกี่ย วกับ พฤติกรรมในการใชยาตานจุลชีพ
ชนิดรับประทาน โดยพฤติกรรมที่ถูกตองจะเปนพฤติกรรมเมื่อใชยาตานจุลชีพใหครบตามขนาดและระยะเวลาที่กําหนดให
รับประทานในแตละครั้งอยางครบถวนและตอเนื่องซึ่งจะไมกอใหเกิดการดื้อยาตามมาได
ผลการวิจัย
สวนที่ 1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ในการศึ กษาข อมู ล ทั่วไปของกลุม ตัวอยางจํ านวน 476 คน ประกอบด วยข อมู ลส วนบุค คล ข อมูล สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งผูวิจัยไดทําการวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี่และคารอยละ ในตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 89.3 และเพศชาย รอยละ10.7 สวนใหญมีอายุระหวาง 18-20 ป รองลงมาคืออายุระหวาง
20-22 ป สูงกวา 22 ป และ ต่ํากวา 18 ป ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 46.0, 45.6, 8.0 และ 0.4 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลจําแนกตามลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และรายได
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน
N = 476
เพศ
ชาย
51
หญิง
425
อายุ
1. ต่ํากวา 18 ป
2
2. 18-20 ป
219
3. 20-22 ป
217
4. สูงกวา 22 ป
38
รายไดตอเดือน
1.ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท
145
2. 5,001-10,000 บาท
265
3. สูงกวา 10,001 บาท
66
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รอยละ
(รวม = 100%)
10.7
89.3
0.4
46.0
45.6
8.0
30.5
55.7
13.9

นั กศึ กษาส วนใหญ มี ร ายได ต อเดื อน 5,001-10,000 บาท รองลงมาคื อ ต่ํ ากว าหรื อเท า กั บ 5,000 บาทและ
สูงกวา 10,001 บาท พบรอยละ 55.7, 30.5 และ 13.9 ตามลําดับ
สวนที่ 2. ขอมูลดานวิธีการรับยาจากแหลงตางๆ
ขอมูล ดานวิธีการรับ ยาจากแหลง ตา งๆนั้น ผู วิจัย ได ทําการวิเ คราะห โดยใชการแจกแจงความถี่แ ละค าร อยละ
ดังปรากฏในตารางที่ 2 ที่แสดงใหเห็นวา นักศึกษาสวนใหญมีวิธีการรับยาโดยการเขารับการตรวจจากแพทยและไดรับยาจาก
โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย อยูในสัดสวนรอยละ 35.9 รองลงมาคือการรับยาจากเภสัชกรที่รานขายยา โดยบอกอาการที่
เจ็บปวยแกเภสัชกร เขารับการตรวจจากแพทยและไดรับยาจากคลินิก ซื้อยารับประทานเองโดยบอกชื่อยากับรานขายยาแผน
ปจจุบัน คิดเปนรอยละ 33.4, 22.9 และ 7.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 วิธีการรับยาจากแหลงตางๆ
วิธีการรับยาจากแหลงตางๆ
1.เขารับการตรวจจากแพทยและไดรับยาจากโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย
2.เขารับการตรวจจากแพทยและไดรับยาจากคลินิก
3.รับยาจากเภสัชกรที่รานขายยา โดยบอกอาการที่เจ็บปวยแกเภสัชกร
4.ซื้อยารับประทานเองโดยบอกชื่อยากับรานขายยาแผนปจจุบัน
5.ใหเพื่อนบอกชื่อยาแลวนําไปซื้อจากรานขายยาแผนปจจุบัน
6.นํายาเกาที่มีอยูไปหาซื้อที่รานขายยาแผนปจจุบัน
รวม

จํานวน
171
109
159
34
2
1
476

รอยละ
35.9
22.9
33.4
7.1
0.4
0.2
100

สวนวิธีการรับยาที่มีสัดสวนนอย 2 ลําดับสุดทายคือ ใหเพื่อนบอกชื่อยาแลวนําไปซื้อจากรานขายยาแผนปจจุบันและ
การนํายาเกาที่มีอยูไปหาซื้อที่รานขายยาแผนปจจุบัน ใหญาติบอกชื่อยาแลวนําไปซื้อจากรานขายยาแผนปจจุบัน อยูในสัดสวน
รอยละ 0.4 และ 0.2 ตามลํ าดั บ และผลการศึกษาจากตารางที่ 4 ยั งชี้ ใ หเ ห็นวานั กศึ กษาสวนใหญมี ความเชื่อมั่ นต อการ
ตัดสินใจของตนเองในการหาซื้อยามารับประทานเมื่อเกิดการเจ็บปวย และมีความเชื่อมั่นตอเพื่อน หรือญาติในการบอกชื่อยา
แลวนําไปซื้อจากรานขายยาแผนปจจุบันนอยที่สุด แสดงใหเห็นวานักศึกษาสวนใหญมีการตัดสินใจหายามารับประทานเองเมื่อ
เกิดการเจ็บปวย โดยการเลือกซื้อจากรานขายยาดวยวิธีการบอกอาการเจ็บปวยแกเภสัชกร และใหเภสัชกรจัดยาให ทั้งนี้หาก
รานขายยาที่นักศึกษาทําการเขาซื้อยานั้น มีเภสัชกรแผนปจจุบันที่มีใบประกอบโรคศิลปะเปนผูจายยาให จะไมมีความเสี่ยงตอ
การไดรับยาไมครบตามขนาด และการวินิจฉัยโรคที่ผิด แตห ากรานขายยาที่นักศึกษาทําการเขาซื้อยานั้น ไมม ีเภสัชกรแผน
ปจจุบันที่มี ใบอนุญาตประกอบโรคศิล ปะเปนผู จายยาให จะทําใหเกิดความเสี่ย งตอการไดรับยาไมครบตามขนาด และการ
วินิจฉัยโรคที่อาจมีโอกาสที่จายยาผิดสูง และอาจสงผลใหเกิดการแพยา หรือกระทั่งเกิดการดื้อยา หรือหากรานขายยานั้นเปน
รานขายยาที่ไมไดทําการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขและไมมีเภสัชกรประจําการ การจายยาในครั้งนั้นอันจะกอใหเกิด
ผลเสียที่รายแรงตอตัวนักศึกษาโดยตรง
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความถูกตองในการใชยาตานจุลชีพชนิดรับประทาน
ในสวนของความถูกตองในการใชยาตานจุลชีพชนิดรับประทานของนักศึกษานั้น จะประกอบไปดวยขอมูลในดาน
ตางๆของพฤติกรรมจําแนกออกเปน 7 หัวขอ คือการใชยาตานจุลชีพเพื่อรักษาโรค การปรับขนาดของยาตานจุลชีพดวยตนเอง
การรับประทานยาตานจุลชีพตามเวลาที่ระบุ การเก็บรักษาและความตระหนักถึงขอมูลยาเพื่อการบริหารยาตานจุลชีพ การจัด
ยาใหผูอื่น การหยุดยาตานจุลชีพกอนเวลาที่กําหนด และ การลืมรับประทานยา ซึ่งผูวิจัยไดทําการวิเคราะหในภาพรวม โดยใช
การแจกแจงความถี่ และ คารอยละ
1. การใชยาตานจุลชีพเพื่อรักษาโรค
ผลการศึกษาถึงการใชยาตานจุลชีพเพื่อรักษาโรคในตารางที่ 3 แสดงใหเห็นในภาพรวมวา นักศึกษามีการปฏิบัติตน
ในการรับประทานยาตานจุลชีพเมื่อมีอาการไขหวัดที่มีน้ํามูกใส แตไมมีอาการเจ็บคอที่ ถูกตองเพียงรอยละ 39.7 ซึ่งเปนการ
รับประทานยาโดยไมมีอาการติดเชื้อ การปฏิบัติตนเชนนี้ถือวาเปนการใชยาตานจุลชีพอยางพร่ําเพรื่อ สวนการปฏิบัติตนในการ
รับประทานยาตานจุลชีพเมื่อมีอาการปวดอักเสบกลามเนื้อหรือขอตอที่ถูกตองเพียงรอยละ 57.1 การปฏิบัติตนเชนนี้ถือวาเปน
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การใชยาตานจุลชีพอยางไมสมเหตุผลเพราะการอักเสบของกลามเนื้อหรือขอตอไมไดเปนการติดเชื้อ แมใชยาตานจุลชีพรักษา
จะไมหายจากอาการอักเสบที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 3 การใชยาตานจุลชีพเพื่อรักษาโรคที่เกิดขึ้น
การใชยาตานจุลชีพเพื่อรักษาโรคที่เกิดขึ้น
รอยละ(จํานวน)
1.รับประทานยาตานจุลชีพ เมื่อมีอาการไขหวัดที่มีน้ํามูกใส แตไมมีอาการเจ็บคอ
2.รับประทานยาตานจุลชีพ เมื่อมีอาการปวดอักเสบกลามเนื้อหรือขอตอ
3.รับประทานยาตานจุลชีพ เมื่อมีอาการทอนซิลอักเสบเจ็บคอหรือ เกิดแผล ฝ หนอง
ที่ผิวหนัง

พฤติกรรม
ถูกตอง
39.7(189)
57.1(272)
68.3(325)

พฤติกรรม
ไมถูกตอง
60.3(287)
42.9(204)
31.1(151)

ในสวนของการปฏิบัติตนในการรับประทานยาตานจุลชีพเมื่อมีอาการทอนซิลอักเสบ เจ็บคอหรือ เกิดแผล ฝ หนอง ที่
ผิวหนังที่ถูกตองพบรอยละ 68.3 แสดงใหเห็นวานักศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจวา การใชยาตานจุลชีพจะสามารถรักษา
อาการดังกลาวได
2. การปรับขนาดของยาตานจุลชีพดวยตนเอง
ผลการศึกษาถึงการปรับขนาดของยาตานจุลชีพดวยตนเองในตารางที่ 4 ชี้ใหเห็นวา นักศึกษาไมปฏิบัติตนในการทํา
การรวมยามารับประทานในมื้อเดียวกัน เมื่อตองรับ ประทานยาหลายมื้อตอวัน เพื่อกอใหเกิดความสะดวก และ หลังจาก
รับประทานยาแลวระยะหนึ่งและเมื่อการปวยไมดีขึ้น จึ งเพิ่มขนาดยาเอง อยูในสัดสวนรอยละ 68.3 และ 78.6 ตามลําดั บ
อาการปฏิบัติตนเชนนี้ ผูวิจัยถือวาเปนการปฏิบัติตนที่ถูกตอง เนื่องมาจากผูปวยที่ทําการรวมยามารับประทานในมื้อเดียวกัน
เมื่อตองรับประทานยาหลายมื้อตอวัน เพื่อกอใหเกิดความสะดวก หรือ เพิ่มขนาดยาเองเมื่ออาการเจ็บปวยไมดีขึ้นจัดเปนการ
กระทําที่เสี่ยงตอการเกิดผลขางเคียงจากการใชยาเกินขนาดได อีกทั้งระหวางที่ความเขมขนของยาในกระแสเลือดลดต่ําลงกวา
ขนาดของยาในการรักษาเนื่องจากการลืมรับประทานยา อาจทําใหเชื้อโรคสรางยีนสที่ทนตอยาขึ้นมาได
ตารางที่ 4 การปรับขนาดของยาตานจุลชีพดวยตนเอง
การปรับขนาดของยาตานจุลชีพดวยตนเอง
รอยละ(จํานวน)
1.ทําการรวมยามารับประทานในมื้อเดียวกัน เมื่อตองรับประทานยาหลายมื้อตอวัน เพื่อ
กอใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และปองกันการลืม
2.หลังจากรับประทานยาแลวระยะหนึ่งและเมื่ออาการปวยไมดีขึ้น จึงเพิ่มขนาดยาเอง
3.ลดขนาดยาเมื่อเกิดการแพยา เชนเกิดผื่นแดง ลมพิษ บวมเพื่อลดอาการแพยาที่เกิดขึ้น

พฤติกรรม
ถูกตอง
68.3(325)

พฤติกรรม
ไมถูกตอง
21.2(101)

78.6(374)
60.1(286)

21.4(102)
39.9(190)

เมื่อพิจารณาถึงประเด็นของการลดขนาดยาเมื่อเกิด การแพย า เชนเกิดผื่นแดง ลมพิษ บวมเพื่ อลดอาการแพยาที่
เกิดขึ้นนั้น พบวา นักศึกษารอยละ 39.9 มีการปฏิบัติตนที่ไมถูกตองซึ่งการกระทําเชนนี้อาจมีความเสี่ยงใหเกิดการดื้อยาขึ้นได
เนื่องจากขนาดในการรักษาไม ครบตามน้ําหนักอย างที่บุ คลากรทางการแพทยได จัดให เพราะเมื่อเกิ ดการแพย า ผูป วยควร
กลับไปปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรผูจายยานั้นใหทําการเปลี่ยนยาจะเปนการรักษาที่ปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
ไดสูงที่สุด
3. การรับประทานยาตานจุลชีพตรงตามเวลาที่กําหนด
ผลการศึ กษาถึ ง การรั บ ประทานยาต านจุ ล ชี พ ตรงตามเวลาที่ กําหนดในตารางที่ 5 แสดงให เ ห็ นในภาพรวมว า
นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง สูงกวา รอยละ 89 ที่มีพฤติกรรมการรับประทานยาตานจุลชีพตรงตามเวลาที่ระบุ
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ตารางที่ 5 การรับประทานยาตานจุลชีพตรงตามเวลาที่ระบุ
การรับประทานยาตานจุลชีพตรงตามเวลาที่ระบุ
รอยละ(จํานวน)
1.ยาที่ตองรับประทานกอนอาหาร ผูปวยรับประทานกอนอาหาร
2.ยาที่มีตองรับประทานหลังอาหาร ผูปวยรับประทานหลังอาหาร

พฤติกรรม
ถูกตอง
89.7(427)
90.5(431)

พฤติกรรม
ไมถูกตอง
10.3(49)
9.5(45)

จําแนกเปนการรับประทานยาที่ระบุ วายาที่ตองรับประทานกอนอาหาร ผูปวยรับประทานกอนอาหาร และ การ
รับประทานยาที่ระบุวา ยาที่มีตองรับประทานหลังอาหาร ผูปวยรับประทานหลังอาหาร อยูในสัดสวนรอยละ 89.7และ 90.5
ตามลําดับ การกระทําเชนนีจ้ ะชวยลดปญหาการดื้อยาและอาการขางเคียงทีอ่ าจจะเกิดขึ้นได
4. การเก็บรักษายาตานจุลชีพและความตระหนักถึงขอมูลการบริหารยา
ผลการศึกษาถึงการเก็บรักษายาตานจุลชีพและความตระหนักถึงขอมูลการบริหารยาในตารางที่ 6 แสดงใหเห็นใน
ภาพรวมวา นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมในการเก็บรักษายาอยางถูกตองคือไมเก็บยาตานจุลชีพไวในที่ ที่มีแสงแดดสองถึง อยู
ในสัดสวนรอยละ 59.5 และพบร อยละ 40.5 ที่ ปฏิบัติตนไมถูกตองในการเก็บรักษายาเพราะเขาใจผิดวายาตานจุ ลชีพที่ไ ด
แสงแดดสองจะชวยปองกันการปนเปอนเชื้อจุลินทรียได พบนักศึกษาลืมเปดซองยาไว หรือปดซองยาไมสนิท เมื่อนํายาออกมา
รับประทาน รอยละ 27.9 ซึ่งอาจทําใหยาเกิดความชื้นและเสื่อมคุณภาพได
ตารางที่ 6 การเก็บรักษายาตานจุลชีพและความตระหนักถึงขอมูลยาเพื่อการบริหารยา
การเก็บรักษายาตานจุลชีพและความตระหนักถึงขอมูลยาเพื่อการบริหารยา รอยละ
(จํานวน)
1.เก็บยาตานจุลชีพไวในที่ ที่มีแสงแดดสองถึง เพื่อปองกันการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย
2.ลืมเปดซองยาไว หรือปดซองยาไมสนิท เมื่อนํายาออกมารับประทาน
3.ถามแพทยหรือเภสัชกรเกี่ยวกับชื่อยา ขนาด สรรพคุณ และผลขางเคียงของยาตานจุล
ชีพที่ไดรับมาในแตละครั้ง

พฤติกรรม
ถูกตอง
59.5(283)
72.1(343)
74.2(353)

พฤติกรรม
ไมถูกตอง
40.5(193)
27.9(133)
28.5(123)

สวนประเด็นของความตระหนักถึงขอมูลยาเพื่อการบริหารยานั้น พบวานักศึกษาสวนใหญมีการซักถามแพทยหรือ
เภสัชกรเกี่ยวกับชื่อยา ขนาด สรรพคุณ และผลขางเคียงของยาตานจุลชีพที่ไดรับมาในแตละครั้ง รอยละ 28.5 อาจเพราะ
ความรูเทาไมถึงการณหรือขาดความเอาใจใสในการรับยาแตละครั้ง ส วนการไม ปฏิบัติตนในการซักถามแพทยห รือเภสัชกร
เกี่ยวกับ ชื่อยา ขนาด สรรพคุณ และผลขางเคี ยงของยาตานจุ ลชีพที่ไ ดรับมาในแตละครั้ง พบรอยละ 74.2 อาจเพราะเป น
นักศึกษาที่อยูในสาขาเกี่ยวกับสุขภาพจึงสนใจขอมูลดานสุขภาพที่เปนประโยชนแกตนเอง
5. การจัดยาใหผูอื่น
ผลการศึกษาถึงการจัดยาใหผูอื่น ในตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวา นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการจัดยาตานจุลชีพให
ผู อื่นโดยเมื่ อเพื่ อนหรื อญาติ ป วยอาการเดี ย วกั นจึ ง จั ด ยาแบบเดี ย วกั บ ที่ เ คยรั บ ประทานแล วหายป ว ย ให ค นเหล านั้ นได
รับประทานที่ผิด คือจัดยาใหผูอื่น พบรอยละ 49.8 และปฏิบัติตนถูกตองที่ไมการจัดยาแบบเดียวกับที่เคยรับประทานแลวหาย
ปวย ใหคนเหลานั้นไดรับประทาน ในสัดสวนรอยละ 50.2
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ตารางที่ 7 การจัดยาใหผูอื่น
การจัดยาใหผูอื่น
รอยละ(จํานวน)
1.เมื่ อ เพื่ อ นหรื อ ญาติ ป ว ยอาการเดี ย วกั บ ท า น ท า นจั ด ยาแบบเดี ย วกั บ ที่ ท า นเคย
รับประทานแลวหายปวย ใหคนเหลานั้นไดรับประทาน
2.ทานแบงยาตานจุลชีพที่ไดรับมาใหกับบุคคลอื่นที่มีอาการเจ็บปวยเหมือนกับทาน (แบง
กันทาน) ยาของทานจึงมีจํานวนไมครบตามจริง

พฤติกรรม
ถูกตอง
50.2(239)

พฤติกรรม
ไมถูกตอง
49.8(237)

65.5(312)

34.5(164)

เมื่อพิจารณาถึงการแบงยาตานจุลชีพที่ไดรับมาใหกับบุคคลอื่นที่มีอาการเจ็บปวยเหมือนกัน (แบงกันรับประทาน)
ดังนั้นยาที่ตองรับประทานเอง จึงมีจํานวนไมครบตามจริง พบรอยละ 34.5 ซึ่งการกระทําเชนนี้เปนการกระทําที่ไมสมควร
ปฏิบัติเพราะอาจทําใหผูอื่นเกิดการแพยา หรือการไดรับยาที่ผิด และอาจเกิดผลขางเคียงกับผูอื่นได จึงควรใหแพทยหรือเภสัช
กรเปนผูทําการรักษาจึงจะเปนการถูกตองและเหมาะสมที่สุด
6 การหยุดยากอนเวลาที่กําหนด
ผลการศึ กษาถึง การการหยุ ดยากอนเวลาที่ กําหนดของนักศึ กษา ในตารางที่ 8 แสดงให เ ห็ นว า นั กศึกษาที่ ห ยุ ด
รับประทานยาตานจุลชีพทันทีที่มีอาการเจ็บปวย ดีขึ้น แมยาที่ไดรับมานั้นยังคงเหลืออยู ถือเปนการปฏิบัติตนที่ไมถูกตอง ถึง
สัดสวนรอยละ 70.8 และปฏิบัติตนถูกตองเพียงรอยละ 29.2
ตารางที่ 8 การหยุดยากอนเวลาที่กําหนด
การหยุดยากอนเวลาที่กําหนด รอยละ(จํานวน)
1.เคยหยุดรับประทานยาตานจุลชีพทันทีที่มีอาการเจ็บปวย ดีขึ้น แมยาที่ไดรับมานั้นยังคง
เหลืออยู
2.นํายาตานจุลชีพที่เหลือเมื่อครั้งกอนมารับประทาน เมื่อมีอาการเจ็บปวย
3.รับประทานยาตานจุลชีพเหลือทุกครั้งเมื่อไดรับยา
4.ไมชอบรับประทานยาเพราะกลัววาจะมีสารพิษตกคาง เมื่อหาย จึงอยากหยุดยาตานจุล
ชีพ แมยาที่ไดรับมาแตละครั้งนั้นจะยังมีเหลืออยู

พฤติกรรม
ถูกตอง
29.2(139)

พฤติกรรม
ไมถูกตอง
70.8(337)

43.7(208)
35.1(167)
52.3(249)

56.3(268)
64.9(309)
47.7(227)

สวนในประเด็นของการนํายาตานจุลชีพที่เหลือเมื่อครั้งกอนมารับประทาน เมื่อมีอาการเจ็บปวย สวนใหญ พบรอยละ
56.3 และปฏิบัติตนถูกตองเพียงรอยละ 43.7 การรับประทานยาตานจุลชีพเหลือทุกครั้งเมื่อไดรับยา สวนใหญ รอยละ 64.9
และปฏิบัติตนถูกตองเพียงรอยละ 35.1 สําหรับการไมชอบรับประทานยาเพราะกลัววาจะมีสารพิษตกคาง เมื่อหาย จึงอยาก
หยุดยาตานจุลชีพ แมยาที่ไดรับมาแตละครั้งนั้นจะยังมีเหลืออยู พบรอยละ 52.3 ที่นาสนใจคือในหัวขอนี้พบการปฏิบัติตนที่ไม
ถูกตองในทุกดาน รวมอยูในสัดสวนเฉลี่ยที่สูงกวารอยละ 59 ทั้งที่เปนนักศึกษาในดานสุขภาพ ซึ่งเปนการปฏิบัติตนที่เสี่ยงตอ
การดื้อยาที่อาจเกิดขึ้นในนักศึกษาเนื่องจากการหยุดยากอนเวลาที่กําหนดนั้นทําให ระยะเวลาในการรักษาโรคขาดหายไป ทํา
ใหระดับของยาในกระแสเลือดไมถึงระดับในการรักษาจนครบเวลาที่กําหนด
7. การลืมรับประทานยา
ผลการศึกษาถึงการลืมรับประทานยาของนักศึกษา ในตารางที่ 9 แสดงใหเห็นในภาพรวมวา นักศึกษาสวนใหญที่มี
ปฏิบัติตนในประเด็นการลืมรับประทานยาตานจุลชีพที่ไดรับมาเปนบางมื้อ อยูในสัดสวนรวมถึงรอยละ 72.3 รองลงมาคือเมื่อ
ลืมรับประทานยา จะรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได อยูในสัดสวนรวมรอยละ 66.2 รับประทานยาที่ไดรับมาเพียง 1-2 วัน เมื่อ
หาย จึงหยุดยาเพราะกลัวผลขางเคียงตอตับและไต รอยละ 56.7
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ตารางที่ 9 การลืมรับประทานยา
การลืมรับประทาน
รอยละ(จํานวน)
1.ลืมรับประทานยาตานจุลชีพที่ไดรับมาเปนบางมื้อ
2.รับประทานยาที่ไดรับมาเพียง 1-2 วัน เมื่อหาย จึงหยุดยาเพราะกลัวผลขางเคียงตอตับ
และไต
3.ทํายาตานจุลชีพที่ไดรับมาสูญหายไปบาง จึงรับประทานเทาที่มีเหลืออยู
4.เมื่อลืมรับประทานยา จะรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได
5.เมื่อลืมรับประทานยาทานจึงหยุดการใชยา ณ บัดนั้น แมวายาที่ไดรับมาจะยังคง
เหลืออยู
6.ยาตานจุลชีพที่ตองรับประทานกอนอาหาร เมื่อลืมรับประทานยา จึงรับประทานหลัง
อาหารทันทีที่นึกขึ้นมาได

พฤติกรรม
ถูกตอง
27.7(132)
43.3(206)

พฤติกรรม
ไมถูกตอง
72.3(344)
56.7(270)

57.1(272)
49.8(237)
65.3(311)

42.9(204)
50.2(239)
34.7(165)

49.4(235)

50.6(241)

สวนในประเด็นของการรับประทานยาตานจุลชีพที่ตองรับประทานกอนอาหาร เมื่อลืมรับประทานยา จึงรับประทาน
หลังอาหารทันทีที่นึกขึ้นมาได อยูในสัดสวนรวมรอยละ 49.8 และประเด็นของการทํายาตานจุลชีพที่ไดรับมาสูญหายไปบาง จึง
รับประทานเทาที่มีเหลืออยู อยูในสัดสวนรวมรอยละ 42.9 ในหัวขอการลืมรับประทานยาตานจุลชีพนั้น พบพฤติกรรมที่ไม
ถูกตองสูงกวารอยละ 42.8 แตไมวาจะเปนการลืมรับประทานยาในลักษณะใดก็ตาม อาจสงผลใหเกิดปญหาการดื้อยาขึ้นได
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัย เรื่ อง พฤติ กรรมการใชย าตานจุล ชี พของนั กศึกษาในวิ ทยาลัย สหเวชศาสตร มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุ นันทา, กรุ ง เทพมหานคร, ประเทศไทยในครั้ ง นี้ ผู วิจัย ได อภิ ป รายผลการศึ กษาเพื่ อให ส อดคล องกั บ วั ต ถุ ป ระสงค
ตามลําดับตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชยาตานจุลชีพของนักศึกษา
นักศึกษามีการปฏิบัติตนในการรับประทานยาตานจุลชีพเมื่อมีอาการไขหวัดที่มีน้ํามูกใส แตไมมีอาการเจ็บคอที่สูงถึง
รอยละ 60.3 ซึ่งเปนการรับประทานยาโดยไมมีอาการติดเชื้อ การปฏิบัติตนเชนนี้ถือวาเปนการใชยาตานจุลชีพอยางพร่ําเพรื่อ
ไมสมเหตุผล สวนการปฏิบัติตนในการรับประทานยาตานจุลชีพเมื่อมีอาการปวดอักเสบกลามเนื้อหรือขอตอที่ พบสูงถึงรอยละ
42.9 การปฏิบัติตนเชนนี้ถือวาเปนการใชยาตานจุลชีพอยางไมสมเหตุผลเพราะการอักเสบของกลามเนื้อหรือขอตอไมไดเปน
การติดเชื้อ แมใชยาตานจุลชีพรักษาจะไมหายจากอาการอักเสบที่เกิดขึ้น เพราะการอักเสบนี้ไมไดเกิดจากบาดแผลเปด การที่
นักศึกษาใชยาตานจุลชีพรักษาอาการดังกลาว อาจเปนเพราะคาดวา “ยาแกอักเสบ” จะสามารถรักษาอาการที่เกิดขึ้นได โดย
แทจริงแลว ยาแกอักเสบนั้นเปนเพียงภาพูดของคนสวนใหญเทานั้น
สวนในประเด็นของการลืมรับประทานยาพบวานักศึกษาสวนใหญที่มีปฏิบัติตนในประเด็นการลืมรับประทานยาตาน
จุล ชี พ ที่ ไ ด รั บ มาเป นบางมื้ อ อยู ใ นสั ด ส วนที่ สู ง ถึ ง ร อยละ 72.3 การกระทํ าดั ง กล าวอาจก อให เ กิ ด ป ญ หาการดื้ อยาขึ้ นได
เนื่องมาจากเชื้อจุลินทรีย มีการพัฒ นาตนเองในการตอต านยาเมื่อระดับ ยาในกระแสเลือดมีไ มถึง ระดั บที่ใ หผลในการรั กษา
กลาวคือเมื่อนักศึกษาลืมรับประทานยาเมื่อถึงเวลาที่กําหนด จะทําใหระดับยาที่ใชในการกําจัดเชื้อมีความเขมขนที่ต่ํากวาระดับ
ที่ควร จึงทําใหเชื้อไมถูกทําลายและมีโอกาสสรางพันธุกรรมที่สามารถดื้อยาขึ้นมาได และเมื่อมีเชื้อดื้อยาเกิดขึ้น อาจตองใชยา
ตานจุลชีพตัวเดิมที่มีความแรงมากขึ้น หรืออาจตองเปลี่ยนยาตานจุลชีพตัวใหมที่มีฤทธิ์ในการกําจัดเชื้อที่มีความแรงมากขึ้นเพื่อ
ใชในการติดเชื้อในครั้งถัดไป สวนประเด็นการหยุดยากอนเวลาที่กําหนดพบวานักศึกษาที่หยุดรับประทานยาตานจุลชีพทันทีที่มี
อาการเจ็บปวย ดีขึ้น แมยาที่ไดรับมานั้นยังคงเหลืออยู ถือเปนการปฏิบัติตนที่ไมถูกตอง ถึงสัดสวนรอยละ 70.8 ซึ่งอาจทําให
เกิดการดื้อยาไดเชนกัน
สําหรับวิธีการรับยานั้นพบวานักศึกษารับยาจากเภสัชกรที่รานขายยา โดยบอกอาการที่เจ็บปวยแกเภสัชกรรอยละ
33.4 และพบการซื้อยารับประทานเองโดยบอกชื่อยากับรานขายยาแผนปจจุบัน ซึ่งการซื้อยาจากรานขายยาที่มีเภสัชกรที่มี
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเปนผูจายยาใหนั้นถือวามีความปลอดภัยในการใชยา แตหากซื้อจากรานขายยาที่ไมมีเภสัชกรที่มี
ใบอนุญาตประกอบโรคศิล ปะเปนผู จายยาให จั ดได วาเปนการปฏิบัติ ตนที่ อาจเกิด จากความรูเ ทาไมถึง การณ ของนักศึกษา
เพราะจะไมสามารถทราบไดเลยวา ผูที่กําลังจายยาใหนั้นเปนเภสัชกรที่ถูกตองหรือไม ยกเวนวาจะทําการสังเกตอยางละเอียด
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ในด านของใบอนุ ญาตประกอบกิจการสถานที่ขายยาแผนปจจุ บันของกระทรวงสาธารณสุข ที่รานขายยาจะต องทํ าการต อ
ใบอนุญาตทุป และใบอนุญาตประกอบวิชาชีเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรมที่จะมีใหแสดงอยางเปดเผย และระบุชื่อของเภสัช
กรรวมถึงเลขที่ใบประกอบโรคศิลปะประจําตัวอยางชัดเจน
2. เพื่อกําหนดแนวทางการใหความรูเรื่องการใชยาตานจุลชีพอยางถูกตอง
แนวทางการใหความรูเรื่องการใชยาตานจุลชีพอยางถูกตองแกนักศึกษา ควรมุงเนนถึงการใหองคความรูในเรื่องยา
และการใชยายาตานจุลชีพอยางถูกวิธีในการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น โดยมุงเนนถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดการดื้อยา ความสําคัญเมื่อ
เกิดการดื้อยา และแนวทางการลดปญหาการดื้อยา ดวยกระบวนการเรียนการสอนที่ไมซ้ําซอนและจําเจ การยกตัวอยางหรือ
กรณี ศึกษาประกอบการบรรยาย เพื่อเพิ่ มความสนใจในการเรี ย น การใช น้ําเสี ยงที่ กระตุ นให ผู เรี ย นเกิ ด ความสนใจ และ
กระบวนการสอนแบบบูรณาการโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ การใหความเอาใจใสและความเขาใจผูเรียนจะทําให ลดชองวาง
ระหวางผูเรียนกับผูสอน ที่มีรวมกัน ทําใหบรรยากาศในการเรียนเอื้อตอหารทําใหนักศึกษากลาที่จะแสดงความคิดเห็นและขอ
สงสัยที่มี เพื่อเพิ่มความเขาใจในประเด็นการเกิดโรคติดเชื้อและแนวทางการรักษามากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
การใหความรูเ รื่องการใชยาตานจุลชีพอยางถูกตองแกนักศึกษา ควรดําเนินการโดยมีการบูรณาการดานความรวมมือ
ในทุกดาน ไดแก ดานมหาวิทยาลัย ดานอาจารย ดานนักศึกษา
1.1 ดานมหาวิทยาลัย จะตองมีการจัดใหเกิดการเรียนการสอนเรื่องการใชยา อยางทั่วถึงแกนักศึกษาดวยการจัดให
อาจารยสอนนักศึกษาโดยตรง ไมไดผานการเรียนดวยระบบโทรทัศน เพื่อเอาใจใสนักศึกษาอยางใกลชิด กระตุนใหเกิ ดความ
สนใจในหองเรียน และจัดใหมีการเรียนเรื่องการใชยาและการดูแลสุขภาพใหกับนักศึกษาทุกคน เพื่อการนําองค ความรูที่ได
นําไปใชในการปฏิบัติตนที่ถูกตองและสามารถดูแลสุขภาพตนเองและผูอื่นได
1.2 ดานอาจารย ควรใหความสําคัญตอการสอนในแตละครั้ง ดวยการสอนที่มีความหลากหลายในการยกตัวอยาง
เรื่ องยาต านจุ ล ชีพ เช น กลุม อาการของโรคมี ความจํ าเป นที่ ต องใชย าต านจุ ล ชีพ การเกิ ดการดื้ อยา ผลเสี ย ของการดื้อยา
ผลขางเคียงของการใชยา และความสําคัญของการดื้อยาที่เปนปญหาทางสาธารณสุขในปจจุบัน เปนตน รวมถึงมุงเนนการสอน
ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกอนการเจ็บปวยโดยไมเนนการใชยา การรักษาสุขภาพแบบองครวม การพักผอน การรับ ประทาน
อาหาร การออกกําลังกาย เพื่อลดการใชยา และเปนการลดปญหาการดือ้ ยาที่อาจเกิดขึ้นได
1.3 ดานนักศึกษา ควรใหความสําคัญตอการเรียนในทุกครั้งดวยการเขาเรียนอยางตรงเวลาและสม่ําเสมอ รวมถึงการ
ตั้งใจเรียนในหองเรียน เพื่อรับความรูอยางครบถวน
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ความสัมพันธระหวางกรุงศรีอยุธยากับลานนาและลานชางพ.ศ. 1893 - 2310
สหภัส อินทรีย
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
email: Sahapat.insee@gmail.com

บทคัดยอ
ความสัมพันธของดินแดนทั้งสาม คือ กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีสัตนาคนหุต(ลานชาง) และอาณาจักรลานนา ที่มีปรากฏ
ขึ้นมาตั้งแตเริ่มสถาปนากรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งลมสลายลงไปนั้น จากการใชระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร เพื่อใหไดรับ
คําตอบตามวัตถุประสงค ที่ตองการศึกษาถึงความสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจการคา และสังคมวัฒนธรรมที่ทั้ง 3 ดินแดน
ไดมีความสัมพันธตอกัน ซึ่งผลปรากฏออกมาวาดินแดนทั้ง 3 มีความสัมพันธกันอยูหลักๆ อยู 3 ประการ คือ ในประการแรก
ความสัมพันธทางดานการเมือง ซึ่งมีทั้งราชการสงคราม และการรวมมือกันระหวางราชสํานัก ประการที่สอง คือความสัมพันธ
ทางดานเศรษฐกิจการคา สงผลใหดินแดนทั้งสามมีการคาขาย อันเกิดการเดินทางไปมาหาสูซึ่งกันและกัน ประการสุดทาย คือ
ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรม เปนความสัมพันธที่เปนผลของความสัมพันธทั้งประการขางตน ความสัมพันธทางสังคม
และวัฒนธรรมนี้ มีทั้งลักษณะสังคมทั่วไปของประชากรในแตละดินแดนที่ไดรับอิทธิพลจากภายนอก และศิลปวัฒนธรรม ที่
เปนหลักฐานเชิงประจักษวามีความเชื่อโยงซึ่งกันและกัน สามารถสังเกตจากรูปแบบศิลปวัฒนธรรมทางศาสนา ที่เปนศูนยรวม
ของสังคมในแตละดินแดน และสามารถอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธของทั้งสามดินแดนไดเปนอยางดี
คําสําคัญ : กรุงศรีอยุธยา, อาณาจักรลานนา, อาณาจักรลานชาง, ความสัมพันธ
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Abstract
The study was on the relationship between the three regimes: Ayutthaya, Lan Chang, and Lanna
Kingdom that appear since the rising until falling of Ayutthaya. The researcher used historical research
methodology aiming to study the political, economic, and socio – cultural relationship between these
three kingdoms.
The result revealed 3 particular aspects, namely: their political relationship, consisting of both
warfare and cooperation between the royal courts; economic relationship, fostered through trade; and
the socio-cultural relationship, resultant of the aforementioned political and economic relationship. Based
on available empirical evidence, this last form of relationship was apparent in both the general
characteristics of these respective societies, and in their high cultures, often reflected in religious arts and
practices. Such a binding influence had served well in shedding light on the nature of the relationship
between these three kingdoms.
Keywords: Ayutthaya, Lanna, Lan chang , relationship
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บทนํา
กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีที่ยาวนานมากที่สุดของไทยถึง 417 ป มีราชวงศปกครอง 5 ราชวงศ มีพระมหากษัตริย
ปกครองทั้ ง สิ้ น 33 พระองค กรุ ง ศรี อยุ ธยามี ค วามเป นศู นย กลางในอนุ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต ภ าคพื้ นทวี ป มี
ความสัมพันธดานตางๆ กับดิ นแดนใกลเ คียงเชน พมา ล านนา ลานชาง มาลายู ละแวก(กัมพูช า) แกว(เวียดนาม) เปนต น
นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธกับทั้งชาวจีน ญี่ปุน ตลอดจนชาวตะวันตกที่เขามาดําเนินการคาขาย ซึ่งชาวตะวันตกที่เดินทางเขา
มายังกรุงศรีอยุธยาไดแก โปรตุเกส อังกฤษ สเปน ฮอลันดา ฝรั่งเศส เปนตน
ความสั ม พั นธ ใ นทางประวั ติ ศ าสตร นั้ นมี อยู ห ลายมิ ติ อาทิ การเมื องการปกครอง เศรษฐกิ จการค า สั ง คมและ
วัฒนธรรมเปนตน ผูวิจัยมุงเนนที่จะศึกษาความสัมพันธร ะหวางกรุงศรีอยุธยากับลานนาและลานชาง ซึ่งความสัมพันธกับทั้ง
สอง มีความสําคัญตอการศึกษาดานประวัติศาสตรไทย ตลอดจนมีความสําคัญตอการศึกษาประวัติศาสตรในอนุภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ดวยเหตุที่ลานนาหรืออาณาจักรลานนานั้นปจจุบันพื้นที่สวนใหญไดถูกผนวกเขากับประเทศไทย บางสวนอยู
ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียมาร และ อาณาจักรลานชางปจจุบันนี้คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บางสวน
ผนวกเขากับประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากดินแดนลานนาและลานชางในอดีต ไดสงผลใหประชาชน
ในประเทศไทยในป จจุ บันมี ความหลากหลายทางด านเชื้อชาติ ซึ่ งสง ผลตอระบบเศรษฐกิจ สัง คม ประเพณี วั ฒนธรรมใน
ประเทศไทย
อาณาจักรลานนามีความสัมพันธกับดินแดนตอนกลางมาตั้งแตยุคสุโขทัยเปนราชธานีมาแลว จากหลักฐานประเภท
ตํานาน ตลอดจนพงศาวดารลานนาไดกล าวถึงพญารวงแหงแควนสุโขทัย และพญางําเมืองแหงแควนพะเยา ความสัมพันธ
ระหวางอยุธยากับลานนาจึงเปนความสัมพันธที่รับชวงตอมาจากสุโขทัย หลังขากที่สุโขทัยไดถูกผนวกเขากับอาณาจักรอยุธยา
จึงทําใหมีความสัมพันธในหลายดาน ซึ่งความสัมพันธนั้นมีทั้งการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจการคา สังคมและวัฒนธรรม
อาณาจั กรล านช างเป นอาณาจั กรที่ มีดิ นแดนอยู ท างภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อมี ค วามสัม พั นธ กันมาแต กอนการ
สถาปนากรุงศรีอยุธยา ดินแดนลานชางมีความสัมพันธกับกรุงศรีอยุธยา ระยะเริ่มแรกในทางการเมืองการปกครอง ทั้งสอง
อาณาจักรเปนพันธมิตรกันทางการเมือง จากนั้นความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคาการเริ่มขึ้น เนื่องจากสินคาประเภทของปา
ในตลาดกรุงศรีอยุธยามีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการจากพอคาชาวตางชาติ ดังนั้นจําเปนตองมีการซื้อจากดินแดนตอน
ในคือลานนาและลานชาง ที่อุดมสมบูรณไปดวยสินคาจําพวกของปา ดานสังคมและวัฒนธรรมมีการเคลื่อนยายประชากรจาก
ลานช างเขามายัง ดินแดนในขอบขัณฑสีม ากรุง ศรีอยุธยามากขึ้น ดวยเหตุผลหลายประการเชนสภาพทางการเมื อง สภาพ
การคาที่เจริญรุงเรืองขึ้นเปนตน ซึ่งสงผลตอลักษณะสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยูในดินแดนประเทศไทยในปจจุบัน
ดังนั้นการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางกรุงศรีอยุธยากับลานนาและลานชางจึงเปนสิ่งที่นาสนใจ โดยมีความสําคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในยุคจารีต โดยการวิจัยเนนความสัมพัน ธทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจการคา สังคมและวัฒนธรรมเปนหลัก เพื่อที่จะชี้ใหเห็นวาความสัมพันธทางดานตางๆ เปนไปอยางใด เกิด
จากสาเหตุอะไรและสงผลกระทบตอดินแดนทั้งสามอยางไร ตลอดจนพื้นที่ใกลเคียง เพื่อเพิ่ มความเขาใจในพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของไทย ชวงที่กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีของไทยและพัฒนาการทางประวัติศาสตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใตใน
ยุคจารีต
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบทบาทความสัมพันธทางการเมืองระหวางกรุงศรีอยุธยา ลานนาและลานชาง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคาระหวางกรุงศรีอยุธยา ลานนาและลานชาง
3. เพื่อศึกษาปจจัยเกี่ยวความสัมพันธการเมืองระหวางกรุงศรีอยุธยา ลานนาและลานชาง
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4. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคาระหวางกรุงศรีอยุธยา ลานนาและลานชาง
5. เพื่อศึกษาถึงผลของความสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจการคา สังคมและวัฒนธรรมระหวางกรุงศรีอยุธยา
ลานนาและลานชาง
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ กษาวิ จัยชิ้นนี้ใชวิธีการวิจัย ทางประวัติ ศาสตร (Historical Approach) โดยนําเสนอโดยการพรรณนาเชิ ง
วิเคราะห (Analytical Description) โดยการวิเคราะหจากเอกสารเปนหลัก ประกอบดวย
1. เอกสารชั้นตน เปนเอกสารที่มีอายุอยูรวมสมัยกับยุคที่ทํางานวิจัย เอกสารประเภทหลักฐานชั้นตนเชน พงศาวดาร ตํานาน
เอกสารจดหมายเหตุโบราณที่ผานการปริวรรตเปนภาษาไทย บันทึกชาวตางชาติที่เคยเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รวมสมัยกับยุคที่ทําวิจัย เปนตน
2. เอกสารชั้ นรอง เป นเอกสารที่ ผ านการวิ จัย ผ านการคิ ด วิ เ คราะห จากนั กวิ ช าการ เช น หนั ง สื อทั้ ง ภาษาไทย หนั ง สื อ
ตางประเทศ บทความ วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอการศึกษาวิจัย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของทั้งสามดินแดน ซึ่งประกอบดวยดินแดนกรุงศรีอยุธยา ลานนา และลานชาง
ซึ่งศึ กษาจากเอกสารทางประวัติศ าสตร ทํ าให ไดพ บวา บทบาทความสัม พันธ ทางการเมืองระหวางดินแดนทั้ง 3 นั้นมีทั้ ง
ความสัม พันธ ทั้งทางบวกและทางลบ และความสัม พันธ ทางการเมืองก็มี ปจจั ยที่ส งผลตอความสัม พันธ ของทั้ง 3 ดินแดน
นอกจากนี้ดานเศรษฐกิจการคาดินแดนทั้ง 3 ไดมีการทําการคาตอกัน จนสงผลใหเกิดเดินทางและแลกเปลี่ยนสินคาและสังคม
วัฒนธรรม ผานปจจัยที่หลากหลายดังจะกลาวในเนื้อหา อยางไรก็ดีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ไดทราบผลของความสัมพันธทาง
การเมือง เศรษฐกิจการคา สังคมและวัฒนธรรมระหวางกรุงศรีอยุธยา ลานนาและลานชาง ผานหลักฐานเชิงประจักษที่เดนชัด
นั้นก็คือรูปแบบทางศิลปกรรม เพราะมีการผสมผสานทางศิลปะ การรับ หรือแลกเปลี่ยนศิลปกรรมผานความสัมพันธในมิติที่
หลากหลาย
ความสัมพันธทางการเมือง
ดินแดนทั้งสามถือเปนดินแดนที่มีอาณาเขตติดตอกัน มีลักษณะเปนสามเหลี่ยม อยางไรก็ดีในทางการเมืองนั้ นมีอยู
หลายมิติ มีทั้งความสัมพันธทางการเมืองเชิงลบ และความสัมพันธการเมืองในเชิงบวก กลาวคือ ความสัมพันธเ ชิงลบนั้นก็คือ
การทําสงครามรบพุงเพื่อแยงชิงดินแดน หรือประกาศอํานาจเหนือดินแดนอื่น การสงครามที่เกิดขึ้นนั้น จากการศึกษาปรากฏ
วากรุงศรีอยุธยามีการทําศึกกับ ลานนาอยู หลายครั้ง และมีการทําศึกสงครามกับล านชางในชั่วระยะหนึ่ง และล านนาไดทํ า
สงครามกับลานชางในชวงรัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช กษัตริยที่เคยปกครองลานนาและลานชางในเวลาเดียวกัน
สงครามกรุงศรีอยุธยากับลานนา
สงครามระหวางกรุงศรี อยุธยาระยะแรกเปนสงครามที่ มีลักษณะการรุกรานเมืองชายขอบเพื่อรุ กคืบในการขยาย
อํานาจ โดยเริ่มแรกในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1(ขุนหลวงพะงั่ว) พระองคสามารถขยายอํานาจขึ้นทางเหนือของ
อาณาจักรและไดยึดครองแควนสุโขทัยใหเปนประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาไดแลว จึงเดินทางเพื่อขึ้นขึ้ นเหนือมาตีลานนาใน
พ.ศ.1929(กรมศิลปากร, 2515, หนา445) โดยกองทหารของพระองคสามารถตีเมืองเถิน จากนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราช
ที่1 ไดเขาตีเมืองเขลางคหรือลําปาง อยางไรก็ดีกองทัพกรุงศรีอยุธยาไมสามารถเอาชนะทหารลานนาเมืองลําปางได ในรัชสมัย
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ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเกิดการทําศึกใหญกับลานนา ตรงกับรัชสมัยของพระเจาติโลกราช สงครามครั้งนี้ยาวนานถึง
20 ป(สรัสวดี อองกุล, 2553, หนา251) ซึ่งไมมีฝายไหนไดรับชัยชนะอยางเด็ดขาด เมื่อพระเจาติโลกราชสวรรคต ลานนา
สงผลใหเริ่มออนแอลง ขุนนางมีอํานาจมากขึ้นกษัตริยไมสามารถควบคุมได
รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 กองทัพกรุงศรีอยุธยาสามารถตีเมืองลําปางแตก ในคราวศึกเมืองลําปางนี้กองทัพ
กรุงศรีอยุธยาสามารถเขาปลนเมืองได กองทัพกรุงศรีอยุธยาไดยึดทรัพยสิน ทาส เชลยไดจํานวนไมนอย ในลานนาเมื่อพระเจา
ไชยเชษฐาธิราชขึ้นครองราชย กองทัพ กรุง ศรีอยุธยาของสมเด็ จพระไชยราชาจึง ยกทัพ ขึ้นตี ลานนา อยางไรก็ดี ในขณะนั้ น
กองทัพลานนามีกําลังทหารจากลานชางเขามาสมทบ จึงสามารถขับไลกองทัพกรุงศรีอยุธยาออกไปได ในรัชสมัยสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิ(พระอนุชาตางพระมารดาของสมเด็จพระไชยราชา)ลานนาตกเปนเมืองประเทศราชของพระเจาบุเรงนองเมื่อ
พ.ศ.2101 ส ง ผลให ร าชสํ า นั ก พม าก าวขึ้ น มามี บ ทบาทในล า นนา พระเจ าหงสาวดี บุ เ รงนองจึ ง สถาปนานอรธาเมงสอ
หรือมังนรธาชอ(จินตนา มัธยมบุรุษ, 2532, หนา56) พระราชโอรสปกครองลานนาในฐานะประเทศราช ราชสํานักพมาใช
ลานนาเปนจุดยุทธศาสตรทําสงครามกับกรุงศรีอยุธยาทางทิศเหนือ ซึ่งเปนการปรับยุทธศาสตรของพมา รัชสมัยสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชมีกองทัพที่เขมแข็ง สามารถแยกตัวออกจากการปกครองของพมา และลานนายอมตกเปนเมืองประเทศราช
ของกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งสมเด็จพระเอกาทศรถสวรรคตลงไป ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา
พระองคทรงไดโปรดเกลาใหเจาพระยาโกษาธิปบดี(ปาน)ยกกองทัพยึดเอาเชียงใหมเปนเมืองประเทศราชไดสําเร็จจนกระทั่ง
กรุงศรีอยุธยาเปลี่ยนราชวงศปกครองมาเปนบานพูลหลวงของสมเด็จพระเพทราชา
สงครามกรุงศรีอยุธยากับลานชาง
การทําสงครามระหวางกรุงศรีอยุธยากับกรุงศรีสัตนาคนหุตหรือลานชางนั้น เริ่มตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่
1 (พระเจาอู ทอง)(มหาบุ นมี เทบสีเ มือง, 2554, หนา218) ซึ่งได แผขยายดินแดนลวงมาถึ งลานชางและไดทํ าสงครามกั น
จากนั้นไดมีการถวายเครื่องราชบรรณาการตอกันเพื่อเปนการยุติสงคราม ในรัชสมัยพระสุมังคะละอัยโกแหงลานชาง กรุงศรี
อยุธยาตกเปนเมืองประเทศราชของพมาแลว ดังนั้นความเปนพันธมิตรตอกันสิ้นสุดลงเมื่อกรุงศรีอยุธยาตกเปนของพมา พมา
ไดรับกําลังทางทหารสนับสนุนจากกรุงศรีอยุธยา ลานชางจึงตกเปนเมืองขึ้นพมา รัชสมัยของพระเจาวรวงศาธรรมิการาชแหง
ลานชาง สามารถประกาศอิสรภาพจากการปกครองของพมา ลานชางระยะนั้นมีกําลังทางทหารที่แข็งแกรง อยางไรก็ดีใ น
เอกสารฮอลันดาไดกลาววาเมื่อพ.ศ. 2155 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาที่1 (พระเจาทรงธรรม) ซึ่งไดมีพระบรมวงศานุ
วงศพระองคหนึ่งพระนามวา “เจาฟาธนะ”(นันทา วรเนติวงศ, 2541, หนา37) ไดเดินทางไปยังลานชางและวางอุบายวากรุง
ศรีอยุธยานั้นถูกญี่ปุนยึดครอง และขอกําลังทางทหารลานชางเพื่อมาชวยขับไลชาวญี่ปุน และลานชางก็เห็นชองที่จะยึดครอง
กรุงศรีอยุธยา อยางไรก็ดีเมื่อกองทัพลานชางมาถึงเขตละโวหรือเมืองลพบุรี กองทัพกรุงศรีอยุธยาไดรบกับกองทัพลานชางจน
สามารถขับไลกองทัพลานชางออกจากขอบขัณฑสีมากรุงศรีอยุธยาไดสําเร็จ ซึ่งการรบกันครั้งนี้เปนการรบครั้งสุดทายระหวาง
กรุงศรีอยุธยากับลานชางกอนที่กรุงศรีอยุธยาจะลมสลายในพ.ศ.2310
สงครามระหวางลานนากับลานชาง
สงครามระหวางดินแดนทั้งสองเกิดขึ้นเมื่อพระเจาไชยเชษฐาธิราช ยกทัพจากนครเชียงทองเพื่อตองการยึดครอง
ลานนาคืนจากพระเจาเมกุฏิ ที่เหลาบรรดาเสนาอํามาตยลานนาแตตั้งขึ้นเปนกษัตริยแทนพระพระเจาไชยเชษฐาธิราชเพื่อเปน
หุนเชิดในการปกครองลานนา พระเจาไชยเชษฐาธิราชทรงยกทัพหลวงจากเมืองเชียงทองเพื่อยึดครองลานนาคืนจากเจาเมกุฎิ
พระองคทรงยกกองทัพหลวงดวยพระองคเอง อยางไรก็ดีกองทัพลานนาไดรับการสนับสนุนจากพมา จึงสามารถขับไลกองทัพ
ลานชางไดสําเร็จ ในขณะเดียวกันลานนาก็ถูกพมายึดครองกลายสภาพเปนเมืองประเทศราช และเจาเมืองลานนาบางสวนที่ไม
ตองการเปนเมืองประเทศราชของพมา จึงพากันเทครัวชาวเมืองติดตามพระเจาไชยเชษฐาธิราชมาอยูยังลานชาง(มหาบุนมี
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เทบสีเมือง, 2554, หนา280) จากนั้นพมาไดใชลานนาเปนฐานเพื่อรบกับกรุงศรีอยุธยาและลานชาง จนทําใหกรุงศรีอยุธยา
ลานนา และลานชางเปนประเทศราชของพมาในรัชสมัยพระเจาหงสาวดีบุเรงนอง
จากการศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร สามารถวิเคราะหไดวาปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธในดานสงคราม
เกิดขึ้นเนื่องจาก การเริ่มตนความสัมพันธหรือเริ่มตนทําสงครามนั้น เกิดจากความตองการขยายอํานาจไปยังดินแดนรอบขาง
เพื่อผลประโยชนทางดานการเมือง สงผลใหเกิดสงครามขึ้น ทั้งกรุงศรีอยุธยาทําสงครามกับลานนา ลานนาทําสงครามกับลาน
ชาง หรืออยุธยาทําสงครามกับลานชาง
ความสัมพันธทางบวกของทั้งสามดินแดน
ทั้งสามดินแดนนั้นนอกจากการรบพุงใสกัน ในบางชวงระยะเวลาดินแดนตางๆ ก็กลับมามีความสัมพันธอันดีตอกัน
บางดินแดนมีความสัมพันธอันดีมากอนที่จะรบพุงตอกัน ซึ่งกลาวโดยสังเขปดังนี้ อาณาจักรลานนากอนที่จะมีการรบพุงกั บ
อาณาจักรลานชาง ดินแดนทั้งสองเคยมีความเกี่ยวดองเปนญาติกัน ซึ่งมีการกลาวถึงบรรพบุรุษของทั้งสองดินแดนนั้นมาจาก
บรรพบุรุษเดียวกัน อยางไรก็ดีในรัชสมัยพระเมืองเกษเกลากษัตริยลานนาทรงทําการผูกมิตรกับพระเจาโพธิสารราชกษัตริย
ลานชาง โดยการถวายพระนางยอดคําทิพยพระราชธิดาของพระองคใหเปนพระอัครมเหสีของพระเจาโพธิสารราช(นนทปญญา
(สงวน มกรานนท), 2484, หนา18) สงผลใหดินแดนทั้งสองมีความสัมพันธอันดีกันเรื่อยมา จนกระทั่งพระเจาไชยเชษฐาธิราช
ที่ปกครองลานนาและลานชางในระยะเวลาเดียวกันนั้น ยกทัพมารบเอาลานนาคืนจากพระเจาเมกุฏิ อยางไรก็ดีจากเหตุการณ
นี้ทําใหลานนาตกเปนประเทศราชของพมาขึ้นในที่สุด เมื่อลานนาตกเปนเมืองขึ้นของพมาแลวนั้น ดินแดนที่เหลือตองรวมมือ
กันเพื่อตอตานการขยายอํานาจจากพมา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริยกรุงศรีอยุธยาไดทําการรวมมือกับพระเจา
ไชยเชษฐาธิราชเพื่อตอตานพมา อยางไรก็ดีเพื่อกระชับความสัมพันธอันดีตอกันระหวางสองดินแดน พระเจาไชยเชษฐาธิราชจึง
ขอพระราชทานพระเทพกษัตรี พระธิ ดาในสมเด็ จพระมหาจั กรพรรดิ เพื่ออภิ เษกเปนอัค รมเหสีในล านชาง อย างไรก็ดีการ
อภิเษกระหวางพระเจาไชยเชษฐาธิราชกับพระเทพกษัตรีไมไดเกิดขึ้นเพราะ พระเจาหงสาวดีบุเรงนองไดสงกองทหารชิงตัว
พระเทพกษัตรีไปไวยังกรุงหงสาวดีเพื่อไมใหกรุงศรีอยุธยากระชับความสัมพันธกับลานชางมากขึ้นนั้นเอง ในชวงระยะเวลา
ดังกลาว การเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นผันพวนมากเมื่อพระเจาหงสาวดีบุเรงนองสวรรคตลงไป พระเจานันท
บุเรงขึ้นเปนกษัตริยตอจากพระราชบิดา ราชสํานักพมาออนแอลงมากและลมสลายลงไปในระยะอันสั้น สงผลใหเมืองที่เคยตก
เปนประเทศราชของพมาแยกตัวออกเปนอิสระ อยางไรก็ดีอาณาจักรลานนาโดยพระเจานรธาเมงสอพระอนุชาตางพระมารดา
ของพระเจานันทบุเรง ไดเขามาเปนประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระ
เอกาทศรถ เนื่องจากพระเจานอรธาเมงสอ มีความสัมพันธที่ดีกับสมเด็จพระนเรศวร จากนั้นลานนาตกเปนประเทศราชของ
กรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช จากความขางตน ที่กลาวไวนั้น จะเห็นไดวาความสัมพั นธเชิงบวกของ
ดินแดนทั้งสาม มีลักษณะมาจากเรื่องการเมืองภายในและภายนอก ทําใหเกิดความสัมพันธในทางบวกขึ้น
ปจจัยของความสัมพันธทางการเมือง
จากการที่ดินแดนทั้ง 3 นั้นมีอาณาเขตติดตอกันนั้นจึงเปนปจจัยที่สงผลใหมีการกระทบกระทั่งกันระหวางดินแดน
เกิดการรบพุงกันอยางรุนแรงเพื่อขยายอํานาจหรืออาณาเขต ทําใหเกิดสงครามขึ้นหลายครั้งระหวางดินแดนทั้ง 3 ซึ่งในชวงตน
กรุงศรีอยุธยาไดเริ่มที่จะทําสงครามกับลานชาง จากนั้นขยายดินแดนขึ้นสูสุโขทัยและทําสงครามกับลานนา เพื่อสรางความ
มั่นคงใหกับอาณาจักร และมีสงครามครั้งตอๆ มาเพื่อขยายอํานาจของกรุงศรีอยุธยา นอกเหนือจากนั้นลานนากับลานชางยังมี
ความสัมพันธอันดีตอกันมีความเปนญาติมิตร เพราะเกิดการแตงงานระหวางราชวงศ ซึ่งเปนปจจัยในการสรางความสัมพันธ
ทางการเมืองระหวางดินแดนลานนาและลานชาง พระเจาไชยเชษฐาธิราชทรงมีเชื้อสายลานชางกับลานนา ทรงเคยอยูในฐานะ
กษัตริยลานนาและลานชางในเวลาเดียวกัน อยางไรก็ดคี วามขัดแยงระหวางลานนาและลานชางไดเกิดขึ้น ทําใหเกิดการรบกัน
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ระหวางลานนากับลานชาง สงผลใหพมาเขามาแทรกแซงการเมืองภายในลานนา เพื่อเปนฐานในการยึดครองลานนา ลานชาง
และกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นพมาจึ งเปนอีกหนึ่งปจจัยที่ทําใหกรุง ศรีอยุธยาเชื่อมความสัมพันธกับลานชาง โดยการทูตและการ
แตงงาน แตการแตงงานระหว างราชวงศสุพรรณภูมิของกรุงศรีอยุธยากับราชวงศลาวลานชางไมประสบความสําเร็ จ ทําให
ดินแดนตกเปนประเทศราชของพมา จากนั้นกรุ งศรีอยุธยาและลานชางจึงแยกตัวเปนอิ สระเมื่อพมาออนแอลง อยางไรก็ ดี
ความสัมพันธไมไดมีแคการเมืองเทานั้น หากยังมีความสัมพันธในรูปแบบอื่นๆ ดังจะกลาวตอไปนี้
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคา
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในยุคจารีตนั้น การคาขายระหวางดินแดนถือเปนรายไดของราชสํานัก ทั้งทางตรง
และทางออม กลาวคือ รายไดทางตรงราชสํานักมีการจัดหนวยงานเพื่อคาขาย อีกทั้งยังมีการกีดกันพอคาไมใ หทําการคาใน
สินคาบางประเภทแขงขันเพื่อกับราชสํานัก จึงทําใหราชสํานักมีรายไดอยางเปนกอบเปนกําจากการทําการคา รายไดทางออม
คือ การเก็บภาษี อากร ตางๆ อยางไรจากการศึกษาสามารถจําแนกไดดังนี้
ความสัมพันธทางการคาระหวางกรุงศรีอยุธยากับลานนา
ความสัมพันธของทั้งสองดินแดนทางการคาในระยะเริ่มแรกมีพื้นฐานจากการคากับสุโขทัย บรรดาเมืองที่อยูในเขต
รอยตอของอาณาเขตของสุโขทัยกับลานนานั้นมีความใกลชิดกัน มีการคาขายแลกเปลี่ยนกัน อยางไรก็ดีเมื่อแควนสุโขทัยเขาสู
การปกครองโดยตรงจากกรุงศรีอยุธยาสงผลใหการคาระหวางกันมีมากขึ้นตามลําดับ
การคาระหวางลานนากับกรุงศรีอยุธยายุคราชวงศมังรายปกครองลานนา
ราชวงศมังรายเปนราชวงศที่ปกครองลานนาตั้งแตพญามังรายสถาปนาอาณาจักรลานนาขึ้นมาบนพื้นฐานของความ
ตองการสรางเอกภาพใหกับเครือรั ฐที่มีความเปนญาติกัน การคาขายภายในลานนา พญามังรายพระองค ทรงโปรดใหสราง
ตลาดไวทุกเมืองเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจการคาของแตละเมือง การสรางตลาดของพญามังรายนั้นจะมีขนาดใหญหรือเล็กก็ขึ้นอยู
จํานวนประชากรและขนาดของเมืองเปนหลัก ตลาดเปนศูนยรวมของรายไดที่จะสงเขาราชสํานัก ตลอดจนเปนที่ศูนยกลางของ
แหลงสินคาเพื่อราชสํานักจะไดนําไปขายตอในราคาสูง เนื่องจากนโยบายการเพิ่มความมั่งคั่งดานการคาและใชประโยชนจาก
ที่ดินใหไดมากทีส่ ุด(ใชตั้งแตรัชกาลพญากือนา) เรียกวา “ระบบพันนา”(สรัสวดี อองกุล, 2553, หนา196)ระบบนี้เปนการสง
ขุนนางเขาไปทําประโยชนในพื้นที่ของลานนาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด บรรดาขุนนางผูดูแลขุนนางไดอาศัยระบบพันนาสะสม
เสบี ยง กํ าลั งคน สินคา เงินตรา เพื่ อต อรองกับ ราชสํ านั ก ขุนนางผู ดูแ ลพั นนาไดแ ขง กันสะสมอํานาจที่ ได จากด านการค า
เนื่องจากการคาเปนที่มีของความมั่งคั่งทางเงินตรา อาณาจักรลานนามีฐานะเปนศูนยกลางทางการคาตอนในของภูมิภาค มี
เชียงใหมเปนราชธานีของอาณาจักรลานนาและยังเปนศูนยกลางทางการคาที่สํา คัญของลานนา นอกจากนี้ เมืองสําคัญยัง มี
เขลางค นคร เชี ย งแสน เชี ยงตุ ง เมื องดั ง กล าวมี ค วามสํ าคั ญ รองลงมาจากเชีย งใหม อย างไรก็ ดีเ มื่ อพระเจ าติ โ ลกราชขึ้ น
ครองราชยเหนือบัลลังกลานนาพระองคไดทําการยึดครองเมืองพะเยา และนาน สงผลใหลานนาไดยึดครองแหลงเกลือสินเธาว
ที่ใหญที่สุดในดินแดนตอนใน อีกทั้งยังอุดมสมบูรณดวยสินคาจําพวกของปาในเขตเมืองแพร
ภายหลังการสวรรคตของพระเจาติโลกราชอาณาจักรลานนาเขาสูยุคเสื่อมถอย ในบรรดากษัตริยพระองคตอ ๆ ขุน
นางในลานนามีอํานาจมากขึ้นและขุนนางมีอํานาจเด็ดขาดในรัชสมัยพระเมืองเกษเกลา พระองคตกอยูภายใตการควบคุมของ
เหลาบรรดาขุนนางเสนาอํามาตยลานนา ซึ่งถือเปนจุดบอดของระบบพันนา เมื่อบรรดาขุนนางสามารถตั้งกองกําลังของตน
ขึ้นมาควบคุมกษัตริยไดถึงขั้นที่สามารถปลดออกจากตําแหนง แตงตั้ง ตลอดจนประหารกษัตริยได อยางไรเสียอํานาจของขุน
นางล านนาดังกล าวจบสิ้นไดพรอมๆ กั บการสิ้นสุ ดการปกครองล านนาของราชวงศมัง รายในปพ.ศ.2101 และการเข ามามี
อํานาจเหนือลานนาของพมา
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การคาระหวางลานนากับกรุงศรีอยุธยายุคพมาปกครองลานนา
พมาได เขามามีบทบาทในล านนาในรัชสมัยพระเจาหงสาวดี บุเรงนอง เมื่ อพมายึดครองลานนาไดแ ลวจึงส งผลให
ลานนาเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรเพื่อยึดครองกรุงศรีอยุธยา พมายึดครองลานนาไดโดยการบังคับใหเจาเมกุฎิกษัตริยลานนา
เขาอยูในขอบขัณฑสีมาพมา สงผลใหในเวลาตอมากรุงศรีอยุธยาก็ตกเปนประเทศราชของพมา ดังนั้นการคาระหวางลานนากับ
กรุงศรีอยุธยาจึงมีลักษณะที่สงเสริมตอกันในดานการคา เพราะตางก็เปนเมืองประเทศราชของพมาเชนกัน อยางไรก็ดีกรุงศรี
อยุธยาเปนเมืองขึ้นของพมาไดเพียง 15 ป กรุงศรีอยุธยาก็สามารถประกาศตัวเปนอิสระจากการปกครองของพมา ผูที่ประกาศ
อิสรภาพคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อราชวงศตองอูลมสลายลงไปลานนาจึงเขามาอยูภายใตการปกครองของกรุงศรี
อยุธยาในรัชกาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ อยางไรก็ดพี มาไดเขามาในลานนาอีกครั้ง โดยการ
ปกครองของราชวงศนยองยาน ราชสํานักพมาไดแบงลานนาออกเปนสองสวนการปกครองตรงกับพ.ศ.2244 เชียงแสนเปน
ศูนยกลางทางตอนบนลานนามีขุ นนางที่ ขึ้นตรงต อกษั ตริ ยพ มา (สงวน โชติ สุข รั ตน , 2552, หนา212) และเชี ยงใหมเ ป น
ศูนยกลางทางตอนลาง ซึ่งทั้งสองเมืองดังกลาวจะมีเจาเมืองมาปกครองในระบบหมุนเวียนเพื่อไมใหสามารถสะสมอํานาจเพื่อ
ทาทายอํานาจพมาได บางเมืองกษัตริยพมาไดใหสิทธิ์ขาดในการปกครองแกราชวงศทองถิ่นและในการนี้ราชวงศทองถิ่นได
สะสมอํานาจมากขึ้นจากผลประโยชนทางการคาระหวางอาณาจักร
จากการที่ร าชสํานักพมาใหราชวงศทองถิ่ นปกครองลานนา ส งผลใหกรุ งศรีอยุธยาในรัชสมั ยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช ซึ่งพระองคสามารถยึดครองลานนาไดและถือเปนพระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาพระองคสุดทายที่สามารถยึด
ครองล านนา ลานนามีสิ นคาอยูมากมายและหลากหลายประเภท ดั งนั้นผลประโยชน ทางการคาระหวางลานนากับ กรุงศรี
อยุธยาจึงมีอยูมาก ลานนาเปนแหลงผลิตสินคาหลายประเภททั้งของปา สินแรมีคา สมุนไพรเปนตน กรุงศรีอยุธยารับซื้อสินคา
ลานนาเปนจํานวนมากเพราะมีราคาถูก ขายตอไดกําไรดี ทางดานลานนาก็รับซื้อสินคาจากกรุงศรีอยุธยาที่มี ความแปลกและ
หรูหรา กรุงศรีอยุธยาเปนศูนยกลางทางการคาจึงมีสินคาอยูมาก ทั้งสินคาที่มาจากเมืองจีน ญี่ปุน เปอรเซีย อินเดีย โปรตุเกส
ฮอลันดา สเปน อังกฤษ ฝรั่งเศสเปนตน
ความสัมพันธทางการคาระหวางกรุงศรีอยุธยากับลานชาง
ความสัมพันธทางการคาระหวางอาณาจักรลานชางกับกรุงศรีอยุธยา เปนผลที่กรุงศรีอยุธยาสามารถยึดครองกรุ ง
สุโขทัย และไดรับมรดกหลากหลายดานมาจากกรุงสุโขทัยทั้งการเมืองการปกครอง ศิลปกรรม สังคมวัฒนธรรม รวมถึงการคา
สุโขทัยนั้นมีความใกลชิดกับเมืองเชียงทองหรือหลวงพระบางซึ่งเปนราชธานีอาณาจักรลานชาง โดยเมืองที่ใกลชิดกับเชียงทอง
นั้นก็คือเมืองนาน เมืองนานเป นเมืองที่มีความสําคัญทางการคาอยางมาก เพราะเปนแหลง ผลิตเกลือสินเธาวที่ใหญที่สุดใน
ดินแดนสุวรรณภูมิ เมืองนานจึงมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอยางมาก สงผลใหพระเจาติโลกราชกษัตริยแหงอาณาจักรลานนา
ตองยกทัพเขาตีเพื่อยึดครองเมืองนานในพุทธศตวรรษที่ 21 ดวยเหตุผลทางการเมืองและเศรษฐกิจ
การคาระหวางลานชางกับกรุงศรีอยุธยายุคราชวงศลาวปกครอง
ในราชวงศลาวลานชางที่สถาปนาโดยเจาฟางุมนั้น มีความสั มพันธกับกรุงศรีอยุธยาดานการคา เนื่องดวยเหตุผ ล
หลายประการเชน ความสัมพันธทางการเมืองสงผลตอการคา จากสภาพที่ตั้งของลานชางตองอาศัยดินแดนภายนอกเพื่อทํา
การคา ลานชางมีความสัมพันธหลายดานกับกรุงศรีอยุธยาและลานนารวมทั้งดานการคาดวย อาณาจักรลานชางมีขอจํากัด
ทางดานการคาอยูสามประการ ประการแรกลานชางไมมีพื้นที่ ออกไปยังทะเล ดังนั้นจึงตองอาศัยเมืองเล็กเมืองนอยในการ
สงผานสินคาไปยังเมืองที่มีทาเรือเพื่อติดตอกับพอคาจากดินแดน จึงอาศัยเสนทางการคาที่จุดเริ่มตนมาจากยูนาน และลงไปยัง
อาวไทยและอันดามัน ประการที่สองกรุงศรีอยุธยาเปนดินแดนที่มีความเปนศูนยกลางทางการคาและมีทางออกทะเลทางอาว
ไทย มีพอคาหมุนเวียนหลากหลายในระบบเศรษฐกิจทั้ งพอคาชาวจีน พอคาชาวญี่ปุน พอคาแขก พอคาชาวตะวันตก แตมี
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จํานวนพอค าต างชาติ ดั งกล าวน อยมากที่จะทํ าการค ากั บล านช างโดยตรง ประการที่ ส าม สิ นค าจากล านช าง มี ร าคาถู ก
โดยเฉพาะสินคาประเภทของปาตางๆ แรมีคา สินคาประเภทของปาเปนสินคาจากลานชางที่มีราคาถูก พอคาสามารถนําไป
ขายตอในราคาที่สูงและไดกําไรมาก โดยพอคาที่เขามาทําการคาในลานชางเปนประจําก็ คือ พอคาจากกรุงศรีอยุธยา และ
พอคาจีน ทางตอนเหนือของอาณาจักร สินคาในชวงระยะแรกเปนสินคาประเภทของปาเชน ไมกฤษณา กานพูล ครั่ง สัตวปา
ประเภทตางๆ จําพวกแรมี เงิน ทอง เปนตน
หลังจากลานนากับลานชางเกิดขอพิพาทที่เกิดขึ้นโดยพระเจาไชยเชษฐาธิราชกษัตริยลานนาและกษัตริยลานชางใน
ระยะเดียวกันกับเสนาอํามาตยลานนา อยางไรก็ดเี หตุการณบานปลายจนทําใหลานนาก็ตกเปนประเทศราชของพมา พระเจา
ไชยเชษฐาธิราชตองยายเมืองหลวงหนีจากเชียงทองหรือหลวงพระบางไปสรางเมืองใหมนามวาจันทบุรีหรือเวียงจันทน ดังนั้น
เมื่อศูนยกลางการปกครองลงมาอยูที่เวียงจันทน ดังนั้นศูนยกลางการคามาอยูที่เวียงจันทน อยางไรก็ดีเชียงทองหรือหลวงพระ
บางจึงลดบทบาทลงเปนศูนยกลางการคาในระดับกลาง เพื่อรองรับการคาจากทางตอนบนอาณาจักร สินคาลานชางในชวง
กลางนี้สินคาประเภทของปาเชน ไมกฤษณา กานพูล ครั่ง ครั่ง นอแรด งานชาง หนังกวางจําพวกแรมี เงิน ทอง เหล็ก ตะกั่ว
เปนตน
การคาระหวางลานชางกับกรุงศรีอยุธยายุคพมาปกครอง
หลังจากพระเจาไชยเชษฐาธิราชพระองคไปเสด็จไปปราบกบฏแลวทรงสาบสูญในระหวางรบ จึงสงผลใหในที่สุดลาน
ชางก็ตกเปนประเทศราชของพมาในรัชกาลพระสุมังคลโพธิสัตว พมาจึงเปนอาณาจักรที่มีอํานาจมากที่สุดเพราะมี มีอาณาเขต
กวางขวาง สงผลใหในลานชางมีการขยายตัวทางการคามากขึ้น จากการที่พมาเขามาปกครองอยูชั่วระยะหนึ่งทําใหเกิดการ
ขัดแยงภายในลานชางสงผลใหเชื้อพระวงศลานชางขัดแยงกันจนอาณาจักรลานชางแตกออกเปนสามอาณาจักรคือ อาณาจักร
ลานชางหลวงพระบาง มีหลวงพระบางเปนราชธานี มีปฐมกษัตริยคือ พระเจากิ่งกิสราช, อาณาจักรลานชางเวียงจันทนมีนคร
เวียงจันทนเปนราชธานี มีปฐมกษัตริยคือ พระเจาไชยองคเว หรือพระเจาไชยองคเวียดหรือพระเจาไชยเชษฐาธิราชที่2 และ
อาณาจักรลานชางจําปาศักดิ์มีนครจําปางศักดิ์เปนราชธานี มีปฐมกษัตริยคือ พระเจาสรอยศรีสมุทรพุทธรางกูร
จากการที่อาณาจักรลานชาง หลวงพระบาง เวียงจันทน และจําปาศักดิ์แบงแยกเปนสามอาณาจักร สงผลใหลานชาง
หลวงพระบางอยูภายใตการปกครองของพมา ลานชางเวียงจันทนอยูภายใตการปกครองของกรุงศรีอยุธยา และลานชางจําปา
ศักดิ์เปนรัฐอิสระมีการคากับละแวกหรือกัมพูชา และก็กรุงศรีอ ยุธยา ซึ่งชวงระยะเวลานี้เปนชวงที่คาขายเจริญรุงเรื่องเป น
อยางมาก เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเปนเอกราชไมขึ้นกับพมาอีกทั้งมีขยายตัวทางการคากับชาติตะวันตกมากขึ้ น สินคาชวงนี้
ไดแก ไมกฤษณา กํายาน กานพูล ครั่ง นอแรด งานชาง ชะมดเชียง ชะมดเช็ดหนังกวางจําพวกแรมี เงิน ทอง เหล็ก ตะกั่ว
ดีบุกและอื่นๆ เปนตน
ความสัมพันธทางการคาระหวางลานนากับลานชาง
ความสั มพั นธ ร ะหว างลานนากับ ล านชางมี การความสั ม พั นธท างการเมื อง การคาตลอดจนวั ฒ นธรรมที่มี ค วาม
คลายคลึงกัน ทางหลักฐานทางประวัติศาสตรความสัมพันธระหวาลานนากับลานชางเริ่มตนมีความสัมพันธที่เปนทางการในรัช
สมัยพระเกษเมืองเกลากับพระเจาโพธิสารราช ดวยลักษณะการเมืองภายในของลานนาที่อํานาจที่แทจริงตกอยูในมือของเสนา
อํามาตยขุนนางลานนาทําใหพระเกษเมืองเกลาถวายพระนางยอดคําทิพยเพื่อเปนพระมเหสีของพระเจาโพธิสารราช ดังนั้นการ
ที่พระเกษเมื องเกล าสงพระราชธิดาไปเปนพระมเหสีของพระเจาโพธิสารราชจึ ง หวัง ผลทางการเมืองของพระองคกับเสนา
อํามาตยลานนา อยางไรก็ดีเมื่อตําแหนงกษัตริยลานนาวางลง พระเจาไชยเชษฐาธิราชพระโอรสพระองคโตของพระเจาโพธิสาร
ราชกับพระนางยอดคําทิพยจึงขึน้ ครองราชยสมบัติในลานนา ลานนากับลานชางเปรียบเสมือนอาณาจักรเดียวกัน อยางไรก็ดี
พระเจาไชยเชษฐาธิราชไดรบกับลานนาในรัชสมัยเจาเมกุฏิ จากนั้นลานนาก็ตกเปนประเทศราชของพมาในพ.ศ.2101 อยางไร
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ก็ดีพระเจาไชยเชษฐาธิราชไดสรางนครเวียงจันทนเปนราชธานีทางตอนกลางอาณาจักร จากนั้นเมื่อปลายรัชกาลพระองคได
สูญหายในระหวางปราบกบฏลานชางก็ตกเปนประเทศราชของพมา
การคาระหวางลานนากับลานชางยุคราชวงศปกครอง
จากการที่มีความสัมพันธกันระดับราชวงศทั้งสองอาณาจักร กลาวคืออาณาจักรลานนาและลานชางกอนเกิดความ
ขัดแยง ทั้งสองไดมีความสัมพันธที่แนบแนนเนื่องจากมีการแตงงานกันระหวางสองราชวงศ ลักษณะดังกลาวทําใหเกิดความ
เกี่ยวดองในลักษณะญาติ สงผลตอความสัมพันธทางการเมือง สังคมวัฒนธรรม และการคาเจริญรุงเรืองมาก การคาขยายตัวมี
เศรษฐกิจที่ดี มีการเดินทางคาขายกันระหวางเมืองเชีย งทอง เดินทางมายังเมืองการคาของลานนา เพื่อคาขายแลกเปลี่ย น
สินคาซึ่งกันและกัน สินคาที่สําคัญไดแก ปลารา ปลาสม สินคาหัตถกรรม สินคาของปานานาชนิดเปนตน พอคาในชวงระยะนี้
มีพอคาจากดินแดนตางๆ ไดเขามาคาขายไดแก พอคาชาวจีน พอคาเงี้ยว พอคาพื้นเมือง เปนตน
การคาระหวางลานนากับลานชางยุคพมาปกครอง
หลังจากที่ ลานนาและลานชางตางก็ตกเปนประเทศราชของพม าโดยลานนาตกเป นประเทศราชของพมาก อนซึ่ ง
กษัตริยที่ถูกพมายึดครองก็คือเจาเมกุฏิ จากนั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาที่เปนพันธมิตรสําคัญของล านชางตกเปนเมืองขึ้นของพมา
ลานชางก็โดดเดี่ยวสงผลใหเมื่อพระเจาไชยเชษฐาธิราชหายสาบสูญไปในสงครามปรากบฏ ผูที่ขึ้นครองราชยสมบัติสืบตอก็คือ
พญาแสนสุรินทรขวางฟา มีตําแหนงเปนเสนาบดีผูใหญ อีกทั้งยังเปนพอตาของพระเจาไชยเชษฐาธิราช พระองคมีพระโอรส
นามวาพระหนอแกว แตยังมีพระชนมมายุไมมากนักจึงไมสามารถขึ้นครองราชยสมบัติตอจากพระเจาไชยเชษฐาธิราชได พญา
แสนสุรินทรขวางฟาจึงขึ้นครองราชยสมบัติเปนกษัตริยลานชาง ทรงมีพระนามวา พระสุมังคลโพธิสัตว แต เนื่องจากขาวพระ
เจาไชยเชษฐาธิราชสาบสูญไปในการปราบกบฏ สงผลใหพมายกกองทัพเขามาตีเวียงจันทนและสามารถยึดครองได จึงทําให
ลานชางตกเปนเมืองขึ้นของพมา พมาใหพระสุมังคลโพธิสัตวปกครองตอไปสวนพระหนอแกวถูกนําตัวไปยังกรุ งหงสาวดีราช
ธานีพมา ในยุคนี้การคาขายจึงดําเนินตอไปดวยลักษณะเดิมที่ตางฝายตางเปนประเทศราชของพมาเชนเดียวกัน สินคาที่สําคัญ
ไดแก ปลารา ปลาสม สินคาหัตถกรรม สินคาของปานานาชนิดเปนตน
ปจจัยสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคา
ปจจัยเกี่ยวกับการคาระหวางกรุงศรีอยุธยากับลานนาและลานชางมีอยูหลากหลายปจจัย ที่สงผลตอการคาระหวาง
กันอีกทั้งยังเปนชองทางใหการคาเจริญรุงเรืองมั่งคั่งเชน สถานการณทางการเมือง พอคา เสนทางการคมนาคม สินคาและ
เงินตราเปนตน
สถานการณทางการเมือง : การเมืองเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมทางการคา เพราะสถานการณทางการเมือง จะ
สงผลตอการคาโดยตรง เมื่อใดการเมืองมีศึกสงครามบานเมืองไมสงบ การคาก็ซบเซา หากบานเมืองไมมีศึกสงคราม แตละ
ดินแดนมีความผาสุก การคาขายก็เจริญรุงเรือง
พอคา : พอคาเปนผูขับเคลื่อนของระบบการคาที่สําคัญ ซึ่งมีผลตอการขยายตัวของการคาทุกยุคสมัย พอคาในยุคที่
กรุงศรีอยุธยามีสถานะเปนราชธานี พอคามีอยูจํานวนมากที่มีกิจกรรมเกี่ยวของกับทั้งสามอาณาจักรดังกลาว พอคาที่สําคัญ
เชนพอคาชาวลานนา พอคาชาวลานชาง พอคาชาวจีน พอคาพมา พอคากรุงศรีอยุธยาเปนตน อยางไรก็ดี ยังมีพอคาที่เป น
ชาวตางชาติเขามาทําการคาจํานวนมากเชน พอคาชาวอังกฤษ พอคาชาวโปรตุเกส พอคาชาวฮอลันดา พอคาเปอรเซีย พอคา
ชาวอินเดียเปนตน สินคาที่มาจากพอคาแตละที่จะมีลักษณะสินคาที่แตกตางกันไป
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เสนทางการคา : นอกจากพอคาแลวสินคาที่เปนสวนสําคัญของระบบการคา เสนทางการคานั้นก็เปนสวนสําคัญของ
การคา ซึ่งพอคาแตละพื้นที่อยูแตละสถานที่ที่แตกตางกันไป ดังนั้นเสนทางการคาจึงจําเปนอยางมาก เพราะการคมนาคมมี
การแตกตางกัน เชน พอคาชาวจีนทางตอนใตจะเดินทางผานดินแดนที่มีเทือกเขาสลับซับซอน โดยมีผูชวยเปนชาวเงี้ยว กระเห
รี่ยง เขินเปนตนเพื่อใหนําทางและชวยเหลือในการเดินทาง พอคาชาวตะวันตกจะนําสินคาผานมาทางเรือ และสงตอใหกับ
พอคาที่อยูเมืองทาตางๆ ไมวาจะเปนมะริด ทวาย ตะนาวศรี หรืออยุธยา จากนั้นเมื่อสินคามาถึงพอคาทองถิ่นจะทําหนาที่ผู
กระจายสินค าโดยรับจากพอคาตางชาติ และเสนทางการคามีอ ยูหลายเสนทาง เชน การคมนาคมจากกรุงศรี อยุธยาไปยั ง
อาณาจั กรล านนาจะเป นเส นทางแนวเหนื อใต เส นทางระหว างอาณาจั กรล านนากั บ อาณาจั กรล านช างจะเป นเส นทาง
ตะวันออกของลานนาหรือตะวันตกของลานชาง นอกจากนั้นเสนทางระหวางกรุงศรีอยุธยากับอาณาจักรลานชาง ไดเชื่อมตอ
กันที่เมืองพระพิษณุโลกอันเปนศูนยกลางในการรับสินคาทางเหนือของกรุงศรีอยุธยา
สินคา : สินคาที่มีขายในลานนา สินคาในลานชางและสินคาที่มีในกรุงศรีอยุธยาเปนสินคาที่มีลักษณะที่คลายคลึงกัน
เพราะทั้งสามอาณาจักรมีลักษณะการใชสินคาที่ใกลเคียงกัน ในราชธานีของแตละอาณาจักรมีลักษณะเปนศูนยกลางทางการ
ปกครองและศูนยกลางทางการคา เมืองบริวารจึงมีการสงสินคาเขามายังศูนยกลางทางการคาอีกทอดหนึ่ง อยางไรก็ดีใชวา
เมืองหลวงของอาณาจักรเทานั้นที่จะเปนศูนยกลางทางการคา แตก็ยังมีเมืองที่เปนศูนยกลางระดับยอยลงไปอีกหลายเมือง มี
หนาที่ในการรวบรวมสินคาเขาสูราชธานี สินค ามีอยูหลายประเภท สินคาของปาเชน สีเสียด ไมฝาง ไมกฤษณา ชะมดเช็ ด
ชะมดเชียง ครั่ง น้ํารัก สินแรมีคา นอแรด งาชาง หนังกวาง(วรางคณา นิพัทธสุขกิจ, 2550, หนา28)เปนตน สินคาประเภท
หัตถกรรม เชนเครื่องใชไมสอย เครื่องจักรสานเปนตน สินคาประเภทฟุมเฟอยที่มาจากตางแดนเชน กระจกเงา ปน เสื้อเกราะ
น้ําจันทนเปนตน
เงินตรา : ในการแลกเปลี่ยนสินคาในระบบการคาไมวาจะยุคไหนจําเปนตองมีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคา ซึ่งใน
ลานนา ลานชางและกรุงศรีอยุธยาไดมีการผลิตเงินตราขึ้นเพื่อใชแลกเปลี่ยน เงินตรามีหลายประเภทซึ่งแตละพื้นที่จะมีการ
ผลิตขึ้นมาใช แตโดยมากจะถูกผลิตขึ้นจากแรที่มีคามีราคาเชน เงิน นาค ทองคํา โดยแตละอาณาจักรจึงมีการผลิตเงินตราไวใช
ดังนี้ เงินตราลานนา เชน เงินทอก เงินเกือกมา เงินกําไลเปนตน เงินตราลานชาง เชน เงินฮาง เงินฮอย เงินลาดเปนตน กรุงศรี
อยุธยามีเงินตราเชน เงินพดดวงสุโขทัย เงินพดดวงอยุธยาจากหนวยงานตางๆ เปนตน เงินตราที่มาจากตางแดนเชน เงินไซซี
เงินเหรียญของยุโรป หอยเบี้ย ทองคําเปนตน
ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรม
ความสั ม พั น ธ ข องอาณาจั ก รทั้ ง สามนอกจากความสั ม พั น ธ ด า นการเมื องการปกครอง และด านการค า ยั ง มี
ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลถึงความสัมพันธตอไปจนถึงรัตนโกสินทร ซึ่งจากการศึกษาดินแดนทั้งสามเปน
ดินแดนที่มีลักษณะที่มีการถายทอดทางสังคมและวัฒนธรรมกันอยูพอสมควร อนึ่งการถายทอดความสัมพันธนั้นมีสาเหตุมา
หลายรูปแบบ ซึ่งอาจกลาวไดวาการเดินทางไปมาหาสูกันของดินแดนทั้งสามเปนบอเกิดแหงความสัมพันธและมีการถายทอด
คติความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงรูปแบบทางสังคมที่เหมือนกัน
ความสัมพันธทางสังคมวัฒนธรรมระหวางกรุงศรีอยุธยากับลานนา
ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีระหวางกันของกรุงศรีอยุธยากับอาณาจักรมีการพัฒนารูปแบบสังคมหรือ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี ค วามคล ายคลึ ง กั นอยู ห ลายส วน ความสั ม พั น ธ ร ะหว างล านนากั บ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาในช ว งระยะแรกมี
ความสัมพันธกันนอยมาก ซึ่งมีความสัมพันธดังกลาวไดรับผานจากพอคา และเชลยสงคราม อยางไรก็ดีเมื่อในสมัยพระเจาติ
โลกราชกษัตริยลานนาทําสงครามกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถการสูรบนั้นผลัดกันแพชนะกันอยูประมาณ 20 ปและใน 20
ปที่ทํ าสงครามตอกันมีการถายเททางสั งคมและวั ฒนธรรมต อกั น จากนั้นเมื่ อล านนาตกเปนเมืองขึ้ นของพมาสง ผลให เกิ ด
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ชองวางระหวางลานนากับกรุงศรีอยุธยา ความสัมพันธนั้นไมร าบรื่นเทาไรนักเพราะพมาใชลานนาเปนฐานในการตอตีเมือง
เหนื อของกรุ ง ศรี อยุธยาเพื่ อตั ด กํ าลั ง ไมใ ห ล งมาช วยกรุ ง ศรีอยุ ธยารั บ ศึ กขนาบ อย างไรก็ ดี ใ นสมั ย สมเด็ จพระมหาธรรม
ราชาธิ ราชกรุง ศรี อยุ ธยากั บล านนาเป นเมืองขึ้ นของพม า ถึง แม กรุ งศรีอยุธยาจะเป นเมืองขึ้ นพมาแค 15 ป แต ก็ส งผลต อ
ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอกัน ถึงจะไมมีมากแตก็ถือวามีอยูบาง ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(ขณะนั้นทรง
เปนพระมหาอุปราช)ทรงเปนผูป ระกาศอิส รภาพจากพมา อยางไรก็ดี เมื่อ ราชวงศตองอูล มสลายลงไป ดิ นแดนลานนาโดย
นอรธาเมงสอกษัตริยลานนาพระโอรสพระเจาบุเรงนอง ลานนาไดเปนเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา จนสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเอกา
ทศรถลานนาก็ กลับไปเปนเมืองขึ้นของพมาตามเดิมแต ราชวงศที่ขึ้ นมาปกครองนั้ นคือราชวงศนยองยานหรือราชวงศตองอู
ฟนฟู เมื่อสิ้นราชวงศนยองยานก็มีราชวงศอลองพญาหรือราชวงศคองบองขึ้นมาปกครองพมาและครอบครองลานนาตามเดิม
จนกระทั่งในพ.ศ.2310 กรุงศรีอยุธยาถูกทําลายโดยพมาและสิ้นสุดกรุงศรีอยุธยาไวในเถาถานที่ไหมนานถึง 7 วัน 7 คืน ยุติ
บทบาทของราชธานี 417 ป
ความสัมพันธทางสังคมวัฒนธรรมระหวางกรุงศรีอยุธยากับลานชาง
ความสัมพันธระหวางกรุงศรีอยุธยากับกรุงศรีสัตนาคนหุตลานชางรมขาวหรืออาณาจักรลานชางนั้น เริ่มตั้งแตคาดวา
นาจะตั้งแตสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) ซึ่งไดแผขยายดินแดนลวงมาถึงลานชางและไดทําสงครามกันจากนั้น
ไดมีการถวายเครื่องราชบรรณาการตอกันเพื่อเปนการยุติสงคราม จากนั้นความสัมพันธของทั้งสองอาณาจักรไดอยูในสถานะที่
ดีตอกัน
ในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช เมื่ออาณาจักรลานนาตกเปนประเทศราชของพมา พระเจาหงสาวดีบุเรงนองไดสง
นอรธาเมงสอ พระโอรสอันเกิดจากพระสนมมาปกครองลานนา ดังนั้นพระเจาไชยเชษฐาธิราชจึงตองหาพันธมิตรที่จะสามารถ
ชวยเหลือกันในยามสงครามตลอดจนดานตางๆ กรุงศรีอยุธยาระยะนั้นอยูในสภาวะที่ถูกรุกรานจากพมาเชนเดียวกับลานชาง
จึงเกิดการรวมมือกันเปนพันธมิตร ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ อยางไรก็ดีการเปนพันธมิตรนั้นไดจบลงเมื่อกรุงศรี
อยุธยาตกเปนประเทศราชของพมาในรั ชสมั ยสมเด็ จพระมหินทราธิราช จากนั้นพมาไดตั้ งสมเด็ จพระมหาธรรมราชาเป น
กษัตริยกรุงศรีอยุธยา สงผลใหในเวลาตอมากองทัพพมา ลานนา กรุงศรีอยุธยาเขามาตีลานชางที่เวียงจันทนหลายครั้งแตก็ไม
สามารถยึดครองเวียงจันทนได จนกระทั่งพระเจาไชยเชษฐาธิราชไดสูญหายไปในครามปรากบฏที่เมืองทางใต พมาถึงสามารถ
ยึดครองลานชางได และสงผลใหกรุงศรีอยุธยากับลานชางมีความสัมพันธกันอีกครั้งในชวงระยะเวลาที่เปนประเทศราชของ
พมาแตก็เปนระยะเวลาอันสั้นเทานั้น
ความสัมพันธทางสังคมวัฒนธรรมระหวางลานชางกับลานนา
ความสัมพันธลานชางกับลานนานั้นมีมาตั้งแตเริ่มที่สถาปนาอาณาจักรขึ้นมา ความสัมพันธดังกลาวคือพระเมืองเกษ
เกลาไดสงพระนางยอดคําทิพยพระธิดาไปอภิเษกเปนมเหสีของพระเจาโพธิสารราช นัยทางการเมืองก็คือตองการใหอํานาจ
ลานชางมาคานอํานาจเสนาอํามาตยลานนา อยางไรก็ดเี มื่อพระเมืองเกษเกลาสวรรคตลงไปนั้น พระเจาไชยเชษฐาธิราชทรงได
ปกครองล านนา เมื่ อพระเจาโพธิส ารราชได สวรรคตลง พระเจาไชยเชษฐาธิ ราชจึง เป นกษัต ริยส องอาณาจักร อยางไรก็ ดี
เหตุการณวุนวายก็เกิดขึ้นเมื่อเหลาเสนาอํามาตยลานนาตางพากันอัญเชิญทาวแมกุ ขึ้นเปนกษัตริยลานนาทรงพระนามวาเจา
เมกุฏิ สงผลใหพระเจาไชยเชษฐาธิราชตองยกทัพจากลานชางเพื่อเอาลานนาคือ แตผลที่ตามมากลายเปนการเปดชองวางให
พมาเขามาแทรกแทรง ทําใหลานนาถูกยึดครองโดยพมา ทําใหพระเจาไชยเชษฐาธิราชตองยายเมืองหลวงไปอยูที่เวียงจันทน
และผูกมิตรกับกรุงศรีอยุธยา เมื่อในชวงปลายรัชกาลพระเจาไชยเชษฐาธิราชพระองคเดินทางไปปราบกบฏยังเมืองทางใต พระ
เจาไชยเชษฐาธิราชไดหายสาบสูญไป ลานชางหลังจากนั้นตกเปนประเทศราชของพมา และแตกแยกเปนสามอาณาจักรในเวลา
ตอมา
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ปจจัยตอความสัมพันธ : ปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธของทั้งสามนั้น มีอยูหลายดานกลาวคือ ปจจัยดานการเมือง
เมื่อเกิดการรบพุงตอกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายจากการสงคราม การตกเปนเชลย ถูกกวาดตอนผูคนทําใหลักษณะสังคมและ
วัฒนธรรมจึงติดไปกับคนกลุมที่มีความเกี่ยวของกับการเมืองดวย อยางไรก็ดีเมื่อการเมืองมีความสงบมั่นคงสงผลตอปจจัยทาง
การคาที่สามารถใหพอคาเดินทางและนําสินคาไปขาย ทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของราชสํานั กตลอดจนราษฎรก็
สามารถไดรับประโยชนจากการคา อีกทั้งการเดินทางไปตามดินแดนตางๆ ของกลุมพอคาจึ งเปนการนําเอาเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมของพอคาไปยังดินแดนที่ เดินทางไปดวย ปจจัยดานศาสนาเปนอีกสวนหนึ่งที่ ทําใหเกิดการถายเททางวัฒนธรรม
เนื่องจากทั้งสามดินแดนมีศาสนาพุทธเปนศูนยกลางของสังคม อีกทั้งศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นก็มาจากศาสนาเปนหลัก ดังนั้น
รูปแบบศิลปะ จึงเปนหลักฐานเชิงประจักษที่บงบอกถึงการถายทอดทางวัฒนธรรม
อนึ่งรูปแบบศิลปะดังกลาวไวขางตนนั้น เปนศิลปะที่มีการสรรคสรางใหกับศาสนสถาน เชน รูปแบบสถาป ตยกรรม
พุทธศิลป ลาดลายปูนปนที่เปนเอกลักษณ สถูป เจดีย จิตรกรรมเปนตน รูปแบบศิลปะนั้นอาจจะเปนสวนหนึ่งของศาสนสถาน
หรือจะนํารู ปแบบมีปรับ ใชก็ไ ดดัง มีตัวอยางดั งนี้ เจดียท รงแปดเหลี่ยม วัดมหาธาตุ หรือวั ดพระศรีรั ตนมหาธาตุ ซึ่งมี ความ
แตกตางจากเจดียองคอนื่ ๆ เพราะมีรูปลักษณะแปดเหลี่ยม ซึ่งคลายกับฐานเจดียในลานนา แตเจดียองคนี้มีความพิเศษคือมี
ลักษณะเปนการซอนชั้น และดานบนสุดมีปรางคหายอดอยูดานบนยอดเจดียซึ่งไดรับอิทธิพลเขมร จากนั้นยังมีเจดียประธาน
วัดบางกะจะ กรุ งศรี อยุธยา เปนเจดี ยท รงระฆัง แบบลานนา มีสวนประกอบบริ เวณฐานเพิ่ มมุม มีการตกแต งลวดบัวแบบ
ลานนา ซึ่งฐานนี้รองรับฐานอีกสามฐานในผั งกลมก อนที่จะถึงระฆังขนาดเล็กดานบน ดัง นั้นจะเห็นได วาอิทธิ พ ลของศิลปะ
ลานนาสามารถเขามามีอิทธิพลในกรุงศรีอยุธยา ทําใหสามารถรับรูวาระหวางดินแดนกรุงศรีอยุธยากับลานนามีความสัมพันธ
ทางสังคมและวัฒนธรรมตอกัน ดานลานชางไดมีอนุสรณสถานแหงพันธมิตรระหวางกรุงศรีอยุธยากับลานชาง คือเจดียศรีสอง
รัก มีลักษณะที่โดดเดน โดยรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่ผสมผสานระหวางศิลปะระหวางอยุธยาและลานชาง และเปนตนแบบ
ใหกับเจดียทรงบัวเหลี่ยมที่อยูบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
จิต รกรรมวั ด อุโ มงค เ ถรจั นทร ในเชีย งใหม มีการเขี ยนภาพอดีต ของพระสั ม มาสั มพุ ท ธเจ า มี ล วดลายคลายกั บ
ลวดลายของกรุ ง ศรี อยุ ธยา ซึ่ ง ในตํ านานระบุ วา ในช วงรั ช สมั ย พระเจ าสามฝ ง แกน มี ก ารส ง พระสงฆ เ ดิ นทางไปศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาที่ลังกา โดยมีการเดินทางรวมกันระหวางพระสงฆลานนาและพระสงฆอยุธยา และเมื่อศึกษาพระพุทธศาสนาที่
ลังกาเสร็จแลว คณะพระสงฆลานนากอนที่จะเดินทางมาตั้งนิกายวัดปาแดง ไดพํานักอยูที่กรุงศรีอยุธยานานถึง 4 ป ดังนั้น
ลวดลายของจิตกรรมฝาผนังวัดอุโมงคเถรจันทร(สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2558, หนา307) อาจจะไดรับมาเมื่อคราวที่คณะสงฆ
ลานนาพํานักอยูที่ลานนาและนํามาสรางสรรคในลานนา
วิหารเปนสวนหนึ่งของศาสนสถานในศาสนาพุทธที่มีสวนสําคัญในสังคมของดินแดนลานนา ลานชาง กรุงศรีอยุธยา
เปนสถานที่ราษฎรมาทําบุญเพื่อโลกหนาหรือการทําบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหกับผูลวงลับ ดังนั้นจะเห็นไดวาวัดทั้งหลายที่มี
ความนิยมในการทําบุญของสังคม จะมีวิหารอยูหลายหลังและใหญโต สวนหนึ่งมาจากการเดินทางมาทําบุญเปนจํานวนมากขึ้น
นั้นเอง ทางกลับกันพระอุโบสถหรือโบสถ เปนสถานที่สังฆกรรมของพระสงฆเทานั้นมีจํากัดเพียงหลังเดียว และขนาดเล็กเมื่อ
เทียบกับขนาดของวิหาร วิหารของลานนาแทนั้นจะมีลักษณะเปนโถงและหลังคาลาเตี้ยเพื่อปองกันฝน แตก็สามารถถายเท
อากาศไดดี เมื่อไดรับอิทธิพลการสรางวิหารตามแบบกรุงศรีอยุธยา แตความเปนลานนาที่มีหลังคาลาดลงยังคงอยู หากแตมี
การกอผนังขึ้นมาเพื่อปองกันลมฝน และเจาะชองลมเพื่อใหอากาศถายเทตามแบบกรุงศรีอยุธยา(สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2558,
หนา319) หากสังเกตและพิจารณาจากรูปแบบในการสรางวิหารของลานนา ลานชางและสุโขทัยจะมีความคลายกันเพราะเปน
อาคารโถง ดั ง นั้ นเมื่ อ มี การก อ ผนั ง จึ ง เป นลั กษณะที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจากกรุ ง ศรี อยุ ธยาอย างไม ต องสงสั ย เพราะอยุ ธยามี
ความสัมพันธกับลานนา ลานชางและสุโขทัย
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พระพุทธรูปขนาดใหญของกรุงศรีอยุธยาที่มีปรากฏในพระราชพงศาวดารระบุวาในรัชสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม
ไดชะลอพระมงคลบพิตรจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ดังนั้นพระมงคลบพิตรนั้นสรางมาตั้งแตกอนที่จะสมเด็จพระเจา
ทรงธรรมขึ้นครองราชยสมบัติ พระมงคลบพิตรมีลักษณะเปนพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาตอนกลาง ซึ่งพระมงคลบพิตรกอนที่จะ
ได รับ การบู รณะปฏิ สั งขรปรากฏว ามี ร อยแตกของพระพาหา จึ งพบวามี พระพุท ธรู ป จํานวนมาก มีห ลากหลายศิล ปะ ทั้ ง
พระพุทธรูปในอิริยาบถยืนและอิริยาบถนั่ง อยางไรก็ดีพระพุทธรูปองคเล็กดังกลาวมีพระพุทธรูปศิลปะลานนาประทับนั่งสมาธิ
เพชร หนากลม ศิลปะที่มีวิวัฒนาการมาจากศิลปะปาละของอินเดีย ผานพุกามลงมายังลานนา พระพุทธรูปแบบนี้เรียกวาพระ
สิหิงค พระพุทธรูปอิริยาบถยืนนั้น มีการทรงเครื่องแบบลานนา ดังนั้นศิลปะลานนาแบบนี้จะมาดวยการรับอิทธิพลของลานนา
หรือเปนการนําติดตัวมาของเชลยศึกที่ลานนาเคยทําสงครามกับกรุงศรีอยุธยาก็เปนได หรือไมก็อาจจะมีการเดินทางมาของ
พอคาลานนา
พระพุท ธรู ปที่ ลานนารั บอิท ธิพ ลอยุธ ยานั้นที่เ ห็นไดชั ดเปนพระพุ ทธรูปที่ พระเจาติโ ลกราชนั้นโปรดให หล อ โดย
เรียกวาพระเจาแขงคม(ศักดิ์ชาย สายสิงห, 2556, หนา263) และมีการหลอจํานวนมาก หากสังเกตพระเจาติโลกราชโปรดให
หลอพระพุทธรูปหลากหลาย เพื่อจะเพื่อไวศึกษาก็ดี หรืออาจจะหลอเพื่อบูชาก็ตามแตอิทธิพลของพระพุทธรูปอยุธยาไดขึ้นไป
อยูยังลานนา รัชสมัยพระเมืองแกวไดมีการหลอพระเจาเกาตื้อ(ศักดิ์ชาย สายสิงห, 2556, หนา245) เปนพระพุทธรูปขนาด
ใหญหลอดวยสําริดที่ใหญ สวยงาม และสมบูรณของลานนา มีขอสังเกตอยูที่ชายสังฆาฏิมีแผนใหญจรดพระนาภี ซึ่งแสดงถึง
ไดรับอิทธิพลมาจากพระพุทธรูปในอยุธยาตอนกลาง นอกจากนี้แลวยังมีพระพุทธรูปที่อยุธยาไดนํารูปแบบศิลปะลานนาไปเปน
ตนแบบในการสรางพระพุทธรูปในอยุธยา(สันติ เล็กสุขุม, 2553, หนา159)คือพระพุทธรูปทรงเครื่อง ที่ลานนาไดรับมาจาก
ศิลปะปาละผานพุกาม ซึ่งกรุงศรีอยุธยามีการไปพัฒนาและสรางตอ โดยผสมผสานระหวางอิทธิพลสุโขทัยและลานนารวมกัน
มีลักษณะเปนพระพุทธรูปทรงเครื่องเต็มองคแบบเทวดา ปางมารวิชัย มงกุฎเปนชั้นๆ อยางไรก็ดีพ ระพุทธรูปลา นนาที่รั บ
อิทธิพลของพระพุทธรูปศิลปะลานชางยังมีใหไดพบในทองถิ่นบริเวณเชียงแสน เชียงราย และเชียงของ โดยมีทั้งพระพุทธรูป
ประทับอริยะบทนั่งและอริยะบทยืน มีพระพักตรขนาดเล็ก พระวรกายบอบบาง และหากเปนพระอริยะบทยื นจะเปนปางอุม
บาตร เปนตน
สรุปและอภิปรายผล
ความสัมพันธระหวางกรุงศรีอยุธยา ลานนา และลานชาง สามารถแบงออกเปน 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้
ประเด็นแรกคือ ความสัมพันธของทั้งสามดินแดนนั้นทางดานการเมือง สรุปไดวาความสัมพันธที่ทั้งสามดินแดนมีตอ
กันนั้น มีการแบงได 2 รูปแบบคือ ความสัมพันธทางการเมืองผานการรบพุง ทั้งสามดินแดนมีการรบพุงกันเพื่อขยายดินแดน
และเพื่อแสดงถึงอํานาจของพระมหากษัตริย อีกรูปแบบคือความสัมพันธแบบพันธมิตรขึ้นมาเพื่อตอตานการรุกรานของพมา
ซึ่งปจจัยความสัมพันธทางการเมืองทั้ง 2 รูปแบบ มีปจจัยตัวแปรคือการเมืองระหวางดินแดนทั้ง 3 ที่สงผลใหเกิดความสัมพันธ
ทั้งทางบวกและทางลบ นอกจากนี้ปจจัยภายนอกก็เปนอีกปจจัยที่ทําใหดินแดนทั้ง 3 เกิดความสัมพันธทางการเมืองตอกัน ทั้ง
ทางบวกและทางลบ
ประเด็นที่ 2 คื อความสัมพันธ ของทั้งสามดิ นแดนนั้นทางด านเศรษฐกิจการคา การค าในดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต นั้นมี ศู นย กลางการค าที่ สํ าคั ญ อยู ห ลายแห ง และหนึ่ ง ในศู นย กลางการค าที่ สํ าคั ญ ก็ คื อกรุ ง ศรี อยุ ธยา ดั ง นั้ นเมื่ อ
ศูนยกลางที่สําคัญอยูที่กรุงศรีอยุธยาสงผลใหสินคาจากดินแดนตางๆ หลั่งไหลมายังกรุงศรีอยุธยาเพื่อทําการคา ความสัมพันธ
ในมิติการคานั้น ปรากฏวาจากหลักฐานทางประวัติศาสตรไดบงชี้วาสินคาที่หมุนเวียนอยูในกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีการระบุถึงสินคา
ที่มาจากลานนา ลานชาง มีราคาถูก บรรดาพอคากรุงศรีอยุธยาชื่นชอบสินคาลานนาและลานชางมาก เนื่องจากมีราคาถูก ขาย
ตอไดราคาสูง เปนที่ตองการของตลาดภายนอก นอกจากนี้ยังมีสินคาจากเมืองตางๆ อยางไรก็ดีระบบเศรษฐกิจของกรุงศรี
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อยุธยายังพบวามีเงินตราของลานนาและลานชางหมุนเวียนอยูในตลาดอยุธยา และสามารถมองความสัมพันธระหวางดินแดน
ทั้ง 3 ผานระบบเศรษฐกิจ โดยปจจัยดานการเศรษฐกิจการคา เกิดขึ้นจากความตองการคาขายแลกเปลี่ยนของดินแดนทั้ง 3
สงผลใหมีการผลิตสินคาที่มากขึ้น สงเสริมเสนทางคมนาคม และนําเงินตรามาใชซึ่งแตละดินแดนก็มีการพัฒนาเงินตราขึ้นใช
เพื่ออํานวยความสะดวกในการทําการคา
ประเด็นสุดทาย คือ ความสัมพันธของทั้งสามดินแดนนั้นทางดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสรุปจากประเด็จที่
มีความสัม พันธ ทางการเมืองและเศรษฐกิจการค า ที่ ทําใหเกิ ดการเดิ นทางไปมาหาสูกัน ตลอดจนย ายถิ่ นฐานเนื่ องจากภั ย
สงครามหรือยายถิ่นฐานเพื่อทําการคา จากเหตุผลดังกลาวทําใหเกิดลักษณะสังคมที่ไดเปลี่ยนไป โดยหลักฐานเชิงประจักษของ
ผลจากการมี ค วามสั มพั นธต อกั นของดิ นแดนทั้ ง 3 ก็ คื อ รู ป แบบทางศิ ลปกรรมหรือศิ ล ปวั ฒ นธรรมนั้ น เกิ ด ขึ้นจากการ
สรางสรรคสิ่งตางๆ ทางศาสนา อนึ่งดินแดนทั้งสามถึงแมจะมีชายแดนที่อยูติดกัน แตศูนยกลางการปกครองที่เปนศูนยกลาง
แหงความเจริญนั้นอยูตางที่กันแตสิ่งที่มีความเหมือนกันก็คือมีศาสนาพุทธเปนศาสนาหลักของอาณาจักร ดัง นั้นจึงมีการสราง
ศาสนาสถานอยางมาก และมีการถายเททางรูปแบบศิลปกรรมตอกัน แตเปนหลักฐานเชิงประจักษวามีความสัมพันธทางสังคม
และวั ฒนธรรม ที่เป นความสัม พันธที่ เปนปลายทางหรือข อสรุ ป ของความสัม พันธ ทางการเมืองและเศรษฐกิจการคา ผาน
รูปแบบศิลปกรรมหรือรูปแบบศิลปวัฒนธรรม
ข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาความสัมพันธของ 3 ดินแดนอันประกอบดวย กรุงศรีอยุธยา ลานนา และลานชาง เปนการศึกษาทาง
ประวัติศาสตรที่มุงเนนการศึกษาของความสัมพันธของแค 3 ดินแดนดังกลาวขางตนเทานั้น แตก็ทําใหรับรูถึงสภาพ
ความสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจการคา และสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธดังกลาว นอกจากนี้
หากจะศึกษาถึงสภาพความสัมพันธกับดินแดนอื่นๆ นอกจากดินแดนทั้ง 3 นั้น ก็อาจจะไดขอมูลที่สมบูรณพอ เพราะตั้งแต
พ.ศ. 1893 - 2310 ที่เปนระยะเวลาที่กรุงศรีอยุธยานั้นมีความเจริญรุงเรืองนั้น ยาวนานถึง 417 ป หากจะศึกษาใหไดภาพรวม
ของความสัมพันธในระยะเดียวกัน ควรจะศึกษาดินแดนอื่นๆ ดวย เพื่อใหไดองคความรูที่มีความสมบูรณในระยะเวลาดังกลาว
อันจะทําใหเกิดความรูที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนตอผูศึกษาประวัติศาสตรในระยะที่กรุงศรีอยุธยาเจริญรุงเรืองได
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร และเพื่อเปรียบเทียบความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของบุ ค ลากรสถาบันในเครื อตั้ง ตรงจิต ร โดยจําแนกตามลักษณะสวนบุ ค คล คื อ เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา ลั กษณะการ
ปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ในการวิจัย คือ บุคลากรสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร จํานวน 242
คน โดยใช แบบสอบถามเป นเครื่ องมือในการเก็ บรวบรวมข อมู ลสถิติ ที่ใ ช ในการวิ เคราะห ขอมูล ได แก ความถี่ ค าร อยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกตาง t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (OnewayANOVA) และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method)
ผลการวิจัยพบวา ความพรอมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้ง 6ดานเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความพรอมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน ดานการเรียนรูดวยตนเอง มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบั ติงานของ
บุคลากรสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน ไดแกดานการเรียนรูดวยตนเอง และดานเทคนิค และปญหาการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติง าน จํ านวน 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานข อมูล ดานเครือข ายและการ
สื่อสารดานฮารดแวร และดานซอฟตแวร
การเปรียบเทียบความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสถาบันในเครือ
ตั้ง ตรงจิต ร จํ าแนกตามลักษณะส วนบุ คคล พบวา บุค ลากรสถาบั นในเครื อตั้ง ตรงจิ ตร ที่มี ร ะดั บ การศึกษา ลั กษณะการ
ปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความพรอมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกตางกันอย างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05เมื่อเปรี ยบเทียบปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร พบวา บุค ลากรที่มี เพศ และระดับการศึกษา แตกตางกั น มีปญหาการใชเ ทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบัติงาน
โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ความพรอม, ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, บุคลากร
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Abstract
The purpose of this research was to studyreadiness and practical problem of information
technology usage by personnel atTang Trong Chit Educational Institutionand the compare the readiness
and practical problems of information technology usage by personnel atTang Trong Chit Educational
Institution analyzing personal characteristics by gender, age, education, work category and workduration.
The sample used in this research was personnel of Tang Trong Chit Educational Institution. The sample
group included242 personnel.The research tool was a questionnaire. The statistics of personnel in data
analysis included the frequency, percentage, mean, standard deviation, T-testand F-test or One-way
ANOVA analysis of variance for hypothesis testing and Scheffe’s test method for pair matching
comparisons.
The research findings indicated that the readiness Information technology usage by personnel
atTang Trong Chit educational are at high level in terms of the overall and item analysis. However,
readiness information technology usage self-learning was at the highest average.The practical problem of
information technology usage overall was at a moderate level. However, the practical problem of
information technology in four categories were at a moderate level, which included data, network and
communications, hardware and software.
The results of comparison of the readiness and practical problem of information technology
usage by personnel atTang Trong Chit Educational Institution by these personnel characteristics with
education, work category and work dura at the readiness information technology in overall were at a
different statistically significant division at .05. However, there is no significant difference in these
conditions among personnel with different gender and education at working division, at .05.
Key Words: Readiness, problem of Information Technology, Personnel
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บทนํา
จากผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2555 และปการศึกษา 2556 ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันใน
เครือตั้งตรงจิตร จากคณะกรรมการตรวจประเมิน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
โดยการศึกษาเอกสารและตรวจเยี่ยมในพื้นที่ตลอดจนสังเกตและสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียโดยวิธีสุมสอบถามเพื่อสะทอน
สภาพการดําเนินงานจริงของหนวยงานตามหลักเกณฑ พบวาผลการประเมินในดานผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ มีจดุ ที่ควรพัฒนาในดานการจัดการเทคโนโลยีในเรื่องของระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน
ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันมีระบบสารสนเทศและมีระบบสํารองขอมูลเพื่อปองกันการสูญหาย โดยจะตองมีข อมูล
พื้นฐานอยางนอย 9 ประเภท ไดแก ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณและ
การเงินขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานที่ ขอมูลนักเรียน และขอมูลพื้นฐานในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจ เชน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) หรือ MIS ใน
การใหผูบริหารสามารถตัดสินใจ วางแผน ควบคุม และการปฏิบัติงานขององคกรไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยง
เครือขายระบบอินเตอรเน็ตหรือ WIFI ไดแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาจัดติดตั้งระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหครอบคลุมทั่ว
ทั้งพื้นที่ สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกมีระบบปองกันและระบบสํารองขอมูลที่มีประสิทธิภาพสรางความรูความเขาใจ
อบรมพั ฒ นาครู บุค ลากร ผู เรี ย นให ส ามารถใช ป ระโยชนจากระบบสารสนเทศเพื่ อนําไปพัฒ นาปรั บ ปรุง การทํ างานให ม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากบุคลากรยังขาดทักษะความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิ บัติงาน ควรจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอรให เพียงพอกับบุคลากร รวมทั้งบุค ลากรส วนใหญ มีอายุมากทําให เกิดปญ หาในการที่จะเรียนรูใ นการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพัฒนาครู บุคลากร และผูเรียนดาน ITอยางตอเนื่อง และมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศให
ทันสมัยอยูเสมอ (สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร, 2557, หนา 117)
จากแนวทางการปรับ ปรุงพัฒนาที่ คณะกรรมการตรวจประเมินแนะนําดังกลาวจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ
พรอมและปญ หาการใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันในเครือตั้งตรงจิตรวาบุค ลากรมีความ
พรอมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานอยูในระดับใดและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ
ตัวบุคลากรเองเพื่อจะไดพัฒนาคุณภาพภายในองคกรสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรใหมีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาก
ขึ้นรวมทั้งใหบุคลากรมีความสามารถในการแกไขปญหาปรับปรุงพัฒนาในการประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดทําใหเกิดการ
พัฒนาในระบบการทํางานของบุคลากรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันในเครือตั้ง
ตรงจิตร
2. เพื่อเปรียบเทียบความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสถาบันใน
เครือตั้งตรงจิตร จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากร
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสถาบันในเครือตั้งตรง
จิตร มีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ใชแนวคิดความพรอมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ Guglielmino (203) และแนวคิด
ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานตามการแบงองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศของประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
และครรชิต มาลัยวงศ (2549, หนา 23) ในการศึกษา โดยการแบงตัวแปรออกเปน 6 ดาน ไดแกดานเทคนิค ดานการเรียนรู
ดวยตนเอง ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานขอมูล และดานระบบเครือขายและการสื่อสาร
2. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ระดับผูบริหาร ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 242 คน ในปการศึกษา 2559 (พฤษภาคม ถึง กันยายน 2559)
3. ขอบเขตดานตัวแปร
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3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ไดแก คุณลักษณะสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ลักษณะการปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
3.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ไดแก
3.2.1 ความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.2 ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาทวบทวนแนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดใชแนวคิดความพรอม
การใช
เทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิ บัติ งานของ Guglielmino (2003)และแนวคิ ดป ญหาการใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานตามการแบงองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศของประสิทธิ์ ทีฆ พุฒิ และครรชิต
มาลัยวงศ
(2549, หนา 23) โดยการแบ ง ตัวแปรออกเป น 6 ดาน ไดแ ก ด านเทคนิ ค ด านการเรี ย นรู ดวยตนเองด านฮาร ดแวร ด าน
ซอฟตแวร ดานขอมูล และดานระบบเครือขายและการสื่อสาร ไดกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
คุณลักษณะสวนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ลักษณะการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ตัวแปรตาม
ความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดานเทคนิค
ดานการเรียนรูดวยตนเอง
ดานฮารดแวร
ดานซอฟตแวร
ดานขอมูล
ดานระบบเครือขายและการสื่อสาร

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรระดับผูบริหาร ครู-อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 650 คน ในปการศึกษา 2559 (พฤษภาคม – กันยายน 2559)
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านในสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร จํานวน 242 คน คํานวณ
จากประชากรทั้ง หมด โดยใช วิธีการหาขนาดของกลุ มตั วอย างด วยตารางสํ าเร็ จรู ปของเครสซี่แ ละมอรแ กน (Krejcie &
Morgan,1970, pp. 608-609) ไดจํานวน 242 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.5สําหรับเทคนิคการสุมตัวอยาง ผูวิจัยทําการสุม
ตัวอยางโดยแยกกลุมบุคลากรออกตามสังกัดในสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร จากนั้นจึงคํานวณหาสัดสวนตามจํานวนประชากร
ให ไ ด กลุ มตั วอย างของแต ล ะสถาบั นในเครื อตั้ง ตรงจิ ต ร ใช เ ทคนิ ค การสุ มตั วอย างแบบชั้ นภูมิ และสุ มตั วอย างอย างง าย
(Simple random sampling) โดยใชวิธีการจับฉลากใหไดจํานวนตามที่กําหนดสําหรับประชากรและกลุมตัวอยางมาแสดงได
ดังตารางที่1
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจําแนกตามสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
พณิชยการ-วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้ง
ตรงจิตรบริหารธุรกิจ
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรียาน
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล
บริหารธุรกิจ
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป
5. โรงเรียนกันตะบุตร
6. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
รวม

จํานวนประชากร

จํานวนกลุมตัวอยาง

ผูบริหาร

สาย
ผูสอน

สาย
สนับสนุน

รวม

ผูบริหาร

สาย
ผูสอน

สาย
สนับสนุน

รวม

4

86

3

93

1

32

1

34

4

40

16

60

1

15

6

22

3

64

13

80

1

24

5

30

3
3
21
5
43

32
29
168
73
492

3
2
71
7
115

38
34
260
85
650

1
1
8
2
15

12
11
63
27
184

1
1
26
3
43

14
13
97
31
242

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย แบงออกเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป นแบบสอบถามคุ ณลั กษณะส ว นบุ ค คลของ ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึ กษา ลั กษณะการปฏิ บั ติ ง าน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตอนที่ 2และตอนที่3เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานเทคนิค ดานการเรียนรูดวยตนเอง
ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานขอมูล และดานระบบเครือขายและการสําหรับตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร โดยกําหนดใหมีผูตอบ
แบบสอบถามไมนอยกวารอยละ 25 หรือมากกวา 60 คน
ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางบุคลากรสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรมีแบบสอบถามที่สมบูรณและสามารถ
นํามาใชในการวิเคราะหได 242 ชุด จากจํานวนกลุมตัวอยาง 242 คน คิดเปนรอยละ 100.00ซึ่งผลการวิจัยมีดังตอไปนี้
1. สถานภาพดานลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
บุคลากรสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร จํานวน 242 คน สวนใหญเปนเพศหญิงคือจํานวน 176 คน (คิดเปนรอย
ละ 72.7) มีอายุ31-40 ป (คิดเปนรอยละ 34.70) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (คิดเปนรอยละ 57.40) มีลักษณะการ
ปฏิบัติงานสายผูสอน จํานวน 184 คน (คิดเปนรอยละ 76.00) และมีระยะเวเลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป จํานวน 91
คน (คิดเปนรอยละ 37.60)
2. ความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
ผลการวิเคราะหระดับความพรอมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสถาบันในเครือ
ตั้งตรงจิตร เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้ง6 ดาน โดย ความพรอมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน ด านการเรียนรูด วยตนเอง มีคา เฉลี่ยสูงที่สุด ( ̅ = 4.07,S.D. = 0.51) รองลงมาคือ ดาน
เครือขายและการสื่อสาร ( ̅ = 3.96, S.D. = 0.70) ดานขอมูล
( ̅ = 3.84, S.D. = 0.70) ดานเทคนิค ( ̅ =
3.83, S.D. = 0.64) ดานซอฟตแวร ( ̅ = 3.82, S.D. = 0.70)สวนดานฮารดแวร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( ̅ = 3.64, S.D. = 0.80)
ผลการวิเคราะหระดับปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสถาบันในเครือตั้งตรง
จิตร เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา ระดับปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันในเครือตั้ง
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ตรงจิตร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.44, S.D. = 0.79) สวนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก จํานวน 2
ดาน คือ ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ดานการเรียนรูดวยตนเอง ( ̅ = 3.63, S.D. = 0.91) และดาน
เทคนิค ( ̅ = 3.56, S.D. = 0.93) สวนปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง จํานวน 4 ดาน คือ ดาน
ขอมูล ( ̅ = 3.39, S.D. = 0.92) ดานเครือขายและการสื่อสาร ( ̅ = 3.38, S.D. = 0.94) ดานฮารดแวร ( ̅ = 3.36, S.D.
= 0.84)สวนดานซอฟตแวร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( ̅ = 3.36, S.D. = 0.88)
3. ผลการเปรียบเทียบความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
สถาบันในเครือตั้งตรงจิตรจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล
เปรีย บเทีย บความพรอมและปญ หาการใชเ ทคโนโลยี สารสนเทศของบุ คลากรสถาบันในเครือตั้ง ตรงจิ ต ร
จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล ผลการวิจัย พบวา
บุ ค ลากรสถาบั นในเครื อตั้ ง ตรงจิ ต ร ที่ มี ร ะดั บ การศึ กษา ลั กษณะการปฏิ บั ติ ง าน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความพรอมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสํา คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล พบวา บุคลากรที่มี เพศ
และระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานโดยรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรีย บเทียบความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศในการปฏิ บัติงาน ของบุ คลากร
สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
ความพรอมและปญหาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดานเทคนิค
ดานการเรียนรูดวยตนเอง
ดานฮารดแวร
ดานซอฟตแวร
ดานขอมูล
ดานเครือขายและการสื่อสาร
โดยรวม

คุณลักษณะสวนบุคคล
เพศ
ความ
พรอม








อายุ
ปญหา








ความ
พรอม








ระดับการศึกษา
ปญหา








ความ
พรอม








ปญหา








ลักษณะ
การปฏิบัติงาน
ความ
ปญหา
พรอม















ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน
ความ
ปญหา
พรอม















หมายเหตุ:= แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
= ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
4. ความคิดเห็นปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
จากการสอบถามความคิดเห็นปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร โดยใชแบบสอบถามจํานวน 242 ฉบับพบวามีผูตอบแบบสอบถามที่ใหความคิดเห็ น
และขอเสนอแนะจํานวน 63 ฉบับคิดเปนรอยละ 26.03โดยมีผลการวิเคราะหเนื้อหาและจําแนกหมวดหมูของความคิดเห็น
สรุปไดดังตอไปนี้
4.1ดานเทคนิค
1)ปญหาดานเทคนิค พบวาสถาบันในเครือฯ มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่ใชในการ
ปฏิ บัติ ง าน และใช เป นสื่ อการเรี ยนการสอนมีไ มพ อเพี ย ง โปรแกรมการใชง านส วนใหญ เป น Version เกา และไม มีการ
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรใหมีความพรอมตอการใชงานอยูเสมอ
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2) ขอเสนอแนะ ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการใชของบุคลากร โดยจัดใหเหมาะสมกับ
การใช งานทั้ งในหนวยงาน ห องเรี ยน และหองปฏิบั ติการตาง ๆ และพัฒ นาโปรแกรมที่มีอยูใหทั นสมัย เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานใหทั่วถึง และจัดใหมีการบํารุงรักษาอยางตอเนือ่ ง
4.2ดานการเรียนรูดวยตนเอง
1) ปญหาดานการเรียนรูดวยตนเอง พบวา มีการฝกอบรมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบ
คุล ากรน อย ไมทั นต อเทคโนโลยีส ารสนเทศในปจจุบั นที่ พัฒ นาอย างรวดเร็ว และขาดบุค ลากรที่มี ความเชี่ ยวชาญในด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่คอยใหคําแนะนําในการแกปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานอยางทั่วถึง
2) ขอเสนอแนะ ควรจัดอบรมใหกับบุคลากรในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบุคลากรสามารถแกไขปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตนได และควรจัดอบรมการจัดทําสื่อการเรียนการสอน
ดวยโปรแกรมใหม ๆ อยูเสมอ
4.3ดานฮารดแวร
1) ปญหาดานฮารดแวร พบวา ฮารดแวรที่ใชงานอยูในปจจุบันมีความเหมาะสมกับบุคลากรเพียงบาง
หนวยงาน และบางหนวยงานยังมีปริมาณฮารดแวรไมเพียงพอตอการใชงาน ทําใหบุคลากรใชงานคอมพิวเตอรและฮารดแวร
ตาง ๆ ไมเต็มประสิทธิภาพ ขาดเครื่องสํารองไฟในกรณีที่ไฟฟาเกิดขัดของไมสามารถทํางานตอเนื่องได
2) ขอเสนอแนะ ควรมีฮารดแวรสํารองใหมากและเพียงพอตอการใชงานและพัฒนาฮารดแวรใหทันสมัย
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใหทั่วถึงและเหมาะสม
4.4ดานซอฟตแวร
1) ปญหาดานซอฟตแวร พบวา มีจํานวนไมเพียงพอ ไมครอบคลุมตอการใชงาน ซอฟตแวรยังเปนรุน
เกา และซอฟตแวรบางตัวไมถูกตองตามลิขสิทธิ์ทําใหเกิดปญหาเวลาใชงาน
2) ขอเสนอแนะ ควรจั ดซื้อ จัดหาหาซอฟตแวร ที่มีความปลอดภัยและถูกต องตามลิขสิท ธิ์ใหเพียงพอ
เหมาะสมกับการใชงานของบุคลากร โดยเฉพาะซอฟตแวรปองกันไวรัส ซอฟตแวรที่ใชเปนสื่อการเรียนการสอนที่ เหมาะสม
และควรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและทั่วถึง
4.5ดานขอมูล
1) ปญหาดานขอมูล พบวา การเขาถึงขอมูลระหวางหนวยงานคอนขางยากการรับขอมูลขาวสารจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) หรือหนวยงานตนสังกัดยังลาชา ขาดการติดตอประสานงานระหวาง
หนวยงานในการรับขอมูลและสงขอมูลทําใหยากตอการเรียกใชขอมูล
2) ขอเสนอแนะ ควรมีการสงขอมูล ขาวสารที่ชัดเจน รวดเร็ว ทันสมัย และตอเนื่องทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร และไปในทิศทางเดียวกัน และควรมีการพัฒนาและบํารุงรักษาอยางเหมาะสม
4.6ดานเครือขายและการสื่อสาร
1) ปญหาดานเครือขายและการสื่อสาร พบวา สถาบันในเครือตั้งตรงจิตรสวนใหญขาดการติดตอสื่อสาร
ภายในและภายนอกโดยการใชงานผานระบบอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะการติด ตอโดยการสงขอมูล ทาง E-Mail ทั้ง หนวยงาน
ภายนอกและหนวยงานภายในระบบสั ญ ญาณการสื่ อสารแบบไร สาย (WiFi)ไมค รอบคุ ลมทุ กพื้ นที่ ทํ าให การเข าถึ ง ข อ มู ล
ขาวสารลาชา
2) ขอเสนอแนะ ควรมีการติดตั้งระบบสัญญาณWiFiใหครอบคลุมทุกพื้นที่การใชงานทุกอาคาร เพื่อให
สามารถคนหาขอมูล และสื่อสารไปยังหนวยงานภายนอกและภายในไดอยางรวดเร็ว
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันในเครือ
ตั้งตรงจิตร มีประเด็นที่นํามาอภิปรายดังนี้
1.ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานความพรอมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
สถาบันในเครือตั้งตรงจิตรโดยภาพรวม และรายดาน พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเรียนรู
ดวยตนเองของบุคลากรอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวพลธีรธรรมากร (2551) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพรอม
ในการใชระบบอีเลิรนนิ่ง ของบุคลากร บริษัท บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด พบวา องคการมีความพรอมในการนํา
ระบบอีเ ลิร นนิ่ งมาใชใ นองค กร ด านการเรีย นรู ดวยตนเองของบุ คลากรอยูใ นระดั บมาก อาจเนื่ องมาจากบุ คลากรมี ความ

336

กระตือรือรนที่จะเรียนรู และมองตนเองวาเปนผูเรียนรูอยูเสมอ สามารถแสวงหาความรู และเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศใหม
ๆ จากแหลงตาง ๆ ไดดวยตนเอง
สวน 5 ดาน ไดแก ดานเทคนิค ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวรดานขอมูล และดานเครือขายและการสื่อสาร ซึ่ง
ไมสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของอาจเนื่องมาจาก จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงมีไมพอเพียงตอการใชงาน
ของบุคลากร ซอฟตแวรหรือโปรแกรมการใชงานสวนใหญเปน Version เกา ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่คอยใหคําแนะนําการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานอยางทั่วถึง บางหนวยงานยังมีปริมาณฮารดแวรไม
เพียงพอตอการใชงาน ทําใหบุคลากรใชงานคอมพิวเตอรและฮารดแวรตาง ๆ ไมเต็มความสามารถ และซอฟตแวรบางตัวไม
ถูกตองตามลิขสิทธิ์ทําใหเกิดปญหาเวลาใชงาน บุคลากรสวนใหญใชงานโดยการสงขอมูล (E-mail) ผานระบบอินเทอรเน็ตนอย
ระบบการสื่อสารแบบไรสาย (WiFi) สัญญาณไมครอบคุลมทุกพื้นที่ทําใหการเขาถึงขอมูลลาชาซึ่งเปนแนวทางเดียวกับความ
คิดเห็นปญหาและขอเสนอแนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
2.ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน
ในเครือตั้งตรงจิตรโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรจํานวน 2 ดานอยูในระดับมาก คือ การเรียนรูดวยตนเอง และดานเทคนิค สวนปญหาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน จํานวน 4 ดาน อยูในระดับปานกลางไดแก ดานขอมูล ดานเครือขายและการสื่อสาร
ดานฮารดแวร และดานซอฟตแวร สอดคลองกับงานวิจัยของมนูญ พึ่งพยอม (2557) ศึกษาการวิจัย เกี่ยวกับ ความสัมพันธ
ระหวางความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร วิทยาลัยนาฎศิลปนอกจากนี้
พบวา ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ นรมิตร คุณโลกยะ (2552) ศึกษาเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผลการวิจัยพบวาปญหาในการใชเทคโนโลยีสารเสนเทศของ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง
อาจเนื่องมาจากบุคลากรสวนใหญมีความตองการเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการใชงาน ตองการการ
อบรมใชโปรแกรมตาง ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานและตองการมีความรูความเขาใจในระบบสารสนเทศ เพื่อใชประโยชนใน
การปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับองคกรนอกจากนี้ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน อาจจะเปนผล
มาจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่นอยไปเมื่อเทียบกับปริมาณงานทําใหไมไดมาตรฐาน การปฏิบัติงานไมสะดวก รวดเร็ว
อีกทั้งบุคลากรในสถาบัน ในเครือตั้งตรงจิตร ยังขาดความรูที่เทาทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปซึ่งอาจจะเปนปญหาตอการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานในองคกร
3. ผลการเปรียบเทียบระดับความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สถาบั นในเครือตั้ง ตรงจิต ร โดยรวม จํ าแนกตามลักษณะสวนบุ ค คล พบว า บุ คลากรสถาบั นในเครือตั้ งตรงจิต รที่มี ร ะดั บ
การศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกตางกันมีความพรอมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรีมีความพรอมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานนอยกวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูง
กวาปริญญาตรี บุคลากรที่มีลักษณะการปฏิบัติงานสายผูบริหารมีความพรอมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาสายผูสอน
และสายสนับสนุน และบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 10 ป มีความพรอมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานมากกวาบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอย ซึ่งมีผลตอความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งอาจเริ่มตั้งแตพื้นฐานของความรูทางเทคโนโลยีรวมถึงการรับรูในการพัฒนาดวย ระดับปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร โดยรวม พบวา บุคลากรที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานโดยรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ
งานวิจัยของมนตชัย โตถาวรยืนยง (2552) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สง ผลตอการใชสารสนเทศบนเครื อขายอินทราเน็ตของ
พนั กงานศูนยบ ริการสารสนเทศ บริษัท แอดวานซ คอนแท็ค เซ็ นเตอร จํากัด ผลการวิจัยพบว า บุค ลากรที่มี อายุ ระดั บ
การศึ กษา ลั กษณะการปฏิ บั ติ ง าน และประสบการณ ใ นการทํ างาน ส ง ผลต อการใช ส ารสนเทศบนเครื อข ายอิ นทราเน็ ต
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ พบวา ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริวรรณ ใจบุญ (2555) ศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับสภาพ
ปจจุบัน ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานบริษัทเอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต จํากัด (มหาชน)
อาจเนื่องมาจาก ความพรอมและความชํานาญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร และไมไดรับการฝกอบรมในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาปรับใชและแกปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ดังนั้น
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องคกรควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษา ลักษณะการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยฝกอบรมใหความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุ คลากรและวางพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกันใหกับบุคลการทุกสายงานเพื่ อ
นํามาใชในการปฏิบัติงานในองคกรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ทําใหเห็นวาบุคลากรมีสวนสําคัญมากในองคกร ดังนั้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
ตอการนําผลการวิจัยไปใชงาน ดังนี้
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 จากผลการศึกษาความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบั ติงาน ดานฮารดแวร
และดานซอฟตแวร พบวา บุคลากรมีปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของควรให
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรควรมีการจัดอบรมสัมมนาใหกับบุค ลากรสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรใหไดรับความรูความ
เขาใจทั้งทางดานทฤษฎี และดานปฏิบัติ ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร อยางมีแบบแผนใหชัดเจนเพื่อเพิ่มทักษะแกบุคลากรใน
แตละลักษณะการปฏิบัติงานตามสายงานผูบริหาร สายผูสอน และสายสนับสนุน เพื่อใหบุคลากรเกิดความชํา นาญสามารถ
ปฏิบัติงานในดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องทั้งนี้บุคลากรสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรทั้ง 7 แหง
มีความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน
1.2 จากผลการศึกษาความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ดานขอมูล พบวา
บุคลากรมีปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นผูมีสวนเกี่ยวของควรมีการเพิ่มจํานวนบุคลากรที่ทํา
หนาที่รับผิดชอบในดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการรับขอมูล สง
ขอมูลภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งดูแลรักษาและคอยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทันเวลา เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอองคกร
มากที่สุดทั้งนี้สถาบันในเครือตั้งตรงจิตรทั้ง 7 แหงมีความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน
1.3 จากผลการศึกษาความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน การปฏิบัติงาน ดานเครือขาย
และการสื่อสาร พบว า อยู ในระดับปานกลาง ดั งนั้นผูมีสวนเกี่ย วของควรมีการจัดการโดยการปรับปรุงระบบเชื ่อมต อทาง
อินเทอรเน็ตภายในองคกรอาจจะมีการเพิ่มสัญญาณในการเชื่อมตอทางอินทอรเน็ต เพื่อที่สัญญาณจะไดชัดเจนและไมขาดหาย
ซึง่ จะไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งนี้สถาบันในเครือตั้งตรงจิตรทั้ง 7 แหง มีความพรอมและปญหาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน
1.4 จากผลการศึกษาความพรอมและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานโดยรวม พบว า
บุคลากรมีปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ดังนั้ผูมีสวนเกี่ยวของควรมีการกําหนดนโยบายที่
ชัดเจนในการสงเสริม สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาโปรแกรมการใชงานในฝายตาง ๆ เชน สายผูบริหาร สาย
ผูสอน และสายสนับสนุนนน รวมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร ซอฟตแวร ดานขอมูล และดานเครือขายและการ
สื่อสาร เพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอและตอเนื่องทุกป ทั้งนี้สถาบันในเครือตั้ง
ตรงจิตรทั้ง 7 แหง มีความพรอมและปญหา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การเก็บขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะห ซึ่งนอกจากจะใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามแลว ควรเก็บ
ขอมูลแบบเจาะลึก เชน การสัมภาษณผูบริหาร สายผูสอน สายสนับสนุน
2.2 ควรศึกษาความตองการฝ กอบรมพัฒ นาเพื่ อเพิ่ม ทั กษะความรูค วามสามารถของบุ คลากรในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานภายในองคกร
2.3 ควรทําการศึกษาวิธีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูเดิมใหเกิดประโยชนเพื่อเปนขอมูลสําหรับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอร โดย
ศึกษาคาความเชื่อมั่นเชิงความสอดคลองภายใน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและระดับความพึงพอใจในการใชแบบประเมิน
ตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
โรงเรียนปว จังหวัดนาน จํานวน 140 คน
ผลการวิจัยพบวา แบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบคอมพิวเตอร มีคาความสอดคลองภายในรวมทั้งฉบับ
เทากับ 0.952 ในขณะเดียวกันคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบ
คอมพิวเตอรมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง (r = .986)กับแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบเดิม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในสวนของความพึงพอใจตอการใชงานแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย
รูปแบบคอมพิวเตอร พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะเปนทางเลือกหนึ่งของเครื่องมือในการประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทยตอไป
คําสําคัญ: การพัฒนาแบบประเมิน, แบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา, รูปแบบคอมพิวเตอร,
Abstract
The research aimed to evaluate the Thai-psychological capital inventory computerized version,
by studying the internal consistency reliability analysis, correlation and satisfaction in the Thaipsychological capital inventory computerized version. The sample used in this research was 140 students
who were studying in Matthayom 4-6 (Grade 9-12) at Pua school, Nan Province. The research found that
the Thai-psychological capital inventory computerized version had sinternal consistency, reliability at
0.952, while the Thai-psychological capital inventory computerized version have a high positive
correlation (r = .986), compared with the Thai-psychological capital inventory traditional version with a
significance difference at p <0.01. The level of satisfaction in using the Thai-psychological capital inventory
computerized version showed that satisfaction levels were at a very satisfied level. The research showed
that the Thai-psychological capital inventory computerized version was effective and powerful enough to
be an alternative tool to the traditional version in order toassess the psychological capital for Thais.
Key words: development, Psychological Capital Inventory, computerized version.
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บทนํา
จากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในปจจุบันตลอดจนการสื่อสารที่ไรพรมแดน กอใหเกิดความไมแนนอนทั้ง
ในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ทามกลางบรรยากาศของการแขงขันการอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลามนุษยจึงไมสามารถหยุดนิ่งหรือผอนคลายเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย ปจจัยทั้งหมดเหลานี้หลีกเลี่ยง
ไมไดที่จะมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของบุคคล อยางไรก็ตามคาวัตถุนิยมไมไดเปนตัวบงชี้เฉพาะวาคนที่มีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี จากการสํารวจสถานการณประชากรวัยแรงงานทั่วโลกองคการอนามัยโลก (WHO) ไดระบุวามีประชากรวัยแรงงานที่เสี่ยง
ตอการเกิดปญหาจากการทํางานมากกวา 1,900 ลานคนทั่วโลกโดยทุกๆปจะมีแรงงานที่เจ็บปวยจากการทํางานมากกวา 160
ลานคนโดยในจํานวนนี้รอยละ 8 ของแรงงานทั้งหมดประสบปญหาความเครียดจากการทํางานสอดคลองกับขอมูลสายดวน
สุขภาพจิต 1323 ในป 2557 ที่พบวามีจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 47,780 คนเปนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-60 ป)
จํานวน 39,084 คนเพศชาย 17,262 คนเพศหญิง 21,814 คนปญหาลําดับแรกที่พบคือปญหาความเครียดหรือความวิตกกังวล
จํานวนประมาณ 12,602 คนหรือคิดเปนรอยละ 32.24 โดยวัยแรงงานชวงอายุระหวาง 26-30 ปขอรับคําปรึกษาดาน
ความเครียดหรือวิตกกังวลสูงสุดจํานวน 2,084 คนหรือรอยละ 5.3 ซึ่งหากมองในดานตัวเลขแลวอาจจะถูกมองวามีจํานวนไม
มากนักแตความเครียดในชวงวัยดังกลาวอาจสะทอนถึงการปรับตัวเขาสูวัยแรงงานนอกจากนั้นยังพบวาประชากรวัยแรงงานที่
โทรมาขอรับบริการสายดวนสุขภาพจิต 1323 กวา 9,389 คนหรือรอยละ 24.02 มีปญหาเปนโรคทางจิตเวชซึ่งสิ่งนี้แสดงให
เห็นวาความเครียดในการทํางานเปนตัวการสําคัญที่มีผลตอศักยภาพในการทํางานคุณภาพชีวิตและคุณภาพการทํางานของ
แรงงานและอาจสงผลทําใหมีโรคทางจิตเวชตามมา
มีการศึกษาจํานวนมากเกี่ยวกับตนทางจิตวิทยาที่กลาวถึงผลกระทบในเชิงบวกตอตัวบุคคลและองคกรงานวิจัยเชิง
ประจักษจํานวนหนึ่งแสดงใหเห็นวาการประเมินเชิงบวกในการทํางานสงผลกระทบตอความเปนอยูที่ดีโดยรวมของพนักงาน
(Luthans, Youssef, Sweetman, & Harms, 2010; Luthans & Harms, 2013) ซึ่งในปจจุบันตนทุนทางจิตวิทยาไดรับ
ความสนใจเพิ่มมากขึ้นโดยขยายขอบเขตการศึกษาและงานวิจัยเปนจํานวนมาก ตนทุนทางจิตวิทยามีพื้นฐานมาจากแนวคิด
ของพฤติกรรมองคกรในเชิงบวก (positive organization behavior) โดยเนนไปที่ระดับบุคคลในลักษณะของการใช
ทรัพยากรเชิงบวกและจุดแข็งของบุคคลลมาเปนพลังในการสรางสิ่งที่ดีและซอมแซมบาดแผลในจิตใจหรือสิ่งที่เลวรายในชีวิต
โดยใหความสําคัญกับความรูสึกในคนปกติใหรูสึกเติมเต็มในชีวิตพฤติกรรมองคกรในเชิงบวกถูกกําหนดวาเปน “การศึกษาและ
การประยุกตใชทรัพยากรเชิงบวกของมนุษยและตนทุนทางจิตวิทยาที่สามารถวัดพัฒนาและจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
ปรับปรุงพฤติการณ (performace) (Luthans, 2002) การเสริมสรางตนทุนทางจิตวิทยาสามารถนํามาพัฒนาคุณสมบัติของ
ผูนําทีแ่ ทจริง (ALD) (Avolio & Luthans, 2006; Luthans & Avolio, 2003) และมีงานวิจัยที่สนับสนุนวา การเสริมสราง
ระดับตนทุนทางจิตวิทยาของพนักงานทุกคนสามารถสรางผลประโยชนขององคกรอยางมีนัยสําคัญ (Larson, M. D.,
Norman, S. M., Hughes, L. W., & Avey, J. B, 2013)นอกจากนี้ ตนทุนทางจิตวิทยาไดถูกนํามาทํานายความพึงพอใจตอ
โดเมนที่สําคัญในชีวิต เชน งาน ความสัมพันธ และสุขภาพ (Luthans et al., 2013)ในประเทศไทยมีแบบประเมินตนทุนทาง
จิตวิทยาสําหรับคนไทย ของหฤทัยทิพย ตัณฑเทศ ซึ่งแบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการวัดคุณลักษณะที่ชัดเจน มี
ทฤษฎีรองรับที่เปนมาตรฐาน และมีเนื้อหาในการวัดที่เจาะจง รวมทั้งมีเกณฑการใหคะแนนและการแปลความหมายตามหลัก
สถิติที่ชัดเจน และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยูในระดับสูงคือ α = 0.98 มีลักษณะเปนแบบรายงานตนเอง 5 ระดับ
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 53 ขอ โดยแบงออกเปน 6 องคประกอบดังนี้ การมีความยืดหยุนเมื่อเผชิญปญหา การมี
ความหวัง การมองโลกในแงดี ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อมั่นในการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น และวิธีการที่จะไปถึง
เปาหมาย
เนื่องจากในปจจุบันปฎิเสธไมไดวาเทคโนโลยีมีบทบาทในการดําเนินชี วิตของเรามากขึ้นในทุกๆดาซึน่งเทคโนโลยี
เหลานั้นกอให เกิดความรวดเร็ว สะดวกสบาย และขจั ดขอผิดพลาดจากการทํางานของมนุษย และในการทํ างานภาคสวน
ตางๆ ไดนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอรมาใชในการทํางานและงานบริการเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ในดานการศึกษา คอมพิวเตอรไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและเครื่องมือในการเรียนการสอน
เป น จํ านวนมากทํ า ให ค อมพิ ว เตอร เ ป น เครื่ อ งมื อ ที่ นิ ย มใช กั นอย า งแพร ห ลายแม กระทั่ ง ในระดั บ ครั ว เรื อ น และจาก
ความก าวหน า ของเทคโนโลยี ที่ ไ ด กล าวมาข างต น ผู วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจในการบู ร ณาการการประเมิ นทางจิ ต วิ ท ยาและ
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เทคโนโลยี คอมพิ วเตอรเ พื่อสร างเครื่องมื อที่ มีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้นทั้ง ในดานการเก็ บรวบรวมข อมู ล ความแม นยํ าในการ
วิเคราะหขอมูล อีกทั้งลดการใชทรัพยากรตางๆ (เวลา กระดาษ เปนตน)
จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยารูปแบบคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพและมีคาความเชื่อมั่นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยารูปแบบเดิม
โดยการบูรณาการ
ระหวางการวัดทางจิตวิทยาในเรื่องของตนทุนทางจิตวิทยาและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ซึ่งจะทําใหการประเมินตนทุนทาง
จิตวิทยามีความสะดวกในการใชงานและสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ทันสมัยของคนไทยมากขึ้น
สมมติฐานการวิจัย
1. แบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบคอมพิวเตอรจะมีคาความเชื่อมั่นและสหสัมพันธที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับแบบ
ประเมินตนทุนทางจิตวิทยารูปแบบเดิม
2. ผูใชแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบคอมพิวเตอรมีความพึงพอใจในการใชแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา
รูปแบบคอมพิวเตอร
วัตถุประสงคการวิจัย
3. เพื่อพัฒนาแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับแบบประเมิน
ตนทุนทางจิตวิทยารูปแบบเดิม
4. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการใชแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบคอมพิวเตอร
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษานํารองเพื่อพัฒนาแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ
และศึกษาระดับความพึงพอใจในการใชเครื่องมือ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมประชากรคือนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนปว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
(แพร-นาน) ซึ่งมีความพรอมในดานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนปว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร-นาน) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบคอมพิวเตอรที่พัฒนาโดยผูวิจัย
2. แบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาของ หฤทัยทิพย ตัณฑเทศ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบรายงานตนเองทั้งหมด 53 ขอ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบคอมพิวเตอร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อลดความผิดพลาดในการประเมินผลโดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการคิดคะแนน
2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
ตนทุนทางจิตวิทยา (Psychological Capital)
ตนทุนทางจิตวิทยาคือการศึกษาลักษณะในเชิงบวกของบุคคลซึ่งสามารถวัดและพัฒนาอีกทั้งสามารถ
เพิ่มพูนความสามารถได (Youssef & Luthans, 2007) ตนทุนทางจิตวิทยาประกอบไปดวยองคประกอบซึ่งสามารถ
พัฒนาได (state-like) 4 องคประกอบ ไดแก การมีความหวังมีพลังที่จะนําไปสูเปาหมาย (hope) การเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของตนเอง (Self efficacy) การฟนตัวเมื่อเผชิญกับปญหาหรือความทุกข (resilience) และการมีมุมมอง
ตอชีวิตและโลกในเชิงบวก (optimism) (Luthans, Youssef & Avolio, 2007)
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แบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอร (The DEVELOPMENT OF THAIPSYCHOLOGICAL CAPITAL INVENTORY COMPUTERIZED VERSION)
แบบสอบถามที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประมวลผล ใหคะแนน และคํานวนผลของกลุมตัวอยาง
โดยพัฒนามาจากแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย
ประสิทธิภาพ (Efficiency)
แบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทยมีคาความเชื่อมั่น (reliability) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(correlation) ที่สูงเมื่อเทียบกับแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยารูปแบบเดิมเมื่อทดสอบกับกลุมตัวอยาง
ความพึงพอใจ (Satisfaction)
ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ใชแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยารูปแบบคอมพิวเตอร วัดจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยารูปแบบคอมพิวเตอร โดยแบงเปน 5 ระดับ คือ
พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจ พึงพอใจนอย พึงพอใจนอยที่สุด
คาความเชื่อมั่น (Reliability)
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบคือคาความคงที่ของคะแนนที่วัดไดจากแบบทดสอบฉบับนั้น กลาวคือเมื่อนํา
แบบทดสอบไปวัดกับผูทําแบบทดสอบกลุมเดียวกัน 2 ครั้งหรือมากกวา คะแนนที่ไดจากการวัดจะมีความคงที่
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลสามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ การพัฒนาแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา
สําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอรและการเก็บรวมรวบขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ในแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย
รูปแบบคอมพิวเตอรมีเนื้อหามาจากแบบประเมิน
ตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทยของ หฤทัยทิพย ตัณฑเทศ โดยผูวิจัยทําการออกแบบรูปแบบการนําเสนอขอความ
รูปภาพ สื่อและมัลติมีเดีย รวมทั้งการเขียนคําสั่งในการประมวลผลการทําแบบประเมิน
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางแบบกลุม(Cluster Random Sampling) จากนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่4-6 โรงเรียนปวจังหวัดนาน จํานวน 140 คน จากนั้นแบงกลุมตัวอยางออกเปน2 กลุมโดยโดย
กลุมที่ 1 ทําแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบคอมพิวเตอรแลวจากนั้นจึงแบบแบบประเมินตนทุนทาง
จิตวิทยารูปแบบเดิม และในกลุม 2 จะทําในทางกลับกัน กลาวคือ ทําแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยารูปแบบเดิม
กอนจากนั้นจึงตามดวยแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยารูปแบบคอมพิวเตอร ใชเวลาประมาณ 20-30 นาที
หลังจากผูรวมวิจัยตอบแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาเรียบรอยแลวจึงตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช
งานแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบคอมพิวเตอร
2. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยกระบวนการทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS เพื่อหา
- คาความเชื่อมั่นภายใน (internal consistency reliability) โดยหาคาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach
Alpha) ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
- คาคาสหสัมพันธ ( Correlation ) ของแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอร
และแบบประเมินรูปแบบเดิมวัดจากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
(Pearson’s
Correlation
Coefficient)
- วิเคราะหขอมูลทั่วไปและระดับความพึงพอใจดวยกระบวนการทางสถิติเพื่อหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
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ผลการวิจัย
1.การศึกษาคาความเชื่อมั่นภายใน (internal consistency reliability) ของแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา สําหรับคนไทย
รูปแบบคอมพิวเตอร และแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทยรูปแบบเดิมการหาคาความเชื่อมั่นภายในของแบบ
ประเมินทั้ง 2 ฉบับนี้วัดโดยหาคาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach Alpha)
ตาราง 1.1 คาความเชื่อมั่นภายในของแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอร และแบบประเมิน
ตนทุนทางจิตวิทยารูปแบบเดิม ( n = 140)
แบบประเมิน
คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
(coefficient of reliability)
รูปแบบคอมพิวเตอร

.952

รูปแบบเดิม
.952
จากตาราง 1.1 แสดงใหเห็นวาแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบคอมพิวเตอรและแบบประเมิน ตนทุนทาง
จิตวิทยารูปแบบเดิมมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง (0.952)
2. คาสหสัมพันธ ( Correlation ) ของแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบ คอมพิวเตอรการหาคา
สหสัมพันธของแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทยรูปแบบคอมพิวเตอรและแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา
สําหรับคนไทย รูปแบบเดิมวัดจากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
ตาราง 2.1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอรและแบบ
ประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบเดิม ( n = 140)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคน
.986**
ไทย รูปแบบคอมพิวเตอรและรูปแบบเดิม
** Correlation was significant at the 0.01 level (2-tailed)
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย
รูปแบบ
คอมพิวเตอรและรูปแบบเดิมที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 พบวาแบบประเมินทั้ง 2 รูปแบบมีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง (r =
.986)
3. ความพึงพอใจในการใชงานแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอร
ตาราง 3.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ
เพศ
รวม

จํานวน
52
88
140

1. ชาย
2. หญิง
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รอยละ
37.1
62.9
100

ตาราง 3.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอรที่มี เพศ
แตกตางกัน
หัวขอ
1 ภาพประกอบทําใหเกิดความนาสนใจ
2 รูปแบบและขนาดตัวอักษรอานงาย ดึงดูดใจ
3 การใชสีพื้นหลังมีความเหมาะสม
4 ความสวยงามในการออกแบบโดยรวม
5 ออกแบบใชงานงาย เมนูไมซับซอน
6 กระบวนการทํางานของระบบมีความรวดเร็วใน
การใชบริการ
7 ความรวดเร็วในการประมวลผลและใหขอมูล
ตอบกลับ
8 ความพึงพอใจในภาพรวมในการใชงาน
โปรแกรม

เพศ

Mean

S.D

Min

Max

P-Value

ชาย

4.31

.729

3

5

.404

หญิง

4.47

.660

3

5

ชาย

4.37

.627

3

5

หญิง

4.56

.584

3

5

ชาย

4.31

.701

3

5

หญิง

4.45

.605

3

5

ชาย

4.40

.721

2

5

หญิง

4.53

.606

3

5

ชาย

4.60

.603

3

5

หญิง

4.58

.582

3

5

ชาย

4.46

.670

2

5

หญิง

4.65

.568

3

5

ชาย

4.54

.576

3

5

หญิง

4.66

.544

3

5

ชาย

4.35

.623

3

5

หญิง

4.58

.562

3

5

.533
.249
.283
.955
.085

.164
.374

ผลการทดสอบดวยคาสถิติแบบ 2 กลุมที่เปนอิสระตอกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา กลุมตัวอยางที่ใชแบบ
ประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอรไมแตกตางกัน
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ตาราง 3.3 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใชงานแบบประเมินตนทุนทาง จิตวิทยา รูปแบบ
คอมพิวเตอรรายขอของกลุมตัวอยางที่ ( n = 140)
หัวขอ

Mean

S.D

Min

Max

ระดับความพึงพอใจ

1 ภาพประกอบทําใหเกิดความนาสนใจ

4.41

.688

3

5

พึงพอใจมาก

2 รูปแบบและขนาดตัวอักษรอานงาย ดึงดูด
ใจ

4.49

.606

3

5

พึงพอใจมาก

3 การใชสีพื้นหลังมีความเหมาะสม

4.40

.644

3

5

พึงพอใจมาก

4 ความสวยงามในการออกแบบโดยรวม

4.49

.651

2

5

พึงพอใจมาก

5 ออกแบบใชงานงาย เมนูไมซับซอน

4.59

.587

3

5

พึงพอใจมาก

6 กระบวนการทํางานของระบบมีความ
รวดเร็วในการใชบริการ

4.58

.612

2

5

พึงพอใจมาก

7 ความรวดเร็วในการประมวลผลและให
ขอมูลตอบกลับ

4.61

.557

3

5

พึงพอใจมาก

8 ความพึงพอใจในภาพรวมในการใชงาน
โปรแกรม

4.49

.594

3

5

พึงพอใจมาก

จากตาราง 3.3ความพึงพอใจในการใชงานแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอร
พบวาในภาพรวม กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการใชงานระดับมาก (xˉ= 4.49) โดยมี คาเฉลี่ยในการประเมินความพึงพอใจ
ในแตละดานอยูระหวาง 4.40 - 4.6161 ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความพอใจมากในการใชงานแบบประเมินในทุกๆ
ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความรวดเร็วในการประมวลผลและการใหขอมูลตอบกลับและการออกแบบใชงานที่งายไมซับซอน
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ในแงของreliability และ correlation เมื่อเทียบกับแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยารูปแบบเดิม อีกทั้งศึกษาความพึงพอใจใน
การใชงานแบบประเมินรูปแบบคอมพิวเตอร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบบออกเปน 3 สวน ไดแก แบบประเมินตนทุนทาง
จิตวิทยารูปแบบคอมพิวเตอร, แบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย โดยหฤทัยทิพย ตัณตเทศและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใชงานแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยารูปแบบคอมพิวเตอร งานวิจัยในครั้งนี้ไดดําเนินการโดยการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางในนักเรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียนปว จังหวัดนาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 140 คน
การอภิปรายผล
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนาแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอรที่
มีประสิทธิภาพโดยพัฒนามาจากแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทยรูปแบบ paper-pencil ผูวิจัยทําการพัฒนา
แบบประเมิน รูปแบบคอมพิวเตอรและหาคาทางสถิติในแงของคาความเชื่อมั่น (reliability) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(Correlation coefficient) เมื่อเปรียบเทียบกับแบบประเมินรูปแบบเดิม และศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานแบบประเมิน
รูปแบบคอมพิวเตอร
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จากผลการศึกษาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบ
คอมพิวเตอรและแบบประเมินรูปแบบเดิมพบวา คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้ง 2 รูปแบบอยูในระดับสูง (α = 0.952)
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ 1ซึ่งเปนหลักฐานที่นาพอใจในการวัดความสอดคลองภายในเนื้อหา (internal consistency) เมื่อ
พิจารณาตามแนวคิดของ Fischer and Corcoran ซึ่งระบุไววาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นในระดับสูงอยูระหวาง 0.71 - 1.00
สอดคลองกับแนวคิดของ Williams ซึ่งไดระบุไววาคาความสอดคลองภายในที่ 0.80 จัดอยูในระดับคอนขางบวก (ดี)
นอกจากนี้ยังพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทยทั้ง 2 รูปแบบมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูในระดับสูง (r = 0.986) ในระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงใหเห็นวาแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา
สําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอรมีความสัมพันธในระดับที่สูงกับแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปเดิม
กลาวคือ หากผูใชงานมีผลการประเมินในแบบประเมินในรูปแบบคอมพิวเตอรที่สูง ผูใชงานแบบประเมินในรูปแบบเดิมก็จะ
ไดผลการประเมินในระดับที่สูงเชนกัน สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวาแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบ
คอมพิวเตอรสามารถใชแทนแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบเดิมได ผลลัพธเหลานี้สอดคลองกับงานวิจัยที่นาเชื่อถือ
อื่นๆอีกจํานวนมาก Vallejo และคณะทําการวิเคราะหแบบคัดกรองพยาธิสภาพทางจิต (psychopathology screening
questionnaires) รูปแบบออนไลน 2 ฉบับคือ the General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) และ the Symptoms
Check-List-90-Revised (SCL-90-R) พบวา แบบสอบถาม the General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) รูปแบบ
ออนไลนคาความเชื่อมั่นที่เทียบเคียงกับแบบสอบถามรูปแบบเดิม (paper-and-pencil versions) (∝ = 0.90) นอกจากนี้ยัง
พบวา แบบสอบถาม the Symptoms Check-List-90-Revised (SCL-90-R) รูปแบบออนไลนมีคาความเชื่อมั่นสูงกวา
รูปแบบกระดาษ-ดินสอ (∝ = 0.97 และ 0.96 ตามลําดับ) Gualtieri และ Johnson ทําการศึกษาคาความเชื่อมั่นของ CNS
Vital Signs (CNSVS) รูปแบบคอมพิวเตอรซึ่งเปนชุดแบบทดสอบสามารถเชิงการคิดความเขาใจ (computerized
neurocognitive test battery) ที่เปนที่รูจักพบวา คาความเชื่อมั่นในแตละดานอยูระหวาง 0.60 - 0.85 เหมาะที่จะนํามาใช
เปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลทางคลินิกแบบคราวๆ (suitable to be used as brief clinical evaluation
instruments) Choและคณะไดพัฒนาของแบบคัดกรอง Dementia รูปแบบคอมพิวเตอร (computerized Dementia
Screening Test : CDST) ในประเทศเกาหลีและศึกษาคาความเชื่อมั่น (reliability)ของแบบคัดกรองพบวา คาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับอยูที่ 0.89 ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสามารถนํามาเปนเครื่องมือคัดกรองในการคัดกรองผูที่เปน dementia
เบื้องตนได
ในดานความพึงพอใจในการใชงานแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอรพบวากลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความรวดเร็วในการประมวลผลและ
การใหขอมูลตอบกลับและการออกแบบใชงานที่งาย ไมซับซอนโดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชโปรแกรมโดยรวมอยูที่
4.49 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ 2 กลาวคือกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการใชงานแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับ
คนไทย รูปแบบคอมพิวเตอร
จากที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา แบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอรมีประสิทธิ์
ภาพสูงในแงของความเชื่อมั่น (reliability) ในการประเมินตนทุนทางจิตวิทยาของแตละบุคคล อีกทั้งมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับแบบประเมินรุนเดิม สามารถใชงานแทนแบบประเมินรูปแบบเดิมได ผูใชงานแบบประเมิน
รูปแบบคอมพิวเตอรมีความพึงพอใจในการใชงานอยูในระดับสูง ซึ่งเปนที่นาพิจารณาวาในอนาคตแบบประเมิน รูปแบบ
คอมพิวเตอรจะถูกนํามาใชใหบริการในการประเมินทางจิตวิทยาเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใชงานแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยาสําหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอรมาจากกลุมที่มีความสนใจและคุนเคยกับการใชงาน
คอมพิวเตอร ดังนั้นในการใชงานกับกลุมที่แตกตางกันระดับความพึงพอใจของผูใชงานแบบประเมิน รูปแบบคอมพิวเตอรอาจ
แตกตางกัน ทําใหอาจมีขอจํากัดในแงการใชงานเนื่องจากผูตอบแบบประเมินอาจตองเปนผูที่มีความคุนเคยหรือทักษะในการ
ใชคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อความสะดวกในการใชงาน
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สรุปผล
งานวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปได ดังนี้
แบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบคอมพิวเตอรมี internal consistency reliability อยูในระดับสูง ที่ 0.952
แบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยารูปแบบคอมพิวเตอรมีความสัมพันธเชิงบวกกับแบบประเมินรูปแบบเดิมที่.986แสดง
ใหเห็นวาแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบคอมพิวเตอรสามารถใชแทนแบบประเมินรูปแบบเดิมได
กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจในการใชงานโปรแกรมแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยารูปแบบคอมพิวเตอรอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก
จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยา รูปแบบคอมพิวเตอรมีคาความเชื่อมั่นที่มี
ประสิทธิภาพในการประเมินตนทุนทางจิตวิทยาของบุคคลนอกเหนือจากแบบประเมินรูปแบบเดิมอีกทั้งยังไดรับความพึงพอใจ
จากผูใชงาน
ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาตอไปควรทําเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้กับประชากรในกลุมอื่นๆ
2. การศึกษาโดยนําปจจัยอื่นๆมารวมพิจารณา เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา
3. ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนขอมูลแบบประเมินตนทุนทางจิตวิทยารูปแบบ paper-pencil ควรมีการปรับปรุงขอมูล
ในแบบประเมินรูปแบบคอมพิวเตอรดวยและควรมีการอัพเดตโปรแกรมอยูตลอดทั้งในเรื่องของการแกไขขอบกพรองและ
ขอมูลในโปรแกรม
เอกสารอางอิง
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. รายงานประจําปกรมสุขภาพจิตปงบประมาณ 2557. [online]. Available from:
http://www.dmh.go.th/ebook/
สุชีรา ภัทรายุตวรรตน. (2548). คูมือการวัดทางจิตวิทยา : Manual of Psychological Testing. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ เมดิคัล มีเดีย.
สุชีรา ภัทรายุตวรรตน. (2546). ทฤษฎีการวิจัยและการใชสถิติในการวิจัยเชิงจิตวิทยา.กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล.
สุวัฒน เรียวโชติสกุล. แนวทางการพัฒนารูปแบบและโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนทางไกลผานสื่อ อินเทอรเน็ต.
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544
วุฒิชัย ประสารสาย.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน : นวัตกรรมเพื่อการศึกษา.กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซส มีเดีย, 2548.
Avey, J. B., Luthans, F., Smith, R. M., & Palmer, N. F. (2010). Impact of positive psychological capital on
employee well-being over time. Journal of occupational health psychology, 15(1), 17.
Avey, J. B., Wernsing, T. S., & Luthans, F. (2008). Can positive employees help positive organizational
change? Impact of psychological capital and emotions on relevant attitudes and behaviors. The
Journal of Applied Behavioral Science, 44(1), 48-70.
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory : An agentive perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1-26.
Bandura, A. (2006). Guide for Constructing Self-efficacy Scales. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents,
Information Age Publishing, 307-337.
Barnard, G. W., Robbins, L., Tingle, D., Shaw, T., & Newman, G. (1987). Development of a computerized
sexual assessment laboratory. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law
Online, 15(4), 339-347.
Berk E. Laura. (2011). Chapter 14 Emotional and Social Development in Early Adulthood. Exploring
Lifespan Development (2nd ed.). Illinois State University. Pearson, 364-393.

348

Bitsika1, V., Sharpley, F. C. & Peters, K. (2010). How is resilience associated with anxiety and depression?
Analysis of factor score interactions within a homogeneous sample. The
German Journal of
Psychiatry, 13, 9-13.
Brandt T., Gomes F. S. Jorge & Boyanova D. (2011). Personality and psychological capital as indicators of
future job success?: A multiculture comparison between three European countries. The Finnish
Journal of Business Economic, 3, 263-289.
Butcher, J. N., Perry, J., & Hahn, J. (2004). Computers in clinical assessment: Historical developments,
present status, and future challenges. Journal of Clinical Psychology, 60(3), 331-345.
Butcher, J. N., Perry, J. N., & Atlis, M. M. (2000). Validity and utility of computer-based test interpretation.
Psychological assessment, 12(1), 6.
Carr, A. (2004). Positive psychology: the Science of Happiness and Human Strengths, New York: Routledge.
Cho, B., Yang, J., Kim, S., Yang, D. W., Park, M., & Chey, J. (2002). The validity and reliability of a
Computerized Dementia Screening Test developed in Korea. Journal of the neurological sciences,
203, 109-114.
Diržytė, A. (2013). Research on positivity and psychological capital at science and study institutions in the
USA. Intelektinė ekonomika(7 (3), 389-395.
Gualtieri, C. T., & Johnson, L. G. (2006). Reliability and validity of a computerized neurocognitive test
battery, CNS Vital Signs. Archives of Clinical Neuropsychology, 21(7), 623-643.
Harms, P. D., & Luthans, F. (2012). Measuring implicit psychological constructs in organizational behavior:
An example using psychological capital. Journal of organizational behavior, 33(4), 589-594.
Haruethitip Tuntatead. (2012). The development of Thai-psychological Capital Inventory. (Master of
Science), Mahidol, Mahidol University
Krkovic, K., Pasztor-Kovacs, A., Molnar, G., & Greiff, S. (2013). New technologies in psychological
assessment: The example of computer-based collaborative problem solving assessment.
Larson, M. D., Norman, S. M., Hughes, L. W., & Avey, J. B. (2013). Psychological capital: a new lens for
understanding employee fit and attitudes. International Journal of Leadership Studies, 8(1), 28-43.
Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., & Peterson, S. J. (2010). The development and resulting performance
impact of positive psychological capital. Human resource development quarterly, 21(1), 41-67.
Luthans, F., Avolio, B. J., & Avey, J. B. (2007). Psychological Capital (PsyCap) Questionnaire (PCQ). Mind
Garden, Inc. www. mindgarden. com.
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement
and relationship with performance and satisfaction. Personnel psychology, 60(3), 541-572.
Luthans, F., Luthans, K. W., & Luthans, B. C. (2004). Positive psychological capital: Beyond human and
social capital. Business horizons, 47(1), 45-50.
Luthans, F., Norman, S. M., Avolio, B. J., & Avey, J. B. (2008). The mediating role of psychological capital in
the supportive organizational climate—employee performance relationship. Journal of
organizational behavior, 29(2), 219-238.
Luthans, F., Norman, S. M., Avolio, B. J., & Avey, J. B. (2008). The mediating role of psychological capital in
the supportive organizational climate—employee performance relationship. Journal of
organizational behavior, 29(2), 219-238.
Luthans, F., Youssef-Morgan, C. M., & Avolio, B. J. (2015). Psychological capital and beyond: Oxford
University Press.

349

Nintranon, W. (2007). The Development of the Life Distress Inventory Computerized Version. MAHIDOL
UNIVERSITY.
Ofori, G. (2008). Role of psychological capital (PsyCap) in leadership effectiveness.
Paker, K. S. (1998). Enhancing Role Breadth Self-efficacy: The Role of Job Enrichment and Other
Organizational Interventions. Journal of Applied Psychology, 83(6), 835-852.
Patapas, A., & Smalskys, V. (2013). Relationship between Organizational Commitment, Job Satisfaction, and
Positive Psychological Capital in Lithuanian Organizations. International Journal of Business and
Social Science, 4(12).
Peck, K. L., & Hannafin, M. J. (1988). The design, development & evaluation of instructional software:
Macmillan Publishing Co., Inc., Indianapolis, IN.
Peterson, C. (2008). What Is Positive Psychology, and What Is It Not? Psychology Today. from
http://www.psychologytoday.com/blog/the-good-life/200805/what-is-positive-psychology-andwhat-is-it-not
Sanjamsai, S. (2007). The Development of the Thai Mental Health Questionnaire Computerized Version.
MAHIDOL UNIVERSITY.
Sheldon, K. M., & King, L. (2001). Why positive psychology is necessary. American psychologist, 56(3), 216.
Shepperd A. J., Maroto J. J., Pbert A. L. (1996). Dispositional Optimism as a Predictor of Health
Chang among Cardiac Patients. Journal of Research in Personality, 30, 517-534.
Snyder C.R. & Shane J. L. (2007). Positive Psychology: Classifications and measures of Human
Strengths and Positive Outcomes, California: Sage Publications, Inc.
Snyder, C. R., Sympson, S. C., Ybasco, F. C., Borders, T. F., Babyak, M. A., & Higgins, R. L. (1996).
Development and validation of the State Hope Scale. Journal of personality and social
psychology, 70(2), 321.
Songsomboon, T. (2007). The Development of the Pictorial Thai Quality of Life Computerized Version.
MAHIDOL UNIVERSITY.
Vallejo, M. A., Jordán, C. M., Díaz, M. I., Comeche, M. I., & Ortega, J. (2007). Psychological assessment via
the internet: a reliability and validity study of online (vs paper-and-pencil) versions of the General
Health Questionnaire-28 (GHQ-28) and the Symptoms Check-List-90-Revised (SCL-90-R). Journal of
Medical Internet Research, 9(1), e2.
Wagnild M. G. (2009). A Review of the Resilience Scale. Journal of Nursing Measurement, Springer
Publishing Company, 17(2), 105-113.
Wagnild M. G. (2009). The Resilience Scale User’s Guide for the US English version of the Resilience
Scale and the 14-Item Resilience Scale (RS-14).Worden, MT: The Resilience Center.
World Health Organization. (2007). Raising Awareness of Stress at work in developing countries. Protecting
workers health series No.6, 7-22.
Youssef, C.M,& Luthans, F. (2007). Positive organizational behavior in the workplace: The impact of hope,
optimism and resiliency. Journal of Management, Sage Publications, Inc., 33(5), 774-800.
Youssef-Morgan, C. M., & Luthans, F. (2015). Psychological capital and well-being. Stress and Health, 31(3),
180-188.

350

ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประชาธิปตย พงษภิญโญ1 และไชยา ยิ้มวิไล2
1

2

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปุทม

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ” มีวัตถุประสงค
เพื่อทําการศึกษา (1) ระดับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ (2) ปจจัยที่มีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ และ
(3) แนวทางหรือตัวแบบในการบริหารจัดการ ของกรมวิชาการเกษตร โดยทําการศึกษาวิจัยรวมกันทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ มีกลุมตัวอยางเปนบุคลากรภายในกรมวิชาการเกษตรในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณจํานวน 352 คน และ18 คน
สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการกับผลสัมฤทธิ์
การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตรนั้นมีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญ จากผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์
การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตรในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากโดยมีดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการมี
คาเฉลี่ยสูงสุด และปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากโดยมีปจจัยดานวัฒนธรรม
องคการและทรัพยากรการบริหารมีคาเฉลี่ยสูงสุด เมื่อนําผลที่ไดมาวิเคราะหหาความสัมพันธแบบถดถอยพหุคูณพบวา ปจจัยที่
มีผลตอผลสั มฤทธิ์การบริห ารจั ดการของกรมวิช าการเกษตรในดานทรัพยากรการบริหารและการบริห ารงานภาครัฐ แบบ
เครือขายมีอิทธิพลในการทํานายความเปนไปไดของผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตรไดในภาพรวม จาก
การศึ กษาวิ จั ย ในเชิ ง คุ ณ ภาพสามารถสรุ ป ได วาป ญ หาและอุ ป สรรคของการบริ ห ารจั ด การของกรมวิ ช าการเกษตรจะ
เนื่องมาจากการขาดความชัดเจนและตอเนื่องในนโยบายของรัฐบาล การขาดการสนับสนุนอัตรากําลังและงบประมาณ
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ,์ การบริหารจัดการ, กรมวิชาการเกษตร
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The Achievement in Management of Department of Agriculture, Ministry of
Agriculture and Cooperatives
Abstract
This study focused on: (1) the magnitude of achievement in management of the Department of
Agriculture; (2) factors relating to the achievement in management of Department of Agriculture; and (3)
finding appropriate measures to support the achievement in management of Department of Agriculture.
Mixed research methods by combining of quantitative and qualitative research were used in this study.
The sample in this study were the personnel of the Department of Agriculture with sampling size of 352
persons and 18 persons for quantitative and qualitative study, respectively. The finding from this study
were found that the relationship between the factors affecting the achievement in management of
Department of Agriculture were related with positive significant. The overall achievement in management
of the Department of Agriculture, as indicated by sample group, was rated good with the highest rank in
the effectiveness area. The overall factor affecting achievement in management of the Department of
Agriculture were rated at a high level with great contributions from organizational culture and resource
management. From multiple regression analysis, it was also found that the resource management andthe
public administration network were shown to highly contribute to the prediction of the results of
management of the Department of Agriculture. The findings from the qualitative study indicated that the
problems and obstacles in management of Department of Agriculture were from fluidity and no
continuity in government policy and from shortages in manpower and budget.
Keywords: achievement, management department of agriculture
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บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีพื้นฐานและความพรอมดานการเกษตร ทั้งทรัพยากร และสภาพการเกษตร ที่เหมาะสม
ทําให พืช หลายชนิ ด เป นเอกลั กษณ กล าวได วาภาคเกษตรมีบ ทบาทความสํ าคั ญ อย างยิ่ง ต อระบบเศรษฐกิ จของประเทศ
เนื่องจากเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก เปนแหลงผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก กอใหเกิดความมั่นคงดานอาหาร เปนฐานวัตถุดิ บ
ใหกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ สรางรายไดใหกับประเทศ และการพัฒนาภาคเกษตรใหยั่งยืนถือเปนหัวใจของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนื่องจากการสงออกสินคาทางการเกษตรเปนปจจัยหลักที่ทํารายไดสูงสุดใหกับประเทศ
กอรปกับรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของภาคเกษตรจึงไดบรรจุแผนพัฒนาการเกษตรในสวนของยุทธศาสตรความเขมแข็ง
ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (ป พ.ศ. 2555-2559)
ที่เนนความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและสามารถใชประโยชนไดอยาง
ยั่งยืน ทําใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิต อาหาร โดยการเพิ่ มประสิทธิ ภาพและศั กยภาพการผลิตภาคเกษตร การวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเปนปจจัยหลักตอการพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศใหเกิดความยั่งยืน
การปฏิบตั ิงานของกรมวิชาการเกษตร จะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ ได้ ตามเป้าหมายทีได้ ตั งไว้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จําเป็ นต้ องการการศึกษาถึงปั จจัยและวิธีการบริหารทีเกียวข้ อง รวมถึงการศึกษาสภาพปั ญหาและอุปสรรคทีเกิดขึ น
เพือให้ ได้ แนวทางการบริหารจัดการภารกิจ อันนําไปสู่ผลสั มฤทธิ การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร การศึกษาครั งนี
จึงเป็ นการมุ่งศึกษาถึงประเด็นต่าง ๆ ทีเข้ ามาเกียวข้ องและสัมพันธ์ กับผลสั มฤทธิ ของการบริการจัดการตามตัวชี วัดของ
กระทรวงฯ ทั งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพือให้ ได้ ข้อมูลทีสอดคล้ องกับทฤษฎีในเชิงวิชาการ รวมไปถึงประเด็นข้ อค้ นพบ
ใหม่ๆทีเกียวข้ องกับการบริหารจัดการภารกิจของกรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของ กรมวิชาการเกษตร
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของ กรมวิชาการเกษตร
3. แนวทางหรือตัวแบบในบริหารจัดการของ กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากรสําหรับประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก เจาหนาที่ทุกระดับ ทุกประเภทในสังกัด
หนวยงานดานวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร โดยผูวิจัยไดกําหนดลักษณะของประชากรออกเปน 3 ประเภทคือ คณะ
ผูบริหาร ขาราชการ และพนักงานราชการ
2. ขอบเขตตัวแปรศึกษาถึงแนวคิดที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการ โดยมุงศึกษาเฉพาะ
ดาน (1) วัฒนธรรมองคการ (2) ทรัพยากรการบริหาร (3) ลักษณะองคการ (4) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (5) การบริหารงาน
ภาครัฐ แบบเครื อขาย และศึกษาถึ ง ผลสั มฤทธิ์การบริ ห ารจั ดการของ กรมวิ ช าการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประกอบดวย 2 มิติ 4 ประเด็น มิติภายนอกไดแก (1) ประเด็นดานประสิทธิผลตามพันธกิจ (2) ประเด็นดานคุณภาพการ
ใหบริการ ส วนมิติภ ายในประกอบดวย (1) ประเด็ นดานประสิท ธิภาพของการปฏิบั ติราชการ (2) ประเด็นด านการพัฒนา
องคการ
3. ขอบเขตเวลาระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการศึกษารวม 12 เดือน ตั้งแต
มิถุนายน 2558 ถึง มิถุนายน 2559
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคคล
1) ตําแหนง
2) อายุ
3) อายุงาน
4) ระดับการศึกษา
5) เงินเดือน

ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของ กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2557)
1) ประเด็นดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
2) ประเด็นดานคุณภาพการใหบริการ
3) ประเด็นดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ
4) ประเด็นดานการพัฒนาองคการ

ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์การบริหาร
จัดการ
1) วัฒนธรรมองคการ (Charles B.
Handy, 2009)
2) ลักษณะขององคการ (Gareth
Morgan, 1997)
3) ทรัพยากรการบริหาร
4) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
(Bernard M. Bass & Ronald E.
Riggio, 2006)
5) การบริหารงานภาครัฐแบบ
เครือขาย (Robert Agranoff, 2006)

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ความเชื่อ คานิยม และพฤติกรรมของสมาชิกในองคการที่มีตอองคการ เพื่อ
ใชเปนสิ่งยึดถือและปฏิบัติรวมกัน หากองคการมีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งยอมจะชวยใหการขับเคลื่อนกิจกรรตางๆไดรับ
ความรวมมือรวมใจจากสมาชิก และนํ าไปสูการประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีป ระสิทธิภ าพในการวิจัย เกี่ยวกั บ
วัฒนธรรมองคการในครั้งนี้จะใชแนวคิดของ Charles B. Handy (2009) ที่ไดกลาวถึงประเภทของวัฒนธรรมองคการไวใน
หนังสือเรื่อง Gods of Management: The Changing Work of Organization.
2. ลักษณะองคการหมายถึงการจัดรูปแบบ โครงสราง และระเบียบปฏิบัติภายในขององคการ เพื่อใหสมาชิก
สามารถปฏิบัติง านตามนโยบาย และแผนการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบตามที่ไดกําหนดไว โดยที่รูปแบบขององคก ารที่
เหมาะสมนั้นจะช วยใหสมาชิกสามารถปฏิบัติงานได อยางคลองตัว และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ภายใตการเปลี่ ยนแปลงของบริบ ท
แวดล อมทั้ งในเชิง ปริม าณและคณภาพไดอยางถูกต อง มีประสิทธิ ภาพและทันท วงที ในการวิ จัยจะใช แนวคิดของ Gareth
Morgan (1997) ในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. ทรัพยากรการบริหารจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทรัพยากรการ
บริหาร สามารถสรุปไดวาปจจัยที่เ หมาะสมในการดํ าเนินงานตามพันธกิจและเปาหมายขององคการนั้นประกอบไปดว ย 6
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ปจจัย ไดแ ก (1) ทรัพ ยากรบุค คล (2) งบประมาณ (3) วัส ดุอุปกรณ (4) การจั ดการ (5) เทคโนโลยี สารสนเทศ และ (6)
การตลาดสําหรับภาครัฐ
4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหมายถึงพฤติกรรมของการบริหารที่มีการแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการ
จัดการ เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานเพื่อชวยใหบุคลากรในองคการมีความพยายามผลิตผลงานใหดีขึ้นกวาเดิม รวมทั้ง
พัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคลากรไปสูระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะนํามาสูผลประโยชนขององคการในอนาคต ตามแนวคิด
ของ Berbard M. Bass (1997, p. 756-757)
5. การบริหารงานภาครัฐแบบเครือขาย หมายถึงการจัดรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของการบริหารที่
มีลักษณะเปนการสรางความสัมพันธ ความรวมมือ และเชื่อมโยงการทํางานขององคการตางๆเขาดวยกัน เพื่อรวมกันทําและ
โครงการต างๆ ในการศึกษาวิ จัย ครั้ งนี้ จะมุ ง เนนไปที่ การศึ กษาการบริ ห ารงานภาครัฐ แบบเครื อขาย (Governing by
Network) ตามแนวคิดของ Robert Agranoff (2006:p.55-65) ที่ไดกลาวถึงลักษณะของเครือขายที่ไดเขามาทํางานพึ่งพากัน
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลหรือรวมกันกําหนดนโยบายและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมกัน
6. การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ศึกษาตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2546,
หนา 3) ที่ไดอธิบายถึงการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์วา หมายถึงวิธีการบริหารที่มุงเนนสัมฤทธิ์ผลขององคการเปนหลัก การ
ปฏิบัติงานขององคการมีผลสัมฤทธิ์เพียงใดพิจารณาไดจากการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงกับ เปาหมายที่
กําหนด
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จีรวัฏฐ บุญวัฒนาภรณ (2556, หนา 1-2) วิจัยเรื่อง ผลสัม ฤทธิ์การบริหารจั ดการของกองบัง คับการปราบปราม
กองบั ญ ชาการตํ ารวจสอบสวนกลาง สํ านั กงานตํ ารวจแห ง ชาติ พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ การบริ ห ารจัด การของกองบั ง คั บ การ
ปราบปรามมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง ความสัมพั นธระหวางปจจั ยที่ผลตอผลสัมฤทธิ์การบริห ารจัด การกั บผลสัมฤทธิ์การบริหารจัด การของกองบัง คั บการ
ปราบปรามมีค วามสั มพันธกันในทางบวกอย างมี นัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ วัฒนธรรมองค การมีความสั มพันธ ในทางบวกกั บ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกองบังคับการปราบปรามมาก
March L. To., Herman H.M. Tse & Neal M. Ashkanasy (2015, p.543-556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษารูปแบบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีผลและสงผลตอรูปแบบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน โดยผูวิจัยไดพัฒนา
รูปแบบของความสั มพันธระหวางภาวะผู นําการเปลี่ย นแปลงที่ มีผลตอรู ปแบบการปฏิ บัติง าน โดยจากผลการศึ กษาพบว า
ภาวะผู นําการเปลี่ ย นแปลงนั้ นส ง ผลอย างมี นัย สํ าคั ญ ในทั้ ง ระหว างบุ ค คล, ส ง ผ านไปยั ง บุ ค คลอื่ น และส ง ผลต อทั้ ง กลุ ม
ผูปฏิบัติงาน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods Research) โดยนําวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เขามาใชในการทําวิจัยรวมกันเพื่อให
ไดคําตอบตามวัตถุประสงค
2. ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ
ขั้นตอนที่ 2 สําหรับการศึกษาเชิงปริ มาณจะสรางเครื่องมือโดยการใชแ บบสอบถาม จากขอมูลในขั้นตอนที่ 1
และผูวิจัยได ใหทางผูเชี่ ยวชาญจํานวน 5 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือ สําหรับการศึกษาเชิง คุณภาพ
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ผูวิจัยไดรางแบบสัมภาษณและไดนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาขอแนะนําและนํามาปรับปรุงแกไขและสรุปออกมา
เปนประเด็นคําถาม
3. การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ผูทําการศึกษาไดใชวิธีการเก็บขอมูลที่มีความหลากหลาย เพื่อใหสามารถ
เก็บขอมูลไดอยางสอดคลองและมีความเหมาะสมกับบริบทของการศึกษา เพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณและน าเชื่อถือใน
ระดั บสู งโดยการเก็ บรวบรวมข อมูล เชิ งปริม าณจากแบบสอบถามกั บกลุ มตั วอยางทั้ งหมด จํานวน 352 ชุ ด และการเก็ บ
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเจาะลึกกับกลุมตัวอยางจํานวน 18 คน
4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรับมาทําการจัดระเบียบ เพื่อความถูกตองสมบูรณและสะดวกตอการ
นําไปวิเคราะหขอมูล โดยทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค โดยในการวิเคราะหขอมู ลเชิงปริมาณจะ
ประกอบไปดวยการวิเคราะหดวยคาสถิติที่ใชกับตัวแปรเดียว (Univariate Analysis) เพื่ออธิบายคาเฉลี่ย บรรยายลักษณะ
และทิศทางของขอมูล การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) เพื่อทดสอบระดับความสัมพันธและทิศทางของตัว
แปร และการวิเคราะหถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมการทํานายของตัวแปร สวนการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจะไดมาจากการจัดทําบทสรุปการสัมภาษณเจาะลึกเปนรายเรื่อง รายประเด็น วิเคราะหขอมูลให
เหลือเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ความสอดคลองเพื่อหาขอสรุปและอธิบายความ ทําการสรุป
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพและตีความในรูปแบบของการพรรณนา
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการในภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมากโดยมีปจจัยดาน
วัฒนธรรมองคการมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือทรัพยากรการบริหารลักษณะองคการ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และการ
บริหารงานภาครัฐแบบเครือขาย มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยู ใ นระดั บ มาก โดยมี ด านประสิ ท ธิ ผ ลตามแผนการปฏิ บั ติ ร าชการ มี ค าเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมาตามลํ าดั บ ได แ ก ด า น
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ดานคุณภาพการใหบริการ และดานกันพัฒนาองคการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการ กับผลสัมฤทธิ์การบริหารจัด การ
ของกรมวิชาการเกษตร ไดพบวาทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาถึง
ระดับความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทั้ง 5 ตัวแปรกับผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรม
วิชาการเกษตร พบวาทรัพยากรการบริหารมีความสัมพันธในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร
มากที่สุด (.65) และจากผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการกับผลสัมฤทธิ์
การบริ ห ารจั ดการของกรมวิ ช าการเกษตรนั้ นจากผลการศึ กษาพบว า ป จจั ย ที่ มีผ ลต อผลสั ม ฤทธิ์ การบริ ห ารจั ด การด า น
ทรัพยากรการบริหาร และดานการบริหารงานภาครัฐแบบเครือขาย มีอิทธิพลในการทํานายความเปนไปไดของผลสัมฤทธิ์การ
บริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตรในภาพรวม
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ตารางที่ 1ผลการคํานวณหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการ กับผลสัมฤทธิ์การ
บริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จากการใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
OC
1

OR
.77
1

OC
OR
RM
TL
GN
FO
RBM
MF
SQ
EP
OD
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

RM
.68
.83
1

TL
.67
.77
.78
1

GN
.62
.77
.80
.70
1

FO
.80
.92
.91
.89
.88
1

RBM
.50
.60
.65
.55
.63
.67
1

MF
.42
.52
.56
.53
.55
.59
.88
1

SQ
.46
.56
.57
.49
.55
.60
.92
.77
1

EP
.47
.49
.55
.45
.55
.57
.91
.67
.80
1

OD
.50
.61
.67
.54
.66
.65
.90
.70
.76
.80
1

อภิปรายผลการวิจัย
1. ดานวัฒนธรรมองคการ ผลการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณนั้นพบวา วัฒนธรรมองคการแบบวัฒ นธรรมราชการมี
คาเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรไดใหความสําคัญกับระบบราชการที่ปฏิบัติงานโดยอาศัยกฎระเบียบ ใชเหตุผล
ไตรตรองเพื่อกําหนดความมีเสถียรภาพของงาน มีการทํางานเปนรูปแบบอยางแนนอน จากผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพพบวา
กรมวิ ช าการเกษตรนั้ นมี วัฒ นธรรมองค การที่ มี ค วามผสมผสานระหว างวั ฒ นธรรมองค ก ารแบบวั ฒ นธรรมราชการและ
วัฒนธรรมมืออาชีพ เนื่องมาจากกรมวิชาการเกษตรนั้นมีหนาที่ในการคนควา ศึกษา วิจัยและพัฒนาดานพืชและเครื่องจักรกล
การเกษตร และบุคลากรภายในประกอบไปดวยนักวิช าการที่ มีทักษะ ความรู ความเชี่ย วชาญที่ แตกตางกั นมาปฏิ บัติ งาน
รวมกันในหนวยงานที่ สรุปไดวาวัฒนธรรมองคการของกรมวิชาการเกษตรนั้นเปนการผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรมแบบ
วัฒนธรรมราชการและวัฒนธรรมมืออาชีพ
2. ดานลักษณะขององคการ ผลการวิจัยในเชิงปริมาณพบวา ลักษณะขององคการแบบเครื่องจักรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรไดใหความสําคัญในการควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกรมอยางเครงครัด
เพื่อให ผลสัม ฤทธิ์ของการปฏิ บัติ งานประสบความสํ าเร็ จตามเป าหมายที่วางไว ผลการวิ จัย เชิ งคุ ณภาพพบว าลั กษณะของ
องคการของกรมวิชาการเกษตรจึงเปนองคการแบบสมอง ที่เนนความสําคัญในเรื่องของการตัดสินใจ การเรียนรูในกรม รวมไป
ถึงมี การพัฒนาตนเองอย า กลาวได วาลักษณะขององค การของกรมวิช าการเกษตรนั้ นมีค วามยืด หยุน มีค วามเป นลัก ษณะ
เฉพาะตัวที่ผสมผสานกันระหวางลักษณะขององคการแบบสมองที่เนนความสําคัญในเรื่องของการตัดสินใจ และการเรี ยนรู
ภายในหนวยงาน ผสมผสานกับลักษณะขององคการแบบเครื่องจักรทีใ่ หความสําคัญกับเรื่องโครงสราง มาตรฐาน การควบคุม
มีการทํางานที่เปนระบบใชหลักการและเหตุผลเปนหลัก และลักษณะขององคการแบบวัฒนธรรม ที่เนนความสําคัญในเรื่อง
การบริหารจัดการวัฒนธรรมองคการ เพื่อชวยใหขาราชการมีคานิยมรวมในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยใหไดวัฒนธรรมองคการที่
สอดคลองกับเปาหมายหลัก
3. ดานทรัพยากรการบริหาร ผลการวิจัยในเชิงปริมาณพบวา ทรัพยากรการบริหารดานการบริหารงบประมาณมี
คาเฉลี่ ยมากที่สุ ด เนื่องมาจากการบริห ารงบประมาณเปนเครื่ องมือสําคัญ ที่ช วยแสดงใหท ราบว าการดํ า เนินการของกรม
วิช าการเกษตรนั้ นเปนไปตามวั ตถุ ประสงค ที่ไ ดกําหนดไว และผลการวิ จัย ในเชิ งคุ ณภาพที่พ บว า กรมวิ ชาการเกษตรเป น
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หนวยงานคนควา วิจัยพัฒนา ดังนั้นการบริหารงบประมาณจึงเปนพื้นฐานหลักในการสรางงานวิจัยเพื่อใหกรมวิชาการเกษตร
สามารถผลิตผลงานออกมาได สรุ ป ไดวาทรัพ ยากรการบริ หารของกรมวิชาการเกษตรเปนปจจัยสํ าคั ญที่ เกี่ ยวข องกับ การ
ปฏิบัติงานเพื่อชวยใหกรมวิชาการเกษตรสามารถดําเนินการตามภารกิจใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคไดอยางมีคุณภาพ
โดยที่ผูบริหารในแตละระดับควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อชวยเพิ่มใหบุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อนํามาใชในการ
ปฏิบัติงาน
4. ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จากผลการวิจัยในเชิงปริมาณพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรง
บันดาลใจ และดานการกระตุนเชาวปญญามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมของผูบัง คับบัญชากรม
วิชาการเกษตรนั้นมีอิทธิพลเชิงบวกตอความคิดในการปฏิบัติงานของขาราชการ ในรูปแบบการใชคําพูด หรือการกระทําที่โนม
นาว จูงใจ และกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจ เพื่อชวยใหขาราชการมีความทุมเท และพยายามที่จะทํางานใหบรรลุเปาประสงค
ไดดีขึ้น และพฤติกรรมของผูบังคับบัญชามีอิทธิพลตอการปฏิบัติตัวของขาราชการกรมวิชาการเกษตร ทําใหเกิดการตระหนัก
ถึงประเด็นต าง ๆ ที่เกิด ขึ้นจากการปฏิบัติง าน โดยผูบัง คับบัญชาจะทํ าหนาที่ กระตุ น และสนับสนุนให ขาราชการไดแสดง
ความคิ ดสร างสรรค และการตั ดสิ นใจในการแก ปญ หาดวยเหตุผ ล และเป นไปได จริง ในทางปฏิ บัติ และผลการวิจัย ในเชิ ง
คุณภาพที่พบวา ผูนําของกรมวิชาการเกษตรตองมีภาวะผูนําในดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ เพื่อโนมนาวใหบุคลากร
ของกรมวิชาการเกษตรยอมรับแนวทาง วิสัยทัศน และแนวทางการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม ทําใหผูบังคับบัญชาจะตองทํา
หนาที่กระตุน และสนับสนุนใหขาราชการในกรมวิชาการเกษตรไดแสดงความคิดสรางสรรค การตัดสินใจในการแกป ญหาที่
เหมาะสมดวยเหตุผลและเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ
5. ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการดานการบริหารงานภาครัฐแบบเครือขาย ผลการวิจัยในเชิงปริมาณ
พบวา กรมวิชาการเกษตร มีการบริหารงานภาครัฐแบบเครือขายดานเครือขายขอมูลขาวสารในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือขายดานเครือขายการทํางาน แสดงใหทราบวากรมวิชาการเกษตรใหความสําคัญในการสราง
พันธมิตรในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เกีย่ วของกับนโยบายและแผนงาน เทคโนโลยีของหนวยงาน รวมกันหาทางแกไขที่
เปนไปไดและมีศักยภาพ การดําเนินการจะเปนไปตามความสมัครใจของแตละหนวยงาน และรวมมือกันเพื่อปรับตัวใหเขากับ
หนวยงานอื่น ดังเชนการรวมมือทํางานระหวางกรมวิชาการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตร เปนตน และผลการวิจัยเชิง
คุณภาพที่พ บว าการบริ หารงานภาครั ฐแบบเครื อขายในรูป แบบของเครือข ายการทํางานจะส งเสริ ม และสนั บสนุนใหเ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตรไดมากที่สุด
6. สรุป ผลสัม ฤทธิ์การบริ หารจั ดการของกรมวิช าการเกษตร การวิจัย ในเชิ งปริม าณพบวาโดยผลสั มฤทธิ์ ในดาน
ประสิทธิ ผลตามแผนปฏิบั ติร าชการมี คาเฉลี่ ยสูง สุด อยู ในระดับ มากเนื่ องจากกรมวิชาการเกษตรประสบความสําเร็จตาม
แนวทางที่ไดกําหนดไวทั้งในเรื่องการสรางความเปนเลิศทางดานการวิจัยและบูรณาการจัดการดานพืชและเครื่องจักรกลเกษตร
เพื่อพัฒนาการผลิตที่ยั่งยืน การยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชและผลิตภัณฑสูระดับสากล การสรางความเปนเลิศ ในการเปน
ศูนย กลางความหลากหลายทางชีวภาพ และการพั ฒนาองคการสู ความเปนเลิศในด านการบริห ารจั ดการองคการ และยั ง
สอดคลองตามผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่พบวากรมวิชาการเกษตรมีผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการในระดับมาก แตการบริหาร
จัดการใหประสบผลสําเร็จตามเปาประสงคนั้นถือเปนสิ่งที่มคี วามทาทายและตองมีการนําศักยภาพจากปจจัยอื่น ๆ มารวมกัน
โดยกรมวิชาการเกษตรนั้นเปนหนวยงานที่รวบรวมนักคนควา วิจัย จึงมีรูปแบบของงานที่หลายหลายแตกตาง
ขอเสนอแนะ
ระบบ

1. ควรจัดใหมีการฝกอบรมดานการพัฒนาวิสัยทัศนใหผูบริหารรุนใหม เพื่อเปนการสรางวัฒนธรรมองคการอยางเปน

2. ควรจัดใหมีการทบทวน ปรับปรุงตัวชี้วัดของกรมวิชาการเกษตรอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในทาง
ปฏิบัติอยางมีผลสัมฤทธิ์
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ในมิติอื่นๆ ในเชิงลึก หรือปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการอื่นๆ ที่ยังมิได
นํามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ในหนวยงานอื่นที่มีลักษณะของบุคลากรที่มีความแตกตางกันตาม
รูปแบบของงาน
เอกสารอางอิง
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,สํานักงาน. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับทิ่ 11
พ.ศ.2555-2559. กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่งจํากัด.
จีรวัฏฐ บุญวัฒนาภรณ. (2556). ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตํารวจสอบสวน
กลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
วลีรัตน สุพรรณชาติ. (2009). งานวิจัยและผลิตภาพการผลิตในภาคการเกษตรของไทย. กรุงเทพฯ : สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.(2546). คูมือการพัฒนาระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ.์ กรุงเทพฯ: สวัสดิการ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.
Bass, Bernard M. (1997). “Does the Transactional-Transformational Leadership Paradigm Transcend
Organizational and National Boundaries”, American Psychologist. 52(2), p.130-139.
Handy, Charles B. (2009). Gods of Management: The Changing Work of Organizations. London: Souvenir
Press Ltd.
Morgan, Gareth. (1997). Images of Organization. (2nd ed). California: Sage.
To, March L., Tse, Herman H.M. & Ashkanasy, Neal M. (2015). “A multilevel Model of Transformational
Leadership, Affect, and Creative Process Behavior in Work Teams”. The Leadership Quarterly. (26)1;
p.543-556.

359
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บทคัดยอ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อสรางภาพเคลื่อนไหว เกี่ยวกับ
สํ านวน สุ ภ าษิ ต คํ าพั ง เพย ของนั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั นทา มี
วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint การนําเสนอเรื่องคําสํานวน
สุภาษิต คําพังเพย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ การเรียนรูทางโปรแกรม Microsoft office PowerPoint ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 และเพื่อวัดเจตคติการเขียนเรื่องคําสุภาษิต คําพังเพย และสํานวนไทย โดยใชสื่อการเรียนรู Microsoft
office PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
กลุมประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนที่ศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฎ
สวนสุนันทาและกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 3 หองเรียน 83 คน โดยไดทําการวิจัย 1 หอง
เรี ย น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4/1 รวมทั้ ง สิ้ น 29 คน ใช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อมู ล ด วยโดยวิ ธีการเลื อ กอย า งเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ผลการศึ กษาพบว า 1. ประสิท ธิผ ลคาเฉลี่ย ของคะแนนการทํ าแบบทดสอบก อนเรี ยนโปรแกรม
Microsoft PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 9.4 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.90 และ
มีพบวาคาเฉลี่ยของคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
4 มีคาเทากับ 14.1 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.42 2. ประสิทธิผลวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอร เรื่องการใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 เปนการเรียนที่ไดความรูเ พิ่มมากขึ้น นักเรียนเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียน สื่อการสอนทําใหเขาใจบทเรียน
มากที่ สุ ด นั กเรี ย นมี ค วามกระตื อรื อร นอยากเรี ย นวิ ช าคอมพิ วเตอร ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ไม จําเจ
บรรยากาศในหองเรียนไมทําใหเกิดความเครียด นักเรียนไดนําความรูโปรแกรม Microsoft PowerPoint ไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 3. ประสิทธิผลของการใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint ทําใหไดฝกฝนใหใช
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนและนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในขณะเรียนภาพรวมอยูในระดับที่มาก 4. ประสิทธิผล
ของการใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint นักเรียนรูสึกสนุกสนานในขณะเรียน ภาพรวมอยูในระดับต่ําสุด
คําสําคัญ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4, พัฒนาทักษะผลสัมฤทธิ์
การเรียน, วัดเจตคติความพึงพอใจของนักเรียน
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The study of learning achievement of Prathomsuksa 4 students at
demonstration school, Suan Sunandha Rajabhat university by using Microsoft
PowerPoint to create animation of idioms, proverbs and sayings
Siriluck Learthirunsap , Suthira Sapcharoen ,
Salukchit Suksa-ad and and Jarunee Supachart
Abstract
This research intends to develop the skill of using Microsoft PowerPoint to create animation of
idioms, proverbs and sayings for evaluating learning achievement and satisfaction of Prathomsuksa 4
students at Demonstration School, Suan Sunandha Rajabhat University. The sample group of the study
was 29 students in Prathomsuksa 4/1 by using purposive sampling. The instruments applied in data
collecting were Microsoft PowerPoint program and the questionnaire. The data obtained was analyzed by
the applications of mean, standard deviation, and t-test. The study findings revealed the following: 1. the
average of the pretest scores of the students was 9.4 (S.D. = 2.90), and the average of the posttest scores
of the students was 14.1 (S.D. = 2.42); 2. the satisfaction of students forward using the Microsoft
PowerPoint program in the highest level were students who obtained more knowledge, they understood
lessons, they were enthusiastic in learning computer, there was a good atmosphere in class, and the
students could use and apply the Microsoft PowerPoint program in their daily lives; 3.the effective use of
the Microsoft PowerPoint program in the high level were students who had more creative thinking and
had a chance to give their opinions while studying. The effective of use of the Microsoft PowerPoint
program in the lowest level was students who had fun while studying; 4. in teaching and learning
management, teacher should prepare materials that are affordable, easy to prepare, and the materials
should be appropriate to the students.
Keywords : Demonstration School , Suan Sunandha Rajabhat University, Pratom 4 students ,
Microsoft PowerPoint , animation of idioms, proverbs and sayings.

361

บทนํา
เนื่องจากคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่สําคัญในการเรียนรู และมีความสําคัญกับสถานศึกษาเปนอยางมาก ซึ่งทุก
กิจกรรมของครูผู สอนมั กจะใชค อมพิวเตอร เป นสื่ อเพื่ออธิ บายและสรางสรรคผ ลงานให นักเรี ยนเข าใจบทเรีย นมากยิ่ง ขึ้ น
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับสํานวน สุภาษิต คํา
พัง เพย ซึ่ง ในการเรี ย นรู ที่ ดี ควรให นักเรี ย นได เ ขาใจความหมายของสํานวน สุ ภาษิ ต คํ าพัง เพย อย างเป นรูป ธรรม ซึ่ ง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในโอกาสแรกที่ทําไดเพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองได
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
การนําเอาคอมพิวเตอรมาใชในลักษณะเปนผูสอน ไดแนวคิดมาจากการสอนโปรแกรมMicrosoft office แต
การใชค อมพิวเตอร มีค วามยื ด หยุ นในการใช งานมากกว าการสอนแบบแผนภาพที่ ไม สามารภโตต อบได การใชโ ปรแกรม
สามารถใชในการนําเสนอภาพเคลื่อนไหวโตตอบกับผูเรียน โดยการเคลื่อนไหวของกราฟกซึ่งสามารถทําไดดีกวาการสื่อและ
วิธีการสอนแบบอื่นบทเรียนคอมพิวเตอรและสรางโปรแกรมขึ้นมาโดยครูผูสอนทําหนาที่และมีบทบาทในการเสนอบทเรียน
และเนื้อหา ผูเรียนจะเรียนจากคอมพิวเตอรตามขั้นตอนและเนื้อหาที่ไดออกแบบไวผูเรียนเปนผูตอบสนอง และคอมพิวเตอร
เปนผูประเมิน ผลจากการตอบของผูเรียน ผลของการประเมินจะชวยเปนเครื่องตัดสินวาผูเรียนเขาใจในเนื้อหาของคําสํานวน
ไทย สุภาษิต คําพังเพย นั่นมากนอยเพียงไร
ดั ง นั้ น การจะปลู ก ฝ ง ให เ ด็ กและเยาวชนรุ นใหม ส ามารถเติ บ โตเป น บุ ค คลที่ อยู ใ นสั ง คมยุ ค ใหม นี้ ไ ด นอกเหนื อจากการ
วางรากฐานการศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถ ที่ดีแลว การปลูกฝงใหนักเรียนรูจักการคิดวิเคราะหเพื่อแกปญหา
ตางๆก็เปนสิ่งที่จําเปนเชนเดียวกัน ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับมอรแมน และแบลนตัน (1990) ที่กลาววา จุดมุงหมายสาคัญ
ของการศึกษา คือ มุงหวังใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา และสามารถนํา ความรู ความเขาใจที่มีไปใชแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันได (Moorman and Blanton, 1990 อางถึงใน ปยานี จิตรเจริญ, 2543: 3) นอกจากนี้เอ็ดเวิรด เดอ โบโน
นักวิชาการและอาจารยดานการสอนการคิด(2550) กลาววาสามเสาของการศึกษาประกอบดวย ความรู (knowledge) ความ
ฉลาด (intelligence) และการคิด (thinking) (เอ็ดเวิรด เดอ โบโน, 2550: 47) โดยที่ความฉลาดเปนคุณสมบัติภายในที่มีอยู
ในมนุษย และความรูนั้นถือเปนวัตถุดิบพื้นฐานที่ถูกจัดการโดยความคิดอีกทอดหนึ่ง ดังนั้นการเรียนรูจึงจําเปน ตองอาศัยทั้ง 3
ปจจัยในการขับเคลื่อนใหประสบผลสาเร็จ
ดังนั้นทีมผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความจําเปนในเรื่องของการนําเสนอสํานวนไทย สุภาษิต และคําพังเพย ใหมีความ
เคลื่อนไหวที่นาสนใจ เพื่อใหนักเรียนที่เราตองการอธิบาย ฟ งไดเขาใจและรับทราบโดยเร็วสวนใหญก็มักจะนําเสนอโดยใช
โปรแกรมPowerPoint อยูในชุดของ Microsoft office เพราะใชประโยชนไดกวางขวาง
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint การนําเสนอเรื่องคําสํานวน
สุภาษิต คําพังเพย โดยใชสื่อการเรียนรูทางโปรแกรมMicrosoft office PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อวัดเจตคติในการใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
1. ประชากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 83 คน
2. กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 จํานวน 29 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรตน คือ การพัฒนาทักษะโปรแกรม Microsoft office PowerPoint
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2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์การเรียนในการใชโปรแกรม Microsoft office PowerPoint
สมมติฐานในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไวดังนี้
1. การพัฒนาทักษะการใชโปรแกรม Microsoft office PowerPoint สรางภาพเคลื่อนไหว เกี่ยวกับสํานวน
สุภาษิต คําพังเพย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เมื่อนําแบบฝกทักษะไปใช ผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการใชโปรแกรม Microsoft office PowerPoint มีดัชนี
ประสิทธิผลมากกวารอยละ 50
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. แบบฝกทักษะเรื่องการพัฒนาการใชโปรแกรม Microsoft office PowerPoint สรางภาพเคลือ่ นไหวเกี่ยวกับ
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint แบบทดสอบกอน –
หลังเรียน ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทําความเขาใจและชี้แจงกับผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับโครงการวิจัยวาเกี่ยวกับการพัฒนทักษะ
การใช โปรแกรม Microsoft office Power Point สรางภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสํานวน สุภาษิต คําพังเพย ของ
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางตองใหความรวมมือในการทาการวิจัยครั้งนี้ โดยเรียนโปรแกรม Microsoft office
Power Point เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองโดยใชแบบฝกทักษะ ตามที่ผูวิจัยใหปฏิบัติ
3. ทําการวัดผลการเรียนรูกอนเรียน
4. ใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความรูเรื่องโปรแกรม Microsoft office Power Point
5. ใหผูเรียนเรียนเนื้อหาของโปรแกรม Microsoft office Power Point ดังนี้
บทที่ 1 การเรียกใชโปรแกรม PowerPoint 2010
บทที่ 2 แถบเครื่องมือในโปรแกรม PowerPoint 2010
บทที่ 3 การสรางงานในโปรแกรม PowerPoint 2010
บทที่ 4 การสรางตารางในโปรแกรม PowerPoint 2010
บทที่ 5 การใสภาพและกราฟกในโปรแกรม PowerPoint 2010
บทที่ 6 การสรางแผนภูมิในโปรแกรม PowerPoint 2010
บทที่ 7 การสรางงานดวยแผนผังในโปรแกรม PowerPoint 2010
บทที่ 8 การสรางสไลดตนแบบ
บทที่ 9 การทํางานมัลติมีเดีย
บทที่ 10 การนําเสนองาน
6. เมื่อเรียนเนื้อหาครบแลว ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเก็บคะแนนอีกครั้งหนึ่ง
7. ตรวจขอสอบ และดูพัฒนาการทักษะการใชโปรแกรม Microsoft office PowerPoint ของชั้นประถมศึกษาปที่
4 /1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใชแบบฝกทักษะ วาไดผลอยางไร ทําไมเปนเชนนั้น
8. ทําการหาคารอยละของความกาวหนาของผลการเรียนรูรายบุคคล
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ผลการดําเนินงาน ( Results )
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนสอนและหลังสอน

กอน

คะแนนเต็ม
20

9.40

S.D.
2.90

หลัง

20

14.10

2.42

X

T - test
6.67

จากตารางที่ 1 พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนการทําแบบทดสอบกอนเรียนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 9.40 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.90 และมีพบวาคาเฉลี่ยของคะแนน
การทําแบบทดสอบหลัง เรียนโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 14.10
และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.42
ตอนที่ 2 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
กลุ ม สาระการเรี ย นรู การงานอาชี พ และเทคโนโลยี คอมพิ วเตอร เ รื่ องการใช โ ปรแกรม Microsoft PowerPoint ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นหลังจากทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจในการใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4
สวน
คาเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
พฤติกรรม / การปฏิบัติการ
ระดับ
มาตรฐาน
( S.D. )
ขอ 1. นักเรียนรูสึกสนุกสนานในขณะเรียน
4.86
0.35
มากที่สุด
ขอ 2. การเรียนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได
5.00
0.00
มากที่สุด
ความรูเพิ่มมากขึ้น
ขอ 3. นักเรียนเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียน
4.93
0.26
มากที่สุด
ขอ 4. นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในขณะเรียน
4.90
0.31
มากที่สุด
ขอ 5. โปรแกรม Microsoft PowerPoint เปนสื่อการสอน
5.00
0.00
มากที่สุด
ทําใหเขาใจบทเรียนมากขึ้น
ขอ 6. นักเรียนมีความกระตือรือรนอยากเรียนวิชา
5.00
0.00
มากที่สุด
คอมพิวเตอรดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
ขอ 7. การเรียนโปรแกรม Microsoft PowerPoint
5.00
0.00
มากที่สุด
สนุกสนาน ไมจําเจ
ขอ 8. บรรยากาศในหองเรียนไมทําใหเกิดความเครียด
5.00
0.00
มากที่สุด
ขอ 9. นักเรียนไดนําความรูโปรแกรม Microsoft
5.00
0.00
มากที่สุด
PowerPoint ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ขอ 10. โปรแกรม Microsoft PowerPoint ทําใหไดฝกฝน
5.00
0.00
มากที่สุด
ใหใชความคิดสรางสรรคของตนเอง
รวม
4.97
0.092
จากตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการการใชโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
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โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.97, SD = 0.092 ) เมื่อพิจารณาพบวาพฤติกรรมที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดคือ
ขอ 2. การเรียนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ไดความรูเพิ่มมากขึ้น ( X = 5.00 , S.D.= 0)
ขอ 5. โปรแกรมMicrosoft PowerPoint เปนสื่อการสอนทําใหเขาใจบทเรียนมากที่สุด ( X = 5.00 , S.D. = 0 )
ขอ 6. นักเรียนมีความกระตือรือรนอยากเรียนวิชาคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint มากที่สุด
( X = 5.00 , S.D. = 0 )
ขอ 7. การเรียนโปรแกรม Microsoft PowerPoint สนุกสนาน ไมจําเจมากที่สุด ( X = 5.00 , S.D. = 0 )
ขอ 8. บรรยากาศในหองเรียนไมทําใหเกิดความเครียดมากที่สุด ( X = 5.00 , S.D. = 0 )
ขอ 9. นักเรียนไดนําความรูโปรแกรม Microsoft PowerPoint ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันมากที่สุด ( X =
5.00 , S.D. = 0 )
ขอ 10. โปรแกรม Microsoft PowerPoint ทําใหไดฝกฝนใหใชความคิดสรางสรรคของตนเองรองลงมา คือ ขอ 3.
นักเรียนเขาใจเนื้อหาวิชาทีเ่ รียน อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.93 , S.D. = 0.26 ) และ
ขอ 4. นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในขณะเรียน อยูในระดับมาก ( X = 4.90, S.D. = 0.31 ) ตามลําดับ
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับต่ําสุด คือขอ 1. นักเรียนรูสึกสนุกสนานในขณะเรียน ( X = 4.86 , S.D. = 0.35 )
สรุปและวิจารณผล ( Conclusions and Discussion )
การสรางแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ผลการศึกษาพบวา แบบฝกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว อันเปนผลมาจากแบบฝก
ทักษะไดทําตามขั้ นตอนและวิ ธีการที่ได วางแผนไว และดําเนินการสรางตามขั้นตอนและปรับ ปรุงแกไขตามคําแนะนํ าของ
ผูเชี่ยวชาญ และอีกทั้งในการสรางแบบฝกทักษะ นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรื่องการใชงานโปรแกรม
Microsoft PowerPoint แลวนํ าคะแนนก อนและหลั งการทดลองมาทําการเปรียบเทียบ ซึ่งผลที่ได จากการเปรียบเทีย บ
ความสามารถในการใชงานโปแกรม Microsoft PowerPoint พบวา ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 9.40 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 14.10 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.70
อภิปรายผล
1. ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการสรางแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการศึกษาพบวา แบบฝกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐานที่ตั้งไว อันเปนผลมาจากแบบฝกทักษะไดทําตามขั้นตอนและวิธีการที่ไดวางแผนไว และดําเนินการสรางตามขั้นตอน
และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และอีกทั้งในการสรางแบบฝกทักษะนั้น ผูวิจัยไดคํานึงถึง การสรางแบบฝก
ทักษะที่ดีตามที่ บิลโลว (Billo,1962:87) กลาวถึงลักษณะของแบบฝกไววา ลักษณะที่ดีของแบบฝก จะตองดึงดูดความสนใจ
และสมาธิข องเด็ก เรีย งลําดับ จากง ายไปยาก
เปด โอกาสให เด็ กฝ กเฉพาะอยาง ใชภ าษาเหมาะสมกั บวั ย วั ฒนธรรม
ประเพณี ภู มิ ห ลั ง ทางภาษาของเด็ ก และเป นแบบฝ กเสริ ม ทั กษะสํ า หรั บ เด็ กเก ง และซ อมเสริ ม สํ าหรั บ เด็ ก อ อนได ใ น
ขณะเดียวกันและสอดคล องกั บการศึกษาคนควาของจุฑาภรณ (กมลชัย) วงศคําดี (2545:บทคั ดยอ) ศุ ภาวรรณ เล็ กวิไ ล
(2539:128) วาสนา ไตรวัฒนธงไชย (2543 : 3) ที่ไดศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูศึกษาคนควาพัฒนาขึ้นเปนสื่อที่ทันสมัย
สงเสริมการเรียนรูแบบเอกกัตบุคคล นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองมีความสนุกสนานตื่นเตนเนื่องจากตองการเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร และทําใหนักเรียนทราบความกาวหนาของตนเองในทันทีทําใหนักเรียนรูจักคิด
ทําความเขาใจ และ
สามารถแกปญหาไดดวยตนเอง สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงสงเสริมใหนักเรียนทุกคนได
เรียนรูและไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู. 2543 : 9)
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กิจกรรมการเรียนดวยการสอนแบบปกติไมมีขอบังคับหรือกฎเกณฑใดๆ ในระหวางเรียนนักเรียนมีความสนุก
สบายใจและตั้งใจปฏิบัติตามคําแนะนําตาง ๆ ของครูแนะนํากอนการสอน การใชเมนู การใชเครื่องมือสรางภาพเคลื่อนไหว ใน
การสอนนักเรียนและครูอภิปรายเนื้อหารวมกันคําสุภาษิต คําพังเพย และสํานวนไทย และนักเรียนแยกทําปฏิบัติตาม
2. พัฒนาทักษะการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยการใช แบบฝกทักษะเรื่องการใช งาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยนักเรียนทาการฝกทักษะตามแบบฝกทักษะที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น เมื่อฝกทักษะครบทุก
แบบฝกเรียบรอยแลว ผู วิจัยไดใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนเรื่องการใชงานโปรแกรม Microsoft
PowerPoint แลวนําคะแนนกอนและหลังการทดลองมาทําการเปรียบเทียบ ซึ่งผลที่ไดจากการเปรียบเทียบความสามารถใน
การใชงานโปแกรม Microsoft PowerPoint พบวา ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 9.40 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เทากับ 14.10 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.70 เมื่อพิจารณาเปนรายบุคคลพบวานักเรียนไดคะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน ทฤษฏีกลุม
พฤติกรรมนิยมหรือกลุมเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนองสิ่งเราคือขอมูลที่นักเรียนไดรับ เชนคําสํานวน สุภาษิต คํา
พังเพย คําพูด ภาษาเขียน รูปภาพ เปนสื่อการสอนและการตอบสนองคือปฏิกิริยาที่ไดรับขาวสารแสดงออกเมื่อไดรับสิ่งเรา
และผูเรียนตองไดรับการเรียนรูดวยตนเองตามลําดับนี้การเรียนรูดวยตัวเองระดับนี้การเรียนรูจะถูกแยกยอยเปนขั้นแตละขั้นมี
การตอบสนองที่ถูกตองและผูเรียนจะเรียนรูผลของการกระทําทันทีการเรียนรูผลการกระทําของตนเองจะเปนเครื่องเสริมแรง
ใหผูเรียนเปนการสงเสริมการศึกษารายบุคคล (อรพรรณ พรสีมา. 2530 : 7) จากเหตุผลดังกลาวทําใหระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนอยูในระดับพึงพอใจมาก
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย
1. สามารถทําวิจัยโดยสรางสื่อชนิดอื่นที่ใชในการเรียนการสอนการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
ไดและสามารถพัฒนาสื่อใหมีความหลากหลายได
2. สามารถทําวิจัยโดยนําสื่อการสอนนี้ไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ นอกเหนือจากนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4
3. สามารถทําวิจัยโดยกาปรับเนื้อหาของใบความรูและแบบฝกทักษะใหมีความยากงายตามระดับชั้นที่จะนําไปทํา
การเรียนการสอน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของ
ขาราชการทหาร 2. เพื่ อศึกษาป จจั ย ที่ส ง ผลให ข าราชการทหารนําปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปใช ในการดํารงชี วิต
ประจําวัน 3. เพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรคในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน และ 4. เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการแกปญหาตางๆของผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อใหขาราชการทหารในกรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีห จังหวัดกาญจนบุรี
ไดนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางดียิ่ งขึ้น โดยทําการศึกษาจากประชากรซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยกรมทหารราบที่ 29 จํากัด เจาหนาที่การเงินประจําหนวยของแตละหนวย รวม 4
หนวย และขาราชการทหารที่กูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพย รวมประชากรกลุมผูใหขอมูลจํานวน 69 คน เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสร าง การวิเคราะหขอมู ลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ซึ่ ง
ประกอบดวยการแจกแจงความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)
การใชชีวิตแบบพอประมาณของขาราชการทหารนั้นพบวา วิธีการแกไขปญหาเมื่อประสบปญหาดานคาใชจายไม
พอใชเกิดขึ้ นสวนใหญ ตองหารายไดเพิ่ม การนําความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ประโยชน ในชีวิตประจําวัน ผูใ ห
สัมภาษณสวนใหญนั้นนําหลักการประหยัด เงื่อนไขคุณธรรมของขาราชการทหารของ เลือกการรักษาศีล 5 และคุณธรรมใน
การดําเนินชีวิต ไมเบียดเบียนผูอื่น ปญหาและอุปสรรคของขาราชการทหารกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวันคือไม ปฏิ บัติ อย างจริ งจั ง เชน การทําบัญ ชีร ายรับ – รายจ าย ไมกล าลงรายจายบ างรายการตามความจริ ง
นอกจากนีน้ ําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันไดดียิ่งขึ้นนั้นควรมีการใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต, ขาราชการทหาร, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract
This research aimed to: 1. study of philosophy to the daily life of soldiers; 2. to study the factors
that brought the soldiers to use the philosophy of sufficiency economy in daily life; 3. to study the
problem and difficulties in implementing the philosophy of sufficiency economy to daily life; and 4. to
find solution to problems of all stakeholders. The soldiers in the 29th Infantry Regiment at Camp Surasi
Kanchanaburi could use Philosophy of Sufficiency Economy in their daily life. The study of the
population, which consisted of the Savings and Credit Cooperative Limited, 29th Surasi Camp in
Kanchanaburi, researched how they could use the Philosophy of Sufficiency Economy in everyday life
even better. The study of population consisted of the Savings and Credit Cooperative Limited, 29th
Infantry Regiment financial officer of the unit. Each unit included four units and soldiers, who borrowed
from the fund. Infantry Regiment, 29th overall population, and the total population of 69 people
provided information used to compile the data, which were structured interviews. Data were analyzed
using descriptive statistics, which include frequency and percentage
The soldiers lived in moderation. A way to resolve problems was sought when cost was incurred
and some revenue needed to be found. Most soldiers used the Sufficient Economy Philosophy in their
daily life, an economical practice of ethics and virtues or moral condition. They chose the 5 precepts and
moral life style by not exploiting other. Problems and obstacles of the military with the implementation
of the Sufficiency Economy Philosophy in daily life was not serious, such as bookkeeping, income and
expenses. Certain expenses could not be the truth. It was recommended that better education on the
principles of the Sufficiency Economy Philosophy should be trained for daily use.
Keywords: Quality of life, soldier, philosophy of sufficiency economy

368

บทนํา
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิต

แก พ สกนิ กรชาวไทย เป นปรั ช ญานํ าทางให เ กิ ด การพั ฒ นา ยึ ด ทางสายกลาง อยู บ นพื้ นฐานของความสมดุ ล พอดี ซึ่ ง มี
สาระสํ าคั ญ 6 ประการ คือ 1). ความพอประมาณ 2). ความมี เหตุผ ล 3). การมีภู มิคุ มกั น 4). การรูเ ทาทันโลก 5).การมี
คุณธรรมละซื่อสัตยสุจริต และ 6). ความสมานฉันท ซึ่งหลักทั้ง 6 ประการนี้ ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาสามารถนําสังคม
รอดพนจากวิกฤตสู ความยั่ง ยืนได ซึ่ง การศึกษาเพื่อใหเ ขาถึ งแก นแทของหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ การจัดทํ าแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (ป2555 – ป2559) คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประเทศไทยมี
แนวโนมตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น
เปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองนํา
ภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให
กาวหนาตอไปเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผูวิจัยในฐานะที่เปนขาราชการทหารไดสังเกต พบวา ขาราชการทหารสวนใหญมีปญหาหนี้สิน ทั้งนี้เนื่องจากมีรายได
เฉพาะเงินเดือนประจําเทานั้น จํานวนเงินที่ไดอยูในเกณฑที่ต่ํา ซึ่งมีสัดสวนระหวางเงินเดือนกับคาครองชีพไมสมดุลกัน สาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหกําลังพลรายไดไมพอตอคาใชจาย เกิดจากบางคนที่ใชจายเกินรายได หรือที่เรียกวาใชจายเกินตัว เชน บางคนอาจ
ตองการมีบานพักอาศัยเปนของตัวเอง หรือบางคนอาจตองการมียานพาหนะ เชน รถจักรยานยนต รถยนต เปนตน จึงทําให
ตองใชจายเงินจํานวนมาก และไมมีเงินพอใชจายในการดํารงชีพ จึงตองทําการกูหนี้ยืมสินจากแหลงเงินกู โดยมีแหลงเงินกูจาก
ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุน รองลงมาก็เปนเงินกูจากสหกรณออมทรัพยของหนวยทหาร และเงินกูนอกระบบ กําลังพลมี
ทั้งหนี้สินคงคางและหนี้สินรายเดือน ซึ่งหนี้สินรายเดือนนั้นเปนการผอนชําระเปนรายเดือนทั้งเงินตนและดอกเบี้ย ซึ่งการเปน
หนี้สินทําใหเกิดความกังวล นําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพไมสูงเทาที่ควร เมื่อถึงวันรับเงินรายไดรายเดือนในชวงปลาย
เดือนตอตนเดือนตองนําเงินไปชําระหนี้ ซึ่งอาจจะตองชําระหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ แตเนื่องจากรายไดซึ่งมีจํานวน
นอยไมเพียงพอตอการชําระหนี้จึงทําใหเกิดการหลบหนี้หรือหนีหนี้ บางรายไดละทิ้งราชการจนกระทั่งถูกใหออก ซึ่งเปนผลเสีย
ตอกองทัพบกและตัวบุคคลเอง
นอกจากนี้ผูวิจัยในฐานะที่ทํางานดานสหกรณออมทรัพย กรมทหารราบที่ 29 จังหวัดกาญจนบุรี พบวาขาราชการ
ทหารในกรมทหารราบที่ 29 ยังไมไดนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันแตอยางใด พิจารณาไดจากการขาด
สงเงินสหกรณออมทรัพยเปนรายเดือนอยางตอเนื่อง การเหลือเงินเดือนเมื่อหักคาใชจายแลวเหลือเพียง 1 บาท เปนตน จึงทํา
ให ผูวิจัย ตองการศึกษาเพื่ อใหท ราบว าในป จจุ บันขาราชการทหารในกรมทหารราบที่ 29 คายสุ รสี ห อําเภอเมือง จัง หวั ด
กาญจนบุรี ไดนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันอยางไรบาง มีปจจัยอะไรบางที่จะทําใหทหารใน
กรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีหนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีปญหาใน
การดําเนินงานอยางไร และผูเกี่ยวของทุกฝายมีขอเสนอแนะอยางไรบาง เพื่อใหทหารในกรมดังกลาวนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชอยางไดผล
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของขาราชการทหารในกรมทหาร
ราบที่ 29 คายสุรสีห จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลใหขาราชการทหาร ในกรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีห จังหวัดกาญจนบุรี นําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
3. เพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรคของขาราชการทหารในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน
4. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะและปญหาตางๆของผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อใหขาราชการทหารในกรมทหารราบที่ 29 คาย
สุรสีห จังหวัดกาญจนบุรี นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางดียิ่งขึ้น
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการทหาร โดยการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา
กรมทหารราบที่ 29 ในสังกัดคายสุรสีห อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative
research) และการวิเคราะหผลเชิงเนื้อหา โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลการจัดกลุมสนทนา (focus group
discussion) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in depth interview) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1.รวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณจากประชากรซึ่งประกอบไปดวย คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพย
กรมทหารราบที่ 29 จํากัด เจาหนาที่การเงินประจําหนวยของแตละหนวย รวม 4 หนวย และขาราชการทหารที่กูยืมเงินจาก
สหกรณออมทรัพย กรมทหารราบที่ 29 รวมประชากรกลุมเปาหมายจํานวน 69 คน โดยไมมีกลุมตัวอยางแตอยางใด ซึ่ง
พิจารณาประชากรกลุมตาง ๆ ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากประชากรกลุมเปาหมายกลุมโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกดวยตัวเอง
ระหวางวันที่ 8 ธันวาคม 2558 – 20 มีนาคม 2559
2. การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย มีการทดสอบความตรง (validity) เพื่อใหแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
สามารถวัดสิ่งที่ตองการวัดไดตรงประเด็น โดยผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ 5 คน เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 พิจารณาตรวจสอบและปรับแกตามขอแนะนําการทดสอบความเที่ยง (reliability) เพื่อใหแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางวัดสิ่งที่ตองการวัดไดผลคงที่ (stability) ไมเปลี่ยนแปลง (consistency) มีความถูกตอง (accuracy)
เชื่อถือได (dependability) และมีความเปนปรนัย (objectivity) สูงใน 3 ประเด็นคือ 1) ถูกตองตามหลักวิชา 2) ผลการตรวจ
ใหคะแนนแนนอน และ 3) ไดภาษาที่ชัดเจน มีใจความเดียว (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551 หนา 273, 281) โดยการนํา
แบบสัมภาษณไปทดสอบกับกลุมประชากรในพื้นที่อื่น ๆ จํานวน 5 คน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 แลวตรวจสอบความ
สอดคลองของเนื้อหา
3. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยกําหนดวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณดวยตนเอง
ผลการวิจัย
1. ตําแหนงทางราชการ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
นายทหารชั้นประทวน
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ
ต่ํากวา 31 ป
31 - 35 ป
36 - 40 ป
41 - 45 ป
มากกวา 45 ป

ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

รวม

19
50
69

27.54
72.46
100.00

รวม

69
69

100.00
100.00

รวม

11
14
21
17
6
69

15.94
20.29
30.43
24.64
8.70
100.00

5
4
60
69

7.25
5.80
86.95
100.00

4. สถานะของผูตอบแบบสัมภาษณ
คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพย
เจาหนาที่การเงิน
ขาราชการที่กูยืมเงินออมทรัพยทหารราบที่ 29
รวม
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5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
1- 5 ป
6 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
มากกวา 20 ปขึ้นไป
6. สถานภาพของผูใหขอมูล
โสด
สมรส
หมาย
7. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี/เทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
8. รายได
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 บาทขึ้นไป
รวม
9. รายจาย
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 บาทขึ้นไป

รวม

9
13
22
17
8
69

13.04
18.84
31.88
24.64
11.60
100.00

รวม

24
39
6
69

34.78
56.52
8.70
100.00

40
27
2
69

57.97
39.13
2.90
100.00

27
23
19
69

39.13
33.33
27.54
100.00

35
30
4
69

50.72
43.48
5.80
100.00

รวม

จากตารางที่ 4.1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญเปนนายทหารชั้นประทวน คิดเปน
รอยละ 72.46 และรองลงมาเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร คิดเปนรอยละ 27.54, ผูตอบแบบสัมภาษณทั้งหมดเปนเพศชาย คิด
เปนรอยละ 100.00 มีอายุ 36 – 40 ป คิดเปน รอยละ 30.43 รองลงมามีอายุ 41 – 45 ป คิดเปนรอยละ 24.64 รองลงมามีอายุ
31 – 35 ป คิดเปนรอยละ 20.29 รองลงมามีอายุต่ํากวา 31 ป คิดเปนรอยละ 15.94 และรองลงมามีอายุมากกวา 45 ป คิดเปน
รอยละ 8.70, สวนใหญเปนขาราชการที่กูยืมเงินออมทรัพยทหารราบที่ 29 คิดเปนรอยละ 86.95 รองลงมาเปนคณะกรรมการ
ดําเนินงานสหกรณออมทรัพย คิดเปนรอยละ 7.25 และรองลงมาเจาหนาที่การเงิน คิดเปนรอยละ 5.80 ปฏิบัติงานในหนวยงาน
มาแลว 11 – 15 ป คิดเปนรอยละ 31.88 รองลงมาปฏิบัติงานมาแลว 16 – 20 ป คิดเปนรอยละ 24.64 รองลงมาปฏิบัติงาน
มาแลว 6 – 10 ป คิดเปนรอยละ 18.84 รองลงมาปฏิบัติงานมาแลว 1 – 5 ป คิดเปนรอยละ 13.04 และรองลงมาปฏิบัติงาน
มาแลวมากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 11.60, โดยสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 56.52 รองลงมาคือโสด คิดเปน
รอยละ 34.78 และรองลงมาคือหมาย คิดเปนรอยละ 8.70
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ
57.97 รองลงมาคือปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 39.13 และรองลงมาคือสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 2.90, สวนใหญมีรายได
5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.13 รองลงมามีรายได 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.33 และรองลงมามี
รายได 15,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 27.54, และสวนใหญมีรายจาย 5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.72
รองลงมามีรายจาย 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.48 และรองลงมามีรายจาย 15,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ
5.80
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การดําเนิน ชีวิตของขาราชการทหารของกรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีห จังหวัดกาญจนบุรี ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
การใชชีวิตแบบพอประมาณของขาราชการทหารของกรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีห
การใชชีวิตแบบพอประมาณ
10. วิธีการแกไขปญหาเมื่อมีปญหาเรื่องคาใชจายไมพอใช
ประหยัดใหมากขึ้น
หารายไดเพิ่ม
รวม
11. วิธีการดําเนินชีวิตเพื่อใหดูเรียบงาย
การประหยัดคาใชจาย
การอดออม
การเปนแบบอยางที่ดีใหแกบุคคลในครอบครัว
รวม
12. วิธีการควบคุมการใชพลังงาน
ปดเครื่องใชไฟฟา ดวงไฟเมื่อไมไดใชงาน
เปดไฟเทาที่จําเปน
รวม
13. การใชหลักความพอประมาณ
ใชจายอยางประหยัด ไมสิ้นเปลือง
ไมสรางหนี้สิน
รวม
14. การพอใจในสิ่งที่มี ไมพยายามสรางหนี้สิน
พอใจในสิ่งที่มี ไมพยายามสรางหนี้สิน
หากจําเปนจริง ๆ ตองสรางหนี้สินเพิ่ม
รวม

จํานวน

รอยละ

24
45
69

34.78
65.22
100.00

16
39
14
69

23.19
56.52
20.29
100.00

45
24
69

65.22
34.78
100.00

45
24
69

65.22
34.78
100.00

30
39
69

43.48
56.52
100.00

พบว า วิ ธีการแก ไขป ญหาของผูใ หขอมูลเมื่อประสบป ญหาดานคาใชจายไมพอใชเ กิดขึ้ นส วนใหญต อบว าตอ งหา
รายไดเพิ่ม คิดเปนรอยละ 65.22 และรองลงมาประหยัดใหมากขึ้น คิดเปนรอยละ 34.78, วิธีการดําเนินชีวิตอยางไร เพื่อให
ชีวิตดูเรียบงายสวนใหญตอบวาสวนใหญเปนการอดออม คิดเปนรอยละ 56.52 รองลงมาเปนการประหยัดคาใชจาย คิดเปน
รอยละ 23.19 และรองลงมาประหยัดคาใชจาย คิดเปนรอยละ 20.29, วิธีการควบคุมการใชพลังงาน เชน ไฟฟา น้ําประปา ให
เกิดการประหยัดสวนใหญตอบวาจะปดเครื่องใชไฟฟา ดวงไฟ เมื่อไมไดใชงาน คิดเปนรอยละ 65.22 และรองลงมาเปนการ
เปดไฟเทาที่จําเปน คิดเปนรอยละ 34.78, การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชหลักความพอประมาณ
สวนใหญตอบวาใชจายอยางประหยัด ไมสิ้นเปลือง คิดเปนรอยละ 65.22 และรองลงมาเปนการไมสรางหนี้สิน คิดเปนรอยละ
34.78, การพอใจในสิ่งที่มี ไมพยายามสรางหนี้สินนั้นสวนใหญนั้นตอบวาหากจําเปนตองสรางหนี้สินก็ตองทําแตตองพิจารณา
อยางรอบคอบ คิดเปนรอยละ 56.52 รองลงมาตอบวาพอใจในสิ่งที่มีไมพยายามสรางหนี้สิน คิดเปนรอยละ 43.48
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การใชชีวิตแบบมีเหตุผลของขาราชการทหารของกรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีห
การใชชีวิตแบบมีเหตุผล
15. การดําเนินชีวิตมีแผนการพัฒนาเปนลายลักษณอักษร
ไมมีแผนเปนลายลักษณอักษร แตเปนแบบอยางที่ดี
รวม
16. การพัฒนาเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่จะทําในหนวยงาน
เขารวมประชุมเพื่อรวมกันเสนอทางออกในการแกไขปญหา
ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ
รวม
17. การสรางประโยชนเพื่อความเจริญกาวหนาในหมูบาน
รวมกันเสนอแนวทางในการพัฒนาหมูบาน
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการเขารวมกิจกรรมของหมูบาน
รวม
18. วิธีการในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาหนวยงาน
รวมประชุม
ใหความรวมมือรวมเสนอแนวทางแกไขปญหาตางๆ
รวม
19. การพูดคุยกันในครอบครัว การแสดงความคิดเห็น
การยึดหลักประชาธิปไตยในครอบครัว
รวม

จํานวน

รอยละ

69
69

100.00
100.00

45
24
69

65.22
34.78
100.00

45
24
69

65.22
34.78
100.00

21
48
69

30.43
69.57
100.00

69
69

100.00
100.00

พบวา การดําเนินชีวิตประจําวันนั้นไมมีแผนการพัฒนาเปนลายลักษณอักษร แตเปนการปฏิบัติตามแบบอยางหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น คิดเปนรอยละ 100.00, การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ที่จะทําในหนวยงานเพื่อใหงานมีคุณภาพมากขึ้นนั้นสวนใหญจะเขารวมประชุมเพื่อรวมกันเสนอทางออกในการแกไขปญหา
คิ ด เป น ร อยละ 65.22 รองลงมาเป นการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ มอบหมายอย างเต็ ม ความสามารถ คิ ด เป นร อยละ 34.78,
วิธีดําเนินการในฐานะที่ทานเปนผูนําครอบครัวทานจะสรางประโยชนเพื่อความเจริญกาวหนาในหมูบานนั้นสวนใหญจะรวมกัน
เสนอแนวทางในการพัฒนาหมูบาน คิดเปนรอยละ 65.22 รองลงมาเปนการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการเขารวมกิจกรรม
ของหมูบาน คิดเปนรอยละ 34.78, ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาหนวยงาน ทานเปดโอกาสใหกําลังพล และผูเกี่ยวของทุกฝาย
เขามารวมคิด รวมประชุม รวมทํางานนั้นสวนใหญผูใหสัมภาษณใหความรวมมือ รวมเสนอแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของ
หนวยงาน คิดเปนรอยละ 69.57 รองลงมาเปนการเขารวมประชุม คิดเปนรอยละ 30.43, การพูดคุยกันในครอบครัว การ
แสดงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหบุคคลในครอบครัวแสดงความคิดเห็นนั้นสวนใหญผูใหสัมภาษณ จะใชหลักประชาธิปไตย
ในการพูดคุยกันคิดเปนรอยละ 100.00
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การใชชีวิตแบบการสรางภูมิคุมกันของขาราชการทหารของกรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีห
การใชชีวิตแบบการสรางภูมิคุมกัน
20. การจัดทําบัญชีครัวเรือน
ไมเคยทํา
เคยทําแตไมไดทําตอเนื่อง
ปจจุบันยังทําอยู
รวม
21. แผนการลดรายจายในครัวเรือน
ลดรายจายที่ไมจําเปน
รวม
22. แผนในการเพิ่มรายได
หารายไดพิเศษอื่นๆเสริมจากงานประจําที่ทําอยู
รวม
23. สาเหตุของการเปนสมาชิกสหกรณ ร.29
เพื่อกูเงินมาใชในยามจําเปน
เปนเงินออม
รวม
24. วิธีออมเงินสําหรับไวใช
ฝากธนาคาร
รวม

จํานวน

รอยละ

25
30
14
69

36.23
43.48
20.29
100.00

69
69

100.00
100.00

69
69

100.00
100.00

65
4
69

94.20
5.80
100.00

69
69

100.00
100.00

พบวา ในสวนของการจัดทําบัญชีครัวเรือนนั้นสวนใหญผูใหสัมภาษณจะเคยทําแตปจจุบันไมไดทําตอเนื่อง คิดเปน
รอยละ 43.48 รองลงมาคือ ไมเคยทําเลย คิดเปนรอยละ 36.23 และปจจุบันยั งทําอยู คิดเป นรอยละ 20.29, ในสวนของ
แผนการลดรายจายในครัวเรือนนั้นผูใหสัมภาษณจะลดรายจายที่ไมจําเปน คิดเปนรอยละ 100.00 ,ขอปฏิบัติการลดรายจาย
ในครัวเรือนนั้นผูใหสัมภาษณจะหารายไดเสริมจากงานประจําที่ทําอยู คิดเปนรอยละ 100.00, สาเหตุของการสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพย ร.29 ผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย ร.29 เพื่อตองการกูเงินมาใชในยามจําเปน คิดเปนรอย
ละ 94.20 รองลงมาคือเปนเงินออม คิดเปนรอยละ 5.80, วิธีการออมเงินสําหรับไวใชแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผูให
สัมภาษณสวนใหญใชวิธีการฝากธนาคาร คิดเปนรอยละ 100.00
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เงื่อนไขความรูของขาราชการทหารของกรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีห
เงื่อนไขความรู
25. การหาความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สื่อตางๆ เชน อินเทอรเน็ต โทรทัศน
การพูดคุยกับเพื่อนในหนวยงาน
รวม
26. การนําความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน
การประหยัด อดออม
การสรางอาชีพเสริม
รวม
27. ความสนใจและใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่น
สนใจและใหความสําคัญ
28. การหาความรูในหองสมุดในชุมชน
ไมคอยไดไปสวนใหญหาความรูจากแหลงอื่น
รวม
29. การนําความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน
การประหยัด อดออม
การสรางอาชีพเสริม
รวม

จํานวน

รอยละ

47
22
69

68.11
31.89
100.00

48
21
69

69.57
30.43
100.00

69

100.00

69
69

100.00
100.00

48
21
69

69.57
30.43
100.00

พบวา การหาความรูเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผูใหสัมภาษณสวนใหญนั้นหาความรูไดจากสื่อตาง ๆ เชน
อินเตอรเน็ต โทรทัศน คิดเปนรอยละ 68.11 รองลงมาคือ การไดพูดคุยกับเพื่อนในหนวยงาน คิดเปนรอยละ 31.89, การนํา
ความรูเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันผูใหสัมภาษณสวนใหญนั้นนําหลักการประหยัด อด
ออมมาใช คิดเปนรอยละ 69.57 รองลงมาเปนการสรางอาชีพเสริม คิดเปนรอยละ 30.43, ความสนใจและใหความสําคัญกับ
ภูมิ ปญ ญาท องถิ่ นในชุ ม ชนผูใ ห สัม ภาษณส วนใหญ นั้นความสนใจและให ความสํ าคั ญ กับ ภูมิ ป ญญาท องถิ่ น คิ ดเปนร อยละ
100.00, ไมคอยไดไปสวนใหญหาความรูจากแหลงอื่น คิดเปนรอยละ 100.00, การนําความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชประโยชนในชีวิตประจําวันผูใหสัมภาษณสวนใหญนั้นนําหลักการประหยัด อดออมมาใช คิดเปนรอยละ 69.57 รองลงมา
เปนการสรางอาชีพเสริม คิดเปนรอยละ 30.43
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เงื่อนไขคุณธรรมของขาราชการทหารของกรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีห

เงื่อนไขคุณธรรม
30. ศีลธรรม จริยธรรมที่ดีงามเหมาะแกการดําเนินชีวิต
การรักษาศีล 5 และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต
รวม
31. การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาในปจจุบัน
การรักษาศีล 5 และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต
ไมเบียดเบียนผูอื่น
รวม
32. การชวยเหลือผูอื่นในชีวิตประจําวัน
การยินดีใหปรึกษาเทาที่จะทําได
รวม
33. การปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีใหแกครอบครัว
การประหยัดโดยการไมสรางหนีเ้ พิ่ม
ไมเที่ยวเตร ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
รวม
34. การชําระหนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ชําระตรงตามเวลา
ไมไดกูเงิน
รวม

จํานวน

รอยละ

69
69

100.00
100.00

69
69

100.00
100.00

69
69

100.00
100.00

50
19
69

72.46
27.54
100.00

65
4
69

94.20
5.80
100.00

พบวา สวนใหญผูใหสัมภาษณการรักษาศีล 5 และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต คิดเปนรอยละ 100.00, มีการรักษา
ศีล 5 และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต ไมเบียดเบียนผูอื่น คิดเปนรอยละ 100.00, ผูใหสัมภาษณยินดีใหคําปรึกษาเทาที่จะทํา
ได คิดเปนรอยละ 100.00, ผูใหสัมภาษณการปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีใหแกครอบครัวโดยการประหยัด ไมสรางหนี้สินเพิ่ม
คิดเปนรอยละ 72.46 รองลงมาคือ ไมเที่ยวเตร ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด คิดเปนรอยละ 27.54, การชําระหนี้ไดตรงตามระยะเวลา
ที่กําหนดผูใหสัมภาษณสวนใหญมีการชําระหนี้ตรงเวลาที่กําหนด คิดเปนรอยละ 94.20 รองลงมาคือไมไดกูเงิน คิดเปนรอยละ
5.80
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ปจจัยที่สงผลใหขาราชการทหารในกรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีห จังหวัดกาญจนบุรี นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
การปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
35. การสรางภูมิคุมกันใหกับครอบครัวและสังคม
การใหความรัก ความอบอุนในครอบครัว
36. ความมีระเบียบวินัยหลังจากปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีระเบียบวินัยมากขึ้น
37. การลดรายจาย เพิ่มรายได
การประหยัด อดออม
การสรางอาชีพเสริม
38. การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทําใหปลดหนี้
ไดหมด และมีเงินเหลือเก็บ
คอยๆปลดหนี้ได
มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น
39. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการวางแผนชีวิตที่ดีและยั่งยืน
สามารถทําใหมีการดําเนินชีวิตที่ดีในอนาคต
เห็นดวยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน

รอยละ

69

100.00

69

100.00

48
21

69.56
30.44

48
21

69.56
30.44

69

100.00

พบวาสวนใหญผูใหสัมภาษณมีการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับครอบครัว
และสังคม คิดเปนรอยละ 100.00 ,หลังจากนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต สามารถทําใหทานมีระเบียบ
วินัยในการดําเนินชีวิตมากขึ้น คิดเปนรอยละ 100.00 ,การลดรายจาย เพิ่มรายไดหลังการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คิดเปนรอยละ 69.56 รองลงมาเปนการสรางอาชีพเสริม คิดเปนรอยละ 30.44 ,การดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถทําใหปลดหนี้ไดหมด คิดเปนรอยละ 69.56 รองลงมาคือการทําใหมีเงินเหลือเก็บมากขึ้น คิดเปน
รอยละ 30.44 ,การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนการวางแผนชีวิตที่ดีและยั่งยืน สามารถทําใหมีการ
ดําเนินชีวิตที่ดีในอนาคตและเห็นดวยกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเปนรอยละ 100.00
ปญหาและอุปสรรคของขาราชการทหารกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน
ปญหาและอุปสรรค
40. ปญหาและอุปสรรคของขาราชการทหารกับการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน
ไมมีเวลาปฏิบัติอยางจริงจัง
ไมไดเอาใจใสเทาที่ควร

จํานวน

รอยละ

50
19

72.46
27.54

พบวาสวนใหญผูใหสัมภาษณมีปญหาและอุปสรรคของขาราชการทหารกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในชีวิตประจําวันคือไมมีเวลาปฏิบัติอยางจริงจัง คิดเปนรอยละ 72.46 รองลงมาคือ ไมไดเอาใจใสเทาที่ควร คิดเปนรอยละ
27.54
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ข อเสนอแนะของผู เ กี่ ย วข องเพื่ อให ข า ราชการทหารในกรมทหารราบที่ 29 ค า ยสุ ร สี ห จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันไดดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
41. ขอเสนอแนะ
การใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น
การใหฝกปฏิบัติ

จํานวน

รอยละ

48
21

69.56
30.44

พบวาสวนใหญผูใหสัมภาษณเห็นวาเพื่อใหขาราชการทหารในกรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีห จังหวัดกาญจนบุ รี
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งไปใช ในชี วิต ประจําวั นไดดี ยิ่ งขึ้นนั้นควรมีการใหความรู เกี่ ยวกั บการปฏิบัติ ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น คิดเปนรอยละ 69.56 รองลงมาเปนการใหฝกปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 30.44
สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบวา การใชชีวิตแบบพอประมาณของขาราชการทหารของกรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีห การแกไข
ปญหาของผูใหขอมูลเมื่อประสบปญหาดานคาใชจายไมพอใชเกิดขึ้นสวนใหญตอบวาตองหารายไดเพิ่ม และประหยัดใหมากขึ้น
การดําเนินชีวิตเพื่อใหชีวิต ดูเรีย บงายส วนใหญตอบว าสวนใหญเป นการอดออม วิธีการควบคุมการใชพลั งงาน เชน ไฟฟ า
น้ําประปา ใหเกิดการประหยัดสวนใหญตอบวาจะปดเครื่องใชไฟฟา ดวงไฟ เมื่อไมไดใชงาน การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพีย ง โดยใช ห ลักความพอประมาณสวนใหญ ต อบว าใช จายอยางประหยัด ไมสิ้ นเปลื อง การพอใจในสิ่ ง ที่ มี
ไม พ ยายามสร างหนี้ สิ นนั้ นส วนใหญ นั้นตอบว าหากจํ า เป นต องสร างหนี้ สิ นก็ ต องทํ า แต ต องพิ จารณาอย างรอบคอบ ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อรสุ ดา เจริญรัถ (2550, หนา 55) ไดศึกษาเรื่องการเกิดขึ้น การดํารงอยู และการปรับตัวของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ผลการวิจัยวา เงื่อนไขสําคัญของการเกิดขึ้ น การดํารงอยูและการ
ปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การที่ชุมชนหรือหมูบานยังคงมีอํานาจในการควบคุมดูแลการจัดการทรัพยากรตาง ๆ ของ
ตนเองได และแนวคิดของ Balm forth and Gardner (2006) พนักงานมีความพึงพอใจในงาน มีความผูกพันตอองคการ
และมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ีขององคการ และพบวาถาพนักงานปฏิบัติงานดวยความยากลําบากไมไดรับการสนับสนุน
จากองคการแลวจะส งผลกระทบต อความสัม พันธ กับ บุคคลในครอบครั วและมี ความสั มพั นธ ทางลบกับพฤติ กรรมการเป น
สมาชิกที่ดีของการดวย ผลลัพธของการปฏิบัติงานไดแก ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันในงาน ผลผลิตการตั้งใจที่จะลาออก
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ สวนผลลัพธของความสัมพันธในครอบครัว ไดแก ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
หนาที่ความรับผิดชอบในครอบครัว การสนับสนุนในบทบาท และความเครียดในการดาเนินชีวิต ยังพบอีกวาความขัดแยงระ
หวางานและครอบครั วความขั ดแย งระหว างครอบครัวและการทางานสงผลลบตอพฤติกรรมการใหค วามชวยเหลือ และ
พฤติกรรมการสานึกในหนาที่
2. ผลการวิจัยพบวา การใชชีวิตแบบมีเหตุผลของขาราชการทหารของกรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีห ในสวนการ
ดําเนินชีวิตประจําวันนั้นไมมีแผนการพัฒนาเปนลายลักษณอักษร แตเปนการปฏิบัติตามแบบอยางหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่นคิด การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่จะทําในหนวยงานเพื่อใหงานมีคุณภาพมาก
ขึ้นนั้นสวนใหญจะเขารวมประชุมเพื่อรวมกันเสนอทางออกในการแกไขปญหา วิธีดําเนินการในฐานะที่ทานเปนผูนําครอบครัว
ทานจะสรางประโยชนเพื่อความเจริญกาวหนาในหมูบานนั้นสวนใหญจะรวมกันเสนอแนวทางในการพัฒนาหมูบาน กิจกรรม
เพื่อพัฒนาหนวยงาน ทานเปดโอกาสใหกําลังพล และผูเกี่ยวของทุกฝายเขามารวมคิดรวมประชุม รวมทํางานนั้นสวนใหญผูให
สัมภาษณใหความรวมมือ รวมเสนอแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของหนวยงาน การพูดคุยกันในครอบครัว การแสดงความ
คิดเห็นและเปดโอกาสใหบุคคลในครอบครัวแสดงความคิดเห็นนั้นสวนใหญผูใหสัมภาษณจะใชหลักประชาธิปไตยในการพูดคุย
กัน ซึง่ สอดคลองกับงานวิจัยของซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) กลาวไววา เศรษฐกิจมองได 2 ดาน
คือ มองอยางวัตถุนิยมและมองแบบจิตวิสัย มองอยางวัตถุนิยมมองภายนอก คือ ตองมีกิน มีใช มีปจจัยสี่เพียงพอ ที่เราพูดวา
พอสมควรตามอัตภาพ ซึ่งใกลเคียงกับคําวาพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ และมองแบบจิตวิสัย ดานจิตใจภายใน คือ คนจะมี
ความรูสึกเพียงพอไมเทากัน บางคนมีเปนลานก็ไมพอ บางคนมีนิดเดียว ก็เปนการเพียงพอทางจิตสําหรับคนนั้น ดังนั้น ความ
พอเพียงหรือการยึดหลักสายกลางตองขึ้นอยูกับแตละบุคคล เปนเรื่องของจิตใจ ถาทุกคนรูจักพอในสิ่งที่ตนมีก็จะทําใหชีวิตไม
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มีปญหา เพื่อใหพนจากความยากจน ความยากจนสวนหนึ่งมากจากภาวะการเปนหนี้สินที่เกินตัว ทําใหไมมีความสามารถใน
การผอนชําระ ทําใหการมีอยู มีกินไมเพีย งพอ นําไปสูความยากจน ดั งนั้นการรูจักประหยัด ตัดทอนคาใชจาย และมีความ
ขยันหมั่นเพียรไมยอทอตอการงานก็จะทําใหสามารถพนจากความยากจนไปไดในระดับหนึ่ง และมีวิถีที่พออยูพ อกิน มีสัมมา
อาชีพ ไมหยุ ดนิ่งเพื่อใหชี วิตหลุดพนจากความทุกข ยาก และแสวงหารายได หรืออาชีพเสริมใหกับตัวเอง ใชเวลาวางใหเกิ ด
ประโยชนอยางสรางสรรค นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
3. ผลการวิจัยพบว า การใชชีวิตแบบการสรางภูมิคุมกันของขาราชการทหารของกรมทหารราบที่ 29 คายสุรสี ห
ในสวนของการจั ดทํ าบั ญชี ครั วเรือนนั้ นส วนใหญ ผูใ หสั มภาษณจะเคยทําแต ปจจุบั นไม ได ทําตอเนื่ อง เพราะ รายจายบ า ง
รายการ เปนรายจายฟุมเฟอย ทําใหไมกลาลงตามความจริง แผนการลดรายจายในครัวเรือนนั้นผูใหสัมภาษณจะลดรายจายที่
ไมจําเปน แผนในการเพิ่มรายไดนั้นผูใหสัมภาษณจะหารายไดเสริมจากงานประจําที่ทําอยู สาเหตุของการสมาชิกสหกรณออม
ทรัพย ร.29 ผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย ร.29 เพื่อตองการกูเงินมาใชในยามจําเปน การออมเงิน
สําหรับไว ใชแกไขป ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผูให สัมภาษณส วนใหญใช วิธีการฝากธนาคาร ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของสุ
เนตร นามโคตรศรี (2553, หนา บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบล ในเขตอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตํ าบล ใน
เขตอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมทั้ง 8 ดาน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรอยูในระดับ
ดีมากมีเพียงดานเดียว คือ ดานประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคมสวนที่เหลือระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
อยู ใ นระดั บปานกลาง มี 7 ด าน ไดแ ก ด านสุข ภาพและความปลอดภั ย ในการทํ างาน ดานการพั ฒนาความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน ดานประชาธิปไตยในหนวยงาน ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ดานความมั่นคงและความกาวหนา
ในงาน ด านบทบาทระหว างการทํางานกับ สุข ภาพที่มี ความสมดุ ล และดานค าตอบแทนที่เ พี ยงพอและเป นธรรม ผลการ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมซึ่งจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลนั้นไมพบความแตกตางอยางมีนัย สําคัญ
ทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 อีกทั้ง Turnip seed (1996) ไดศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เกี่ยวกับการศึกษา
อิทธิพ ลของสภาพแวดลอมในการทางานทั่วไปพบวา คุณภาพชีวิตการในทางานด านสภาพแวดล อมในการทางานทั่ วไปมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
4. ผลการวิจัยพบวา เงื่อนไขความรูของขาราชการทหารของกรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีห พบวาการหาความรู
เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งผู ใ ห สั ม ภาษณ ส ว นใหญ นั้นหาความรู ไ ด จากสื่ อต าง ๆ เช น อิ นเทอร เ น็ ต โทรทั ศ น
การนําความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันผูใหสัมภาษณสวนใหญนั้นนําหลักการประหยัด
อดออมมาใช ความสนใจและให ค วามสํ าคัญ กั บ ภู มิป ญ ญาทองถิ่ นในชุ ม ชนผู ใ ห สั มภาษณ สวนใหญนั้น ความสนใจและให
ความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่น สวนใหญไมคอยไดไปหาความรูจากแหลงอื่น การนําความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชประโยชนในชีวิตประจําวันผูใหสัมภาษณสวนใหญนั้นนําหลักการประหยัด อดออมมาใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ธงชั ย ไพโรจน (2551) พบว ากลุ ม ตั วอย า งมี ค วามรู ค วามเข าใจและการนํ าไปใช อยู ใ นระดั บ ต่ํ า และป จจั ย ที่ มี ผ ลต อ
ความสัมพันธกับความรู ความเขาใจของประชาชนในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ การ
รับรูขาวสารจากวารสารหรือรายงาน การรับรูขาวสารหอกระจายขาว การเขารับการอบรมตามหลักสูตรจากทางราชการ
5. ผลการวิจัยพบวา เงื่อนไขคุณธรรมของขาราชการทหารของกรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีห ผูใหสัมภาษณการ
รักษาศี ล 5 และคุณธรรมในการดํ าเนิ นชี วิต มี การรักษาศี ล 5 และคุณธรรมในการดํ าเนิ นชี วิต ไม เ บี ยดเบี ย นผูอื่น ผู ใ ห
สัมภาษณการยินดีใหคําปรึกษาเทาที่จะทําได การปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีใหแกครอบครัวโดยการประหยั ด ไมสรางหนี้สิน
เพิ่ม การชําระหนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนดผูใหสัมภาษณสวนใหญมีการชําระหนี้ตรงเวลาที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกั บ
งานวิจัยของประเวศ วะสี (2551, หนา 31-32) ที่ไดกลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไววา เปนเศรษฐกิจที่คํานึงถึงการทํานุ บํารุง
พื้นฐานของตัวใหเ ขม แข็ง ทั้ งทางสั งคม วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดลอม และเศรษฐกิ จพื้นฐานทางสัง คมก็ คื อชุ มชน เพราะฉะนั้ น
เศรษฐกิจพื้นฐานกับเศรษฐกิจชุมชนคือยางเดียวกัน และสกล พรหมสิน (2550, หนา 98) ไดทําการศึกษาการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนตําบลหงสเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งผลการวิจัยพบวา ประชาชนตําบลหงสเจริญ
มีการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก และสอดคลองกับแนวคิดของ คอป โพลา (Coppola, 1998) ที่ได
กลาวถึง การนําแนวคิดดานจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญในการนํามาปรับใชกับหนวยงาน ซึ่งเปนหลักการที่จําเปน ซึ่งจะประกอบไป
ดวย การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็น การประพฤติ ป ฏิ บั ติต นตามจารี ต ประเพณี การแสดงวิ สั ย ทั ศ น ของตนเอง การสร าง
วัฒนธรรมในชุมชน การปฏิบัติตนตามคํามั่นสัญญาหรือขอตกลง
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6. ป จจั ยที่ สงผลใหข าราชการทหารในกรมทหารราบที่ 29 คายสุ รสีห จั งหวัดกาญจนบุรี นําปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการสรางภูมิคุมกันใหกั บครอบครัว
และสังคม ใหความรัก ความอบอุนในครอบครัว จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต สามารถทําให
ทานมีระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิตมากขึ้น การลดรายจาย เพิ่มรายไดหลังการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทําไดโดยการประหยัด อดออม และเปนการสรางอาชีพเสริม การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
ทําใหคอยๆปลดหนี้ไดหมด และทําใหมีเงินเหลือเก็บมากขึ้น การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนการ
วางแผนชีวิตที่ดีและยั่งยืน สามารถทําใหมีการดําเนินชีวิตที่ดีในอนาคตสวนใหญเห็นดวยกับปรัชญาเศรฺษฐกิจพอเพียง และ
จากการจัดสนทนากลุมยอยจัดกลุมยอยกิ จกรรมใหกับ แมบาน ทําอาชีพเสริมซึ่ง สอดคลองกับ งานวิจัยขวัญ กมล ดอนขวา
(2556) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจมักใชสลับกันจนเหมือนวาจะเปนคําเดียวกันซึ่งความจริงแลวความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Economic growth) และการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic development) มีความหมายแตกตางกัน กลาวคือ ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หมายถึง การเพิ่ มกําลังการผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ประเทศชาติที่เพิ่มขึ้น สวนการพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง การเพิ่มปริมาณการผลิตสินคาและบริการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ทางดานโครงสรางเศรษฐกิจ มีการปรับปรุงเทคโนโลยีและการฝกทักษะของแรงงานอีกดวย โดยทั่วไปประเทศที่พัฒนาทาง
เศรษฐกิจยอมมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแตความเจริญเติบ โตทางเศรษฐกิจไมจําเปนตองกอใหเกิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ เชนการที่ประเทศชาติผลิตสินคาและบริการไดมากขึ้นโดยไมมีการปรับปรุงในดานอื่นเลย
7. ปญหาและอุปสรรคของขาราชการทหารกับการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน ไมมี
เวลาปฏิบัติอยางจริงจัง และไมไดเอาใจใสเทาที่ควร และจากการจัดสนทนากลุมยอยใหหนวยจัดแปลงผัก และใหกําลังพลทุก
คนมีสวนรวมในการบริหารจัดการซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยอภิชัย พัน ธเสน และคณะ (2549) พบวา นอกเหนือจากปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ย งแล ว ยั ง มี แ นวคิ ด ที่ เ กิด ขึ้ นในเวลาใกล เ คีย งกั นอี กหลายกลุ ม เช น แนวคิ ด วั ฒ นธรรมชุ ม ชน เครื อข า ย
เกษตรกรรมยั่งยืน พุทธเกษตร เกษตรผสมผสาน ซึ่งมองวาแนวคิดเหลานี้เปนแนวคิดที่ทวนกระแสวัฒนธรรมในปจจุบันหรือ
วัฒนธรรมบริโภคนิยม เนื่องจากการประกอบธุรกิจในปจจุบันขาดการใหความสําคัญเรื่องคุณธรรมและศีลธรรม ซึ่งแตกตาง
จากกลุมแนวคิดสวนกระแสที่เนนหลักการไมใหโลภและใหมีการกระจายความเสี่ยง ดังเชนในภาคเกษตรกรรมที่มี หลักการ
ตั้งอยูบนพื้น ฐานของความไมเบียดเบียนหรือทาลายสิ่งแวดลอมรอบตัวมนุษยเรา จึงมีความสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากนี้ยังมีการยืนยันวาตัวอยางที่เปนรูปธรรมของการดําเนินชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ไทย คือ ตัวอยางของประชาชนในภาคเกษตรกรรม
8. ขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของเพื่อใหขาราชการทหารในกรมทหารราบที่ 29 คายสุรสีห จังหวัดกาญจนบุรี นําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ในชีวิตประจําวันไดดียิ่งขึ้น ควรให มีการใหความรูเ กี่ยวกับการปฏิบัติ ตามหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาก และรองลงมาเปนการใหฝกปฏิบัติ และจากการจัดสนทนากลุมยอย ใหหนวยจัดตั้งสหกรณรานคา เพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ จากกําลั งพลและแมบาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวัฒ ดวงแสนพุด (2550) ไดทาการศึกษาเรื่ อง ความ
คิดเห็นที่มี ตอการปฏิ บัติตามแนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพี ยงระดับครัวเรือนของผูนําชุม ชนในเขตจังหวัดอุด รธานี และ
พบวา สถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 94.5 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษารอยละ 65.2 มี
อายุป ระมาณ 40 ป ประกอบอาชี พ เกษตรกรรมร อยละ 56.2 มี ที่ดิ นเป นของตนเองรอยละ78.7 มี รายได เ ฉลี่ ยต อเดื อน
8,855.67 บาท มีร ายจายเฉลี่ยตอเดือน 5,971.65 บาท มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 5 คน ระยะเวลาที่อาศัยใน
ชุมชนโดยเฉลี่ย 31 ป ผูนาชุมชนสวนใหญเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ 62.2 มีความรูเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพีย งอยูในระดับ มากรอยละ 99.7 โดยภาพรวมมี ทัศ นคติเห็ นด วยกับแนวคิด เศรษฐกิจพอเพีย ง มีการไดรั บ
ขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพีย งอยูในระดับมาก มี แรงจูง ใจในการปฏิ บัติตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมาก
นอกจากนี้ยังพบวา กลุมตัวอยางไดปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการลดรายจาย
โดยการปลูกพืช และเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภคในครัวเรือนดานการเพิ่มรายได โดยการใชที่ดิน ทําการเกษตรอยางเต็มที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต ทาการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได ใชเ วลาว างใหเกิด ประโยชน โดยการทาอาชี พเสริ ม ใหสมาชิกใน
ครัวเรือนเขา
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาพบขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และเปนแนวทางใหกับขาราชการทหารในการประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้
1. ผูบังคับบัญชากรมทหารราบที่ 29 ควรกําหนดแผนนโยบายในแผนการปฏิบัติงานประจําปเกี่ยวกับการสงเสริมให
หนวยงานมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางทั่วถึง หรือพาไปศึกษาดูงานในชุมชนอื่นเพื่อเปน
ตนแบบ และการที่ไดเห็นตนแบบอาจจะเขาใจมากกวาการศึกษาจากเอกสาร สามารถนํามาประยุกตใชได
2. ผูบังคับบัญชากรมทหารราบที่ 29 ควรกําหนดแผนนโยบายในแผนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมุงเนน โครงการสราง
เสริมรายไดใหกับขาราชการทหารใหมากขึ้น เพื่อที่จะสรางโอกาสใหกับขาราชการทหารหารายไดเสริมนอกจากรายไดหลัก
3. ผูบังคับบัญชากรมทหารราบที่ 29 ควรมีการจัดทํานโยบายสงเสริมการลดรายจายของขาราชการทหารโดยการ
จัดตั้งกลุมใหความรูในการใชพืชสมุนไพรในชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชน การทําน้ํายาลางจาน การทําปุยใชเอง การปลูก
พืชผักสวนครัวรั้วกินได
4. ผูบังคับบัญชากรมทหารราบที่ 29 ควรมีการจัดทํานโยบายอยางจริงจังเกี่ยวกับการปรับปรุงรายจายที่ไมจําเปน
หรือคาใชจายสุรุยสุราย โดยการใหความรูและสงเสริมใหขาราชการทหารรูถึงสัดสวนที่เหมาะสมของรายรับและรายจายวาเปน
อยางไร
5. ผูบังคับบัญชากรมทหารราบที่ 29 ควรมีการจัดทํานโยบายสงเสริมการออมในรูปแบบตาง ๆ เชน กองทุนเงินออม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารการจัดการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด นครราชสีมา เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวจิ ัยสรางขึ้นมี 3 ลักษณะ ไดแก แบบสํารวจรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และ
แบบปลายเปด มีคาความเชื่อมั่น 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวน ทางเดียวและทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ ยเปนรายคู ตามวิ ธีการของเชฟเฟ ผลการวิ จัย พบวา สภาพการบริ หารการเรี ยนรูต ามความคิด เห็ นของครู สั งกั ด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
การเปรี ยบเทีย บสภาพการบริ หารการเรี ย นรู ต ามความคิด เห็ นของครู สั ง กัด สํ านั กงานสง เสริ ม การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และจําแนกตาม
ประสบการณในการปฏิ บัติงาน โดยรวมแตกต างกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ขอเสนอแนะเพิ่มเติ ม เกี่ ยวกั บ
การศึกษาสภาพการบริหารการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา ที่มีจํานวนมากที่สุด ไดแก ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู นําการวิจัยมาใชควบคูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคือ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
มีความเหมาะสมกับวัยของผูรับบริการ พัฒนาสื่อประกอบการเรียนรูในแตละกิจกรรมใหสอดคลองกับการเรียนรู และควร
จัดหาวัสดุ และครุภัณฑพื้นฐานเพื่อการเรียนรูที่ทันสมัยเพียงพอกับความตองการ
คําสําคัญ: การบริหารการเรียนรู, ครูผูสอน, การเรียนแบบพบกลุม, การเรียนรูดวยตนเอง, การเรียนรูแบบทางไกล, การ
เรียนรูแบบชั้นเรียน, การเรียนรูตามอัธยาศัย, การเรียนรูจากการทําโครงงาน
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Abstract
The objectives of this research were to study and compare state of learning management
based on opinions of the teachers under Nakhon Ratchasima Provicial Office of the Non-formal and
Informal Education. The instrument used in this study was a questionnaire with three parts: checklist, fiverating scale and open-ended questions. Its reliability was 0.97. The statistics used to analyze the
collected data were percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by using ttest and F-test. Having found the significant differences, the paired differences were tested by using a
Scheffe’s method. The findings were as follows: The state of learning management based on opinions of
the teachers under Nakhon Ratchasima Provicial Office of the Non-formal and Informal Education was
found at a high level in overall and each aspect. Having considered each aspect, it showed that
alternative learning approach was ranked first and was followed by project-based learning, informal
learning and class-based learning, respectively. and classified by the sample’s educational level, no
differences were found in overall and each aspect. Having compared the state of learning management
based on opinions of the teachers under Nakhon Ratchasima Provicial Office of the Non-formal and
Informal Education, classified by the sample’s work experiences, the significant differences were overall
found at the statistical level of .01. and The following were the extra comments raised by the sample:
The personnel should be developed with learning activity management skills and the research should be
conducted along with instructional activity management. Various learning activities suitable for the age of
learners should be carried out. Instructional media should be developed in line with the learners’ needs.
And modern and adequate basic learning materials and equipment should be supplied in order to meet
the learners’ demand and needs.
Keywords : Management Learning, Teacher, The study group found, The self – learning, Distance learning,
Learning classes, Learning overnight, Learning from the project.
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บทนํา
การเรียนรูของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อันเปนผลสืบเนื่องมาจาก ความกาวหนาขององคความรู การ
พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และวิทยาการสมัยใหม ตลอดจนพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจที่ใชความรูเปน
พื้นฐาน ทําใหเกิดความตองการการเรียนรูอยางกวางขวางในแทบทุกดานของสังคม การเรียนรูของคนจึงขยายขอบเขตจาก
การศึกษาในระบบ ไปสูการเรียนรูจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทําใหเกิด การศึกษาและแหลงการ
เรียนรูที่หลากหลาย การศึกษานอกระบบ จึงมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของมนุษย เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ความรูและคุณธรรม การพัฒนาศักยภาพการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นได อยางมี ค วามสุ ข โดยรั ฐ ส ง เสริ ม การดําเนิ นงานและการจั ด ตั้ ง แหล ง เรี ย นรู ทุ กรู ป แบบ เช น ห องสมุ ดประชาชน
พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสาธารณะ แหลงขอมูล แหล งเรียนรู อยางมีป ระสิทธิภ าพ การศึกษาเป นสิ่งสําคั ญควบคูไ ปกับการ
ดํารงชีวิต หัวใจสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต คือการฝกใหเปนคนตื่นตัวตอการศึกษามีความอยากรู อยากเห็นในสิ่งตางๆ
ตลอดเวลา การเรียนรูตลอดชีวิตจึงมีรูปแบบและวิธีเรียนที่หลากหลายเกิดขึ้น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป นกระบวนการศึ กษาที่ต อบสนองความต องการของผู เรี ย นแตล ะคนช วยให ผู เรี ย นสามารถดํ ารงชี วิต อยู ใ นยุ คแห ง การ
เปลี่ย นแปลงและปรับ ตัวให เข ากั บ ความเจริญ กาวหน าอยางมี ประสิ ท ธิภ าพ (สํานักงานสง เสริม การศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย. 2551 : 20)
พระราชบัญ ญั ติส งเสริ ม การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ย พ.ศ. 2551ได ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 และมีผลบังคับใชเมื่อวั นที่ 4 มีนาคม 2551สงผลให สํ านักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน ไดปรับเปลี่ยนชื่อและบทบาทเปนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีลักษณะ
เปนกรมที่ไมเปนนิติบุคคล มีเลขาธิการสํานักงาน กศน. มีฐานะเปนอธิบดี มีคณะกรรมการ ภาคีเครือขาย รวมจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย สํ าหรั บหน วยงานระดั บ กทม./จัง หวั ด ให มี สํานั กงาน กศน.กทม./จั ง หวั ด เป น
หนวยงานการศึกษาตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจจัด
ศูนยการเรียนชุมชนได และใหมีหนวยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดการศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติ ที่กําหนดใหมีการศึกษา 3 รูปแบบ ไดแก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศั ย เปนผูจัด การศึกษาเองสวนหนึ่ง และสงเสริมใหหนวยงานอื่น ทั้ งของรัฐ เอกชน สถานประกอบการตลอดจน
ชุมชนเขามารวมจัด หรือสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบหรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได โดยเปนการผสมผสาน
ระหวางการศึ กษาทั้ง สามรู ปแบบ เพื่อให สามารถพั ฒนาการศึ กษาและคุ ณภาพชี วิต ของประชาชนได อยางต อเนื่อง มี การ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อทําใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูและเสริมสรางภูมิปญญา อันจะมีผลในการ
พัฒนากําลังคนและประเทศชาติใหเจริญกาวหนา สํานักงานส งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได
พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2521 ขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
และสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบนั ของบุคคลที่อยูนอกระบบโรงเรียน และเพื่อใหการจัดกระบวนการเรียนรูดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด ความเชื่อพื้นฐาน ปรัชญาคิดเปน หลักการจัดการศึกษานอกโรงเรียน จิตวิทยาการเรียนรู
ผูใหญและการเรียนรูของวัยรุน ซึ่งสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
ประชากรในประเทศไทย ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน แตไมส ามารถบริการทุ กกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ด อยโอกาส ขาด
โอกาส พลาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนผูส นใจทั่วไป ผูเรียนสามารถไดรับการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต การศึกษานอก
โรงเรียน ไดยึดสาระและมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ยึดหลัก ปรัชญาคิดเปน โดยฝกกระบวนการคิดวิเคราะห เนนการเรียนรูที่ยึดผู เรียนเปนสําคัญ ตามสภาพความพรอม
และความตองการของผู เรี ยน โดยมีค รูเป นผู สง เสริม และอํ านวยความสะดวกในการเรีย นรู ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าและรวม
แกปญหา ผูเรียนจึงจําเปนตองไดรับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม คือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัย
เพื่อใหบุคคลเหลานั้นไดรับสิทธิและโอกาสเสมอกัน โดยเปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับกลุมเปาหมายผูอยูนอกระบบ
โรงเรียน ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเลือกเรียนไดตามความสามารถ ความตองการ
และตามศักยภาพของผูเรียน มีแผนการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแผนการเรียนเพื่อประกอบอาชีพ และใหโอกาสในการ
เทีย บโอนความรู ประสบการณ และการทํากิ จกรรมพั ฒนาคุณภาพชีวิต ในชุมชนของตนเองซึ่ง เปนกิจกรรม ที่จัดขึ้ นเพื่ อ
แกปญหาและตอบสนองความตองการของชุมชน ซึ่งผูเรียนสามารถสราง แลกเปลี่ยน ถายทอดและกระจายความรูสูกันและกัน
ไดอยางกวางขวางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีผูสอนเปนผูชี้แนะแนวทางหรือสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูไดอยาง
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มีป ระสิ ทธิ ภาพยิ่ง ขึ้ น ดั ง นั้นบทบาทของผูส อนและผู เรี ย น จึ งต องมี การปรั บเปลี่ย นให เหมาะสมและสอดคลอง กั บการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมเกิดปญหา (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย .
2553 : 26 )
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนครราชสีมา จึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารการเรียนรูของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นับวาเปนสวนหนึ่ง
ของความตองการและความจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนําไปใชเปนแนวทางใน
การบริหารการจัดการเรียนรูการพัฒนาหลักสูตรของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให
สอดคลองกับสภาพและความตองการของสังคมตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนรูตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนคราชสีมา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช 2551ใน 7
ดาน ไดแก ดานการเรียนรูแบบพบกลุม ดานการเรียนรูดวยตนเอง ดานการเรียนรูแบบทางไกล ดานการเรียนรูแบบชั้นเรียน
ดานการเรียนรูรูตามอัธยาศัย ดานการเรียนรูจากการทําโครงงาน ดานการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารการจัดการเรียนรูตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนคราชสีมา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช
2551ใน 7 ดาน จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนครูสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1,001 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมประชากร กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่
และมอรแกนใชวิธีการสุมอยางงาย (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ . 2555 : 148-149) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 285 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามที่มี 3 ลักษณะ ไดแก แบบ
สํารวจรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบปลายเปด โดยไดรับคําปรึกษาแนะนําจากที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาทางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดวยการหาคาความสอดคลองของแบบสอบถาม แลวนํา
แบบสอบถามไปทดลองใชกับครูสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํา มาหาคาอํานาจจําแนก โดยการทดสอบ t-test ถาคา t มีคา 1.75 ขึ้นไป ถือวาผาน
เกณฑ มีคาอํานาจจําแนกสูง ผลปรากฏวาผานเกณฑทั้งหมด มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 1.79 – 13.00 และนํา
แบบสอบถามมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ผลปรากฏวาคาความเชื่อมั่น 0.97
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามและหนังสือถึงคณะกรรมการ
สถานศึกษา ที่เปนกลุ มตัวอยางแลวขอรับแบบสอบถามดวยตัวเองภายในเวลาที่กําหนดกรณีมีแบบสอบถามที่ ไมไดรับคื น
ผูวิจัยจะดําเนินการติดตามดวยตนเอง สามารถเก็บรวบรวมกลับคืนมาได 285 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
4.2 ศึกษาสภาพการบริหารการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เสนอขอมูลเปนตารางประกอบคําอธิบาย
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4.3 เปรียบเทียบสภาพการบริหารการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชการทดสอบคาที (t–test
Independent)
4.4 เปรียบเทียบสภาพการบริหารการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเมื่อพบความแตกตางในแตละดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการ
ทดสอบความ แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากสภาพการบริหารการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. สภาพการบริหารการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการ
เรียนรูแบบอื่น ๆ รองลงมาคือ ดานการเรียนรูจากการทําโครงงาน ดานการเรียนรูตามอัธยาศัย และดานการเรียนรูแบบชั้น
เรียน ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเรียนรูแบบทางไกล และดานการเรียนรูแบบชั้น
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการเรียนรูแบบพบกลุม ดานการเรียนรูดวยตนเอง และดานการ
เรียนรูแบบอื่น ๆ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการเรียนรูตามอัธยาศัยและดานการเรียนรูจาก
การทําโครงงานไมแตกตางกัน
4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการศึกษาสภาพการบริหารการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา ที่มีจํานวนมากที่สุด ไดแก ควรมีการพัฒนา
บุคลากรใหมีทักษะดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นําการวิจัยมาใชควบคูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคือ
ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายมีความเหมาะสมกับวัยของผูรับบริการ พัฒนาสื่อประกอบการเรียนรูในแตละ
กิจกรรมใหสอดคลองกับการเรียนรูและควรจัดหาวัสดุ และครุภัณฑพื้นฐานเพื่อการเรียนรูที่ทันสมัยเพียงพอกับความตองการ
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. สภาพการบริหารการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะครูตองการจัดการ
เรียนรูในรูปแบบอื่น ๆ โดยสถานศึกษาออกแบบการเรียนรูตามความตองการของผูเรียนโดยรวมกันกําหนดรูปแบบตามความ
ยากงายของเนื้อหา สอดคลองกับวิถีชีวิตการทํางานของผูเรียน จัดการสอนเสริมเพื่อเติมความรูทุกรูปแบบตามความตองการ
และความสนใจของผูเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องรับสัญญาดาวเทียมเพื่อรับชมรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาและเติม
เต็มความรูจากสื่ออื่น ๆ อีกมากมายและความมีคุณธรรม จริยธรรม เพราะจะทําใหเกิดการประสานงานที่ดี การสราง
บรรยากาศในการเรียน ซึ่งถนอมพร เลาหจรัสแสง (2546 :1) กลาววา การบริหารการเรียนรู เปนระบบการบริหารจัดการ
เรียนรูระหวางผูสอนกับผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการในการจัดการเนื้อหาและการสรางเครื่องมือ
ครอบคลุมถึงการเตรียมเนื้อหาสําหรับผูเรียน การติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน หรือเพื่อนรวมชั้นเรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของ รวมถึงการจัดการทดสอบ ประเมิน หรือสํารวจความคิดเห็นของผูเรียน และกรมวิชาการ
(2445:3) กลาววา แผนการสอน คือการนําวิชาหรือกลุมประสบการณที่ตองการสอน ตลอดภาคเรียนมาสรางเปนแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อ อุปกรณการสอน การวัดและการประเมินผลสําหรับเนื้อหาสาระและจุดประสงคการ
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เรียนการสอนยอยๆใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือจุดเนนของหลักสูตร สภาพผูเรียน ความพรอมของสถานศึกษาในดาน
วัสดุอุปกรณและตรงกับชีวิตจริงในทองถิ่น และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพใจ อุนแกว (2555 : 54)ไดทําการศึกษา
เรื่อง ความเปนบุคคลแหงการเรียนรูของครู กศน.ตําบล ตามทรรศนะของ ผูบริหาร กศน.และครู กศน.ตําบล ในสังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา ผูบริหาร กศน.จังหวัด
ลําปางกับครู กศน.ตําบล สังกัด กศน.จังหวัดลําปาง มีความเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบ
ความเปนบุคคลแหงการเรียนรู ผูบริหารมีความเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยูในระดับมากและมีความเปนบุคคลตนแบบใหกับ
ครู กศน.ตําบล สังกัด กศน.จังหวัดลําปางไดเปนอยางดี และปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ตอความเปนบุคคลแหงการ
เรียนรูของครู กศน.ตําบลในสังกัด กศน.จังหวัดลําปางคือ ระบบแผนงานและนโยบายไมชัดเจน ครูมีจํานวนนอยไมเพียงพอใน
การบริหารจัดการดวยภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น งบประมาณลาชาทําใหการดาเนินงานไมสาเร็จ ตามเปาหมาย การสื่อสารและ
การประสานงานไมตอเนื่องทาใหการทางานมีความลาชาและขาดการยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อรวมงาน ซึ่งควรมีการ
ปรับระบบการทางานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงโดยการมีสวนรวมของทุกคนในองคกร ทั้งนีค้ วรสรางเสริมแรงจูงใจในการ
ทํางานใหมากยิ่งขึ้น และมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความสามารถของทีมงานเพื่อให การทางานสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย
และนโยบายที่ตั้งไว
2. การเปรียบเทียบ สภาพการบริหารการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้
เพราะวาครูที่มีระดับการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูไปในแนวทางเดียวกัน ไดรับบทบาทหนาที่ในการจัด
การศึกษาอยางเทาเทียมกันเพื่อสรางความรูความเขาใจ และสงผลใหมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ พัชฎา
ทับสอน (2558 : 95 – 98) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานของครูประจําศูนยบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ดําเนินงานของครูประจําศูนยบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวม
และรายดานไมแตกตางกัน
3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เปนเพราะวาครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ไดรับรูและไดรับมอบหมาย
ในการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ไมเทาเทียมกัน ไดมีสวนรวมในกิจกรรมที่สําคัญ ไดรวมประชุมตัดสินใจในงานทั้ง 7 ดานอยาง
ตอเนื่องทําใหมีความรูความเขาใจในงานอยางครบถวนซึ่งสอดคลองกับ จิรัฏร แกวกูล (2554 : 165) ไดทําการศึกษาเรื่อง
แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในการจัดการศึกษาเทียบเทาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตบางรัก ผลการวิจัย พบวา ผลการเปรียบเทียบดานความคิดเห็นตอแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในการจัดการศึกษาเทียบเทา จําแนกตามตัวแปรตน ดังนี้ นักศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มีแนวความคิดเห็นตอแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยรวมและรายดานรวมทุกดานแตกตางกันจากประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมี
คาเฉลี่ยที่สูงกวา และนักศึกษาที่จบการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีความคิดเห็นตอแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่แตกตางจากนักศึกษาในระบบโรงเรียนโดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกวา
4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการศึกษาสภาพการบริหารการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา พบวา ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู นําการวิจัยมาใชควบคูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายมีความเหมาะสมกับวัยของผูรับบริการ พัฒนาสื่อประกอบการเรียนรูในแตละกิจกรรมใหสอดคลองกับการเรียนรู
และควรจัดหาวัสดุ และครุภัณฑพื้นฐานเพื่อการเรียนรูที่ทันสมัยเพียงพอกับความตองการ ซึ่งสอดคลองกับ ปญญา วารปรีดี
(2550 : 78-79) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน พบวา พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนและสถาบันพัฒนา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษามี
องคประกอบและคุณลักษณะสําคัญ คลายคลึงกัน คือ การพัฒนาภาวะผูนา พัฒนาความคิดเชิงระบบ และการเรียนรูเปนทีม
ในลักษณะที่เปนพลวัตจากการปฏิบัติงานจริง โดยใชวิธีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดการความรู ใชหลักธรรม
กัลยาณมิตรในการขจัดปญหาอุปสรรค
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
จากผลการวิจัยการศึกษาสภาพการบริหารการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา พบวา ดานการเรียนรูแบบทางไกล และดานการเรียนรูแบบพบ
กลุม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํากวาดานอื่น ๆ เนื่องจากครูยังไมใหความสําคัญกับการเรียนรูแบบทางไกลและแบบพบกลุมนอย
ซึ่งควรมีแนวทางแกไขดังนี้
1. ครูควรจัดใหมีการพบกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนดวยกัน โดยการนําเสนอผลจากการศึกษาคนควา
ดวยตนเองหรืองานกลุมโดยผูเรียนซึ่งเปนการทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายจากการพบกลุมครั้งที่แลว
2. ครูควรจัดกระบวนการกลุมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสอดแทรกกระบวนการคิดเปนใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห
ในแตละรายวิชาที่เชื่อมโยงสูการประยุกตใชในชีวิตจริงและอาจสอนเพิ่มเติมในบางเนื้อหาที่ผูเรียนตองการ
3. ครูควรมีสวนรวมกับผูเรียนศึกษารายละเอียดที่จะเรียนรูจากสื่อตางๆโดยจะสื่อสารกันทางสื่ออิเล็คทรอนิคสเปน
สวนใหญและมุงเนนที่การเรียนรูแบบ e-learning
4. ครูควรมีสวนรวมกับผูเรียนวางแผนการเรียนรู แจงกรอบรายละเอียดเนื้อหาปฏิทินการเรียนรูในแตละสัปดาห
การสงหลักฐานการเรียนรู พรอมแจกแบบหลักฐานการเรียนรู การนัดหมายการสอบกลางภาค
5. ครูและผูเรียนตองมีเครื่องมือที่สามารถสื่อสารและใชอุปกรณทางอิเล็คทรอนิคส เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท
ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของภาคีเครือขายสงผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทหนาที่ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการสงเสริมการ
จัดการเรียนรูในชุมชน
3. ควรศึกษาสภาพการบริหารการเรียนรูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอื่นตอไป
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บทคัดยอ
การเติมน้ําบาดาลลงสูชั้นน้ําระหวางฝนตก โดยทั่วไปแลวมีสวนชวยรักษาสมดุลของน้ําในแมน้ําภายหลังฤดูฝนที่
เรียกวาปฏิสัมพันธระหวางน้ําผิวดินและน้ําบาดาล การประเมินศักยภาพการเติมน้ําบาดาลลงไปในชั้นน้ําเปนเรื่องที่มีสําคัญตอ
การพัฒนาและบริหารจัดการน้ําในอนาคต โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีอัตราการเติบโตของชุมชนเมืองและอุตสาหกรรมสูง พื้นที่อําเภอ
นาดีและกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไดประสบปญหาภัยแลงเพิ่มขึ้นเนื่องจากความตองการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้น
อาทิ เกษตร อุตสาหกรรม และการบริโภคน้ําของคนในทองถิ่น ดังนั้นวัตถุประสงคการศึกษาเพื่อวิเคราะหโซนของการเติมน้ํา
บาดาลลงสูชั้นน้ําหินแข็ง คือ ชั้นน้ําบาดาลโคราช ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเติมน้ําบาดาล ไดแก ความลาดชัน ปริมาณน้ําฝน
การใชประโยชนที่ดิน และสมบัติการซึมน้ําของดิน โดยอาศัยเทคนิคการซอนทับทางสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งพิจารณาสี่ปจจัย
รวมกันในการสรางแผนที่ใหม คือ แผนที่ศักยภาพการเติมน้ําบาดาล ซึ่งแผนที่นี้แสดงใหเห็นศักยภาพการเติมน้ําสี่ประเภทตาม
คาคะแนน คือ ศักยภาพการเติมน้ําบาดาลสูง (มากกวา 28) ปานกลาง (25 - 28) ต่ํา (21 - 24) และต่ํามาก (ต่ํากวา 21) โดย
รอยละ 29 ของพื้นที่มีศักยภาพการเติมน้ําสูงพบบริเวณเชิงเขาของอุทยานแหงชาติเขาใหญและอุทยานแหงชาติทับลาน โดย
แผนที่ศักยภาพการเติมน้ํานี้สามารถนําไปใชในการพัฒนาการสํารวจน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร และประเมินอัตราการสูบน้ําที่
เหมาะสมเพื่อใชน้ําบาดาลอยางยั่งยืนโดยไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
คําสําคัญ: โซนศักยภาพการเติมน้ําบาดาล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ชั้นน้ําบาดาลโคราชตอนกลาง ปราจีนบุรี
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Abstract
Groundwater recharge into groundwater aquifers during rainfall events generally contributes to
maintain river flowing after rainy season, so-called, surface water and groundwater interaction. Estimation
of groundwater recharge potential into aquifer underneath is a crucial issue for the proper water
development and management in the future, especially areas of high rate of urbanization and industrial
growth. Prachinburi province, particularly in Nadi and Kabinburi districts, seems to be more seriously
about drought problem due to increasing of water demand from many activities such as agricultural areas,
industrial areas, and water consumption of local people. Therefore, the aim of this study is to delineate
the zones of groundwater recharge, infiltrating into the hardrock aquifer, namely Khorat Aquifer, in these
two districts. The contributing factors mainly influencing groundwater recharge are slope, rainfall, land
use, and soil permeability. By using GIS with the overlay technique, these four contributing factors were
integrated to generate a new thematic map as the groundwater recharge map. The integrated
groundwater recharge map showed four categories according to the proposed score namely, high (over
28), moderate (25 to 28), low (21 to 24) and very low (under 21) of groundwater recharge potential. About
29 % of the entire area had a high groundwater recharge located at the foothills of Khao Yai National Park
and Thap Lan National Park. The groundwater recharge potential map in this area can be further used to
explore groundwater wells for agricultural and industrial purposes, including other economic activities, to
estimate the safe yield and to finally obtain a long-term sustainable groundwater development plan,
without adversely disrupting the environment.
Keywords: Groundwater recharge zone, GIS, Khorat Aquifer, Prachinburi province
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บทนํา
น้ําบาดาล หมายถึง น้ําที่ถูกกักเก็บไวอยูตามชองวางระหวางตะกอน หรือตามรอยแตกและรอยแยกที่อยูตอเนื่องกัน
ของชั้นหิน ชั้นตะกอนหรือชั้นกรวดจนกระทั่ง ชั้นตะกอนหรือชั้นกรวดดังกลาวอิ่มตัวดวยน้ําหรือมีน้ําบรรจุอยูเต็มชองวางนั้นๆ
(ทวีศักดิ์ ระมิงควงศ, 2546) การนําน้ําบาดาลขึ้นมาใชสามารถทําไดโดยการเจาะและสูบน้ําขึ้นมาใชประโยชน ซึ่งในประเทศ
ไทยนั้นมีการใชน้ําบาดาลหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมที่ปริมาณน้ําผิวดินลดลงในชวงฤดูแลง จนทําให
ประสบกับปญหาการขาดแคลนน้ํา ดังนั้นการเจาะบอบาดาลเพื่อนําน้ําบาดาลขึ้นมาใชประโยชนจึงเปนทางเลือกอันดับตนๆ
ของการแกไขปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูแลงและเปนการบริหารจัดการน้ําอีกวิธีหนึ่ง ปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลงในพื้นที่
อําเภอนาดีและอําเภอกบินทรบุรีซึ่งตั้งอยูในลุมน้ํายอยแควหนุมานสวนลาง จังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะดานเกษตรกรรม เปน
ปญหาหลักที่ตองรีบดําเนินการแกไข ซึ่งปญหาการขาดแคลนน้ําดานการเกษตรนั้น สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของปริมาณ
น้ําผิวดิน และสาเหตุหนึ่งที่ทําใหปริมาณน้ําผิวดินลดลง เนื่องจากการลดลงของระดับน้ําบาดาล ทําใหปริมาณน้ําบาดาลที่จะ
ไหลเติมลงสูแมน้ําทางธรรมชาติลดลงไปดวย ประกอบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝน และการขยับเลื่อนของฤดูกาล จาก
เหตุผลและความสัมพันธดังกลาว จึงมีจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาพื้นที่ศักยภาพการเติมน้ําบาดาลในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคตอยางยั่งยืน
พื้นที่ศึกษา
เปนสวนหนึ่งลุมน้ําปราจีนบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมอําเภอนาดีและอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีขนาดของ
พื้นที่ศึกษา 1,500 ตารางกิโลเมตร แสดงไวในภาพที่ 1 มีแมน้ําแควหนุมานเปนแมน้ําสายหลัก โดยมีตนกําเนิดจากเทือกเขาใน
เขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ และไหลผานเขตอําเภอนาดีมาบรรจบกับแมน้ําพระปรงที่อําเภอกบินทรบุรี และไหลลงสูแมน้ํา
บางปะกงที่อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สภาพธรณีวิทยาตามขอมูลแผนที่ธรณีวิทยา มาตราสวน 1:50,000 ของกรม
ทรัพยากรธรณี พบวาพื้นที่สวนใหญเปนกลุมหินโคราชตอนกลาง ไดแกหมวดหินพระวิหาร ประกอบดวยหินทรายเนื้อควอตซสี
ขาว ชมพูและเทา แสดงการวางชั้นเฉียงระดับขนาดใหญชั้นหนาแทรกสลับดวยหินทรายปนกรวด หมวดหินเสาขัว
ประกอบดวยหินทรายแปง และหินทรายสีน้ําตาลแดง มวงแดงและแดง และหมวดหินภูพาน ประกอบดวยหินทราย สีเทา มัก
พบเม็ดกรวดและแสดงการวางชั้นเฉียงระดับ สภาพอุทกธรณีวิทยาตามขอมูลแผนที่อุทกธรณีวิทยา มาตราสวน 1:100,000
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล พบวาพื้นที่สวนใหญเปนชุดหินใหน้ําโคราชตอนกลาง ซึ่งพบน้ําบาดาลตามรอยแตก รอยแยกของ
ชั้นหิน ใหปริมาณน้ําบาดาลในเกณฑ 2-10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และมีคุณภาพน้ําบาดาลอยูในเกณฑดี

ภาพที่ 1 ภาพพื้นที่ศึกษาลุมน้ํายอยแควหนุมานสวนลาง จังหวัดปราจีนบุรี
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วัตถุประสงค
เพื่อประเมินและสรางแผนที่ศักยภาพการเติมน้ําลงสูชั้นน้ําบาดาลในพื้นที่อําเภอนาดีและอําเภอกบินทรบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยใชวิธีการซอนทับขอมูล (Overlay method)
วิธีการศึกษา
ปริมาณน้ําที่เติมใหกับชั้นน้ําบาดาล (Recharge) หมายถึง น้ําที่ไหลซึมผานชั้นดินหรือชั้นหินลงไปจนถึงระดับน้ํา
บาดาล โดยน้ําที่เติมลงไปเปนสวนเพิ่มเติมใหกับน้ําบาดาลที่กักเก็บอยูแลวในชั้นน้ําบาดาล (aquifer) ซึ่งสวนใหญน้ําที่เติมลง
ไปสวนใหญมาจากน้ําฝน
ในการศึกษาครั้งนี้จะใชการซอนทับปจจัยที่เกี่ยวกับการเติมน้ําบาดาล 4 ปจจัย โดยเทคนิคระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เพื่อประเมินศักยภาพการเติมน้ําลงสูชั้นน้ําบาดาลในพื้นที่ศึกษา โดยปจจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก
เปอรเซ็นตของความลาดชัน (percent of slope) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย (rainfall average) การใชประโยชนที่ดิน (land use)
และคุณสมบัติชั้นดิน (soils permeability) เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ถูกนํามาใชประมวลผลและแสดงผลในรูปแบบ
ของแผนที่ เพื่อสรางขอมูลเชิงพื้นที่และใหคาคะแนนของแตละปจจัย จากนั้นนําทุกปจจัยมาซอนทับกัน โดยซอฟแวร ArcGIS
ดังสมการที่ 1 (วันเพ็ญ และคณะ, 2548) ซึ่งดัดแปลงมาจากการศึกษา (Piscopo, 2544) โดยกระบวนการซอนทับขอมูลเชิง
พื้นที่แสดงไวในภาพที่ 2
Percent of Slope + Rainfall Average + Land Use + Soils Permeability = Recharge Potential

(สมการที่ 1)

ภาพที่ 2 ภาพกระบวนการซอนทับขอมูลเชิงพื้นที่ของแตปจจัย
ผลการศึกษา
1. เปอรเซ็นตของความลาดชัน
ความลาดชัน คือ คาที่บอกถึงความลาดเอียงของภูมิประเทศ โดยคาความชันมากจะแสดงถึงระดับความลาดชันของภูมิ
ประเทศมาก ซึ่งความลาดชันของภูมิประเทศมีผลตอการไหลของน้ําที่เติมลงสูชั้นน้ําบาดาล กลาวคือพื้นที่ที่มีความลาดชันนอย
น้ําฝนที่ตกลงมาสูพื้น หรือน้ําผิวดินจะไหลไดชาทําใหมีโอกาสที่น้ําจะซึมลงสูชั้นน้ําบาดาลมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูล
แบบจําลองความสูงเชิงตัวเลข (DEM) ของกรมแผนที่ทหารเพื่อวิเคราะหเปอรเซ็นตความลาดชัน ซึ่งไดแบงคาคะแนนตามการ
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วิเคราะหลักษณะของภูมิประเทศ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2549) พบวาเปอรเซ็นตความลาดชันมีคาตั้งแต 0 ถึงมากกวา 18
สามารถแบงคาคะแนนไดเปน 5 ชวง ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยบริเวณบริเวณตอนกลางลงมาถึงตอนใตของพื้นที่ซึ่งเปนที่ราบ
(ภาพที่ 3) มีเปอรเซ็นตความลาดชันต่ําจะมีโอกาสที่น้ําผิวดินจะซึมลงสูชั้นน้ําบาดาลสูง

ภาพที่ 3 ภาพแผนที่เปอรเซ็นตของความลาดชันในพื้นที่ศึกษา
2. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
ปริมาณน้ําฝนมีผลตอการไหลเติมลงสูชั้นน้ําบาดาล คือปริมาณน้ําฝนมากทําใหเพิม่ โอกาสที่น้ําจะซึมลงสูชั้นน้ํา
บาดาลมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลแผนที่ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสะสม 30 ป พ.ศ. 2520-2549 ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อ
วิเคราะหขอมูลปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย พบวาปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยอยูในชวง 1,325 – 1,525 มิลลิเมตรตอป แบงชวงคาคะแนน
ออกเปน 8 ชวงเทากัน ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยบริเวณตอนใตและตะวันออกของพื้นที่มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงซึ่งจะเพิ่ม
โอกาสที่น้ําฝนจะซึมลงสูชั้นน้ําบาดาลมากขึ้น แสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ภาพแผนที่ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในพื้นที่ศึกษา
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3. การใชประโยชนที่ดิน
การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลแผนที่การใชประโยชนที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อวิเคราะหการใชประโยชนที่ดิน โดยให
คะแนนตามลักษณะของความสามารถในการซึมผานน้ําของสิ่งที่ปกคลุมดิน เชน เขตเมือง โรงงานอุตสาหกรรม จะมีคาการซึม
ผานของน้ํานอยกวาบริเวณทุงหญา ปาไม ผลการศึกษาพบวาความหนาแนนของสิ่งที่ปกคลุมดินจากการใชประโยชนที่ดิน
สามารถแบงคาคะแนนไดเปน 5 ชวง เรียงจากคาความหนาแนนมากถึงนอยมาก ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยบริเวณที่มีความ
หนาแนนของสิ่งที่ปกคลุมดินนอยจะมีคาการซึมของน้ําที่สูง เนื่องจากไมมีอุปสรรคขวางการซึมของน้ํา ไดแก บริเวณตอนเหนือ
และตะวันออกของพื้นที่ซึ่งเปนพื้นที่ปาไม แสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ภาพแผนที่การใชประโยชนที่ดิน (สิ่งปกคลุมดิน) ในพื้นที่ศึกษา
4. คุณสมบัติของดิน
คุณสมบัติทางกายภาพของดินมีผลโดยตรงตอปริมาณน้ําที่ไหลซึมลงสูใตดิน กลาวคือดินที่มีขนาดของเม็ดดินเล็กจะ
ทําใหการซึมของน้ําเกิดขึ้นไดชากวาดินที่มีขนาดเม็ดดินใหญ (จักรกฤษณ และคณะ, 2557) เชน ดินที่เปนดินเหนียวจะมี
ความสามารถในการซึมของน้ําต่ํากวาดินรวน การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลแผนที่ชุดดิน ของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อวิเคราะห
คุณสมบัติการซึมน้ําของดิน โดยใหคาคะแนนตามกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2549) ซึ่งสามารถแบงชวงคาคะแนนไดเปน 6
ชวงจากคุณสมบัติการซึมน้ําสูงถึงต่ํามาก ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยคุณสมบัติการซึมน้ําของดินสูงบริเวณตอนเหนือและ
ตะวันออกของพื้นที่ศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ภาพแผนที่คุณสมบัติของดินในพื้นที่ศึกษา
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ศักยภาพการเติมน้ําบาดาล
ศักยภาพของการเติมน้ําบาดาล คือ ปริมาณน้ําที่สามารถเติมลงสูระดับน้ําบาดาลและกักเก็บอยูในชั้นน้ําบาดาลใน
พื้นที่นั้นๆ ซึ่งหากพื้นที่ใดที่มีศักยภาพการเติมน้ําที่สูงแสดงวามีการเติมน้ําบาดาลสูง จากการศึกษาศักยภาพการเติมน้ําจาก
การใหคาคะแนนของแตละปจจัย (ตารางที่ 1) แลวนําคาคะแนนของทุกปจจัยมาซอนทับกันตามสมการที่ 1 สามารถแบง
ศักยภาพของการเติมน้ําบาดาลเปน 4 ศักยภาพ ไดแก พื้นที่ที่มีศักยภาพการเติมน้ําลงสูชั้นน้ําบาดาลต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง
และสูง ดังแสดงใน ภาพที่ 7 โดยมีคาคะแนน ต่ํากวา 21, 21 ถึง 24, 25 ถึง 28 และมากกวา 28 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 คาคะแนนของแตละปจจัย
เปอรเซ็นตของ
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
การใชประโยชนที่ดิน
คุณสมบัติของดิน
ความลาดชัน
%
score mm/y
score สิ่งปกคลุมดิน score สมบัติการซึม score
น้ํา
0-2
10
1,525-1,500 13
นอยมาก
6
สูง
7
2-6
9
1,500-1,475 12
นอย
4
ปานกลาง-สูง 6
6-12
5
1,475-1,450 11
ปานกลาง
3
ปานกลาง
5
12-18 3
1,450-1,425 10
หนาแนน
2
ปานกลาง-ต่ํา 3
< 18
1
1,425-1,400 9
หนาแนนมาก 1
ต่ํา
2
1,400-1,375 8
ต่ํามาก
1
1,375-1,350 7
1,350-1,325 6

ภาพที่ 7 ภาพแผนที่ศักยภาพการเติมน้ําลงสูชั้นน้ําบาดาลในพื้นที่ศึกษา
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ศักยภาพของการเติม
น้ําบาดาล
ศักยภาพ score
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก

< 28
28-25
24-21
> 21

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เปนการจําแนกโซนการเติมน้ําบาดาลสูชนั้ น้ํากลุมหินชุดโคราช จังหวัดปราจีนบุรี โดยอาศัยเทคนิคการ
ซอนทั บทางสารสนเทศภูมิ ศ าสตร ซึ่ง พิจารณาสี่ ป จจั ย ร วมกั น และผลลั พ ธ จากการวิ จัยแสดงผลออกมาในรู ป แบบแผนที่
ศักยภาพการเติมน้ําบาดาล จากการศึกษาของจักรกฤษณ ชื่นประดิษฐ และคณะ (2557) พบวาบริเวณพื้นที่ปราจีนบุรีการเติม
ของน้ําลงสูชั้นน้ําบาดาลพบมากที่สุดในพื้นที่เขตปาไมเปนสวนใหญ ซึ่งอาจเปนผลมาจากชนิดของดินในบริเวณนั้นและพื้นที่ปา
ไมมีรากของตนไมที่เปนตัวชะลอความเร็วการไหลของน้ํา ชวยเพิ่มโอกาสที่น้ําจะซึมลงสูชั้นน้ําบาดาลมีมากขึ้นทําใหคาการซึม
ของน้ําลงสูช ั้นน้ําบาดาลสูง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบวาพื้นที่ศักยภาพของการเติมน้ําบาดาลสูงของพื้นที่ทั้งหมด
พบบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาของอุทยานแหงชาติเขาใหญและอุทยานแหงชาติทับลาน ซึ่งเปนพื้นที่ปาไมผืนใหญและชนิดของดิน
ในบริเ วณนั้นยังเปนดินที่มี สมบัติ การซึม ผานน้ํ าดี กลาวคือ พื้นที่ ปาไมด านเหนือของพื้นที่ศึ กษาเปนโซนการเติมน้ําบาดาล
สูงสุด
ศักยภาพการเพิ่มเติมน้ําบาดาลมีวิธีการประเมินไดหลายวิธี แตในการศึกษาครั้งนี้คํานวณตามการศึกษาของวัน เพ็ญ
และคณะ (2548) ซึ่งเปนวิธีศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษาที่เ ปนลักษณะของแองน้ําบาดาลและมีการใชน้ําบาดาลในดาน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งคลายคลึงกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา ผูวิจัยจึงอางอิงวิธีการศึกษาของวันเพ็ญและ
คณะ (2548) เปนวิธีการศึกษาโดยใชพารามิเตอรเดียวกัน ยกเวน ขอมูลปริมาณน้ําฝนที่ใชแตกตางกัน กลาวคือ วิธีการศึกษาที่
อางอิงคํานวณอัตราการเติมน้ําบาดาล 2 ชวง คือฤดูแลงและฤดูฝน โดยใชขอมูลปริมาณน้ําฝนรายฤดูกาล แตในการศึกษาครั้ง
นี้ใช ขอมู ลน้ํ าฝนเฉลี่ยสะสม 30 ป (พ.ศ. 2520-2549) และสร างเปนแผนที่ศั กยภาพการเติ มน้ําบาดาลเฉลี่ยระยะยาวซึ่ ง
สามารถนํามาใชประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคตไดเนื่องจากเปนขอมูลที่ยาวนานและตอเนื่อง
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
จากการซอนทับปจจัยที่เกี่ยวกับการเติมน้ําลงสูชั้นน้ําบาดาล ไดแก เปอรเซ็นตของความลาดชัน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
การใช ประโยชน ที่ดิ น และคุณสมบั ติชั้ นดิ น พบว าศั กยภาพของการเติม น้ําบาดาลแบ งไดเป น 4 ประเภท ไดแ ก พื้นที่ที่ มี
ศักยภาพการเติมน้ําลงสูชั้นน้ําบาดาลต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง และสูง สามารถสรุปผลการศึกษาไดวาพื้นที่ศักยภาพของการเติม
น้ําบาดาลสูง คิดเปนรอยละ 29 ของพื้นที่ทั้งหมด พบบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาของอุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับ
ลาน และทางตะวันออกของพื้นที่ศึกษา เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนที่ลุมมีคาความลาดชันนอย ประกอบกับมีการใชประโยชน
ที่ดินที่สวนใหญเปนปาไมและมีคุณสมบัติการซึมน้ําของดินที่ดี ทําใหน้ําสามารถซึมลงสูระดับน้ําบาดาลไดดี พื้นที่ศักยภาพของ
การเติมน้ําบาดาลปานกลาง มีพื้นที่รอยละ 34 พบกระจายอยูทั่วพื้นที่ศึกษา พื้นที่ศักยภาพของการเติมน้ําบาดาลต่ํา มีพื้นที่
รอยละ 35 ซึ่งสวนใหญปรากฏอยูตอนกลางของพื้นที่ โดยพบเปนที่ราบซึ่งมีคาความลาดชันนอยและมีการใชประโยชนที่ดินที่
เปนสิ่งปลูกสรางหนาแนน และคุณสมบัติการซึมน้ําของดินต่ํา สงผลใหคาศักยภาพของการเติมน้ําบาดาลต่ําบริเวณนี้ และพื้นที่
ศักยภาพของการเติมน้ําบาดาลต่ํามาก มีพื้นที่รอยละ 2 พบบริเวณที่เปนภูเขาสูงมีความชันมาก แผนที่ศักยภาพการเติมน้ํานี้
สามารถนํามาใชในการพัฒนาการสํารวจน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรและประเมินอัตราการสูบน้ําที่เหมาะสมเพื่อการใชน้ําบาดาล
อยางยั่งยืนในระยะยาวโดยไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม อยางไรก็ตามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชขอมูลทุติ ยภูมิเปนหลัก
และกําหนดใหความสําคัญของแตละปจจัยที่เกี่ยวกับการเติม น้ําลงสูชั้นน้ําบาดาลเทากันจึงไมมีการนําคาน้ําหนักของแตล ะ
ปจจั ยมาคํ านวณร วมดวยซึ่ง การศึกษาครั้ งนี้ ไมไ ดคํ านึ งถึง ปจจัย ทางสัง คม และข อมู ลทุ ติยภู มิที่ ใช ในการศึกษาไมใ ชข อมู ล
ปจจุ บั นทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ เ พื่ อให ไ ด ผ ลการศึ กษาที่ มี ค วามความถู กต องและคล ายคลึ ง กั บ สภาพตามธรรมชาติ ม ากยิ่ ง ขึ้ นควร
ทํ าการศึ กษาด วยวิ ธี การอื่ นเพิ่ ม เติ ม อาทิ การตรวจสอบภาคสนามในขั้ นรายละเอี ย ด ตลอดจนการใช แ บบจํ าลองทาง
คณิตศาสตรมาสนับสนุน ดังนั้นในการศึกษานี้จึงเปนการประเมินในเบื้องตนและสามารถใชศึกษาในพื้นที่อื่นที่มีลักษณะทาง
กายภาพที่คลายคลึงกับพื้นที่ศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมทรัพยากร
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บทคัดยอ
ผูบริหารสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาแตยังประสบปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
ขาดแคลนบุคลากร ทําใหสถานศึกษาบางแหงไมผานการประเมินภายนอก ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานได
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 ซึ่งสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่องนี้โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 2) ระดับสุขภาพองคการของสถานศึกษา และ
3) ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 265 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
ประมาณคา 5 ระดับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสันผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลัก
ประสิทธิภาพ หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักมุงเนนฉันทามติ หลักการมีสวนรวมหลักภาระรับผิดชอบ หลักการกระจาย
อํานาจ หลักความเสมอภาค ตามลําดับ 2) สุขภาพองคการของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ดานความเขมแข็งขององคการ ดานขวัญและกําลังใจ ดานการติดตอ
สื่อสาร ดานการมุงเนนเปาหมาย ดานความสามัคคี ดานการใชอํานาจดานการใชทรัพยากร ตามลําดับ และ 3) การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกในทิศทางเดียวกันกับสุขภาพองคการของสถานศึกษา
อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีความสัมพันธในระดับ
ปานกลาง ไดแกหลักความเสมอภาค และหลักการมีสวนรวม และดานที่มีความสัมพันธในระดับต่ํา ไดแก หลักการกระจาย
อํานาจ หลักมุงฉันทามติ หลักภาระรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักความโปรงใส และ
หลักประสิทธิผล ตามลําดับ ขอเสนอแนะพบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธกับสุขภาพองคการของ
สถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรบริหารสถานศึกษาดวยหลักความเสมอภาค โดยคํานึงถึงบุคลากรในสถานศึกษาให
ไดรับการปฏิบัติอยางทัดเทียมกัน อีกทั้งควรสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาตอ ฝกอบรม เพื่อนําความรูกลับมาพัฒนาการ
บริหารงานใหมีคุณภาพเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะนําไปสูการมีสุขภาพองคการที่ดีของสถานศึกษา
คําสําคัญ : การบริหารสถานศึกษา, หลักธรรมาภิบาล, สุขภาพองคการ
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Relationship between School Administration According to Good Governance
Principle of School Administrators and Organizational Health of Basic
Educational Schools under Phetchaburi Primary Educational
Service Area Office 1
Mayuree Sansuk and Kanchana Boonsong
Educational Administration, Phetchaburi Rajabhat University

Abstract
School administrators take good governance principle into account in school administration.
However, they still face the problems about resource allocation and scarcity of personnel resulting in
failure in external quality assessment and ONET average score lower than 50% in some schools, which
affect schools’ organizational health. The researcher was, therefore, interested in doing this research
aiming to study: 1) the level of school administrators’ administration according to good governance
principle, 2) the level of schools’ organizational health, and 3) relationship between school
administrators’ administration according to good governance principle and organizational health of
schools under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1. The research samples were 265
teachers in schools under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1. The research tool was a
5-level rating scale questionnaire. The data were analyzed by using mean, standard deviation, and
Pearson’s correlation coefficient. The research results were as follows: 1) the school administrators’
administration according to good governance principle was at a high level both in overall and in each
aspect. When the aspects of good governance were individually considered, they could be ranked in
descending order of their means as follows: effectiveness, responsiveness, efficiency, rule of law,
transparency, consensus orientation, participation, accountability, decentralization, and equity, 2) the
schools’ organizational health was at a high level both in overall and in each aspect. When the aspects
of organization health were individually considered, they could be ranked in descending order of their
means as follows: organizational strength, work morale, communication, goal orientation, unity, authority,
and resource utilization and 3) there was positive relationship at a moderate level with statistical
significance at the 0.01 level between school administrators’ administration according to good governance
principle and schools’ organizational health. When the aspects of relationship were individually
considered, the ones with relationship at a moderate level were equity and participation, and those at a
low level were decentralization, consensus orientation, accountability, rule of law, efficiency,
responsiveness, transparency, and effectiveness. Suggestions found that there was relationship between
administration applying good governance and school’s organizational health. The administrators should,
therefore, administrate the schools by employing equity principle and having the personnel equitably
treated and promoted for further education and training so that they could employ their knowledge in
improving their work for higher quality and effectiveness. This would result in schools’ good organizational
health.
Keywords: School administration, good governance principle, organizational health
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บทนํา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552 :97) ไดให ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
ระบบราชการและขาราชการ เพื่อใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงอยางตอเนื่องมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2547 จนถึงปจจุบัน
เห็นไดจากกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลในแต ละป
โดยใชกับองคการที่เปนระบบราชการที่มีหลักจริยธรรมและศักดิ์ศรี จะเนนการประเมินผลดานจริยธรรมธรรมาภิบาล โดยให
ความสํ าคัญ เรื่ องความโปรง ใสของการปฏิ บัติราชการ การมี สวนรวมของประชาชน ตลอดจนการสรางมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ จึงไดใหสวนราชการทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นความสําคัญตามหลักการดังกลาวจึงมีนโยบายเสริมสรางการบริหารงาน
ตามหลักการของธรรมาภิบาลในหนวยงานทุกระดับโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู
ความเขาใจ กอใหเกิดความตระหนักและปรับปรุงระบบงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
ทั้งยังสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา การบริหารที่ทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในปจจุบัน โดย ธีระ รุญเจริญ (2548 :91- 92) ไดกลาวถึงความจําเปนของการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาวา
การบริหารการศึกษาตองดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล จึงจะเปนการบริหารที่สอดคลองกับแนวโนมของสภาพปญหาและ
ความตองการในยุคโลกาภิวัตนนําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรและเปนหลักประกันความสําเร็จของการบริหาร
จัดการ
โรงเรียนในฐานะองคการของรัฐและเปนหนวยงานทางการศึกษาที่เล็กที่สุด แตมีความสําคัญอยางยิ่งที่ จะขับเคลื่อน
การศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แนวทางหนึ่งที่ควรนํามาถือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการ
ดานตาง ๆ ของโรงเรียน คือการใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนถือวาเปนตัวจักรที่สําคัญของ
การบริหารจัดการศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งตอความสําเร็จหรือความลมเหลว ดังนั้นภาระหนาที่อันสําคัญคือ การบริหารจัด
การศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมาย ดวยเหตุนี้ผูบริหารโรงเรียนจึงตองเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศน มีความรูค วามสามารถ มีทั ก ษะเป น
ผู นําการเปลี่ยนแปลง บริหารงานดวยความซื่อสัตย เปนธรรม โปรงใสเปนแบบอยางที่ดี จะสงผลใหไดรับความศรัทธานาเชื่อถือ
จากครู นักเรียน ผูปกครองและคนในชุมชนซึ่ง ธีระ รุญเจริญ (2548 : 108 - 109) ไดกลาววา การบริหารงานในโรงเรียนขึ้นอยูกับ
ผูบริหาร การจะบริหารการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตองมีการบริหารรูปแบบใหม จัดหาทรัพยากรทางวิชาการ และขอมูลสารสนเทศ
เนนการบริหารโดยองคคณะบุคคล พึ่งตนเอง มุงประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก ทั้งตองทํางานดวยความรับผิดชอบมีอิสระ มีการประสาน
รวมมือกับองคการหรือบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหทุ กฝายมีสวนรวมจัดการศึกษา มีการประเมินตรวจสอบเปนระยะ ๆ
อยางโปรงใส สวน ชาญชัย อาจินสมาจาร (2548 : 2) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนในฐานะขององคการวาองค ก ารและระบบ
ขององคการก็เหมือนกับคนที่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปคุณลักษณะตามกาลเวลา มีความแตกตางกันการจะนําหลักการบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพตองสามารถดัดแปลง การเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม โรงเรียนก็เปนองคการหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ผูศึกษาเห็นวาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชบริหารโรงเรียนเปนหลักการที่สามารถทําใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
สังคมปจจุบันเปนสังคมขององคการ นอกจากนั้นองคการยังเปนเครื่องมือที่ใช ในการแกไขขอจํากัดตาง ๆ ของมนุษย
ขณะเดียวกันมนุษยในสังคมคาดการณและหวังที่จะใหองคการตาง ๆ เหลานี้เปนองคการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณคา
อยางแทจริง เพื่อสงเสริมใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น นอกจากนั้นองคการในปจจุบันมีความแตกตางอยางมากกับองคการในอดีต
องคการปจจุบันตองทําอยางไรใหเกิดความขัดแยงไมคลุมเครือ มีความยืดหยุนสูง มีความแตกตางกันมาก ตางมีความขัดแยง
ในเรื่องพันธกิจ คานิยม และกลยุทธในการรักษาสมดุลระหวางเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Drucker, 1997 อางถึง ใน
กมลาศน ศรประสิทธิ์, 2553 : 2) ดังนั้นคุณคาขององคการทุกองคการจึงอยูที่การเปนองคการที่สามารถสรางประโยชนและ
ตอบสนองความตองการของมนุษยและเปนไปตามวัตถุประสงคที่จัดขึ้น ซึ่งยอมหมายถึงจะตองเปนองคการที่มีการดํ าเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แตความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังกลาวจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
การบริหารจั ดการดานตาง ๆ โดยผูบริหารทุ กระดับขององคการนั้ น ๆ ที่จะทําให องค การมีความสมบูรณมากที่สุ ด การทํ าให
องค การมี คุณค า มี คุ ณประโยชน ตอมนุ ษย อย างสมบู รณ จึงอยู ที่ จะต องมุ งสนใจหาวิ ธีที่ จะชวยการบริหารงานเปนไปอย างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารจึงควรพิจารณาแนวคิดและวิธีการที่จะทําใหองคการสามารถดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถปรับตัวใหเขากับกระแสโลกปจจุบันไดเปนอยางดี
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องคการที่มีคุ ณภาพมีประสิทธิภาพในการทํางานนั้นขึ้นอยูกับสุ ขภาพองคการ (Organizational Health) เปนสําคั ญ
เพราะองคการที่มีสุขภาพสมบูรณจะมีผลผลิตที่ดีทั้งดานปริมาณและคุณภาพ องคการจะมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในสังคม สมาชิก
ในองคการมีความสุข มีความพึงพอใจในการทํางาน มีความผูกพันตอหนวยงาน รวมมือรวมใจปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย
มีการตั ดสิ นใจที่เหมาะสม (Daft, 1986 อางถึงใน กมลาศน ศรประสิทธิ์ , 2553: 3) นอกจากนี้ องค การที่ สุขภาพดีนั้นต องมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการทํางาน สมาชิกภายในองคการมีความผูกพันตอองคการ และองคการจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในที่สุด
เนื่องจากสุขภาพองคการเปนตัวชี้วัดความสําเร็จขององคการ องคการใดมีสุขภาพดีจะทําใหการบริหารองคการมีประสิทธิผล
ถาองคการใดมีสุขภาพไมดีจะทําใหการบริหารองคการนั้นขาดประสิทธิผล โดยที่สุขภาพองคการจะเปนตัวชี้วัดที่จะพิจารณาถึง
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในองคการและชวยเสริ มสรางความตระหนัก (Awareness) ในปญหาที่เกิดขึ้นกับองคการ นอกจากนี้
องคการที่มีสุขภาพดีนั้นมิไดเปนเพียงอุดมการณเทานั้น หากแตยังพึงไดรับความสนใจในฐานะแนวคิดที่จะพัฒนาองคการ เพื่อให
องคการสามารถเติบโตและอยูรอดอยางยั่งยืน
โรงเรียนปะถมศึกษาเปนองคการทางการศึกษาที่มีความสําคัญตอการจัดการการศึกษาเปนอยางยิ่ง เนื่องจากโรงเรียน
มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับเยาวชนซึ่งเปนทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญของชาติ
โดยมีจุดเนนสําคัญที่มุงจัดการศึกษาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหประชาชนมีคุณธรรมความรู มีคุณภาพในการพัฒนาตนเอง
เสริม สร างคุณธรรม พัฒ นาสัง คมฐานความรูแ ละยืนหยั ดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเปนไทย (สํ านั กงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา, 2551 : บทสรุป) จากการที่นักเรียนเปนผลผลิต โดยตรงของโรงเรียน ดังนั้นคุณภาพของนั กเรีย นจะดี หรือไม
ยอมขึ้นอยูก ับศักยภาพของโรงเรียนนั้น ๆ หากโรงเรียนมีคุณภาพสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ผลผลิตคือ
นักเรียนยอมีคุณภาพเชนเดียวกัน ดังแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ที่ไดกลาวไววา สุขภาพองคการเปนตัวชี้วัด
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากองคกรใดที่มีสุขภาพดีแลว องคกรนั้นยอมมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามไปดวย (Hoy and Miskel, 2008 อางถึงใน กมลาศน ศรประสิทธิ์, 2553: 6) นอกจากนี้การมีสุขภาพองคการที่ดียังสะทอน
ถึงสภาพองคการที่มีชื่อเสียง มีคุณคา มีกระบวนการทํางานที่ราบรื่น ไมตึงเครียด (Camaeron, 1989 อางถึงใน ฐิตารีย ตรีเหรา,
2556 : 2) และสุขภาพองคการยังเปนเครื่องบงชี้ถึงความสามารถในการบริหารงานใหบรรลุเปาหมาย ภายใตระบบการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจที่มีขอมูล มีการสื่อสารที่ดี มีความขัดแยงนอย (McFarland, 1987 อางถึงใน กมลาศน ศรประสิทธิ์, 2553
: 7) สมาชิกมีการดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนชวยเหลือใหองคการมีความมั่นคง ซึ่งการที่องคการมีสุขภาพที่ดีทําใหมี
ความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุน และมีความสามารถในการผลิต หากองคการไมมีสุขภาพที่ดีแลว ทําใหเสี่ยงตอ
การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในระยะยาวได รวมทั้งความเปนอยูขององคการดวยเชนกัน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีภาระหนาที่หลักที่สําคัญคือ จัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพ ซึ่งเปนกระบวนการที่มีความสําคัญยิ่งในการพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยสมบูรณ มีความพรอมทั้งดานความรูและ
มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งในปการศึกษา 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาทีด่ ําเนินการจัด
การศึ กษาในระดับประถมศึกษา จํานวนทั้ งสิ้น 85 แหง มีภารกิจที่สําคั ญคือ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึ กษาจั ดการศึกษาให มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยใหผูบริหารสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ซึ่งไดแก หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ
หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ จากขอมู ลการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่ผานมาพบวา สถานศึกษายังประสบปญหาเกี่ยวกับขนาดของโรงเรียน สถานศึกษาบางแหงไมผาน
การประเมินภายนอก ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 สถานศึกษาบางแหง
ขาดครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ครูผูสอนบางสาขาขาดแคลน บางสาขามีมากเกินไป อัตรากําลังครูไมพอกับจํานวน
ชั้นเรียน ขาดครูธุรการประจําโรงเรียน ขาดการบํารุงรักษาบุคลากรดวยการใหขวัญ กําลังใจ การพิจารณาความดีความชอบโดยยึด
ผลงานเปนหลัก การยกยอง เชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรที่มีผลงานดีเดนดานการยกระดับคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, 2557 : 9) จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาผูบริหารยังไมไดนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร ซึ่งสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาเปนอยางมาก ดังนั้นถาหากผูบริหารสถานศึกษาได
นํารูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไปศึกษา และนําไปสูการปฏิบัตินาจะเกิดผลดีและเกิดประโยชนแกสถานศึกษา
โดยสวนรวม ตลอดจนจะเกิดประโยชนแกผูที่เขามารับการศึกษาในระดับตาง ๆ และจะสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาดวย
จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 จึงสนใจที่จะศึ กษาเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารมีความสําคัญตอสุขภาพองคการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 วาเปนอยางไร มีความสัมพันธกันหรือไม
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เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุง และเสริมสรางสุขภาพองคการและความทุมเทในการปฏิบัติงานของครูในสังกัด
ใหดียิ่งขึ้น และเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดประโยชนอยางแทจริง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดั บการบริ หารตามหลั กธรรมาภิ บาลของผู บริ หารสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
2. เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 867 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางดวยตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie& Morgan, 1970อ างถึงใน สุรศักดิ์ อมรรั ตนศักดิ์ ,
2550 : 189) ไดกลุมตัวอยางเปนครูผูสอน จํานวน 265 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาตัวแปรตนและตัวแปรตาม รายละเอียดดังนี้
ตัวแปรตน คือ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย1) หลักประสิทธิผล
2) หลักประสิทธิภาพ 3) หลักการตอบสนอง 4) หลักภาระรับผิดชอบ 5) หลักความโปรงใส 6) หลักการมีสวนรวม 7) หลักการ
กระจายอํานาจ 8) หลักนิติธรรม 9) หลักความเสมอภาคและ 10) หลักมุงเนนฉันทามติ
ตั วแปรตาม ได แ ก สุ ข ภาพองค การของสถานศึ ก ษาประกอบด ว ย 1) การใช ท รั พ ยากร 2) ความเขมแข็ง
ขององคการ 3) ขวัญและกําลังใจ 4) การใชอํานาจ 5) การมุงเนนเปาหมาย 6) การติดตอสื่อสาร และ 7) ความสามัคคี
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน3ตอน
ไดแก ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ขอ ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ
ในการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในหลัก 10 หลัก ไดแก หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนน
ฉันทามติ และ ตอนที่ 3แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 เพื่อวัดระดับสุขภาพองคการของสถานศึกษา ประกอบดวยมิติสุขภาพองคการทั้ง 7 ดาน คือ การใชทรัพยากร
ความเข มแข็ งขององค การ ขวั ญและกํ าลั งใจ การใช อํานาจ การมุ งเน นเป าหมาย การติ ดต อสื่ อสาร และความสามั คคี ลั กษณะ
แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) ไดแก
5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 =นอยที่สุด
4. การสรางเครื่องมือในการศึกษา
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาและสุขภาพ
องคการของสถานศึกษา เพื่อกําหนดตัวแปรและนิยามศัพทเฉพาะ และสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อขอคําแนะนําตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขใหตรงกับขอบขายและเนื้อหาที่กําหนด
นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) แลวนํามา
วิเคราะหความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ โดยใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2548 : 117) ไดคา IOC เทากับ 0.67-1.00 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
แลว ไปทดลองใชกับครูผสู อนโรงเรียนบานหนองยาว และโรงเรียนบานทายาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
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เขต 2 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30คน แลวนําแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Crobach, 1990 : 202-204) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.940 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลว เสนอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อปรับแกไขครั้งสุดทาย แลวจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณและนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับ
กลุมตัวอยางตอไป
5. การวิเคราะหขอมูล
5.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูสอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่ และคารอยละ
5.2 วิ เคราะห ข อมู ลเกี่ ยวกั บการบริ หารตามหลั กธรรมาภิ บาลของผู บริ หารสถานศึ กษาและสุ ขภาพองค การ
สถานศึกษา โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการ
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียร
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห ร ะดั บการบริ หารตามหลั กธรรมาภิ บ าลของผู บ ริ หารสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ตารางที่ 1 ค าเฉลี่ ยและส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดับ การบริ หารตามหลั กธรรมาภิ บาลของผู บริหารสถานศึ กษา สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
S.D.
ระดับการบริหาร อันดับ
X
1. หลักประสิทธิผล
4.52
0.28
มากที่สุด
1
2. หลักประสิทธิภาพ
4.41
0.32
มาก
3
3. หลักการตอบสนอง
4.42
0.29
มาก
2
4. หลักภาระรับผิดชอบ
4.32
0.31
มาก
8
5. หลักความโปรงใส
4.35
0.34
มาก
5
6. หลักการมีสวนรวม
4.33
0.33
มาก
7
7. หลักการกระจายอํานาจ
4.29
0.41
มาก
9
8. หลักนิติธรรม
4.36
0.33
มาก
4
9. หลักความเสมอภาค
4.28
0.37
มาก
10
10. หลักมุงเนนฉันทามติ
4.34
0.37
มาก
6
เฉลี่ย
4.36
0.17
มาก
จากตารางที่ 1 พบว า การบริหารตามหลั กธรรมาภิ บาลของผูบริหารสถานศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.28) เมื่อพิจาณาแยกเปนรายดานพบวา ดานที่มี
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากที่สุด ไดแก หลักประสิทธิผล ( X = 4.52, S.D. = 0.28) สวนดานอื่นอยูใน
ระดับมากเรียงตามคาเฉลี่ยดังนี้ หลักการตอบสนอง ( X = 4.42, S.D. = 0.29) หลักประสิทธิภาพ ( X = 4.41, S.D. = 0.32)
หลักนิติธรรม ( X = 4.36, S.D. = 0.33) หลักความโปรงใส ( X = 4.35, S.D. = 0.34) หลักมุงเนนฉันทามติ( X = 4.34, S.D. = 0.37)
หลักการมีสวนรวม( X =4.33, S.D. = 0.33) หลักภาระรับผิดชอบ ( X = 4.32, S.D. = 0.31) หลักการกระจายอํานาจ ( X = 4.29, S.D.
=0.41) หลักความเสมอภาค ( X = 4.28, S.D. = 0.37) ตามลําดับ
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2. ผลการวิเคราะหระดับสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดับสุ ขภาพองค การของสถานศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
สุขภาพองคการของสถานศึกษา
S.D.
ระดับสุขภาพ
อันดับ
X
1. การใชทรัพยากร
4.29
0.31
มาก
7
2. ความเขมแข็งขององคการ
4.42
0.33
มาก
1
3. ขวัญและกําลังใจ
4.40
0.34
มาก
2
4. การใชอํานาจ
4.34
0.31
มาก
6
5. การมุงเนนเปาหมาย
4.37
0.32
มาก
4
6. การติดตอสื่อสาร
4.38
0.29
มาก
3
7. ความสามัคคี
4.36
0.34
มาก
5
เฉลี่ย
4.37
0.17
มาก
จากตารางที่ 2 พบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.17) เมื่อพิจาณาแยกเปนรายดานพบวา สุขภาพองคการทุกดานอยูในระดับมาก
โดยเรียงตามคาเฉลี่ยดังนี้ คือ ดานความเขมแข็งขององคการ ( X = 4.42, S.D. = 0.33) ดานขวัญและกําลังใจ ( X = 4.40,
S.D. = 0.34) ดานการติด ตอสื่อสาร ( X = 4.38, S.D. = 0.29) ดานการมุง เนนเปาหมาย ( X = 4.37, S.D. = 0.32)
ดานความสามัคคี ( X = 4.36, S.D. = 0.34) ดานการใชอํานาจ( X = 4.34, S.D. = 0.31) ดานการใชทรัพยากร ( X = 4.29,
S.D. = 0.31) ตามลําดับ
3. ผลการวิ เคราะห ความสั มพั นธ ระหว างการบริ หารตามหลั กธรรมาภิ บาลของผูบริ หารสถานศึ กษากั บสุขภาพองค การของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหว างการบริ หารตามหลั กธรรมาภิ บาลของผู บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Ytot
ตัวแปร
Y1
X1
0.230**
0.238**
0.201**
0.269**
0.170**
0.189**
0.156**
0.220**
X2
0.255**
0.230**
0.283**
0.278**
0.155**
0.166**
0.148**
0.262**
X3
0.252**
0.257**
0.170**
0.187**
0.124**
0.181**
0.152**
0.252**
X4
0.292**
0.276**
0.088**
0.221**
0.100**
0.089**
0.181**
0.271**
X5
0.209**
0.160**
0.210**
0.284**
0.180**
0.123**
0.172**
0.250**
X6
0.288**
0.125**
0.244**
0.165**
0.174**
0.147**
0.237**
0.335**
X7
0.258**
0.168**
0.115**
0.146**
0.140**
0.122**
0.115**
0.288**
X8
0.289**
0.263**
0.254**
0.285**
0.271**
0.213**
0.257**
0.265**
X9
0.292**
0.223**
0.151**
0.215**
0.227**
0.173**
0183**
0.378**
X10
0.290**
0.222**
0.221**
0.196**
0.181**
0.260**
0.145**
0.286**
Xtot
0.426**
0.221**
0.289**
0.309**
0.206**
0.184**
0.231**
0.483**
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 3 พบว า ความสั มพั นธ ระหว างการบริหารตามหลั กธรรมาภิ บาลของผู บริ หารสถานศึ กษากั บสุ ข ภาพ
องคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกใน
ทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r = 0.483) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีความสัมพันธทางบวกในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ไดแกหลักความเสมอภาค (r = 0.378) และหลักการมีสวนรวม (r = 0.335) นอกนั้นมีความสัมพันธทางบวกในทิศทาง
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เดียวกันในระดับต่ํา ไดแก หลักการกระจายอํานาจ (r = 0.288) หลักมุงฉันทามติ (r = 0.286) หลักภาระรับผิดชอบ (r = 0.271)
หลักนิติธรรม (r = 0.265) หลักประสิทธิภาพ (r = 0.262) หลักการตอบสนอง (r = 0.252) หลักความโปรงใส (r = 0.250) และ
หลักประสิทธิผล (r = 0.220) ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจาณาแยกเปนรายดานพบวา ดานที่มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากที่สุด
ไดแก หลักประสิทธิผล สวนดานอื่นอยูในระดับมากเรียงตามคาเฉลี่ยดังนี้ หลักการตอบสนอง หลักประสิทธิภาพ หลักนิติธรรม
หลักความโปรงใส หลักมุงเนนฉันทามติ หลักการมีสวนรวมหลั กภาระรับผิดชอบ หลักการกระจายอํานาจ หลั กความเสมอภาค
ตามลําดั บทั้ง นี้เป นเพราะวาสถานศึกษาเห็นความสําคัญของหลักธรรมาภิ บาลจึง มีนโยบายเสริมสรางการบริ หารงานตาม
หลักการของธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจ
กอใหเกิดความตระหนักและปรับปรุงระบบงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ทั้งยังสอดคลอง
กับการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา การบริหารที่ทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบนั สอดคลอง
กับ ธีระ รุญเจริญ (2548 :91- 92) ได กลาวถึงความจําเปนของการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารการศึกษาวา การบริหาร
การศึกษาตองดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล จึงจะเปนการบริหารที่สอดคลองกับแนวโนมของสภาพปญหาและความตองการ
ในยุคโลกาภิวัตน นําไปสูประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลขององค กรและเปนหลักประกันความสําเร็จของการบริหารจัดการ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ รับขวัญ ภาคภูมิ (2547 : 90) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคกรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 พบวา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ทั้งภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ หลักความโปรงใส อยูในลําดับแรก
รองลงมาคือ หลักการมีสวนรวม หลักคุณธรรม หลักความคุมคา หลักความรับผิดชอบ และหลักนิติธรรม ตามลําดับ
2. ระดับสุขภาพองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจาณาแยกเปนรายดานพบวา สุข ภาพองคการทุกดานอยูใ นระดับ มากโดยเรีย งตามคาเฉลี่ย ดัง นี้
ดานความเขมแข็งขององคการ ดานขวัญและกําลังใจ ดานการติดตอสื่อสาร ดานการมุงเนนเปาหมาย ดานความสามัคคี ดานการใช
อํานาจด านการใช ทรั พยากร ตามลํ าดั บ ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาองค การที่ มีคุ ณภาพมี ประสิทธิภาพในการทํางานนั้นขึ้นอยู กับ
สุขภาพองคการเปนสําคัญ เพราะองคการที่มีสุขภาพสมบูรณจะมีผลผลิตที่ดีทั้งดานปริมาณและคุณภาพ องคการจะมีชื่อเสียง
เปนที่ย อมรับ ในสังคม สมาชิ กในองคการมีความสุ ข มีความพึงพอใจในการทํางาน มีความผูกพันตอหน วยงาน ร วมมือรวมใจ
ปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย มีการตัดสินใจที่เหมาะสม นอกจากนี้องคการที่สุขภาพดีนั้นตองมีบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางาน
สมาชิ กภายในองคการมี ความผูกพั นตอองค การ และองค การจะมีประสิ ทธิภาพประสิทธิผลในที่สุ ด สอดคลองกั บงานวิจัยของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2551 : บทสรุป) พบวาจากการที่นักเรียนเปนผลผลิตโดยตรงของโรงเรียน ดังนั้นคุณภาพของ
นักเรียนจะดีหรือไมยอมขึ้นอยูกับศักยภาพของโรงเรียนนั้น ๆ หากโรงเรียนมีคุณภาพสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพแลว
ผลผลิตคือนักเรียนยอมีคุณภาพเชนเดียวกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสราวุฒิ ปุริสา (2553 : 100-102) ไดทําการวิจัยเรื่อง
ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร ผลการวิจัยพบวา สุขภาพ
องคการของโรงเรียนโดยรวมตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนพบวาอยูในระดับสมบูรณมากเมื่อพิจารณาทั้ง 7
ดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้มิติดานขวัญในการปฏิบัติงานมิติดานความสามัคคีมิติดานความเขมแข็งของ
องคการมิติดานอิทธิพลของผูบริหารมิติดานการติดตอสื่อสารมิตดิ านการมีนวัตกรรมใหมและมิติดานการสนับสนุนทรัพยากร
3. ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมมีค วามสัม พันธท างบวกในทิศ ทางเดีย วกันอยูใ นระดับ
ปานกลาง อยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีความสัมพันธทางบวกในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแกหลักความเสมอภาค และหลักการมีสวนรวม นอกนั้น
มีความสัมพันธทางบวกในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา ไดแก หลักการกระจายอํานาจ หลักมุงฉันทามติ หลักภาระรับผิดชอบ
หลักนิติธรรม หลั กประสิ ทธิภ าพ หลักการตอบสนอง หลักความโปรง ใส และหลั กประสิท ธิผล ตามลํ าดับ แสดงใหเห็ นว า
สุขภาพองคการเปนตัวชี้วัดความสําเร็จขององคการ องคการใดมีสุขภาพดีจะทําใหการบริหารองคการมีประสิทธิผล ถาองคการใด
มีสุขภาพไมดีจะทําใหการบริหารองคการนั้นขาดประสิทธิผล โดยที่สุขภาพองคการจะเปนตัวชี้วัดที่จะพิจารณาถึงปรากฏการณที่
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เกิดขึ้นในองคการและชวยเสริมสรางความตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้นกับองคการ นอกจากนี้องคการที่มีสุขภาพดีนั้นมิไดเปนเพียง
อุดมการณเทานั้น หากแตยังพึงไดรับความสนใจในฐานะแนวคิดที่จะพัฒนาองคการ เพื่อใหองคการสามารถเติบโตและอยูรอดอยาง
ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รับขวัญ ภาคภูมิ (2547 : 90) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคกรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1
พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับสุขภาพองคกรของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัยพบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักความเสมอภาค
เปนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรบริหารสถานศึกษาอยางเปนธรรม เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
การมอบหมายงาน โดยยึดหลักความเปนธรรม ความเสมอภาค อีกทั้ง ควรปฏิบัติงานดวยความเสียสละ และอุทิศตนเพื่อให
บรรลุเปาหมายของหนวยงานที่กําหนดไว
1.2 จากผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของสถานศึกษาด านการใช ทรัพยากร เปนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุ ด
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรมีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑที่จําเปน ทันสมัยที่จะใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอและจัดสรรใหตรงกับ
ความตองการของบุคลากร
1.3 จากผลการวิจัยพบวา ความสัมพั นธ ระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู บริ หารสถานศึ กษากั บ
สุขภาพองคการของสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาควรรวมมื อกัน
ในการวางแผนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลรวมกั น เพื่ อสรางความเขมแข็งขององคการใหนําไปสูสุ ขภาพองคการของ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพตอไป
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ภาวะสุขภาพองคการของสถานศึกษาในระบบยอยหรือในมิติอื่นๆ ทีส่ งผลตอ
สุขภาพองคการที่ดีหรือไมดีเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตัวบงชี้สุขภาพองคการของสถานศึกษาใหเปนเครื่องมือมาตรฐาน สามารถนําไปใช
ในการวินิจฉัยและพยากรณสุขภาพองคการของสถานศึกษา
2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสุขภาพองคการที่ดีของสถานศึกษาที่เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช
เทคนิคการวิจัยแบบเจาะลึก เพื่อหารูปแบบการพัฒนาและการสรางเสริมสุขภาพองคการที่ดีของสถานศึกษา เพื่อจะไดรูปแบบ
ที่เหมาะสมในการสรางสุขภาพองคการ และนําไปปรับใชเพื่อการสรางเสริมสุขภาพองคการที่ดีในอนาคต
2.3 ควรมีการศึกษาแนวทางในการสรางประสิทธิภาพในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ ริหารสถานศึกษา
ที่เหมาะสมกับการบริหารงานในยุคปจจุบัน เพื่อนํามาเปนขอมูลในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 235 ตัวอยาง
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก การหาคาเฉลี่ยรอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา
การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในมีผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงานที่มีแนวคิดวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุล ยภาพ
(Balanced scorecard) ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและการเติบโตของบริษัทจด
ทะเบียนโดยรวมอยางมีนัยสําคัญที่สถิติระดับ 0.05 ผูตรวจสอบภายในควรใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ไดแก การสํารวจขอมูลเบื้องตน การวางแผนการตรวจสอบ เทคนิคการตรวจสอบภายใน และการรายงานและการติดตามผล
การตรวจสอบ ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว สามารถนําไป
ใชในการกําหนดกลยุทธเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คําสําคัญ : ผูตรวจสอบภายใน, ผลการดําเนินงาน, บริษัทจดทะเบียน
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The Impacts of the Operation by the Internal Auditors that Effects on the
Performances of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand
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Sripatum University
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the operations of the internal auditors that might
affect the performance of listed companies in the Stock Exchange of Thailand. Data were collected by
questionnaires using 235 samples. The statistical methodsused to analyze data in this study were
percentage, standard deviation and multiple regression analysis. The results showed that the operations
of the internal auditors had positive effects on the performance with the balanced scorecard
measurement in terms of financials, customers, internal procedures, learning and the growth of the listed
companies with the significant level of 0.05. The internal auditors should be concernedabout the internal
audit including survey information, planning, internal audit techniques, reporting and monitoring which are
important processes for the auditing in order to accomplish the objectives and the targets. In addition,
they can be used to define the strategy for achieving maximum efficiency and effectiveness of the
internal auditing.
Keywords : Internal Audit, Performance, Listed Company
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บทนํา
ในปจจุบันธุรกิจตองประสบปญหาการแขงขันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เนื่องจากการเปดเสรีทางการคา
ทั้งในกรอบขององคการการคาโลก และในกรอบของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจประกอบกับปจจุบันภูมิภาคเอเชียเปนเปาหมาย
ใหญของการคาเพื่อการลงทุน การแขงขันธุรกิจจึงตองมีการปรับตัวโดยมีการพัฒนา และนํานวัตกรรมใหมๆ ทางดานเทคโนโลยี
มาใชในกระบวนการผลิต สงผลใหธุรกิจตองขยายขนาดขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กระทบถึงกระบวนการบริหาร
จัดการมีความซับซอนมากขึ้น ผูบริหารไมสามารถควบคุมและดูแลกิจการไดอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิดความมั่นใจในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และการยอมรับจากคูคา จึงตองมีการหามาตรการในการปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น การตรวจสอบภายใน
จึงเขามามีบทบาทในกระบวนการดําเนินงานของธุรกิจในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย การปฏิบัติงานในดานการตรวจสอบภายในควรเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน (จันทนา สาขากรและ
คณะ, 2551) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบดวย การวางแผนการปฏิบัติ งานตรวจสอบ เปนการกําหนดขั้นตอน และ
วิธีการตรวจสอบไวลวงหนา การสํารวจและรวบรวมขอมูลเบื้องตน เปนการทําความคุนเคยหรือทําความรูจักกับเรื่องที่จะทํา
การตรวจสอบ การสอบทานการปฏิบัติงานในเรื่องที่สําคัญ เชน กฎระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ การมอบอํานาจ การปฏิบัติงาน
การมอบหมายหนาที่ตางๆ การสอบทานการควบคุมภายใน เปนการประเมินผลการควบคุมภายในถึงความครบถวน เพียงพอ
เหมาะสม การจัดทําสรุปความเห็น และขอเสนอแนะเปนการแสดงความคิดเห็นใหกับขอมูลที่มีอยูอยางมีเหตุผล มีความชัดเจน
มีผ ลที่ เ ปนจริง พิ สูจน ได และการจั ด ทําและนํ าเสนอรายงานผลการตรวจสอบ เป นบทสรุ ปความเห็นและข อเสนอแนะที ่ มี
ความหมายอยางมากตอผลงานของผูตรวจสอบที่จะนําเสนอตอผูบริหาร เพื่อใชในการตัดสินใจที่จะนําไปสูความสําเร็จในการ
ทํางาน (เจริญ เจษฏาวัลย, 2542) ความสําเร็จในการทํางานเปนสิ่งที่แสดงถึงประสิทธิผลในการดําเนินงานของกิจการที่จะนํา
ไปสูความสําเร็จของกิจการ ซึ่งผูปฏิบัติงานยอมปรารถนาการพัฒนาไปสูความสําเร็จในชีวิตหรือการทํางานของตัวผูปฏิบัติงาน
อีกทั้งจะทําใหมีค วามมุงมั่ นตั้งใจในการทํ างานอย างมีเปาหมายและมีการพัฒนาการทํางานอยางต อเนื่อง เปนที่พึง พอใจแก
ผูใชบริการจนเปนที่ยอมรับ อันนําไปสูความกาวหนาในหนาที่การงาน ทําใหเกิดความพอใจมีความสุขในการทํางาน และเปน
แนวทางในการพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียน ตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพโดยการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนั้นจะตองเปนไปตามหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจ
สอบภายใน (กวี วงศพุฒ, 2548) แมกิจกรรมการตรวจสอบภายในสามารถเกิดขึ้นไดในสภาวะที่แตกตางทั้งในเรื่องกฎหมาย
สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ขนาดโครงสราง ความซั บซอนและวัต ถุประสงคขององคกร รวมทั้งวิธีการดําเนินงาน ความ
แตกต างเหล านี้ จะมีผ ลกระทบต อการปฏิบั ติง านตรวจสอบภายใน แตผู ต รวจสอบภายในก็ยั งคงตองยึ ดถื อมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนกรอบความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในใหลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ
ฝายตรวจสอบภายในตองปฏิบั ติงานตามบทบาทภาระหนาที่ ของตนใหทันตอการเปลี่ ยนแปลงตามสภาวการณที่ แตกตาง
จําเปนที่ผูตรวจสอบภายในตองปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานใหทันสมัย เขาไดกับความตางภายในแตละกิจการ และการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อคงไวซึ่งมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน
(ปพฤกษ อุตสาหะวาณิชกิจ, 2547) การวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard) เปนการบูรณาการ
การวัดผลการดําเนินงานโดยเกิดจากกลยุทธของกิจการ และการสนับสนุนการวางกลยุทธของกิจการ เปนเครื่องมือทางดาน
การจั ด การที่ ช วยในการนํ ากลยุ ท ธ ไ ปสู การปฏิ บั ติ โดยอาศั ยการวั ด หรื อการประเมิ นผลที่ จะช วยทํ าให กิจการเกิ ด ความ
สอดคล องเป นอันหนึ่ งอั นเดี ย วกันและมุ ง เน นป จจั ย ที่มี ค วามสํ าคั ญ ต อความสํ าเร็ จของกิ จการ ซึ่ ง กลยุ ท ธเ ป นเครื่ องมื อที่
สนับ สนุ นใหกิจการสามารถบรรลุ เป าหมายและวัต ถุป ระสงคที่วางไว เป นแนวทาง และวิ ธีการบริ หารงานที่ช วยให กิจการ
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานภายใตระบบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุ ลยภาพ และสามารถจําแนกลักษณะหลัก
ออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและการเติบโต
จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในที่มีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงาน ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลลัพธ
ที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ
เพื่ อเสริ ม สร างความเข าใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น าที่ ต รวจสอบภายใน เพื่ อที่ จะส ง ผลต อการดํ าเนิ นงานของบริ ษัท ให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และสามารถแขงขันกับธุรกิจอื่นไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. แนวคิด เกี่ ยวกั บ การปฏิบั ติ ง านตรวจสอบภายใน โดยประยุ กต กระบวนการและขั้ นตอนในการปฏิบั ติ ง าน
ตรวจสอบภายใน (จันทนา สาขากรและคณะ, 2551) การสํารวจขอมูลเบื้องตน การเตรียมตัวปฏิบัติงานสํารวจเบื้องตน เมื่อผู
ตรวจสอบภายในไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานที่หนวยรับตรวจใดก็ตาม ผูตรวจสอบภายในจะตองเตรียมตัวใหพรอ มที่จะ
เขาตรวจสอบ โดยศึกษาขอมูลหรือขอเท็จจริงของหนวยงานนั้น สิ่งที่ผูต รวจสอบจําเปนตองทราบคือวัตถุประสงคของการ
ตรวจสอบภายใน ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ลักษณะงานของหนวยรับการตรวจ บุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยของ
ผูบริหารหนวยงานรับตรวจ การวางแผนการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การกําหนดกําลังคน และ
ทรัพยากรที่จะใชในการตรวจสอบ ขอควรพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบภายในควรมีความสอดคลองกับกฎบัตร และ
เปาหมายขององคกร เทคนิคการตรวจสอบภายใน เครื่องมือที่ผูตรวจสอบภายในใชในการรวบรวมหลักฐาน เพื่ อสนับสนุน
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ การนําเสนอขอมูลที่ ผู
ตรวจสอบภายในไดตรวจสอบรวบรวมและวิเคราะห จนไดผลสรุปนําเสนอตอผูบริหาร การรายงานการตรวจสอบเปนการแจง
ขอเท็จจริงตางๆ รวมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมและวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อ
สรางคุณคาเพิ่มแกองคกร การรายงานการตรวจสอบเปนงานขั้นสุดทายของการตรวจสอบภายใน
2. แนวคิดเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน Balance Scorecard มีจุดเริ่มตนจาก Robert Kaplan and David Norton
โดยไดศึกษาและสํารวจถึงสาเหตุของการที่ตลาดหุนของอเมริกาประสบปญหาป 1987 และพบวา องคกรสวนใหญในอเมริกา
นิยมใชแตตัวชี้วัดทางดานการเงินเปนหลัก จึงเสนอแนวคิดในเรื่องของการประเมินผลองคกร โดยแทนที่จะพิจารณาเฉพาะ
ตัวชี้วัดทางดานการเงิน ทั้งสองเสนอวา องคกรควรพิจารณาตัวชี้วัดในสี่มุมมอง แทนที่จะพิจารณาเฉพาะในดานของการเงิน
เพียงมุมมองเดียว โดยมุมมองทั้ง 4 ประกอบดวย มุมมองดานการเงิน การวัดผลการปฏิบัติงานของกิจการที่แสวงหากําไรจะใช
ผลการดําเนินงาน ทางดานการเงิน เปนหลักที่จะบงชี้วากิจการประสบความสําเร็ จหรือไม มุมมองดานลูกคา ปจจุบันในเชิง
ธุรกิจเกิดขึ้นอยางรุนแรงทั้งจากคูแขงภายในประเทศ และตางประเทศทําใหกิจการตองปรับสภาพ วิธีการ และกลยุทธการ
ดําเนินงานโดยใหความสนใจกับลูกคาที่เปนลูกคาเปาหมายในปจจุบันและในอนาคต มุมมองดานกระบวนการภายใน กระบวน
การพัฒนาภายในองค กร ถือวามีความสําคัญอยางยิ่ งและความสําเร็จของกิจการตองแสดงใหเห็นถึง ประสิทธิภ าพของการ
บริหารงาน คุณภาพของการทํางาน และนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองคกร และมุมมองดานการเรียนรูและการ
เติบโต ระบุถึงกิจกรรมที่กิจการตองบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว เพื่อพัฒนาศักยภาพของกระบวนการดําเนินงาน
ภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (ธนัชชา โยธาทัย, 2549) ปจจุบันองคกรตางๆ ไมวาจะเปนองคกรของภาครัฐ
หรือภาคเอกชนไดใหความสนใจ และความสําคัญกับการประเมินองคกรอยางแพรหลาย เนื่องจากมีสภาวะการแขงขันที่รุนแรง
และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา ทําใหองคกรธุรกิจจะตองมีเครื่องมือที่ชวยในการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคกรอยูตลอดเวลา
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อศึกษาการปฏิ บัติ งานของผู ตรวจสอบภายในที่มี ผลกระทบต อผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
สมมติฐานการวิจัย
1. การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในมีผลกระทบกับดานการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
2. การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในมีผ ลกระทบกับดานลูกคาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห ง
ประเทศไทย
3. การปฏิบัติ งานของผู ตรวจสอบภายในมี ผลกระทบกับด านกระบวนการภายในของบริษัท จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
4. การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในมีผลกระทบกับดานการเรียนรูและการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
-

ตัวแปรตาม

การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน
การสํารวจขอมูลเบื้องตน
การวางแผนการตรวจสอบ
เทคนิคการตรวจสอบภายใน
การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ

ผลการดําเนินงาน
-

ดานการเงิน
ดานลูกคา
ดานกระบวนการภายใน
ดานการเรียนรูและการเติบโต

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ไดทําการแบงขั้นตอนการวิจัยเปน 2 สวน ประกอบดวย การรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีกลุม
ตัวอยางจํานวน 235 คน โดยการสุมตัวอยางตามความสะดวกของผูวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 ผูวิจัย ดําเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆ จากแหล งขอมูลทุติยภูมิ ไดแก การศึกษาและคนควาจาก
เอกสาร สิ่งพิมพ วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความ ตํารา และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
เป นแนวทางในการกํ า หนดกรอบแนวคิ ด เพื่ อ ทํ า ให ผู วิ จัย ได รั บ ความรู พื้ น ฐาน และนํ ามาพั ฒ นาแนวคิ ด ในการสร า ง
แบบสอบถาม
1.2 กําหนดโครงสรางเนื้อหาของแบบสอบถามตามประเด็นสําคัญ โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน โดย
พิจารณาเนื้อหาใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
1.2.2 ขอมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
1.2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย
การสํารวจขอมูลเบื้องตน
การวางแผนการตรวจสอบ
เทคนิคการตรวจสอบภายใน
การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ
1.2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย
ดานการเงิน
ดานลูกคา
ดานกระบวนการภายใน
ดานการเรียนรูและการเติบโต
สวนที่ 3 และสวนที่ 4 ลักษณะแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 5
ระดับ โดยใชเกณฑประเมินดังนี้
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ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
กําหนดให
5
คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
กําหนดให
4
คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง กําหนดให
3
คะแนน
ระดับความคิดเห็นนอย
กําหนดให
2
คะแนน
ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
กําหนดให
1
คะแนน
1.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามกรอบแนวคิด เสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความ
ถูกตองของการใชภาษา และครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษา แลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
1.4 ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแบบสอบถามตามที่ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาแนะนํ า แล วเสนอต อผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ค วามรู แ ละ
ประสบการณ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของแบบสอบถาม กลับมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ แลวจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป
1.5 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะห ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมตามขั้นตอน
ตอไปนี้
1.5.1 จัดทําแบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1.5.2 ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียใหกับกลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหและความ
รวมมือในการตอบกลับภายใน 15 วัน หลังจากนั้นผูวิจัยจึงไดติดตามแบบสอบถามทางโทรศัพทไปยังผูตอบแบบสอบถามที่ยัง
ไมสงกลับ เพื่อใหสงแบบสอบถามกลับคืนใหครบจํานวน
1.5.3 ตรวจสอบความถู กต องและครบถ วนของแบบสอบถาม นํ าแบบสอบถามที่ มี ค วามสมบู ร ณ ม า
วิเคราะหและประมวลผลขอมูล
2. การวิเคราะหขอมูล
2.1 วิเคราะหโดยโปรแกรม SPSS ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายถึงลักษณะของตัว
แปรตางๆ นําเสนอขอมูลที่ศึกษาดวยคาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.2 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะหการถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
20-30 ป
31-40 ป
41 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ประสบการณทํางาน
1-5 ป
6-10 ป
11 ปขึ้นไป

จํานวน

รอยละ

159
76

67.7
32.3

98
85
52

41.7
36.2
22.1

192
43

81.7
18.3

104
93
38

44.3
39.6
16.2
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ตําแหนงงาน
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน
ผูตรวจสอบภายใน

34
83
118

14.5
35.3
50.2

จากตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
เพศผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 67.7 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 32.3 ตามลําดับ
อายุผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีระดับอายุ 20-30 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.7 รองลงมาคือ ระดับอายุ
31-40 ป คิดเปนรอยละ 36.2 และระดับอายุ 41 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 22.1 ตามลําดับ
ระดับการศึกษาผูตอบแบบสอบถาม ส วนใหญ เปนระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเปนรอยละ 81.7 และระดั บ
ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 18.3 ตามลําดับ
ประสบการณทํางานผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ มีประสบการณทํางาน 1-5 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.3
รองลงมาคือ ประสบการณทํางาน 6-10 ป คิดเปนรอยละ 39.6 และประสบการณทํางาน 11 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 16.2
ตามลําดับ
ตํ าแหน ง งานผู ต อบแบบสอบถาม ส วนใหญ ตํ าแหน ง งานผู ต รวจสอบภายในมากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อยละ 50.2
รองลงมาคื อ หั วหนาฝายตรวจสอบภายใน คิด เปนร อยละ 35.3 และผู จัดการฝายตรวจสอบภายใน คิ ดเป นรอยละ 14.5
ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ขอมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน
ขอมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน
กลุมธุรกิจ
กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
กลุมธุรกิจการเงิน
กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง
กลุมบริการ
กลุมสินคาอุปโภคบริโภค
กลุมทรัพยากร
กลุมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม
กลุมเทคโนโลยี
จํานวนพนักงาน
นอยกวา 500 คน
501 - 1,500 คน
1,501 คนขึ้นไป
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
นอยกวา 5 ป
6 - 10 ป
11 ปขึ้นไป

จํานวน

รอยละ

26
28
57
42
16
19
34
13

11.1
11.9
24.3
17.9
6.8
8.1
14.5
5.5

74
109
52

31.5
46.4
22.1

32
86
117

13.6
36.6
49.8
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จากตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน
กลุมธุรกิจ ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญเปนประเภทกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 24.3
รองลงมาคือ กลุมบริการ คิดเปนรอยละ17.9 กลุมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 14.5 กลุมธุรกิจการเงิน คิด
เปนรอยละ 11.9 กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร คิดเปนรอยละ 11.1 กลุมทรัพยากร คิดเปนรอยละ 8.1 กลุมธุรกิจกลุม
สินคาอุปโภคบริโภค คิดเปนรอยละ 6.8 และกลุมเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 5.5 ตามลําดับ
จํานวนพนักงาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนพนักงาน 501 - 1,500 คน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.4
รองลงมาคือ จํานวนพนักงานนอยกวา 500 คน คิดเปนรอยละ 31.5 และจํานวนพนักงาน 1,501 คนขึ้นไป คิดเปนรอยละ
22.1 ตามลําดับ
ระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 11 ป
ขึ้นไป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.8 รองลงมาคือ อายุการดําเนินงาน 6-10 ป คิดเปนรอยละ 36.6 และอายุการดําเนินงาน
นอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 13.6
ตารางที่ 3 การแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตัวแปร
การสํารวจขอมูลเบื้องตน
การวางแผนการตรวจสอบ
เทคนิคการตรวจสอบภายใน
การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ

Mean

S.D.

แปลผล

4.14
4.08
4.16
4.13

0.46
0.53
0.69
0.73

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 จากการวิเคราะห พบวา ความคิดเห็นตอผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีคาเฉลี่ยระดับมาก
คือ เทคนิคการตรวจสอบภายใน (คาเฉลี่ย 4.16) ผูตรวจสอบภายในใหความสําคัญกับการสอบทานมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว เพื่อใชเปนเครื่องวัดผลการปฏิบัติงานตางๆ วาไดตามมาตรฐานที่กําหนด รองลงมาคือการสํารวจขอมูลเบื้องต น
(คาเฉลี่ย 4.14) ผูตรวจสอบภายในใหความสําคัญกับการทําความเขาใจสภาพแวดลอมและการสรางความคุนเคยของบริษัทที่
เขาตรวจสอบ การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ (คาเฉลี่ย 4.13) ผูตรวจสอบภายในมุ งมั่นใหมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานของบริษัทที่ทําการตรวจ ภายหลังจากเสนอรายงานการตรวจสอบทุกกรณี เพื่อใหแนใจวาขอพิจารณาของทานถูก
นําไปแกไขและปฏิบัติตาม และการวางแผนการตรวจสอบ (คาเฉลี่ย 4.08) ผูตรวจสอบภายในมุงเนนใหมีการสุมตัวอยาง การ
เก็บรวบรวมหลักฐาน การจัดทํากระดาษทําการและการใชเทคนิคการตรวจสอบไวในแผนการตรวจสอบประจําปเสมอ
ตารางที่ 4 การแสดงคาเฉลี่ ยและสวนเบี่ย งเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกั บผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตัวแปร
ดานการเงิน
ดานลูกคา
ดานกระบวนการภายใน
ดานการเรียนรูและการเติบโต

Mean

S.D.

แปลผล

3.89
4.09
4.07
4.10

0.65
0.62
0.60
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 4 จากการวิเคราะห พบวา ความคิดเห็นตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน มีคาเฉลี่ยระดับ
มาก คือ ดานการเรียนรูและการเติบโต (คาเฉลี่ย 4.10) บริษัทมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช เพื่อใหพนักงานเกิดการเรียน
รูและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่ อง รองลงมาคือดานลูกคา (คาเฉลี่ย 4.09) บริษัทมีการพัฒนาสินคาและบริการให
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว และทันเวลาเสมอ ดานกระบวนการภายใน (คาเฉลี่ย 4.07) บริษัท
มีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็ว และดานการเงิน
(คาเฉลี่ย 3.89) บริษัทมีการเติบโตของยอดขาย และรายไดรวมสามารถสรางความมั่นคงและอยูรอดไดในระยะยาว
ตารางที่ 5 การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอย การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในที่มีผลกระทบกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
ตัวแปร
ดานการเงิน
ดานลูกคา
ดานกระบวน ดานการเรียนรู
การภายใน
และการเติบโต
การสํารวจขอมูลเบื้องตน
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
การวางแผนการตรวจสอบ
0.000*
0.001*
0.000*
0.000*
เทคนิคการตรวจสอบภายใน
0.000*
0.000*
0.000*
0.003*
การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ 0.004*
0.005*
0.001*
0.000*
n = 235 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 จากการวิเคราะหคาสถิติ Significant แสดงใหเห็นวา การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ไดแก
สํารวจข อมู ล เบื้ องต น การวางแผนการตรวจสอบ เทคนิค การตรวจสอบภายใน และการรายงานและการติด ตามผลการ
ตรวจสอบ มีผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงานดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและ
การเติบโตของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้นสรุปไดวา ผลการทดสอบสมมติฐานโดยมีคา Significant ไดรับการสนับสนุนทางสถิติที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา
1. การวิเคราะหเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน
1.1 ผลจากการวิจัย พบวา การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในการสํารวจขอมูลเบื้องตน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ผูตรวจสอบภายในสวนใหญใหความสําคัญกับ การทําความเขาใจสภาพแวดลอมและการสรางความคุนเคยของบริษัทที่เข า
ตรวจสอบ โดยมี การตระหนั กถึ ง กฎหมาย ระเบี ย บ ข อบั ง คั บ หรื อ คํ าสั่ ง ของบริ ษัท ที่ เ ข าตรวจอย างเคร ง ครั ด และให
ความสําคัญกับขอมูลของบริษัทที่เขาตรวจทุกครั้งโดยการเขาพบผูบริหารและสอบถามเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัย ธนาภิญญ อัตตฤทธิ์ (2548) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบกับ
ประสิทธิผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา กระบวนการทํางานของบุคคลที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายใน และภายนอกใหมีประสิทธิผลสูงขึ้น การปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการรวมมือ และประสานงานระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับผูตรวจสอบภายใน และผูสอบ
บัญชี เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิผลในการดําเนินงานมากขึ้น
1.2 ผลจากการวิ จัย พบวา การปฏิบัติ งานตรวจสอบภายในดานการวางแผนการตรวจสอบ มี คาเฉลี่ ยอยูใ น
ระดับมาก ผูต รวจสอบภายในมุง เนนให มีการสุมตัวอยาง การเก็ บรวบรวมหลั กฐาน การจั ดทํากระดาษทําการ และการใช
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เทคนิคการตรวจสอบไวในแผนการตรวจสอบประจําปเสมอ โดยใหมีการกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบภายในที่สอดคลอง
กับ วั ต ถุป ระสงค ข องบริ ษัท ทั้ง แผนระยะสั้นและระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจํ าป เ สมอ และมี การตระหนั กถึ ง
ความสามารถในการปฏิบัติ งานตามแผนการตรวจสอบที่วางไว เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคภ ายใตงบประมาณ แผนการ
ดําเนินงานและสามารถวัดผลลัพธได ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย สุมาลี รอรั้ง (2545) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการ
ตรวจสอบการดําเนินงานมาปฏิบั ติข องหน วยงานตรวจสอบภายในสั งกั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ พบว า หน วยงาน
ตรวจสอบภายในที่นําการตรวจสอบการดําเนินงานมาปฏิบัติสวนใหญดําเนินการในขั้นตอน การสํารวจขอมูลเบื้องตน การ
กําหนดแผนการตรวจสอบ เทคนิคการตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบ ครบทั้งสี่ขั้นตอน
1.3 ผลจากการวิจัย พบวา การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดานเทคนิ คการตรวจสอบภายใน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ผูตรวจสอบภายในใหความสําคัญกับการสอบทานมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไว เพื่อใชเปนเครื่องวัดผลการ
ปฏิบัติงานตางๆ วาไดตามมาตรฐานที่กําหนด การมุงมั่นใหมีการวิเคราะหขอมูลในอดีตไดอยางถูกตอง แมนยําในการนํามา
ประยุกตและแก ไขปรับปรุงวิธีการตรวจสอบอยางมีประสิทธิ ภาพและประสิ ทธิผล และมีการตระหนักถึงประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบ โดยใสใจกับเทคนิคการตรวจสอบทั้งการทดสอบการควบคุมกับการตรวจสอบเนื้อหาสาระเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัย อารวย ดีเลิศ (2549) ไดศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร พบวา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายใน เปนขอมูลในการ
นํ าเสนอผู บ ริ ห ารและผู เ กี่ ย วข องนํ าไปใช ใ นการแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ระบบการทํ างานให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและบรรลุ เ ป าหมาย
วัตถุประสงค
1.4 ผลจากการวิจัย พบวา การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดานการรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ผูตรวจสอบภายในมุงมั่นใหมีการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทที่ทําการตรวจภายหลังจากเสนอ
รายงานการตรวจสอบทุกกรณี เพื่อใหแนใจวาขอพิจารณาของทานถูกนําไปแกไขและปฏิบัติตาม มีการใหความสําคัญกับการ
ทํารายงานตรวจสอบข อมูล สะทอนให เห็ นคุณคาระบบ และวิธีดํ าเนิ นงานขององค กร และมีการมุ งเนนใหมีกระบวนการ
พิจารณาสรุปผลการตรวจสอบ นําเสนอปญหาที่สําคัญที่กระทบตอผลการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัย Eden and Moriah (1996) ไดศึกษาผลกระทบของการตรวจสอบบัญชีภายในตอการปฏิบัติงานของธนาคาร พบ
วา การตรวจสอบภายในนั้นไมเ พียงแต เปนการประเมินผลการปฏิบั ติงานของบุ คคลากรในหนวยที่รั บตรวจเทานั้ น แตยั ง
สามารถรวบรวมขอมูลตางๆ ของธนาคารไดเปนอยางดีสามารถใชขอมูลนี้เพือ่ การพัฒนาองคกร ผูตรวจสอบภายในเปนบุคคล
ที่สามารถทําใหเกิดสิ่งเหลานั้นไดโดยผูตรวจสอบภายในสามารถใหคําแนะนํา และคําปรึกษากับหนวยงานที่รับตรวจ เนื่องจาก
ผูตรวจสอบภายในมีความรูความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในการตรวจสอบ
2. การวิเคราะหเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
2.1 ผลการดําเนินงานดานการเงิน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก บริษัทมีการเติบโตของยอดขายและรายไดรวม
สามารถสรางความมั่นคงและอยูรอดไดในระยะยาว บริษัทสามารถพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสงผล
ใหตนทุน คาใชจายหลัก และคาใชจายในการดํ าเนินงานลดลง และบริษัท มีสภาพคล องในการดําเนินงานดานการเงินและ
สามารถชําระหนี้ระยะสั้น และระยะปานกลางไดทันตามกําหนดเวลา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Zain, Mat Mazlina
(2006) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และการประเมินผลผูตรวจสอบภายในจากการตรวจสอบงบการเงิน พบวา คณะกรรมการตรวจสอบจะมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น หากหนวยงานตางๆ มีขั้นตอนในการตรวจสอบภายในที่ดี
2.2 ผลการดําเนินงานดานลูกคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก บริษัทมีการพัฒนาสินคาและบริการใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาได อย างรวดเร็ว และทั นเวลาเสมอ บริษัทมี ความสามารถในการหาลูกคารายใหม และ
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สามารถขยายตลาดใหมได ลูกคามีการซื้อซ้ําและมีความพึงพอใจในสินคาและบริการ และบริษัทมีการบริหารจัดการองคกร
อยางเปนระบบอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ทําใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาและบริการ ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิ จัย ของ Melville (2003) ได ศึ ก ษาการตรวจสอบภายในและการสร างกลยุ ท ธ ท างการจั ด การโดย Balanced
Scorecard พบวา บทบาทของผูตรวจสอบภายในมีผลตอการจัดการเชิงกลยุทธของบริษัท และโดยมากบริษัทใชกลยุทธการ
วัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) ในการวัดผลการดําเนินงานของบริษัทโดยการวัดผลโดย
BSC นี้สามารถประเมินคาของบริษัทเกี่ยวกับกลยุทธที่ดีของบริษัท
2.3 ผลการดําเนินงานดานกระบวนการภายใน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก บริษัทมีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็วบริษัทสามารถสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มี
ความรูความสามารถตรงกับความตองการ และจัดระบบการทํางานเปนทีม เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้นและ
บริ ษัท สามารถใช ท รั พยากรที่ มี อยูอย างคุ ม คาในกิ จกรรมต างๆ เพื่ อให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในกระบวนการทํ างานซึ่ ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ Spekle (2007) ไดศึกษาปจจัยที่ทําใหองคกรเกิดระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน พบวา
ปจจัยที่องคกรตัดสินใหมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน เนื่องจากตองการใหองคกรมีการควบคุมที่เขมแข็ง โปรงใส
สามารถตรวจสอบได และทําใหงบการเงินขององคกรเกิดความนาเชื่อถือตอบุคคลที่เกี่ยวของ
2.4 ผลการดําเนินงานดานการเรียนรูและการเติบโต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก บริษัทมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ
เข ามาใช เ พื่ อให พ นั กงานเกิ ด การเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลอย างต อเนื่ อง บริ ษั ท มี การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
สมรรถนะและความแมนยําของระบบชวยใหการทํางานดีขึ้น บริษัทสามารถพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง สอดคลองกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขัน ซึ่งไดสอดคลองกับผลการวิจัยของ อัณณชญาณ โสดา (2550) ได
ศึกษาความสัมพั นธระหวางประสิทธิ ภาพการปฏิ บัติง านตรวจสอบภายในกับผลการดํ าเนิ นงานบริษัทจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ผูตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียน มี ความคิดเห็นการมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและผลการดําเนินงาน
มีความสัมพันธกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะของการวิจัยครั้งนี้
1. ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานโดยมีการวางแผนการตรวจสอบเปนขั้นตอนอยางชัดเจน โดยมีการควบคุมและ
การกํากับดูแล ใหมีความรอบคอบและรัดกุมเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานที่ดี
2. ผูตรวจสอบภายในควรมุงเนนในการตรวจสอบเพื่อใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แกไขปญหาจากการดําเนินงานมาก
กวาการตรวจจับขอผิดพลาด ควรรับฟงเหตุผลในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากกฎระเบียบที่กําหนด
3. ผูตรวจสอบภายในควรติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อใหแนใจวาขอพิจารณาถูกนําไปแกไขและปฏิบัติตาม เพื่อให
ความสําคัญกับการทํารายงานผลการตรวจสอบ
4. ผูตรวจสอบภายในควรใหความสําคัญกับเทคนิคการตรวจสอบภายใน การสอบทานมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว เพื่อใชเปนเครื่องวัดผลการปฏิบัติงานตางๆ วาไดตามมาตรฐานที่กําหนด นํามาประยุกตและแกไขปรับปรุงวิธีการ
ตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยทีส่ งผลตอความคิดเห็นของผูตรวจสอบภายในที่มีตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ควรศึกษาการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในที่มีผลกระทบกับผลการดําเนินงานดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการ ของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา
อภิญญา พูลนอย
คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังสังกัด
email: apinya.po@hotmail.co.th

บทคัดยอ
11111งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการของวิศวกร
เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) หาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และความผูกพันตอองคการของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทราดวยขนาดกลุม
ตัวอยาง 384 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคา
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียวและวิเคราะหสหสัมพันธของเพียร
สัน ในการทดสอบสมมุติฐาน
11111ผลการวิจัยพบวา
111111)ระดับ แรงจู งใจในการปฎิ บัติ งานโดยรวมของวิศ วกรเจนเนอเรชั่ นวาย ในเขตนิค มอุ ตสาหกรรมเวลโกรว จัง หวั ด
ฉะเชิงเทราอยูในระดับปานกลาง
111112) ระดั บ ความผู กพันต อองคการโดยรวมของวิ ศวกรเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตนิค มอุต สาหกรรมเวลโกรว จั งหวั ด
ฉะเชิงเทราอยูในระดับสูง
111113) แรงจูง ใจในการปฏิ บัติ งานมี ความสัมพั นธ กับ ความผูกพันต อองค การในทิ ศทางเดีย วกั น อยู ในระดั บสู ง อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ความผูกพันตอองคการ, วิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย, นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว
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Work Motivation and Organizational Commitment of Engineer
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Abstract
1111The objectives of this research were 1) To study as the level of work motivation and organizational
commitment of Engineer Generation Y at Wellgrow Industrial Estate, Chachoengsao. 2) To study the
relationship between work motivation and organizational commitment of Engineer Generation Y at
Wellgrow Industrial Estate, Chachoengsao. The data sizes were 384 operative employees in Wellgrow
Industrial Estate, Chachoengsao by using random sampling. Questionnaire was used as the research
instrument to collect data. Statistics that used for analyze contain of percentage, mean, standard
deviation, t-test, One-way ANOVA analysis and Pearson correlation test.
1111The results were as following:
11111. The level of Engineer work motivation of Generation Y at Wellgrow Industrial Estate, Chachoengsao
is moderate level.
11112. The level of Engineer organizational commitment of Generation Y at Wellgrow Industrial Estate,
Chachoengsao is high level.
11113. Work motivation and organizational commitment had correlation with statistically significant at the
level of 0.01
Keywords: Work motivation; organizational commitment; Engineer Generation Y; Wellgrow Industrial
Estate
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บทนํา
ทรั พ ยากรบุ ค คลนั บ ได วาเป นสิ่ ง สํ าคั ญ ที่ สุ ด ในทรั พ ยากรพื้ นฐานที่ ส ง ผลให การจั ด การองค การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ซึ่งทรัพยากรพื้นฐานหรือหลักการบริหารที่เรียกวา สี่เอ็ม (4 M) ประกอบดวย บุคคล (Man) เงินทุน (Money)
วัตถุดิบ (Material) และวิธีการบริหารจัดการ (Management) โดยทั้งนี้ในแตละองคการนั้นมีทรัพยากรในปริมาณที่จํากัดและ
แตกตางกัน ดังนั้นผูบริหารองคการจึงตองใชทรัพยากรอยางเหมาะสมและใหเกิดประโยชนสูงสุดการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นตอองคการตางๆทั้งในภาคของธุรกิจเอกชนหรือแมกระทั่งในหนวยงานภาค
ราชการเพราะไมวาองคการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดยอมตองเกี่ยวของกับตัวบุคคลทั้งสิ้น ในปจจุบันองคการ
ตางๆจึงมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของการจัดการทรัพยากรจากการจัดการเบื้องตนไปเปนการใชกลยุทธในการบริหารเชิงรุก
อยางเต็มตัวและตอเนื่องในระยะยาว[1]
1111การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งที่องคการไมควรที่จะละเลยเพราะหากพนักงานไมมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานยอมจะสงผลตอพฤติกรรมการทํางาน การทุมเทการทํางานอยางเต็มความรูความสามารถและยังรวมไปถึง ความ
ผูกพันจงรักภักดีตอองคการอีกดวยซึ่งการสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคดังกลาวไมไดเกิดขึ้นในชวงเวลาอันสั้นหากแตตองใช
เวลาในการสั่งสมความรูสึกที่ดีตอองคการ“คน” ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและสามารถพัฒนาไดอยางไมหยุดยั้งเปน
หนึ่งในหัวใจหลักของการเพิ่มผลผลิต
1111ความผูกพันตอองคการหากองคการสามารถทําใหบุคลากรมีความผูกพันไดมากเทาใดก็จะทําใหบุคลากรเหลานั้น มีความ
ปรารถนาที่จะอยูเป นสมาชิกขององคการมากขึ้ นเทานั้ น และพรอมที่จะทุ มเทความรู ความสามารถในการปฏิบั ติง านเพื่ อ
องคการอยางเต็มที่และดวยความเต็มใจ ซึ่งจะสงผลตอความเจริญกาวหนาขององค การดังที่ Mowday et al. [2]กลาววา
ความผู ก พั น ต อ องค ก าร อั น เนื่ อ งมาจากการที่ ส มาชิ ก รู สึ ก มี ส ว นร ว มเป น เจ า ขององค ก ารด ว ยนั่ น เอง นอกจากนี้
Buchanan,Bruce.1974.[3] อธิบายวา ความผูกพันตอองคการ มีองคประกอบที่สําคัญ 3ขอไดแก1) ความเปนอันดับหนึ่งอัน
เดียวกันกับองคการโดยเต็มใจที่จะปฏิบัติ งานยอมรับในคานิย มและวัตถุประสงคข ององคการเสมือนหนึ่งวาตนเปนเจ าของ
เชนกัน 2) การเขามามีสวนรวมในองคการคือการที่สมาชิกมีความรูสึกวาไดรวมกระทําในกิจกรรมขององคการตามบทบาท
หนาที่ของตนอยางเต็มที่ 3) การที่สมาชิกไดแสดงออกถึงความตองการที่จะทํางานตอในองคการเดิมไมคิดที่จะโอนยายไปอยู
ที่อื่น ยั งคงมี ความตองการเป นสมาชิ กภายในองคการนั้นตลอดไป ไม วาจะมีอะไรเปลี่ ยนแปลงภายในหรื อมี สิ่ง ดึง ดูด จาก
ภายนอก ก็ ยั ง คงที่ จะเป น สมาชิ ก ขององค ก ารนั้ นโดยไม คิ ด เปลี่ ย นใจ นั่ นคื อ สมาชิ ก มี ค วามรู สึ กผู ก พั น ต อองค การ ซึ่ ง
นอกเหนือไปจากการยังคงสภาพเปนสมาชิกขององคการแลว ความรูสึกผูกพันตอองคการก็ยังสงผลตอการทําใหส มาชิกของ
องคการแสดงออกทางพฤติกรรมอันพึงประสงคตอองคการ ทําใหไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาองคการ จากที่กลาวมาจะเห็น
วาองค การใดที่ สมาชิกมีค วามรู สึกผู กพั นต อองค การในระดับ ที่สู ง จะมี การแสดงออกของสมาชิ กโดยการปฏิ บัติ งานใหแ ก
องคการอยางเต็มความสามารถทุมเทกําลังกายกําลังใจ เพื่อใหองคการประสบความสําเร็จ แตในทางตรงกันขามหากสมาชิก
ในองค การมี ความรูสึ กผู กพั นต อองค การในระดั บที่ ต่ํา พฤติ กรรมของสมาชิกที่แ สดงออกจะเป นไปในทางที่องค การไมพึ ง
ปรารถนาเชน ทํางานไมเต็มที่ ขาดประสิทธิภาพในการทํางานหรือยายไปอยูที่อื่นซึ่งจะทําใหเกิดความสูญเสียแกทั้งสองฝาย
ดังนั้นการศึกษาถึงความสัมพันธแรงจูงใจและความรูสึกผูกพันของสมาชิกในองคการ จึงเปนเรื่องที่นาสนใจเพราะเปนปจจัยที่
สําคัญที่จะสงผลใหองคการดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวชวงระยะเวลาไมเกิน
10 ปที่ผานมา องคการไดรับพนักงานรุนใหมที่พึ่งกาวเขามาในองคการ มีความมั่นใจในตนเองสูงและพรอมที่จะปฎิบัติงานดวย
ความมุ งมั่ น แต องค การกลั บ ตองเผชิ ญกั บป ญ หาที่ พนั กงานรุนใหม ตั ดสิ นใจลาออกจากองค การ โดยขาดความผู กพันกั บ
องคการผูบริหารสวนใหญยอมรับวาพนักงานรุนใหมมีความสามารถหลากหลายสามารถทําหลายอยางไดในเวลาเดียวกันและ
ใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ แตพนักงานรุ นใหมขาดความอดทนที่จะทํางานอยู กับองคการเพื่อรอวันที่จะกาวขึ้นเป น
ผูบริหารในอนาคต พนักงานรุนใหมแตกตางจากพนักงานรุนเกาขององคการ ซึ่งความแตกตางและปญหาในการทํางานรวมกัน
สงผลใหพนักงานรุนใหมตัดสินใจลาออกจากองคการกอนเวลาอันควร
1111Generation Y อุทิส ศิริวรรณ[4] กลาววากลุมคนที่มีอายุระหวาง 22-32 ปเกิดระหวางปพ.ศ.2527-2537คนกลุมนี้จึง
เปนผูที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท กําลังเริ่มกาวสูตลาดแรงงาน คนรุนวายตองการอิสระ มีความเปนตัว
ของตัวเองกลาแสดงออกทางความคิด เคารพคนอื่นที่ตัวตน ไมใชตามความอาวุธโส มีความอดทนต่ํา ชอบทาทายกฎระเบียบ
ตองการประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น คุนเคยกับเทคโนโลยี ชอบการเปลี่ยนแปลง และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ชอบคิดนอกกรอบและชอบถาม “ทําไม” ดวยความอยากรูมากกวาเพียงแครับคําสั่ง รักษาสุขภาพ เนื่องจากไดรับการเลี้ยงดู
ใหมีความมั่นใจในตนเองและพยายามคนควาหาคําตอบดวยตัวเอง จึงเปนที่มาของชื่อ “Generation Why”
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1111ดังนั้น การพัฒนาเพื่ อให แรงงานที่เข ามาทํางานในภาคอุต สาหกรรมเหล านั้น รูจัก ปรับ ตัวใหมีชี วิตที่ มีความสุ ขจากการ

ทํางานและสภาพการทํางานของระบบโรงงานจึงเปนสิ่งสําคัญเพราะงานเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยการมีงาน
ทําชวยใหมนุษยสามารถสนองความตองการพื้นฐานในการดํารงชีวิตเปนแหลงที่มาของรายไดงานเปนตัวกําหนดสถานภาพ
และตํ าแหน งทางสั ง คมลั กษณะของงานเป นส วนหนึ่ งของการกํ าหนดคุณภาพชี วิต ของมนุษย จากขอมู ลที่ กลาวมาข างต น
ประกอบกับจังหวัดฉะเชิงเทราเปนพื้นที่เปาหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก ป 2557นิคมอุตสาหกรรม
ทั้งสิ้น 3 นิคม ไดแก นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี
1111ในการวิจัยครั้งนี้จึงสนใจศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกผันตอองคการของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมซึ่งนับเปนแรงงานที่สําคัญเปนกลุมปฏิบัติงานและทําหนาที่ปฏิบัติงานในองคกรใหดําเนินไปตามนโยบายที่
กําหนดไวเพื่ อการบรรลุ ผลสําเร็จตามวัตถุ ประสงค ดัง นั้นจึง สนใจศึกษาเปนอย างยิ่ง วาเมื่ อภาวะที่อุตสาหกรรมที่มี อยูเป น
จํานวนมากของไทยกําลัง เปลี่ยนแปลงขยายกิจการสูอุตสาหกรรมขนาดใหญซึ่งตองมีก ารเพิ่มจํ านวนแรงงานหรื อพนักงาน
วิศวกรรุนใหม มาเปนจํ านวนมากวามีความผูกพันต อองคการเป นอย างไรเพื่ อเป นแนวทางการออกแบบการบริห ารงานที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพให กับองค การ ทํ าให พนั กงานเกิ ดความกระตื อรือรนและทุม เทความรูค วามสามารถที่ จะเพิ่ม ประสิท ธิภ าพ
เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของหนวยงานและองคการในอนาคต
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเวล
โกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. หาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทราสรุปผล
สมมุติฐานของการวิจัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของวิศวกรเจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิธีดําเนินการวิจัย
1111ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนและรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
11111. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1111ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือวิศวกรเจนเนอเรชั่นวายที่มีอายุไมเกิน 32 ป เกิดระหวางปพ.ศ.2527-2537ซึ่งทํางาน
อยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทราโดยใชสูตรคํานวณของคอรชรันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุ ม
ตัวอยางจํานวน 384 คนโดยการจับฉลากรายชื่อโรงงานแบบไมใสคืน จํานวน 8 โรงงานและใชวิธีการสุมตัวอยางโดยการ
กําหนดโควตา
11112. ตัวแปรที่ศึกษา
11111112.1 ตัวแปรอิสระiคือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย
11111112.2 ตัวแปรตามคือความผูกพันตอองคการของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย
11113. เครื่องมือในการวิจัย
1111111เครื่ อ งมื อที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการวิ จัย ครั้ ง นี้ เ ป นแบบสอบถาม (Questionnaire) ลั กษณะของ
แบบสอบถามที่ใชเปนลักษณะของแบบสอบถามปลายปด โดยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1111111ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ จํานวน 5 ขอ
1111111ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย ในแตละดาน ไดแก ความตองการ
ทางกายภาพ ความตองการดานความมั่นคงปลอดภัย ความตองการความรักและเปนที่ยอมรับของกลุม ความภูมิใจในตนเอง
และความตองการความสําเร็จในชีวิตโดยเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตรวัดคา แบบลิเคิรต (Likert Scale) จํานวน 30
ขอ1111111
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1111111ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย ในดานความภาคภูมิใจและความยึด
มั่นในจุดมุงหมายและอุดมการณ ขององคการ ดานความเต็มใจทีจ่ ะทํางานเพื่อความกาวหนาและประโยชนขององคการ และ
ดานความปราถนาที่จะเปนสมาชิกขององคการ โดยมีลักษณะคําถามเปนแบบ Likert’s Scale จํานวน 15 ขอ
1111111ตอนที่ 4 เปนคําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะอื่นๆ
11114. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
11111114.1 ผูวิจัยศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม จากตํารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
11111114.2 นํ าแบบสอบถามที่ส รางเสร็จแลวเสนออาจารย ที่ป รึ กษาวิ ทยานิพ นธ ตรวจสอบและแนะนํ า เพื่อแกไ ขและ
ปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความเหมาะสม จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดแกไขเรียบรอยแลวไปตรวจสอบความเที่ยงตรง และ
ความเหมาะสมโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาที่ใช
11111114.3 นํ าแบบสอบถามที่ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ เ สนอแนะ มาปรั บ ปรุ งแก ไ ขแลวนํ าเสนออาจารย ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิพ นธ ให
พิจารณาความสมบูรณอีกครั้ง กอนจัดพิมพแบบสอบถามเพื่อสงไปยังกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา
11111114.4 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใช (Try Out) กับ
พนักงานที่ไ มใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งค าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามiโดยการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีของiCronbach’ Alpha Coefficient [5] พบวา คาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.948948 โดยคาความเชื่อมั่นที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม มีคาระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 คาที่
ใกลเคียงกับ 1 มากแสดงวามีความเชื่อมั่นสูง (กัลยา วาณิชยบัญชา.2553 : 89) [6]
การวิเคราะหขอมูลการวิจัย
1111ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล โดยนําเสนอสถิติเชิงพรรณนาเปนจํานวนรอยละ
1111ตอนที่ 2วิเคราะหระดับแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศีกษานิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1111ตอนที่ 3วิเ คราะหร ะดั บความผู กพั นต อองคการของวิ ศวกรเจนเนอเรชั่นวาย กรณี ศีกษานิค มอุ ตสาหกรรมเวลโกรว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1111ตอนที่ 4วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการทางสถิติดังนี
ทดสอบความแตกตางระหวาง 2 กลุมโดยวิธี Independent t-test ทดสอบความแตกตางระหวาง 3 กลุมขึ้นไปโดย
วิธี One-way ANOVA และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Correlation Coefficient) เพื่อใชในการวิเคราะห
หาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
การแปลความหมายของคาเฉลี่ยผูวิจัยกาหนดเกณฑระดับความสาคัญของบรรยากาศองคกรและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมี 5 ระดับ [7] ดังนี้
1.00 -1.80 หมายถึงต่ํามาก
1.81 -2.60 หมายถึงต่ํา
2.61 -3.40 หมายถึงปานกลาง
3.41 -4.20 หมายถึงสูง
4.21 -5.00 หมายถึงสูงมาก
การแปลความหมายของคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.000 -0.999 หมายถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและระดับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานแตละคนไมแตกตางกันมาก
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.000 ขึ้นไปหมายถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานแตละคนแตกตางกันมาก
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงปจจัยสวนบุคคล (จํานวนกลุมตัวอยาง 384 คน)
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน (คน)
รอยละ
1. เพศ
ชาย
171
55
หญิง
213
45
รวม
384
100
2. อายุ
นอยกวาหรือเทากับ 22 ป
6
1
23 - 26 ป
231
60
27 - 32 ป
138
36
มากกวา 32 ป
9
3
รวม
384
100
3. สถานภาพการสมรส
โสด
211
55
สมรส
138
36
หมาย / หยาราง / แยกกันอยู
35
9
รวม
384
100
4. ประสบการณทํางานในบริษัทแหง
นี้
81
21
นอยกวาหรือเทากับ 1 ป
145
38
มากกวา 1 ป –3 ป
127
33
มากกวา 3 ป –5 ป
31
8
มากกวา 5 ป
รวม
384
100
5. ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมยานยนต
200
52
อุตสาหกรรมเหล็ก
137
36
อุตสาหกรรมอื่นๆ
47
12
รวม
384
100
1111จากตารางที่ 1พบวา ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 45โดยสวนใหญมีอายุ23-26ปรอยละ 60 สถานภาพโสดรอย
ละ 55มีประสบการณทํางานในบริษัทแหงนีม้ ากกวา1 ป – 3 ปรอยละ38ปฎิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนตรอยละ52
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย (x)คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของภาพรวมระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติ
n = 384
ลําดับที่
คุณลักษณะของงาน
ระดับ
S.D.
x
x
ดานความตองการทางกายภาพ
3.461
0.396
ปานกลาง
2
ดานความตองการความมั่นคงปลอดภัย
3.246
0.386
ปานกลาง
4
ดานความตองการความรักและเปนที่ยอมรับของกลุม
3.301
0.334
ปานกลาง
3
ดานความภูมิใจในตนเอง
3.218
0.492
ปานกลาง
5
ดานความตองการความสําเร็จในชีวิต
3.626
0.644
สูง
1
โดยรวม
3.359
0.283
ปานกลาง
1111จากตารางที่ 2 พบวา วิศวกรเจนเนอเรชั่นวายในเขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีระดับ แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.359 และพนักงานแตละคนมีระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.283และเมื่อพิจารณา
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในแตละดาน สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ ลําดับที่ 1ดานความตองการ
ความสําเร็จในชีวิตอยูใ นระดับ สูง (x=3.626)ลําดับที่ 2 ดานความตองการทางกายภาพอยูในระดับปานกลาง (x=3.461)
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ลําดับที่ 3 ดานความตองการความรักและเปนที่ยอมรับของกลุมอยูในระดับปานกลาง(x=3.301)ลําดับที่ 4 ดานความตองการ
ความมั่นคงปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง(x=3.246)ลําดับที่ 5 ดานความภูมิใจในตนเองอยูในระดับปานกลาง(x=3.218)
ตารางที่ 3แสดงคาเฉลี่ย (x)คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ภาพรวมระดับความผูกพันตอองคการ
n = 384
ระดับ
ลําดับที่
ระดับความผูกพันตอองคการ
S.D.
x
ด า นความภาคภู มิ ใ จและความยึ ด มั่ น ในจุ ด มุ ง หมายและ 3.664
0.571
สูง
2
อุดมการณขององคการ
ดานความเต็ม ใจที่จะทํ างานเพื่ อความก าวหน าและประโยชน 3.606
0.706
สูง
3
ขององคการ
ดานความปราถนาที่จะเปนสมาชิกขององคการ
3.679
0.500
สูง
1
ภาพรวม
3.650
0.520
สูง
1111จากตารางที่ 3พบวา วิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีระดับความผูกพัน
ตอองคการโดยรวมอยูในระดับสูง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 3.650 และพนักงานแตละคนมีระดับความผูกพัน
ตอองคการไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.520 และเมื่อพิจารณาระดับความ
ผูกพันตอองคการในแตละดาน สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ ลําดับที่ 1ดานความปราถนาที่จะเปนสมาชิก
ขององคการ พบวาอยูในระดับสูง (x=3.679)ลําดับที่ 2ดานความภาคภูมิใจและความยึดมั่นในจุดมุงหมายและอุดมการณของ
องคการพบวาอยูในระดับสูง(x=3.664)ลําดับที่ 3ดานความเต็มใจที่จะทํางานเพื่อความกาวหนาและประโยชนขององคการ
พบวาอยูในระดับสูง (x=3.606)ตามลําดับ
ตารางที่ 4iแสดงความสัมพันธของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธี Pearson Product Moment Correlation Coefficient
ความผูกพันตอองคการ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ความภาคภูมิใจ
ความเต็มใจที่
ความปราถนาที่จะ
และความยึดมั่นฯ
จะทํางานฯ
เปนสมาชิกฯ
ความตองการทางกายภาพ
0.708**
0.618**
0.628**
ความตองการความมั่นคงปลอดภัย
0.031
0.068
0.038
ความตองการความรักและเปนที่ยอมรับของกลุม 0.088
0.210**
0.142**
ความภูมิใจในตนเอง
0.020
-0.068
0.048
ความตองการความสําเร็จในชีวิต
0.699**
0.908**
0.673**
หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
1111จากตารางที่i4i พบวาความตองการความสําเร็จในชีวิตมีผลเปนไปในทางบวกกับความผูกพันตอองคการดานความเต็มใจ
ที่จะทํางานเพื่อความกาวหนาและประโยชนขององคการในระดับสูงมาก(0.908) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
รองลงมาคือความตองการทางกายภาพมีผลทางบวกตอความผูกพันตอองคการ ดานความภูมิใจและความยึดมั่นใน
จุดมุงหมายและอุดมการณขององคการในระดับสูง(0.708) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สรุปและอภิปรายผล
1111จากผลการวิจัยพบประเด็นสําคัญที่ผูวิจัยนํามาอภิปรายผล ดังนี้
11111.ขอมูล ดานปจจัย สวนบุค คลของผูต อบแบบสอบถามพบว าผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศชายมี ชวงอายุ อยู
ระหวาง 23 –26 ป สถานภาพโสด มีประสบการณทํางานอยูระหวาง 2 – 3 ปสวนใหญทํางานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต
11112.ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติง านของวิศ วกรเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา
พบวาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.359 ผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงาน
ไดรั บสิ่ งกระตุ นแรงจูงใจจากบริ ษัทอยูใ นระดับ ที่พ นักงานพอใจในระดั บปานกลาง แรงจูง ใจดัง กล าวคื อในเรื่อ งของความ
ตองการทางกายภาพ ไดแก เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ โดยองคการควรเพิ่มในเรื่องตางๆที่กลาวมานั้น เพื่อกระตุนให
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พนักงานมีแรงจูง ใจในการปฎิบัติ งานที่ดี ขึ้น ดานความต องการความรักและเปนที่ยอมรั บของกลุ มไดแก ผูบังคับบั ญชาและ
เพื่ อนรวมงานยอมรับ ฟง ความคิด เห็ นของพนักงานองคการเป ดโอกาสใหแ สดงความสามารถอย างเต็ มที่ เรื่องของความ
ตองการความมั่นคงปลอดภัย ไดแก การกําหนดนโยบายที่ชัดเจน พนักงานมีความตั้งใจที่จะทํางานในองคการจนเกษียณอายุ
และสุดทายเรื่องของความภูมิใจในตนเอง ไดแกองคการสนับสนุนใหผูปฎิบัติงานมีโอกาสในการศึกษาดูงานหรือเพิ่มพูนความรู
พนักงานมีความภูมิใจที่ไดปฎิบัติงานกับองคการซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รังสิมา เหลืองออน[8]ไดศึกษาแรงจูงใจในการ
ทํางานและขีด ความสามารถของพนักงานระดับปฎิบัติ การ กลุม ผูผลิ ตชิ้นสวนยานยนต ขนาดกลางและขนาดเล็ ก จั งหวั ด
สมุทรปราการ พบวาโดยรวม กลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ขนาดกลางและขนาดเล็ก จังหวัดสมุทรปราการ มีความตองการ
แรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับมากและปานกลาง ตามลําดับ
11113. ระดับความผูกพันตอองคการของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทราพบวา
ระดับความผูกพันตอองค การโดยรวมอยูใ นระดับ สูงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.650 และพนักงานแตละคนมีระดับความผูกพันต อ
องคการไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.520ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาการที่พนักงานเต็มใจที่
จะใชความรูความสามารถและทักษะเพื่อทํางานใหองคการประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียง พรอมที่จะปฎิบัติงานทุกอยางที่
ไดรับมอบหมายเพื่อใหไดทํางานกับองคการนี้ตอไปและยินดีที่จะปฎิบัติตามนโยบายขององคก ารอยางเต็มใจ แสดงถึงความ
ผูกพันที่พนักงานมีตอองคการ การที่พนักงานแสดงออกในเรื่องตางๆที่กลาวมาในระดับสูง แสดงวาพนักงานมีความรูสึกผูกพัน
ตอองคการในระดับสูงและเพื่อใหพนักงานมีความรูสึกผูกพันกับองคการในระดับสูง องคการควรหาแนวทางเพื่อเพิ่มในในเรื่อง
ของความผูกพันตอองคการ ซึ่งจะสงผลใหพนักงานมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงอยูกับองคการ เพื่อปฎิบัติงานใหกับ
องคการอยางเต็มความสามารถตอไปซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภรณี กีร ติบุตร[9] กลาววาพนักงานซึ่งมีความรูสึกผูกพัน
อยางสูง มักมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงอยูกับองคการตอไป เพื่อทํางานขององคการใหบรรลุเปาหมายซึ่ งตนเอง
เลื่อมใสศรัทธา
11114. ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทราในแตละดาน พบวา
1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความตองการทางกายภาพ มีความสัมพันธกับ ความผูกพันตอองคการซึ่งผูวิจัยมี
ความเห็นวา อาชีพวิศวกรเปนอาชีพที่ปฎิบัติงานอยางหนัก มีภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบมากกวาพนักงานทั่วไป การไดรับ
อัตราคาตอบแทนอยางเหมาะสม การสนับสนุนการพัฒนาความรู มีสวัสดิการที่เพียงพอ พนักงานจึงมีความผูกพันตอองคการ
ซึ่งสอดคลองกับ สุรชัย ชาสุรีย[ 10] ความคาดหวังการตอบสนองของสถาบัน เปนปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงานสถาบัน โดยเปนตัวพยากรณที่ เขาสูส มการขั้นที่ 2 ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานสถาบันเห็นวาการปฎิบั ติงานใน
ปจจุบันมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่สถาบันจะใหการสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถของ บุคคลากร มีการจัด
สวัสดิการ และคาตอบแทนที่เปนธรรม
2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความตองการความมั่นคงปลอดภัย ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการซึ่ง
ผูวิจัย มี ค วามเห็ นว า องค การที่ รู สึ กมั่ นคงและน าเชื่ อถื อนั้ นไม ไ ด เ ป นสิ่ งที่ เ ป นแรงจู ง ใจ แต พ นั ก งานเชื่ อมั่ นในองค การที่
ปฎิบั ติง านอยู จะเห็นวาความนาเชื่ อถื อขององคการนี้เ ปนสิ่งที่ เกิ ดเองโดยการตัด สินใจของพนักงาน และความผู กพั นต อ
องค การดานความภาคภู มิ ใ จได เ ป นส วนหนึ่ ง ขององค การ มีค วามสุ ข ที่ไ ด ทํ างานในองค การแห ง นี้ และรู สึ กว าองค การนี้
เปรีย บเสมือ นครอบครั ว แสดงให เห็ นว าถึง แม พ นักงานมีค วามผู กพันตอองค การดานความรูสึ กหรื อไมนั้น ก็ ไม อาจทําให
พนักงานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดขี องพนักงานเปลี่ยนไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนาทิพย พลเสน[11] ที่ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจในการปฎิบัติงานและความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฎิบัตการในโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
กรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท เคแอลเค อิ น ดั ส ตรี พบว า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านด านความต องการความมั่ นคงปลอดภั ย ไม มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
3) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความตองการความรักและเปนที่ยอมรับของกลุม มีความสัมพันธกับ ความผูกพัน
ตอองคการซึ่ง ผูวิจัยมีค วามเห็นวา การที่องคการให สิทธิ กับพนักงานในการปฎิ บัติง าน เชน วิเ คราะหแ ละควบคุ มสิ่ง ตางๆ
เกี่ยวกับงาน ตั้งแตวางแผนการทํางาน การบริห ารจัดการ การตัดสินใจตางๆ จะประสบผลสําเร็จไปไดดวยดีนั้น จะชวยให
พนักงานเกิดความพอใจในการปฎิบัติงานและเห็นคุณคาในตนเอง รูสึกวาตนเองเปนที่ยอมรับของกลุมและไดรับความไววางใจ
จากองค การ ซึ่ ง สอดคล องกั บ สร อยตระกู ล (ติ วยานนท ) อรรถมานะ[12] ที่ กล าวว า การออกแบบนโยบายบริ ษัท และ
ผลประโยชนตอบแทนตางๆ ซึ่ง ลวนเปนสิ่งเร า กระตุนตอองคประกอบดานที่ เกี่ยวกับอารมณ ความรูสึก ที่ กอใหเกิดความ
ผูกพันตอองคการ
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4) แรงจูง ใจในการปฏิ บัติ งานด านความภู มิใ จในตนเอง ไม มีค วามสั มพั นธกับ ความผู กพั นต อองคการซึ่ง ผูวิจัย มี
ความเห็นวา ความภูมิใจในตนเองนั้นไมไดเปนสิ่งที่เปนแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน แตพนักงานเชื่อมั่นวาการทํางานเปนทีมหรือ
กลุมนั้นจะทําใหองคการประสบความสําเร็จ จึงจะทําใหการปฎิบัติงานไดผลดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนาทิพย พลเสน
[11] ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฎิบัติงานและความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฎิบัตการในโรงงานอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนยานยนต กรณีศึกษาบริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จํากับ พบวา แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน มีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคการ พบวา แรงจูงใจในการปฎิบัติงานดานความภูมิใจในตนเอง ไมมีความสัมพันกับความผูกพันตอองคการ
5) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความตองการความสําเร็จในชีวิตมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการซึ่งผูวิจัย
มีความเห็นวาการที่ผูบริหารเสริมสรางใหพนักงานมีโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพ ซึ่งหมายถึง โอกาสที่จะดํารงต่ําแหนงที่
มีความสําคัญมากขึ้นในองคการ รวมทั้งโอกาสที่ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ
วันธนไทยนั นท[13] ที่วิจัย เกี่ย วกับป จจัย ที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานชิ โยดะ อินทิ เกร (ประเทศไทย) จํ ากัด พบว า
ความคาดหวังในอากสกาวหนาในการทํางานเจาหนาที่พัฒนาองคการเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธทางบวก
กับความผูกพันตอองคการ
ขอเสนอแนะ
11111แรงจูงใจในการปฎิบัติงานและความผูกพันตอองคการเปนสิ่งสําคัญตอการปฎิบัติของพนักงาน เมื่อพนักงานมีแรงจูงใจ
ในการปฎิ บัติง านต่ํ า จะทําใหพนั กงานมีผ ลการปฎิบั ติงานต่ําลง สวนความผูกพั นตอองค การเปนสิ่ งสําคัญที่ แสดงถึง ความ
พยายามของพนักงานอยางเต็มที่ในการกระทําเพื่อประโยชนขององคการ และเพื่อสรางความรูสึกอันเปนอันหนึ่ งอันเดียวกับ
องคการ เมื่อพนักงานมีความผู กพันตอองคการ สงผลใหพนั กงานพร อมและเต็มใจที่ จะทํางานอยางสุดกําลั งความสามารถ
ใหกับองคการ ดังนั้นองคการควรพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการแกไขปญหาในดานตางๆ เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัต
งานและใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการมากที่สุดดังตอไปนี้
1) สงเสริมในเรื่องเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการตางๆที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาระบบการจายคาตอบแทน
สงผลใหพนักงานรูสึกผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้นดวย
2) สรางจิตสํานึกใหพนักงานรูสึกรักองคการ ดวยการใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เชนกิจกรรมการลด
ตนทุน กิจกรรมความปลอดภัย กิจกรรมสิ่งแวดลอมและกีฬา เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ เมื่อทุกคนมีสวนรวม สงผลใหพนักงาน
เกิดความรักตอองคการ ทําใหพนักงานเกิดความเต็มใจที่จะทํางานเพื่อความกาวหนาและประโยชนขององคการตอไป
3) สนั บสนุนให ผูป ฎิบั ติง านมี โอกาสในการศึกษาดูง านหรื อเพิ่ม พูนความรู สม่ํ าเสมอ เพื่ อ ใหพ นักงานมี โอกาส
กาวหนาในการปฎิบัติงานในสายการบังคั บบัญชา ซึ่งจะสงผลใหพนักงานเต็มใจที่ จะใชความรูความสามารถและทั กษะเพื่ อ
ปฎิบัติงานใหองคการ จนประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียง
ขอเสนอแนะในการศึ กษาครั้ งตอไป ควรมี การศึกษาหรือเปรี ยบเทีย บกั บกลุ มตั วอย างอื่นๆ เพื่อศึ กษาวามีค วาม
แตกตางกันหรือไมอยางไร
1. อาจศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในดานอื่นๆ เพื่อใหทราบถึงระดับแรงจูงใจ
ดานอื่นๆ และนําผลการศึกษาที่ได มากําหนดกลยุทธในการพัฒนาการบริหารทรับยากรบุคคลตอไป
2. อาจศึกษาตัวแปรดานบรรยากาศองคกรเพิ่มเติม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุงบรรยากาศองคกรใหดีขึ้น
และทําใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุข
3. นอกจากปจจัยดานบรรยากาศองคกรและความแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแลว ผูสนใจอาจทําการศึกษาถึงปจจัย
อื่นๆที่อาจมีค วามสั มพั นธ กับ แรงจูง ใจในการปฏิบั ติง านของพนั กงาน เชน คุ ณลั กษณะของหัวหน างาน วั ฒนธรรมองคกร
ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน หรือคาตอบแทน เปนตน
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บทคัดยอ
โครงการวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อจําหนาย ผลิตภัณฑของกลุมสตรีพัฒนา
ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและการดําเนินงานของ
กลุม สตรี พัฒนา ตําบลทุง โพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช 2) เพื่อศึกษาความตองการนําระบบพาณิช ย
อิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่อจําหนายผลิตภัณฑของกลุมสตรีพัฒนา ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและ 3)
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับจําหนายผลิตภัณฑของกลุมสตรีพัฒนา ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬา
ภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบงการวิจัยออกเปน 2 สวน คือ 1) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก
การสังเกตการณและการสนทนากลุม และ 2) การออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อจําหนาย ผลิตภัณฑ
ของกลุมสตรีพัฒนา ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกแบบระบบโดยใชทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ
ใชแผนภาพกระแสขอมูลเพื่อแสดงทิศทางการไหลของขอมูล สรางความสัมพันธของขอมูลโดยใชแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ
(E-R Diagram) ใช MySQL สําหรับจัดการฐานขอมูลและพัฒนาแอพลิเคชั่นดวยภาษา PHP ผลการวิจัยพบวาสมาชิกของ
กลุมฯ รอยละ 83.33 มีอาชีพเกษตรกรรม มีพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต 1-3 ชั่วโมงตอวันคิดเปนรอยละ 83.33 ใชเพื่อการ
ติ ด ตามข าวสารและเลื อ กซื้ อสิ น ค าออนไลน ร อ ยละ 66.67 และสมาชิ กร อยละ 90 มี ค วามต องการนํ าระบบพาณิ ช ย
อิ เ ล็ กทรอนิ กส ม าใช เ พื่ อจั ด จํ าหน ายผลิ ต ภั ณฑ แ ต ยั ง คงมี ข อจํ ากั ด เรื่ องของตราและบรรจุ ภั ณฑ และพื้ นฐานการใช ง าน
เทคโนโลยีค อมพิ วเตอร สวนชองการออกแบบและพั ฒนาระบบพาณิชย อิเ ล็กทรอนิ กส พ บวาระบบสามารถทํ างานได ตาม
ขอบเขตที่กําหนดไวสําหรับการดําเนิ นโครงการวิจัยครั้งตอไปควรมีการจัดฝกอบรมใหกับสมาชิกทุกคนเกี่ยวกั บการใชงาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรพื้นฐาน รวมถึงการใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไดพัฒนาขึ้น
คําสําคัญ: กลุมสตรีพัฒนาบานทุงโพธิ์, การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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Abstract
The research project of design and development of e-commerce system with Women’s
Development Group product in Thungpho Subdistrict, Chulabhorn District, Nakhon Si Thammarat
Province. Aimed to 1) Study the current operations and development of Women’s Development Group
product in Thungpho subdistrict, Chulabhorn district, Nakhon Si Thammarat province. 2) Explore
requirements for electronic system to distribute the products. and 3) Design and develop electronic
commerce for the products. The research is divided into two parts: 1) The collection of information by
using in-depth interviews. Observation and discussion groups, and 2) Design and development ecommerce systems for distribution of the Products. System design by theoretical system development
life cycle. A data flow diagram to show the direction of data flow. Building a relationship of data using
relational data model (E-R Diagram) MySQL for database management and application development with
PHP, results showed that 83.33 percent of the group's members are farmers. Have a habit of using the
Internet 1-3 hours per day. 83.33 percent for the news and shop online for 66.67 percent and 90 percent
are members requirement to use e-commerce systems for distribute the product, but there are still
limitations on the brand and packaging and computer technology basic skill. The slipcase design and
development of electronic systems that can operate under a defined scope.Further studies for project
implementation should be provided training to all members about the use of computer-based
technology and e-commerce has developed.
Keywords: Women’s DevelopmentGroup Product Thungpho Subdistrict, Electronic Commerce
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บทนํา
พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic Commerce) เป น กระบวนการทํ า ธุ ร กรรมทางการค า ผ า นทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสโดยอาศัยพื้นฐานของเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเปนสื่อกลาง ทั้งสินคาที่สามารถจับตองไดและสินคาดิจิตอล โดยมี
กระบวนการตั้งแตการซื้อ – ขายสินคาและบริการ การจัดสงสินคา การชําระเงิน การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ ยวกับสินคาและ
บริการ การประมูลสินคาผานชองทางอิเล็กทรอนิกสและรวมไปถึงการบริการหลังการขายใหกับลูกคา โดยการดําเนินธุรกิจ
แบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ลูกคาสามารถดําเนินการเลือกซื้อสินคาและบริการไดดวยตนเอง การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
คํานวณยอดเงิน การเลือกชองทางการชําระเงินและสามารถเลือกวิธีการจัดสงสินคาเองได(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ.2556.16:18)
และมีแนวโนมขยายตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องพรอมๆ กับความกาวหนาของเทคโนโลยี ดังจะเห็นไดวาปจจุบันบริษัท กลุมธุรกิจ
หรือแมแตบุคคลทั่วไป ก็ใหความสําคัญกับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น กลาวคือจากเดิมที่มีดําเนินการขายสินคาและ
บริการอยูที่บริษัท หนาราน หรือรานคาตามสถานที่ตางๆ ซึ่งวิธีการขายแบบเดิมนี้ลูกคาจะรูจักสินค าและบริการเมื่อเดินมา
เจอสินคาหรือมีบุคคลอื่นแนะนํา การเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายจึงทําไดยาก สงผลใหยอดขายสินคาและบริการไมตรงตาม
เปาหมายที่วางไว และตองใช งบประมาณสําหรับการดําเนินงานที่ค อนขางสู ง จึงมี ผูประกอบการจํ านวนไมนอ ยที่ หันมาใช
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อประชาสัมพันธสินคาของตนเองใหเปนที่รูจักมากขึ้น และเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาและ
บริการใหมากขึ้น รวมถึงตองการลดงบประมาณสําหรับการดําเนินงานและตองการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา นอกจาก
การใชร ะบบพาณิ ชย อิเ ล็กทรอนิกส เพื่ อจํ าหน ายสินค าแลวยั งมี ผูป ระกอบการบางรายใชช องทางการประชาสั ม พั นธแ ละ
จําหนายสินคาผานทางสื่อสังคมออนไลนดวย
สื่อสังคมออนไลนกําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน เนื่องจากความเจริญเติบโตทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ที่ทําใหผูใชสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารไดงายขึ้น โดยใชบริการผานทางโทรศัพทมือถือซึ่งเปนอุปกรณที่ทุก
คนมีไวใชงานกันทุกคน และในยุคนี้โทรศัพทรุนใหมๆ พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชมากขึ้น ดังนั้นไมวา
ผูใ ช จะอยู ที่ ใ ดก็ยั ง คงสามารถเข าถึ ง ขอมู ล ข าวสารได ทุ กเวลา สื่ อสัง คมที่ กําลั ง ไดรั บ ความนิ ย มอยางมากในป จจุบั น เช น
Facebook, Line, Twitter เปนตน ผูประกอบการจึงหันมาใชชองทางสื่อสังคมออนไลนเพื่อการประชาสัมพันธและจําหนาย
สินคามากขึ้นเนื่องจากทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลสินคาและสามารถสั่งซื้อสินคาไดงายขึ้นรวมถึงผูประกอบการระดับทองถิ่น
เชน กลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเปนตน
กลุมสตรีพัฒนา ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนการรวมกลุมกันของชาวบานในหมูที่
1 ตําบลทุงโพธิ์ สมาชิกของกลุมสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนยางพารา จึงใชเวลาวางจากการกรีดยางมารวมกลุมกัน
ทุกๆ วันที่ 20 ของทุ กเดื อน เพื่ อช วยกั นผลิต ผลิ ต ภัณฑ ต างๆ เช น น้ํ ายาล างจาน น้ํ ายาซั กผา น้ํ ายาอเนกประสงค และ
ผลิตภัณฑอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตผลิตภัณฑตางๆ ขึ้นใชเองภายในครัวเรือนของสมาชิก และตอมาในระยะหลัง
สมาชิกเริ่มมีแนวคิดที่จะผลิตผลภัณฑเพื่อจําหนายใหกับบุคคลทั่วไปดวย เพื่อเปนการสรางรายไดเสริมใหกับสมาชิก โดยกลุม
ผูบ ริโ ภคผลิ ตภั ณฑ จะเป นกลุ มแมบ าน ซึ่ งรู จักผลิ ต ภัณฑด วยวิธีการบอกปากตอปาก จึง ทําให ปจจุ บันรายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑและบริการยังไมบรรลุเปาหมายเพราะผลิตภัณฑยังไมเปนที่รูจักและขาดการประชาสัมพันธขอมูลของกลุมใหทั่วถึง
อีกทัง้ ยังขาดตราและบรรจุภัณฑที่บงบอกความเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑดวย
คณะผู วิจัยและผู นํากลุ ม จึง รวมกั นหาแนวทางการแก ป ญหา โดยสํ ารวจความคิด เห็ นจากสมาชิกกลุม ถึง ความ
ตองการด านต างๆ เช น ความต องการระบบพาณิ ช ย อิเ ล็ กทรอนิ กส เ พื่ อใช จําหน ายผลิ ต ภั ณฑ ข องกลุ ม ฯ ระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสที่ตองการมีขอบเขตอยางไรบาง และความตองการอื่นๆ เชน ตราและบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณ ฑของกลุม
จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดจากสมาชิกมาใชสําหรับการออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขึ้น โดยระบบสามารถ
จัดเก็บขอมูลสมาชิก ขอมูลผลิตภัณฑ ขอมูลการสั่งซื้อ และสามารถสรุปขอมูลตางๆ ออกมาเปนรายงานได เพื่อใหผูนํากลุม
สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจได และเพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายและประชาสัมพันธผลิตภัณฑของกลุมได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพป จ จุ บั น และการดํ า เนิ น งานของกลุ ม สตรี พั ฒ นา ตํ า บลทุ ง โพธิ์ อํ า เภอจุ ฬ าภรณ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาความตองการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่อจําหนายผลิตภัณฑของกลุมสตรีพัฒนา ตําบลทุง
โพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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3. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับจําหนายผลิตภัณฑของกลุมสตรีพัฒนา ตําบลทุง
โพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระเบียบวิธีวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา
โครงการวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อจําหนายผลิตภัณฑจากกลุมสตรีพัฒนา
ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช มุงเนนศึกษาถึงสภาพการบริหารจัดการทั่วไปของกลุม เชน ขอมูล
สมาชิก รูปแบบการดําเนินงานของกลุมในปจจุบัน ขอมูลผลิตภัณฑที่กลุมสามารถผลิตได ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
และแนวทางการเพิ่ ม ช อ งทางจั ด จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณฑ รวมทั้ ง ศึ กษาความต อ งการที่ จ ะนํ า ระบบพั ฒ นาระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสเขามาชวย เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑของกลุม และความคาดหวังของสมาชิกในกลุมเมื่อมีการ
นําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชสําหรับการจําหนายผลิตภัณฑ ซึง่ มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใชสําหรับการศึกษา
วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา ขอบเขตการศึกษาจะแบงออกเปนสองสวนคือ
1.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ซึ่งแบงขั้นตอนการศึกษาออกเปน 3 สวน ตามวัตถุประสงคของการศึกษา คือ1) ศึกษา
สภาพปจจุบันและการดําเนินงานของกลุ มสตรีพัฒ นา ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชแบบ
สัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตการณ ขอมูลที่ศึกษา ไดแก ขอมูลสมาชิกกลุมฯ เชน เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา อุปกรณ
สําหรับการใชงานเครือขายอินเตอรเน็ต เปนตน ขอมูลผลิตภัณฑ เชน จํานวนผลิตภัณฑของกลุมฯ ราคาขาย ตราและบรรจุ
ภัณฑ เป นต น ข อมู ลการจํ าหนายผลิต ภัณฑ เช น วิ ธีการจัด จําหน าย ช องทางการจั ดจํ าหนายผลิ ตภั ณฑ รายได จากการ
จําหนายผลิตภัณฑ เปนตน และขอมูลแนวทางการเพิ่มชองทางการจัด จําหนา ยผลิตภัณฑ 2) ศึกษาความตองการระบบ
พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ม าใช เ พื่ อ จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ข องกลุ ม สตรี พั ฒ นา ตํ า บล ทุ ง โพธิ์ อํ า เภอจุ ฬ าภรณ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม ขอมูลที่ศึกษา ไดแก ความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร
และระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พฤติกรรมการใชเครือขายอินเตอรของสมาชิก ความตองการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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ความคาดหวังจากการใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อจําหนายผลิตภัณฑของกลุม และ 3) การออกแบบและพัฒนาระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อจําหนายผลิตภัณฑของกลุมฯ โดยศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบและพัฒนา
ระบบพาณิช ยอิเล็ กทรอนิ กส การจั ดการฐานข อมู ลเชิ งสั มพั นธ แบบจํ าลองฐานข อมู ลเชิ งสั มพั นธ เปนต น โดยมี การแบ ง
ขอบเขตของระบบงานตามสิทธิการใชงาน คือ ผูดูแลระบบ/ประธานกลุม สมาชิก และผูใชทั่วไป ซึ่งจะมีสิทธิการเขาใชงาน
ระบบที่แตกตางกัน ขอมูลที่จัดเก็บในระบบ ไดแก ขอมูลลูกคา ขอมูลผลิตภัณฑ ขอมูลการสั่งซื้อ ขอมู ลการโอนเงิน รายงาน
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ รายงานลูกคา รายงานการชําระเงิน เปนตน
1.2 ขอบเขตด านพื้ น ที่ คื อ กลุ ม สตรี พั ฒ นา หมู ที่ 1 ตํ าบลทุ ง โพธิ์ อํ า เภอจุ ฬ าภรณ จั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช
ประกอบดวย ประธานกลุม รองประธานกลุม กรรมการ และสมาชิก รวมทั้งสิ้น 30 คน
2. ขั้นตอนการศึกษาการศึกษาขอมูลสําหรับการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงการศึกษาขอมูลออกเปน 2 สวน คือ 1)
การศึกษาข อมู ลเพื่ อจั ดทําแบบสัม ภาษณ โดยศึ กษากรอบการสร างเครื่ องมือจากเอกสารและงานวิ จัย ที่เกี่ ยวขอ งกับ การ
ออกแบบแบบสัมภาษณ และนําเสนอแบบสัมภาษณที่จัดทําขึ้นตอผูเชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ย วชาญ เมื่ อปรั บปรุง แบบสัมภาษณต ามข อเสนอแนะแล วจึงใชแบบสัมภาษณ เก็บรวบรวมข อมูลจากกลุมตัวอยางที่ไ ด
กําหนดไว จากนั้นจึงนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS และวิเคราะหเชิงพรรณนาความ เพื่อนําขอมูลจากสวนนี้ไปใช
สําหรับการศึกษาขอมูลในสวนของการออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ 2) การศึกษาขอมูลสําหรับการ
ออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยใชวงจรการพัฒนาระบบ ในการกําหนดปญหา การศึกษาความเปนไปได
การวิ เคราะหร ะบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การติด ตั้งระบบและการประเมิ นและการบํารุง รักษาระบบ ซึ่ ง
ขั้นตอนของการออกแบบระบบผูวิจัยเลือกใชแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) เพื่อกําหนดขอบเขตของระบบ
และแสดงทิศทางการไหลของขอมูล และใชแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ (E – R Diagram) สําหรับจําลองความสัมพันธของ
ข อมู ล ที่ จ ะจั ด เก็ บ ในระบบ และใช MySQL สํ าหรั บ การจั ด การฐานข อมู ล เชิ ง สั ม พั นธ และในส วนของการพั ฒ นาเว็ บ
แอพพลิเคชั่นผูวิจัยเลือกใชภาษา PHP โดยไดแบงตามขอบเขตของผูใชงานระบบออกเปน 3 สวน คือ ผูดูแลระบบ/ประธาน
กลุม สมาชิก และผูใชทั่วไป ขอมูลที่จัดเก็บ ไดแก ขอมูลลูกคา ขอมูลผลิตภัณฑ ขอมูลการสั่งซื้อ ขอมูลการโอนเงิน รายงาน
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ รายงานการชําระเงิน รายงานขอมูลสมาชิก เปนตน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดง Context Diagram ของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อจําหนายผลิตภัณฑของกลุมสตรีพัฒนา
จากภาพที่ 2 ผูใชงานระบบแบงออกเปน 3 สวน คือ ผูดูแลระบบ/ประธานกลุม สมาชิก และบุคคลทั่วไป ผูใชงาน
ระบบแตละสวนจะมีสิทธิในการใชงานระบบที่แตกตางกัน เมื่อกําหนดขอบเขตและสิทธิการใชงานตามภาพที่ 2 แลว จากนั้น
จึงกําหนดทิศทางการไหลของขอมูล ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดง Context Diagram Level 1 ของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อจําหนายผลิตภัณฑของกลุมฯ
จากภาพที่ 3 ระบบประกอบดวย 6 กระบวนการทํางาน คือกระบวนการสมัครสมาชิก กระบวนการเขาสูระบบ
กระบวนการจัดการเพิ่มขอมูล กระบวนการสั่งซื้อสินคา กระบวนการชําระเงิน และกระบวนการพิมพรายงาน และมีหนวยเก็บ
ขอมูล 5 หนวย คือ ขอมูลสมาชิก ขอมูลสินคาหรือผลิตภัณฑ ขอมูลประเภท ขอมูลใบสั่งซื้อ และขอมูลรายการสั่งซื้อ จากนั้น
จึงสรางความสัมพันธของขอมูลโดยใชแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ (E–R Diagram) ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ (E-R Diagram) ของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อจําหนาย
ผลิตภัณฑของกลุมฯ
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เมื่ อได แ บบจําลองข อมู ลเชิ ง สั ม พั นธ แล วจึ ง นํ าแบบจํ าลองนี้ ไปใช สํ าหรั บ การออกแบบระบบฐานขอมู ล โดยใช
โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล MySQL และพัฒนาสวนของเว็บแอพลิเคชั่นดวยภาษา PHP
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ สมาชิกกลุมสตรีพัฒนา หมูที่ 1 ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 30 ราย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ประธานกลุม รองประธานกลุม กรรมการ และสมาชิกของกลุมสตรีพัฒนา หมูที่ 1
ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 30 ราย
4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณ และการสนทนา
กลุมเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานในปจจุบันของกลุมสตรี พัฒนาและการสํารวจความตองการระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อจําหนายผลิตภัณฑจากกลุมสตรีพัฒนา โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกที่ทางผูวิจัยไดจัดทําขึ้นซึ่งแบง
ออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณที่เกี่ยวกับขอมูลทัว่ ไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา เวลา
การใชงานอินเตอรในแตละวัน อุปกรณสําหรับใชงานอินเตอรเน็ต จุดประสงคของการใชงานอินเตอรเน็ต เปนตนและสภาพ
การดําเนินงานในปจจุบันของกลุมไดแก จํานวนผลิตภัณฑของกลุมฯ ราคาขาย ตราและบรรจุภัณฑ รูปแบบการบันทึกขอมูล
ตางๆ ชองทางการจัดจําหนาย รายไดจาการจําหนาย การประชาสัมพันธขอมูลผลิตภัณฑ กลุมลูกคาปจจุบันและกลุมลูกคา
เปาหมาย เปนตน
สวนที่ 2 แบบสัมภาษณที่เกี่ยวกับความตองการนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่อจําหนายผลิตภัณฑของกลุม
ข อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวม ได แ ก ความรู ค วามเข า ใจเรื่ อ งพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ระบบพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ต อ งการ
(ความสามารถของระบบ) และความคาดหวังจากการนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชเปนตน
สวนที่ 3 แบบสัมภาษณที่เกี่ยวกับความตองการอื่นๆ ที่อยากใหผูวจิ ัยชวยพัฒนา รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ
จากนั้นผูวิจัยจึงนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณและการสนทนากลุมจากกลุมตัวอยางมา
วิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขดวยโปรแกรม SPSS และวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาความ
ผลการวิจัย
แบงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 3 สวนตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขจากการศึกษาสภาพปจจุบันและการดําเนินงานของกลุมสตรีพัฒนา ตําบล
ทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา สมาชิกรอยละ 90 เปนเพศหญิงและรอยละ 10 เปนเพศชาย สมาชิก
รอยละ 80 มีอายุมากกวา 35 ป และรอยละ 20 มีอายุระหวาง 18 – 35 ป สมาชิกร อยละ 80 มีวุฒิการศึกษาระดั บ
ประถมศึกษา รอยละ 10 มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และรอยละ 10 ที่ไมไดเรียนหนังสือ สมาชิกรอยละ 83.33 มีอาชีพ
เกษตรกรรม รอยละ 10 มีอาชีพคาขาย และรอยละ 6.67 ที่ไมไดประกอบอาชีพ สมาชิกรอยละ 93.33 มีการใชงานเครือขาย
อินเตอรเน็ตผานทางโทรศัพทมือถือ และรอยละ 6.67 ไมมีการใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตสมาชิกรอยละ 83.33มีพฤติกรรม
การใชงานเครือขายอินเตอรเน็ต 2 – 3 ชม./วัน รอยละ 10 มีพฤติกรรมการใชงานเครือขายอินเตอรเน็ต 3 – 6 ชม./วัน และ
รอยละ 6.67 ไมมีการใชงานเครือขายอินเตอรเน็ต สมาชิกรอยละ 66.67 ใชเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อการติดตามขาวสาร รอย
ละ 13.33 เพื่อการเลือกซื้อสินคาออนไลนและการสนทนา และรอยละ 3.33 เพื่อการคนหาขอมูลและการเลนเกมส สมาชิก
รอยละ 90 มีความตองการใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑของกลุมฯ และรอยละ 10 ไมมีความ
ตองการใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑของกลุมฯ และผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาความ
พบว า ผลิต ภัณฑของกลุมฯ มี ทั้ง หมด 5 รายการ คื อ น้ํายาซั กผา น้ํ ายาลางจาน น้ํายาปรับ ผานุม น้ํายาถู พื้น และน้ํ ายา
อเนกประสงค การจําหนายผลิตภัณฑขายในราคาลิตรละ 20 บาท ซึ่งกลุมลูกคาในปจจุบันคือสมาชิกของกลุมและชาวบานใน
ชุมชนตําบลทุงโพธิ์ ซึ่งยังมีจํานวนนอย เนื่องจากทางกลุมฯ ยังขาดการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ และมีชองทางการจัดจําหนาย
แคชองทางเดีย วคือ ณ ที่ ทําการของกลุม ฯ รายได จาการจําหนายผลิต ภัณฑจะเก็ บไวเ ปนเงินทุนสํารองสําหรั บ การดํ าเนิ น
กิจกรรมของกลุมฯ การจัดเก็บขอมูลตางๆ ยังคงใชวิธีการจดบันทึกดวยมือทั้งหมด และประเด็นสําคัญคือผลิตภัณฑยังขาดตรา
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และบรรจุภัณฑที่บงบอกถึงความเปนเอกลักษณของกลุมฯ คณะผูวิจัยจึงไดรวมกับประธานกลุมและสมาชิกเพื่อออกแบบตรา
และบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงภาพตราและบรรจุภัณฑของกลุมสตรีพัฒนาบานทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สวนที่ 2 ผลจากการศึกษาความตองการนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่อจําหนายผลิตภัณฑจากกลุมสตรี
พัฒนาบานทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา สมาชิกสวนใหญมีประสบการณการใชงานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสผานทางโทรศัพทมือถือ เขาใจขั้นตอนการทํางานของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตไมทราบกระบวนการการ
ทํางานในทางทฤษฏี ที่เกี่ ยวข องกั บระบบพาณิ ชยอิเล็ กทรอนิกส สมาชิ กบางคนยัง ขาดประสบการณการใชงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเน็ต ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่สมาชิกสวนใหญตองการคือ ใหสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ
ออนไลนได ชําระเงินและแจงชําระเงินผานระบบได ดูรายงานการสั่งซื้อ รายงานรายไดของกลุมได และสามารถประชาสัมพันธ
ขอมูลผลิตภัณฑของกลุมใหเปนที่รจู ักมากขึ้น และสมาชิกสวนใหญมีความคาดหวังจากระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวาระบบ
พาณิ ชยอิเล็กทรอนิกส จะสามารถประชาสัม พันธ ขอมู ลผลิ ตภัณฑของกลุ มให เปนที่รูจักมากขึ้น มีฐ านกลุมลู กคามากขึ้น มี
ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น และคาดหวังวากลุมจะมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑผานทางระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น
สวนที่ 3 ผลจากการออกแบบและพัฒ นาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อจําหนายผลิตภัณฑ ของกลุมสตรีพัฒนา
บานทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาระบบสามารถทํางานไดตามขอบเขตที่กําหนดไว คือ ระบบ
สามารถบันทึกขอมูลสมาชิก ขอมูลผลิตภัณฑ ขอมูลการสั่งซื้อ และสามารถสรางรายงานตางๆ ได เช น รายงานการสั่งซื้ อ
รายงานการชํ าระเงิ น รายงานรายได รายงานข อมู ล สมาชิ ก เป นต น ส วนของการออกแบบและพั ฒ นาระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสแสดงไดดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 แสดงภาพหนาเมนูหลักของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อจําหนายผลิตภัณฑของกลุมสตรีพัฒนา อําเภอจุฬาภรณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อผูใชเริ่มใชงานระบบจะพบกับหนาแรกของระบบดังรูปที่ 6 จากนั้นผูใชสามารถเขาสูระบบเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ
หรือใชงานสวนอื่นๆ ของระบบไดตามสิทธิ์การใชงานตามที่ไดกําหนดให และผูใชที่ตองการเปนสมาชิกก็สามารถสมัครสมาชิก
ได เมื่อเขาสูระบบแลวและตองการสั่งซื้อสินคาก็สามารถคลิกที่เมนูรายการสินคา ไดดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงภาพหนาเมนูรายการผลิตภัณฑของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อจําหนายผลิตภัณฑของกลุมสตรีพัฒนา
อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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จากรูปที่ 7 เมื่อผูใชตองการสั่งซื้อผลิตภัณฑก็สามารถคลิกเลือกที่รูปผลิตภัณฑที่ผูใชตองการได จากนั้นก็จะมี
ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อโดยการหยิบสินคาใสตะกราสินคาอิเล็กทรอนิกส ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงภาพหนาเมนูการสั่งซื้อผลิตภัณฑของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อจําหนายผลิตภัณฑของกลุมสตรีพัฒนา
อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สรุปและอภิปรายผล
โครงการวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อจําหนายผลิตภัณฑของกลุมสตรีพัฒนา
อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและการดําเนินงานของกลุมสตรีพัฒนา
ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาความตองการนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่อ
จําหนายผลิ ตภัณฑของกลุมสตรีพัฒ นา ตําบลทุงโพธิ์ อํ าเภอจุฬาภรณ จังหวั ดนครศรีธรรมราชและ 3) เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบพาณิ ชยอิเล็ กทรอนิกสสํ าหรั บจําหน ายผลิตภั ณฑ ของกลุม สตรีพัฒ นา ตําบลทุ งโพธิ์ อําเภอจุ ฬาภรณ จัง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยแบงการวิจัยออกเปน 3 สวนคือ 1) สวนของการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ของกลุมสตรีพัฒนา
ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และการศึกษาความตองการนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่อ
จําหนายผลิ ต ภั ณฑ ข องกลุ มฯ ผลจากการวิ จัยพบว า สมาชิ กรอยละ 83.33 ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม (สวนยางพารา)
สมาชิกรอยละ 83.33 มีพฤติกรรมการใชงานอินเตอรอยางนอยวันละ 1 - 3 ชั่วโมง เพื่อติดตามขาวสารและเลือกซื้อสินคา
ออนไลน โดยใชบริการผานโทรศัพทมือถือ 2) สวนของการศึกษาความตองการนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่ อ
จําหนายผลิตภัณฑจากกลุมสตรีพัฒนา อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา สมาชิกรอยละ 90 ตองการใหมีการ
นําเอาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชสําหรับการจัดจําหนายผลิตภัณฑของกลุม เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายและสราง
รายไดใหกับกลุมใหมากขึ้นกวาเดิม แตยังขาดตราและบรรจุภัณฑที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณของกลุมฯ และสมาชิกยังคงมี
ขอจํ ากั ดเรื่ องของความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ การใช เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร และ 3) ส วนของการออกแบบและพัฒนาระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสผลจากการพัฒนาระบบพบวาระบบสามารถใชงานไดตามขอบเขตที่กําหนด คือ ประธานกลุม สามารถดู
รายงานตางๆ ได จัดการขอมูลที่เกี่ยวกับระบบไดทั้งหมด สวนของสมาชิก สามารถดูขอมูลผลิตภัณฑ สั่งซื้อผลิตภัณฑและแจง
ชําระเงินไดและสวนของผูใชทั่วไปที่ยังไมเปนสมาชิกของระบบสามารถเขาใชงานไดตามสิทธิ์ คือ สามารถดูขอมูลผลิตภัณฑได
แตไมสามารถสั่งซื้อไดและสามารถสมัครสมาชิกได
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางขอสอบรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 3 (ค32101) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ พรอมทั้งหาคาคุณภาพของขอสอบรายขอและจัดเก็บขอสอบ
อยางเปนระบบในคลังขอสอบ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 6 หองเรียน รวมนักเรียน
194 คน และทําการสุมตัวอยางจํานวน 2 หองเรียน โดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 79 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 3 (ค32101) โปรแกรมวิเคราะหขอสอบ
และแบบสอบถามความคิดเห็นการใชคลังขอสอบ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r)
คาการเดา (c) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ผลของการวิจัยพบวา ขอสอบรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 3 (ค
32101) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน
ทั้งหมด 200 ขอ เมื่อวิเคราะหหาคุณภาพไดขอสอบที่มีคุณภาพผานเกณฑ จํานวน 107 ขอ มีคาความยากตั้งแต .28 ถึง .92
มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .25 ถึง .97 และมีคาการเดาตั้งแต .097 ถึง .285 พรอมทั้งจัดเก็บขอสอบที่มีคุณภาพผานเกณฑไวใน
คลังขอสอบ โดยใชโปรแกรม Items Bank ซึ่งประกอบดวย รายวิชา จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ คุณภาพขอสอบ และ
คําตอบที่ถูกตองของขอสอบรายขอ และผลสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการใชคลังขอสอบ พบวาผูใชสามารถคัดเลือกขอสอบ
โดยสุมตามจุดประสงค คาอํานาจจําแนก และคาความยาก มาใชเปนแบบทดสอบไดตามความตองการของผูใชเปนอยางดี โดย
มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเหมาะสมที่สุด
คําสําคัญ: คลังขอสอบ, สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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The Development of Mathematic 3 (MA32101) Test Item Bank for Mathayom
Suksa 5 of Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University
Abstract
This research aimed to: create a mathematics 3 (M32101) test based on the Core curriculum of the
basic education curriculum according to the Ministry of Education in 2551; Find quality for the test items
and store good items in a systematic examination of the issues. The sample used in the research was
students in Grade 5 Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University, Dusit, Bangkok, in the
first semester of academic year 2559. The sample consisted of 6 classrooms including 194 students and
the sampling of 2 classrooms randomly as a group (Cluster Random Sampling) for 79 students. The
instruments used for data collection were the mathematics 3 (M32101) test, an analyzed test program,
and a questionnaire of the opinion about using the item bank. The statistics used to analyze the data
difficulty were (p) discrimination (r) pseudo chance (c) mean ( ) and standard deviation (S). The results of
the research found that the mathematics 3 (M32101) test based on the core curriculum of the basic
education curriculum of the Ministry of Education in 2551, that a total of 200 items were analyzed for
quality. The quality criteria of 107 items ranged in difficulty from .28 to .92, the discrimination from .25 to
.97, the need to guess from .097 to .285, and storing test quality criteria in the item bank. Using the item
bank, which includeed courses aimed to test the quality of the test, learn the correct answers of the test
items, and ask for feedback on the use of paper bills. The user could select random test purposes,
discrimination, and the difficulty used as a test to meet the needs of users as well. The average level of
overall opinion was at the most appropriate level
Keywords: Item Bank, Mathematics Subject
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บทนํา
การวัดและประเมินผลการศึกษานับเปนสิ่งที่สําคัญในกระบวนการจัดการศึกษาเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการวัด
และประเมินผลทําใหทราบผลของการจัดการศึกษาวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม เครื่องมือในการวัดไดถูกสราง
ขึ้นมาหลายลักษณะตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหาตลอดจนทักษะที่ตองการวัดของหลักสูตร
นั้นๆ โดยมีเปาหมายคือ พยายามที่จะวัดลักษณะของผูสอบ เพื่อสรุประดับความสามารถของผูสอบในดานตางๆ ใหถูกตอง
แมนยําและเกิดความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด (รังสรรค มณีเล็ก. 2540 : 1) ในวงการทางการศึกษากระบวนการในการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษานั้ น หากตองการให บรรลุ ต ามเป าหมายที่วางไว ต องดําเนินการให ประสานสั ม พันธกันระหว าง
จุดมุงหมายรายวิชา เนื้อหาวิชาและเครื่องมือในการวัดผล หากแตในปจจุบันยังพบวาปญหาทางการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษามีอยูตลอดเวลาและทุกระดับการศึกษา ทั้งปญหาจากผูสอน นักเรียนและเครื่องมือวัดผล ในสวนของเครื่องมือวัดผลนั้น
แบบทดสอบมีปญหาหลายประการ เชน การดอยคุณภาพของขอสอบ ขอสอบไมสอดคลองกับวัตถุประสงคและกิจกรรมการ
เรียนการสอน การขาดมาตรฐานในการเทียบมาตรวัดคะแนนที่ใชแบบทดสอบตางกัน และขาดการพัฒนาขอสอบเพื่อใหเป น
ขอสอบที่ดีมีคุณภาพ
สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา ตองจัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน และเปนมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีผลการ
เรียนรูของผูเรียนจากการวัดและประเมินผลทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ
ตลอดจนการประเมินภายนอก เพื่อใชเป นขอมูลสรางความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนแกผูที่เกี่ยวขอ งทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึ กษา การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ร ะดั บ ชั้ นเรี ย น มี จุ ด หมายที่ สํ า คั ญ คื อมุ ง หาคํ าตอบว าผู เ รี ย นมี
ความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรม คานิยมอั นพึงประสงค อันเปนผลเนื่ องจากการจั ดกิจกรรมการ
เรียนรูเพียงใด ดังนั้นการวัดและประเมินผลการเรียนรูจึงตองใชวิธีการที่หลากหลาย (กรมวิชาการ. 2544 : 28)
คลังขอสอบ (Item Bank) เปนแหลงเก็บรวบรวมขอสอบที่มีการบริหารการจัดเก็บและการใชอยางมีระบบ หาก
ครูผู สอนหรื อผู ที่เกี่ ยวของได ดําเนินการจัด ทําคลัง ขอสอบเปนแบบพัฒ นาหรือแบบกาวหนา กล าวคื อ มีการจั ดระบบคลั ง
ขอสอบเปนอยางดี จะมีขอสอบที่ผานการวิเคราะห มีการจําแนกขอสอบไวเปนหมวดหมู ตามจุดประสงคของการวัดผลและ
ประเมินผล มีผูบริหารและผูรับผิดชอบงานในสวนตางๆ ของคลังขอสอบ มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาชวยในการบริหาร
จัดการแลวกอใหเกิดประโยชนอยางมาก ทั้งตอครูผูสอน คือ ถามีการจัดระบบคลังขอสอบไวเปนอยางดีแลวจะชวยใหครูผูสอน
สามารถเลือกขอสอบไดตามจุดมุงหมายที่ตองการวัดอยางหลากหลาย ขณะเดียวกันครูจะมีเวลาใชความพยายามทุม เทจิตใจ
ในการสรางขอสอบ ซึ่งจะทําใหครูผูสรางขอสอบเองจะเกิดความรูสึกเปนเจาของและเห็นคุณคา อันจะนําไปสูการใชประโยชน
ที่คุมคา และเปนประโยชนกับนักเรียน ดวยความหลากหลายของขอสอบ เชน ความยากงาย เนื้อหาและพฤติกรรมระดับตางๆ
ผลการตอบทําใหเห็นขอบกพรอง หรือความคลาดเคลื่อนในการตอบขอสอบของนักเรียน จะทําใหครูสามารถแกไขนักเรียนได
เปนรายเฉพาะบุคคลไดอยางเหมาะสม สามารถเลือกข อสอบที่มีค วามยากงายเหมาะสมกับความสามารถมาใชวัดทําใหไ ม
เสียเวลา ซึ่งจะเปนขอมูล สําหรั บพัฒ นาตนเองต อไป เปนประโยชนสํ าหรั บผูบริ หาร ในการตรวจสอบระดับมาตรฐานทาง
วิชาการ และกําหนดการพัฒนาการศึกษาไดอยางมีหลักเกณฑยิ่งขึ้น เปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน กลาวคือ ถามี การพั ฒ นาหลักสู ตรใหม จะต องสรางขอสอบใหม นั่นคือเนื้อหาของคลั งข อสอบจะตองเปลี่ ยนไปตาม
หลักสูตรที่พัฒ นาขึ้นและเปนประโยชนต อการพัฒ นาเครื่ องมื อวัด คลั งขอสอบเป นแหลงเก็บข อสอบจํ านวนมากที่ ผานการ
ตรวจสอบคุณภาพ ทั้ง เชิง เหตุ ผลและเชิง ประจักษ คุณลักษณะข อสอบสามารถเลือกมาสรางเปนแบบทดสอบที่ มีคุณภาพ
เปนไปตามจุดมุงหมายของผูใช (สมหวัง บุญสิทธิ.์ 2542 : 48)
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วิชาคณิตศาสตรมีผลตอความสามารถในการคิดและการแกปญหา อีกทั้งเหมาะแกการฝกทักษะในการแกปญหาและ
สามารถเชื่อมโยงไปถึงความสามารถในการคิดแกปญหาทั่วไปดวย (อําพร จุลพล, 2550 : 2) จากการสํารวจปญหาในการ
วิเคราะหขอสอบวิชาคณิตศาสตรจากครูผูสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา สวนใหญประสบปญหา
การกรอกขอมูลลงในโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเนื่องจากนักเรียนมีจํานวนมาก อีกทั้งยังไมมีความถนัดในการสรางขอสอบโดย
ใชแนวคิด Bloom’s Taxonomy Revised ดวยเหตุนี้เปนอุปสรรคตอการสรางและวิเคราะหขอสอบ เพื่อมาสรางคลังขอสอบ
คณิตศาสตร (กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร, 2557: 15-20)
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาคลังขอสอบสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน 3 (ค
32101) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันจะสงผลใหการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนจากการวัดผลที่ไดมาตรฐาน เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน การควบคุมคุณภาพการศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาคลังขอสอบสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน 3 (ค32101) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ของโรงเรียน

2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒ นาคลังขอสอบแบบปรนัย สาระการเรี ยนรูคณิต ศาสตรพื้นฐาน 3 (ค32101) ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาคลังขอสอบสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน 3 (ค32101)
1. การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 1. จัดเตรียมแบบทดสอบ และ
แบบวัดทั้งหมดใหเพียงพอกับจํานวนกลุมตัวอยาง 2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามวันและเวลาที่กําหนด
โดยชี้แจงใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ทราบวัตถุประสงคของการสอบและขอความรวมมือในการสอบเพื่อใหไดผลตามความ
เปนจริง 3. นําผลการสอบมาตรวจใหคะแนน ตามเกณฑ 4. นําขอมูลที่ไดจากการตรวจมาวิเคราะหการจัดกระทําและการ
วิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมได มาทําการวิเคราะหขอมูล ตามระเบียบวิธีสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2. การสรางและการวิเคราะหขอมูล ที่ใชในการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เพื่อวิเคราะหคุณลักษณะ ขอบขายและจุดประสงคของแบบทดสอบ
2.ศึกษานิยามศัพทเฉพาะของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพื่อใชในการสรางแบบทดสอบ3. วิเคราะหความสัมพันธ โดยจําแนก
ตามเนื้อหา 4. สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคที่จะทดสอบโดยใชแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 4 ฉบับๆละ 50 ขอ การใหคะแนนถาตอบถูกได 1 คะแนน ถาตอบผิด ไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 ขอ ได 0 คะแนน
แลวทําการเขียนขอสอบใหสอดคลองกับเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 5. นําแบบทดสอบที่เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข แลวนําผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญมา
หาคาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 6. นําผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางขอสอบที่ตองการกับ
เนื้อหาที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตัดสินวาขอสอบแตละขอสอดคลองกับเนื้อหาที่คาดหวังหรือไมโดยการแกไข
ขอความแลวผูวิจัยนําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณาปรับปรุงแกไขและใหผูเชี่ยวชาญแตละคนประเมินความสอดคลองดวยวิธี
ตรวจสอบรายการ (Checklist) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) (สมนึก ภัททิยธนี. 2546 : 220) ถาไดคาเฉลี่ย
ตั้งแต .50 ถึง 1.00 ขอสอบขอนั้นใชได 7. หาคุณภาพขอสอบ โดยวิเคราะหขอสอบรายขอโดยใชวิธีวิเคราะหขอสอบอิงเกณฑ
ของ Brennan เพื่อหาความยาก (p) และอํานาจจําแนก (r) เลือกขอที่มีคาความยากตั้งแต .20 ถึง 1.0 คาอํานาจจําแนก (r)
ตั้งแต .20 ถึง 1.0 และคาการเดา (c) ไมเกิน 0.3 ไวใช 8. นําขอสอบจํานวน 200 ขอ หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดย
ใชวิธีของโลเวท (Lovett) 9. จัดพิมพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเพื่อใชกับกลุมตัวอยางตอไป
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ผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลไดวาจากการสรางขอสอบจํานวน 200 ขอ ไดขอสอบที่มีคุณภาพผานเกณฑจํานวน 107 ขอ
มีคาความยากตั้ งแต .28 ถึง .92 เปนขอสอบที่คอนขางยาก จํานวน 29 ขอ คิดเปนร อยละ 27.1 ขอสอบที่ยากพอเหมาะ
จํานวน 32 ขอ คิดเปนรอยละ 29.9 ขอสอบที่คอนขางงาย จํานวน 27 ขอ คิดเปนรอยละ 25.23 และขอสอบที่งาย จํานวน
19 ขอ คิดเปนรอยละ 17.75 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .25 ถึง .97 เปนขอสอบที่จําแนกไดพอใช จํานวน 25 ขอ คิดเปนรอย
ละ 23.36 เปนขอสอบที่จําแนกไดดี จํานวน 64 ขอ คิดเปนรอยละ 59.81 เปนขอสอบที่จําแนกไดดีมาก จํานวน 18 ขอ คิด
เปนรอยละ 26.82 และมีคาการเดาตั้งแต .097 ถึง .285
จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่ มีตอการใชคลั งขอสอบ พบวาผูใช สามารถคั ดเลือกขอสอบโดยสุ มตาม
จุดประสงค คาอํานาจจําแนก คาความยาก และคาการเดา มาใชเปนแบบทดสอบไดตามความตองการของผูใชเปนอยางดี โดย
มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเหมาะสมที่สุด
สรุปและอภิปรายผล
ขอสอบที่ผา นเกณฑ จากจํานวนขอสอบทั้งหมด 200 ขอนําไปวิเคราะห ไดขอสอบที่ผานเกณฑมีคาความยาก ตั้งแต
.28 ถึง .92 คาอํานาจจําแนก ตั้งแต .25 ถึง .97 และมีคาการเดาตั้งแต .097 ถึง .285 จํานวน 107 ขอ คิดเปนรอยละ 53.5
และมีขอสอบที่ไมผานเกณฑ จํานวน 93 ขอ คิดเปนรอยละ 46.5 ในจํานวนขอสอบที่ผานเกณฑ เปนขอสอบที่มีคาความยาก
ตั้งแต .28 ถึง .92 เปนขอสอบที่คอนขางยาก จํานวน 29 ขอ คิดเปนรอยละ 27.1 ขอสอบที่ยากพอเหมาะ จํานวน 32 ขอ คิด
เปนรอยละ 29.9 ขอสอบที่คอนขางงาย จํานวน 27 ขอ คิดเปนรอยละ 25.23 และขอสอบที่งาย จํานวน 19 ขอ คิดเปนรอย
ละ 17.75 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .25 ถึง .97 เปนขอสอบที่จําแนกไดพอใช จํานวน 25 ขอ คิดเปนรอยละ 23.36 เปน
ขอสอบที่จําแนกได ดี จํานวน 64 ข อ คิดเป นรอยละ 59.81 เปนขอสอบที่จําแนกไดดีม าก จํานวน 18 ขอ คิดเปนรอยละ
26.82 และมีคาการเดาตั้งแต .097 ถึง .285 การที่ขอสอบผานเกณฑ มีปจจัยมาจาก เปนขอสอบที่มีความแมนตรงตามเนื้อหา
จากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึ่งผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูค รอบคลุมจุดประสงคและเนื้อหาวิชา ใหผูเรียนไดฝกทักษะจนเกิดการเรียนรู
อันจะสงผลใหขอสอบมีคุณภาพ
ขอเสนอแนะ
1. การพัฒนาคลังขอสอบเปนงานที่ควรทําอยางตอเนื่อง ผูสอนควรจะนําไปใชและปรับปรุงแกไขขอสอบเดิมใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและสรางเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง จะทําใหไดคลังขอสอบที่มีคุณภาพจํานวนมาก และอาจพัฒนาเปนการ
ทดสอบปรับเปลี่ยนดวยคอมพิวเตอร
2. ควรสรางและวิเคราะหขอสอบในแตละเนื้อหาใหมีจํานวนมากขึ้น เพื่อใหการสุมขอสอบมาใชเปนแบบทดสอบใน
แตละฉบับมีขอสอบที่ไมซ้ํากัน และเพื่อการสรางแบบทดสอบคูขนานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ควรทําการวิจัยและพัฒนาคลังขอสอบในวิชาอื่นๆ ใหมีขอสอบจํานวนมากเปนหลายเทาของความตองการในแต
ละครั้ง ครอบคลุมเนื้อหายอยและจุดมุงหมายยอย เพื่อตอบสนองการใชประโยชนในดานการตรวจสอบความสามารถของ
ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
4. ควรมีการนําขอสอบที่มีคุณภาพไปใชในการวัดผลในสถานศึกษาอยางแพรหลายมากขึ้น ซึ่งจะสงผลทําใหผลการ
วัดถูกตอง แมนตรงและนาเชื่อถือ สงผลใหการศึกษามีคุณภาพดียิ่งขึ้น
5. ผูท ี่จะใชโปรแกรมคลังขอสอบ ควรมีพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เพื่อจะไดใชโปรแกรมอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ กรมควบคุม
โรค เพื่อเปรียบเทียบความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล คือ เพศ อายุ
ระดับการศึ กษา ประสบการณทํางาน และตํ าแหนงงาน รวมทั้งเพื่อศึกษาปญ หาและขอเสนอแนะในการจัดการระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรค กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารระดับสูง หัวหนากลุมบริหารทั่วไป และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จํานวน 397 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความ
แตกตาง t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (oneway-ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธีการของเชฟเฟ
(Scheffe’s method) ผลการวิจัยพบวา 1. ความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรคใน
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้มีความพรอมในดานเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี สูงที่สุด รองลงมา คือ ดานบุคลากร
ดานการบริ ห ารจั ด การ และด านงบประมาณ ตามลํ าดั บ 2. ความแตกต างของความพร อมในการจั ดการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรค จําแนกตามลักษณะดานบุคคล พบวา บุคลากรที่มีอายุ และตําแหนงงานแตกตางกัน มีความ
พรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรคโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ปญหาในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรค คือ บุคลากรมีไมเพียงพอ ขาดความชํานาญในการ
ใชเทคโนโลยี และขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร
คําสําคัญ : ความพรอม, การจัดการ, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
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Abstract
The purpose of this research was to study the readiness of e-Saraban system Management of the
Department of Disease control and to make a comparison with readiness of e-Saraban system
Management. Individual status was classified by gender, age, education level, work experience and
position, and was to study the problems and suggestions of e-Saraban system Management of the
Department of Disease control. The samples of this study were 397 senior managers, Group Chief
Executives and personnel electronic documents. The opinion questionnaire was used as a tool to gather
data from the population. The analysis of statistical data was completed using frequencies, percentages,
averages, standard deviations. One-way analysis of variance (One-way ANOVA) was used for the
comparison of difference t-test; whereas, Scheffe’s method was used for the paired comparison.
The results were the following: 1. the readiness of e-Saraban system Management of the
Department of Disease control, it found that the total as the medium level, the highest readiness was
materials and followed by personnel, management and finance respectively; 2. the difference of
readiness of the e-Saraban system Management of the Department of Disease control was classified by
personnel characteristics with age and position at the readiness in overall with difference statistically
significant division, .05; 3. problems of e-Saraban system Management of the Department of Disease
Control were personnel shortage, skill of using technology of personnel and the lack of budget to use,
and lack of funding the purchase of computer equipment.
KeywordS: readiness, management, e-Saraban system
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บทนํา
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหนวยงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน
ขององคกร ซึ่ง ไมวาองค กรขนาดเล็ กหรื อขนาดใหญตางก็ให ความสนใจที่จะนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต ใชใ น
หนวยงานดานตาง ๆ กันมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งงานสารบรรณ หรือเรียกกันวา “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” ซึ่งถือวา
เปนสวนหนึ่ง ของเทคโนโลยีส ารสนเทศที่สํ าคัญและกําลังได รับความนิยมใชกันอยางแพรห ลาย เนื่องจากระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสสามารถรองรับ และชวยบริหารจัดการทางดานงานเอกสาร ตลอดจนการรับ-สง หนังสือราชการใหเปนไปอยาง
ราบรื่น คลองตัว และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอการทํางานและการพัฒนาองคกรใหดียิ่งขึ้น (พุทธิชัย ไชยอุดม, 2553, 1)
กรมควบคุมโรค จึงไดมีการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาอยางตอเนื่อง เพื่อชวยในการปฏิบัติงาน โดย
มุงหวังใหเปนเครื่องมือสําหรับบุคลากรของกรมควบคุมโรค ที่นอกจากจะเปนโปรแกรมในการรับ-สงหนังสือ การสแกนหนังสือ
การเรียกดูหนังสือ การออกเลขหนังสือ การจัดเก็บหนังสือราชการ ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการสงผานหนังสือทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสถึงบุคลากรภายในกรมควบคุมโรคที่เกี่ยวของ เพื่อใหบันทึกการดําเนินงานในแตละขั้นตอนตามความรับผิดชอบ
รวมทั้งสืบคน ติดตามหนังสือราชการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการทํางานในแตละเรื่อง ซึ่งผลักดันใหทุกหนวยงานในสังกัดทั้งใน
สวนกลางและภูมิภาคใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และไดดําเนินการอยางเขมงวดโดยมีนโยบายใหลงสูกลุมงานของทุก
หน วยงาน ทั้ ง นี้เ พื่อพั ฒนาการบริห ารจั ด การสํ านักงานและงานบริการ ให มี ความสะดวกรวดเร็วและถูกตอง โดยเฉพาะ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสถือเปนระบบงานที่สําคัญระบบหนึ่ง ซึ่งไดมีการพัฒนาและนํามาใชในกรมควบคุมโรค โดย
ทําการรับ-สง ติดตามและรายงานผลการ รับ-สง หนังสือราชการ (กรมควบคุมโรค, 2558) จากการศึกษาการดําเนินงานของ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจะพบปญหาวิธีปฏิบัติงานของหนวยงานในเรื่องการติดตอประสานงานทางหนังสือราชการ
คือ ผู ปฏิบั ติงานระบบงานสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส มีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหการดําเนินงานของหนวยงานล าช าตอง
เรี ย นรู ใ หม ร ะบบ network เกิ ด ขั ด ข องไม ส ามารถใช ง านได จึ ง ทํ าให ผู ใ ช ง านไม ต องการใช ง านระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส นอกจากปญหาดังกลาวแลว ยังมีปญหาดานอุปกรณคอมพิวเตอรของหนวยงานที่มีความลาสมัย เนื่องจากใช
งานมาเป นระยะเวลานาน ประกอบกับการติ ดตั้ง อุปกรณเ พิ่มเติ ม เชน เครื่ องสแกนเนอร มีบ างหนวยงานยังขาดอุ ปกรณ
ดังกลาวที่จะตองใชรวมกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับทําการสแกนหนังสือเขาสูระบบ เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการทํางานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ดังนั้นจากความสําคัญและประสิทธิภาพดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพรอมในการจัดการ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรควาแตกตางกันในระดับใด พรอมทั้งไดรับรูความคิดเห็นและทัศนคติของผูใช
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากการที่นําเอาเทคโนโลยีใด ๆ ก็แลวแตมาใชนั้น ตองมีความพรอมในทุกดาน อาทิเชน
ความพรอมดานบุคลากรที่ตองมีความรูความสามารถในการใชหรือแกไขปญหาดานเทคโนโลยี เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุค ลากรในการปฏิบั ติง านใหมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น รวมถึง การบริ หารจัด การทางดานงบประมาณ วัส ดุ อุ ปกรณ ให
เพียงพอซึ่ง ตองมีการบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสม เพื่อใหเกิดความคุมคาในการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กสมาใช
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรค
2. เพื่อเปรียบเทียบความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่มีสถานภาพทั่วไปของบุคลากรกรม
ควบคุมโรคตางกัน
3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรค
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรค เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม โดยผูวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
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1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในสังกัดกรม
ควบคุมโรคทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าค
1.2 กลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จัย ครั้ ง นี้ ผู วิ จัย ได ดํ า เนิ นการวิ จัย แบบเจาะจงกลุ ม ตั ว อย า ง จํ านวน 397 คน
ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง จํานวน 38 คน หัวหนากลุมบริหารทั่วไป จํานวน 38 คน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสในสังกัดกรมควบคุมโรคทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 321 คน
2. ตัวแปรในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาตัวแปรตามรายละเอียดดังนี้
2.1 ตั ว แปรอิ ส ระ ได แ ก สถานภาพทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณทํางาน และตําแหนงงาน
2.2 ตั ว แปรตาม ได แ ก ความพร อ มในการจั ด การระบบสารบรรณอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส ข องกรมควบคุ ม โรค
ประกอบดวย
1) ความพรอมดานบุคลากร
2) ความพรอมดานงบประมาณ
3) ความพรอมดานเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี
4) ความพรอมดานการบริหารจัดการ
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในศึกษาการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยแบบสอบถามแบงออกเปน
3 ตอน มีรายละเอียด ตอไปนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ
ทํางาน และตําแหนงงาน จํานวน 5 ขอ มีลักษณะการตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ (cheek list)
ตอนที่ 2 เปนการสอบถามความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรค จํานวน 4
ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี และดานการบริหารจัดการ
มีลักษณะ
การตอบเปนแบบมาตรวัดประมาณคา (rating scale) ตามวิธีของลิเคิรท 5 ระดับ (Likert, 1932, 1-55)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรม
ควบคุ ม โรค โดยอยู ใ นรู ป แบบคํ าถามปลายเป ด (open ended question) จํ านวน 4 ข อ เพื่ อเป ด โอกาสให ผู ต อบ
แบบสอบถามไดมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ผูวิจัยดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เพื่อใชแนบกับแบบสอบถามสําหรับแจกจายแบบสอบถามไปยังบุคลากรของกรมควบคุมโรค ที่เปนกลุมตัวอยาง
4.2 ในการเก็บรวบรวมขอมูลตามขอ 4.1เมื่อไดสงแบบสอบถามดวยตนเอง โดยใหเวลาผูตอบแบบสอบถาม และรอ
เก็บคืนหลังจากผูตอบทําแบบสอบถามเสร็จทันที
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรค มีผลการวิจัยที่นําเสนอ
ตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. สถานภาพดานบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 283 คน คิดเปนรอย
ละ 71.3 รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 114 คน คิดเปน รอยละ 28.7 มีอายุระหวาง 25-35 ป คิดเปนรอยละ 45.3 สําเร็จ
การศึ กษาอยูใ นระดั บปริ ญญาตรี จํานวน 239 คน คิ ด เป นรอยละ 60.2 มี ประสบการณ ทํางานน อยกวาหรือเทากั บ 5 ป
จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.5 และเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จํานวน 321 คน คิดเปน
รอยละ 80.9
2. ความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรค พบวาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นที่
มีตอความพรอมในแตละดานของการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรค ในภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง (  = 3.42) โดยที่ความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ กรมควบคุมโรคนั้นในทุกดาน อยูใน
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ระดับปานกลาง ไดแก ความพรอมดานเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี คาเฉลี่ยสูงที่สุด (  = 3.46) รองลงมา คือ ความพรอมดานบุคลากร
(  = 3.45) ความพรอมดานการบริหารจัดการ (  = 3.44) และความพรอมดานงบประมาณ (  = 3.34) ตามลําดับ
3. ความแตกตางของความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรค จําแนกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และตําแหนงงาน พบวา บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ
ทํ างานแตกต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ ความพร อ มภาพรวมของกรมควบคุ ม โรคในการจั ด การระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = 0.133, Sig. = 0.239, Sig. = 0.573 ตามลําดับ)
ในขณะที่บุคลากรที่มีอายุ และตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมภาพรวมของกรมควบคุมโรคใน
การจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = 0.011, Sig. = 0.008
ตามลําดับ) โดยในรายละเอียดพบวากลุมตัวอยางที่มีอายุที่แตกตางกันมีความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการบริหารจัดการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = 0.028, Sig. =
0.012, Sig. = 0.015 ตามลําดับ) และตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี และดานการบริหารจัดการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (Sig. = 0.008, Sig. = 0.025, Sig. = 0.019, Sig. = 0.013 ตามลําดับ)
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
กรมควบคุม
โรค จากผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ จํานวน 105 คน รอยละ 26.45 พบวา 1) ปญหา
ดานบุคลากร พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางดานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมีจํานวนไมเพียงพอ มีความหลากหลายของอายุ
และมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรผูรับผิดชอบบอยครั้ง ทําใหบุคลากรยังขาดความรู ความเขาใจ ทักษะการใชคอมพิวเตอร
ทําให เ กิด ป ญ หาเรื่ องของการใช ร ะบบ ไม ส ามารถใช ง านระบบดั ง กล าวไดเ ท าที่ ควร 2) ป ญ หาด านงบประมาณ พบว า
งบประมาณมีจํานวนจํากัดในดานงบลงทุน จึงไมสามารถจัดซือ้ คอมพิวเตอรรวมถึงอุปกรณที่เกี่ยวของใหมีความทันสมัย และมี
จํานวนที่เพียงพอตอการใชงาน รวมถึงงบประมาณมีไมเพียงพอในการจัดจางบุคลากร เพื่อเพิ่มอัตรากําลังใหมีผูปฏิบัติงานใน
ดานนี้ได 3) ปญหาดานเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี พบวา อุปกรณทางดานเทคโนโลยีอยูในสภาพเกาลาสมัย ผานการใชงาน
มายาวนาน และมีจํานวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบเครือขายเกิดปญหาอยูบอยครั้ง ทําใหไมสามารถใชงานได
ตามปกติ 4) ปญหาดานการบริหารจัดการ พบวา ปจจุบันระบบไมไดรับกาพัฒนาอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีการจางหนวยงาน
ภายนอกพัฒนาระบบ ทําใหไมตรงตามความตองการของผูใชเทาที่ควร และเมื่อเกิดปญหาหนวยงานที่รับ ผิดชอบโดยตรงไม
สามารถแกไขปญหาไดทันทีทําใหไมสามารถปฏิบัติงานตอไดตองรอการแกไขระบบจึงเกิดความลาชาในบางครั้ง
ขอเสนอแนะ คือ 1) ควรจัดใหมีการอบรมอยางตอเนือ่ งและจัดทําคูมือการใชระบบอยางงาย รวมถึงเรื่องของแนว
ทางแกไขเมื่อเกิดปญหา การซอมแซม และบํารุงรักษาอยางถูกตองแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยตรง หรือผูที่ สนใจ เพื่อสราง
ความรูความเขาใจ พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มความชํานาญสามารถใชงานไดมากขึ้น 2) ควรจัดสรรงบประมาณทั้งในสวนของ
การจัดซื้อคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่เกี่ยวของใหดี ทันสมัย และจัดจางบุคลากร เพื่อใหการดําเนินงานดานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตองดําเนินการสํารวจอัตรากําลังและความตองการอุปกรณของทุกหนวยงานอยาง
สม่ําเสมอ 3) ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเพิ่มของคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่เกี่ยวของ เพื่อใหรองรับกับความทันสมัย
ในการใชเทคโนโลยี และเพื่อใหเกิดการทํางานทีม่ ีประสิทธิภาพประสิทธิผล 4) หนวยงานผูรับผิดชอบโดยตรงควรมีการจัดทําสรุป
ปญหาที่เกิดขึ้นจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหเกิดการใชงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาที่ได ผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการศึกษาความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรค พบวา ความพรอมในการจัดการ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดาน
เครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยีและดานการบริหารจัดการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี ดวงไชย (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง
ความพรอมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส
สํานั กเขตพื้ นที่ การศึกษาลํ าปาง เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความพรอมการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริ หารโรงเรีย น โดยใช ทรั พยากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนขยายโอกาส โดยรวมทั้ง 4 ดานอยู ในระดับ ปานกลาง อาจ
เนื่องมาจากจํานวนบุค ลากรที่ รับ ผิด ชอบงานด านการจัด การเทคโนโลยี ที่เ กี่ย วของกั บระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส มีไ ม
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เพียงพอ บุคลากรไมรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอทําใหการปฏิบัติงานลาชา งบประมาณไม
เพียงพอตอการจัดสรรเพื่อนํามาใชเกี่ยวกับงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องมือและอุปกรณไมทันสมัยและเหมาะสม
กับภาวะปจจุบันที่เทคโนโลยีไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการ
ใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
2. ผลการเปรียบเทียบความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กสที่มีสถานภาพทั่วไปของบุคลากร
กรมควบคุมโรค ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และตําแหนงงาน พบวา บุคลากรมีความพรอมในการ
จัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมควบคุมโรค ดานเพศ ดานอายุ และประสบการณทํางาน มีความพรอมในการ
จัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานเครื่องมือ อุ ปกรณ เทคโนโลยี และดานบริหาร
จัดการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของศรีสมพร รอดศิริ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง
ประสิ ทธิผ ลการปฏิบั ติงานของบุคลากรในการนําระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส มาใช ในกรมตรวจบั ญชีส หกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ พบวา สภาพภาพสวนบุค คลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานกั บ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิพย วุฒิคัมภีร (2555) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเมื่อนําระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชพัฒนางานสารบรรณ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณพบวา เพศ อายุ การศึกษา
อายุงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และประสบการณใชคอมพิวเตอรแตกตางกัน มีความเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ทั้งในภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน ในสวนตําแหนงและประสบการณใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน
มีความเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนประสบการณใน
การเขารับการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพิ่มเติมแตกตางกัน มีความเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเนื่องมาจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ กระบวนการดําเนินงานที่สงเสริมให
บุคลากรเพิ่มความรู และทักษะมีพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน มีรายละเอียดดังนี้
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะจากการศึกษาเรื่องความพรอมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ กรมควบคุม
โรค มีขอเสนอแนะจากการวิจัยดังนี้
1.1 ดานบุคลากร ผลการวิจัย พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางดานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมีจํานวนไม
เพียงพอ และมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรผูรับผิดชอบบอยครั้ง ทําใหบุคลากรยังขาดความรู ความเขาใจ ทําใหเกิดปญหา
เรื่องของการใชระบบดังกลาว ดังนั้น หนวยงานผูร ับผิดชอบควรจัดใหมีการอบรมใหความรูเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเกิดทักษะและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 ด านงบประมาณ ผลการวิ จัย พบว า งบประมาณมี จํานวนจํ ากั ดในดานงบลงทุ น จึงไมสามารถจั ดซื้ อ
คอมพิวเตอรรวมถึงอุปกรณที่เกี่ยวของใหมีความทันสมัย และมีจํานวนที่เพียงพอตอการใชงาน รวมถึงงบประมาณมีไมเพียงพอ
ในการจัดจางบุคลากร เพื่อเพิ่มอัตรากําลังใหมีผูปฏิบัติงานในดานนี้ ดังนั้น ทุกหนวยงานควรดําเนินการสํารวจความพรอมตาง
ๆ ของเครื่องมือที่เกี่ยวของกับระบบ เพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาสําหรับผูบริหารในการขอสนับสนุนงบประมาณ
ใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และสอดคลองกั บการ
บริ ห ารราชการแนวทางใหม ที่ มุ ง เน นผลสั ม ฤทธิ์ ความคุ ม ค า และการลดขั้ นตอนการปฏิ บั ติ ง าน ทํ าให การปฏิ บั ติ ง านมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ดานเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี ผลการวิจัย พบวา อุปกรณทางดานเทคโนโลยีอยูในสภาพเกาลาสมัย
และมีจํานวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบเครือขายเกิดปญหาอยูบอยครั้ง ทําใหไมสามารถใชงานไดตามปกติ
ดังนั้น หนวยงานผูรับผิดชอบควรมีการพัฒนาและปรับปรุงสมรรถภาพการใชงานคอมพิวเตอรและอุปกรณที่มีอยูสามารถใช
งานได ดี องคกรควรจัด สรรงบประมาณในการจัด ซื้ อเครื่องคอมพิวเตอร และอุป กรณ ที่ เกี่ ย วข องที่ ทั นสมั ยให เพี ย งพอกั บ
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บุคลากรที่ใชงาน นอกจากนี้ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหละเอียดทุกขั้นตอน โดย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาในเบื้องตน เพื่อเปนคูมือสําหรับการใชงาน เพื่อเปนขอมูลในการแกไข ปรับปรุง
และพัฒนาระบบสารบรรณในกรมควบคุมโรคตอไป
1.4 ดานการบริหารจัดการ ผลการวิจัย พบวา ปจจุบันระบบไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีการ
จ างหน วยงานภายนอกพั ฒ นาระบบ ทํ าให ไ ม ต รงตามความต องการของผู ใ ช เ ท าที่ ค วร และเมื่ อเกิ ด ป ญ หาหน วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงไมสามารถแกไขปญหาไดทันที ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานตอไดตองรอการแกไขระบบจึงเกิดความลาชาใน
บางครั้ง ดังนั้น หนวยงานผูรับผิดชอบควรมีการวางแผนโครงการที่ชัดเจนตลอดจนการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมสําหรับ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง รวมถึงระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตใหสามารถใชงานไดครอบคลุมทุกพื้นที่ ได
อยางรวดเร็ว เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขององคกรมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะการวิจัยในการวิจัยครั้งตอไป
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการวิจัยครั้งตอไป เพื่อนําไปแกไข ปรับปรุง ใน
เรื่องความพร อมในการจัดการระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส ของกรมควบคุ มโรค โดยมุง ศึกษาเพิ่ มเติ มในเรื่องสภาพการ
ดําเนินงานและปญหาในการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสตลอดจนความตองการของบุคลากร เพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาครั้งตอไป โดยผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาวจะสามารถนํามาเชื่อมโยงกับงานที่ไดทําการศึกษาในครั้งนี้และชวยในการ
ตัดสินใจของผูที่กําหนดนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุ ประสงค เพื่ อ 1) วิเ คราะหส ภาพปญ หาและความตองการการพูด ภาษาอัง กฤษของผู ขับ รถของ
สหกรณ ร ถยนต โ ดยสารสาธารณะแท็ ก ซี่ 2) พั ฒ นาสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละสื่ ออุ ป กรณ อิเ ล็ ก ทรอนิ กส สํ าหรั บ หลั กสู ต รการพู ด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับผูขับรถของสหกรณรถยนตโดยสารสาธารณะแท็กซี่ 3) ศึกษาผลการใชสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ การวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูขับรถโดยสารสาธารณะ(แท็กซี่) ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวม 400 คน ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) กลุม
ตัวอยางทดลองใชสื่อสิ่งพิมพและสื่ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสประกอบหลักสูตรฝกอบรมฯ ไดแก ผูขับรถโดยสารสาธารณะ
(แท็กซี)่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 30 คน กลุมเปาหมายในการพัฒนาสื่อฯ ไดแก (1) ผูขับรถโดยสาร
สาธารณะ(แท็กซี่) ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 5 คน (2) นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใช
บริการรถโดยสารสาธารณะ(แท็กซี)่ ในฐานะผูใชบริการ จํานวน 5 คน (3) ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ภาครัฐ ในฐานะองคกร
จํานวน 5 คน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก ผลการวิจัยพบวา ปญหาการพูดภาษาอังกฤษที่พบคือ การใชภาษาไทยใน
การเรียนการสอนตลอดเวลา ขาดแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมชั้นเรียน และเวลาเรียนจํากัด ไมตอเนื่อง ทักษะการสื่อสาร
ที่ตองการพัฒนา ไดแก การพูด และการฟง เหตุผลที่ตัดสินใจเขารับการฝกอบรม ไดแก ไดรับคาตอบแทน ไดรับมอบหมาย
และ สนใจและเขารวมดวยตนเอง สื่อในการฝกอบรมที่ตองการ ไดแก แอพพลิเคชั่นเรียนภาษาอังกฤษที่ใชคอมพิวเตอรสื่อ
ความหมายศัพทและสํานวน รองลงมาไดแก หนังสือ ตํารา เอกสารการเรียนภาษาอังกฤษที่มีภาพประกอบ หัวขอที่ตองการ
ได แ ก ชื่ อสถานที่ ที่ ควรทราบ คําแนะนําเส นทางการเดิ นทาง การช วยผู โ ดยสารหาสถานที่ ใ นแผนที่ สื่ อสิ่ง พิ ม พแ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสประกอบกิจกรรมในหลักสูตรการฝกอบรมฯ มีประสิทธิภาพเทากับ 92.96 / 84.86
คําสําคัญ: การพูดภาษาอังกฤษ, รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่, สื่อ
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The Effect of Course Material for Participatory Development
of Taxi Drivers’ English Speaking Skill
Abstract
This study aimed to: 1) identify English speaking problems and needs of Thai taxi drivers for the
purposes of their occupational development; 2) to develop multimedia including printed materials, as
part of a curriculum to enhance their English speaking skills; and 3) to study the effect of its use
specifically on their English speaking skills. The study utilized mixed methods of qualitative and
quantitative research. For quantitative data, the sampling included 400 taxi drivers in Bangkok, the
metropolitan area, and tourists commuting by taxis. They were stratified and chosen at multi-stage
randomness, within which everyone was chosen as sample. 30 taxi drivers voluntarily participated in the
study and used the developed materials as part of the curriculum for their professional development,
English speakers in particular. Five taxi drivers, tourists, and government delegates were purposively
chosen for the interviews. The study found that: the was used of Thai as a medium of instruction in
classroom; there was a lack of motivation in classroom participation, and the limited period of learning
periods were ranked respectively to be their greatest hindrance. Speaking skills were found to be the
skills most needed, followed by listening skills. Reasons for participating in the language workshop were
in number of sum granted as motives for taking class/workshop, assignment by the co-op taxi company,
and personal interest. Instructional materials reported to be most needed was English teaching and
learning multimedia applications that integrated forms of text, still images, animation, videos, and sound.
Names of places in English, suggesting directions, and Map reading were reported to be in need,
respectively. The effectiveness of the materials was 92.96 / 84.86.
Keywords: English speaking, Public Hired Vehicles (taxi), Teaching material

459

บทนํา
กรุงเทพมหานคร เปนเมืองหลักทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติมากมาย ในป พ.ศ. 2555
องคกรการทองเที่ยวโลก (UNWTO) จัดอันดับกรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีคนเดินทางเขา เปนอันดับที่ 10 ของโลก และเปน
อันดับที่ 2 ของเอเซีย โดยมีคนเดินทางเขามากกวา 26.5 ลานคน (Interim Update, ออนไลน 4 June 2019) ประเทศไทย
สรางรายไดจากทางการทองเที่ยวประมาณ 853,122 ลานบาท แตในไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) ป 2557 ภาพรวม
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศไทยมีจํานวน 6.60 ลานคน (ลดลง -6%) สรางรายได 3.1 แสนลานบาท (ลดลง -4%)
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 ที่ผานมา (สถิติประมาณการจากกรมการทองเที่ยว)
แท็กซี่มีบทบาทอยางมากตอการเดินทางของนักทองเที่ยว(และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร) เนื่องจากสภาพ
การจราจรที่ติดขัดมากขึ้น ชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูโดยสาร แตรายงานขาวจากหนังสือพิมพที่พบเสมอคือ แท็กซี่บาง
คันจะไมคอยรับผูโดยสารชาวตางชาติ เนื่องจากสื่อสารกันไมรูเรื่อง ผูขับรถแท็กซี่ทิ้งผูโดยสารจากอังกฤษ บนถนนมอเตอรเวย
เนื่ อ งจากสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษกั น ไม รู เ รื่ อ งว า ต อ งการให ไ ปส ง ที่ ส ถานที่ ใด (Coconut Bangkok, 2015)
แทคยอน ซุปตารหนุม แหง วง 2PM จากประเทศเกาหลีโดนแท็กซี่ กวาสิบ คัน ปฏิเสธที่ จะพาไปสงยั งโรงแรมยานสุขุมวิ ท
(ไทยรัฐออนไลน, 2557) ขาวผูขับรถแท็กซี่ไมกดมิเตอร และเรียกคาโดยสารเกินราคาจากนักธุรกิจชาวสวิสเซอรแลนด โดย
อางวาวาเปนการตกลงในการอัตราราคาคาโดยสารแบบเหมาจาย (เดลินิวส, ออนไลน, 29 มิถุนายน 2559)
ผูวิจัยจึงมีความสนใจ พัฒนาสื่อการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีสวนรวม
โดยอิง อยู บนหลักการการวิ เ คราะห ความต องการทางภาษาของผู ใช (Language Need Analysis) ตามแนวการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคเฉพาะ (English for Specific Purposes) ศัพทและไวยากรณถูกคัดเลือก ใหสอดคลองกับความ
ตองการและบริบทการประกอบอาชีพเฉพาะของกลุมงาน แบบภาษา (Linguistic form) ครอบคลุมถึงรายละเอียดในวิธี
ปฎิบัติ (Practices) การใหบริการ ผูโดยสารชาวตางชาติ งานวิจัยนีไ้ ดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการการพูดภาษาอังกฤษของผูขับรถของสหกรณรถยนตโดยสารสาธารณะแท็กซี่
2.เพื่อพัฒนาสื่อสิ่งพิมพและสื่ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับผู
ขับรถของสหกรณรถยนตโดยสารสาธารณะแท็กซี่
3. ศึกษาผลการใชสื่อสิ่งพิมพและสื่ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Methods Research) ประชากรและกลุมตัวอยาง ซึ่งระเบียบวิธี
วิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปญหาและวิเคราะหความตองการดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผูขับรถ
ของสหกรณรถยนตโดยสารสาธารณะแท็กซี่ และความตองการสื่อสิ่งพิมพและสื่ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เปนการจัดเตรียมขอมูลที่สําคัญกอนเริ่มดําเนินการวิจัยเพื่อดําเนินการวิเคราะหถึงสภาพปญหาและความ
ตองการ ที่เกิดขึ้นดานการพูดภาษาอังกฤษของผูขับรถแท็กซี่ฯ โดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับผูขับ
รถแท็กซี่ และนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการรถโดยสาร สาธารณะ(แท็กซี่) จํานวน 400 คน ซึ่งดําเนินการเก็บขอมูล
ดวยวิธีการสุมอยางาย (Simple random sampling) โดยใชเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตเปนตัวแบงกลุม แลว
ดําเนินการเก็บขอมูลนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการรถโดยสาร สาธารณะ (แท็กซี)่ กระจายในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาสื่อสิ่งพิมพและสื่ออุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ใ ช ไ ฟฟ า และ หลั ก สู ต รฝ ก อบรมเพื่ อ การ
นํ า สื ่ อ สื ่ อ สิ ่ ง พิ ม พ แ ล ะ สื ่ อ อุ ป ก ร ณ อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส ที่ ใ ช ไ ฟฟ า ไปใช ผู วิจัย วิ เ คราะห ข อ มู ล จากตอนที่ 1 แล วนํ ามา
สังเคราะห (Synthesis) และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และมีประสิทธิภาพในระดับดีมากตามความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองสื่อสิ่งพิมพและสื่ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชไฟฟาและหลักสูตรฝกอบรมเพื่อการนําสื่อฯ ไปใช
เปนการทดลองใชหลักสูตรและสื่อฯ กับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 50 คน ที่เขามาเปนอาสาสมัคร
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ขั้นตอนที่ 4 ปรั บ ปรุ ง และแก ไ ขสื่ อสิ่ ง พิม พ แ ละสื่ ออุ ปกรณ อิเล็ กทรอนิ กส ที่ใ ช ไ ฟฟ า ตามข อมูล ที่ ไ ด จากกลุ ม
ตัวอยางจริงที่เขามาเปนอาสาสมัครจากตอนที่ 3 ใหครบในทุกองคประกอบของหลักสูตรและสื่อ จากนั้น นําหลักสูตร
และสื่อปรับใหอยูในรูปของแบบประเมินแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ เพื่อใหกลุมตัวอยางจริงที่ผานการใชหลักสูตร
และสื่อฯ ทั้ง 50 คน เปนผูประเมิน โดยกําหนดใหผลการประเมินอยูในระดับดีมาก จากระเบียบวิธีวิจัยที่กลาวมา ผูวิจัยขอ
สรุปการดําเนินการดังแผนภาพ ขางลางนี้

(1)

(4)

ศึกษาสภาพปญหา ดาน
ทักษะการพูด ประชุม
เตรียมการเพื่อสราง
แผนการขับเคลื่อนสูการ
ดําเนินงาน

ปรับปรุงและแกไขสื่อฯ
ประชุมสรุปผลการใชสื่อ
ฯ สําหรับผูขับรถของ
สหกรณรถยนตโดยสาร
สาธารณะแท็กซี่

(2)
พัฒนาสื่อและหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อการนําสื่อฯ
ไปใชพัฒนาทักษะการ
พูด สําหรับผูขับรถ
โดยสารสาธารณะ
(แท็กซี่)

(3)
ทดลองสื่อและหลักสูตร
ฝกอบรมการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสําหรับผูขับรถ
ของสหกรณรถยนต
โดยสารสาธารณะแท็กซี่

ภาพ: วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูขับรถแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมจํานวน 111,860 คน
(กรมการขนสงทางบก, ออนไลน) ใชเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตเปนตัวแบงกลุม แลวดําเนินการเก็บขอมูลผูขับรถฯ
กระจายในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาปญหาดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และความตองการไดรับการฝกอบรม ไดแก ผู
ขับรถฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมจํานวน 400 คน ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage
Random Sampling) เก็บขอมูลเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม โดยขอความรวมมือจากกรมสงเสริมสหกรณในการประสาน
ความรวมมือไปยังสหกรณรถยนตโดยสารสาธารณะแท็กซี่ตาง ๆ
กลุมตัวอยางจริงที่ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมและสื่อสิ่งพิมพและสื่ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ หลังจากไดรับ ไดแก ผูขับรถแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมจํานวน 50 คน
กลุมเปาหมายในการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพและสื่ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสประกอบกิจกรรมตามหลักสูตรฯ เลือกอยาง
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเจาะลึก ไดแก (1) ผูขับรถโดยสารสาธารณะ
(แท็กซี)่ ในฐานะผูเรียนจากผูขับรถของสหกรณรถยนตโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ที่ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานวาเปน
ผูที่รูปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารกับชาวตางชาติ (2) นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในฐานะผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะ(แท็กซี่)
มีประสบการณการใชบริการรถฯ อยางนอย 5 ครั้งขึ้นไป (3) ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่จากภาครัฐ ในฐานะองคกร สถาน
ประกอบการซึ่งเปนที่ยอมรับจากแวดวงผูใหเชารถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี)่ วาใหความสําคัญและใสใจกับทักษะการพูดของ
ผูขับ กลุมละ 5 คนรวม 15 คน
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบใหเลือกตอบ (Checklist) สอบถามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น และ
แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับปญหาดานการสื่อสาร
และความตองการดานการของผูขับรถฯ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่ (Frequency) และ
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means)
การวิเคราะหข อมู ลการสัม ภาษณเ จาะลึก จากกลุ มเป าหมายทั้ง 3 กลุม (ผู ขับรถฯ นักทองเที่ ยวชาวตางชาติ
ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่จากภาครัฐ) ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ตามแนวทางของ Berg (2007) วา การ
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วิเคราะหเชิงเนื้อหาเปนวิธีการประเมินคําพูดจากถอยคํา หรือสรุปยอเรื่องราวของสิ่งที่เราศึกษา ในทางกลับกันก็เปนการเปด
โอกาสให ผู ศึ กษาไดเ รี ย นรูเ กี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ไ ด ศึ กษาด วย (Subjects) มองปรากฏการณ ทางสั งคมของโลกตามมุ ม มองของ
กลุมเปาหมาย
การทดสอบดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผูขับรถของสหกรณรถยนตโดยสารสาธารณะแท็กซี่ กอน
และหลังการฝกอบรมดวยหลักสูตรและสื่อฯ ผูวิจัยดําเนินการวัดดวยเทคนิค Scoring Rubrics เพื่อทดสอบภาคปฎิบัติในการ
นําภาษาไปใชใ นสถานการณการใหบริ การเสมือนจริ งของผู ขับรถฯ วิ เคราะห ขอมูลด วยสถิติ พรรณนา ไดแก ค ารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Means) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ย เชน
T-test
ผลการวิจัย
1. ปญหาด านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และความตองการไดรับการฝกอบรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารฯ ผลพบวา กลุมตัวอยางประสบปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา การใชภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอนตลอดเวลา อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาตามลําดับ คือ การขาดแรงจูงใจ
ในการเขารวมกิจกรรม และชวงระยะเวลาเรียนจํากัด ไมตอเนื่อง
ทักษะการสื่อสารทีก่ ลุมตัวอยาตองการไดรับการพัฒนามากที่สุด ไดแก การพูด รอลงมาตามลําดับคือ การฟง และ
การอาน เหตุผลที่ทําใหกลุมตัวอยาตัดสินใจที่จะเขารับการฝกอบรมมากที่สุด ไดแก ไดรับคาตอบแทน รองลงมาตามลําดับ
ไดแก ไดรับมอบหมาย และ สนใจและเขารวมดวยตนเอง
สื่ อการฝ กอบรมภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อสาร ที่ กลุ ม ตั ว อย า ต องการได รั บ ระหว างการฝ กอบรมมากที่ สุ ด ได แ ก
แอพพลิเคชั่นเรียนภาษาอังกฤษทีใ่ ชคอมพิวเตอรสื่อความหมายศัพทและสํานวน รองลงมาไดแก หนังสือ ตํารา เอกสารการ
เรียนภาษาอังกฤษที่มีภาพประกอบ และ ไฟลเสียง (เสียงบรรยาย/สนทนา แผนเสียง ดีวีดี เทปตัวอยางการออกเสียงของ
เจาของภาษา)
หัวขอที่ตองการไดรับการฝกอบรม เรียงตามลําดับความตองการ ไดแก ชื่อสถานที่ที่ควรทราบ คําแนะนําเสนทางการ
เดินทาง การชวยผูโดยสารหาสถานที่ในแผนที่
2. สื่อสิ่งพิมพและสื่ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ ในงานวิจัยนี้ แบง
ออกเปน 3 หนวยการเรียนรู แตละหนวยการเรียนรูเนนการฝกอบรมดวยกิจกรรมแบบบรรยายใหแนวคิด ประกอบการฝก
ปฏิบั ติดวยการใชสื่ อฯ และกิจกรรมกลุม คัด เลือกรู ปภาษา ลํ าดั บกิจกรรมการเรีย นรูภ าษา คั ดสรรตั วภาษา (Linguistic
features) ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ (English for Specific Purposes: ESP) ใชกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ADDIE Model ที่ไดรับความนิยมจากนักออกแบบและพัฒนา
บทเรียนผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส (อินทิรา รอบรู, 2558: 15) รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมที่เหมาะสม
(Tyler, 1969; Taba. 1962: 422-425; Nunan & Lamb, 1996; Dessler, 2000, pp. 134-155) ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมสําหรับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับผูข ับรถแท็กซี่และสื่อฯ ตาม
เกณฑ 80/80 โดยทดลองใชกับกลุมอาสาสมัครที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง พบวา มีคะแนนประสิทธิภาพเทากับ 92.96 / 84.86
แสดงใหเห็นวามีประสิทธิภาพผานเกณฑ 80/80 ตามที่กําหนดไว
3. ผูวิจัยศึกษาผลการใชหลักสูตรฝกอบรมและสื่อฯ ดวยรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group PretestPosttest Design เพื่อเปรียบเทียบคะแนนของทักษะการพูดภาษาอังกฤษของขับรถแท็กซี่ ระหวาง กอนกับหลังการเขารับ
การฝกอบรม
ตาราง: ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของขับรถแท็กซี่ ระหวาง กอนกับหลังการเขารับการ
ฝกอบรม
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
SD.
t
df
p-value
X
กอนการอบรม (n=30)
19.04
2.04
7.159
29
.000
หลังการอบรม (n=30)
23.87
2.91

462

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยาง มีคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ( = 23.87 > = 19.04)
สรุปผลการวิจัย
จากขอมูลการดําเนินการวิจยั พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษสําหรับผูขับรถโดยสารสาธารณะ(แท็กซี่) ของกลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
1. ผูขับรถโดยสารสาธารณะ(แท็กซี)่ มีปญหาและความตองการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับ
มากทุกดาน โดยตองการพัฒนาทักษะการสื่อสารดานการพูดภาษาอังกฤษ มากที่สุด
2. หลักสูตรอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอนตลอดเวลา ถูกคิดเห็นวา
เปนปญหาในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผูขับรถสาธารณะแท็กซีม่ ากที่สุด
3. แอพพลิเคชั่นเรียนภาษาอังกฤษทีใ่ ชคอมพิวเตอรสื่อความหมายศัพทและสํานวน ไดรับความสนใจจากกลุมตัวอยาง
ในระหวางการฝกอบรมมากที่สุด สะทอนใหเห็นถึงความตองการในการนําสื่ออิเล็กทรอนิกสเขาใชในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อจุดประสงคเฉพาะ (การประกอบอาชีพ)
4. หลักสูตรฝกอบรมที่เนนการฝกปฎิบัติ มีคัดเลือกรูปภาษา (Expressions) ลําดับกิจกรรมการเรียนรูภาษา คัดสรร
ตัวภาษา (Linguistic features) ตามการวิ เคราะห ความต องการทางภา (Language Needs Analysis) แนวการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ (English for Specific Purposes: ESP) ชวยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะทักษะการพูดของผูขับรถสาธารณะแท็กซี่ได
5. หนวยการเรียนรูในหลักสูตรฝกอบรมที่เนนการฝกปฎิบัติที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูในเสนทาง สถานที่สําคัญ
ระหวางเสนทางตาง ๆ เปนที่ตองการของผูผูขับรถสาธารณะแท็กซี่
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยแบบแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ผูวิจัยมีประเด็นที่ไดนํามา
อภิปรายผลได ดังนี้
1. หลักสูตรการฝกอบรมที่มีการใชภาษาไทยในการใหความรูมากเกินไป ไมสอดคลองกับสภาพการใหบริการ
ผูโดยสารชาวตางชาติ ทําใหการกระบวนการฝกอบรมที่ผูขับรถแท็กซี่เคยไดรับ ไมสามารถที่จะสรางแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาตนเองได การเรียนรูของผูใหญจะเรียนรูไดดีในเรื่องที่ตนสนใจ เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของตนเอง ผูเขารับการอบรม
ไมเห็นถึงสถานการณที่แทจริงในการใชภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั่วไป (English for General
Purposes) อาจชวยใหผูเรียนผูใหญ พัฒนาองคความรู (เชน โครงสรางและคําศัพท) นําคําศัพทมาประกอบเปนประโยคได
แตไมไดแสดงการเชื่อมโยงภาษากับสภาพแวดลอมที่การสื่อสารเกิดขึ้น (ในที่นี้ คือ การใหบริการผูโดยสารชาวตางประเทศของ
ผูขับรถฯ)
2. ผูขับรถแท็กซี่ตองการใหจัดการฝกอบรมที่สอดคลองกับอาชีพที่แทจริง เพราะการใหบริการรถโดยสารสาธารณะ
(แท็กซี)่ นั้น จะตองอาศัยทักษะการสื่อสารดวยการพูด และการฟงมากที่สุด เพื่อเพียงพอใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันกับ
ผูโดยสาร หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้น จึงควรที่จะสอดคลองกับความตองการ ลักษณะของงานที่กําลังเปนอยู จึงจะสามารถ
สรางความสนใจ และแรงจูงใจในการเรียนใหกับผูเขารับการฝกอบรมได
3. กิจกรรมการอบรมที่ไดจากการวิเคราะหสถานการณเปาหมาย (Target Situation Analysis: TSA) วิเคราะห
สถานการณปจจุบัน (Present Situation Analysis: PSA) หรือความรูความสามารถปจจุบันที่มีอยูของผูเรียน และการ
วิเคราะหความตองการการเรียนรู (LSA) มาจากขอมูลสวนบุคคลของผูเรียน (เชน ประสบการณการเรียนรูกอนหนานี้ ทัศนคติ
ตอการเรียนรูภาษา) (Robinson, 1991) เปนการพิจารณาขอมูลพื้นฐานและบริบทการนําไปใชนอกชั้นเรียน การเรียนรูจึง
ไมไดสิ้นสุดเพียงในชั้นเรียนแตสามารถนําไปใชไดจริง ซึ่งการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการอบรมทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษฯ ในงานวิจัยนี้ นับไดวา ใหความสําคัญกับขอมูลจากผูที่เกี่ยวของ ในการจัดทําสื่อประกอบกิจกรรม
หลักสูตรการฝกอบรม เพื่อใหหลักสูตร ตอบสนองความตองการทางดานภาษาอยางแทจริง
4. สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการฝกอบรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับผูขับรถ
แท็กซี่ มีคะแนนประสิทธิภาพ เทากับ 92.96 / 84.86 มีประสิทธิภาพผานเกณฑ 80/80 เปนเพราะวาการนําเสนอขอมูล
ภาษาผานสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบดวยความหลากหลายของกิจกรรมที่เนนปฎิบัติ (Drill and practice)
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เสริมการเรียนการสอนหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้นลง ผูขับรถฯไดรับมอบหมายใหทําการฝกและปฎิบัติเพื่อวัดระดับหรือให
ทําการฝกจนถึงระดับที่ยอมรับได
5. บทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสออกแบบและพัฒนาตามหลักการและแนวปฎิบัติที่เปนที่ยอมรับของผูรูทาง
การศึกษา ประกอบดวย คําถามคําตอบที่ใหผูใชสื่อไดทําการฝกและปฎิบัติ มีแบบฝกหัด (หลักภาษาและสํานวน) ทายหนวย
การเรียนทุกหนวย ผูวิจัยแทรกรูปภาพเคลื่อนไหว คําพูดโตตอบ จากอาจารยชาวตางประเทศผูเปนเจาของภาษาเพื่อเปน
ตัวอยางการออกเสียงที่ถูกตอง และจากอาจารยผูสอนชาวไทย (ในที่นี้ คือ ผูวิจัย) อธิบายโครงสรางทางหลักไวยากรณ และ
รูปแบบการใชอยางเปนลําดับขั้น
ขอเสนอแนะ
1. ผูอ อกแบบการอบรมควรยึดหลักการพัฒนาผูเรียนทุกคน วา มีความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได โดยการสงเสริมจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูใหเกิดความหมายตอการการดํารงชีวิตในการประกอบอาชีพหรือการนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน
2. สาระทางภาษา (Linguistic features) ในกิจกรรมการฝกอบรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับ
ผูเรียนที่มีจุดประสงคเฉพาะเพื่อนําไปใชเฉพาะทางทั้งทางวิชาการและการประกอบอาชีพ ควรระบุประเภทของภาษา และ
หนาที่การนําไปใช โดยคํานึงถึ งสถานการณที่ผู เรี ยนจะใช ภาษานั้ น ๆ นอกชั้นเรี ยน เชน การพู ดนํ าเสนอผลงานวิ จัย เชิ ง
นโยบาย การพูดประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตามเสนทางการเดินทาง
3. ผูฝกอบรมควรออกแบบสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดดวย
ตนเองใหกบั ผูขับรถสาธารณะแท็กซี่ นอกเหนือจากการจัดอบรมในหองเรียนอยางเดียว เพื่ออํานวยความสะดวกและสงเสริม
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4. ผูฝกอบรมควรเปนคณะทํางานที่มาจากหนวยงานของภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ในรูปแบบของการ
บูรณาการความรูและความชํานาญเฉพาะดานที่มุงเนนการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานโดยใชกิจกรรมกลุมสําหรับพัฒนาและสรางเสริม
ความฉลาดทางจริยธรรมในนักศึกษาชั้นปที่ 1เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังการทํากิจกรรมกลุม
กับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ กิจกรรมกลุมเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางจริยธรรม
จํานวน 10 กิจกรรมและแบบประเมินความฉลาดทางจริยธรรมวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยพบวา หลังการเขารวมกิจกรรมกลุม นักศึกษามีคะแนนความฉลาดทาง
จริยธรรมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: ความฉลาดทางจริยธรรม, กิจกรรมกลุม
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Group Activity and Achievement to Enhance
Moral Quotient of First Year Students
Abstract
This research objective to measure the achievement of operation by using the group activities to
develope and promote the moral quotient for the first year students. It was a one group pretest and
posttest design using 40 subjects. The instruments used included 10 group activities and the moral
quotient scale. The data were analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation, and t-test.
The results reveal that : After participating in the group activities, the students’ moralquotient score
increased at .01 level of statistical significance.
Keywords: Moral Quotient, Group activity
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บทนํา
ปจจุบันทามกลางกระแสโลกาภิวัตนที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้น สงผลใหสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในหลายๆ
ดาน อาทิ ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เปนตน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว มีอิทธิพลทําให
เกิดการปรับเปลี่ยนเจคติ คานิยม และพฤติกรรมของคนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเยาวชน ซึ่งเปนวัยที่มีความออนไหวตอการ
เปลี่ยนแปลงไดงายและรวดเร็ว ผลกระทบที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวคือ คุณธรรมจริยธรรม
ของคนไทยที่เสื่อมถอยลง กอใหเกิดปญหาสังคมตางๆมากมายดังที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559)ไดประเมินสถานการณของประเทศ ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะดานสังคมวา สังคมไทยเผชิญวิกฤติความ
เสื่อมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วผาน
กระแสโลกาภิวัตนและโลกไซเบอร ทําใหคนไทยมุงแสวงหาความสุขและสรางอัตลักษณสวนตัวผานเครือขายสังคมออนไลน
เกิดเปนวัฒนธรรมยอยรวมสมัยที่หลากหลายในรูปแบบการรวมกลุมของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน โดยที่วัฒนธรรมที่บงบอก
ความเปนไทยไมสามารถแสดงบทบาทที่ชัดเจน ขณะเดียวกันสังคมไทยก็เผชิญความเสื่อมถอยดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง
สะทอนไดจากคนในสังคมมีความถี่ในการใชความรุนแรงในการแกปญหามากขึ้น ทั้งปญหาครอบครัว การแยงชิงทรัพยากร
ระหวางชุมชน และความคิดเห็นแตกตางทางการเมือง ขณะที่กระบวนการยุติธรรมแกปญหาไดไมเต็มที่ ผูที่ใชความรุนแรงมัก
ขาดความยับยั้งชั่งใจ มีพฤติกรรมเลียนแบบหรืออาจเกิดจากการเลี้ยงดู ขาดการใชเหตุใชผล ขาดความเอื้อเฟอ เอื้ออาทร
สงผลใหความมีคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดนอยลง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข หมวด 4 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความรู คุณธรรม การบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ
การศึกษา นอกจากนี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติคณะกรรมการการอุดมศึกษา[2]ไดกําหนดการใหการ
พัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา ตองกําหนดกรอบคุณภาพของผูเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) ซึ่งเปน
ดานหนึ่งจากทั้งหมดหาดานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีหนาที่ให
ความรูความสามารถดานวิชาการแกนักศึกษา เพื่อใหเปนบัณฑิตที่สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพที่นาสนใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตการมีความรูเพียงอยางเดียวไมไดหมายความวานักศึกษาจะเปนคนดีของสังคม ดังนั้นผูที่สอนในกระบวนวิชา
ตามศาสตรแขนงตางๆควรตระหนักในเรื่องดังกลาว และควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกจิตถึงการเปนคนดี
ของสังคมดวย รวมทั้งผูสอนตองจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆใหสามารถหลอหลอมกับผูเรียนใหเกิดจิตสํานึกดานคุณคา
ของตนเอง และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในตนเองใหมีอยูตลอดไป เอมอรกฤษณะรังสรรค[8] จริยธรรม ถือเปนความ
ประพฤติที่ดีงาม อันมีรากฐานจากปรัชญาความคิดและคานิยมที่ถูกตอง เมื่อประพฤติแลวเปนเหตุกอใหเกิดความรูสึกที่ดีงาม
ทั้งตอตนเองและตอผูอื่น จริยธรรมเปนเครื่องควบคุมและกํากับการประพฤติของคนในสังคม ใหมีความรูสึกนึกคิดและ
แสดงออกในสิ่งที่ดีงามกอใหเกิดประโยชนสุขทั้งแกตนเอง ผูอื่น และสังคมสวนรวม จุดมุงหมายสูงสุดของการมีจริยธรรมใน
สังคมคือ ใหทุกชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางสันติและมีความสุข โชคชัย ปญญาคํา [4]ดังนั้นจริยธรรมนับเปนพื้นฐานที่สําคัญ
ของมนุษยทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดวิชาชีพใดไมมีจริยธรรมเปนหลักยึดเบื้องตนแลวก็ยากที่จะกาวไปสูความสําเร็จ
แหงการงานและอาชีพ ที่ยิ่งไปกวานั้นก็คือ การขาดจริยธรรมทั้งในสวนบุคคลและในวิชาชีพอาจมีผลรายตอตนเอง สังคมและ
วงการวิชาชีพในอนาคตอีกดวย จริยธรรมจึงเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนที่ตองศึกษาเพื่อความอยูรอดของสังคมมนุษยยุคโลกา
ภิวัตน ความสะอาดและสวางในจิตใจ จะทําการงานใดก็ไมกอใหเกิดความเดือนรอน ไมกอใหเกิดทุกขแกตนเองและผูอื่นเปน
บุคคลที่มีคุณคามีประโยชนและสรางสรรคคุณงามความดีอันเปนประโยชน สุภาพร พิศาสลบุตร อางถึงใน จิตติพล ทองจันทร
[3]จริยธรรมเปนเรื่องของการฝกนิสัยที่ดี โดยกระทําอยางตอเนื่องอยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัย ผูมีความประพฤติดีงามอยาง
แทจริงจะตองเปนผูมีความรูสึกในดานดีตลอดเวลา คือ มีคุณธรรมในจิตใจ หรืออาจกลาวไดวาจริยธรรมเปนเรื่องของการ
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ประพฤติปฏิบัติเปนพฤติกรรมภายนอก จิตติพล ทองจันทร [3]และเปนการเรียนรูทางสังคมของบุคคลในสถานศึกษา การ
พัฒนาจริยธรรมใหเกิดแกผูเรียนนั้น นับเปนภารกิจที่สําคัญของผูสอนที่จะตองมีการปลูกฝงจริยธรรมโดยผานกระบวนการการ
จัดการเรียนรูที่หลากหลาย และในการที่จะปลูกฝงจริยธรรมใหมีประสิทธิภาพนั้น ผูสอนจะตองเสริมสรางใหผูเรียนมีความ
ฉลาดทางจริยธรรม (Moral Quotient หรือ MQ) เนื่องจากความฉลาดทางจริยธรรม(MQ)เปนความสามารถทางจริยธรรม
หรือการเพิ่มศักยภาพของมนุษยดวยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งการที่ผูเรียนจะพัฒนาทางจริยธรรมไดนั้น ศิประไพ ติ
ยะบุตร [7] ไดอธิบายไวซึ่งสามารถสรุปไดวา จะตองมีองคประกอบพื้นฐานทางจริยธรรม คือ มีความเฉลียวฉลาด มีความ
สนใจรับรูเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางครบถวนและถูกตอง แลวนําไปสูการเรียนรูเกี่ยวกับบุคคลอื่น เรียนรูกฎเกณฑตางๆและ
เรียนรูเรื่องของของสังคมไดอยางถูกตอง มีสุขภาพจิตดี เปนคนไมคอยวิตกกังวล รูจักปรับตัว สามารถแกปญหาตางๆอยางมี
ประสิทธิภาพ มีประสบการณทางสังคมกวางขวาง รูจักและเขาใจสภาพความเปนอยูและปญหาความตองการของบุคคลอื่น
เพื่อใหเกิดความสามารถเอาใจเขามาใสใจเราไดอยางถูกตอง สําหรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนนั้นทํา
ไดหลายวิธี เชน บูรณาการเขากับการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ สงเสริมจริยธรรมในงานดานกิจการนักเรียนนักศึกษา การใช
กิจกรรมกลุม (กิจกรรมกลุมสัมพันธ) การสอนโดยใชกรณีตัวอยาง การอภิปรายกลุม บทบาทสมมติ และโดยเฉพาะการใช
กิจกรรมกลุม เนื่องจากการใชกจิ กรรมกลุมหรือกระบวนการกลุม นับเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยในการเสริมสรางใหผูที่รวมกิจกรรม
ไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และประสบการณซึ่งกันและกัน สงเสริมใหไดคนควา คนพบคําตอบดวยตนเอง ได
เรียนรูถึงความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมของผูอื่น และทายที่สุดคือการนําเอาความรูหรือประสบการณจากการเขารวม
กิจกรรมกลุมไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ดวยตระหนักถึงปญหาความเสื่อมถอยทางจริยธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน และ
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเสริมสรางความฉลาดทางจริยธรรมใหแกผูเรียน ผูวิจัยในฐานะเปนอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพ
ครูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ
ครุศาสตรมีความประสงคที่จะเสริมสรางจริยธรรมโดยใชกิจกรรมกลุมใหเกิด
แกผูเรียนซึ่งเปนนักศึกษาครู ที่ในอนาคตจะตองเปนแมพิมพหรือเปนแบบอยางใหกับลูกศิษย ไดมีความพรอมที่จะปฏิบัติตน
ในทางที่ดีงาม มีความสามัคคี ความซื่อสัตย เสียสละ มีระเบียบวินัย มีสํานึกในความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานโดยใชกิจกรรมกลุมสําหรับพัฒนาและสรางเสริมความฉลาดทางจริยธรรมใน
นักศึกษาชั้นปที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัย
วิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังการทดลอง(One – Group Pretest Posttest Design)
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน
ทั้งหมด 500 คน โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขา
สังคมศึกษา กลุมเรียน 02 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวนทั้งหมด 40 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชุด ประกอบดวยชุดที่ 1 ชุดกิจกรรมกลุมเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางจริยธรรม จํานวน
10 กิจกรรม โดยแตละกิจกรรมผูวิจัยไดพัฒนาและปรับปรุงจากคูมือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรมและจริยธรรม ศูนย
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ชุดการสอนในงานวิจัยของสุรางค รมหิรัญ (2547) ศิประไพ
ติยะบุตร (2549)และไดทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity)โดยมีคา IOC เทากับ 1ซึ่งอยูในระดับที่สามารถนําไปใชไดชุดที่ 2แบบประเมินความฉลาดทาง
จริยธรรมซึ่งผูวิจัยไดปรับมาจากแบบประเมินของ ศิประไพ ติยะบุตร [7] จํานวน 67 ขอ แสดงถึงความฉลาดทางจริยธรรม 4
ดานคือ ดานความรูเชิงจริยธรรม ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม ดานเหตุผลเชิงจริยธรรมและดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดย
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ผูวิจัยไดปรับปรุงแบบประเมินความฉลาดทางจริยธรรม
และไดทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน ไดตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นผูวิจัยนําแบบประเมินไปแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญและนําไปทดลองใช(Try out)กับนักศึกษาชั้นปท1ี่ ที่ไมไดใชเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยการคํานวณสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ได
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.87จากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบประเมินฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
จํานวน40คนแบบประเมินฉบับนี้มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคามี 4 ระดับ จํานวน 67ขอ
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) โดยใช
สถิติตางๆไดแก คารอยละ(percentage)คาเฉลี่ย(Mean)คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางจริยธรรม กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม โดยการทดสอบคาที(t-test)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังนี้ผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานโดยใชกิจกรรมกลุมสําหรับพั ฒนาและสรางเสริ ม
ความฉลาดทางจริยธรรมในนักศึกษาชั้นปที่ 1 พบวาหลังการใชกิจกรรมกลุมนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางจริยธรรม
รวมทุกดานเพิ่มขึ้น โดยกอนใชกิจกรรมกลุมไดค ะแนนเฉลี่ย 177.97 คะแนนและหลัง การใชกิจกรรมกลุมได คะแนนเฉลี่ ย
192.84 คะแนนดังนั้นการใชกิจกรรมกลุมสําหรับพัฒนาและสรางเสริมความฉลาดทางจริยธรรมพบวา การพัฒนาและสราง
เสริมความฉลาดทางจริยธรรมของนักศึกษาหลังการใชกิจกรรมกลุมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา
หลั งจากที่ นักศึ กษาไดเ ข าร วมกิ จกรรมกลุ ม นั กศึ กษามี คะแนนความฉลาดทางจริ ยธรรมเพิ่ม ขึ้ น หรือกลาวได วา
กิจกรรมกลุมสามารถเสริมสรางความฉลาดทางจริยธรรมของนักศึกษาได ซึ่งสอดคลองกับ สมมติฐานการวิจัยที่วา นักศึกษามี
คะแนนความฉลาดทางจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น หลังจากไดเขารวมกิจกรรมกลุมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิประไพ ติยะบุตร
[7] เรื่องการใชกิจกรรมกลุมในชั่วโมงโฮมรูมเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา
หลังการเขารวมกิจกรรมกลุม นักศึกษามีคะแนนความฉลาดทางจริยธรรมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของพงษศานติ์ เย็นออน [6] ซึ่งไดศึกษาการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและ
คะแนนเฉลี่ยจากแบบสังเกตพฤติกรรมเชิงจริยธรรมหลังการสอนสูงกวากอนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และสอดคลองกับงานวิจัยของปาจรีย จอมศักดิ์[5] ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมพัฒนา
จริยธรรมในเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลวารีเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาชุดกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมจํานวน 4 ชุดมีความ
เหมาะสมกั บวั ยสามารถพั ฒนาคุ ณลั กษณะทางคุ ณธรรมจริย ธรรมได นักเรี ยนมีส วนรวมในกิ จกรรม และหลัง จากการจั ด
กิจกรรมโดยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมพบวานักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการแสดงคุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรมดี
ขึ้น ซึ่ งอธิ บายได วา การจั ดกิ จกรรมกลุ มมี ผ ลต อระดับ ความฉลาดทางจริย ธรรมใหสู ง ขึ้นได ทั้ ง นี้เ พราะกิ จกรรมกลุ มเป น
กระบวนการที่มุงเสริมสรางพัฒนาใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู สามารถคนพบศักยภาพของตนเองที่สอดคลองกับความเปนจริง
ทําใหไดรูจักตนเองและเขาในตนเอง เขาใจสิ่งแวดลอม เปนบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถปรับเปลี่ยน
ตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข อีกทั้งกิจกรรมกลุมเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น อยากคนหา อีก
ทั้งผูเรียนไดมีสวนรวมในทุกๆกิจกรรม ไดมีโอกาสคิด ตัดสินใจและลงมือกระทําดวยตนเอง เกิดความสนุกสนาน ผูเรียนเกิด
ความเขาใจตอสิ่งที่เรียนรู สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเจตคติและพฤติกรรมในตัวของผูเรียน สํา หรับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนนั้นทําไดหลายวิธี เชน บูรณาการเขากับการเรียนการสอนรายวิชาต างๆ สงเสริ ม
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จริยธรรมในงานดานกิจการนักเรียนนักศึกษา การใชกิจกรรมกลุม (กิจกรรมกลุมสัมพันธ) การสอนโดยใชกรณีตัวอยาง การ
อภิปรายกลุม บทบาทสมมติ และโดยเฉพาะการใชกิจกรรมกลุม เนื่องจากการใชกิจกรรมกลุมหรือกระบวนการกลุม นับเปน
วิธีการหนึ่งที่ชวยในการเสริมสรางใหผูที่รวมกิจกรรมไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และประสบการณซึ่งกันและกัน
สงเสริมใหไดคนควา คนพบคําตอบดวยตนเอง ไดเรียนรูถึงความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมของผูอื่น และทายที่สุดคือการ
นําเอาความรูหรือประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมกลุมไปปรับใชในชีวิตประจําวันซึ่งในงานวิจัย นี้ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมที่
หลากหลายโดยการนําเกม การแสดงบทบาทสมมุติ วิดีโอ ภาพยนตร กรณีตัวอยาง เรื่องเลาจากประวัติของบุคคล และการ
อภิปรายกลุมใหนักศึกษาคิดวิเคราะห การหาสาเหตุของปญหาและนําไปสูการเสนอแนวทางการแกปญหา ทั้งนี้จะเห็นไดวาใน
ชุดกิจกรรมกลุ มมีกิจกรรมที่ค อนขางหลากหลาย ช วยใหมี ความง ายตอการทําความเข าใจ เปนการฝกให นักศึกษารูจักคิ ด
เกี่ยวกับเหตุการณตางๆในหลายแงมุมที่แตกตางจากการเรียนการสอนแบบปกติสงผลใหนักศึกษารูสึกผอนคลายสนุกสนาน
และเป ดใจในการร วมทํากิ จกรรม ซึ่งการจัด กิจกรรมการเรี ยนรู โดยการสอนทางอ อม เช น เกม กรณี ศึกษา กรณีตั ว อยาง
บทบาทสมมติ สถานการณจําลอง การอภิป รายกลุม เปนต น เปนการเรี ยนรูจากประสบการณที่มี ความหลากหลายเป น
ลักษณะองครวมสงผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทางจริยธรรมที่เจริญงอกงามได และนอกจากนี้ในงานวิจัยการจัดกิ จกรรมกลุม
ในแตล ะกิจกรรมผูส อนจะมีเอกสารสาระความรูให แกผูเรี ยนประกอบด วยใบงาน ใบความรูที่ได สอดแทรกเนื้ อหาเกี่ยวกั บ
จริยธรรมที่ใกลเคียงความเปนจริงเปนเรื่ องใกลตัว เหมาะสมกับวัย มีประโยชน นาสนใจ ทาทาย และสนุกสนาน เปนการ
กระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมยิ่งขึ้น เพราะแตละกิจกรรมสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูใหมกับความรู
เดิมของผูเรียนได ซึ่งสอดคลองกับที่ คมเพชร ฉัตรศุภกุล[1]ไดสรุปไววากิจกรรมกลุมเปนวิธีที่ดี เปนการเรียนรูโดยการปฏิบัติ
จริง สามารถชวยใหผูเขารวมกิจกรรมกลุมมีความซาบซึ้ง และพึงพอใจที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตนเอง กิจกรรมกลุมเปน
การนําเอาประสบการณมาวางแผน แลกเปลี่ยนซึง่ กันและกัน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตองการในสมาชิกแตละคน มีการ
ปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุม
ดังนั้นจึงพบวาการจัดกิจกรรมกลุมจึงเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาและสงเสริมความฉลาดทางจริยธรรม
แกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1ผูสอนควรจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดสรรเวลารวมทั้ง สื่อ วัสดุอุปกรณในการ
ทํากิจกรรมใหเหมาะสม เพื่อใหการจัดกิจกรรมกลุมเปนไปดวยดี
1.2 สามารถนําชุดกิจกรรมกลุมความฉลาดทางจริยธรรมไปใชในการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาผูเรียนในชั้นเรียนใหแกนักศึกษาได และหลังจากเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมกลุมแลว ผูสอนควรมีการติดตามผลระยะยาว
เพื่อศึกษาความคงทนถาวรของความฉลาดทางจริยธรรมของผูเรียน
1.3 ในสถาบันการศึกษา ครูอาจารยควรจัด สรรเวลาใหผูเรียนไดมีการทํากิจกรรมกลุมรวมกันกับเพื่อน
รวมชั้น เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝกวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับจริยธรรมตางๆที่เ กิดขึ้นทั้ง
ของตนเอง เพื่อน และบุคคลในสังคม รวมทั้งไดรวมกันเสนอแนะแนวทางแกปญหาทางจริยธรรม ซึ่งเปนการฝกฝนใหผูเรียนได
มีการพัฒนาความฉลาดทางจริยธรรม
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการทํ าวิจัยเกี่ยวกับ การเปรี ยบเทีย บความฉลาดทางจริย ธรรมจากตั วแปรอื่ นๆ เช น ความฉลาดทางทาง
สติปญญา ความฉลาดทางอารมณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะมุงสัมฤทธิ์ เพศ อายุ เปนตน เพื่อใหเกิดความหลากหลาย
ซึ่งอาจนํามาเปนตัวพยากรณความฉลาดทางจริยธรรมได
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 3 หองเรียน 83 คน โดยได
ทําการวิจัย 1 หองเรียน ประถมศึกาปที่ 4/1 รวมทั้งสิ้น 29 คน ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยโดยวิธีการเลือกอยาง
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการศึกษาพบวา 1. ประสิทธิผลคาเฉลี่ยของคะแนนการทําแบบทดสอบกอนเรียน
ขลุยเพียงออของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 9.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.09 และมีพบวา
คาเฉลี่ยของคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนขลุยเพียงออของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 15.8 และมีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.65 2. ประสิทธิผลวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอแบบฝก
ทักษะการเปาขลุยเพียงออจ เปนการเรียนที่ไดความูเพิ่มมากขึ้น นักเรียนเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียน สื่อการสอนทําใหเขาใจ
บทเรียนมากที่สุด นักเรียนมีความกระตือรือรนอยากเรียนวิชาดนตรีไมจําเจ บรรยากาศในหองเรียนทําใหไมเกิดความเครียด
นักเรียนไดนําความรูการเปาขลุยเพียงออไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
3. ประสิทธิผลของการเปาขลุยเพียงออทําใหไดฝกฝนใหใชความคิดสรางสรรคของนักเรียนและนักเรียนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในขณะเรียนภาพรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4, พัฒนาทักษะผลสัมฤทธิ์การเรียน,
วัดเจตคติความพึงพอใจของนักเรียน
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The result of Khluy-peang-or exercises towardslearning achievement of
Prathomsuksa 4 students at demonstration school
SuanSunandhaRajabhat university
Suparanee Sarasa
Abstract
This research intended to compare music learning achievement and to study the satisfaction
towards using Khluy-peang-or exercises of Prathomsuksa 4 students at Demonstration School, Suan
Sunandha Rajabhat University. The sample group of the study was 29 students in Prathomsuksa 4/1 by
using purposive sampling. The instruments applied in data collecting were Khluy-peang-or, Khluy-peang-or
exercises and the questionnaire. The data obtained was analyzed by the applications of mean, standard
deviation, and t-test. The study findings revealed the following: 1) the average of the pretest scores of the
students was 9.3 (S.D. = 2.09) and the average of the posttest scores of the students was 15.8 (S.D. =
1.65); 2) The satisfaction of students towards using Khluy-peang-or exercises at the highest level were
students who obtained more knowledge, they understood lessons, they were enthusiastic in learning
music, there was good atmosphere in class, and the students could use and apply Khluy-peang-or in their
daily lives; 3) the effectiveness of Khluy-peang-or at the high level were students had more creative
thinking and had chance to give their opinions while studying.
Keywords : Demonstration School , Suan Sunandha Rajabhat University , Pratom 4 students ,
exercises towardslearning, achievement
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บทนํา
ดนตรีนับวาเปนวิชาที่มีความสําคัญในการชวยสนับสนุนการทํางานเปนหมูคณะ ชวยเสริมสรางบุคลิกภาพ อีกทั้งยัง
ชวยวงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสริมสรางสุขภาพรางกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังชวยเสริมใหการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ
นาสนใจมากยิ่งขึ่น ซึ่งในปจจุบันวิชาดนตรีไดรับการยอมรับวาเปนวิชาที่มีเนื้อหาสาระเปนของตนเองและที่สําคัญวิชาดนตรีทํา
ใหคนในสังคมมีรสนิยมทางการฟงเพลงดีขึ้น
นอกจากความสําคัญดังกลาวยังไดมีการคนพบวา การเลนดนตรีนั้นไมไดใชสมองซีกขวาเพียงซีกเดียวดังที่เขาใจกัน
มาในอดีต แตตองใชสมองทัง้ สองซีกไปพรอมๆ กัน โดยใชสมองซีกขวาทางดานอารมณ สุนทรียและความสามารถทางดนตรี
ประสานกับการใชสมองซีกซายในการอานโนตเพลง ดังนั้นขณะที่เด็กเลนดนตรีอยางมีความสุขละมีอารมณไปกับเพลง สมอง
ทั้งสองซีกจะเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน ทําใหสมองทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (นันทิยา ตันศรีเจริญ. 2545 : 26)
การเลนดนตรีไมเพียงแตจะทําใหการปฏิบัติงานดีขึ้นเทานั้น แตขนาดของสมองสวนที่ทํางานดานเสียงยังใหญขึ้นดวย และการ
เลนดนตรีตั้งแตอายุยังนอยจะทําใหสมองมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น (นงเยาว แขงเพ็ญแข และพัชรา ประวาลทิพย 2545:57)
ดังนั้นดรงเรียนประถมหลายแหงทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเยอรมนีไดกําหนดใหนักเรียนสีไวโอลีน เปาขลุย หรือเลนดนตรีอื่นๆ
อยางนอย 1 ชนิด 10-15 นาที กอนเริ่มเรียนวิชาแรก เปนประจําทุกวัน และกําหนดใหนักเรียนทุกคนเลือกเรียนเครื่องดนตรี
คนละอยางนอย 1 ชนิด เพราะเชื่อวาการใหนักเรียน เรียนดนตรีอยางสม่ําเสมอจะชวยพัฒนาอารมณ จิตใจและสติปญญาของ
นักเรียนได (นันทิยา ตันศรีเจริญ. 2545: 26)
จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว ผูวิจัยไดทําการสอนวิชาดนตรี ในระดับชั้น ป.1- ป.6 แตในระดับชั้น ป.
4 ผูวิจัยไดสอนวิชาดนตรีในเรื่องการเปาขลุยเพียงออ แลวพบปญหาวา นักเรียนไมมีพื้นฐานและไมสามารถเปาขลุยเพียงออได
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดหาวิธีการที่จะทําใหนักเรียนไดมีความรูพื้นฐานและการเปาขลุยที่ถูกตอง โดยผูว ิจัยไดทําการวิจัยในชั้นเรียน
เรื่องผลการใชแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา(ฝายประถม)
วัตถุประสงค/ระเบียบวิธีวิจัย ( Objectives/Research Methodology )
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดนตรี เรื่องการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
1.1 ประชากร เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ฝายประถม) ปการศึกษา 2558 จํานวน 80 คน
1.2 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา (ฝายประถม) ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน
1.3 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โดยใชแบบฝกทักษะการเปา
ขลุยเพียงออ
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สมมติฐานในการวิจัย
1. การเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ กลุมสาระการเรียนรูดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่4
ผูเรียนมีประสิทธิภาพ 80/80
2. คาเฉลี่ยของผลตางระหวางคะแนนจากการทดสอบกอนใชและหลัง ใชแบบฝกทั กษะการเป าขลุย เพียงออเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนใหสูงกวารอยละ 50 ของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนใชแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความพึงพอใจที่ดีตอแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา(ฝายประถม)ปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน20 ขอ
2. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา คูมือการสอนทัศนศิลป (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2. วิเคราะหสาระการเรียนรู ผลการเรียนที่คาดหวังที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูทัศนศิลป (ดนตรี) คูมือ
ทัศนศิลป (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. ศึกษาหลักสูตร แนวคิด ทฤษฎี แนวการสรางแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
ออกแบบ
4. นําแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ ทดลองใชกับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2558 เพื่อดูการ
ตอบรับความพึงพอใจของผูเรียนจากการสํารวจนักเรียนทั้งหมดพอใจในการใชแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ
5. นําแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ ใหผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบ
6. นําแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ แกไขปรับปรุงตามขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแนะนําในเรื่องขนาดของ
ตัวอักษร ภาพประกอบ
7.นําแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหผูเชี่ยวชาญตรวจ พรอมทั้งประเมินคุณภาพของ
แบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ
8. นําแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไปทดลองใช
9. แบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อใชในการทดลองจริงกับประชากร ในการศึกษาใช
ฉบับรางที่แกไขเรียบรอยแลวกับประชากรในการทํากิจกรรมนี้
ผลการดําเนินงาน ( Results
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนสอนและหลังสอน

กอน
หลัง

คะแนน
เต็ม
20
20

X

S.D.

9.3

2.09

15.8

1.65

T - test
6.67

จากตารางที่ 1 พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนการทําแบบทดสอบกอนเรียนเรื่องการเปาขลุยเพียงออของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 9.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.09 และพบวาคาเฉลี่ยของคะแนนการ
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ทําแบบทดสอบหลังเรียนการเปาขลุยเพียงออ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 15.8 และมีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ1.65
ตอนที่2 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา(ฝายประถม)ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นหลังจากทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออของนักเรียนชั้นบทเรียน 4
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจในการใชแบบฝกทักษะการเปาขลุย
เพียงออ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สวนเบี่ยงเบน
พฤติกรรม / การปฏิบัติการโคช
มาตรฐาน
ระดับ
( S.D. )
1.ขั้นตอนการสอน
4.86
0.35
มากที่สุด
2.สื่อประกอบการเรียนการสอน
5.00
0.00
มากที่สุด
3.ความชัดเจนของแบบฝกทักษะ
4.93
0.26
มากที่สุด
4.ระยะเวลาในการฝกปฎิบัติ
4.90
0.31
มากที่สุด
5.การเตรียมการสอน
5.00
0.00
มากที่สุด
6.เทคนิค วิธีการถายทอดความรู
5.00
0.00
มากที่สุด
7.เอาใจใสของผูสอนตอผูเรียน
5.00
0.00
มากที่สุด
8.ความเชี่ยวชาญของผูสอน
5.00
0.00
มากที่สุด
9.ความเหมาะสมของแบบฝกทักษะ
5.00
0.00
มากที่สุด
10.เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
5.00
0.00
มากที่สุด
รวม
4.97
0.092
มากที่สุด
จากตารางที่
2
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการการใชแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.97, SD = 0.092 ) เมื่อพิจารณาพบวาพฤติกรรมที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากที่สุดคือ
คาเฉลี่ย
(X )

-

สื่อประกอบการสอนไดความรูเพิ่มมากขึ้น ( = 5.00 , S.D.= 0)
การเตรียมการสอนเปนสื่อการสอนทําใหเขาใจบทเรียนมากที่สุด ( = 5.00 , S.D. = 0 )
เทคนิควิธีการสอน มากที่สุด ( = 5.00 , S.D. = 0 )
การเอาใจใสของผูสอนตอผูเรียน ( = 5.00 , S.D. = 0 )
ความเชี่ยวชาญของผูสอน มากที่สุด ( = 5.00 , S.D. = 0 )
ความเหมาะสมของแบบฝกทักษะ ( = 5.00 , S.D. = 0 )
เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.93 , S.D. = 0.26 )
ระยะเวลาในการฝกปฎิบัติ อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.90, S.D. = 0.31 ) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูใน
ลําดับต่ําสุด
ขั้นตอนการสอน ( = 4.86 , S.D. = 0.35 )

สรุปและวิจารณผล ( Conclusions and Discussion )
การสรางแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ผลการศึกษาพบวา แบบฝกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว อันเปนผลมาจากแบบฝก
ทักษะไดทําตามขั้ นตอนและวิ ธีการที่ได วางแผนไว และดําเนินการสรางตามขั้นตอนและปรับ ปรุงแกไขตามคําแนะนํ าของ
ผูเชี่ยวชาญ และอีกทั้งในการสรางแบบฝกทักษะ นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใชงานโปรแกรม
Microsoft PowerPoint แลวนํ าคะแนนก อนและหลั งการทดลองมาทําการเปรียบเทียบ ซึ่งผลที่ได จากการเปรียบเทีย บ
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ความสามารถในการใชงานโปแกรม Microsoft PowerPoint พบวา ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 9.40 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 14.10 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.70
อภิปรายผล
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการสรางแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการศึกษาพบวา แบบฝกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว
อันเปนผลมาจากแบบฝกทักษะไดทาตามขั้นตอนและวิธีการที่ไดวางแผนไว
และดําเนินการสรางตามขั้นตอนและปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และอีกทั้งในการสรางแบบฝกทักษะนั้น ผูวิจัยไดคํานึงถึงการสรางแบบฝกทักษะที่ดีตามที่
บิลโลว(Billo,1926:87) กลาวถึงลักษณะของแบบฝกไววา ลักษณะที่ดีของแบบฝก จะตองดึงดูดความสนใจและสมาธิของเด็ก
เรียงลําดับจากงายไปยาก เปดโอกาสใหเด็กฝกเฉพาะอยาง ใชภาษาเหมาะสมกับวัย วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิหลังทางภาษา
ของเด็ก และเปนแบบฝกเสริมทักษะสาหรับเด็กเกง และซอมเสริมสําหรับเด็กออนไดในขณะเดียวกันและสอดคลองกับ
การศึกษาคนควาของจุฑาภรณ (กมลชัย) วงศคําดี (2545:บทคัดยอ) และสามารถแกปญหาไดดวยตนเองสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ที่มุงสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรูและไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู. 2543 : 9)
กิจกรรมการเรียนดวยการสอนแบบปกติไมมีขอบังคับหรือกฎเกณฑใดๆในระหวางเรียนนักเรียนมีความสนุก สบาย
ใจและตั้งใจปฏิบัติตามคําแนะนําตางๆของครูแนะนํากอนการสอน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย
1. การใชแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออมาใชกับนักเรียนครูผูสอนสามารถนําแบบฝกทักษะมาใชทดสอบเพื่อให
นักเรียนมีทักษะการเปาขลุยเพียงออ ไดดียิ่งขึ้นและอีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบตั ิดวยตนเอง เพื่อใหเกิด
การเรียนรูที่ดียิ่งขึ้น
2. ในการสอนครูผูสอนควรปรับเนื้อหาที่จะใชในการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นและ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียนเพื่อที่จะทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได
3. ในการจัดการเรียนการสอนครูผูสอนควรเตรียมสื่อ หรืออุปกรณการเรียนตางๆที่นักเรียนสามารถจับตองได หาได
งาย ราคาไมแพง และควรคํานึงถึงความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ
เอกสารอางอิง
นันทิยา ตันศรีเจริญ. (2545 : 26) : หลักดนตรีไทย
นันทิยา ตันศรีเจริญ. (2545: 26) : ขลุยเพียงออ
นงเยาว แขงเพ็ญแข และพัชรา ประวาลทิพย (2545:57):หนังสือดนตรีไทย
สุจินต วิศวธีรานนท (2536: 97-98): รูปแบบการสอนโดยทั่วไป
เกษม สุดหอม (2518: 99) : หลักการสอนทั่วไป
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 517-641): แบบฝกทักษะ
วรวุฒิ โพธิ์ศรี (2543: 31) :ประโยชนของแบบฝกทักษะขลุยพียงออ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545 : 18) :แบบฝกทักษะ
วัชรี สุวรรณพินธุ (2537 : 13) หลักเกณฑในการสรางแบบฝกทักษะ
วิวัฒน ประสานสุข (2541 : 15) ไดกลาวถึงหลักการสรางแบบฝกทักษะไวดังนี้
ภาวินี ทอนสูงเนิน (2543 : 31) ไดกลาวถึงหลักการสรางแบบฝกไวดังนี้แบบฝกที่มีประสิทธิภาพ
วรวุฒิ โพธิ์ศรี (2543 : 29) หลักการสรางแบบฝกทักษะ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545 : 14-15) หลักในการสรางแบบฝกทักษะ
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การตรวจวัดชนิดและปริมาณโลหะหนักในลําไยอบแหงดวยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอปชั่น
อมรา อิทธิพงษ
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทร 021601143 Ext.46 e-mail ammara.it@ssru.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค คือ เพื่อใหไดขอมูลของปริมาณและชนิดของโลหะหนักในลําไยอบแหงและโดยเทคนิค
อะตอมมิคแอบซอปชั่น(AAS) ผูวิจัยไดหาชนิดและปริมาณความเขมขนของสารตัวอยางพบวาลําไยอบแหงจากตัวอยาง 3 แหง
มีโลหะหนักดังนี้ As, Pb, Cd, Cu, และ Zn เมื่อเปรียบเทียบธาตุโลหะหนักที่เปนอันตรายตอรางกายเมื่อกับคาคามาตรฐาน
โลหะหนักที่ยอมใหมีไดในผลไมไมพบวา ความเขมขนของโลหะหนักทั้ง 4ชนิด *คือ Cd, Cu Znเกินมาตรฐานสวน As เกินคา
มาตรฐานที่กําหนดไว
คําสําคัญ : ลําไยอบแหง, อะตอมมิคแอบซอปชั่น, โลหะหนัก
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Atomic Absorption Measurement of Heavy Metal in Dry Longan
Abstract
This study aimed to investigate the results of analyzing heavy metals by Atomic Absorption
Spectrometry (AAS) techniques. This technique used to analyze heavy metals (As, Cd, Cu, Zn, Pb) in
samples. The study found that the 4 heavy metals (Cd, Cu, Zn, Pb)which were found in samples were not
higher than the standard value of Thailand National food Institute,but the concentration of As higher
than the standard value. This data should be used to build database for dry longan and consumption in
Thailand.
Keyword: dry longan, atomic absorption, heavy metal
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บทนํา
ลําไยเปนผลไมที่เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอยางยิ่งของไทย โดยปลูกมากในภาคเหนือ ผลผลิตที่มีจํานวนมากจนทําให
เกษตรกรนําไปจําหนายไมทันสงผลใหลําไยเนาเสียหาย และชวงที่ผลผลิตมีจํานวนมากก็ทําใหขายไดราคาไมดีเทาที่ควร ทําให
เกษตรนําผลผลิตลําไยมาถนอมอาหาร กรรมวิธีหนึ่งที่นิยมทํากันมาก คือ การอบแหงและนํามาจําหนายในทองตลาดเปน
จํานวนมาก
จากขอมูลการปลูกพืชผลไม รวมทั้งลําไยพบวามีโลหะหนักชนิดตาง ๆ เชนตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสีและสาร
หนูตกคาง เนื่องจากตนลําไยที่เพาะปลูกบริเวณนั้นจะดูดซับโลหะหนักชนิดตาง ๆและสะสมอยูในลําไยได (ศูนยขอมูลผลไม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ) ดังนั้นเมื่อเราทานลําไยไมวาจะสดหรืออบแหงก็จะอาจจะไดรับสารพิษจากโลหะหนักเหลานี้ได
โลหะหนัก ซึ่งเปนสารพิษเหลานี้เมื่อสะสมอยูในรางกาย จนถึงระดับหนึ่งก็จะแสดงอาการ ดังนี้โดยจะไปรบกวนการ
ทํางานของเซลลคือ ไปยับยั้งการทํางานของเอนไซมบางชนิดแทนที่โลหะสําคัญของ enzymes ทําใหเอนไซมทํางานไดนอยลง
หรือไมไดเลยและเปลี่ยนแปลงโครงสรางของชีวโมเลกุลดังนั้นปริมาณโลหะหนักที่มีอยูในลําไยอบแหงที่ผูนิยมรับประทานนั้น
จึงเปนขอมูลที่ผูบริโภคควรรับทราบ วาโลหะหนักที่มีอยูนั้นมีความปลอดภัยหรืออันตรายตอผูบริโภคอยางไรบาง ดังนั้นการ
ตรวจวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักในลําไยอบแหงจึงมีความจําเปน เพื่อใหผูบริโภคไดรับทราบเปนขอมูล
Atomic absorption Analysis (AAS) เปนเทคนิคการวิเคราะหธาตุอยางหนึ่ง ซึ่งสามารถทําไดทั้งในเชิง คุณภาพและ
ปริมาณวิเคราะห ที่ไดรับความนิยมมากวิธีหนึ่ง เพราะเปนเทคนิคที่สะดวก รวดเร็ว มีความเที่ยงตรงความแมนยํา มีสภาพไว
สูง และเปนเทคนิคเฉพาะที่สามารถวิเคราะหหาปริมาณธาตุโลหะหนักที่มีจํานวนนอยๆในธาตุได
ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูบริโภคและไดทําการวิจัยหาสาร จําพวกโลหะในลําไยอบแหงเพื่อเปนขอมูล
สําหรับผูบริโภคในการรับประทานตอไป
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เพื่อนําไปสูการพัฒนาดานการสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค โดยใช
เทคนิค การวัด สารปนเปอนในผลผลิตทางการเกษตรโดยไมทํ าลายสารตัวอย าง และไดค าการวัดที่มีค วามละเอียดสู ง และ
แมนยํา มีวัตถุประสงคของโครงงานวิจัยดังนี้ เพื่อวิเคราะหปริมาณและชนิดของโลหะหนักในลําไยอบแหง
ตัวแปรที่ใชการศึกษา
ตัวแปรอิสระ ไดแก ลําไยอบแหง
ตัวแปรตาม ไดแก ชนิดและปริมาณสารโลหะหนัก
เครื่องมือที่ใชวัดหาชนิดและปริมาณโลหะหนัก
1. เครื่อง Atomic absorption
2. อุปกรณการทดลอง
3. ตัวอยางลําไยอบแหงจากแหลงตลาด 3 แหง
ผูวิจัยทดลองโดยเก็บขอมูลปริมาณและชนิดของโลหะหนักโดยวิธี Atomic absorption Analysis (AAS) ดังนี้
1. การเก็บตัวอยาง
เก็บตัวอยางลําไยอบแหง
2. การเตรียมสารตัวอยาง
2.1 นําลําไยอบแหงมาทําใหแหงมากที่สุดโดยการนําไปตากใหแหง และอบอีกจนเปนเถา
2.2 นําสารตัวอยางที่เปนเถาไปชั่งพรอมกับบรรจุในถุงใส กําหนดรหัสของสารตัวอยางและบันทึกน้ําหนัก
2.3 ยอย (digest )สารตัวอยางดวยกรดไนตริก (HNO3) (nitric Acid Digestion) เขมขน 98 % ทิ้ง ไว 24
ชั่วโมงในตูควัน
2.4 จากนั้นนําสารละลายที่ไดหลังการยอยใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 ml แลว ปรับปริมาตรดวย
0.01 M ของกรดไนตริก (0.01 M HNO3) จนครบ 10 ml นําสารละลาย ของมากรองดวยชุดกรอง Buchner
funnel ใชกระดาษกรองแลวใสขวดแกวใส ขนาด 30 ซีซี
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2.5 นําตัวอยางที่ไดไปวิเคราะหดวยเครื่อง AAS
2.6 เตรียมสารละลายที่ใชสรางกราฟมาตรฐาน
เตรียมสารละลายมาตรฐานแตละชนิดตามลําดับ ไดแก As, Cd, Cu, Zn, Pbจาก stock solution ที่ความเขมขน
0.5, 1.0, 3, 10.0,15.0 ppm ปเปตโดยใช Micropipette จาก stock solution 1000 ppm ปรับปริมาตรดวย 0.01 M
ของกรดไนตริก (0.01 M HNO3) จนครบ 10 ml ในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 ml จะได สารละลายที่มีความเขมขนตางๆ
ตามลําดับ นําสารละลายทั้งหมดมาวิเคราะหเพื่อทํากราฟมาตรฐาน
ผลการวิจัย
การตั้งคาเครื่อง
เมื่อนําสารตัวอยาง ลําไยอบแหง 3 ตัวอยาง มาวิเคราะหโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอปชั่น(AAS) ตัวแปรที่ใชในการ
วิเคราะหหาโลหะหนักไดผลดังตารางที่ 1
ตาราง 1 ตัวแปรของเครื่อง AAS ที่ใชในการวิเคราะห
สาร
ตัวอยาง

ความยาว
คลื่น
nm

ขนาด
กระแสไฟที่
หลอดไฟ
mA

As
Cd
Cu
Zn
Pb

193.70
228.80
324.70
213.90
217.00

8.00
3.00
3.00
5.00
5.00

เวลาที่ใช
ในการวัด
ความ
เขมขน
ของสาร
sec
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ผลการวิเคราะห
ผลการวิเคราะหธาตุโดยวิธี AAS
จากการวิเคราะหลําไยอบแหงจาก 3 ตัวอยาง โดยปรับเทียบกับกราฟมาตรฐานของโลหะหนัก 5 ชนิด คือ As Cd Cu
Zn Pbไดผลดังนี้
ตาราง 2 แสดงปริมาณธาตุ (mg/kg) ที่พบจากการวิเคราะหเชิงปริมาณ
สาร
As
Cd
Cu
Zn
Pb
ตัวอยาง
1 0.6657 0.0010 0.0046 0.0049 0.0087
2 0.9164 0.0004 0.0023 0.0033 0.0040
3 0.9026 0.0007 0.0006 0.0028 0.0072
ผลการวิเคราะหโลหะหนักทั้ง 5 ชนิด พบวา 4 ชนิด คือ Cd Cu Zn Pbคาความเขมขนของโลหะหนักไมเกินคา
มาตรฐานที่กําหนดไวในผลไม และพบวาโลหะหนักที่มีความเขมขนมากที่สุดใน 5 ชนิดนี้ คือ สารหนู (As)และมีความเขมขน
เกินมาตรฐานที่กําหนด
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สรุปและอภิปรายผล
1. การวิเคราะหหาปริมาณธาตุโลหะหนักไดจากโดยเทคนิค Atomic Absorption (AA) วิธีแบบที่ไมใชเปลวไฟ
(Flameless Atomic Absorption Spectrophotometry พบความเขมขนของโลหะหนัก 5 ชนิดคือ As, Cd, Cu, Zn Pb
2. เปรียบเทียบธาตุโลหะหนักที่เปนอันตรายตอรางกายเมื่อเปรียบเทียบกับ คาคามาตรฐานโลหะหนักที่ยอมใหมีไ ด
พบวา Asเปนโลหะหนักที่มีความเขมขนเกินมาตรฐานที่กําหนด สวนโลหะหนักที่เหลืออีก 4 ชนิดไมพบวา ความเขมขนเกิน
มาตรฐานที่กําหนดของสถาบันอาหารแหงประเทศไทย
ขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มตัวอยางในการวิจัยใหมากขึ้นเพื่อไดขอมูลที่มากขึ้นของปริมาณโลหะหนักที่เปนพิษตอรางกายเกินมาตรฐาน
ที่กําหนด
2. ทดสอบการหาชนิดและปริมาณโลหะกับเทคนิคอื่นๆของการวิเคราะหทางอาหาร
กิตติกรรมประกาศ
รายงานนี้เ ปนรายงานฉบั บสมบูร ณของงานวิ จัย เรื่อง การตรวจวั ดชนิดและปริม าณโลหะหนักในลํ าไยอบแหง ดวย
เทคนิคอะตอมมิคแอบซอปชั่นซึ่งสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนผูใหทุนวิจัยตามสัญญาเลขที่ /2559
ผูวิจัยขอขอบคุณ ผศ. ดร. สุ วรีย ยอดฉิ ม ผู อํานวยการสถาบั นวิจัยและพั ฒนา มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ สวนสุนันทาที่
สนับสนุนการดําเนินงาน
ผู วิจัย ขอขอบคุ ณ คณาจารย อาจารย ป ระจํ าสาขาวิ ช าฟ สิ กส ป ระยุ กต เจ าหน าที่ ป ระจํ าศู นย วิท ยาศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ชวยใหคําแนะนําในการทําเครื่องมือในการวิจัย
สุด ท ายนี้ ผู วิจัย ขอขอบคุ ณเจ าหน าที่ สถาบั นวิ จัย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นันทาทุ กท านที่ ใ ห การสนั บ สนุ นการ
ดําเนินงานจนโครงการสําเร็จลุลวงไปดวยดี
เอกสารอางอิง
อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐาเลาหกุลจิตต, 2548, “อิทธิพลของน้ําสกัดชีวภาพตอการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรทของ
ผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิคแบบทอ"การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรม
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บทคัดยอ
การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะแวดล อมทางการแขง ขั นในป จจุ บั นทํ าใหการศึ กษาเรื่องของการจัด การเชิ งกลยุ ท ธ
เปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษาในยุคกอนการจัดการเชิงกลยุทธที่อธิบายถึงการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันที่มีความ
เสถียร (Static) ของสภาวะแวดลอมแตในปจจุบันสภาวะแวดลอมทางการแขงขันไมมีความเสถียร (Non – Static) อีกตอไป
ทําใหการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธที่จะทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันเปลี่ยนแปลงไป แนวความคิดเรื่องความเปนพลวัต
เริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้นจึงทําใหธุรกิจในยุคปจจุบันตองประสบกับปญหาที่เกิดจากการที่มีความไดเปรียบทางการแขงขันใน
ระยะสั้นเพียงเทานั้นเนื่องจากความไดเปรียบทางการแขงขันที่มีอยูหรือเคยมีอยูอาจจะไมสอดคลองกับสภาวะการแขงขันที่
เปลี่ยนแปลง จึงเปนเหตุใหตองมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงสิ่งที่จะทําใหธุรกิจมีความไดเปรียบทางการแขงขันที่สอดคลองกับสภาวะ
ทางการแขงขันที่เปลี่ยนแปลง
โดยที่ในบทความนี้ไดนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความสามารถเชิงพลวัตที่มีปฏิสัมพันธรวมกั บ
ความรูที่ธุรกิจมีอยูที่จะนําพาธุรกิจไปสูการมีความไดเปรียบทางการแขงขันเชิงพลวัตที่เ หนือกวาคูแขงขันในอุตสาหกรรมที่
สอดคลองกับสภาวะการแขงขัน ซึ่งเปนการนําเสนอแนวความคิดความสามารถเชิงพลวัตในดานความสามารถในการปรับตัว
ความสามารถในการดูดซับและความสามารถดานนวัตกรรม ที่มีปฏิสัมพันธรวมกับความรูของธุรกิจที่อธิบายถึงการรับรูขอมูล
ในด านลู กค า คู แขง ขันและคูคา เพื่ อสร างความได เปรี ยบทางการแข งขันเชิง พลวัตในดานความไดเ ปรี ยบทางการแขง ขันที่
ยืดหยุนและความไดเปรียบดานความรวดเร็วในการตอบสนองตลาด
คําสําคัญ: ความสามารถเชิงพลวัต, ความรูของธุรกิจ, ความไดเปรียบทางการแขงขันเชิงพลวัต
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The Affection of the Interaction of Dynamic Capabilities and Business
Knowledge to the Dynamic Competitive Advantage: Literature Review
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Abstract
Changes in the competitive environment of today, the study of strategic management changes.
The studied of previous strategic management had describes the creation of competitive advantage,
within the stable environment (Static), but in the present the competitive environment unstable (Non Static).It has made the study on strategies to gain competitive advantage change.The concept of a
dynamic are become consider.Therefore, in the present faced with the problem of having a competitive
advantage in the short term only.The advantage exists or ever existed may not be consistent with the
competitive situation changes.Hence, the need for further study of what makes a business have more
competitive advantage in the changing dynamically competitive situation.
This article presents a review of literature that related to dynamic interaction with the business’s
knowledge that brings business to have a competitive dynamic over their competitors. The proposed
concept is dynamic in its ability to adapt, the ability to absorb and capacity for innovation with the
interaction to the knowledge of the business, describe perceptions on the client side competitors and
partners to create a competitive advantage in a dynamic competitive advantages that flexible and quick
to respond to the market.
Keywords:Dynamic Capabilities, Business Resources, Dynamic Competitive Advantage
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บทนํา
ในยุคของการแขงขันในภาคธุรกิจที่มีความเขมขนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทําให มีการศึกษาเกี่ยวกับการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันใหเกิดกับธุรกิจอยางแพรหลาย (Sakhonkaruhatdej, 2016) ซึ่งการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันที่เปน
ที่นิย มนั้ นไดถู กนํ าเสนอในแนวความคิด ที่เ นนการสร างความได เปรียบดานราคาและการมีต นทุ นที่ ต่ํากวาคูแ ขง ขัน (Cost
Competitiveness) รวมถึ ง การสร า งความแตกต า งที่ ข องสิ น ค า และบริ ก ารที่ มี คุ ณ ค า กั บ ลู ก ค า (Differentiation
Competitiveness) ผานการเจาะจงกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเฉพาะหรือกลุมเปาหมายที่ มีขนาดใหญ (Focus)โดยที่แนวคิด
ดังกล าวนั้ นได ถูกอธิบายดวยปจจั ยที่จะสง เสริ มใหเ กิดความไดเ ปรีย บทางดานตาง ๆ ไวโ ดยการวิเ คราะหส ถานการณของ
อุตสาหกรรม (Positioning Theory) (Porter, 1985) ซึ่งที่ผานมานั้นธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจไมสามารถอยูรอดไดภายใตแนวคิด
ดังกลาว Teece (2007) ไดนําเสนอแนวความคิดของความสามารถเชิงพลวัตมาอธิบายความไดเปรียบทางการแขงขันที่เกิดขึ้น
โดยที่ใหความสําคัญกับความเปนพลวัตทางธุรกิจ
ตอมาแนวความคิ ดเรื่องความสามารถเชิ ง พลวัต ไดถูกอธิ บายไปควบคูกับ ทรัพยากรขององคกรดานความรู ที่องคกร
ครอบครองอยู (Teece, 2014) จะเห็นไดวาแนวความคิ ดที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้นอาศัยแนวความคิด และทฤษฎีฐ านทรั พยากร
(Resource Based View Theory) ที่ไดอธิบายความสัมพันธระหวางทรัพยากรขององคกรกับความไดเ ปรียบทางการแขงขัน
แต ภ ายใต แ นวคิ ด นี้ ไ ม ส ามารถอธิ บ ายถึ ง ความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั นที่ เ กิ ด ขึ้ นภายใต ส ภาวะแวดล อมที่ เ ป นพลวั ต ได
(Eisenhardt and Martin, 2000)จึงนํามาซึ่งการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันที่มีความเปน
พลวัต ที่ส อดคล องกับ สภาวะแวดลอมทางการแขง ขันอยู ตลอดเวลา (กรธวัฒ น สกลคฤหเดช, 2016) โดยการนําแนวคิ ด
ปฏิสัมพันธระหวางความสามารถเชิงพลวัตกับความรูขององคกรมาอธิบายปรากฏการณดังกลาว
ความสามารถเชิงพลวัต
Barney (1991) ไดอธิบายความสัมพันธระหวางทฤษฎีมุมมองเชิงฐานทรัพยากรกับความไดเปรียบทางการแขงขัน ที่
แสดงใหเห็นถึงรูปแบบของทรัพยากรที่มีตัวตน (Tangible Resources) และทรัพยากรที่ไมมีตัวตน (Intangible Resources)
ที่มีลักษณะของการสรางคุณคา (Value) หาไดยาก (Rare) ลอกเลียนแบบไดยาก (Imperfect Imitability)และไมมีทรัพยากร
อื่นใดมาทดแทนได (Substitutability) จึ ง จะทํ าให เ กิ ดความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขันที่ ยั่ งยื นใหกับ องค กร (Sustained
Competitive Advantage) ซึ่งตอมา Eisenhardt and Martin (2000) ทฤษฏีเชิงฐานทรัพยากรนั้นไมสามารถอธิบายความ
ไดเปรียบทางการแขงขันที่มีความเปนพลวัตสูงไดเนื่องจากทฤษฏีดังกลาวมีความเสถียร (Static) แนวคิดความสามารถเชิง
พลวัตเลยเขามามีบทบาทมากขึ้นในปจจุบัน Teece (2007) ไดใหความสําคัญกับปจจัยเชิงพลวัตที่เปนตัวแปรที่จะทําใหเกิด
ความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั นภายใต ส ภาวะแวดล อ มที่ เ ป น พลวั ต โดยได อ ธิ บ ายป จ จั ย ดั ง กล าวภายใต ลั กษณะของ
ความสามารถขององคกรซึ่งเปนหนึ่งในทรัพยากรขององคกรที่ Barney ไดเคยอธิบายไวในป 1991 แต Teece (2007) ไดให
แนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลั กษณะของความสามารถที่ สามารถปรับเปลี่ ยนไดตามสภาวะแวดลอมทางการแขงขันที่ ไม เสถีย ร
(Non - Static)
ภายใตสถานการณที่มีความผันผวนสูงองคกรจะตองสรางสิ่งใหม ๆ ใหสอดคลองกับสภาวะการแขงขันที่เปลี่ยนไปอยู
ตลอดเวลา โดยที่ค วามสามารถนั้นตองเกิด การพัฒ นาและมี กระบวนการดําเนิ นงานใหม ๆ ที่ มีคุณคาแก องคกร (Helfat,
1997) โดยที่ Collis (1994) ไดเคยกลาวถึงความสามารถที่ตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองตามสภาวะแวดลอมที่เปนพลวัต
เพื่ อที่ จะทํ าใหช นะการแข งขั นในอนาคตโดยที่ แ นวคิ ดนี้ ไ ด ใ ห ค วามสํ าคั ญ กั บ การสร างนวั ต กรรมที่ เ หนื อกวาคู  แ ข ง ขั นใน
อุตสาหกรรม ต อมาแนวความคิดเกี่ยวกับความสามารถเชิง พลวัตจึง เขามามีบทบาทมากขึ้ นในดานการกําหนดกลยุทธของ
องคกร Teece et al. (1997) โดยที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับความสามารถที่องคกรจะสราง รวบรวมเปลี่ยนแปลงและบูรณา
การความสามารถที่ องค กรมีอยูทั้ งภายนอกและภายในให ส ามารถตอบสนองตอสภาวะการเปลี่ ยนแปลงภายนอกองค กร
Barreto (2010) ความสามารถดังกลาวตองรับรูไดถึงโอกาสและภัยคุกครามที่เกิดจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภายนอก โดย
การรับรูนี้จะสงผลถึงการตัดสินใจในการบริหารใหทันกับการเปลี่ยนแปลงและกอใหเกิดการปรับตัวของทรัพยากรที่องคกรให
สอดคลองกับสภาวะดังกลาว นอกจากนี้ Philip (2013) ไดนําเสนอแนวคิดที่แสดงใหเห็นวาความสามารถเชิงพลวัตนั้นเปน
กระบวนการภายในองคกรที่สรางการเรียนรูและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานใหมีความโดดเดนภายใต สภาวะแวดลอมที่
องคกรประสบอยู
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การศึกษาเกี่ย วกับ ความสามารถเชิ งพลวั ตของไทยนั้ นพบว านักวิช าการของไทยได ใหค วามสํ าคัญ กับ ลักษณะของ
ความสามารถเชิงพลวัตในแงของการวิเคราะหหรือวิธีการที่จะไดมาซึ่งประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกรภายใตสภาวะ
แวดลอมที่เปนพลวัต (ปฏิมา ถนิมกาญจน, 2554) ความสามารถเชิงพลวัตในมุมมองของนักวิชาการไทยมีความหมายที่ชัดเจน
ขึ้นจากการศึกษาของ ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา และคณะ (2557)ซึ่งไดอธิบายความสามารถเชิงพลวัตไววาเปนขีดความสามารถ
ในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ภายใตสภาพแวดลอมภายนอกที่ผันแปรที่ทําใหองคกรตองสามารถปรับตัวและดํารงอยูใหได
กรธวัฒน สกลคฤหเดช และคณะ (2559) ไดนําเสนอแนวความคิดความสามารถเชิงพลวัตเพิ่มเติมวาเปนความสามารถที่ตอง
อาศัยทรัพยากรขององคกรที่มีอยูสนับสนุนใหเกิดความสามารถเชิงพลวัตที่สรางลักษณะของการปรับตัว โดยที่ท รัพยากรนั้น
ตองปรั บ เปลี่ ย นให ส อดคล องกั บ สภาวะแวดล อมได และมี การดู ดซั บ องค ค วามรู จากภายนอกรวมถึง สามารถนํ ามาสร าง
นวัตกรรมใหม ๆ เพื่อไปแขงขันกับคูแขง
ลักษณะของความสามารถเชิงพลวัต
ที่ผานมามีการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถเชิงพลวัตอยางแพรหลายและมีผู นิยามความสามารถเชิงพลวัตไวหลาย
รูปแบบ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบวาในยุคแรก ๆ ที่มีการกลาวถึงความสามารถเชิงพลวัต Chakravarthy (1982) ได
นิยามความสามารถเชิงพลวัตไวในรูปแบบของความสามารถขององคกรที่สามารถปรับตัวใหทันกับสภาวะแวดลอมทางการ
แขงขันและความสามารถในการจัดการและบูรณาการทรัพยากรขององคกร ตอมาในป ค.ศ. 1997 นักวิชาการ Mehmet and
Gordon (1997) ไดเสนอคุณลักษณะเพิ่มเติมในมุมมองของความสามารถในการรักษาความสัมพันธกับพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อใหไดมาซึ่งความรูและการสนับสนุนจากภายนอกองคกรและสามารถตอบสนองสภาวะตลาดได
โดยที่หลังจากนั้นไมนาน Zott (2003) ไดนําเสนอแนวคิดความสามารถเชิงพลวัตในลักษณะของความสามารถในการ
สรางสรรคนวัตกรรมใหม ทั้งทางดานการพัฒนานวัตกรรมการบริหารและสินคา สอดคลองกับ Leskova – Sacapan and
Bastic (2007) ที่ ไ ด นิย ามลั กษณะของความสามารถเชิ ง พลวั ต ไว วา เป น ความสามารถในการจั ด การทรั พ ยากรและ
ความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยที่ลักษณะของความสามารถเชิงพลวัตที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและมีการนิยาม
ไว อย างแพรห ลายจะเปนในลั กษณะของความสามารถในการปรั บตั ว ความสามารถในการดูด ซับ และความสามารถด าน
นวัตกรรม (Zhou and Li, 2010; Drnevich and Kriauciunas, 2010)
ความสามารถในการปรั บ (Adaptive Capabilities) ตั วนั้นได ถูกอธิ บายดวยลั กษณะของความเข าใจในสภาวะ
แวดลอมที่ธุรกิจตองประสบ ซึ่งความเขาใจนั้นจะนํามาซึ่งความเขาใจในโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Chakravarthy, 1982) เปนสิ่ง
สําคัญที่จะสนับสนุนการนําเสนอสินคาหรือบริการเขาสูตลาดใหทันตอความต องการ (Drnevich and Kriauciunas, 2011)
ความสามารถในการดูดซับ(Absorptive Capabilities) เปนลักษณะของความสามารถพื้นฐานที่องคกรมีอยูที่ใชในการเสาะหา
และเห็นคุณคาในการนําองคความรูใหมที่อยูภายนอกมาประยุกตใชกับองคกร (Lin, Su and Higgins, 2015) เพื่อสรางโอกาส
ในการพัฒนาสินคาและบริการใหม ๆ ออกสูตลาด (Zhou and Li, 2010) ความรูที่อยูภายนอกองคกรเปนความรูที่สําคัญและ
นํามาซึ่งความไดเปรียบทางการแขงขันถาธุรกิจนําความรูนั้นมาสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ที่เร็วกวาคูแขงขันในอุตสาหกรรม
ความสามารถดานนวัตกรรม(Innovative Capabilities) จึงเปนอีกหนึ่งลักษณะของความสามารถเชิงพลวัต ซึ่งนําเสนอใน
รูปแบบของความสามรถในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและองคความรูไปสูการสรางสินคาหรือบริการใหม โดยที่นวัตกรรมนั้นตอง
มีคุณคาทั้งกับลูกคาหรือกับธุรกิจเอง (Lawson and Samson, 2001; Wliden and Gudrgan, 2015)
จากการทบทวนวรรณกรรมจึงสามารถสรุปไดวาลักษณะของความสามารถเชิงพลวัตวัตนั้นตองเป นลักษณะที่องคกร
หรือธุรกิจสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาวะทางการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไปได ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
สภาวะทางการแขงขันนั้นก็ถือวาเปนสภาวะทางการแขงขันเชิงพลวัตดวยเชนกัน (Porter, 2003) นอกจากองคกรสามารถ
ปรับตัวไดแลวยังตองมีความสามารถในการดูดซับความรูจากภายนอกองคกรเพื่อที่จะนํามาสรางคุณคาเพิ่มใหกับลูกคาและ
ธุรกิจ โดยที่ความรูที่ไดนั้นจะนํามาซึง่ นวัตกรรมใหมที่มีมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ
ความรูของธุรกิจ
แนวคิด มุมมองเชิงฐานทรัพยากรเป นแนวคิ ดที่อธิบ ายถึงลั กษณะของทรัพ ยากรที่ มี ตัวตน (Tangible Asset) กั บ
ทรัพยากรที่ไมมีตัวตน (Intangible Asset) ภายในมุมมองของทรัพยากรที่เปนเรื่องของความสามารถและความรูขององคกร
นั้นไดจัดอยูในลักษณะของทรัพยากรที่ไมมีตัวตน (Barney, 1991) ดังที่ไดกลาวถึงลักษณะของความสามารถเชิงพลวัตขางตน
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นั้น ความสามารถเชิงพลวัตมีลักษณะของกระบวนการเรียนรู ซึ่งมีความคลายคลึงกับการสรางองคความรูที่ Nonaka (1994)
ไดอธิบายไวในเรื่องของความการสรางองคความรู (Nonaka’s Theory of Knowledge Creation) โดยที่ลักษณะของความรู
นั้ นมี ส องลั กษณะด ว ยกั น 1) ความรู ที่ ฝ ง อยู ใ นคน (Tacit Knowledge) เป นความรู ที่ ถู ก สั่ ง สมไว ใ นแต ล ะบุ ค คลจาก
ประสบการณ สัญชาติญาณหรือพรสวรรคของแตละคนที่ไมสามารถถายทอดไดโดยงายบางครั้งถูกอธิบายวาเปนความรูที่เปน
นามธรรม 2) ความรูชัด แจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถถายทอดและอธิบายไดดวยวิ ธีตาง ๆ สามารถ
อธิบายไดวาเปนความรูที่เปนรูปธรรม
ทรัพยากรขององคกรในแงขององคความรูนั้นเปนการเรียนรูที่เกิดจากการที่องคกรรับรูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปและเขาใจ
ในการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การสรางองคความรูขององคกรในการเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกอื่น ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
(Knight, 2002) ความรูความเขาใจนั้นตองประกอบไปดวยความรูความเขาใจในลูกคา (Griffith and Harvey, 2004; Xu, et
al., 2013) เปนสิ่งจําเปนที่ทุกธุรกิจจะดําเนินการใหอยูรอดไดนั้นความเขาใจในลูกคาเปนสิ่งสําคัญ ทั้งทางดานพฤติกรรมการ
บริโภค ลักษณะการดําเนินชีวิตและความตองการ เพื่อกิจการจะไดสรางการตอบสนองใหตรงกับลักษณะของลูกคา (Griffith,
et al., 2006; Lecuona and Reitzig, 2014; Wu and Olk, 2013) ในอีกดานหนึ่งที่สําคัญไมแพกันเปนความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับคูแขงขัน (Wu and Olk, 2013) กิจการขาดไมไดในการติดตามขอมูลขาวสารการเคลื่อนไหวของคูแขงขัน ทั้งกลยุทธ
ทางการแขงขัน (Mengue and Auh, 2006) สินคาหรือบริการที่เพิ่มขึ้นรวมถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของคูแขงรายใหมในตลาด
(Lecuona and Reitzig, 2014; Griffith and Harvey, 2004) ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับคูคา นั้นดานคูคานั้นเปนปจจัย
ทางดานตนทุนของกิจการ (Xu, et al., 2013; Dietmar, et al., 2013; Lecuona and Reitzig, 2014)
ปฏิสัมพันธระหวางความสามารถเชิงพลวัตกับความรูของธุรกิจ
ความสามารถเชิงพลวัตนั้นไมสามารถนํามาซึ่งความไดเปรียบทางการแขงขันและความสําเร็จขององคกรไดดวยตัวเอง
แตตองอาศัยปจจัยดานทรัพยากรที่องคกรมีอยู (Daniel and Wilson, 2003; Roy and Roy, 2004) ที่จะทําใหเกิดการ
พัฒนาหรือแสวงหาทรัพยากรและความสามารถที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อใหสามารถตอบสนองตอสภาวะแวดลอมทางการแขงขันที่มี
ความเปนพลวัตได (Daniel and Wilson, 2003; Krzakiewicz, 2013; Tangpinyoputtikhun, 2009b) เพื่อจะนําองคกร
ไปสูความไดเปรียบทางการแขงขันและความสําเร็จของธุรกิจในอนาคต (Li and Liu, 2014)
โดยทรัพยากรนั้นตองเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ เปนทรัพยากรที่เหมาะสมที่จะนําไปใช (Luo, 2000) ลักษณะของ
ทรัพยากรที่มีคุณภาพในเชิงธุรกิจนั้น ทรัพยากรตองประกอบไปดวยความสามารถ (Day and Wensley, 1988) ที่มีความ
พร อมที่ จะก อใหเ กิ ดการเรีย นรู พั ฒนาและปรั บเปลี่ ย น โดยความสามารถนั้ นต องเกิด ความเข าใจที่ส อดคลองกับ สภาวะ
แวดลอมที่กิจการกําลังเผชิญอยู (Griffith and Harvey, 2004; Griffith, et al., 2006) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการที่จะนําไปสู
ความไดเปรียบและความสําเร็จของกิจการในอนาคต (Griffith and Harvey, 2004; Griffith, et al., 2006; Dietmar, et al.,
2013; Wu and Olk, 2014)
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของทรัพยากรทางดานความรูนั้นถือเปนความสามารถขององคกรชนิดหนึ่งที่เมื่อใดกิจการมี
เหนือคูแขงขันในอุตสาหกรรมจะนําไปสูความไดเปรียบทางการแขนขัน ซึ่งลักษณะดังกลาวก็สามารถอธิบายไดต ามแนวคิด
VRIN (Barney, 1991) งานวิจัยของ Deeds, et al. (1999) แสดงใหเห็นวาการใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเปนการ
สรางองคความรูใหเกิดขึ้นกับองคกรที่ควรจะไปพรอมกับความสามารถเชิงพลวัต ซึ่งตอมาทรัพยากรดานความรูนั้นไดถูกกวา
ถึงในลักษณะของการเขาใจถึงความตองการของลู กคา ความเปลี่ ยนแปลงของสภาวะทางธุรกิ จและเทคโนโลยี และทํานํ า
ทรัพยากรและกิจกรรมสรางใหเกิดนวัตกรรมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น (Teece, 2007) องคความรูขององคกรนั้น
ถือเปนหนึ่งองคประกอบของทรัพยากรและอยูในระดับเดียวกับความสามารถเชิงพลวัตโดยสองปจจัยนี้ตองถูกสรางไปพรอม ๆ
กัน ซึ่งความสามารถเชิงพลวัตจะมีประสิทธิภาพไดก็ตอเมื่อองคกรมีกลยุทธที่ดี และทรัพยากรตองมีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานดวยเชนเดียวกัน (Teece, 2014)
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ภาพ 1กรอบแนวคิดโครงสรางของความสามารถเชิงพลวัต

ที่มา : The Foundations of Enterprise Performance: Dynamic And Ordinary Capabilities in an
(Economic) Theory of Firms. ประยุกตจาก Teece (2014)
จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนสามารถอธิบายถึง ความสัมพั นธข องความสามารถเชิง พลวั ตกับ ทรัพ ยากรดาน
ความรูขององคกร (Griffith, et al., 2006; Xu, et al., 2013) ในการขับเคลื่อนใหทันตอสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
(Rindova and Kotha, 2001) โดยการแสวงหาโอกาสใหม ๆ ที่เกิดขึ้น การเรียนรูและพัฒนาศักยภาพขององคกรที่จะนําไปสู
การสรางสรรคผลิตภัณฑและบริการหรือปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหสอดคลองกับโอกาสที่เกิดขึ้นดังกลาว (Newey and
Zahra, 2009; Barreto, 2010) เพื่อ Oliver (2014) นําไปสูความไดเปรียบทางการแขงขันและความสําเร็จของธุรกิจ
แนวความคิดความไดเปรียบทางการแขงขันเชิงพลวัต
ความไดเปรียบทางการแขงขันเริ่มถูกกลาวถึงในป 1980 จากหนังสือเรื่อง Competitive Strategy: Techniques for
Analyzing Industries and Competitors. ที่เขียนขึ้นจากแนวความคิดที่ใชวิเคราะหสภาวะของอุตสาหกรรมในดานตาง ๆ
(Porter, 1980) แนวคิดในการวิเคราะหสภาวะทางการแขงขันของอุตสาหกรรมนั้นใชการวิเคราะหจากมุมมองในดานตาง ๆ
ทั้งจากคูแขงขันในอุตสาหกรรม ลูกคา ผูจัดสงวัตถุดิบ สินคาทดแทนและคูแขงขันรายใหมที่จะเขามาในอุตสาหกรรม โดยที่
มุมมองเหลานี้ไดถูกนําเสนอภายใตกรอบแนวคิดที่เรียกวา Five Forces Model เพื่อใชในการวิเคราะหสถานะของธุรกิจใน
อุตสาหกรรม (Positioning Theory) ซึ่งจะทําใหธุรกิจสามารถรูไดวาควรจะใชกลยุทธใดเพื่อที่จะแขงขันและกําหนดจุดยืน
ของธุรกิจไดอยางชัดเจน โดยที่ความไดเปรียบทางการแขงขันนั้นจะมาจากกลยุทธที่กําหนดขึ้น (Porter, 1985) แตภายใต
สภาวะทางการแขงขันที่เปนพลวัตความไดเปรียบทางการแขงขันที่ไดมาจากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมของอุตสาหกรรม
เพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ แนวความคิดดังกลาวจึงยังถูกวิพากษวิจารณเกี่ยวกับความเสถียรของแนวความคิด (Static) ทั้ง
ที่สภาวะทางการแขงขันนั้นเปนสภาวะที่ไมเสถียร (Non – Static) เมื่อสภาวะแวดลอมทางการแขงขันนั้นเปนพลวัตจึงทําให
ความไดเปรียบทางการแขงขันนั้นตองปรับใหเขากับความเปนพลวัตตามไปดวย (Angli and Jaiswal, 2015)
ซึ่งความไดเปรียบทางการแขงขันคือคุณคาที่ธุรกิจมีเหนือกวาคูแขงขันในอุ ตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่ความไดเปรียบ
ทางการแขงขันในยุคแรก ๆ นั้นความไดเปรียบไดถูกอธิบายดวยความไดเปรียบดานตนทุน (Cost Advantage) และความ
ไดเปรียบดานการสรางความแตกตาง(Differentiation Advantage)(Porter, 1985) รวมถึงความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความตองการของตลาดที่เหนือกวาคูแขงขัน(Speed to the Market) เพื่อใหไดมาซึ่งสวนแบงตลาดที่สูงสุด (Dess and
Picken, 1999) จะเห็นไดวาความไดเปรียบทางการแขงขันในยุคกอนนั้นไมสามารถอธิบายถึงลักษณะของความเปนพลวัตที่จะ
ทําใหสอดคลองกับสภาวะการแขงขันในปจจุบันได (กรธวัฒน สกลคฤหเดช, 2559) ทําใหมีการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของความ
ไดเปรียบทางการแขงขันที่จะมีความเปนพลวัตมากขึ้น จึงพบวาความไดเปรียบทางการแขงขันที่มีความเปนพลวัตนั้นไดถูก
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กลาวถึงในเรื่องของความยืดหยุนหรือความไดเปรียบทางการแขงขันที่สามารถปรับเปลี่ยนตั้งแตป ค.ศ. 1999 โดย (Beamon,
1999)
โดยพบวาความไดเปรียบทางการแขงขันเชิงพลวัตนั้นถูกพัฒนาขึ้นจากแนวความคิดที่พยามจะอธิบายถึงลักษณะของ
ความไดเปรียบที่เหนือกวาคูแขงภายใตสภาวะแวดลอมทางการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แนวความคิดที่อธิบายขยาย
ความไดเปรียบทางการแขงขันกอนหนา โดยที่ใหความสําคัญกับความไดเปรียบทางการแขงขันที่มีการสรางความยืดหยุนใหกับ
กลยุ ทธ ใ นการแข งขั น โดยการที่ ธุรกิ จมีค วามพรอมที่จะเปลี่ ยนแปลงตามสภาวะแวดล อมอยูต ลอดเวลาการปรั บ เปลี่ ย น
แผนการระหวางการดํา เนินงานใหพ รอมรับ กับความเปลี่ ยนแปลงและโอกาสที่กําลัง จะมา (Slack, 1999)ความไดเปรีย บ
ทางการแขงขันที่มีความยืดหยุนนั้นตองอาศัยความสามารถเชิงพลวัตที่สามารถดูดซับองคความรูจากภายนอกที่ทันตอสภาวะ
แวดลอมทางการแขงขันอยูตลอดเวลา ความไดเปรียบดานความยืดหยุ น(Flexibilities Advantage) นั้นตองอาศัยทรัพยากร
ขององคกรที่มีความสามารถเชิงพลวัตในการเสาะหาองคความรูและการพัฒนาปรับเปลี่ยนกลยุทธอยางไมหยุดนิ่ง (Kim et
al., 2015)
เมื่อกิจการมีความสามารถที่จะรับรูสภาวะทางการแขงขันในดานตาง ๆ แลวการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันที่
ทันตอการตอบสนองความตองการเลยเปนสิ่งสําคัญ ความเปนพลวัตของสภาวะแวดลอมนั้นทําใหความไดเปรียบดานความ
รวดเร็วในการตอบสนองตลาด (Speed to the Market) จึงกลายมาเปนแนวคิดที่สนับสนุนความไดเปรียบทางการแขงขันเชิง
พลวัต (Tangpinyoputtikhun, 2009) มีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความไดเปรียบดานความยืดหยุนนี้วาเปนความรวดเร็ว
ของธุรกิจที่จะไดมาซึ่งตลาดใหมและรักษาไวซึ่งตลาดเดิม ภายใตสภาวะความตองการที่เปนพลวัต (Anatan, 2014; Yang
and Meyer, 2015)
โดยสามารถสรุปไดวาภายใตสภาวะทางการแขงขันที่เปนพลวัตนั้นความไดเปรียบทางการแขงขันแบบดังเดิมอาจไม
สามารถอธิบ ายไดใ นระยะยาวอี กตอไป แนวความคิ ดความไดเ ปรีย บทางการแขงขั นเชิ งพลวัต (Dynamic Competitive
Advantage) เลยเกิ ด ขึ้ น โดยที่ ค วามได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น นั้ น จะเกิ ด ขึ้ นได ต อ งอาศั ย ทรั พ ยากรขององค ก รและ
ความสามารถเชิงพลวัตที่สามารถรับเอาความรูความสามารถจากภายนอกองคกรเขามาสรางความเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
รวมถึงปรับเปลี่ยนกลยุทธที่จะแขงขันและมีความรวดเร็วในการตอบสนองตลาดไดอยูตลอดเวลา
ปฏิสัมพันธระหวางความสามารถเชิงพลวัตกับความรูของธุรกิจและความไดเปรียบทางการแขงเชิงพลวัต
ความสามารถเชิงพลวัตเปนลักษณะของความสามารถที่สรางกระบวนการเรียนรู ปรับเปลี่ยนและบูรณาการใหเกิด
การสร างสิ่ง ใหม ๆ ให สอดคล องและตอบสนองตอสภาวะการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ง ลักษณะของความสามารถเชิง พลวัต เปนสิ่ ง
สําคัญที่จะทําใหธุรกิจสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหเกิดขึ้นได (Jiang, 2015) หากจะพัฒนาความไดเปรียบ
ทางการแข ง ขั นให เ กิ ด ขึ้ นได นั้ น องค ก รต อ งมี ท รั พ ยากรและความสามารถขององค กรที่ เ หนื อกว าคู แ ข ง ขั นรายอื่ น ๆ
(Bharadwaj, et al., 1993) จึงสามารถกลาวไดวาทรัพยากรและความสามารถที่เหนือกวาคูแขงขันจะตองมีการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาซึ่งตองอาศัยลักษณะของความสามารถเชิงพลวัตนั้นเอง (Wang, et al., 2015)
จากแนวคิดของ Foss (1997) กลาววา องคกรที่มีทรัพยากรดานความรูและความสามารถที่แตกตางกันจะมีผลการ
ดําเนินงานที่แตกตางกัน ซึ่งการที่มีทรัพยากรที่มีความสามารถนั้นจะนําไปสูการที่องคสามารถสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันทั้งในดานตนทุนและนวัตกรรมใหม ๆ ที่ต อบสนองความต องการใหเกิดขึ้ นได สอดคลองกับแนวคิดของ Mahoney
and Kor (2004) ที่แสดงใหเห็นวาความสามารถเชิงพลวัตที่มีการผสมผสานความรูใหม ๆ จะนําไปสูการสรางนวัตกรรมและ
ผลกําไรใหกับธุรกิจ ในงานวิจัยของ Breznik and Lahovnik (2014) ไดทําการศึกษาวิจัยอิทธิพลของความสามารถเชิงพลวัต
กับการเพิ่มขึ้ นของความไดเ ปรี ยบทางการแขง ขันในการดําเนิ นธุร กิจด านเทคโนโลยี ผลการศึกษาแสดงใหเ ห็นถึ ง อิท ธิพ ล
ระหวางตัวแปรดานความสามารถเชิงพลวัตในดานการสรางนวัตกรรมใหมนั้น สงผลตอความไดเปรียบทางการแขงขั นที่เพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ Cui and Jiao (2011) ที่แสดงใหเห็นวาลักษณะของความสามารถเชิงพลวัตที่
สามารถรับรูถึงโอกาส และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานใหสอดคลองกับโอกาสที่เกิดขึ้นนั้นสงผลไปยังความไดเปรียบทางการ
แขงขันที่ยั่งยืนในระยะยาว ในดานการมีตนทุนที่ต่ํากวาคูแขง
อยางไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมยังพบอีกวาลักษณะหรือกระบวนการของความสามารถเชิงพลวัตที่สงผล
ตอความไดเปรียบทางการแขงนั้นมีการศึกษาในหลากหลายดาน Tan and Sousa (2015) พบวาความสามารถเชิงพลวัตนั้น
เปนตัวขับเคลื่อนทรัพยากรและความสามารถขององคกรใหสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในดานความไดเปรียบ
ดานการสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นกับสินคาและบริการ ซึ่งมีความคลายคลึงกับงานวิจัยเชิงประจักษของ Dietmar, et al.
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(2013) ที่ทําการศึกษาความสามารถเชิงพลวัตในธุรกิจสงออกของประเทศนิวซีแลน พบวาลักษณะของความสามารถเชิงพลวัต
ที่ทําใหองคกรเกิดการรับรู เรียนรูและสรางนวัตกรรมเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันในดานที่องคกรสามารถ
สรางสิ่งใหม ๆ ใหตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนไปได
งานวิจัยที่ผานมานั้นสามารถสนับสนุนความคิดที่อธิบายถึงอิทธิพลระหวางความสามารถเชิงพลวัตกับความไดเปรียบ
ทางการแขงขันไดเปนอยางดี ซึ่งความไดเปรียบทางการแขงขันจะเกิดขึ้นไดนั้นตองอาศัยลักษณะขององคกรที่สามารถรับรูถึง
โอกาส (Dietmar, et al., 2013) เรียนรูสิ่งใหม ๆ ที่สามารถนํามาพัฒนาปรับเปลี่ยน และสรางนวัตกรรมใหมใหกับองคกรได
(Li and Liu, 2014) และความรูขององคกรที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงจึงจะนําไปสูการมีความไดเปรียบที่เหนือกวาคูแขงขันใน
อุตสาหกรรม (Teece, 2014)
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แบบจําลองการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของผูพิการซ้ําซอนในกรุงเทพมหานคร
บัณฑิต ผังนิรันดร1, จิราพร สวัสดิรักษ2, ประทีป วจีทองรัตนา3, อรุณรุง วงศกังวาน3, ปราณี ตรีทศกุล3,
สิริอร จําปาทอง3, ณัฐพงษ เตชะรัตนเสฏฐ3, อโนชา โรจนพานิช3, วนิดา สุวรรณนิพนธ3,
กฤษณา ปลั่งเจริญศรี1, ปลื้มใจ สินอากร1
1

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
โรงเรียนเขมาภิรตาราม,
3
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัต ถุป ระสงค เพื่ อ (1) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู พิการซ้ําซ อน ในกรุ งเทพมหานคร (2) ศึกษาป จจั ยที่ มี
อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของผูพิการซ้ําซอน ในกรุงเทพมหานคร และ (3) สรางแบบจําลองการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผูพิการซ้ําซอนในกรุง เทพมหานคร การวิจัยเปนการวิจัยแบบผสมผสาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู
พิการซ้ําซอนในกรุงเทพมหานคร ตัวอยาง 367 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ
แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลดวยสมการโครงสราง ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเจาะลึก จากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพิการซ้ําซอน และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหาผลการวิจัยมีดังนี้ (1) ระดับของ
คุณภาพชี วิต ของผูพิ การซ้ําซอนอยูใ นระดับ ปานกลาง (2) ศั กยภาพของผูปกครองผู พิการซ้ํ าซอน บุคลากรทางการแพทย
ศักยภาพของผูพิการซ้ําซอน และการจัดการขององคกรทองถิ่น มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูพิการซ้ําซอน ที่คาสัมประสิทธ
อิทธิพลเทากับ .10, .43, .58 และ .28 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) แบบจําลองการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่
ดีข องผูพิ การซ้ํ าซ อนที่ผู วิจัยพั ฒนามี ความกลมกลืนกับ ขอมูล เชิ งประจักษอยูใ นระดั บดี นอกจากนี้ พบว า ผลการวิ จัย เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
คําสําคัญ: แบบจําลอง, คุณภาพชีวิต, คนพิการซ้ําซอน, กรุงเทพมหานคร
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A Model to Enhance Life Quality of Multiple Disabled People
in Bangkok Metropolis
Abstract
The purposes of this research were: (1) to study the quality of life of multiple disabled people in
the Bangkok Metropolis; (2) to study factors influencing the quality of life of multiple disabled people in
the Bangkok Metropolis; and (3) to create a model to enhance the quality of life of multiple disabled
people in the Bangkok Metropolis. This study was mixed method research. In the quantitative study, the
research sample consisted of 367 multiple disabled people in the Bangkok Metropolis, obtained by
stratified random sampling. The employed data collecting instrument was a questionnaire. Research
data were analyzed with structural equation. In the qualitative study, data were collected by in-depth
interviewing of experts on multiple disabilities and analyzed with content analysis. Research findings were
as follows: (1) the quality of life of multiple disabled people in the Bangkok Metropolis was at the
moderate level; (2) the potentialities of multiple disabled people’s guardians, medical personnel,
multiple disabled people themselves, and management of local organizations had influences on the
quality of life of multiple disabled people with influence coefficients of .10, .43, .58, and .28, respectively,
which were significant at the .05 level of statistical significance; and (3) the model to enhance the quality
of life of multiple disabled people, developed by the researcher, conformed to the empirical data at the
high level; furthermore, it was found that results of the quantitative and qualitative studies were in accord
and in the same direction.
Keywords: A Model, Life Quality, Multiple Disabled People, Bangkok Metropolis
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บทนํา
รางกายที่สมบูรณเปนสิ่งที่มนุ ษยทุกคนปรารถนา เพราะสามารถใชชีวิตไดตามความต องการ สวนความพิการทําให
มนุษยใชชีวิตดวยความลําบาก หลายประเทศในโลกมีนโยบายในการดูแลชวยเหลือผูพิการใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยาง
ภาคภูมิ มีงานทํา เลี้ยงชีพไดโดยไมเปนภาระแกผูอื่นหรือกระทั่งครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการบริการอยางเทาเทียม
กับคนปกติ ซึ่งในความพิการแตละประเภทรัฐบาลไดใหความชวยเหลือตามความเหมาะสมโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่
เกี่ยวของทั้งสหวิชาชีพและองคกรสาธารณะที่มีจิตอันเปนกุศล เพื่อใหการดูแลผูพิการตรงตามความตองการ (กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2558)
Guarnaccia, Joseph B; Aslan, Mihaela; O'Connor, Theresa Z; Hope, MaryAnn; et al (2006) ไดศึกษา
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของทหารผานศึกที่พิการ พบวา สวนใหญเจ็บปวยจากเสนเลือดตีบ การดูแลรักษาไมเปนไปตามที่กําหนด
ทําใหมีความพิการดานอื่นทางกายภาพรวมดวย G-M Hariz; Lindberg, M; Bergenheim, A T(2002) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการกระตุนสมอง สวนลึกเกี่ยวกับความพิการและคุณภาพที่เกี่ยวของกับสุขภาพของชีวิตผูปวยที่มีอาการสั่ น
พบวา มาตรวัดระดับการมองเห็น สําหรับผลกระทบการวัดของโรคในชีวิต ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลขางเคียงของและความ
คาดหวังจากการผาตัดที่ไดรับโดยการสัมภาษณผลที่ได การปรับปรุงความสามารถของผูปวยในการรับประทานอาหาร การดื่ม
สุรา, การเขียน, การดูแลบาน งานอดิเรกและการมีสวนรวมในสังคม กิจกรรมของชีวิตประจําวันมีทักษะที่ดีขึ้น ภาวะทางดาน
อารมณของผูปวยที่ไดรับผลกระทบทางบวกและผลกระทบเชิงลบตอการเกิดโรคเกี่ยวกับชีวิตโดยรวม และมี ชีวิตทางสังคม
ลดลง 70% ของผูปวยที่พิจารณาแลวเห็นวาการผาตัดรักษาได โดยสรุป คุณภาพที่เกี่ยวของกับสุขภาพของสิ่งมีชีวิตรวมทั้ง
ความพิการในชีวิตและสังคมไดรับการปรับปรุง Grist, Virginia L.(2010) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอายุที่เริ่มมีอาการ
พิการ การปรับ ตัวเพื่ อความพิ การและคุณภาพชี วิต ของผู สูง อายุที่ มีค วามบกพรองทางกายภาพ พบว า การดํ าเนินงานใน
รูปแบบแผนงานความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ พัฒนาการทํางานในรูปแบบองคกร สําหรับการทํางานระยะยาว
อันนําไปสูเปาหมายหลักคือ การสรางเครือขายชุมชนผูพิการที่เขมแข็งและยั่งยืน
ปจจุ บันป ญหาจํ านวนคนพิ การที่เ พิ่ มขึ้ น ในกรุ งเทพมหานคร โดยเฉพาะคนที่พิ การซ้ํ าซ อน ซึ่ ง จะมี ลั กษณะพิ การ
มากกวา1อยาง เชน พิการแขนขาและตาบอด พิการรางกายกลามเนื้อลีบออนแรง กับการพูดไมไดหรือพิการทั้งรางกายและ
จิตใจ ทําใหการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันหรือกระทั่งการประกอบอาชีพ ซึ่งดูเหมือนจะดอยโอกาสอยูแลว
กลับมีปญหามากกวาผูพิการประเภทอื่น นอกจากนั้น การใหบริการแกผูพิการที่มีลักษณะดังกลาวในกรุงเทพมหานครยังไม
สามารถเขาถึงผูพิการซ้ําซอนไดครบถวน จะเห็นไดจากการไมมีขอมูลสถิติผูพิการซ้ําซอนตั้งแตอายุ 18 ป ขึ้นไปที่ชัดเจนและ
เปนปจจุบัน ทําใหผูพิการขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี การเขาถึงถึงระบบการบริการและการชวยเหลือ การขาด
โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพ ความเสียเปรียบทางสังคมและเศรษฐกิจของคนพิการ ประกอบกับปญหาการเลือก
ปฏิบัติตอคนพิการ การขาดวิธีการชวยเหลือคนพิการใหใหสามารถชวยตนเอง ลดการพึ่งพาผูอื่น รวมทั้งการขาดความรวมมือ
หรือการมีสวนรวม หรือจิตสํานึกรวมของภาคสวนตางๆ แมจะมีขอบัญญัติทางกฎหมายและนโยบายของรัฐหรือฝายบริหาร
กําหนดไวเปนหลักการทั่วไปก็ตาม ในขณะเดียวกันประเด็นคนพิการและความพิการมีความสลับซับซอน ตองอาศัยองคความรู
ที่ มี ค วามเป นเฉพาะทาง ดั ง นั้ น ผู วิจัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จะศึ กษาป จจั ย ที่ ส ง ผลต อคุ ณภาพชี วิต ผู พิ ก ารซ้ํ าซ อน เพื่ อสร า ง
แบบจําลองการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูพิการซ้ําซอนในกรุงเทพมหานคร โดยความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ทั้งการกําหนดนโยบาย การจัดการ และการนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหผูพิการซ้ําซอนชวยเหลือตนเองและสามารถพึ่งตนเองได
ยอมรับความพิการที่เกิดขึ้นพัฒนาศักยภาพที่มีอยูใหดีที่สุด เพราะหากผูพิการซ้ําซอนเหลานั้นชวยเหลือตนเองไมได ก็ตองเปน
ภาระของสังคมที่จะตองชวยกันดูแล ดังนั้นการจะชวยใหผูพิการซ้ําซอนชวยเหลือตัวเองไดนั้น เปนเรื่องที่ทุกฝายในสังคม ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนรวมมือกันแบบบูรณาการเพื่อเปลี่ยนผูพิการซ้ําซอนจากภาระใหเปนพลัง สามารถเปนผูที่มีผลผลิต มีรายได
เลี้ยงชีพ เขาถึงบริการสาธารณะและยืนบนลําแขงของตัวเองไดอยางสงางามทัดเทียมกับคนปกติทั่วไป นอกจากนั้นยังสามารถ
นําไปใชเป นแนวทางการกําหนดนโยบายรัฐบาลในการสรางเสริมคุ ณภาพชีวิตผู พิการซ้ําซอน ที่จะมีมากขึ้นในอนาคตของ
กรุงเทพมหานครใหเปนรูปธรรม สะดวกตอการนําไปปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ ความจําเปนของผู
พิการซ้ําซอนและครอบครัว ซึ่งเปนการพัฒนาการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูพิการซ้ําซอนตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูพิการซ้ําซอน ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของผูพิการซ้ําซอน ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อสรางแบบจําลองการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูพิการซ้ําซอนในกรุงเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมมีแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้ดังนี้
1. ความหมายของผูพิการซ้ําซอน
ในสหรัฐอเมริกาไดใหคําจํากัดความของบุคคลพิการซ้ําซอน (Multiple Disabilities) ไวในกฎหมายการจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลที่มีความพิการ (IDEA, 2004) โดยกําหนดวา บุคคลพิการซ้ําซอน หมายถึง บุคคลทีมีลักษณะความพิการมากกวา
หนึ่งความพิการเกิดขึ้นพรอมกัน เชน มีความบกพรองทาง สติปญญา-ตาบอด บกพรองทางสติปญญา-บกพรองทางรางกาย ซึ่ง
การเกิดขึ้นพรอมกันของความพิการนี้ เป นเหตุใหบุคคลมีความตองการจําเปนทางการศึ กษาในระดับเขมขน ซึ่งไมสามารถ
จัดบริการไดในโปรแกรม หรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่จัดการศึกษาเฉพาะประเภทความพิการเดียว ทั้งนี้บุคคลหูหนวก- ตา
บอด ไม ถู ก จั ด อยู ใ นกลุ ม พิ การซ้ํ าซ อน สํ า หรั บ ประเทศไทยได ใ ห คํ า จํ า กั ด ความของบุ ค คลพิ ก ารซ้ํ า ซ อ นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กําหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 3 และมาตรา 4 แห งพระราชบัญญั ติการจัด การศึกษาสําหรับ คนพิ การ พ.ศ. 2551 แกไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่ 2 พ.ศ.
2556) ไดกําหนด ประเภท และหลักเกณฑการพิจารณาบุคคลพิการซ้ําซอน ดังนี้บุคคลพิการซอน หมายถึง บุคคลที่มีสภาพ
ความ บกพรองหรือความพิการมากกวาหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, พ.ศ. 2552)
สรุปไดวา ความพิการซ้ําซอนหมายถึง สภาพรางกายที่มีความบกพรอง พิการมากกวา 1 อยาง ในบุคคลเดียวกัน ซึ่ง
ความบกพรอง พิการนี้เกิดขึ้นพรอมกัน ไมสามารถใชชีวิตอยางปกติสุข
2. นโยบายสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นโยบายรัฐบาลดานคนพิการภายใตสถานการณดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทยไดนํามาสู การ
กําหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สําคัญเพื่อเปนกรอบในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคน
พิการในชวงของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 ดังนี้
2.1การสรางสังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม โดยใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดจาก
สิทธิอยางเทาเทียมและเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติตอคนพิการและผูดูแลคนพิการ มีบริการ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิตาม
กฏหมายและตอบสนองความจําเปนของคนพิการแตละประเภท มีการเฝาระวังและ ปองกัน การแสวงหาประโยชนการใช
ความรุนแรงและการลวงละเมิดตอคนพิการ
2.2 สรางสภาพแวดลอม พัฒนาเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร ที่คนพิการสามารถเขาถึงและ ใชประโยชนได
2.3สรางพลังอํานาจใหคนพิการสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ ทั้งดานการแพทยการศึกษา อาชีพและ การมีงานทํา
กีฬา การทองเที่ยว ตลอดจนปรับปรุงกลไกดานการเงิน การคลังและงบประมาณเพื่อ การสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการใหมีประสิทธิภาพ
2.4 สรางเสริมเจตคติเชิงสรางสรรคตอความพิการและคนพิการโดยการสรางเสริมความรูความเขาใจ และตระหนักรู
เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยศักยภาพ และการดํารงชีวิตอิสระ เพื่อใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดอยางมีมาตรฐาน
สนับสนุนใหองคกรดานคนพิการและเครือขาย มีบทบาทเปน สวนหนึ่งของการพัฒนา
3. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในระดับสากลมีการบัญญัติกฎหมายหรือนโยบายระหวางประเทศเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อยางชัดเจน ล าสุดคือ การประกาศใช “อนุสั ญญาวาดวยสิท ธิคนพิการแหงสหประชาชาติวาดวยสิทธิของคนพิการ” สวน
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของการคนพิการดังตอไปนี้
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พัฒนาการกฎหมายดานคนพิการของประเทศไทย ในชวงที่ผานมา กลาวไดวาเปนชวงเปลี่ยนผานของการพัฒนา
กฎหมายที่สําคัญของประเทศไทย โดย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวของ
กับคนพิการ มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในทางกฎหมาย และไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมี
สิทธิเทาเทียมกัน นอกจากนั้นยังมีพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไดมีการเสนอแผนงาน
มาตรการ และนโยบายที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในกรุงเทพมหานคร
4.1การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ไดใหความหมายของการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวา
เปนการเสริมสรางสมรรถภาพหรือการเสริมสรางความสามารถของคนพิการใหมีสภาพดีขึ้นโดยอาศัยวิธีทางการแพทย ทาง
การศึกษา ทางสังคมแบงเปน 4 สาขา คือ
4.1.1 การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย (medical rehabilitation) ไดแก การรักษาปองกันการปรับสภาพ
และการแกไขสภาพความพิการ
4.1.2 การฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา (educational rehabilitation) ไดแก การใหความชวยเหลือแกเด็ก
และคนพิการใหไดรับสิทธิ โอกาสและบริการทางการศึกษาตามความสามารถและเหมาะสมกับสภาพความพิการ
4.1.3 การฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม (social rehabilitation) ไดแก การใหการชวยเหลือและชี้แนวทางแกไข
ปญหาตางๆ เพื่อใหมีความเขาใจตอสภาพปญหาของบุคคลพิการ ซึ่งอาจมีปญหาทั้งทางอารมณหรือสภาวะจิตใจ เพื่อใหเกิด
การยอมรับสภาพความเปนจริงที่จะนําไปสูการปรับตัวปรับใจเพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางเหมาะสมกับแวดลอมและสังคม
4.1.4 การฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ (vocational rehabilitation) ไดแก การใหการฟนฟูเพื่อชวยเหลือคน
พิการดวยการฝกอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของแตละคน
5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการซ้ําซอน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการซ้ําซอน มีดังนี้
5.1 สรางเจตคติด านบวกแกคนในครอบครัว ชุ มชน วา เด็กพิการทุกคนมีค วามสามารถ การสรางโอกาสในการ
เรียนรูที่เหมาะสมจะเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งเด็กพิการและคนรอบขาง ในตางประเทศมีคนที่มีชื่อเสี ยงจํานวนมาก
เปนคนพิการเนื่องจากวัฒนธรรมของประเทศเหลานั้นเนนการดําเนินชีวิตอยางอิสระ ทําใหดูแลคนพิการมุงเน นที่การมีชีวิต
อิสระ
5.2 พัฒนาความรูความเขาใจ ทักษะ ทั้งเรื่องสิทธิตามกฎหมาย การสนับสนุนจากรัฐ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะ
ความพิการ แนวทางการชวยเหลือ ซึ่งสามารถนําไปประยุกตเขากับวิถีชีวิตในทองถิ่นได
5.3 การปรับสภาพแวดลอม การผลิตสื่อ อุปกรณ เครื่องเหลือเพื่อการดําเนินชีวิตอิสระ
5.4ใหเด็กชวยเหลือตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ผานสื่อ อุปกรณเครื่องชวยที่จําเปน
5.5การนําเด็กออกสูสังคมและทํากิจกรรมรวมกั บเด็กอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาทั กษะทางภาษา การสื่ อสาร และ
ทักษะทางสังคม ซึ่งจําเปนในการทํากิจกรรมรวมกับบุคคลอื่นๆ (สมพร หวานเสร็จ ,2557)
6. แบบจําลองการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นักวิชาการดานนิเทศศาสตรสมัยปจจุบัน ใหความเห็นวาแบบจําลอง คือ ตัวแทนของทฤษฎีทางนิเทศศาสตรนั่นเอง
บิลล และ ฮารดเกรฟ (Bill and Hardgrave),ดีน ซี บานลุนด (Dean C. Barnlund) ใหคําจํากัดความของ
แบบจําลองวา "แบบจําลอง คือ ตัวแทน หรือ คําอธิบายของโลกแหงความจริงในรูปของทฤษฎีและทําใหงายแกความเขาใจ"เด
นิส แม็คเควล และสเวน วินดาหล (Danis McQuail and Sven Windahl) กลาววา "แบบจําลอง คือ คําอธิบายแบบงาย ๆ
ในรูปของการเขียนรูปความจริงหรือขอเท็จจริงที่ตองการอธิบาย"
แบบจําลองจึงเปนแนวความคิดที่ปจเจกบุคคลรับรูวาเปนสิ่งใหมนั้นก็คือแนวความคิดใหม ๆ ความแตกตางอาจอยู
ในรูปลักษณะการปฏิบัติ เทคนิคหรือเรื่องราวที่ใหมและแตกตางไปจากสิ่งที่มีอยูเดิม
ตัวแปรที่สงผลตอคุณภาพชีวิตผูพิการซ้ําซอน
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ ดังนี้
1. ตัวแปรดานศักยภาพของผูปกครองผูพิการซ้ําซอน
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การที่ จะดูแ ลคุ ณภาพชี วิต คนพิการใหมี ความสะดวกสบาย มี ความเปนอยู ที่เ หมาะสม มีการศึกษา มีอาชี พในการ
ชวยเหลือตนเองได และมีการดําเนินชีวิตโดยไมลําบากเกินไปนั้น ผูปกครองตองมีศักยภาพในการดูแล ตองมีความรูในเรื่องการ
ดูแลคนพิการในบาน มีเวลา มีศักยภาพดานอื่นๆ แลว ที่สําคัญคือเรื่อง การเงิน เพราะการดูแลผูพิการซ้ําซอนใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีคาใชจาย ทั้งการดูแลทางรางกาย การเคลื่อนไหว การใชชีวิตประจําวัน การหาผูชวยมาคอยดูแล ให
ความรู การชวยเหลือทุกเรื่องที่ผูพิการซ้ําซอนตองการ แมกระทั่งวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่ชวยใหผูพิการซ้ําซอนใชชีวิต และการ
ฟนฟู(Arun, M., Bharath, S., Pal, P., & Singh, G. ,2011; Fujiura, G. T. ,2010; Alice Schippers ,2010)
2.ตัวแปรดานบุคลากรการแพทย
ผูพิการสวนใหญ เขารับบริการดูแลสุขภาพทั้งประจําและไปกลับในโรงพยาบาล ซึ่งตองทําการฟนฟูดูแลบําบัดและ
รักษาอยางสม่ําเสมอ บุคลากรทางการแพทยมีความสําคัญตอผูพิการและผูปกครองหรือผูดูแลผูพิการเปนอยางยิ่ง จําเปนตอง
ดําเนินการประสานขอมูลในการรักษาตลอดจนการใหความชวยเหลือ คําแนะนํา เพื่อใหผูพิการมีสุขภาพกาย จิต ที่แข็งแรง
ตามที่ควรจะเปนและที่สําคัญมีสุขภาพจิตที่ดี และหากผูพิการซ้ําซอนมีอาการรุนแรงก็จําเปนอยางยิ่งที่ ผูปกครองหรือผูดูแล
ตองประสานขอมูลกับบุคลากรทางการแพทยใหชัดเจน เพื่อการชวยเหลือใหผูพิการไดรับความสะดวกในการใชชีวิตใหมาก
ที่สุด (McCrone, Paul; Heslin, Margaret; Knapp, Martin; Bull, Paul; Thompson,Alan,2008;Moliner,C. E.,
Durand, M., Desrosiers, J., & Coutu, M.,2007;Kool, J ,2009;Schippers, A.P.,2010; Karima El Boujaddayni, 2012)
3. ตัวแปรดานศักยภาพของผูพิการซ้ําซอน
ศักยภาพของผูพิการซ้ําซอน เปนตัวแปรหนึ่งที่สําคัญ และสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูพิการโดยตรงเพราะหากผูพิการ
ซ้ําซอนคนใดมีศักยภาพมาก การพัฒนาคุณภาพชีวิตก็จะเปนไปไดโดยงาย การทําประโยชนใหกับตนเอง การชวยเหลือตนเอง
ก็สามารถทําไดมากขึ้น การประกอบอาชีพ หรือการศึกษาในสิ่งที่ตองการก็จะดําเนินไปไดโดยงาย แตทั้งหมดก็มีขอจํากัดจาก
ภาวะความพิการซอนดวย ผูพิการบางคนตองยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตตางจากผูพิการซ้ําซอนคนอื่น เนื่องจากสาเหตุ
และความรุนแรงของความพิการซอนซึ่งแตละคนจะแตกตางกัน ดังนั้น คุณภาพชีวิตจึงขึ้นอยูกับศักยภาพความพิการซอนแต
ละอยางของแตละคน(Caplan, S. ,2010; Karima El Boujaddayni, 2012)
4. ตัวแปรดานนโยบายภาครัฐและเอกชนตอผูพิการซ้ําซอน
ผูพิการซ้ําซอนประสบความยากลําบากในการดําเนินชีวิตประจําวันอยางหลีกเลี่ยงไมได หากผูพิการซ้ําซอนคนใดที่มี
ความเปนอยูหรือฐานะทางครอบครัวดี มีผูดูแลที่เขาใจ ก็ถือเปนความโชคดี แตหากไมไดมีตนทุนทางครอบครัวและการดูแล ที่
เหมาะสมก็จะประสบความยากลําบากในการใชชีวิตประจําวัน ดังนั้นรัฐบาลจําเปนตองมีนโยบายที่สามารถดูแล ช วยเหลือ
เพื่อใหผูพิการซ้ําซอนสามารถใชชีวิตอยางเทาเทียม Slocombe, R. S. ,2009; Brenna, B. A. ,2010)
5. ตัวแปรดานการจัดการขององคกรทองถิ่น
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ การบริหารจัดการและการมีสวนรวมขององคกรที่เกี่ยวของมีความสําคัญมาก เพราะ
ผูพิการมีหลายประเภท ความพิการแตกตางกันไป การดําเนินการตองใชหลากหลายวิธี ดังนั้นการบริหารจัดการ จึงเปนการทา
ทายความสามารถของผูที่ เ กี่ ย วของ ในการใช สหวิ ท ยาการ เขามาแกป ญ หาและพั ฒ นาผู พิ การให ส ามารถช วยตนเองใน
ชีวิต ประจํ าวั นได มี อาชี พ ที่ เ หมาะสม เลี้ ย งดูต นเอง ไม เ ปนภาระของสั งคมจนตลอดชี วิต สร างคุ ณภาพชี วิต ที่ ดี มี ค วาม
ภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อการดําเนินชีวิตตอไปอยางมีความสุข(Australians, serving people with disablity, honoured at
queen's birthday honours. ,2010; Zongker, J. W. ,2011; Batacharya, J. S. ,2010)
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การสงเสริม
การศึกษา
การพัฒนาอาชีพ
ความสะดวกในการ
ดํารงชีวิต

ปจจัยดานศักยภาพ
ของผูปกครองคนพิการ

แผนและ
กลยุทธการพัฒนาผู
พิการ
การดูแลรักษาผู
พิการของบุคลากร
ทางการแพทย

ปจจัยดานบุคลากรทาง
การแพทย

การจัดหานวัตกรรม
สําหรับผูพิการ

ทางดานสุขภาพกาย

พื้นฐานความรูในการ
พัฒนาการศึกษาผู
พิการ
พื้นฐานความรูในการ
พัฒนาอาชีพ
พื้นฐานความรูตอ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ทางดานสุขภาพจิต

ปจจัยดานศักยภาพ

คุณภาพชีวิตของ
ผูพิการซ้ําซอน

นโยบายดานการ
พัฒนาสุขภาพ
นโยบายดานการ
พัฒนาการศึกษา
นโยบายดานการ
พัฒนาอาชีพ

ทางดานสัมพันธภาพทางสังคม

ดานนโยบายภาครัฐ
และเอกชนตอผูพิการ
ซ้ําซอน

การจัดการเกี่ยวกับ
การศึกษา
การจัดการเกี่ยวกับ
อาชีพ
การจัดการเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิต

ทางดานสิ่งแวดลอม

ปจจัยดานการจัดการ
ขององคกรทองถิ่น

ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากกรอบแนวคิดการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้
สมมติฐานที่ 1 (H1) ปจจัยดานศักยภาพของผูปกครองผูพิการซ้ําซอนมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของ
ผูพิการซ้ําซอน ในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 (H2) ปจจัยดานบุคลากรทางการแพทยมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูพิการซ้ําซอน
ในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 (H3) ปจจัยดานศักยภาพของผูพิการซ้ําซอนมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูพิการ
ซ้ําซอน ในกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานที่ 4 (H4) ปจจัยดานนโยบายภาครัฐและเอกชนตอผูพิการซ้ําซอนมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอคุณภาพ
ชีวิตของผูพิการซ้ําซอน ในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 5 (H5) ปจจัยดานการจัดการขององคกรทองถิ่นมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูพิการ
ซ้ําซอน ในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย เรื่ องแบบจําลองการเสริมสรางคุณภาพชี วิตที่ดีของผูพิ การซ้ําซอน ในกรุงเทพมหานคร เป นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method)ประชากร ไดแก ผูพิการซ้ําซอน ในกรุงเทพมหานคร ชวงอายุระหวาง 7-59 ป ผูชายจํานวน
4,611 คนผูหญิง จํานวน 3,255คน รวม 7,866คน (ขอมูลประมวลผลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางคนพิการ สํานักงานสงเสริม
และคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ, 2557) กลุมตัวอยางไดมาโดยการกําหนดขนาดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของเครจซีและ
มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610)โดยตารางสําเร็จรูประบุจํานวนกลุมตัวอยาง 367 คน เพื่อความ
นาเชื่อถือของการวิจัยนักวิจัยจึงเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางเปน 400 คน โดยกําหนดสัดสวนประมาณคาจากประชากรตามเขต
การปกครอง ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวย เขตการปกครองชั้นใน ชั้นกลางและชั้นนอกหลังจากนั้นใชวิธีการสุมแบบ
แบงชั้นภูมิ และสุมอยางงายวิธกี ารดําเนินการวิจัยมีดังนี้
1. การรวบรวมขอมูลเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม โดยขอคําถามแตละขอไดมีการประยุกต
มาจากมาตรวัดของงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถามดวย
คา IOCและความเชื่อถือได (Reliability) ดวยคา Cronbach’s alphaกอนที่จะนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางจริง
การตรวจสอบเครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นการวิ จัย โดยหาวิ ธีข องครอนบาคอั ล ฟา (Cronbach’s Alpha) ผู วิจัย ได ส ร า ง
แบบสอบถามที่ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ จากมาตรวัด 5 ระดับแบบ
ลิเคอรทสเกล (Likert’s scale) แลวนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมเปาหมาย
(Pilot-test) จํานวน 60 คนเพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ไดคา Cronbach’s Alpha ของมาตรวัดตัวแปรที่ศึกษาการ
ทดสอบคาความเชื่อมั่นสอดคลองภายในของขอคําถามในแตละองคประกอบของมาตรวัด พบวาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค(Cronbach’s Alpha)มีคามากกวา 0.6 ผานตามเกณฑที่กําหนดจึงเชื่อถือไดวาขอคําถามมีคุณภาพเพียงพอในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจริง
2. การวิเคราะหข อมูลผูวิจัยนําขอมูล ที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาวิ เคราะหหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติผูวิจัยใชสถิตติ างๆดังนี้
2.1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน จัดเปนการวิเคราะหขั้นพื้ นฐานแต ถือไดวาเปนการวิเคราะหที่มีความสําคัญที่ ปู
พื้นฐานไปสูการวิเคราะหในชั้นถัดๆ ไป ทั้งนี้จะประกอบดวยการวิเคราะหที่แสดงลักษณะการแจกแจงขอมูลของตัวแปร โดยใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อันไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (  ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) คาความเบ (Skewness) คาความโดง (Kurtosis) ของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวแปรตอเนื่องและการวิเคราะห
คารอยละสําหรับตัวแปรนามบัญญัติของขอมูลประชากรเหลานั้น
2.2 วิเคราะหสภาพคุณภาพชีวิตของผูพิการซ้ําซอน ในกรุงเทพมหานครซึ่งไดขอมูลจากการใชเครื่องมือวัดคุณภาพ
ชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL- BREF-THAI)
2.3 วิเคราะหผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการซ้ําซอน ในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ
วิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลการวิเคราะหขอมูลใชเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้
1.00 – 1.80 หมายถึง ปจจัยดานนั้นมีระดับความสําคัญในระดับนอยมาก
1.81 – 2.60 หมายถึง ปจจัยดานนั้นมีระดับความสําคัญในระดับนอย
2.61 – 3.40 หมายถึง ปจจัยดานนั้นมีระดับความสําคัญในระดับปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง ปจจัยดานนั้นมีระดับความสําคัญในระดับมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง ปจจัยดานนั้นมีระดับความสําคัญในระดับมากที่สุด
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2.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการซ้ําซอน ในกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช
ไดแก สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s coefficient correlation) ซึ่งเกณฑการแปลระดับความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรมีดังนี้(ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน ปตยานนท ดิเรก ศรีสุโข, 2540 และ อานนททวีสิน,2558)
คาสหสัมพันธมากกวา 0
ถึง 0.29 หมายความวา มีระดับความสัมพันธต่ํา
คาสหสัมพันธตั้งแต 0.30 ถึง 0.70 หมายความวา มีระดับความสัมพันธปานกลาง
คาสหสัมพันธตั้งแต 0.71 ถึง 1.00 หมายความวา มีระดับความสัมพันธสูง
2.5 การวิ เคราะห ขอมูล ดวยเทคนิค การวิ เคราะห แบบจําลองสมการโครงสร างเชิ งเสน (Structural Equation
Model, SEM) ไดทําการวิเคราะหทั้งแบบจําลองการวัด (Measurement Model) และแบบจําลองโครงสราง (Contractual
Model) จึ ง ส ง ผลใหเ กิ ด ตั วแปรที่ จะต องทํ าการศึ กษาทั้ ง ตั วแปรแฝง (Latent Variable) และตั วแปรเชิ ง ประจั กษ
(Observation Variable)
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ ผูพิการซ้ําซอนในกรุงเทพมหานคร ขอมูลประชากรศาสตร
ของกลุมตัวอยางทีท่ ําการศึกษา จํานวน400ราย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญพิการซ้ําซอนทางกายหรือการเคลื่อนไหว จํานวน
68 คน คิดเปนรอยละ 17.00 รองลงมาคือ ทางจิตใจ พฤติกรรม หรือออทิสติกจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25 และ ทาง
สติปญญา จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50
ผลการวิเคราะหสภาพของตัวแปรที่ทําการศึกษา
การวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของคุณภาพชีวิตของผูพิการซ้ําซอนในภาพรวม
และรายดานแสดงไวดังตารางที่1
ตารางที่1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปร
ดานสุขภาพกาย
ดานสุขภาพจิต
ดานสัมพันธภาพทางสังคม
ดานสิ่งแวดลอม

คาเฉลี่ย
2.87
2.85
2.75
2.89

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
.29
.34
.31
.29

ผลการวิเคราะหสภาพของตัวแปรที่ทําการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตของผูพิการซ้ําซอนในภาพรวม อยูในระดับปาน
กลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84 เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.75 – 2.89 อยูในระดับปานกลาง
ทั้ง หมด โดยพบว า ด านสิ่ ง แวดล อมมี ค าเฉลี่ ย สูง ที่ สุ ด และด านสั ม พั นธภาพทางสั งคมมี คาเฉลี่ย น อยที่ สุ ด เมื่ อทํ าการ
ตรวจสอบการกระจายของขอมูลดวยการพิจารณาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวา มีคาอยูระหวาง .19 - .34 ซึ่งมีคาต่ํากวา
1.00 แสดงใหเห็นวาขอมูลมีการกระจายตัวอยูในระดับนอย
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ตารางที่ 2 ผลการประมาณคา พารามิเตอรของสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) อิทธิพลทางออม (Indirect
Effect) และอิทธิพลโดยรวม (Total Effect) จากแบบจําลองสมการ ปรับแก (n=400)
ตัวแปรอิสระ
อิทธิพล
ตัวแปรตาม R2 = .82
คุณภาพชีวิตของผูพิการซ้ําซอน
1.ศักยภาพของผูปกครองผูพิการซ้ําซอน (cop)
ทางตรง
.10* (3.88)
ทางออม
โดยรวม
10* (3.88)
2.บุคลากรทางการแพทย (pdt)
ทางตรง
.43* (3.85)
ทางออม
โดยรวม
43* (3.85)
3.ศักยภาพของผูพิการซ้ําซอน (cam)
ทางตรง
.58* (3.66)
ทางออม
โดยรวม
58* (3.66)
4.นโยบายภาครัฐและเอกชนตอการสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทางตรง
-.48 (-1.08)
ที่ดีของผูพิการซ้ําซอน (pli)
ทางออม
โดยรวม
-.48 (-1.08)
5.การจัดการขององคกรทองถิ่น (mlo)
ทางตรง
.28* (3.25)
ทางออม
โดยรวม
.28* (3.25)
2
2
 =232.63, df= 129, p-value = 0.00000; Relative = 1.80; GFI = .92; AGFI = .91; RMR = .0082; SRMR=
.036; RMSEA = .046; NFI = .98; IFI= .99; CFI = .99; CN = 208.48
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือคาสถิติทดสอบ t หากพบวาไมอยูในชวง -1.96 – 1.96 แสดงวาคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลดังกลาวมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2พบวาแบบจําลองสมการโครงสรางที่ไดพัฒนาและปรับแกแลว (Adjust Model) มีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติที่ทดสอบได คือ2=232.63, df= 129, p-value = 0.00000; Relative2 =
1.80; GFI = .92; AGFI = .91; RMR = .0082; SRMR= .036; RMSEA = .046; NFI = .98; IFI= .99; CFI = .99; CN =
208.48 ซึ่งผ านเกณฑต ามที่ ไดกําหนดไว (Joreskog; & Sorbom. 1996:121-122) และเมื่อตรวจสอบการประมาณ
คาพารามิเตอรสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงที่ทําการศึกษาในแบบจําลองสมการโครงสราง (Structual Model) พบวา
1.ศักยภาพของผูปกครองผู พิการซ้ํ าซอนมีอิทธิ พลทางตรงต อคุณภาพชีวิตของผูพิการซ้ําซอน ที่ค าสัมประสิท ธิ
อิทธิพลเทากับ .10 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.บุคลากรทางการแพทย มีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตของผูพิการซ้ําซอน ที่คาสัมประสิทธิอิทธิพลเทากับ .43
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.ศักยภาพของผูพิการซ้ําซอนมีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตของผูพิการซ้ําซอน ที่คาสัมประสิทธิอิทธิพลเทากับ
.58 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.นโยบายภาครัฐและเอกชนตอการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูพิการซ้ําซอน ไมมีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพ
ชีวิตของผูพิการซ้ําซอน
5.การจัด การขององคกรทองถิ่ น มีอิท ธิพลทางตรงต อคุณภาพชีวิต ของผูพิ การซ้ําซอน ที่ คาสัมประสิทธิ อิทธิพ ล
เทากับ .28 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.ศักยภาพของผูปกครองผูพิการซ้ําซอนบุคลากรทางการแพทย ศักยภาพของผูพิการซ้ําซอนนโยบายภาครัฐและ
เอกชนตอการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูพิการซ้ําซอนการจัดการขององคกรทองถิ่น สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิต
ของผูพิการซ้ําซอน ไดรอยละ 82
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สมการเส น ทางความสั มพั น ธร ะหว างตัว แปรแฝงเชิ งสาเหตุ (Independent Variable) ทีส งผลทางตรง
(Direct Effect) ตอตัวแปรแฝงเชิงผล (Dependent Variable) ในแบบจําลองที่พัฒนาและปรับแกแ ลว (Adjust
Model)
qualif = 0.10*cop + 0.43*pdt + 0.58*cam - 0.48*pli + 0.28*mlo,
(0.02)
(0.11)
(0.15)
(0.44)
(0.08)
3.88
3.85
3.66
-1.08
3.25
2
Errorvar.= 0.18 , R =0.82
(0.042)
4.32
แสดงใหเห็นวาศักยภาพของผูปกครองผูพิการซ้ําซอน บุคลากรทางการแพทย ศักยภาพของผูพิการซ้ําซอน การ
จัดการขององคกรทองถิ่น มีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตของผูพิการซ้ําซอน ที่คาสัมประสิทธิอิทธิพลเทากับ .10, .43, .58
และ .28 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนตัวแปรนโยบายภาครัฐและเอกชนตอการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูพิการซ้ําซอน ที่พบวาไมมีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตของผูพิการซ้ําซอน และตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมด สามารถรวมกัน
ทํานายคุณภาพชีวิตของผูพิการซ้ําซอน ไดรอยละ 82
จากคาสถิติการวิเคราะหสมการเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุ (Independent Variable) ที่
สงผลทางตรง (Direct Effect) ตอตัวแปรแฝงเชิงผล (Dependent Variable) ในแบบจําลองที่พัฒนาและปรับแกแล ว
(Adjust Model)ดังภาพ 2
ปจจัยดานศักยภาพ
ของผูปกครองคนพิการ

ปจจัยดานบุคลากร
ทางการแพทย

คุณภาพชีวิตของ
ผูพิการซ้ําซอน
ในกรุงเทพมหานคร

ปจจัยดานศักยภาพ
ผูพิการซ้ําซอน

ดานนโยบายภาครัฐและ
เอกชนตอผูพิการซ้ําซอน

ปจจัยดานการจัดการ
ขององคกรทองถิ่น

ภาพที่2ภาพสมการเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุที่สงผลทางตรงตอตัวแปรตาม
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ความสัมพันธของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซ้ําซอน ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการ
สัมภาษณผูเกี่ยวของพบวา สวนใหญมีความเห็นวาปจจัยดานศักยภาพของผูปกครองคนพิการ ดานบุคลากรทางการแพทยดาน
พื้นฐานความรู ความสามารถของคนพิการ และดานการจัด การขององคกรทองถิ่นมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ซ้ําซ อนของกรุง เทพมหานคร ซึ่ ง สอดคล องกั บ ผลการวิ เ คราะหเ ชิ งปริ มาณส วนด า นนโยบายภาครั ฐ และเอกชน จากการ
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สัมภาษณ พบวา ไมมีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซ้ําซอน ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะห
เชิงปริมาณ
ความสัมพันธของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการซ้ําซอนในกรุงเทพมหานครโดยใชทฤษฎี 3 เสา
พบวา ตัวแปรดานศักยภาพของผูปกครองคนพิการ ดานบุคลากรทางการแพทยดานพื้นฐานความรู ความสามารถของคนพิการ
และด านการจั ด การขององค ก รท อ งถิ่ น มี ค วามสั ม พั นธ และมี อิ ท ธิ พ ลต อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต คนพิ การซ้ํ าซ อ นใน
กรุงเทพมหานคร
ขอคนพบจากงานวิจัย เพื่อพัฒนาเปนนวัตกรรม QMD Model (Quality Multiple Disabled)
หลังจากที่ผูวิจัย ไดทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อคนหาความสัมพันธและอิทธิพลกับตัวแปร ทั้ง 5 ดาน คือ
1) ตั วแปรดานศักยภาพของผูปกครองคนพิการ 2) ตัวแปรดานบุคลากรทางการแพทย 3) ตัวแปรด านศั กยภาพผู พิการ
ซ้ําซอน4) ตัวแปรดานนโยบายภาครัฐและเอกชนตอผูพิการซ้ําซอน 5) ตัวแปรดานการจัดการขององคกรทองถิ่นเรียบรอย
แลว และพบวามีตัวแปร 4 ดาน ที่มีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการซ้ําซอนในกรุงเทพมหานคร
คือ 1) ตัวแปรดานศักยภาพของผูปกครองคนพิการ 2) ตัวแปรดานบุคลากรทางการแพทย 3) ตัวแปรดานศักยภาพผูพิการ
ซ้ําซอน 4) ตัวแปรดานการจัดการขององคกรทองถิ่นผูวิจัยจึงนําขอคนพบมาพัฒนาเปนนวัตกรรม QOD Model
QMD Model

พัฒนาการศึกษา

ศักยภาพผูปกครองคนพิการ

ศักยภาพคนพิการ

การพัฒนาอาชีพ

สุขภาพกาย

สุขภาพจิต

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
ซ้ําซอ น

การดําเนินชีวิต

สัมพันธภาพทาง
สังคม

นโยบายและ
แผนพัฒ นาผูพิ การ
เพื่อพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต

สิ่งแวดลอม
นโยบายภาครัฐและเอกชน

การจัดการองคกรทองถิ่น

บุคลากรทางการแพทย

ภาพที่3ภาพ QOD Model
จากภาพ 3เปนแบบจําลองการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการซ้ําซอนในกรุงเทพมหานคร เปนการมุงประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการซ้ําซอน ในกรุงเทพมหานครอยางมีกระบวนการ โดยมีตัวแปร ซึ่งประกอบดวย 1) ตัวแปรดานศักยภาพ
ของผูปกครองคนพิการ 2) ตัวแปรดานบุคลากรทางการแพทย3) ตัวแปรดานศักยภาพผูพิการซ้ําซอน 4) ตัวแปรดานนโยบาย
ภาครัฐและเอกชนตอผูพิการซ้ําซอน5) ตัวแปรดานการจัดการขององคกรทองถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซ้ําซอน
ในกรุ งเทพมหานคร นั บเปนส วนสําคัญ ในการสรางความร วมมื อของทุกฝายที่ เกี่ ยวของในการพั ฒนาคุ ณภาพชีวิตผู พิการ
ซ้ําซอนอยางยั่งยืนตอไป
อภิปรายผล
การอภิปรายผลขอคนพบและผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้
1.ผลการศึ กษาตั วแปรที่ มี ค วามสั ม พั นธ แ ละมี อิท ธิ พ ลต อ คุ ณภาพชี วิต ผู พิ การซ้ํ าซ อนในกรุ ง เทพมหานคร พบว า
ศักยภาพของผูปกครองผูพิการซ้ําซอน บุคลากรทางการแพทย ศักยภาพของผูพิการซ้ําซอนการจัดการขององคกรทองถิ่น มี
อิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตของผูพิการซ้ําซอน ที่คาสัมประสิทธิอิทธิพลเทากับ .10, .43, .58 และ .28 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนตัวแปรนโยบายภาครัฐและเอกชนตอการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูพิการซ้ําซอน ที่พบวาไม
มีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตของผูพิการซ้ําซอน และตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมด สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตของผู
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พิการซ้ําซอน ได รอยละ 82ซึ่ง สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีแ ละงานวิจัยของหลายทานที่ ศึกษาเกี่ย วกับคุ ณภาพชีวิตผู พิการ
ซ้ํ า ซ อ น (Cunningham,T.R.,2011;Beccera,L.M.,2010;D'amelio,R., &Laganà,B.,2010; Zongker,J. W., 2011;
Slocombe,R.S., 2009; Brenna,B.A.,2010)
2. ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวาเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย4 ขอ แสดงใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู
พิการซ้ําซอน ขึ้นอยูกับศักยภาพของผูพิการซ้ําซอน บุคลากรทางการแพทย การจัดการของทองถิ่น และศักยภาพผูปกครอง ที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการซ้ําซอนใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรีตอไป
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซ้ําซอนในกรุงเทพมหานครผูวิจัยขอเสนอแนะเชิงวิชาการคือรัฐบาล
โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงเอกชนและ
องคกรสาธารณะประโยชนที่ดําเนินการเกี่ยวกับผูพิการซ้ําซอน ควรสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมทางการ
รักษา ดูแล ฟนฟู ใหแ กผูพิการซ้ํ าซอนในกรุ งเทพมหานครใหมากขึ้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพผูพิการซ้ําซอนให มากขึ้น ให
สามารถทันโลก ทันเหตุการณ โดยเฉพาะเรื่องของการประกอบอาชีพที่ตองใชเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารใหมากขึ้นกวาเดิม
นอกจากนั้น ในการจัดการขององคกรทองถิ่นกับเครือขาย โดยมีแพทยหรือบุคลากรทางการแพทย รวมกันกับผูปกครอง ผูมี
สวนเกี่ ยวของกับ คนพิ การซ้ําซอน ร วมกั นดํ าเนิ นงานเชิง บู รณาการให มากขึ้ นโดยเฉพาะบูร ณาการด านงบประมาณ เพื่ อ
ปฏิบัติงานในเชิงรุก ใหการชวยเหลือผูพิการแตละรายใหเหมาะสมกับความพิการซ้ําซอนอยางจริงจัง สวนขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย เปนสิ่งที่สืบเนื่องจากดานวิชาการ ซึ่งมีความสําคัญในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซ้ําซอนในกรุ งเทพมหานคร
โดยรัฐบาลและเอกชนควรกําหนดนโยบายความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ในการพัฒนาคนพิการซ้ําซอนใน
กรุงเทพมหานครใหสามารถชวยเหลือตนเองไดและมีอาชีพ มีความสงางามในการดําเนินชีวิต สามารถสรางความภูมิ ใจใหกับ
ตนเองได อยางยั่งยืน
เอกสารอางอิง
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ภาพลักษณ คุณภาพการใหบริการ การรับรูคุณคา และความพึงพอใจ กับความจงรักภักดีตอ
ตลาดน้ําวัดลําพญาของนักทองเที่ยวชาวไทย
ณัฐพงษ เตชะรัตนเสฏฐ1, บัณฑิต ผังนิรันดร2, อรุณรุง วงศกังวาน1, ปราณี ตรีทศกุล1, สิริอร จําปาทอง2,
กฤษณา ปลั่งเจริญศรี2, ปลื้มใจ สินอากร2 และบุญญาดา พาหาสิงห2
1

คณะวิทยาการจัดการ, 2วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับของภาพลักษณแหลงทองเที่ยว คุณภาพการให บริการ การรับรูคุณค า
ความพึ งพอใจ และความจงรั กภั กดี ข องนั กท องเที่ ย วชาวไทย และอิ ทธิ พ ลของภาพลั กษณ แ หลง ท องเที่ย ว คุ ณภาพการ
ใหบริการ การรับรูคุณคา และความพึงพอใจ ตอความจงรักภักดีของกลุมนักทองเที่ยว ตลาดน้ําวัดลําพญา อํ าเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คนโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ 26 - 35 ปมีสถานภาพโสดมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพพนักงานบริษัท /
ลูกจาง และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน10,001 – 20,000 บาท มีความจงรักภักดีอยูในระดับมาก มีการรับรูภาพลักษณของแหลง
ทองเที่ยว คุณภาพการใหบริการคุณคา และความพึงพอใจอยูในระดับ มาก นอกจากนี้ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา
คุณภาพการใหบริการความพึงพอใจ และภาพลักษณแหลงทองเที่ยวมีผลตอความจงรักภักดีในกลุมนักทองเที่ยว ตลาดน้ําวัด
ลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมโดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้สามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 37.3
คําสําคัญ: ภาพลักษณ, คุณภาพการใหบริการ, การรับรูคุณคา, ความพึงพอใจ, ความจงรักภักดี
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The Image, Service Quality, Perceived Value, and Satisfaction Affecting
Loyalty to Wat Lam Phaya Floating Market of Thai Tourists
Abstract
The purposes of this research were to study levels of the tourist resort’s image, service quality,
perceived value, satisfaction,the loyalty of Thai tourists, and to study the influences of the tourist resort’s
image, service quality, perceived value, and satisfaction on the loyalty of Thai tourists to Wat Lam Phaya
Floating Market, Bang Lane district, Nakhon Pathom province. The research sample consisted of 400 Thai
tourists who visited Wat Lam Phaya Floating Market, Bang Lane district, Nakhon Pathom province. A
questionnaire was used as the data collecting instrument. Statistics employed to analyze data were the
mean, standard deviation, and multiple regression analysis. Research findings showed that the majority of
Thai tourists who responded to the questionnaire were females, aged 26 – 35 years, with single status,
with an occupation as company employees/wage earners, and with a monthly income of 19,001 – 20,000
baht. Their level of loyalty to Wat Lam Phaya Floating Market was at the high level. Their perception
levels of tourist resort’s image, service quality, value, and satisfaction were also at the high level.
Furthermore, results of hypothesis testing showed that service quality, satisfaction, and tourist resort’s
image affected Thai tourists’ loyalty to Wat Lam Phaya Floating Market, Bang Lane district, NakhonPathom
province. These three variables could be combined to predict Thai tourists’ loyalty to Wat Lam Phaya
Floating Market by 37.3 per cent.
Keywords: The Image, Service Quality, Perceived Value, Satisfaction, Loyalty
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บทนํา
ประเทศไทยเริ่มใชยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเปนแนวทางหนึ่งของการพัฒนาประเทศ มาตั้งแต พ.ศ.
2467 ในสมัยพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน ซึ่งไดมีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้น มีสํานักงาน
ตั้งอยูที่กรมรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ มีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติไดรูจัก
ประเทศไทยมากขึ้น (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2551) จนกระทั่งปจจุบัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก็ไดใหความสําคัญการสงเสริมการทองเที่ยว ในยุทธศาสตรที่ 7 ดานการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ ซึ่งไดเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในหลายดาน เชน การผลักดันใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการคมนาคม พั ฒนาแหล งท องเที่ย วทางเลื อก การประชาสัม พั นธ การทองเที่ ย วโดยใชสื่ อโซเซลมีเ ดี ย (Social
Media) เพิ่มมากขึ้น เปนตน โดยมีจุดมุงหมายหลักเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการประชาสัมพันธ (จิรยุทธบุญแตง, 2546)
ในประเทศไทยนับไดวาแหลงทองเที่ยวหลายแหงที่มีชื่อเสียง อาจจะไมจําเปนตองอาศัยการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวแลว เพราะวา จัดอยูในประเภทแหลงทองเที่ยวที่มีความหนาแนนและอิ่มตัว หรือเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมอยู
แลว มีกลุมลูกคาประจําที่เดินทางเขามาตลอดทั้งป ซึ่งในตลาดการทองเที่ยวที่หนาแนนและอิ่มตัวปลายทางของการทองเที่ยว
ที่มีการแขงขัน ควรออกแบบกลยุทธทางการตลาดเพื่อสงเสริมความภักดีและสรางความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา (Baloglu,
2001; Yoon &Uysal, 2005) จากการทบทวนงานเขียนเรื่องความภักดี แสดงใหเห็นวาการซื้อซ้ํา และหรือการมาเยือนซ้ํา
มักเปนสิ่งที่นาปรารถนาที่อยากจะใหเกิดขึ้นกับกลุมลูกคาหรือนักทองเที่ยว (Alegre&Juaneda, 2006; Oppermann,2000)
เพราะนักทฤษฎีทางการทองเที่ยวเชื่อวาตนทุนการตลาดที่ใชดึง ดูดใหลูกคามาซ้ํานั้น ต่ํากวาตนทุนที่ตองใชกับนักทองเที่ยว
ที่มาครั้งแรก (Alegre&Juaneda, 2006) Fornell andWernerfelt (1987) พบวาตนทุนที่เกี่ยวของกับการรักษาลูกคาที่มีอยู
นั้น ต่ํากวาตนทุนที่เกี่ยวของกับการหาลูกคาใหม ดังนั้นจึงมีผลใหไดรับผลกําไรเพิ่มขึ้น (Chi &Qu, 2008) นอกจากนี้ ลูกคาที่
ภักดีมักจะบอกตอแบบปากตอปาก (WOM) โดยไมตองเสียคาใชจาย และยังเพิ่มศักยภาพของเครือขายของนักทองเที่ยว ทั้ง
ญาติแ ละเพื่อน ให ใชผ ลิตภั ณฑและบริ การ (Shoemaker & Lewis, 1999) จะเห็นไดวา ความภักดีของลูกคา จะส ง
ผลตอบแทนที่ดีเปนพิเศษ จึงเปนสวนประกอบของกลยุทธพื้นฐานสําหรับองคกรตางๆ
แนวคิดของปรมาจารยการดานการทองเที่ยว ไดอธิบายใหเห็นถึงการเชื่อมโยงความสัม พันธระหวางปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยเสนอแนะวา สิ่งที่สําคัญซึ่งสงผลทําใหเกิดการกระตุนการทองเที่ยว ไดแก ตลาดการทองเที่ยว
แหลงการทองเที่ยว ระบบการทองเที่ยว และการใหบริการการทองเที่ยว ซึ่งแตละปจจัยลวนแตเปนสิ่งที่เ ชื่อมตอถึงกัน แต
ทายที่สุดแลว ผลลัพธปลายทางที่ตองการ คือ การเนนการสงเสริมการทองเที่ยวอยางเปนระบบเพื่อใหนักทองเที่ยวเดินทาง
กลับมาทองเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง แนวคิดดังกลาวก็แสดงใหเห็นวา ทุกปจจัยลวนแตตอบสนองตอการกระตุนการทองเที่ยวแทบ
ทั้งสิ้น การเสริมสรางความภักดี ก็เปนแนวทางสําคัญในการกําหนดการทองเที่ยวได ในบริบทของการทองเที่ยว ความเขาใจใน
ตัวกําหนดความภักดีของนักทองเที่ยว เปนปรากฏการณใหมที่ยอมรับกันในระดับบริหารซึ่งเปนที่ดึงดูดตอภาพรวมและตัว
บุคคล (Darnell & Johnson, 2001) เมื่อความภักดีของนักทองเที่ยวมีบทบาทที่พัฒนาได จึงไมนาประหลาดใจเลยที่มี
การศึกษามากมายเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลซึ่งนําไปสูความภักดีของลูกคา (Chi &Qu, 2008) แมวาสวนใหญจะไมไดใสใจ
เรื่องที่เกี่ยวกับปลายทาง มีหลายงานวิจัยที่ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยนําของความตั้งใจซื้อซ้ํา รวมถึงความพึงพอใจ (Baker &
Crompton, 2000; Kozak, 2001; Petrick, Morais, & Norman, 2001) การตั้งคุณภาพ (Baker & Crompton, 2000)
ทั ศ นคติ (McDougall & Levesque, 2000; Lee, Yoon, & Lee, 2007; Parasuraman&Grewal, 2002;
Petrick&Backman, 2002) และภาพลักษณของปลายทาง (Baloglu&McCleary, 1999; Court & Lupton, 1997; Chon,
1992; Chi &Qu, 2008) การศึกษาในอดีต (Baloglu&Mc Cleary,1999;Chi&Qu, 2008)ไดชี้ แนะวา ภาพลั กษณ ของ
ปลายทางมี อิทธิ พ ลต อนั กเดิ นทางในกระบวนการเลื อกปลายทาง การประเมิ นการเดิ นทาง และจุ ด มุ ง หมายในอนาคต
ภาพลักษณของปลายทางมีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพที่รับรู ความพึงพอใจ และความตั้งใจที่จะกลับไปยังปลายทางเดิมอีก
(Bigne et al., 2001; Chi &Qu, 2008; Court & Lupton, 1997) ภาพลักษณเชิงบวกมาจากประสบการณเดินทางที่ดี ซึ่ง
ไดมาจากการประเมินจุดหมายปลายทาง ความภักดีของลูกคาจะเพิ่มขึ้นถาภาพลักษณของจุดหมายปลายทางมีผลโดยตรงกับ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมผานคุณภาพ ทัศนคติ และความพึงพอใจ ซึ่งมีอิทธิพลตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมตามลําดับ อีกนัย
หนึ่งก็คือ ยิ่งภาพลักษณดีเทาไร ความเปนไปไดที่นักทองเที่ยวจะกลับมาอีกก็มีมากเทานั้น
นักวิจัยหลายทานไดเสนอแนะวา ภาพลักษณมีบทบาทตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยว (Bigne et al. 2001; Fakeye&
Compton, 1991; Lee, Lee, & Lee, 2005) โดยทั่วไปพฤติกรรมของนักทองเที่ยวประกอบดวยสามระยะ เริ่มจากทางเลือก
ของปลายทางที่จะไป ผลจากการประเมิน และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมที่ตามมา ผลจากการประเมินรวมถึง ความตั้งใจจะไป
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เยือนอีกครั้ง และความยินดีที่จะแนะนําผูอื่น การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันของ คุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวเริ่มมีมาสองทศวรรษแลว (Beckham &Veldkamp, 1995;
Baker & Compton, 2000; Petrick, 2004; Petric&Backman, 2002; Petrick, Morais, &Morman, 2001; Tam, 2000)
นอกจากนี้ยังพบว านักวิจัยบางทานก็ไดเสนอแนะอีกวา การวัดทั ศนคติควรเชื่อมโยงกับการวัดความพึงพอใจ (Oh, 2000;
Woodruff, 1997) และบทบาทของทัศนคติอยูกึ่งกลางระหวางคุณภาพการบริการและความพึงพอใจ (Caruana, <Money,
&Berthon, 2000) นอกจากนี้ทัศนคติยังเชื่อมโยงกับผลประโยชนที่ไดรับจากราคาที่จายและแตกตางจากคุณภาพการบริการ
และความพึ ง พอใจ การวิ จัย เชิ งประสบการณพ บวาทั ศนคติ มีอิท ธิพ ลเชิ ง บวกตอความตั้ง ใจเชิ ง พฤติ กรรมในอนาคตและ
พฤติกรรมในปจจุบัน ดังนั้นตัวแปรในการประเมินการบริการ เชน คุณภาพการบริการ ทัศนคติ และความพึงพอใจ จึงเปนตัว
ทํานายความภักดีที่ดี (Baker & Crompton, 2000; Bojanic, 1996; Cronin et al., 2000; Petric, 2004; tam, 2000)
แมวาความพยายามในการวิ จัยโดยยึ ดหลักทฤษฎี ได พัฒ นาความเขาใจแนวความคิด ดานการบริ การในบริบทของ
อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว ความตองการในการขัดเกลาทฤษฎีและระเบียบวิธีโดยนําตัวแปรใหมและหรือ แกไข
โครงรางของแบบจําลองเพื่อเพิ่มพลังความสามารถในการทํานาย (Hutchinson, Lai, & Wang, 2009) ตัวอยางเชน คุณภาพ
การบริการ ไดรั บการตรวจสอบหาความจริงวาเปนป จจัย นําของความพึง พอใจของลู กคาสําหรั บงานวิจัย และประเมิ นการ
บริการสวนใหญในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว และแนวคิดอื่นซึ่งไดทดสอบเพื่อปรับปรุงความแมนยําในการทํานาย
ตัวอยางเชน ทัศนคติซึ่งไดรั บการตรวจสอบและเสนอใหเปนปจจัยนําตัวที่ สองของความพึงพอใจในการศึ กษา(Oh, 1999;
Petrick, 2004; Tam, 2000)
Crompton (1979) ไดเสนอไวอยางนาสนใจวา พื้นที่ซึ่งมีการจัดการพื้นที่เปนอยางดี จะทําใหเกิดประโยชนหลายดาน
ไดประโยชนจากนักทองเที่ยว และนักจัดการพื้นที่ นักทองเที่ยวก็จะเกิดแรงจูงใจ มองเห็นภาพลักษณที่ดี และมองเห็นคุณคา
ของแหลงทองเที่ยว นักจัดการพื้นที่ก็สามารถที่จะบริหารจัดการพื้นที่ใหเกิดประโยชนได โดยเฉพาะในปจจุบันประเทศไทยได
สงเสริ มให เกิ ดการบริห ารจั ดการพื้ นที่ ในหลายด านเพื่อสงเสริ มการท องเที่ย ว โดยเฉพาะในรูป แบบของตลาดน้ํ า ที่พ บว า
ปจจุบันมีการเกิดขึ้นหลายแหง และสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะการสรางอาชีพ สําหรับตลาดน้ํา
ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เชน ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดน้ําวัดดอนหวาย เปนตน
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อยูหางจากกรุงเทพมหานครเพียง 70 กิโลเมตร ไดมีการพัฒนาตลาดน้ําวั ดลําพญา
ขึ้นมาเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวทางเลือกใหกับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ตั้งอยูริมฝงแม น้ํานครชัยศรี(แมน้ําทา
จีน)อยูไมไกลจากกรุงเทพมากนักใชเวลาเดินทางประมาณ 30-40 นาที เปนสถานที่ทองเที่ยวที่เหมาะสําหรับผูที่นิยมชื่นชมกับ
บรรยากาศธรรมชาติริมน้ํารวมทั้งปลานานาชนิดนับแสนตัวแหวกวายรอนักทองเที่ยวดินทางมาสัมผัส ตลอดเสนทางเมื่อทาน
เดินทางเขาสูเขตอําเภอบางเลนทานจะไดเห็นวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบานในยานนี้ไดเปนอยางดี จากสองฝงถนนเปนทุง
นา ไร สวนที่เรียงรายสลับกันไปบงบอกถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบานในบริเวณนี้ซึ่งสวนใหญมีอาชีพทําการเกษตรปลูก
พืชผักผลไมเมื่อเดินทางถึงตลาดน้ําวัดลําพญาความประทับใจตั้งแตกาวแรกที่สัมผัสไดนอกจากบรรยากาศของตนไมนอยใหญ
ที่ใหความรมเย็นแลวยังมีรอยยิ้มของผูคนที่เดินผานไปมาและบรรยากาศการคาขายที่คึกคักเปนกันเองของแมคาจํานวนมากที่
ตั้งอยูบริเวณริมเขื่อนชายแมน้ําและในแพทางเดินตลอดริมแมน้ําหนาวัดลําพญานอกจากนี้แลวยังพบวามีแหลงทองเที่ยวอื่นๆ
บริเ วณใกลเ คีย ง ได แก การกราบนมัส การหลวงพอมงคลมานิมิ ต กราบนมัส การพระพุท ธรู ปศักดิ์สิ ทธิ์ "หลวงพ อมงคลมา
นิมิต" พิพิธภัณฑพื้นบานตลาดน้ําวัดลําพญาวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบริการลองเรือ-แพ ชมลําน้ําทาจีนเปนตน
เมื่อทําการวิเคราะหในเชิงพื้นที่แลวจะพบวา ตลาดน้ําวัดลําพญา นับไดวามีความเหมาะสมเปนอยางมากในฐานะที่จะ
เปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ แตก็ยังพบวาขาดความชัดเจนในนโยบายการสงเสริมใหนักทองเที่ยวไดกลับมาทองเที่ยวซ้ํา
หรือ การสงเสริมใหเกิดความจงรักภักดีกับแหลงทองเที่ยว ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน และศักยภาพของแหลงทองเที่ยว
มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุ นันทา มี วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของภาครั ฐในการ
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพรวมในการพัฒนา หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย ทางคณะผูวิจัยจึงมองเห็นถึงความสําคัญ
ในเรื่องของความจงรักภักดีของนักทองเที่ยวตลาดน้ําวัดลําพญา เพื่อที่จะไดพัฒนารูปแบบการสงเสริมใหเป นรูปธรรม และมี
ความชัดเจน เพื่ อเป นสวนหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่ง ยืน อันจะเปนการเสริมสรางอาชีพ และรายไดใหกับประชาชนในบริเวณ
ดังกลาวตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับของภาพลักษณแหลง ทองเที่ยว คุ ณภาพการใหบริการ การรับรูคุณคา ความพึงพอใจ และความ
จงรักภักดีของนักทองเที่ยวชาวไทยตอ ตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณแหลงท องเที่ยว คุณภาพการใหบริการ การรับรูคุ ณคา และความพึงพอใจ ต อ
ความจงรักภักดีของกลุมนักทองเที่ยว ตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย เพื่อตอบสนองตอวั ตถุประสงคการวิ จัยขอที่ 2 คือ ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวคุ ณภาพการ
ใหบริการการรับรูคุณคาและความพึงพอใจ มีผลตอความจงรักภักดีในกลุมนักทองเที่ยว ตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
การทบทวนวรรณกรรม
ความจงรักภักดีตอการทองเที่ยว
นักวิชาการทางดานการตลาดอยางเชน Yoon &Uysal, (2005) อธิบายความหมายของความจงรักภักดีของลูกคาวา
เปรียบไดกับ ภาพพจนของสัญญาใจที่ไมมีคําถาม (Image of Unquestioning Commitment) ซึ่งเปนสวนประกอบที่เกิดขึ้น
จากพฤติ กรรมซื่ อสัต ย ความภั กดี ที่ พอดีกับ ทัศ นคติ ความเชื่ อของบุ คคลผสมผสานกั บ การรั บ รู (Cognition) อื่ นๆความ
จงรักภักดีของลูกคาไมจําเปนตองเกิดจากพฤติกรรมเปนตัวขับดัน แตอาจเกิดจากความไมจงรักภักดี (Disloyal) กอนก็เปนไป
ไดเชน ลูกคาอาจอยูในระหวางการตัดสินใจซื้อสินคาในขณะเดียวกันก็อาจถามถึงขอมูลของคูแขงจากบริษัทที่ลูกคาซื้ออยูกอน
แลว เพื่อใหไดขอมูลมาเปรียบเทียบและชั่งใจเปนตัวชวยในการตัดสินใจซื้อ จนในที่สุดลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอบริษัทคูแขง
แทน เปนตน การทําการตลาดไมไดมีจุดมุงหมายใหลูกคาทุกคนตองมีความจงรักภักดีกันไปหมด แตเปนการปรับปรุงใหลูกคามี
การแสดงออกสะทอนกลั บมายั งองค กรหรือบริ ษัท เพื่อความเขาใจลูกคามากยิ่ง ขึ้น แนวคิด ของ Gamble; Stone; &
Woodcock แบงความจงรักภักดีออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) ความจงรักภักดีดานอารมณ (Emotional Loyalty) เปน
สภาวะของจิตใจ การมีทัศนคติ ความเชื่อและความปรารถนาของลูกคาที่มีตอองคกร สินคาหรือบริการ โดยบริษัทไดประโยชน
จากความจงรักภักดีของลูกคาจากทัศนคติและความเชื่อของลูกคาเอง เมื่อเจาะจงไปที่ผลของความจงรักภักดีนั้น ขึ้นอยูกับการ
ธํารงคงไวซึ่งความรูสึกพิเศษที่อยูในจิตใจของลูกคา โดยบริษัทควรแสดงใหลูกคาเห็นวา ความจงรักภักดี ของลูกคานั้นตองได
รางวัลดวยความสัมพันธที่ดีอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยที่รับรูไดจากการไดรับบริการ ซึ่งความจงรักภักดีที่ขึ้นอยูกับสภาวะอารมณ
ของลูกคาที่เกิดขึ้นไดจากความสัมพันธ ถึงแมวาการซื้อขายหรือการบริการที่เกิดขึ้นจะไมตรงกับความตอ งการของลูกคาไป
หมดทุกสิ่ง โดยพื้นฐานของตลาดมุงเนนความสัมพันธ การบริหารการจัดการกับความจงรักภักดีประเภทนี้ ขึ้นอยูกับใจความ
สําคัญ (Theme) ของบริษัท ในการเข าถึ ง การจัด การทางการตลาดกับ ลู กค า และ (2) ความจงรักภั กดี ที่เ กิ ดจากเหตุ ผ ล
(Rational Loyalty) ความจงรักประเภทนี้เกิดจากการกระทําที่มีใจชอบ เต็มใจ หรือนิยมชมชอบการไดรับบริการ ซึ่งเปนการ
กีดกัน ปองกันไมใหลูกคาเกิดการไปจงรักภักดีบริษัทอื่น อยางไรก็ตาม ลูกคา 1 คน อาจมีความจงรักภักดีไดมากกวา 1 บริษัท
หรือสินคาและบริการ ขึ้นอยูกับบางความรูสึกของลูกคา แลวแตบางโอกาส หรือบางเหตุการณการบริหารการจั ดการลูกคา
ประเภทนี้ บริษัทตองอาศัยแผนโครงสราง (Schemes) หรือระบบที่ประสานงานกันเพื่อกระตุนความจงรักภักดีใหเกิดขึ้นและ
เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นในการอธิบายนิยามของความจงรักภักดี อาจสรุปเปนตัวชี้วัดไดวา ความจงรักภักดีส ามารถอธิบายได
ดวย (1) พฤติกรรมที่แสดงออกโดยเฉพาะการใชบริการซ้ําและการสื่อสารแบบปากตอปากเพื่อสงผานความพึงพอใจ ความ
ประทับใจไปยังบุคคลรอบขาง (2) ทัศนคติ เปนความรูสึกเชิงบวกที่มีตอสินคาและบริการนั้นๆ เปนการซื้อสินคาและบริการที่
เปนไปอยางชื่นชอบ แตอยางไรก็ตามก็มีการโตแยงกัน การอธิบายความหมายผานคุณลักษณะทั้ง 2 อาจจะมีขอบกพรองใน
เรื่องของรายละเอียดของสินคาและบริการ เพื่อใหมีความครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับนิยามจะตองครอบคลุมคุณลักษณะ
ของสินคาและบริการดวย
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมเกี่ยวกับนิยามของความจงรักภักดีตอการทองเที่ยว อธิบายไดวา เปนความรูสึก
ผูกพันทางดานจิตใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสถานที่ทองเที่ยวเปาหมายนั้นๆ ใหความสําคัญกับสถานที่ทองเที่ยวในฐานะที่มี
ความสําคัญทางดานจิ ตใจ หากมีโอกาสที่ เหมาะสมก็พรอมที่จะเดินทางกลับมาทองเที่ยวซ้ําอีกครั้งหนึ่ งถึงแมวาจะไมมีการ
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โฆษณา หรือประชาสัมพันธก็ตาม แมวาจะมีทางเลือกที่ดีกวาก็ตาม นอกจากนี้ยังรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกในการบอกเลา
สิ่งที่พบเห็น สิ่งที่ประทับใจไปยังบุคคลรอบขางเพื่อใหเกิดความรูสึกเชนเดียวกับตนเอง
ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว
การวัดของภาพลักษณเปนเรื่องที่นักวิจัยการทองเที่ยวและผูประกอบการสนใจเปนอยางมาก (Echtner and Ritchie,
1993) การประเมิ นที่ถูกตองของภาพลักษณ เปนกุญ แจสําคัญในการออกแบบการตลาดและกลยุ ทธในการวางตําแหนงที่ มี
ประสิทธิภาพ (Echtner and Ritchie, 1993)Echtner and Ritchie (1991) ระบุสองวิธีพื้นฐานในการวัดภาพลักษณ แบบมี
โครงสรางและแบบไมมีโครงสราง แนวคิดแบบมีโครงสรางรวมถึงสวนประกอบของภาพลักษณมากมายซึ่งเดนและถูกรวมอยู
ในเครื่องมือที่ไดมาตรฐาน ซึ่งปกติจะเปนกลุมของความแตกตางทางภาษาหรือมาตรวัดลิเคิรท การศึกษาสวนใหญที่ปรับจาก
เทคนิคการวัดแบบมีโครงสราง ไดใชทั้งภาพลักษณที่มีสองมิติ คือ ภาพลักษณที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดและที่เกี่ยวกับอารมณ
(Baloglu&McCleary, 1999; Beerli& Martin, 2004; Milman&Pizam, 1995) แนวคิดแบบไรโครงสรางจะใชรูปแบบการ
วัดทางเลือกซึ่งเปนการบรรยายแบบอิสระในการวัดภาพลักษณ การศึกษานี้มีขอโตแยงวาการวัดภาพลักษณดวยสวนประกอบ
ที่เฉพาะเจาะจงนั้ นมั กจะล มเหลวในการวัด ความซับ ซอนของภาพลักษณ นั กวิ จัย บางคนใชแ นวคิด ไร โครงสร างในการวั ด
ภาพลักษณ (Dann, 1996; Reilly, 1990)Echtner& Ritchie (1993) แสดงใหเห็นวาการรวมกันของแนวคิดแบบโครงสราง
และไรโครงสรางนั้นจํ าเปนสําหรั บการวัดภาพลักษณที่ถูกตองแมนยํา วิ ธีการเหลานี้ร ะบุวาคําตอบจากคําถามปลายเปด ที่
เกี่ยวกับภาพลักษณ ชี้นําไปสูลักษณะที่เปนองครวมมากกวา และเปดโอกาสใหภาพลักษณซึ่งแตกตางกันของแตละปลายทางที่
ทําการศึกษานั้นมารวมกันMurphy (1999) และ Hsu, Wolfe, and Kang (2004) ไดใชวิธีการรวมกันของสองแนวความคิดใน
การวัดภาพลักษณ และไดสรุปวาวิธีการแบบคูกอใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งตอภาพลักษณตางๆ
คุณภาพการใหบริการ
หนึ่งในการวัดคุณภาพการบริการที่ใชมากที่สุดคือ SERVQUAL (Cronin and Taylor, 1992; Oh, 1999) แบบสอบถาม
SERVQUAL ถูกพัฒนาโดย Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1996) และวางแนวคิดของคุณภาพการบริการใหแตกตาง
กันระหวางคาดหวังของลูกคาและการประเมินการบริการที่ไดรับ ดังนั้น การบริการที่ไดรับตรงความคาดหวัง ก็จะเปนไปตาม
ความคาดหวังถึงแมวา แบบทดสอบ SERVQUAL จะใชวัดคุณภาพการบริการอยางกวางขวาง นักวิจัยหลายคนไดวิจารณถึง
ความสามารถในการประยุกตใช (Oh, 1999) งานวิจัยไดแสดงวาการวางกรอบความคิดแบบ SERVQUAL ใหกับคุณภาพการ
บริการ (Cronin & Taylor, 1992) และความผิดหวังที่มีความสําคัญเปนพื้นฐานสําคัญในการวัดคุณภาพการบริการนั้นยังไม
เพียงพอ (Carman, 1990) ในงานเขียนทางการตลาดมีคําแนะนําวาการวัดคุณภาพจากงานบริการที่งายๆนั้นยิ่งใหญกวาการวาง
แนวคิดในปจจุบันความพึงพอใจและทัศนคติเกิดความสับสน (Cronin & Taylor, 1992)Cronin and Taylor (1992) เสนอวา
ควรวัดและวางกรอบแนวคิดของคุณภาพของการบริการเหมือนกับทัศนคติ พวกเขายังแนะนําตอวาแบบสอบถาม SERVQUAL
นั้น เปนการวัดคุณภาพการบริการที่ดีกวา ถาใชเปนตัววัดการใหบริการ โดยไมนําความคาดหวังมาเปรียบเทียบ พวกเขาไดคนหา
แบบจําลองที่เกี่ยวกับการใหบริการเทานั้น (SERVPERF) แทน SERVQUAL ในสี่อุตสาหกรรม คือ ธนาคาร การควบคุมศัตรูพืช
ซักแหง และอาหารจานดวน (Cronin & Taylor, 1992) พวกเขาพบวาแบบโครงรางจําลองของ SERVPERF นั้นดีกวาทั้งสี่
อุตสาหกรรมหลังจากไดลดจํานวนคําถามจากสี่สิบสี่เปนยี่สิบสอง (50%) Crompton and Love (1995) and Petrick and
Backman (2002) ก็พบอีกวาการวัดการใหบริการเพียงอยางเดียวนั้นดีกวาการวัดที่ขัดแยงกันโดยนําความคาดหวังเขามาใชวัด
การวางกรอบแนวคิดลาสุ ด ไดแนะนํ าวิธีการวัดคุ ณภาพการบริ การแบบอื่นที่เหมาะสมกวาการใช SERVQUAL (Baker &
Crompton, 2000; Oh, 1999) มาตรวัดคุณภาพ SERV-PERVALของ Petrick and Backman (2002) ซึ่งยึดตามนิยามของ
Zeithaml’s (1998) ที่กลาววาคุณภาพ คือการตัดสินของผูบริโภคเกี่ยวกับความเยี่ยมยอดและเหนือชั้นโดยตลอดของผลิตภัณฑ
และบริการ คําถามการวัดคุณภาพนั้น เชื่อมโยงกับความเชื่อมั่นของการบริการ ที่หมายถึงการมีความคงเสนคงวา เปนสิ่งสําคัญ
ที่ สุ ด ในมิ ติ ข องคุ ณภาพสํ าหรั บ ผู จัด การการท องเที่ ย วและสั นทนาการ(Asubonteng, McCleary, & Swan, 1996;
Backman&Veldkamp, 1995; Howat, Crilley, & Milne, 1995; Knutson, Stevens, & Patton, 1995; Ostrowski,
O’Brien, & Gordon, 1994) และพบวาการวัดจากการใหบริการเพียงอยางเดียวเยี่ยมกวาการวัดจากความคาดหวังที่ไมมีการ
ยืนยัน (Crompton& Love, 1995; Petrick&Backman, 2002) การศึกษาปจจุบันจึงนําเอาคุณภาพกับมิติของคุณภาพที่
ปรับปรุงจาก Cronin และคณะ (2000) Gallarza and Saura (2006) ซึ่งมีความเหมือนกับมิติของ SERVQUAL
ความพึงพอใจ
ความพึงใจเปนความรูสึกทางบวก ความประทับใจ ของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งตรงกับความตองการ ไดรับความ
สนใจจากนักวิชาการทางดานการตลาดเปนจํานวนมาก รวมทั้งไดมีการจํากัดความไวหลากหลาย ดังเชน Kotler (2006) ได
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อธิบายวาความพึงพอใจของลูกคา หมายถึง ระดับความรูสึกของลูกคาที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบผลประโยชนของหนาที่
ของสินคา หรือการทํางานของสินคากับความคาดหวังของลูกคาความพึงพอใจวาลูกคาจะมุงความสนใจไปที่สินคาหรือบริการที่
ลุกคาสามารถประเมินผลในแงของหนาที่ของสินคาหรือบริการและบอกถึงความรูสึกที่เกิดขึ้น โดยกอนการซื้อและใชตราสินคา
ลูกคาจะมีการคาดหวั งผลของการใชสินค า ซึ่งการคาดหวังนี้ จะทํานายระดับของผลการดําเนินงานที่ลู กคาใช หลังใชสินค า
ลูกคาจะเปรียบเทียบผลงานจริงกับสิ่งที่คาดหวัง ดังนั้นลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและการกระทําจริง การ
ประเมินที่เปนบวกจะมีผลเปนที่พึงพอใจและการประเมินที่เปนลบจะมีผลไมพึงพอใจ Reilly (1990) ไดใหความหมายของ
ความพึงพอใจของลูกคาวา เมื่อลูกคากลับมากเปนเพื่อนกับเรา และเมื่อลูกคาขอบคุณในการรับบริการ หรือเมื่อลูกคาตองการ
สั่งสินคาหรือบริการเพิ่ม
การนิยามของนักวิชาการดังกลาวสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความสัมพันธระหวางรูปแบบและการคาดหวัง
ของลูกคา ถาผลลัพธออกมาเกินความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ แตถาไมไดเปนไปตามความคาดหวัง ลู กคาจะไม
เกิดความพึงพอใจ
การรับรูคุณคา
การรับรูคุณคาจะเปนการเปรียบเทียบระหวางตนทุนที่สูญเสียไปกับผลประโยชนคาดหวังที่ไดรับก็ตาม แตการวัดใน
ลักษณะดังกลาวซึ่งเปนปจเจก (Individual) ไมสามารถที่จะสรางเครื่องมือในการวัดโดยทั่วไปได (General Instruction)
Bourdeau(2005) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดคุณคาที่รับรูวา สมมติฐานซึ่งเปนที่มาของผลกระทบตอคุณคาการ
บริการที่รับรู (Perceived Service Value) คือ ความตั้งใจซื้อและพฤติกรรม คุณคาที่รับรูเกิดจากการสํารวจโดยใหลูกคา
ประเมินโดยรวมตออรรถประโยชนของสินคาและบริการบนพื้นฐานของการรับรูระหวางสิ่งที่ไดใหกับสิ่งที่ไดรับ กรอบแนวคิดนี้
ไดกลาวอางว าลูกคาจะมีส ติระลึกไดวาการให กับการรับ (Give-versus-get) จะเกิดเปนคุณคาแหงการรับรู สวนคุณคาการ
บริการมีความแตกตางกันระหวางประโยชน โดยการเปรียบเทียบผลประโยชนที่ไดรับจากการใชและตนทุนทั้งในรูปตัวเงินและ
ไมใชตัวเงิน ซึ่ง Bolton & Drew (1991) กลาววา การระบุเชิงปริมาณที่เชือ่ มโยงระหวางคุณคาและพฤติกรรมดานความตั้งใจ
ซื้อ เปนชนวนเหตุสุดทายที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเชิงผลไดในการบริการ โดยเฉพาะในเรื่องการมีสวนรวมในการปกปอง ซึ่งการ
เปรียบเทียบโดยรวมขององคประกอบด านผลิตภัณฑหรือบริการกับองคประกอบดานคุณคาที่สรรคสรางออกมานอกจากนี้
Bourdeau(2005) ยังไดเสนอเพิ่มเติมวา การประเมินคุณคาอยูภายใตองคประกอบดานสถานการณของความเสียสละและ
ภายใตขอบเขตที่ลูกคาจะอางอิงไปถึงได ดังนั้น เปาหมายสุดทายของการสรรคสรางคุณคาที่รับรู คือ ความเชื่อมโยงโดยตรงซึ่ง
เปนผลมาจากองคประกอบที่เกิดจากประสบการณที่ไดจากการซื้อนั่นเอง ซึ่งการประเมินจะเกิดจากการใหลูกคาเปรียบเทียบ
ความคุมคาของการไดรับบริการกับจํานวนเงินที่ตองจายออกไป การสรางคุณคาเมื่อเทียบกับเงินที่ตองจายไป การไตรตรอง
มาแลววาเปนการตัดสินใจที่ถูกตองที่สุดที่ไดใชบริการ รวมทั้งการคิดวาคุณคาทั้งหมดที่ไดรับจากผูใหบริการนั้นมีความยอด
เยี่ยมที่สุดทั้งนี้จากแนวคิดในการวัดหรือการประมาณคาคุณคาที่ไดรับจากกลุมลูกคาในบริบทตางๆ ลวนแตเปนการคาดคะเน
จากตัวลูกคาเปนสําคัญ
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว
คุณภาพการใหบริการ
ความจงรักภักดีของนักทองเที่ยว

การรับรูคุณคา
ความพึงพอใจ

ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวความคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) กลุม
ตัวอยางที่ใ ชในการวิ จัย ไดแก นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวตลาดน้ําวั ดลําพญา อํ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
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จํานวน 400 คนซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางโดยใชการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) ในวัน
เสาร – วันอาทิตย ชวง เวลา 10.00 - 15.00 ในแตละวันใชตัวอยาง จํานวนประมาณ 50 คนรวมทั้งสิ้น 8 วัน เนื่องเปนวันที่
ตลาดน้ําวัดลําพญาเปดใหบริการเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามใหกับ กทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยว
ตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมวิธกี ารดําเนินการวิจัยมีดังนี้
1. การรวบรวมขอมูลเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม โดยขอคําถามแตละขอไดมีการประยุกต
มาจากมาตรวัดของงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถามดวย
คา IOCและความเชื่อถือได (Reliability) ดวยคา Cronbach’s alphaกอนที่จะนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางจริง
การตรวจสอบเครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นการวิ จัย โดยหาวิ ธีข องครอนบาคอั ล ฟา (Cronbach’s Alpha) ผู วิจัย ได ส ร า ง
แบบสอบถามที่ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ จากมาตรวัด 5 ระดับแบบ
ลิเคอรทสเกล (Likert’s scale) แลวนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมเปาหมาย
(Pilot-test) จํานวน 40 คนเพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ไดคาCronbach’s Alpha ของมาตรวัดตัวแปรที่ศึกษาดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามดวยวิธีของCronbach’s Alpha
ตัวแปร
ความจงรักภักดี
ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว
คุณภาพการใหบริการ
การรับรูคุณคา
ความพึงพอใจ

Cronbach’s Alpha
.842
.798
.764
.769
.785

การทดสอบคาความเชื่ อมั่ นสอดคล องภายในของขอคําถามในแตล ะองค ประกอบของมาตรวั ด พบว าค าสั มประสิท ธิ์
แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha)มีค ามากกวา 0.7ผานตามเกณฑ ที่กําหนดจึ งเชื่ อถื อได วาขอคํ าถามมี คุณภาพ
เพียงพอในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง
2. การวิเคราะหขอมูลการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยนําขอมูลมาทําการวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา ไดแก คา
รอยละ ค าเฉลี่ ย และค าเบี่ย งเบนมาตรฐาน เพื่อตอบสนองวั ต ถุป ระสงคการวิ จัย ข อที่ 1 และทํ าการศึ กษาอิ ทธิ พ ลของ
ภาพลักษณแหลงทองเที่ยว คุณภาพการใหบริการ การรับรูคุณคา และความพึงพอใจ ตอความจงรักภักดีของกลุมนักทองเที่ยว
ตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลวจึงไดนํามาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ แลวสรุปผลการวิเคราะห
ขอมูล และตีความเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงเหตุผลเพื่อสรางขอสรุป การวิเคราะหขอมูลใชสถิติในการวิเคราะห ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา เพื่อแจกแจงใหเห็นถึงคุณสมบัติของประชากรที่ศึกษา รวมทั้งตัวแปรทุกตัว และมาตรวัดทุก
มาตรวัดที่ใชในการวิจัย
2. สถิติ เ ชิง วิเ คราะหเ พื่อทดสอบสมมติ ฐานการวิจัย ได แ ก การวิ เคราะห ดวยสมการถดถอยเชิ งพหุ (Multiple
Regression Analysis) มีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลการวิจัย
1.นักทองเที่ยวชาวไทยที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ 26 - 35 ปมีสถานภาพโสดมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีอาชีพพนักงานบริษัท / ลูกจาง และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน10,001 – 20,000 บาท มีความจงรักภักดีอยูในระดับ
มาก มีการรับรูภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว คุณภาพการใหบริการคุณคา และความพึงพอใจอยูในระดับมาก
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา คุณภาพการใหบริการความพึงพอใจ และภาพลักษณแหลงทองเที่ยวมีผลตอความ
จงรักภักดีในกลุมนักทองเที่ยว ตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมแสดงดังตารางที่ 2

515

ตารางที่ 2แสดงผลการวิเคราะหความจงรักภักดีในกลุมนักทองเที่ยว ตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมโดย
ใชวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ(Stepwise Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
t
Sig. Tolerance VIF
คาคงที่ (Constant)
1.178
.196
6.014**
.000
คุณภาพการใหบริการ
.267
.042
6.311**
.000
.834
1.200
ความพึงพอใจ
.265
.047
5.633**
.000
.718
1.393
ภาพลักษณแหลงทองเที่ยว
.202
.035
5.754**
.000
.760
1.316
2
r
= .614
Adjusted R
= .373
2
R
= .377
SE
= .367
หมายเหตุ :
คา VIF ที่เหมาะสมไมควรเกิน 5.00 ; คา Tolerance ไมควรนอยกวา .2000
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 2 ไดทําการทดสอบความไมสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ที่ใชในการวิเคราะห
พบวา คา Variance inflation factor (VIF) มีคาสูงสุดเทากับ 1.393 ซึ่งมีคาไมเกิน 5 และคา Tolerance มีคาต่ําสุดเทากับ
.718 ซึ่ ง ไม ต่ํ ากว า .2 ซึ่ ง แสดงให เ ห็ นว าตั วแปรอิ ส ระที่ ไ ด ทํ าการวิ เ คราะห ไม มี ค วามสั ม พั นธ กัน ซึ่ ง ไม กอให เ กิ ด ป ญ หา
Multicollinearity ซึ่งขอมูลดังกลาวมีความเหมาะกับการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Hair, J.F. et al., 2010)
ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรที่สามารถพยากรณความจงรักภักดีในกลุมนักทองเที่ยว ตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐมโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก คุณภาพการใหบริการความพึงพอใจ และภาพลักษณแหลง
ทองเที่ยวตามลําดับ โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้สามารถรวมกันพยากรณความจงรักภักดีในกลุมนักทองเที่ยว ตลาดน้ําวัดลําพญา
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมไดรอยละ 37.3
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณพบวาคุณภาพการใหบริการความพึงพอใจ และภาพลักษณแหลงทองเที่ยวมีผลตอ
ความจงรักภักดีในกลุมนักทองเที่ยว ตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมสอดคลองกับแนวคิดของ Lee และ
คณะ(2005)ซึ่งเปนนักวิชาการทางดานภาพลักษณการตลาด ไดอธิบายวา ภาพลักษณการตลาดเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ
ใหเกิดขึ้นกับกลุมลูกคา หากลูกคาเกิดความประทับใจตอภาพลักษณแลว ก็จะตัดสินใจในการกลับใชบริการและสินคาซ้ําใน
อนาคตไดงายขึ้น นอกจากนี้ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว จะทําใหนักทองเที่ยวเกิดความอยาก หรือกระตุนการทองเที่ยวได
ในหลายประเทศ ก็ประสบความสําเร็จในการสงเสริ มการทองเที่ย วผานการสร างภาพลักษณที่ เหมาะสมตามแตบริบทของ
สถานที่ สอดคลองกับแนวคิดของ Yoon และUysal (2005) ไดพัฒนากรอบความคิด เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวาง
แรงจูงใจ ความพอใจของการเดินทาง และความจงรักภักดีในบริบทของการเดินทางเพื่อลาพักรอน ผูเขียนไดแบงแรงจูงใจ
แบบดึงและแบบผลักโดยยึดเอาทฤษฎีแรงจูงใจของ Dann (1981) เปนหลัก ผลของการศึกษาระบุวาแรงจูงใจทั้งสองแบบมีผล
ตอความพึง พอใจในการเดิ นทางซึ่ ง มีอิท ธิ พ ลตอความจงรั กภั กดี เช นเดี ย วกั บ ผลการวิ จัย ของ Lee และคณะ (2007)
ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติ ความพึงพอใจ และการพูดแบบปากตอปากในบริบทของการเดินทางไปยังสถานที่
ทางประวัติ ศาสตร ที่ ยัง ไม มีการคนพบมาก อน(เขตควบคุ มทหาร) ผลพบว า ทั ศนคติ (ตามประโยชน ภาพรวม และด าน
อารมณ) มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของการเดินทาง ซึ่งสงผลไปยังการพูดแบบปากตอปาก การศึกษานี้ยืนยันการศึกษา
ที่มีมากอน ซึ่งระบุวา ความพึงพอใจเปนโครงสรางที่สําคัญ เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางทัศนคติของนักทองเที่ยวและ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Bigne et al., 2001; Cronin et al., 2000) Chen and Tsai (2007) ไดตรวจสอบวาปจจัย
ภาพลักษณคุณภาพของการบริการ และความพึงพอใจมีผลตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวอยางไร ผลการศึกษา
แสดงวาภาพลักษณคุณภาพของการบริการ และความพึงพอใจ มีผลโดยตรงตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ทั้งนี้เปนเพราะวา
ภาพลั กษณ จะคอยกระตุ นความสนใจ สร างคุ ณคาจู งใจ และความพึ งพอใจคาดหวัง เอาไว หากไดรั บ การตอบสนองตาม
ภาพลักษณที่ไดกําหนดไว ก็ยอมที่จะสงผลทําใหรับ รูคุณภาพการใหบริการ และพอใจตอการทองเที่ ยวได ซึ ่งจะเปนตัวแปร
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เชื่อมสําคัญอันนําไปสูความภักดีในการทองเที่ยวได การที่ภาพลักษณสงผลตอความพึงพอใจนับไดวาเปนสิ่งสําคัญเนื่องจาก
เปนความรูสึกที่ใกลเคียงกัน (Echtner& Richie 1991; Hunt, 1975)
นอกจากนี้การใหบริการที่มีคุ ณภาพ ที่ประทับใจ จะสรางความรูสึกพึงพอใจใหกับนักท องเที่ยวได เพราะวา เป น
ความคาดหวั งที่ ได รับ ตามความต องการ นักทองเที่ย วเดินทางมาทองเที่ย วก็ เพื่ อที่ จะพักผอน หากไดรั บการบริ การที่ ดี มี
มาตรฐาน ตามจํานวนเงินที่เสียไป ก็ยอมทีจ่ ะสรางความพอใจได สอดคลองกับแนวคิดของ Baker & Crompton, 2000 ใน
งานวิจัยการทองเที่ยวเชิงสันทนาการตอปลายทางถูกนํามาวัดเปนตัวแปรที่สําคัญในการคาดเดาการตัดสินใจของนักทองเที่ยว
โดยทั่วไปการตอปลายทางระบุไวสามชนิด คือ 1) ความตั้งใจที่จะเดินกลับไปอีก 2) การแนะนําใหผูอื่นไดทราบและ 3) การ
พูดปากตอปาก ความสัมพันธของความพึงพอใจที่มีตอความปลายทาง ไดผานการวิจัยในวงการการทองเที่ยวและการสันทนา
การเปนอยางดี โดยภาพรวมพบวาความพึงพอใจมีผลอยางมากตอความจงรักภักดี เชน ความตั้งใจที่จะกลับไปอีกครั้งใน
อนาคต และแนะนําใหผูอื่นไดทราบถึงแหลงทองเที่ยวที่ไดไปมา (Bigne, Sanchez and Sanchez, 2001; Castro, Armario,
and Ruiz, 2007; Chen and Tsai, 2007; Lee, Graefe, and Burns, 2004; Parasuraman, Zeithaml, and Berry,
1996; Yoon and Uysal, 2005)
ขอเสนอแนะ
1. การสงเสริมคุณภาพการใหบริการของตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ควรที่จะเนนการบริหาร
จัดการระบบการขนสงมวลชนที่ดจี ะทําใหเดินทางทองเที่ยวไดอยางสะดวกเพราะจากผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริการ
ในขอดังกลาวมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดในตัวแปรนี้ หากสามารถที่จะพัฒนาได จะทําใหเกิดการสงเสริมแหลงทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
นักทองเที่ยวจะเดินทางมาทองเที่ยวไดสะดวกสบาย และจํานวนนักทองเที่ยวจะเพิ่มขึ้น
2. การสรางความภักดีใหเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยวนั้นจะตองใหความสําคัญกับภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว โดยตอง
เน นการประชาสั ม พั นธ ภ าพลั กษณ ข องตลาดน้ํ าวั ด ลํ าพญาว าเป น สถานที่ ท องเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศมี สิ นค า ที่ จําหน ายมี ค วาม
หลากหลายเปนแหลงท องเที่ยวที่ ชาวบ านทองถิ่นเปนมิ ตรกับ นักทองเที่ย วมีวิถีชีวิต ความเปนอยูของชุมชนดั้งเดิมและการ
ทองเที่ยวที่มีความปลอดภัย เพราะภาพลักษณที่ดีจะสงผลทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจมาทองเที่ยวตลาดน้ําวัดลําพญา และจะ
ไดพบเจอกับการใหบริการและความพึงพอใจ ซึ่งจะนํามาสูการสรางความภักดีได
3.ตลาดน้ําวัดลําพญาควรที่จะมีการสรางกิจกรรมตาง ๆ ภายในตลาดน้ําอยางตอเนื่อง และเปนระบบ ในลักษณะที่
มุงเนนใหนักทองเที่ยวไดรับรูถึงภาพลักษณของตลาดน้ําวัดลําพญาวาเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศและภายในตลาดน้ําวัดลํา
พญายังมีรานอาหารใหเลือกรับประทานที่หลากหลายพอคา/แมคาใหบริการดวยความเต็มใจ สุภาพ ออนนอม และมีการดูแล
รักษาความปลอดภัย จากเจ าหน าที่เ ปนอยางดี เพราะกิจกรรมตาง ๆ ที่ทํ าขึ้น กั บคุณภาพการให บริการของพอค า /แมค า
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ดังกลาวจะนํามาสูการสรางความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยไดมากขึ้น การเรียนรูจะทํา
ใหเกิดความเขาใจ และความรูสึกเปนพวกเดียวกัน ซึ่งจะนําไปสูการเปนนักทองเทีย่ วที่มีความภักดีของตลาดน้ําวัดลําพญาได
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บทคัดยอ
การศึ กษาธุ รกิ จการตลาดยางพาราของกลุม เกษตรกรในเขตพื้ นที่ อําเภอกั นทรวิชั ย จัง หวั ดมหาสารคาม โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพทั่ วไปและการตลาดยางพาราของกลุ ม เกษตรกรในเขตพื้ นที่ อํ าเภอกั น ทรวิ ชั ย จั ง หวั ด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลูกยางพาราในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สวนใหญเปน
เพศชาย มีพื้นที่ถือครองในการทําการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 34.55 ไรตอครัวเรือน และมีเอกสารสิทธิ์เปนโฉนด มีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คนตอครัวเรือน แตพบวามีจํานวนแรงงานเฉลี่ย 2 คนตอครัวเรือน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีสมาชิก
เปนนักเรียน นักศึกษา หรือประกอบาอาชีพอื่นๆ (แรงงานแฝง) ซึ่งจะปลูกอยูในชวง 60-70 ตนตอไร และสวนใหญใชระยะ
ปลูก 3×7 เมตร ซึ่งพันธุที่ใหความนิยมในการปลูกคือพันธุ RRIM 600 จะกรีดยาง 2 วัน เวน 1 วัน ในชวงฤดูฝน และฤดูหนาว
แตจะพักหนายางในชวงฤดูรอน เนื่องจากใหปริมาณน้ํายางคอนขางนอย เกษตรกรกรในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม จะผลิตในรูปของยางแผนดิบและน้ํายางสดซึ่งผลผลิตหลักจะเปนยางกอน เนื่องจากมีกระบวนการผลิตงายที่สุด
และเหมาะสําหรับผูที่มีกําลังทรัพยนอยหรือผูที่เริ่มทําการผลิตใหมๆ โดยมีรายรวมทั้งหมด 2443.49 บาทตอไร มีตนทุนผัน
แปรเฉลี่ยหลังการเปดกรีด 301.09 บาทตอไร มีตนทุนคงที่เฉลี่ย 45.65 บาทตอไร และเกษตรกรมีรายไดสุทธิเฉลี่ย 2,079.35
บาทตอไร
การศึกษาดานการตลาดยางพาราพบวา เกษตรกรผูปลูกยางพาราในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ขายผลผลิตใน 2 ลักษณะคือ น้ํายางที่กรีดไดมาทําเปนยางแผนดินกอนแลวจึงขาย และขายในลักษณะของน้ํายางสด โดยกลุม
พอคารับซื้อที่บานของเกษตรกร และมีการนําขายที่สหกรณการเกษตร เมื่อขายใหกับสหกรณการเกษตรแลวก็จะนําไปขายที่
ตลาดกลางยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยและรอยเอ็ด แนวทางในการแกไขปญหาการตลาดยางพาราของกลุมเกษตรกร
ในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม คือ สงเสริมและพัฒนาดานการตลาดยางพาราในเขตพื้นที่ใหมากขึ้น ชวย
ใหเกษตรกรผูปลูกยางพารา มีความสามารถและศักยภาพในดานการตลาดยางพารา เพื่อใหกลุมเกษตรกรสามารถสรางความ
เขมแข็งและพัฒนาไปสูระบบตลาดที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นได
คําสําคัญ: การตลาด, ยางพารา, เกษตรกร
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Abstract
Business education, marketing of rubber farmers in the district Kantharawichai. Mahasarakham
province. The objective was to study the state of the timber market in general and farmers in the district
Kantharawichai, Mahasarakham province. The study indicated that rubber growers in the district
Kantharawichai. Mahasarakham province. Most are males. Has a holding of 34.55 hectares per farm
average for all households. And a document entitled a deed A number of family members per household
on average five people. It found that the average number of workers per household two people. This
may be due to a student or a member of Bayan Gol Others (Labour latency), which are planted in the
band of 60-70 regard rice and majority use. spacing of 3 × 7 meters which genetic provided popularity
in growing the genetically RRIM 600 to rubber two way the first day in rainy season and winter, but to
stay the rubber. in the summer before. Due to the amount of latex Messaging of at least. Farmers
organizations in the district Kantharawichai. Mahasarakham province. To be produced in the form of
rubber and latex. The main output will be a rubber before. Due process of the most suitable. For those
who are Securities at least or start a new production other. By a total of 2,443.49 baht per rai per cost
average variable after the knife 301.09 baht per rice the costs remain at an average of 45.65 baht per rice
and farm income net average. 2079.35 baht per rai.
The study found that the rubber market. Rubber growers in the district Kantharawichai. Skip sales
productivity in two ways latex rubber tappers have made the first and then sell. And sold in the form of
latex. By traders buy at the farmer's house. And is sold to agricultural cooperatives. When sold to an
agricultural cooperative, it will be sold at the central rubber market in the area Buriram and Roi-Et
Province. Approach to the problems of farmers in the rubber market Kantharawichai District. Is the
promotion and development of the timber market in the area more. Allows growers rubber Have the
ability and potential of the rubber market. To agricultural sector can create the intensity streng then
and develop into an effective marketing system par with other regions.
Keywords: Marketing , Rubber , Farmer
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บทนํา
ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจหลักหนึ่งที่สําคัญของโลก เนื่องจากเปน สวนประกอบในการผลิตทางดานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เปนตน ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารา
ทั้งสิ้น 16,889,686 ลานไร เปนยางพาราทีเ่ ปดกรีด จํานวน 11,773,064 ไร มีผลผลิตรวม 3.090 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 30.2
ของผลผลิตยางพาราทั้ง โลกนับเปนผลผลิตที่มีม ากอันดับหนึ่งของโลกรองลงมาคือประเทศอินโดนีเซีย มีผลผลิตรวม 2.790
ลานตัน หรือคิดเปน รอยละ 27.3 ของผลผลิตยางพาราทั้งโลก และอันดับ 3 คือประเทศมาเลเซีย ผลิตได 0.857 ลานตัน รวม
ผลผลิ ต ยางพาราทั้ ง 3 ประเทศ จํ า นวน 6.737 ล า นตั น ร อ ยละ 65.9 ของผลผลิ ต ยางพาราทั้ ง โลก
(http://www.sdoae.doae.go.th/web/rubber/53/1.pdf) ประเทศไทยเปนผูสงออก ยางพาราตลาดหลักของโลก นํารายไดเขาสู
ประเทศมาอยางตอเนื่อง มูลคาการสงออก ยางพาราในรอบป 2554 มีมูลคารวม 440,862.14 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 ซึ่งมี
มูลคาการสงออก 296,379.552 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร : 2555) ในกระบวนการรวบรวมยางพาราเพื่อการแปร
รูป ภาครัฐไดมีนโยบายใหเกษตรกรมีการรวมตัวเปนสถาบันเกษตรกรภายใตชื่อ สหกรณกองทุนสวนยาง...จํากัด เพื่อรวบรวม
น้ํายางพาราจากเกษตรกร สมาชิกแปรรูปเปนยางผึ่งแหง(Air Dry Sheet : ADS) และยางแผนรมควัน(Ribbed Smoke Sheet : RSS)
เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพยางและสรางอํานาจการตอรองกับพอคาคนกลาง โดยเปนโครงการที่รัฐบาลดําเนินการ
ตั้งแตป พ.ศ. 2536 จนถึงป พ.ศ.2540 มีการกอสรางโรงอบ/รมยาง ใหสถาบันเกษตรกร จํานวน 675 โรง
จังหวัดมหาสารคามเปนพื้นที่หนึ่งที่มีการปลูกยางพาราเพื่อความมั่นคงใหแกเกษตรกร ซึ่งการปลูกยางพาราถือเปน
อาชี พ ใหม ข องเกษตรกรในจั ง หวัด มหาสารคาม และพบว าในหลายๆพื้ นที่มี ค วามประสบผลสําเร็ จเป นที่ นาพอใจ ทํ าให
เกษตรกรเริ่มหันมาปลูกยางพารากันมากขึ้น แมวา ยางพาราจะเปนพืชที่มีศักยภาพในการปลูก แตพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น
บางสวนไมใชพื้นที่ที่ไดรับการสงเสริมหรือเปนพื้นที่ที่ไมเหมาะสม โดยกลุมเกษตรกรบางสวนปลูกโดยใชเงินทุนของตนเองหรือ
จากการกูยืม ซึ่งมีความเสี่ยงหลายดาน เชน สภาพพื้นที่ปลูก รวมทั้งเกษตรกรยังไมมั่นใจวาการปลูกยางพาราในพื้นที่ดังกลาว
มีความคุมคาแกการปลูกหรือไม ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาดานธุรกิจการตลาดยางพาราของกลุมเกษตรกรในเขต
พื้นที่ อํ าเภอกั นทรวิ ชั ย จั งหวั ด มหาสารคามวา โดยผลการศึ กษาดั ง กล าวจะเป นข อมู ล ที่ ช วยประกอบการตั ดสิ นใจของ
เกษตรกรที่สนใจทําสวนยางพารา รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถใชขอมูลนี้เปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย และ
วางแผนการตลาดยางพาราอยางยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาสภาพทั่วไปของกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพาราในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2. ศึกษาการตลาดของกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพาราในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้ งนี้ ใช วิธีเลื อกตัวอย างแบบเฉพาะเจาะจง(purposive sampling) โดยการรวบรวมข อมู ลจากกลุ ม
เกษตรผูปลูกยางพารา ในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 30 ราย จากทั้งหมด 40 ราย ใชวิธีการ
สัมภาษณแบบเผชิญหนาสําหรับการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห (บุญชม , 2532) จากนั้นนําขอมูลที่ได
นํามาวิเคราะหและสังเคราะห เพื่ออธิบายผลการศึกษา
ผลการวิจัย
สภาพทั่วไป
เกษตรกรผูปลูกยางพาราในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 41-50
ป จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) มีพื้นที่ถือครองในการทําการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 34.55 ไรตอ
ครัวเรือน และมีเอกสารสิทธิ์เปนโฉนด มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คนตอครัวเรือน แตพบวามีจํานวนแรงงานเฉลี่ย 2
คนตอครัวเรือน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีสมาชิกเปนนักเรียน นักศึกษา หรือประกอบอาชีพอืน่ ๆ (แรงงานแฝง) ซึ่งจะปลูกอยูใน
ชวง 60-70 ตนตอไร และสวนใหญใชระยะปลูก 3×7 เมตร ซึ่งพันธุที่ใหความนิยมในการปลูกคือพันธุ RRIM 600 จะกรีดยาง
2 วัน เว น 1 วัน ในชวงฤดูฝน และฤดูหนาว แตจะพักหน ายางในชวงฤดู รอน เนื่องจากใหป ริม าณน้ํ ายางคอนข างนอย
เกษตรกรกรในเขตพื้ นที่ อําเภอกั นทรวิชั ย จั งหวั ดมหาสารคาม จะผลิ ตในรูป ของยางแผ นดิบ และน้ํายางสด เนื่องจากมี
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กระบวนการผลิ ตงายที่สุ ดและเหมาะสํ าหรั บผู ที่ มีกําลั งทรัพ ยนอยหรือผู ที่เ ริ่ม ทําการผลิ ตใหมๆ โดยมี รายไดร วมทั้ง หมด
2,443.49 บาทตอไร ตนทุนผันแปรเฉลี่ยหลังการเปดกรีด 301.09 บาทตอไร(ตารางที่ 1) ตนทุนคงที่เฉลี่ย 45.65 บาทตอไร
ตนทุนทางการตลาด เชน คาบรรจุหีบหอ (กระสอบ ,ถุงปุย) คาน้ํามัน คาแรงงานขนสง ซึ่งรวมตนทุนทางการตลาดโดยฉลี่ย
17.40 บาทตอไร(ตารางที่ 2) จากตารางที่ 3-4 ผลผลิตและรายไดเฉลี่ยของกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพาราสวนใหญนิยมทําน้ํา
ยางกอนถวยเนื่องจากมีระบบการผลิตและการจัดการงายกวายางแผนดิบ ซึ่งจะจําหนายในจํานวนมากที่สุดเฉลี่ยเปนกิโลกรัม
ตอไรคือนําไปขายแบบรวมกลุม เชน ขายใหกับสหกรณ พอคารับซื้อ เปนตน โดยผลผลิตเฉลี่ยของน้ํายางกอนถวย อยูที่ 41.50
กิโลกรัมตอไร และยางแผนดิบ อยูที่ 20.69 กิโลกรัมตอไร(ตารางที่ 3) โดยรายไดเฉลี่ยของน้ํายางกอนถวยอยูที่ 1,702.62 บาท
ตอไร และยางแผนดิบอยูที่ 740.87 บาทตอไร(ตารางที่ 4) และเกษตรกรมีรายไดสุทธิเฉลี่ย 2,079.35 บาทตอไร(ตารางที่ 5)
การตลาดยางพารา
การศึกษาดานการตลาดยางพาราพบวา เกษตรกรผูปลูกยางพาราในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ขายผลผลิตใน 2 ลักษณะคือ น้ํายางที่กรีดไดมาทําเปนยางแผนดินกอนแลวจึงขาย และขายในลักษณะของน้ํายางสด ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1.) วิถีการตลาดยางพารา
ในกรณียางแผนดิบมีผทู ําหนาที่การตลาดรับซื้อหลายประเภท โดยเกษตรกรผูปลูกยางพาราจํานวน 5 ราย
จะทํายางแผนดิบที่ไดมาตรฐานจะขายใหกับสหกรณการเกษตร เกษตรกรผูปลูกยางพาราจํานวน 15 ราย ก็จะ
ขายใหกับพอคาเรที่ออกมารับซื้อที่บานของเกษตรกร เกษตรกรผูปลูกยางพาราจํานวน 5 ราย นํายางแผนดิบ
ไปขายใหกับรานคาที่รับซื้อในหมูบาน ตําบล อําเภอ เปนตน นอกจากนี้รานคาในเขตพื้นที่ตําบล หรืออําเภอยัง
มีตัวแทนออกไปรับซื้อยางตามหมูบาน ยางแผนดิบที่พอคารับซื้อก็จะขายใหกับโรงงานทํายางแผนรมควัน
สําหรับยางแผนดิบที่สหกรณการเกษตรกันทรวิชัยที่ซื้อไดและมาตรฐานก็จะขายผานตลาดกลางบุรีรัมย
และรอยเอ็ด โดยวิธีการประมูล (ภาพที่ 1)
2.) วิถีการตลาดน้ํายางสด
น้ํายางสดทีเ่ กษตรกรชาวสวนยางจํานวน 5 ราย ในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัยผลิตไดมีทางเลือกในการขาย
2 ทางเลือกคือขายใหกบั พอคาเรที่ออกตระเวนรับซื้อตามหมูบาน และขายใหกบั โรงงานทํายางแผนรมควันซึ่งมี
ทั้งดําเนินงานโดย สหกรณการเกษตรกันทรวิชัย สหกรณกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และที่ดาเนินการ
โดยเอกชนหรือกลุมเกษตรกร โดยสรางโรงรมเอง หรือเขาไปดําเนินการแทนสหกรณกองทุนสงเคราะหการทา
สวนยาง เมื่ อแปรรู ป เป นยางแผ น รมควั น แล วก็ จ ะขายให ส หกรณ การเกษตรกั นทรวิ ชั ย ทั้ ง หมดสหกรณ
การเกษตรกันทรวิชัย ก็จะขายผานตลาดกลางบุรีรัมย และรอยเอ็ด โดยการประมูล (ภาพที่ 2)
ปญหาการตลาดยางพารา
พบวาปญหาดานการตลาดยางพาราของกลุมเกษตรกรในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม คือ ปญหา
ราคายางพาราตกต่ํา ทําใหสงผลกระทบตอเกษตรกรผูปลูกยางพาราอยางมาก และคุณภาพของยางพาราที่กลุมเกษตรกรผลิต
เปนยางแผนดิบ หรือน้ํายางสดไดไมตรงความตองการของตลาด สาเหตุเนื่องจากสภาพแวดลอมในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม และปญหาราคายางพาราตกต่ํา
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ตารางที่ 1 ตนทุนเฉลี่ยตอไรในการผลิตยางพาราหลังการเปดกรีด
รายการ

บาท/ไร
[บาท]
301.09
60.63
58.98
1.65
8.11
4.41
1.65
2.05
4.07
3.82
0.11
0.12
0.02
226.32
1.90
7.60
4.20
4.55
89.28
89.28
23.51
4.52
1.52

ตนทุนผันแปร
คาใสปุยบํารุงตนยาง
- คาใสซื้อปุยบํารุงตนยาง
- คาแรงงานใสปุย
ตากําจัดวัชพืนตนยาง
- คาซือ้ ยากําจัดวัชพืช
- คาแรงงานฉีดยากําจัดวัชพืช
- คาแรงงานกําจัดวัชพืชดวยวิธีอื่นๆ
คาปองกันโรคและแมลง
- คาซื้อยาปองกันโรค
- คาแรงงานฉีดยาปองกันโรค
- คาซื้อยากําจัดแมลง
- คาแรงงานกําจัดแมลง
คาวัสดุสิ้นเปลืองในการทําสวนยาง
- คาแกสและแบตเตอรี่ใหแสงสวาง
- คาน้ํากรดฟอรมิค
- คายาทาหนายาง
- คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับปนกรีดยาง
- คาแรงงานจางกรีดรายวันตอป
- คาแรงงานในการผลิตรายวันตอป
- คาซอมแซมอุปกรณทางการเกษตร
คาไฟฟา
คาใชจายอื่นๆ
ตารางที่ 2 ตนทุนการตลาดในการผลิตยางพารา
รายการ

บาท/ไร
[บาท]
45.65
45.65
17.40
0.39
7.20
4.05
2.95
2.05
63.05

ตนทุนคงที่
คาเสื่อมราคาอุปกรณ
ตนทุนทางการตลาด
- คาหีบหอบรรจุ (กระสอบ, ถุงปุย)
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
- คาแรงงานขนสง
- คาธรรมเนียมสถานที่จําหนาย
- คาโทรศัพท
- คาอืน่ ๆ
รวมตนทุนคงที่และตนทุนทางการตลาด
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ตารางที่ 3 ผลผลิตเฉลี่ยตอไร ของผลผลิตยางพาราแตละชนิด
รายการ

เฉลี่ย
กิโลกรัม/ไร
20.69
41.50
62.19

1.ยางแผนดิบ
2.ยางกอนถวย
รวม

ตารางที่ 4 รายไดเฉลี่ยตอไร ของผลผลิตยางพาราแตละชนิด
รายการ

เฉลี่ย
บาท/ไร
740.87
1702.62
2443.49

1.ยางแผนดิบ
2.ยางกอนถวย
รวม
ตารางที่ 5 กําไร (ขาดทุน) ของเกษตรกรที่ปลูกยางพารา ป 2557 - 2558
รายการ

เฉลี่ย/ไร
[บาท]
2,443.49
(301.09)
(45.65)
(17.40)
2,079.35

รายไดรวมทั้งหมด
- หักตั้นทุนผันแปรหลังการเปดกรีด
- หักตนทุนคงที่
- หักตุนทุนทางการตลาด
กําไร

สรุปและอภิปรายผล
กลุมเกษตรกรผูปลูกยางพาราแตละรายในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นั้นสวนใหญเปนเพศชาย
มีอายุเฉลี่ย 41-50 ป จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) มีพื้นที่ถือครองในการทําการเกษตรทั้งหมด
เฉลี่ย 34.55 ไรตอครัวเรือน และมีเอกสารสิทธิ์เปนโฉนด มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คนตอครัวเรือน แตพบวามี
จํานวนแรงงานเฉลี่ย 2 คนต อครั วเรื อน ทั้ง นี้ อาจเนื่ องมาจากมี ส มาชิกเปนนั กเรี ยน นั กศึกษา หรือประกอบอาชี พอื่ นๆ
(แรงงานแฝง) ซึ่งจะปลูกอยูในชวง 60-70 ตนตอไร และสวนใหญใชระยะปลูก 3×7 เมตร ซึ่งพันธุที่ใหความนิยมในการปลูกคือ
พันธุ RRIM 600 จะกรีดยาง 2 วัน เวน 1 วัน ในชวงฤดูฝน และฤดูหนาว แตจะพักหนายางในชวงฤดูรอน เนื่องจากใหปริมาณ
น้ํายางคอนขางนอย เกษตรกรกรในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จะผลิตในรูปของยางแผนดิบและน้ํายางสด
เนื่องจากมีกระบวนการผลิตงายที่สุดและเหมาะ สําหรับผูที่มีกําลังทรัพยนอยหรือผูที่เริ่มทําการผลิตใหมๆ โดยมีรายไดรวม
ทั้งหมด 2,443.49 บาทตอไร ตนทุนทางการตลาด เชน คาบรรจุหีบหอ (กระสอบ ,ถุงปุย) คาน้ํามัน คาแรงงานขนสง ซึ่งรวม
ตนทุนทางการตลาดโดยฉลี่ย 17.40 บาทตอไร(ตารางที่ 2) จากตารางที่ 3-4 ผลผลิตและรายไดเฉลี่ยของกลุมเกษตรกรผูปลูก
ยางพาราสวนใหญนิยมทํ าน้ํ ายางกอนถวยเนื่องจากมีร ะบบการผลิต และการจัด การงายกว า ยางแผนดิ บ ซึ่ งจะจําหนายใน
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จํานวนมากที่สุดเฉลี่ยเปนกิโลกรัมตอไรคือนําไปขายแบบรวมกลุม เชน ขายใหกับสหกรณ พอคารับซื้อ เป นตน โดยผลผลิต
เฉลี่ยของน้ํายางกอนถวย อยูที่ 41.50 กิโลกรัมตอไร และยางแผนดิบ อยูที่ 20.69 กิโลกรัมตอไร(ตารางที่ 3) โดยรายไดเฉลี่ย
ของน้ํายางกอนถวยอยูที่ 1,702.62 บาทตอไร และยางแผนดิบอยูที่ 740.87 บาทตอไร(ตารางที่ 4) มีตนทุนผันแปรเฉลี่ยหลัง
การเปดกรีด 301.09 บาทตอไร ตนทุนคงที่เฉลี่ย 45.65 บาทตอไร และเกษตรกรมีรายไดสุทธิเฉลี่ย 2,079.35 บาทตอไร
การศึกษาดานการตลาดยางพาราพบวา เกษตรกรผูปลูกยางพาราในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ขายผลผลิตใน 2 ลักษณะคือ น้ํายางที่กรีดไดมาทําเปนยางแผนดินกอนแลวจึงขาย และขายในลักษณะของน้ํายางสด โดยกลุม
พอคารับซื้อที่บานของเกษตรกร และมีการนําขายที่สหกรณการเกษตร เมื่อขายใหกับสหกรณการเกษตรแลวก็จะนําไปขายที่
ตลาดกลางยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยและรอยเอ็ด โดยการประมูล

เกษตรกรผูปลูกยางพารา
น้ํายางสด
ยางแผนดิบ

สหกรณ
การเกษตร

พอคารับซื้อ

พอคาในอําเภอ
/ ตลาด

โรงงานผลิตยาง
แผนรมควัน

ตลาดกลาง
บุรีรัมย ,รอยเอ็ด

โรงงานผลิตยาง
แผนรมควัน

ตัวแทนรับซื้อ
ในตําบล

ผูใชในประเทศ

สงออก

ผูใชในประเทศ

สงออก
ภาพที่ 1 ภาพ วิถีการตลาดยางพารา ของกลุมเกษตรกรขายยางแผนดิบ ในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

527

เกษตรกรผูปลูกยางพารา

น้ํายางสด

ผูรับซื้อ

โรงงานทํายาง
แผนรมควัน

โรงงานผลิตน้ํา
ยางขน

สกย.

สหกรณ
การเกษตร
สงออก

เอกชน /
ชาวสวน

ผูใชในประเทศ

ยางแผนรมควัน

สหกรณการเกษตร
กันทรวิชัย

ตลาดกลางบุรีรัมย ,
รอยเอ็ด

สงออก

ผูใชในประเทศ

ภาพที่ 2 ภาพ วิถีการตลาดยางพารา ของกลุมเกษตรกรขายน้ํายางสด ในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
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ภาพที่ 3 ภาพยางแผนดิบ
ที่มา : ภาพถาย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ภาพที่ 4 ภาพ น้ํายางขน
ที่มา : ภาพถาย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ภาพที่ 5 ภาพ ตลาดรับซื้อยางพารา
ที่มา : ภาพถาย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

529

ขอเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปญหาการตลาดยางพาราของกลุมเกษตรกรในเขตพื้นที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
คือ สงเสริมและพัฒนาดานการตลาดยางพาราในเขตพื้นที่ใหมากขึ้น ชวยใหเกษตรกรผูปลูกยางพารา มีความสามารถและ
ศักยภาพในดานการตลาดยางพาราของตลาดประมูลทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะตองอาศัยหนวยงานของทางภาครัฐให
การสนับสนุนดูแลเปนพี่เลี้ยง เพื่อใหกลุมเกษตรกรสามารถสรางความเขมแข็งและพัฒนาไปสูระบบตลาดที่มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นได
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ผลการใชสารตรงความสนใจพัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
เชาวลิต สิริเนาวรัตน
email: chaowalits@rism.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาพัฒนาการในการอานจับใจความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ที่
อานสารตรงความสนใจโรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจั บใจความของ
นักเรียน ระหวางคะแนนกอนเรียนกับคะแนนหลังเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2558 โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 หอง โดยเลือกแบบสุมกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนเครื่องมือพัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (เกรด 9) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียน
รวมฤดีวิเทศศึกษา ประกอบไปดวยสารที่นักเรียนชายและนักเรียนหญิงใหความสนใจโดยการเลือกตรงกันจํานวน 24 เรื่อง
โดยแบงเป นแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์การอานจับใจความกอนเรีย น จํานวน 3 เรื่อง และหลังเรี ยน จํานวน 3 เรื่อง และ
แบบฝ กหั ด จํ านวน 18 เรื่ อง แต ล ะเรื่ อ งประกอบไปด ว ย เนื้ อเรื่ องและแบบฝ ก หั ด ปรนั ย มี 4 ตั วเลื อกเรื่ องละ 10 ข อ
วิธีดําเนินการ เริ่มดวย การทดสอบกอนเรียน และดําเนินการทดลองโดยใชสารตรงความสนใจนักเรียนพัฒนาการอ านจั บ
ใจความ 18 ครั้ง ครั้งละ ครั้งละ 1 ชั่วโมง 10 นาที แลวจึงทดสอบหลังเรียน การวิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความระหวางคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา
(1) นักเรียนที่อานสารตรงความสนใจมีคาเฉลี่ยของคะแนนการอานจับใจความสูงขึ้น (2) คะแนนการอานจับใจความหลัง
เรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: สารตรงความสนใจ, การอานจับใจความ
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The Effect of Using Reading Passages Relevant to Student’s Interest to
Develop Interpretive Reading Skill of Ruam Rudee Withet Suksa School in
Bangkok Metropolis
Chaowalit Sirinouwarat
email: chaowalits@rism.ac.th

Abstract
The purposes of this study were to (1) study the development of reading comprehension
of Mathayom Suksa three students reading interested in information at Ruamrudee International School,
Bangkok Metropolis. (2) compare the student’s reading comprehension before and after reading
Interested Information.
The medium used in this research aims to develop reading comprehension of students in
Mathayom Suksa Three in the first semester of the academic year 2015 at Ruamrudee International
School. The twenty-four experiments is in the interests of male and female students, consisting of three
pre-lesson assessments and another three post-lesson assessments, eighteen reading comprehension
exercises; where each includes a context and ten multiple choice exercises.
The Samples consisted of 30 random sampling Mathayom Suksa three students studying in
the first semester of the academic year 2015 at Ruamrudee International School, Bangkok
Metropolis.
The methodology of research were as following. First step prepared reading comprehension and
pretests. Afterwards eighteen experiments were used interested information to develop reading
Comprehension, one experiment use one hours ten minute and finally posttests. Data were
analyzed using the percentage, mean, standard deviation, t-test and compare score reading
comprehension before and after using interested information.
The findings were as follows: (1) The students’ reading interested in information was the
average reading comprehension score higher. (2) The students’ post – learning reading comprehension
was significantly higher than their pre – learning counterpart at the .01 level.
Keywords: Interested In Information, Reading Comprehension
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บทนํา
การอานจั บใจความเปนทั กษะที่ มุง เน นใหนักเรี ยนได รับ รูแ ละเข าใจในสารประเภทต างๆ และนําสาระจาก
ประเด็นสําคั ญที่ไ ดอานไปใช ในการพั ฒนาตนเองดังที่ สุ นันทา มั่ นเศรษฐวิท ย (2550:159)ได กลาวสรุปไดวา การอานจั บ
ใจความมีความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาของบุคคลไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ จัดไดวาเปนสวนหนึ่งของชีวิต ที่บุคคลทั้ง
ชายและหญิงจะขาดมิได ความสามารถในการอานของบุคคลในชาติยอมแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาของประเทศ ดังนั้นการอาน
จับใจความอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหเปนผูที่มีโอกาสในชีวิตและเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไป
การอานจับใจความเปนทักษะที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอมนุษยทุกเพศและทุกวัย โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 เนื่องจากนักเรียนสามารถนําทักษะการอานจับใจความนําไปใชพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยเฉพาะในดาน
การศึกษาตลอดจนนําความรูที่ไดนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ในปจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน
มากที่ประสบปญหาในการอานจับใจความและยังเปนปญหาสําคัญที่ครูผูสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ตองพบดังที่ ดรุณี
อินทรบัว (2550:4) ไดกลาวถึงปญหาการอานจับใจความพบวา นักเรียนยังไมบรรลุผลการเรียนรู คือ ไมมีความสนใจในการ
อาน ไมเห็นความสําคัญของการอาน ไมสามารถสรุปประเด็น หรือจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา ทําใหนักเรียนเบื่อหนายตอการเรียน
ความสนใจเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญสําหรับนักเรียนในการเรียนและการพัฒนาความรู ครูผูสอนควรให
ความสําคัญเพื่อนําไปปรับใชในการเลือกสารและกิจกรรมใหตรงกับความสนใจของนักเรียน วนิด า ศิริมาลา (2544:38) ได
กลาวเกี่ยวกับเรื่องนี้สรุปไดวา เมือ่ นักเรียนมีความสนใจ ก็จะแสดงพฤติกรรม เอาใจใส อยากรูอยากเห็นในสิ่งนั้น กระตือรือรน
ในการเขารวมทํากิจกรรม และติดตามอยางตอเนือ่ ง ดังนั้น ครูผูสอนควรเลือกสารใหตรงกับความสนใจของนักเรียนตามระดับ
ชวงอายุและการศึกษาในการเลือกสื่อที่ตรงกับความสนใจของนักเรียนจะทําใหการพัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําความรูที่ไดไปปรับประยุกตใชไดดวยตัวเอง จึงจําเปนที่ครูตองคนหาสื่อที่นักเรียนสนใจเพื่อฝก
ทักษะการอานจับใจความของนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนวัยที่ตอง
แสวงหาความรูเพื่อนําไปใชประโยชนในการเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงนําไปใชในการคนควาหา การเลือก
สารที่ตรงความสนใจของนักเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหการอานจับใจความมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดทําการ
วิจัยเรื่อง ผลการใชสารตรงความสนใจพัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผลของการวิจัยจะนําไปใชแกไขปญหาดานการอานจับใจความของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้
1.1 ศึกษาพัฒนาการในการอานจับ ใจความจากสารตรงความสนใจของนักเรีย นระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
1.2 เปรียบเทีย บผลสัมฤทธิ์การอานจั บใจความสารตรงความสนใจของนักเรียนระดับชั้นมั ธยมศึกษาป ที่ 3
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
สมมติฐานการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดตั้งสมมติฐาน ดังนี้
1. พัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงขึ้นหลังใชสารตรงความสนใจเปนสื่อ
2. ผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนโดยใชสารตรงความสนใจเปน
สื่อในการอานสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียน
รวมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร

533

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (เกรด 9) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2558 โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 หอง โดยเลือกแบบกลุม (cluster random) โดยใชกลุ ม
ตัวอยางจํานวน 3 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 30 คน
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนเครื่องมือพัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (เกรด
9) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา ประกอบไปดวยสารที่นักเรียนชายและนักเรียนหญิงใหความ
สนใจตรงกันจํานวน 24 เรื่อง โดยแบงเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความกอนเรียน จํานวน 3 เรื่อง และหลัง
เรียน จํานวน 3 เรื่อง และแบบฝกหัดจํานวน 18 เรื่อง แตละเรื่องประกอบไปดวย เนื้อเรื่องและแบบฝกหัดปรนัยมี 4 ตัวเลือก
เรื่องละ 10 ขอ
4. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ตองศึกษามีดังนี้
1. ตัวแปรตน ไดแก สารตรงความสนใจ
1. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ
นิยามศัพทเฉพาะ
การวิจัยครั้งนี้ไดใชศัพทในความหมายและขอบเขตดังนี้
1. การอานจับ ใจความ หมายถึง การคนหาประเด็ นสําคัญที่ ผูเขียนตองการนําเสนอตอผูอาน ผูอานตองทําความ
เขาใจเรื่องราวโดยสามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอยางไร
2. สารตรงความสนใจ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพประเภทบันเทิงคดี และสารคดีที่ตรงกับความสนใจในการอานของ
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา
3. ผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดมาจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการ
อานจับใจความกอนเรียนและหลังเรียน โดยขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่ อง ผลการใชสารตรงความสนใจพัฒนาการอานจับใจความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. สารตรงความสนใจ
1.1 ความสนใจ
1.1.1 ความหมายและความสําคัญของความสนใจ
ความสนใจ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน มีนักการศึกษาไดใหความหมายของ
ความสนใจไวดังนี้ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2550: 104) ไดสรุปความหมายคําวา สนใจ คือ ความชอบ ความสนใจจะเกิดขึ้น
เมื่อมีสิ่งเรามาจูงใจทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ ซึ่งความสนใจของผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันออกไป จากความหมาย
ของความสนใจดังกลาวจึงสรุปไดวา ความสนใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ และพึงพอใจ กระตือรือรนตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อยางใจ
จดจอตอสิ่งนั้นซึ่งมีผลตอการเรียนรูและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมภายในหองเรียน
ความสนใจมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทักษะตางๆ โดยเฉพาะการอานจับใจความ จําเปนตองใช
ความสนใจของนักเรียนชวยในการพัฒนา รุจิรา โพธิ์สุวรรณ (2540: 57-58) ไดอธิบายความสําคัญของความสนใจไวสรุปไดวา
ความสนใจมีความสําคัญทําใหนักเรียนมีสมาธิจดจอในสิ่งที่สนใจทําใหเกิดความอยากรูอยากเห็นตลอดจนตองการลงมือปฏิบัติ
ตามจุดมุงหมายจนสําเร็จตอไป กลาวโดยสรุป ความสนใจมีความสําคัญคือ เปนตัวเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูเดิมของ
ผูเรียนและทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ มีสมาธิ จนเกิดความใฝรูและติดตามในสิ่งที่สนใจจนกระทั่งลงมือปฏิบัติทําสิ่งนั้นจน
สําเร็จ
1.2 ความสนใจในการอาน
ความสนใจในการอานเปนเรื่องที่ครูผูสอนควรคํานึงถึงและเลือกสารใหตรงกับความสนใจของนักเรียนเพื่อ
ชวยทําใหนักเรียนมีสมาธิกับสารที่อานจนนําไปสูจุดมุงหมายที่ครูคาดหวัง คือการพัฒนาทักษะการอานจับใจความของนักเรียน
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ใหมีประสิทธิภาพ นักวิชาการหลายทานไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความสนใจในการอานของเด็กชายและเด็กหญิงที่อยูในชวงอายุ
14-15 ป ไดแก สุพรรณี วราทร (2545: 7-8) ไดศึกษาการเลือกอานหนังสือของเด็กวัยรุนสวนใหญพบวามีแรงจูงใจในการ
อาน คือ จากความสนใจของตนเอง รอยละ 91.50 รองลงมาจากคําแนะนําของเพื่อน รอยละ 29.50 จากบทแนะนําหนังสือ
และวิจารณ รอยละ 21.00 และจากคําแนะนําของญาติ รอยละ 11.50 หนังสือที่เด็กชวงอายุ 14-15 ป ทั้งเพศชายและเพศ
หญิงใหความสนใจอานคือ เรื่องสั้น รอยละ 65.00 รองลงมาคือ นวนิยายแปล รอยละ 49.00 นวนิยาย รอยละ 42.00 และ
สารคดี รอยละ 32.00 นอกจากนี้ในสวนบันเทิงคดีที่ไดรับความสนใจมากที่สุด 6 เรื่อง คือ เรื่องเกี่ยวกับการผจญภัย เรื่อง
ลึกลั บเหนื อธรรมชาติ เรื่ องประสบการณ ชีวิต เรื่ องตลก เรื่ องธรรมชาติ /สิ่ งแวดลอม และ เรื่องประวั ติศ าสตร ดั งนั้ น
ครู ผู ส อนจึ ง ควรเลื อกสารที่ ต รงความสนใจในการอ านของนั กเรี ย นชายและนั กเรี ย นหญิ ง เพราะการเลื อกสารมี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการอานจับใจความของนักเรียนเชนเดียวกัน
1.3 ความหมายของสารตรงความสนใจ
สารตรงความสนใจ สุปรี ดี สุวรรณบู รณ (2555)ไดใหความหมายของคําวา สาร (Message) หมายถึ ง
เรื่องราว ที่ถายทอดจากผูสงสารไปยังผูรับสารไดรับรู โดยแสดงออกทางภาษาหรือสัญลักษณ ที่สามารถทําใหเกิดการรับ รู
รวมกันได เชน ขอความที่พูด ขอความที่เขียน รูปที่วาด เรื่องราวที่อาน เปนตน สวนคําวา สนใจ ตามความหมาย
ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ไดใหความหมายวา การตั้งใจจดจออยูกับสิ่งใดเรื่องใดเปนพิเศษ และเมื่อนําคําวาสารมารวมกับคํา
วาตรงความสนใจจึงมีความหมายวา การแสดงออกถึงความสนใจตอสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางจดจอ นอกจากนี้ยังมีนักการ
ศึกษาไดใหความหมายไวดังนี้ อภิชัย สมนาม (2546:8) ไดกลาวสรุปความหมายสารตรงความสนใจ หมายถึง พฤติกรรมการ
อานที่แสดงออกถึงความชอบ ความสนใจสวนตัวตอเรื่องที่ไดอาน และนิติธร ป ลวาสน (2558) กลาววา สารตรงความสนใจ
หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นถึงความกระตือรือรน สนใจ อยากรูในเรื่องที่ไดอาน จากความหมายดังกลาวจึงสรุปได
วาสารตรงความสนใจ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพประเภทบันเทิงคดี และสารคดีที่ตรงกับความสนใจในการอานของนักเรียน
1.4 การเลือกสารตรงความสนใจ
การเลือกสารตรงความสนใจนอกจากจะเปนองคประกอบที่สําคัญตอการพัฒนาทักษะการอานจับใจความ
แลวยังมีประโยชนตอครูและนักเรียนที่จะไดรับประโยชนจากการเลือกสารตรงความสนใจ ดังที่ เพาเวลล (Powell 1963: 330
อางใน สุนทรียา คําหาญสุนทร 2547:43) ไดกลาวไวสรุปไดวา สารตรงความสนใจชวยใหนักเรียนเกิดสมาธิและติดตามเนื้อ
เรื่องที่เรียนอยางตั้งใจตลอดเรื่องที่เรียน สงผลนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดีตามไปดวย นอกจากนี้ นพรัตน เจริญผล
(2549: 57) ไดกลาวถึงสารตรงความสนใจสรุปไดวา ความสนใจเปนตัวเราผลักดันใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในเรื่องที่
เรียน เมื่อนักเรียนเกิดพฤติกรรมดังกลาวก็สามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนตอไป ดังนั้นการเลือกสารตรงความสนใจ จะ
เปนตัวชวยเราผลักดันใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน เกิดสมาธิและติดตามเนื้อเรื่องที่เรียนอยางตั้งใจ สงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดีตาม นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาทักษะและความสามารถในการอานทําใหนักเรียนเกิดความรูและความ
ชํานาญอีกดวย
2. การอานจับใจความ
2.1 ความหมายและความสําคัญของการอานจับใจความ
นักการศึกษาไดใ หความหมายของการอ านการอานจับใจความไวในลักษณะตางๆกันดั งนี้ อดิศร ขาว
สะอาด (2555: 14) ไดอธิบายไววา การอานจับใจความหมายถึง การเก็บสาระสําคัญของเรื่อง โดยผูอานสามารถสรุปใจความ
สําคัญของเรื่องไดวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอยางไร เพราะเรื่องที่อานจะประกอบไปดวย ใจความสําคัญ และพล
ความของแตละยอหน า จากความหมายที่ นักการศึกษาไดกลาวขางตน สรุปไดวา การอานจั บใจความหมายถึง การคนหา
ประเด็นสําคัญที่ผูเขียนตองการนําเสนอตอผูอาน ผูอานตองทําความเขาใจเรื่องราว โดยสามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่
อานไดวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอยางไร
การอานจับใจความ มีความสําคัญตอนักเรียนเพราะเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูรวมถึงนําความรูที่
ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของการอานจับใจความแตกตางกันไปดังนี้
สุนันทา มั่ นเศรษฐวิ ท ย (2550:159) ได กล าวถึ ง ความสําคั ญ ของการอ านจั บ ใจความไว วา มี บ ทบาทสําคั ญ ตอการพั ฒ นา
การศึ กษาของบุคคลทุกเพศ และทุ กวัย ความสามารถในการอ านของบุ คคลยั งสะทอนถึงการพัฒ นาประเทศที่จะได รับทั้ ง
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ทางตรงและทางออม กลาวโดยสรุป การอานจับใจความเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญในการแสวงหาความรูโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานการศึกษามีความสําคัญตอการนําความรูที่ไดนําไปใชประโยชนในดานการพัฒนาตนเองรวมถึงการพัฒนาประเทศชาติอีก
ดวย
2.2 ทฤษฎีการอานที่เกี่ยวของกับการจับใจความ
ทฤษฎีการอานที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความมีดังนี้
2.2.1 ทฤษฎีสกีมา (Schema Theory)
ทฤษฎีสกีมา (Schema Theory) เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของระหวางความรูเดิม(Prior Knowledge)กับความรู
ใหม(Procedural Knowledge)ที่สมองจะเชื่อมโยงเขาดวยกันหากเปนเรื่องที่คลายกัน ทฤษฏีสกีมาเกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่อง
นี้คือ สารบางเรื่องที่นํามาใชสอนในการอานจับใจความ นักเรียนเคยไดยินหรือรูจักมากอนแลว เชน เรื่อง ยักษวัดแจง ซึ่งเปน
ความรูเดิมของนักเรียน นักเรียนจะอานเขาใจไดเร็ว สวนเรื่อง ตามรอยสุสานพระเจาตาก เปนเรื่องที่นักเรียนมีความรูเดิมนอย
ก็จะใชเวลาในการอานมาก
2.2.2 ทฤษฎีปฏิบัติการเกี่ยวกับหนังสือเรียน (Text Processing Theory)
ทฤษฎีปฏิบัติการเกี่ยวกับหนังสือเรียน (Text Processing Theory) หรือบทเรียนที่นํามาใชเปนสื่อการ
อานในชั้นเรียนไดนําเสนอโดยแฮรริซ และฮอดเกซ (Harris & Hodges, อางใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย 2554:2-17) คือ การ
ปฏิบัติการปฏิสัมพันธ (Interactive Processing) เปนการนําทฤษฎีที่ 1และ2 มารวมกันโดยผูอานจะอานเนื้อเรื่องพรอมทั้ง
ศึกษาความหมายของคําศัพทไปพรอมกัน ในการวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดใชการปฏิบัติการปฏิสัมพันธ (Interactive Processing)
คือ การนํ าทฤษฏี ที่ 1 และทฤษฏีที่ 2 มาใชร วมกั นโดยการใหนักเรี ยนอานจับ ใจความสําคัญ จากเรื่อง พรอมทั้ ง คนหา
ความหมายของคํายากที่ปรากฏในเรื่องที่อาน
2.3 ทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการฝกอานจับใจความ
ในการวิจัยเรื่องนี้ไดใชทฤษฎีการเรียนรูของนักการศึกษาตอไปนี้เปนพื้นฐานในการดําเนินงานดังนี้
2.3.1 ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike 1931: 344 อางในสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย 2554:115) เปนทฤษฎีที่เนนการฝกฝนหรือการกระทําซ้ําๆเพื่อใหพัฒนาการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดคเกี่ย วของกับการ
อานจับใจความคือ กฎแหงความพรอม ผูวิจัยนําเรื่องที่นักเรียนสนใจนํามาใชเปนสื่อการอานจับใจความ และใชกฎแหงการ
ฝกหัด คือ ผูเรียนจะตองทําแบบฝกหัดจากเรื่องที่อาน และกฎแหงผล คือ ผลของคะแนนและพัฒนาการของผูเรียนที่ไดจาก
การอานจับใจความ หากนักเรียนมีคะแนนที่ออกมาสูง แสดงวามีพัฒนาการในการอาน
2.5 วิธีอานเพื่อจับใจความ
วิธีอานเพื่อจับใจความมีหลายวิธี แตละวิธีสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อชวยใหการอานจับใจความไดผลตรง
ตามวัตถุประสงค นักการศึกษาไดนําเสนอไวในแนวทางที่คลายกันไดแก ฮารริซ (Harris, 1972) แลปป และ ฟลัด (Lapp &
Flood, 1986: 87-92) และ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2550: 78-82) ไดอธิบายวิธีการอานเพื่อการจับใจความไวดังนี้
2.5.1 วิธีอานสํารวจ
วิธีอานสํารวจ คือการอานในใจโดยใช วิธีการกวาดสายตาเพื่อค นหาคําและกลุมคํ าอย างรวดเร็ว หรือคนหา
หัวขอที่ปรากฏในสารเทานั้น โดยไมคํานึงถึงรายละเอียดของเรื่องที่อาน นอกจากนั้น ในกรณีที่ผูอานมีเวลาจํากัด ใชใน
การคนหารายชื่ อหนังสื อ หัวข อของบทตางๆในหนาสารบัญ รวมถึ งใช ในการคนหาคํ าหรื อหั วขอสําคัญที่ จะนําไปใช
ประโยชน
วิธีอานสํารวจ เกี่ยวของกับกับการอานจับใจความ คือ กอนการเริ่มอานจับใจความ ผูอานตองทําความเขาใจกับ
คํายากที่ปรากฏในเรื่อง เพื่อตรวจดูความหมายกอนการอานจับใจความจากเนื้อเรื่อง
2.5.2 วิธีอานละเอียด
วิธีอานละเอียดเปนการอานทุกคําที่ปรากฏอยูในสาร โดยการอานลักษณะนี้ จําเปนตองใชสมาธิเพื่อไมให พลาด
ประเด็ นสําคั ญ ของเรื่ องวั ต ถุป ระสงคข องการอ านละเอีย ด เพื่ อป องกั นการอ านตกหล นคํ า กลุ ม คํ า และประโยคในสาร
โดยเฉพาะสารวิชาการที่มีคําศัพทเทคนิค

536

วิธีอานละเอียด เกี่ยวของกับกับการอานจับใจความ คือ ผูอานตองเขาใจประเด็นสําคัญของทุกยอหนาในเนื้ อ
เรื่องที่อาน แลวนําประเด็นเหลานั้นมาสรุปเปนใจความ ดังนั้นวิธีการอานละเอียดจึงเกี่ยวของกับการอานจับใจความ
3. ผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ
มีนักวิชาการตางๆไดใหความหมายของคําวา ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ เอกชัย ยุติศรี (2550: 8) ผลสัมฤทธิ์
ในการอานจับใจ หมายถึง คะแนนของผูเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบการอานจับใจความที่ผูวิจัยสรางขึ้น สอดคลองกับ
ยศวดี สุทธหลวง (2556: 6)ไดกลาวความหมายผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความสรุปไดวา ผลคะแนนของนักเรียนจากการทํา
แบบทดสอบหลั งเรี ยนโดยใชแบบทดสอบของผูวิจัยที่ส รางขึ้น จากความหมายผลสัมฤทธิ์ใ นการอานจับ ใจความสรุป ไดวา
ผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ หมายถึง คะแนนของผูเรียนที่แสดงถึงความสามารถที่เกิดจากความเขาใจในเนื้อหาของเรื่อง
ที่ไดอานไดมาจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความกอนเรียนและหลังเรียนตามรูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัย
สรางขึ้น โดยขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความ จําเปนอยางยิ่งที่ตองใชเครื่องมือในการวัด ซึ่งเรียกวา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545:96) (อางถึงใน ยศวดี สุทธหลวง (2556: 61-62) ไดกลาวถึง
ประเภทของแบบวัดผลสัมฤทธิ์แบงออกเปน 4 แบบคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดแบบถูก-ผิด แบบเติมคํา
แบบจับคู และแบบเลือกตอบ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ประเภทที่สอง คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรฐาน เปนการวัดผล
การเรีย นของผู เรี ยนทั่ วไป สรางโดยผูเ ชี่ย วชาญ มี การปรั บปรุงจนมี คุณภาพ โดยมีวิธีการดํ าเนินการสอนตลอดจนการให
คะแนนและการแปลความหมายคะแนน ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย ไดใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความกอนเรียนและหลังเรียนชนิดแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่องละ10คะแนน จํานวน 30 เรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัย
การรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ระหวางวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 ถึง
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยทดลองกั บนั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาปที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ป การศึกษา 2558
โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน รายละเอียดมีดังนี้
3.1 ศึ กษาคนคว าประเภทของเรื่องที่นักเรียนชายและนักเรีย นหญิงในช วงอายุ 14-15 ปสนใจตรงกั น
(ฉวีวรรณ คูหาภินันทน (2545: 47-51) และไพพรรณ อินทนิล (2546: 80-7) และทําการรวบรวมสารที่เปนบันเทิงคดี และ
สารคดีจากวารสาร หนังสือพิมพมติชน หนังสือศิลปวัฒนธรรม หนั งสือชีวจิต หนังสือสารคดี โดยพิจารณาใหสอดคลองกั บ
หลักการของ ฉวีวรรณ คูหาภินันทน (2545: 47-51) ไดทั้งหมด 35 เรื่อง
3.2 นําสารที่รวบรวมจํานวน 35 เรื่องไปใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา ชาย
และหญิง จํานวน 30 คนที่ไมใชกลุมตัวอยางอานและเลือกเรื่องที่นักเรียนชายและหญิงสนใจตรงกันไดจํานวน 24 เรื่อง โดย
แบงเปนแบบทดสอบกอนเรียน 3 เรื่อง แบบฝกหัด 18 เรื่อง และ แบบทดสอบหลังเรียน 3 เรื่อง
3.3 ทดสอบกอนเรียน 3 เรื่อง กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 คน โดยทําสอบพรอมกันทั้ง 3
ฉบับ ใชเวลาโดยเฉลี่ยฉบับละ 20 นาที แบบทดสอบเปนปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เรื่องละ10 ขอ โดยใหคะแนนขอถูก 1
คะแนน และขอผิด 0 คะแนน
3.4 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู เพื่อเตรียมความพรอมนักเรียน ดวยการสาธิตวิธีอานจับ
ใจความ เพื่อใหนักเรียนเขาใจวิธีอานกอนเริ่มกระบวนการทดลองใชเวลา 1 คาบ (1 ชั่วโมง 10 นาทีตามเวลาที่โรงเรียนรวมฤดี
วิเทศศึกษากําหนด)
3.5 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 -18 วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 10 นาที
จํานวน 18 ครั้ง โดยใชสารตรงความสนใจจํานวน 18 เรื่อง แตละเรื่องประกอบไปดวยเนื้อเรื่องและ คําถามชนิดปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก เรื่องละ10 ขอ
3.6 ทดสอบหลังเรียนจํานวน 3 เรื่อง โดยทําสอบพรอมกันทั้ง 3 ฉบับ ใชเวลาโดยเฉลี่ยฉบับละ 20 นาที
แบบทดสอบเปนปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เรื่องละ10 ขอ โดยใหคะแนนขอถูก 1 คะแนน และขอผิด 0 คะแนน
3.7 นําคะแนนที่ไ ดจากแบบทดสอบก อนเรี ยน แบบทดสอบหลั งเรียน และแบบฝ กหัดนํามาวิ เ คราะห
ขอมูลทางสถิติ
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การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
4.1 การศึกษาพัฒนาการในการอานจับใจความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ โรงเรียนรวมฤดี
วิเทศศึกษา โดยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดการอานจับใจความจํานวน 18 เรื่อง เรื่องละ10 ขอ เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
คะแนนเต็มเรื่องละ 10 คะแนน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการอานจับใจความ
4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความระหวางคะแนนกอนเรี ยนกับหลังเรี ยน วิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาที (t-test dependent) โดยใชโปรแกรม SPSS/PC+ (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ 2552: 59)
ผลการวิจัย
ผลการวิ จัย เรื่ อง ผลการใช ส ารตรงความสนใจพั ฒนาการอ านจั บ ใจความของนั กเรี ย นชั้นมั ธยมศึ กษาป ที่ 3
โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ศึกษาพัฒนาการในการอานจับใจความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 ที่อานสารตรง
ความสนใจโรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางคะแนน
กอนเรียนกับคะแนนหลังเรียน
1. ศึกษาพัฒนาการในการอานจับใจความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่อานสารตรงความสนใจโรงเรียนรวม
ฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการอานจับใจความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยอานสารตรงความสนใจ จํานวน 18 เรื่อง ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการอานจับใจความ โดยใชสารตรงความสนใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การอานจับใจความ
เรื่อง

x

S.D

1. ไมตะพด

5.73

0.73

2. ใบดํา ใบแดง ใบเหลือง

6.63

0.80

3. การเลนรําสวด

7.06

0.82

4. ดอกไมมงคลกับสารพันความหมาย

7.40

0.85

5. ภูมิปญญาไทยกับวิถีการกินของคนไทย

7.40

0.89

6. ร่ํารวยหรือยากจน

7.50

0.90

7. ยักษวัดแจง

7.70

0.74

8. โนเบล

8.00

0.74

9. กําเนิดคําวา บล็อก

8.03

0.71

10. ตามรอยสุสานพระเจาตาก

8.76

0.81

11. พิธีฝงคนทั้งเปนในหลุมหลัก

8.90

0.71
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12. เรื่องที่ถูกคนพบใหมของสุนทรภู

9.40

0.67

13. หอกลองสวนเจาเชต

9.36

0.71

14. กอเจดียทรายวันสงกรานต

9.10

0.71

15. ฝงลูกนิมิต

9.33

0.75

16. ๒๐ กันยายน วันเยาวชนแหงชาติ

9.56

0.56

17. กําเนิดชีวิตและวิวัฒนาการ

9.16

0.83

18. แซนดวิช

9.30

0.70

8.24

0.75

เฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 4.1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการอานจับใจความ โดยอานสารตรงความสนใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร ปรากฏวา คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่ไดจากการทําแบบฝกหัดการอานจับใจความ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 8.24 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.75 โดยเรื่อง
ที่ 16 คือ 20 กันยายน วันเยาวชนแหงชาติ มีคาเฉลี่ยสูงสุด 9.56 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.56 และเรื่องที่ 1 คือ
ไมตะพด มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 5.73 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.73 อันเนื่องมาจากนักเรียนเคยมีประสบการณ
เดิมในการอานมากอนแลวตามที่ทฤษฎีสกีมาไดกลาวไวจึงทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเรื่องที่ไดอานทําใหมีผลพัฒนาการใน
การอานจับใจความสูงขึ้นตามลําดับ

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปที่ 3 ระหวางคะแนนกอนเรียน
และหลังเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางคะแนน
กอนเรียนและหลังเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางคะแนนกอนเรียน
กับ
หลังเรียน
คะแนน
กอนเรียน
หลังเรียน

n
30
30

X

S.D.

12.50

2.40

28.5

1.16

t

*38.279

P* < .01
จากตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความระหวางคะแนนกอนเรียนกับคะแนนหลัง
เรียน พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัย ผลการใชสารตรงความสนใจพัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีดังนี้
1.1 พัฒ นาการการอานจับ ใจความเพิ่ม ขึ้น เนื่องจาก ผูวิจัยไดนําสารตรงความสนใจนักเรีย นชายและ
นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนตัวชวยเราผลักดันใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน ทําใหเกิดสมาธิ มีความเขาใจ
และติดตามในสิ่งที่สนใจจนกระทั่งลงมือปฏิบัติทําสิ่งนั้นจนสําเร็จ สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการในการอานจับ
ใจความที่ ดี ขึ้ นตามลํ าดั บ การสร างคํ า ถามจากเรื่ องที่ ต รงความสนใจของนั ก เรี ย นทั้ ง หมด 24 เรื่ อง ได ยึ ด หลั ก ตาม
วัตถุประสงคของบลูม (Bloom อางใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย 2545 : 83-84) วัดระดับการคิดขั้นตน คือ รู-จํา เขาใจ
และนําไปใช รอยละ50 จํานวน 5 ขอ และวัดการคิดขั้นสูง คือ วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา รอยละ 50 จํานวน
5 ขอ เปนขอสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เรื่องละ10 ขอ ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหไดคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนแบบฝกหัดการอานจับใจความสูงขึ้นเปนลําดับ โดยเรื่องที่ 1 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด และเรื่องที่ 16 มีคาเฉลี่ย
สูงสุด
1.2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในทางการอานจับใจความระหวางคะแนนกอนเรีย นกับคะแนนหลัง
เรียน พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีสาเหตุดังนี้
ทฤษฎีการอาน ที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ อันดับแรกไดแก ทฤษฎีสกีมา
(Schema Theory) เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของระหวางความรูเดิม(Prior Knowledge)กับความรูใหม(Procedural Knowledge)ที่
สมองจะเชื่อมโยงเขาดวยกันหากเปนเรื่องที่คลายกัน เนื่องจากสารบางเรื่องที่นํามาใชสอนในการอานจับใจความ นักเรียนเคย
ไดยินหรือรูจักความหมายของคํากอนแลวเนื้อเรื่องมีความเกี่ย วของกับความรูเดิมทํ าให นักเรียนอานเข าใจไดรวดเร็ว และ
ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike, อางใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย 2554:1-15) คือ กฎแหงความพรอม ผูวิจัยได
เตรียมความพรอมทั้งวิธีการอานจับใจความและนําเรื่องที่นักเรียนสนใจมาใชเปนสื่อประกอบการอานจับใจความ และใชกฎ
แหงการฝกหัด คือ นักเรียนเรียนจะตองทําแบบฝกหัดจากเรื่องที่อานจํานวนทั้งหมด 18 ครั้ง จากกระบวนการและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการอานจับใจความที่กลาวมาขางตนเปนสาเหตุทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา
กรุงเทพมหานคร สูงกวาคะแนนหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. เวลาที่ใชในการสอน ครูควรเลือกเวลาที่เหมาะสมเพื่อกระตุนความสนใจของนักเรียนนอกจากใชสาร
ตรงความสนใจ ควรศึกษาเกี่ยวกับสารที่มีลักษณะอื่นๆนอกจากสารตรงความสนใจ
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2. หากนําเรื่องที่มีคําราชาศัพทหรือคําศัพทเฉพาะทางไปใชสอน ครูผูสอนตองจัดแบงเวลาในการทํา
กิจกรรมในการสอนเทคนิคการอานใหกระชับเพื่อมีเวลาเพียงพอตอการทํากิจกรรมสอนพัฒนาทักษะการอานจับใจความในขั้น
ตอไป
3. ครู ภ าษาไทยควรศึ กษาหลักวิ เ คราะห ค วามยากง ายของสารโดยใช ฟราย (Fry) ประยุ กตใ ช กับ
ภาษาไทยโดย สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (Munsegvith, 1982: 219) เพื่อนําไปวิเคราะหสารที่จะนําไปใชเปนสื่อการอานใหตรง
กับระดับชั้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรใชสารที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อกระตุนความสนใจของนักเรียนในการพัฒนาทักษะการอานจับ
ใจความ
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการอานจับใจความกับทักษะอื่นๆเชน การฟง การเขียน
3. ควรใชเรื่องที่เปนกระแสหรือประเด็นที่นักเรียนใหความสนใจในชวงนั้นๆ นํามาประยุกตใชสอนเพื่ อ
พัฒนาทักษะการอานจับใจความ
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บทคัดยอ
การคนควาอิสระเรื่องการสรางระบบบริหารจัดการฐานขอมูลลูกหนี้และระบบลูกหนี้ของ โรงรับจํานํากนกพันธ มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางระบบบริหารจัดการฐานขอมูลลูกหนี้ เพื่อใหงายตอการรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสรุปผล มีขอบเขต
การศึกษาที่ระบบลูกหนี้ การศึกษานี้ดําเนินตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 6 ขั้นตอน ผูศึกษาเริ่มจากการ
คนควาขอมูลระบบ โดยการนําขอมูลที่สัมภาษณพนักงาน มาสรุปดวยแผนภูมิกางปลา เพื่อศึกษาขอบเขตของปญหา แลวจึง
วิเคราะหระบบ โดยเริ่มจากการออกแบบแผนภาพระดับสูงสุด และออกแบบแผนภาพการไหลเวียนของขอมูลรวมถึงแผนภาพ
แสดงความสั มพั นธ ของข อมู ล หลั งจากนั้นผูศึ กษาไดออกแบบระบบโดยวิเ คราะหแ นวทางการพัฒ นาระบบเพื่ อออกแบบ
โปรแกรมจากพจนานุกรมขอมู ล แล วจึง เริ่มการพั ฒนาโปรแกรม โดยเริ่มจากออกแบบแผนผังระบบ ใหส อดคลองกั บการ
พัฒนาโปรแกรม หลังจากนั้นผูศึกษาจึงออกแบบขอมูลนําเขา โดยเริ่มจากการออกแบบหนาจอการทํางาน แลวจึงออกแบบ
หนาจอรายงาน เมื่อผูศึกษาพัฒนาโปรแกรมสําเร็จจึงมีการวางแผน เพื่อนําระบบงานใหมไปใช และผูศึกษาไดแนะนําแนว
ทางการบํารุงรักษาระบบของระบบงานใหมเพื่อใหผูใชงานระบบเขาใจการใชงานระบบอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาคนควา
อิสระครั้งนี้ ผูศึกษามีการใชเครื่องมือโปรแกรมมายเอสคิวแอล ในการออกแบบแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูลจากการ
วิเคราะหแผนภาพกระแสขอมูลเพื่อสรางฐานขอมูล และผูศึกษามีการใชโปรแกรม Microsoft Access ในการออกแบบหนาจอ
การทํางาน หนาจอรายงาน และสรางระบบลูกหนี้ ซึ่งระบบงานใหมจะชวยให โรงรับจํานํากนกพันธ ลดขั้นตอนการทํางานที่
ซับซอนและมีการจัดการขอมูลลูกหนี้ที่ดีและชวยใหโรงรับจํานํากนกพันธ มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
คําสําคัญ: ฐานขอมูล ระบบลูกหนี้ การบริหารฐานขอมูล

543

Creating Kanokpun Pawnshop’s Accounts Receivable Database
Management System
Kanokpun Boonyasathien
Master of Science (Accounting Information Systems)
The University of the Thai Chamber Commerce
email: Kanokkawaiimemolody@gmail.com

Abstract
This independent study was to study about creating Kanokpun Pawnshop’s accounts receivable
database management system. The objective was creating Kanokpun Pawnshop’saccounts receivable
database management system, make it convenient to collect the data, analyze and summary data.
The scope of independent study was only the accounts receivable system. This study followed
the System Development Life Cycle (SDLC) which is 6 steps: first, the study started to research
information by interviewing employees to create a cause and effect diagram for studying the scope of
problems thenan analysis system to create a context diagram, data flow diagram level 0 and level 1, and
entity relationship diagram, after that, the study designed a data dictionary and began to develop the
program by drawing a site map of Kanokpun Pawnshop’s accounts receivable database management.
Next the study designed an input data form design screen and report. Finally, study planned
implementation and maintenance for users to have more understanding and effectiveness. This
independent study used the MySQL program to designs the entity relationship diagram to create the
database and the study developed input data, a screen and report with the Microsoft Access Program.
The new system can decrease procedures, create good accounts receivable database management,and
make operation more efficient and effective.
Keywords: Database, Accounts Receivable System, Database management
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บทนํา
ปจจุบันธุรกิจประเภทสินเชื่อมีคูแขงทั้งทางตรงและทางออมเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนธนาคารที่มีบริการบัตรเครดิต เพื่อ
มาทดแทนเงินสดธุรกิจสินเชื่อรถยนตและจักรยานยนตโรงรับจํานําของภาครัฐ เปนตน ประเภทสินทรัพยที่สามารถรับจํานําได
ลดนอยถอยลงตามยุคสมัย และคูแขงขันที่เติบโตสงผลใหในปจจุบันมีการแขงขันสูง เมื่อผูจํานําทําตั๋วจํานําหายจะตองมาที่โรง
รับจํานํา เพื่อคนวันและเดือนที่มาจํานํา รวมถึงเปนสินทรัพยที่นํามาจํานําและราคาที่รับจํานํา เพื่อยืนยันในการออกใบแทนตั๋ว
จํานําหรือใบแจงหาย แลวจึงนําไปใหสถานีตํารวจเพื่อทําบันทึกประจําวั น และนํ ามาประกอบการทําใบแทนตั๋วจํานําทําให
พนักงานเสียเวลาในการคนหาเอกสารเพื่อใหบริการขอมูลแกผูจํานํา
โรงรับจํานํากนกพันธ ยังคงมีการดําเนินงานดวยระบบงานเดิมที่มีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบเอกสารเปนหลักและ
ไมไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศใดๆ เขามาใชงาน ทําใหไมมีการทําระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูลลูกหนี้ขององคกร
สงผลใหมีศักยภาพทางการแขงขันนอยกวาองคกรที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และ
การจัดการขอมูลขององคกรใหงายตอการบริการและตอบสนองความตองการของผูบริหาร ประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
เร็ว ทําใหมีความเสี่ยงมากขึ้น โรงรับจํานํากนกพันธจึงควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเสริม การขาดการบริหารจัดการ
ขอมูล ที่ร วดเร็วและมีป ระสิ ทธิ ภ าพเพื่ อสนั บสนุนการวางแผนกลยุท ธใ นการบริ หารจั ดการลู กหนี้ จํานวนหลั กพั นคน ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วงจรการพัฒนาระบบศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน. (2548). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. นนทบุรี: บริษัท ไอดี
ซี อิ นโฟดิสทริบิวเตอร เซ็นเตอร จํากัด . ได สรุป เกี่ย วกับ วงจรการพั ฒนาระบบ (System Development Life Cycle
(SDLC)) ถูกนํามาใชเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดียิ่งขึ้น โดยการพัฒนาอยางเปนระบบมี 6 กระบวนการดังนี้
คนหาขอมูลระบบ (Research) เปนการเขาไปศึกษาดูขอมูลการใชงานระบบงานเดิมเพื่อวิเคราะหถึงปญหาและ
ความจําเปนตอการสรางระบบใหม รวมถึงขอบเขตของปญหาที่ประสบอยู แลวจึงศึกษาถึงความเปนไปไดของการพัฒนาระบบ
วิเคราะหระบบ (Analysis) เปนการรวบรวมขอมูลการทํางานระบบงานเดิม ที่มีการใชอยูในปจจุบัน และศึกษาทํา
ความเขาใจความตองการเพื่อนํามาพัฒนาระบบงานใหม
ออกแบบระบบ (Design) เปนการทําผลลัพธจากขั้นตอนการวิเคราะห ระบบมาพิจารณาถึงแนวทางในการพัฒนา
ระบบ
พัฒนาโปรแกรม (Development) เป นการเขีย นโปรแกรมจากขั้นตอนการออกแบบระบบไปสร างออกมาเป น
โปรแกรม จนกระทั่งเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบรอย
นําไปใช (Implementation) เปนการนําโปรแกรมมาติดตั้งระบบ และทดลองใชงานระบบ เพื่อตรวจสอบวาระบบมี
การทํางานอยางถูกตอง และการทํางานระบบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงาน
บํารุงรักษา (Maintenance) ขั้นตอนนี้เปนการดูแลรักษาระบบอยูตลอดเวลาที่มีการใชงานเพื่อใหสามารถใชงาน
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพเปนระยะเวลานาน
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อใหโรงรับจํานํากนกพันธ เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. เพื่อใหโรงรับจํานํากนกพันธ ลดความซ้ําซอนในการจัดการเอกสาร และจัดเก็บขอมูลในรูปแบบเอกสาร
3. เพื่อใหโรงรับจํานํากนกพันธ มีระบบฐานขอมูลลูกหนี้ สําหรับจัดเก็บขอมูลและสรางรายงานเสริมรูปแบบตางๆ ไว
ประกอบการตัดสินใจแกผูบริหาร
ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา
การเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาครั้งนี้มีการเก็บขอมูลประชากรจากการสัมภาษณพนักงานในองคกรรวมทั้งหมด 7
คน ประกอบไปดวย ผูจัดการฝายปฏิบัติการ เจาหนาที่ธุรการสินทรัพย เจาหนาที่ธุรการเอกสาร ผูจัดการฝายบัญชี พนักงาน
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บัญชี ผูตรวจสอบสินทรัพย พนักงานคุมสินทรัพย ตําแหนงละ 1 คนโดยเนื้อหาการสัมภาษณนั้น เกี่ยวกับปญหาที่พนักงานใน
องคกรกําลังเผชิญการสัมภาษณเปนการใชคําถามปลายเปด
การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดวิเคราะหความสัมพันธสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น โดยใชแผนภูมิกางปลา (Cause and
Effect Diagram) เปนเครื่องมือเพื่อหาสาเหตุของปญหา จากการเก็บขอมูลพนักงานทั้งหมด 7 คน มีพนักงาน ใหขอมูลปญหา
ดานการบริหารลูกหนี้ ปญหาดานเทคโนโลยี และปญหาดานระบบงาน
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดวิเคราะหระบบ โดยเริ่มจากแผนภาพระดับสูงสุด (Context Diagram)มีบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของกับ
ระบบ 2 สวน คือ ลูกหนี้ และโรงรับจํานํา ดังนี้

ภาพที่ 1 แผนภาพระดับสูงระบบบริหารจัดการฐานขอมูลลูกหนี้โรงรับจํานํากนกพันธ
หลังจากที่ไดจัดทําแผนภาพขอมูลระดับบนสุด (Context Diagram) เพื่อดูภาพรวมของระบบ ผูศึกษาไดนําขอมูล
การวิ เคราะหสําหรับเขียนแผนภาพการไหลเวียนของข อมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram) เพื่ อศึกษาระบบ โดยมี 4
กระบวนการ ไดแก บันทึก/คนหาขอมูล เรียกรายงานเสริม ใหบริการลูกหนี้ กูเงิน/ชําระเงินกู/ ชําระดอกเบี้ย ดังนี้
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ภาพที่ 2 แผนภาพการไหลเวียนของขอมูลระดับ 0 ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลลูกหนี้โรงรับจํานํากนกพันธ
หลังจากที่ไดเขียนแผนภาพการไหลเวียนของขอมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram) ผูศึกษาไดใชเครื่องมือโปรแกรม
มายเอสคิวแอล(MySQL) ในการสร างแผนภาพแสดงความสัมพั นธของขอมูล (Entity Relationship Diagram)โดยแตล ะ
ความสัมพันธมีรายละเอียดดังนี้
ความสัมพันธระหวางตารางประเภททรัพยจํานํา (Item Type) กับตารางทรัพยจํานํา (Item) เปนแบบหนึ่งตอกลุม
(1:N) ซึ่งหมายความวา ประเภททรัพยจํานํา 1 ประเภท สามารถมีทรัพยจํานําไดหลายชิ้น หรือ ทรัพยจํานําหลายชิ้นสามารถ
เปนประเภททรัพยจํานําประเภทเดียวกัน
ความสัมพันธระหวางตารางรายการจํานํา (Pawn) กับตารางทรัพยจํานํา (Item) เปนแบบหนึ่งตอกลุม (1:N) ซึ่ง
หมายความวา รายการจํานํา 1 รายการสามารถมีทรัพยจํานําไดหลายชิ้น หรือ ทรัพยจํานําหลายชิ้นสามารถเปนรายการจํานํา
รายการเดียวกันได
ความสัมพันธระหวางตารางลูกหนี้ (Customer) กับตารางรายการจํานํา (Pawn) เปนแบบหนึ่งตอกลุม (1:N) ซึ่ง
หมายความวาลูกหนี้ 1 คน สามารถทํารายการจํานําไดหลายครั้ง หรือ รายการจํานําหลายครั้งสามารถเกิดจากลูกหนี้แคคน
เดียวได
ความสัมพันธระหวางตารางรายการจํานํา (Pawn) กับตารางรายการชําระดอกเบี้ย (PayInterest) เปนแบบหนึ่งตอ
กลุม (1:N) ซึ่งหมายความวา รายการจํานํา 1 รายการ สามารถชําระดอกเบี้ยไดหลายครั้ง หรือ การชําระดอกเบี้ย หลายครั้ง
เกิดจากการจํานําแคครั้งเดียว
ความสัมพันธระหวางตารางรายการจํานํา (Pawn) กับตารางรายการไถถอน (Redeem) เปนแบบหนึ่งตอหนึ่ง (1:1)
ซึ่งหมายความวา รายการจํานํา 1 ครั้ง มีการไถถอนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น
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ความสั มพันธร ะหวางตารางพนั กงาน (User) กั บตารางรายการจํานํา (Pawn) เปนแบบหนึ่ งต อกลุ ม (1:N) ซึ่ ง
หมายความวา พนักงาน 1 คน สามารถทํารายการจํานําใหลูกหนี้ไดหลายครั้ง หรือ การทํารายการจํานําใหลูกหนี้หลายครั้ง
สามารถเกิดจากพนักงาน 1 คน
ความสัมพันธระหวางตารางพนักงาน (User) กับตารางรายการชําระดอกเบี้ย (PayInterest) เปนแบบหนึ่งตอกลุม
(1:N) ซึ่งหมายความวา พนักงาน 1 คน สามารถทํารายการชําระดอกเบี้ยใหลูกหนี้ไดหลายครั้ง หรือ การทํารายการชําระ
ดอกเบี้ยใหลูกหนี้หลายครั้งสามารถเกิดจากพนักงาน 1 คน
ความสัมพันธระหวางตารางพนักงาน (User) กับตารางรายการไถถอน (Redeem) เปนแบบหนึ่งตอกลุม (1:N) ซึ่ง
หมายความวา พนักงาน 1 คน สามารถทํารายการไถถอนใหลูกหนี้ไดหลายครั้ง หรือ การทํารายการไถถอนใหลูกหนี้หลายครั้ง
สามารถเกิดจากพนักงาน 1 คน
ความสัมพั นธร ะหว างตารางตั๋วจํ านํา (Book) กับ ตารางรายการจํานํา (Pawn) เปนแบบหนึ่งต อหนึ่ ง (1:1) ซึ่ ง
หมายความวาตั๋วจํานํา 1 ใบ สามารถมีรายการจํานําได 1 รายการ เทานั้น
ความสัมพันธระหวางตารางตั๋วจํานํา (Book) กับตารางรายการชําระดอกเบี้ย (PayInterest) เปนแบบหนึ่งตอหนึ่ง
(1:1) ซึ่งหมายความวาตั๋วจํานํา 1 ใบ สามารถมีรายการชําระดอกเบี้ยได 1 รายการ เทานั้น

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล โรงรับจํานํากนกพันธ
หลังจากที่ไดเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram)ผูศึกษาไดดําเนินการ
สรางระบบโดยใชโปรแกรม Microsoft Access ออกแบบหนาจอ (Form) ของระบบ โดยหนาจอระบบ เริ่มตนจากหนาจอ
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ล็อคอิน (Log-in) เพื่อเขาสูระบบ โดยจะเชื่อมโรงกับหนาจอเมนูหลัก (Menu) ซึ่งหนาจอเมนูหลักจะเชื่อมโยงกับหนาจอหัวขอ
หลักตาง ๆ ดังนี้ หนาจอทรัพยจํานํา (Item) หนาจอลูกหนี้ (Accounts Receivable) หนาจอการทํารายการ (Transaction)
หนาจอพนักงานหรือผูใชงานระบบ (Employee) โดยหนาจอพนักงาน หรื อผูใชงานระบบนั้น มีการกําหนดใหผูดูแลระบบ
(Admin) เปนผูที่สามารถเขาใชงานไดเทานั้นซึ่งหนาจอเมนูหลักมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 4 หนาจอเมนูหลัก
ผูศึกษาไดออกแบบรายงานเสริมเพื่อนําเสนอขอมูล หรือการประมวลผลขอมูลสําหรับการบริหารจัดการลูกหนี้ เชน
รายงานรายการยอนหลังลูกหนี้รายตัว รายงานนี้เปนรายงานที่แสดงถึงขอมูลรายการยอนหลังที่ลูกหนี้เคยทํารายการไวแตละ
ราย มีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 5 รายงานรายการยอนหลังลูกหนี้รายตัว
สรุปและอภิปรายผล
ผูศึกษาเริ่มจากการคนหาขอมูลระบบ (Research) โดยเก็บขอมูลการสัมภาษณพนักงาน จากการเก็บรวบรวมขอมูล
และปญหาเบื้องตนจากพนักงาน พบวาระบบงานเดิมใชการเก็บขอมูลในรูปแบบเอกสาร สงผลใหลูกหนี้ไดรับบริการลาช า
และขาดการจัดเก็บขอมูลที่ดี สงผลใหโรงรับจํานํากนกพันธ ไมสามารถนําขอมูลมาใชประโยชนได ผูศึกษาจึงไดพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การฐานข อมูล ลู กหนี้ แ ละระบบลู กหนี้ โดยการนํ าขอมู ล ที่สั ม ภาษณ ม าสรุ ป ดวยแผนภู มิกางปลา เพื่ อศึ กษาถึ ง
ขอบเขตของปญหาและความเปนไปไดของการพัฒนาระบบ
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หลั ง จากนั้น ผูศึ กษาได วิ เ คราะหร ะบบ (Analysis) โดยเริ่ ม จากการออกแบบแผนภาพระดับ สู งสุ ด (Context
Diagram) เพื่อศึกษาภาพรวมของระบบ แลวจึงออกแบบแผนภาพการไหลเวียนของขอมูลระดับ 0 และระดับ 1 เพื่อดูการ
ไหลเวีย นของข อมูลในระบบ แลวจึงเขี ยนแผนภาพแสดงความสัมพันธ ของขอมู ล (Entity Relationship Diagram) เพื่ อ
ออกแบบความสัมพันธของขอมูลแตละประเภทและการเก็บขอมูลของฐานขอมูลลูกหนี้ โดยขอมูลถูกออกแบบใหจัดเก็บใน
รูปแบบตาราง หลังจากผูศึกษาวิเคราะหระบบงาน จึงเริ่ม ออกแบบระบบ (Design) โดยวิเคราะหแนวทางการพัฒนาระบบ
เพื่อออกแบบโปรแกรมดวยการออกแบบระบบงานใหม แลวจึงพัฒนาโปรแกรม (Development) โดยเริ่มออกแบบหนาจอ
การทํ างาน และหน าจอรายงานสํ าหรั บ ดําเนิ นงานของระบบ เมื่ อผู ศึกษาพัฒ นาโปรแกรมเสร็ จ จึง วางแผนการนํ าไปใช
(Implementation) โดยแนะนําใหผูใชงานมีการทดลองใชงานระบบจําลอง แลวคอยติดตั้งใชงานโดยผูศึกษาไดแนะนําการ
ติดตั้งระบบแบบขนาน (Parallel) ผูศึกษาไดแนะนําผูใชงานระบบถึงการบํารุงรักษา (Maintenance) มีการกําหนดใหควร
ดูแลรักษาระบบตลอดระยะเวลาที่มีการใชงานเพื่อใหระบบสามารถใชงานไดนานยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลลูกหนี้และระบบลูกหนี้ของโรงรับจํานําควรมีการพัฒนาระบบครบวงจร
โดยการเพิ่มระบบตางๆ เชนระบบขายทรัพยจํานํา ระบบบัญชี เปนตน
2. การศึกษาระบบบริหารจัดการฐานขอมู ลลูกหนี้แ ละระบบลูกหนี้ของโรงรับ จํานํา ควรมีการออกแบบระบบให
สามารถใชไดกับหลายแหง ในกรณีที่ผูประกอบการมีโรงรับจํานํามากกวา 1 แหง
3. การศึ กษาระบบบริ ห ารจั ด การฐานขอมู ล ลู กหนี้ แ ละระบบลู กหนี้ ของโรงรั บ จํ านํ าควรมี การพั ฒ นาระบบบน
เครือขายอินเตอรเน็ตได เพื่อเพิ่มศักยภาพตามการกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน
4. การศึกษาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลลูกหนี้และระบบลูกหนี้ของโรงรับจํานําควรมีการพัฒนาระบบใหสามารถ
รองรับขอมูลลูกหนี้ที่ไมมีสัญชาติไทยได
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( 7
P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีก บิ๊กซี ออนนุช (Super Store) เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย
ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่มผี ลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกบิ๊กซี ออนนุช (Super Store) เขตวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพมหานครและปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( 7 P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีก บิ๊กซี
ออนนุช (Super Store) เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคที่มาใช
บริการรานคาปลีกบิ๊กซี ออนนุช (Super Store) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวา เหตุจูงใจที่ทําใหซื้อสินคาจากรานคาปลีก
คือ ราคาสินคาถูกกวารานทั่วไป คิดเปนรอยละ 37.5 การบริการจากรานคาปลีก พนักงานขายคิดเปนรอยละ 17.0ความเคย
ชินในการซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 13.75 สินคามีใหเลือกหลากหลาย(ประเภท ยี่หอ ขนาด) คิดเปนรอยละ 12 การสงเสริม
การขาย เชนลดราคา แจกสินคา มีบริการสงสินคา คิดเปนรอยละ 11 และทําเลของรานใกลที่พักของทานหรือทํางานคิดเปน
รอยละ 8.75 ความถี่ในการซื้อสินคาจากรานคาปลีก คือ 3-4 ครั้ง/เดือน คิดเปนรอยละ 39.75 1-2 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอย
ละ 27.75 มากกวา 4 ครั้ง/เดือน คิดเปนรอยละ 17.0 1-2 ครั้ง/เดือนคิดเปนรอยละ 10 และ 3-4 ครั้งตอ/สัปดาห คิดเปน
รอยละ 5.5 ผู มีอิทธิ พลตอการตัดสิน ใจซื้ อ ตนเอง คิดเปนรอยละ 46.2 รองลงมา บุ คคลในครอบครั วคิดเปนร อยละ29.8
เพื่อนคิดเปนรอยละ18.3 และดารา/การโฆษณา คิดเปนรอยละ 6.0 ซื้อสินคาจากรานคาปลีก ประมาณครั้งละ 501บาทขึ้น
ไป คิดเปนรอยละ 75 รองลงมา 301-500 บาท คิดเปนรอยละ 12.5 101 -300 คิดเปนรอยละ 9.7 และต่ํากวา 100 บาท
ตอครั้ง คิดเปนรอยละ 2.8 ราคาสินคาที่ซื้อและยอมรับไดจากรานคาปลีก สวนใหญเปนสินคาประเภทของใชประจําบาน เชน
สบู ยาสีฟน แปง คิดเปนรอยละ 55.5 รองลงมา เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล เชน น้ําอัดลม นมกลอง น้ําผลไม คิ ดเปนรอยละ
21.5 ขนมขบเคี้ยว เชน ถั่วกระปอง เลย ฮานามิ คิดเปนรอยละ 10.0 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและบุหรี่คิดเปนรอยละ 8.2
และสินคาเบ็ดเตล็ด คิดเปนรอยละ 4.8 ผูบริโภคซื้อสินคาจากรานคาปลีก ชวงเวลา 10.01-14.00 น. มากที่สุด คิดเปนรอยละ
54.0 14.01-18.00น.คิดเปนรอยละ 22.0 18.01-22.00น.คิดเปนรอยละ 13.3 06.00-10.00 น.คิดเปนรอยละ8.2 และ
หลัง 22.00 น. เปนตนไป คิดเปนรอยละ 2.5 ตามลําดับ
คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด, ตัดสินใจซื้อ,รานคาปลีก
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Abstracts
This research was qualitative research. The objective of this study was to study the marketing mix
(7 P's) influence purchasing from a retailer Big Nut (Super Store), Wattana, Bangkok. By studying the
individual consumer who had to purchase from the retailer Big Nut (Super Store), Wattana, Bangkok and
the marketing mix (7 P's) to influence purchase decisions. The findings from the analysis of consumer
behavior at the service retailer Big Nut (Super Store), Wattana, Bangkok, found that the motives for making
a purchase from a retailer were:cheaper priced shops 37.5 per cent of services from retailers;sales
percentage 17.0; habit of shopping13.75 percent; products in a variety of products (all sizes), representing
a 12 percent promotional discount as a give-away delivery service;and 11 percent of its stores near your
property or 8.75 percent frequency of purchase from retailers is 3-4 times / month, representing 39.75
percent 1-2 times / week. 27.75 percent, more than four times / month 17.0 percent 1-2 times / month
and 10 percent 3-4 times / week. 5.5 percent of influencing their purchasing decisions, representing 46.2
per cent, followed by family members accounted for 29.8 percent. Friends 18.3 percent and actor /
Advertising 6.0 per cent buy from retailers. About 501 baht per time up to 75 per cent, followed by 301500 THB 101 -300 12.5 per cent and 9.7 per cent lower than 100 baht per visit, representing 2.8 percent
of the purchase price and acceptance. from retailers Most of the products of the home, such as soap,
toothpaste, flour percent of 55.5, followed by alcoholic beverages such as soft drinks, UHT milk, fruit juice
accounted for 21.5 percent snacks like nuts, canned Lay Hanami cent. 10.0 percent drink alcohol and
cigarettes accounted for 8.2 percent and miscellaneous goods. 4.8 percent of consumers buy goods from
the retailer at the time of 10:01 to 14:00. The most 54.0 percent from 14:01 to 18:00. 18:01 to 22:00 at
22.0 percent. 13.3 percent 06:00 to 10:00. in., and 8.2 percent after 22.00 am onwards. 2.5 per cent
respectively.
Keyword : Marketing mix, Purchasing, retailers
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บทนํา
การคาขายมีประวัติศาสตรควบคูกับสังคมมนุษยมานาน โดยเฉพาะ การคาปลีก การคาปลีกเปนกิจกรรมที่ซื้อสินคา
จากผูผลิต ทั้งที่ผานคนกลาง และไมผานคนกลาง เพื่อมาจําหนายตอยังผูบริโภค การพัฒนาการคาปลีกตลอดเวลาที่ผานมาได
สงผลกระทบใหพ ฤติ กรรมของผูบ ริโภคเปลี่ย นแปลงไปอย างมากอยางเห็ นได ชัด เจน อาธิ พฤติกรรมการซื้อสินค าอุป โภค
บริโภค ซึ่ งแตเ ดิมเปนการซื้อสินค าจากตลาด ร านคาทั่วไป แตเมื่อมีการพัฒนาเป น Superstore มีการจัด หนาร าน ความ
สะดวกสบาย ความหลากหลายของสินคาใหเลือกมากมายหลายยี่หอ บริการในราคาที่มีมาตรฐานประกอบกับการพัฒนาดาน
กายภาพดานสาธารณูปโภคการเดินทางมาซื้อสินคาไดรวดเร็วและสามารถเลือกซื้อสินคาไดมากขึ้น จากพฤติกรรมดังกลาวจึง
ทําใหธุร กิจการคาปลีกมีแนวโนมที่ จะมีรูป แบบการคาปลี กแบบใหมเ กิดขึ้ น วงจรชีวิตของธุ รกิ จคาปลีกคอนขางสั้ น มี การ
เพิ่มขึ้นของการคาปลีกแบบไมมีรานคา การเพิ่มขึ้นของคูแขงขัน การเปลี่ยนแปลงในรูปการเลือกซื้อโดยแวะซื้อเพียงครั้งเดียว
มีการเจริญเติบโตของระบบการตลาดในแนวตั้ง การออกแบบรานคาที่มีความทันสมัย มีการจัดกลุมธุรกิจหรือกลุ มผลิตภัณฑ
การใชเทคโนโลยีใหมๆ การขยายตัวของพอคาปลีกที่สําคัญไปทั่วโลก และรานคาปลีกกลายเปนศูนยกลางของชุมชนมากขึ้น
การคาขายปลีกสมัยใหมนับเปนแนวโนมที่สําคัญของสังคมทั่วโลก เพราะเปนระบบการคาที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวกสบาย
จากสภาวะการแข งขั นในอุ ต สาหกรรมคาปลี กในป จจุ บั น สง ผลให รู ป แบบการคาขายของผู ป ระกอบการร านค าปลี กได
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก การขยายตัวอยางรวดเร็วของหางคาปลีกสมัยใหม หรือแมแตรานสะดวกซื้อที่มีจํานวนสาขา
มากขึ้นอยางตอเนื่องทุกๆป ทําใหกลุมลูกคาผูบริโภคมีชองทางในการจับจายใชสอยมากขึ้น อันสงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีก
ดั้งเดิมที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นเพื่อใหผูประกอบการคาปลีกรายยอยสามารถดํารงอยูไดตามสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไป จึงจําเปนที่
จะตองมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเปนการปรับตัวเพื่อความอยูรอด เชน การนําเสนอสินคา และบริการให
เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค ที่เปนกลุมเปาหมาย การปรับปรุงรูปแบบการจัดเรียงสินคาภายในราน เพื่อใหสะดวก
ตอการเลือกซื้อของผูบริโภค ตลอดจนการบริหารและควบคุมตนทุนซึ่งตองคํานึงถึง การจัดการสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพ
ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ เปนสิ่งที่ผูประกอบการคาปลีกควรใหความใสใจเพิ่มมากขึ้น
จากขอมู ลขางตน จึงมีนักลงทุนหลายประเทศเขามารวมลงทุนในประเทศไทย ซึ่งถื อวามีสวนครองตลาดเป น
จํานวนไมนอย จึงทําใหเกิดการแขงขันของผูลงทุนเพื่อที่จะสรางยอดขายและกําไรจากการประกอบการไดมากที่สุด อนาคต
ธุรกิจคาปลีกในกรุงเทพมหานคร จะอยูทามกลางกระแสการแขงขันที่รุนแรง ทั้งผูประกอบการเจาเดิมและนักลงทุนหนาใหม
ทั้งที่เปนBrand ที่มีชื่อเสียง และ รานคาปลีกที่เขาสูตลาดใหมที่จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจทําการ
วิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( 7 P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีก บิ๊กซี ออนนุช
(Super Store) เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกทั้งรายเกาและ ผูประกอบรายใหมที่สนใจลงทุนทําธุรกิจคาปลีก สามารถนําผลจากการวิจัยไปใช
เปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธดานการตลาด ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคาเกาและเพิ่มฐานลู กคาใหม รวมถึงการ
พัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัย ไดทําการศึกษาป จจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่มีผลต อการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกบิ๊กซี ออนนุ ช
(Super Store) และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( 7 P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีก บิ๊กซี ออนนุช
(Super Store) เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกบิ๊กซี ออนนุช (Super Store) เขต
วัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( 7 P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีก บิ๊กซี ออนนุช (Super
Store) เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานของการวิจัย

1.ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูบริโภคที่มาใชบริการรานคาปลีก
แตกตางกัน
2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( 7 P’s) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑในรานคา
ปลีก บิ๊กซี ออนนุช (Super Store) เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยในการศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( 7 P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาจากรานคาปลีก บิ๊กซี ออนนุช (Super Store) เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.รายได
4.สถานภาพ
5.ระดับการศึกษา
6.อาชีพ
7.จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s ที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
1.ดานผลิตภัณฑ (Product)
2.ดานราคา (Price)
3.ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
4.ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
5.ดานบุคคล (People)
6.ดานเทคนิคและกระบวนการ (Process)
7.ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence)

พฤติกรรมการซื้อสินคา
1. เหตุผลในการซื้อ
2.ความถี่ในการซื้อ
3.ผูมีอิทธิพลตอการซื้อ
4.ปริมาณการซื้อตอครั้ง
5.ประเภทสินคาที่ซื้อ
6.ชวงเวลาในการซื้อ

ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ รายได สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s ที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ดานผลิตภัณฑ (Product)
ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคคล (People) ดาน
เทคนิคและกระบวนการ (Process) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence)
ตัวแปรตาม ประกอบดวย พฤติกรรมการซื้อสินคา เหตุผลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ผูมีอิทธิพลตอการซื้อ ปริมาณการซื้อตอ
ครั้ง ประเภทสินคาที่ซื้อ ชวงเวลาในการซื้อ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( 7 P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
มีประโยชนที่ไดรับดังนี้
1.ทํ าให ทราบปจจัยส วนบุ คคลของผูบริ โภค ปจจัยส วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริ โภคที่มีผ ลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกในเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการรานคาปลีก (superstore) ที่ดําเนินธุรกิจอยูในปจจุบันในการปรับกลยุทธทาง
การตลาด และเพื่อผูประกอบการใหมที่ตองการเปดกิจการรานคาปลีกในการวางแผนการลงทุนและการวางแผนการตลาดใน
ประเทศไทย
3.ผลวิเคราะหที่ไดจากการศึกษา เพื่อประโยชน สําหรับนักเรียน/นักศึกษา อาจารยสาขาการตลาด และผูที่สนใจทั่วไป
เนื้อเรื่อง
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( 7 P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
รานคาปลีก บิ๊กซี ออนนุช (Super Store) เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานครการศึกษามีทฤษฎีงานวิจัยแนวความคิดที่
เกี่ยวของ ดังนี้
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 7Ps
กลยุทธทางการตลาดสมัยใหมซึ่งเปนสวนผสมทางการตลาด(Marketing Mix)หรือที่เรียกสั้นๆวา 7P’s ซึ่งตองมี
แนวทางความคิดทางการสื่อสารการตลาด(IMC)โดยอาศัยเครื่ องมือการติดตอสื่อสารกับผูบ ริโภคแบบสมัยใหมซึ่งแบงสวน
ขยายเพิ่มเติมจากเดิมอีกหลายสวนทั้งงานศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศเชื่อมโยงสูการทําธุรกิจสมัยใหมซ ึ่งเนนการ
สรางผลกําไรสูงสุดบนความพอใจของผูบริโภคซึ่งเปนการทําธุรกิจระยะยาว(Long-Term Business) พรอมกับพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปของผูบริโภคสมัยใหมซึ่งเปลี่ยนไปอยางมากโดยเฉพาะการแบงสวนการตลาด(Segmentation)ซึ่งไมสามารถแบ ง
สวนการตลาดแบบเดิมๆไดแลว ซึ่งการเอกสารการศึกษาในสวนแรกเปนแนวทางทําธุรกิจและกอใหเกิดพฤตกรรมในการเลือก
ซื้อผลิ ต ภัณฑ เ สริม อาหาร ส วนที่ เ อกสารอื่ นๆจะช วยในการวางแผนการตลาด ในธุ ร กิ จผลิ ต ภั ณฑ เ สริ มอาหารที่ มี ค วาม
เกี่ยวของและสอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้
1.แนวคิดทางการวางแผนกลยุทธทางการตลาดโดยใช 7P’s ซึ่งประกอบไปดวยสวนผสมทางการตลาด ดังนี้
1.1 กลยุทธผลิตภัณฑ ( Product Strategy )
1.2 กลยุทธราคา ( Price Strategy )
1.3 กลยุทธการจัดจําหนาย ( Place Strategy )
1.4 กลยุทธการสงเสริมการตลาด ( Promotion Strategy )
1.5 กลยุทธการบรรจุภัณฑ ( Packaging Strategy )
1.6 กลยุทธการใชพนักงานขาย ( Personal Strategy )
1.7 กลยุทธการใหขาวสาร ( Public Relation Strategy )
1.8 กลยุทธ พลัง ( Power Strategy )
ซึ่งสามารถอธิบายเพื่อใหเขาใจงายๆ ดังนี้ กลยุทธผลิตภัณฑ (Product Strategy)กลยุทธผลิตภัณฑนั้น จะเกี่ยวของกับ
กระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับ คุณสมบัติผลิตภัณฑ ( Product attribute ) สวนประสมผลิตภัณฑ ( Product mix )
สายผลิตภัณฑ ( Product lines )
สิ่งที่ตองพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
1. แนวความคิดดานผลิตภัณฑ ( Product Concept )
เปนคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค Product ได ตองมีความชัดเจนในตัว
ผลิตภัณฑนั้น ๆ
2. คุณสมบัติผลิตภัณฑ ( Product attribute ) จะตองทราบวาผลิตภัณฑนั้นผลิตมาจากอะไร
มีคุณสมบัติอยางไร ลักษณะทางกายภาพ ฟสิกส เคมี ชีวะ ขนาด ความดี ความงาม ความคงทนทานดานรูปราง รูปแบบของ
ผลิตภัณฑที่มีอยูในตัวของมันเอง
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3.ลักษณะเดนของสินคา ( Product Feature ) การนําสินคาของบริษัทไปเปรียบเทียบกับสินคาของคูแขงขันแลวมี
คุณสมบัติแตกตางกัน และจะตองรูวาสินคาเรามีอะไรเดนกวา เชน ลักษณะเดนของ Dior คือเปนผลิตภัณฑชันนําจากปารีส
4.ประโยชนของผลิตภัณฑ ( Product Benefit ) พิจารณาวาสินคามีลักษณะเดนอยางไรบาง
และสินคาใหประโยชนอะไรกับลูกคาบาง ระหวางการใหสัญญากับลูกคา กับการพิสูจนดวยลักษณะเดนของสินคา
กลยุทธราคา ( Price Strategy )
เปนการกําหนดวาเราจะตั้งราคาแบบใด กลยุทธราคาสูงหรือราคาต่ํา สิ่งที่จะตองตระหนักคือ ราคาทีไดกําหนดไวนั้น
เหมาะสมในการแขงขัน หรือสอดคลองกับตําแหนงผลิตภัณฑของสินคานัน้ หรือไมกลยุทธดานราคา ( Price strategy ) ในการ
กําหนดกลยุทธดานราคามีประเด็นสําคัญที่จะตองพิจารณาดังนี้
1.ตั้งราคาตามตลาด ( On going price ) หรือตั้งราคาตามความพอใจ ( Leading price )
1.1 ตั้งราคาตามตามตลาด (On going price) เหมาะสําหรับสินคาที่สรางความแตกตางไดยากจึงไมสามารถจะตั้ง
ราคาใหแตกตางจากตลาดคูแขงขันได นั่นคือ การตั้งราคาตามคูแขงขัน
1.2 ตั้งราคาตามความพอใจ ( Leading price ) เปนการตั้งราคาตามความพอใจ โดยไมคํานึงถึงคูแขงขัน เหมาะ
สําหรั บ ผลิ ต ภั ณฑ ที่ มี ค วามแตกต างในตราสิ นค า สิ นค าที่ มี เ อกลั กษณ ส วนตั วมี ภ าพพจน ที่ ดี จะตั้ ง ราคาเท าไรก็ ไ ม มี ใ คร
เปรียบเทียบ
2. สินคาจะออกเปนแบบราคาสูง ( Premium price ) เมื่อแนใจในคุณภาพที่เหนือกวาและการยอมรับในราคาของ
ลูกคาหรือราคามาตรฐาน ( Standard ) เมื่อใชการตั้งราคาโดยพิจารณาจากราคาของคูแขงขัน หรือตราสินคาเพื่อการแขงขัน
( Fighting brand ) เปนสินคาดอยคุณภาพกวาคูแขงขันเล็กนอย จะลงตลาดลาง
3. การตั้งราคาเทากันหมด ( One pricing ) คือสินคาหลายอยางที่มีราคาติดอยูบนกลอง หมายถึง ไมวาจะขายอยูที่
ใดฤดูหนาวหรือฤดูรอนราคาก็เทากันหมด หรือราคาแตกตางกัน ( Discriminate price ) ขอดี คือสามารถเรียกราคาไดหลาย
ราคา แตขอเสียก็คือ เราตองหาเหตุผลในการตั้งราคาหลายอยาง เพื่อใหคนยอมรับได
4. การขยายสายผลิตภัณฑ ( Line extension ) ในกรณีนี้การนําเสนอสินคาเริ่มตนดวยราคาหนึ่ง แลวมีกลยุท ธ
เผยแพรความนิยมไปยังตลาดบน หรือตลาดลาง
5. การขยับซื้อสูงขึ้น ( Trading up ) เปนการปรับราคาสูงขึ้นทําใหไดกําไรมากขึ้น จึงพยายามขายใหปริมาณมากขึ้น
หรือการขยับซื้อต่ําลง ( Trading down ) เปนการผลิตสินคาที่มีราคาแพงใหมีคุณภาพกวาสินคาที่ราคาถูกเล็กนอยแตตั้งราคา
สูงกวา เพื่อใหคนซื้อสิ้นที่รองลงมา
6. การใชกลยุทธดานขนาด ( Size ) คือไมทําขนาดเทากับผูผลิตรายอื่น ๆ
วิธีการจัดจําหนาย จะตองพิจารณาถึง
1. ชองทางการจัดจําหนาย ( Channel of distribution )
เปนเสนทางที่สินคาเคลื่อนยายจากผูผลิตหรือผูขายไปยังผูบริโภคหรือผูใช ซึ่งอาจจะผานคนกลางหรือไมฝายคนกลางก็ได
2. ประเภทของรานคา ( Outlets ) ในทุกวันนี้จะพบไดวาวิวัฒนาการของการจัดจําหนายนั้นเปนสิ่งที่เ จริญเติบโต
รวดเร็วมากประเภทของรานคามีมากมาย จนแทบจะตามไมทัน จะขอเรียงลําดับประเภทของรานคาจากใหญไปหาเล็ก
(1) รานคาสง ( Wholesale store ) เปนรานคาที่ขายสินคาในปริมาณมาก ลูกคาสวนใหญเปนคนกลาง
(2) รานคาขายของถูก( Discount store ) เปนรานคาที่ขายสินคาราคาพิเศษ
(3) รานหางสรรพสินคา( Department store )
(4) ซูเปอรมารเก็ตที่อยูเดี่ยว ๆ (Stand alone supermarket)เปนรานที่มีทําเลเดี่ยวไมติดกับรานคาใดๆ
(5) ช็อปปงชุมชน ( Community mall ) เปนรานคาที่อยูในยานชุมชน
(6) Minimart จะเห็นไดจากรานคาเล็กๆ ตามตึกอาคารสูงๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งตั้งฮั่วเส็งเริ่มบุกตลาด Minimart
พอสมควร
(7) รานคาสะดวกซื้อ ( Convenience store ) เปนรานคาที่ขายสินคาอุปโภคบริโภค หรือสินคาสะดวกซื้อ บาง
รานจะเปดบริการ 24 ชั่วโมง
(8) รานคาในปมน้ํามัน
(9) ซุมขายของ ( Kiosk ) เปนรานที่จัดเปนซุมขายของ บางครั้งจัดเปนบูท
(10) เครื่องขายอัตโนมัติ ( Vending machine ) เปนการขายสินคาผานเครื่องจักรอัตโนมัติ
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(11) การขายทางไปษณีย ( Mail order ) เปนการขายสินคาซึ่งใชจดหมายสงไปยังลูกคา มีการลงในหนังสือพิมพ
นิตยสาร ถาพอใจก็สงขอความสั่งซื้อทางไปรษณีย
(12) ขายโดยแคตตาล็อก ( Catalog sales )
(13) ขายทางโทรทัศน ( T.V. Sales )
(14) ขายตรง ( Direct sales ) การขายโดยใชพนักงานขายออกเสนอขายตามบาน
(15) ร านคาสวัสดิการ เปนร านคาที่ ตั้งขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกกับพนักงานตามหนวยงานราชการตางๆ ของ
บริษัท หรือสํานักงานตางๆ
(16) รานคาสหกรณ เปนรานคาที่ตั้งอยูตามมหาวิทยาลัย และโรงเรียนตางๆ
3. จํานวนคนกลางในชองทาง ( Number of intermediaries ) หรือความหนาแนนของคนกลา
ในชองทางการจัดจําหนาย ( Intensity of distribution ) ในการพิจารณาเลือกชองทางการจัดจําหนายจะมีกระบวนการ 3
ขั้นตอนดังนี้ การพิจารณาเลือกลูกคากลุม เปาหมายวาเปนใคร พฤติกรรมในการซื้ อของกลุม เปาหมาย เชน ซื ้อเงินสดหรื อ
เครดิต ตองจัดสงหรือไม ซื้อบอยเพียงใด การพิจารณาที่ตั้งของลูกคาตามสภาพภูมิศาสตร
4. การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาเขาสูตลาด ( Market logistics ) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายปจจัย
การผลิต และตัวสินคาจากแหลงปจจัยการผลิตผานโรงงานของผูผลิต แลวกระจายไปยังผูบริโภค
กลยุทธการสงเสริมการตลาด(Promotion Strategy )
กลยุท ธ การสง เสริ มการตลาดจะต องประสานกับ แผนการตลาดโดยรวมและควรกําหนดแผนการส ง เสริ ม
การตลาดที่เฉพาะเจาะจง
กลยุทธการบรรจุภัณฑ (Packaging Strategy )
การตัดสินใจเลือกรูปแบบการบรรจุภัณฑและประเภทวัสดุของบรรจุภัณฑมักจะใชกับสินคาอุปโภคบริโภคที่
พัฒนาใหม หรือเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินคาใหม กลยุทธการบรรจุภัณฑ มีหลักในการพิจารณาดังนี้
1. บรรจุภัณฑนั้นเหมาะสมที่จะบรรจุสินคา ( Put in ) หรือไม
2. สินคาเมื่อวางบนชั้นแลวไดเปรียบ (เดน ) ( Put up ) หรือไม
3. สินคาเมื่อนําเอามาใชแลวเก็บสะดวก ( Put away ) หรือไม
4. บรรจุภัณฑสวยงาม ( Prettiness ) หรือไม
5. สามารถเชิญชวนใหใช ( Pleading ) ไดหรือไม
6. บรรจุภัณฑสามารถสะทอนตําแหนงครองใจของสินคา ( Positioning ) ไดหรือไม
7. บรรจุภัณฑสามารถสะทอนบุคลิกภาพของสินคา ( Personality ) ไดหรือไม
8. บรรจุภัณฑสามารถปกปองสินคา ( Protection ) ไดหรือไม
9. บรรจุภัณฑมีความสะดวกตอการใชงาน ( Practicality ) หรือไม
10. บรรจุภัณฑที่เลือกนั้นสามารถทํากําไรไดมากขึ้น ( Profitability ) ไดหรือไม
11. บรรจุภัณฑนั้นสามารถนํามาใชในการสงเสริมการตลาด ( Promotion ) ไดหรือไม
12. เปนการบอกถึงวิธีการใชสินคา ( Preaching ) ไดหรือไม
13. สามารถดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ( Preservation ) ไดหรือไม
ถานําสิ่งเหลานี้มาพิจารณาทั้งหมดจะเห็นไวาในการออกแบบบรรจุภัณฑของบริษัทจะเปนโลโก ตัวหนังสือ
ตัวอักษร การเลือกเปนกระดาษ เปนโฟม เปนฝาจุก หรือเครื่องหมาย สีสันตางๆ บริษัทก็จะไดบรรจุภัณฑที่ดี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรกลุ ม เป า หมายที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก กลุ ม ลู ก ค าที่ เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค า นํ า เข า ภายในsuper store เขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ ผูวิจัยจึงพิจารณาขนาดของกลุมตัวอยางโดยการกําหนดขนาดตัวอยางซึ่งไม
ทราบจํานวนประชากรที่แน นอน (ศิริชั ย พงษวิชั ย, 2555) โดยถือว าประชากรมีจํานวนไมจํากั ด ดัง นั้น ผูวิจัย จึงตองเก็ บ
ตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง ที่ระดับความเชื่อมั่นในการเลือกกลุมตัวอยางประมาณรอยละ 95 และกําหนดความผิดพลาดที่
ยอมรับไดไมเกินรอยละ 5 โดยทําการสํารวจกลุมตัวอยางจาก super store ทั้งหมด 10 แหง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลี ก บิ๊กซี ออนนุช (Super Store) เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการศึกษาดังตอไปนี้ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
คือ ผูบริโภคที่ซื้อสินคาจากรานคาปลีก ออนนุช (Super Store)กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการศึกษา
400 คน พื้นที่ที่ใชในการศึกษา กรุงเทพมหานคร คือ Big c ออนนุช เขตวัฒนา
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล ซึ่งเนื้อหาของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( 7 P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก
รานคาปลีก จังหวัด กรุงเทพมหานคร ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด
ดานบุคคล ดานเทคนิคและกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ
ส ว นที่ 3 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล พฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภคในการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า จากร า นค า ปลี ก ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแก เหตุผลหลักที่เลือกซื้อสินคา ความถี่ในการเลือกซื้อสินคา ผูมีอิทธิพลตอการซื้อ ปริมาณการซื้อตอครั้ง
ประเภทสินคาที่ซื้อ และ ชวงเวลาในการซื้อ
ผลการดําเนินงาน
ผลการวิเคราะห
ในการศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( 7 P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกบิ๊กซี ออนนุช
(Super Store) เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร” ผูศึกษาไดนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหโดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคที่มาซื้อสินคาจากรานคาปลีก
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 P’s
สัญลักษณและอักษรที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะหขอมูล จึงกําหนดความหมายของสัญลักษณ ดังนี้
H
แทน
สมมติฐาน (Hypothesis)
n
แทน
จํานวนกลุมตัวอยาง
X
แทน
แทนคาเฉลี่ย (Mean)
S.D.
แทน
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน
คาที่ใชพิจารณา (t-Distribution)
df
แทน
ความชันของความเปนอิสระ (Degree of Freedom)
Sig.
แทน
ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบ ที่โปรแกรม SPSS คํานวณไดใชใน
การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
*
แทน
ความมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
**
แทน
ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคล
ความถี่ (n)
1.เพศ
ชาย
138
หญิง
262
2.อายุ
ต่ํากวา 20 ป
40
20-35 ป
237
36-50ป
90
มากกวา 50 ปขึ้นไป
33
3.ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
50
มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.
89
อนุปริญญาตรี หรือ เทียบเทา
199
ปริญญาตรี หรือสูงกวา
62
4.อาชีพ
นักเรียน นักศึกษา
27
คาขาย/ ธุรกิจสวนตัว
100
พนักงาน / ลูกจางเอกชน
255
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
13
อื่นๆ
5

N = 400
รอยละ (%)
34.5
65.5
10
59.3
22.5
8.2
22.25
49.75
6.8
63.8
3.2

12.50
15.50
25.0
1.2

5.รายได
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,001 – 15,000 บาท
15,001- 30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท
6.สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย / หยาราง / แยกกันอยู
7.จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1 คน
2-3 คน
4-5 คน
มากกวา 5 คนขึ้นไป

33

50

56

171
162
34
198
152
125
146
50

8.3

12.5

14.0

42.7
40.5
8.5
49.5
38.0
31.0
36.5
12.5

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน จําแนกผลการเคราะห
พบวา เพศ สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.5 และเปน เพศชายคิดเปนรอยละ 34.5 อายุ พบวา สวนใหญ 20-35 ป
คิดเปนรอยละ 59.3 รองลงมา มีอายุ 36- 50 ป คิดเปนรอยละ 22.5 อายุ ต่ํากวา 20 ปคิดเปนรอยละ 10 และมากกวา 50 ป
ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 8.2 ตามลําดับ
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ระดับการศึกษาสูงสุดพบวามีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเทามาก ที่สุดคิดเปนรอย
ละ 49.75 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือต่ํากวา คิดเปนรอยละ 22.5 ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา คิดเปนรอยละ 15.50 และ ประถมศึกษา 12.50 ตามลําดับ
อาชีพ พบวา สวนใหญมากกวาครึ่งหนึ่งมีอาชีพ พนักงาน / ลูกจางเอกชน คิดเปนรอยละ 63.5 รองลงมามี คาขาย/
ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 25.0 นักเรียน/ นักศึกษา คิดเปนรอยละ 7 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 3.2 และ อื่นๆ
1.2 ตามลําดับ
ระดับรายไดต อเดือน พบวา จํานวนมากที่ สุดมีระดับรายไดตอเดือน 5,001-15,000 บาท คิดเป นรอยละรอยละ
42.7 รองลงมา มีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาทคิดเปนรอยละ 40.5 มากกวา 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.5 และต่ํา
กวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.3 ตามลําดับ
สถานภาพสมรส พบวาสวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ
38.0 และ หมาย/หยาราง /แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา มีสมาชิก 2-3 คน คิดเปนรอยละ 44.25 รองลงมา 1 คนคิดเปนรอยละ 31.75
4-5 คน คิดเปนรอยละ 15 และมากกวา 5 คน คิดเปนรอยละ 9 ตามลําดับ
จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมผูบริโภคที่มาใชบริการรานคาปลีกN=400
พฤติกรรมผูบริโภคที่มาใชบริการรานคาปลีกแบบดั้งเดิม
1.เหตุจูงใจที่ทําใหทานซือ้ สินคาจากรานคาปลีกแบบคือ
ทําเลของรานใกลที่พักของทานหรือที่ทํางาน
สินคามีใหเลือกหลากหลาย(ประเภท,ยี่หอ,ขนาด)
ราคาสินคาถูกกวารานทั่วไป
มีการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แจกสินคา มีบริการสงสินคา
การบริการจากรานคาปลีกพนักงานขาย
ความเคยชินในการใช
2.ความถี่ในการซื้อสินคาจากรานคาปลีกของทานคือ
1-2 ครั้ง/สัปดาห
3-4 ครั้ง/สัปดาห
1-2 ครั้ง/เดือน
3-4 ครั้ง/เดือน
มากกวา 4 ครั้ง/เดือน
3.ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ตนเอง
บุคลในครอบครัว
เพื่อน
ดารา/การโฆษณา
4.ทานซื้อสินคาจากรานคาปลีกประมาณครั้งละเทาไหร
ต่ํากวา 100 บาทตอครั้ง
101-300 บาทตอครั้ง
301-500 บาทตอครั้ง
501 บาทขึ้นไป
5.สินคาทานซื้อจากรานคาปลีกสวนใหญเปนสินคาประเภท
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและบุหรี่
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล เชน น้ําอัดลม นมกลอง น้ําผลไม
ของใชประจําบาน เชน สบู ยาสีฟน แปง
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ความถี่(n)

รอยละ(%)

35
48
150
44
68
55

8.75
12.0
37.5
11.0
17.0
13.75

169
22

42.2
5.5

20
121
68
185

119
24

86

72

5.0
30.3
17.0
46.2

29.8
6.0

18.0

11
39
50
300

2.8
9.70
12.5
75

33

8.2

222

21.5

55.5

ขนมขบเคี้ยว เชน ถั่วกระปอง เลย ฮานามิ
สินคาเบ็ดเตล็ด
6.ทานมักจะซื้อสินคาจากรานคาปลีกชวงเวลาใด
06:00-10:00 น.
10:01-14:00 น.
14:01-18:00 น.
18:01-22:00 น.
หลัง 22:00 เปนตนไป

40
19

10.0
4.8

33
216
88
53
10

8.2
54.0
22.0
13.3
2.5

ผลการวิ เ คราะห ข อมู ล พฤติ กรรมผู บ ริ โ ภคที่ ม าใช บ ริ การร านค าปลี กบิ๊ กซี อ อนนุ ช (Super Store) เขตวั ฒ นา จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครของกลุมตัวอยาง พบวา เหตุจูงใจที่ทําใหซื้อสินคาจากรานคาปลีกคือ ราคาสินคาถูกกวารานทั่วไป คิดเปน
รอยละ 37.5 รองลงมา การบริการจากรานคาปลีก พนักงานขายคิดเปนรอยละ 17.0ความเคยชินในการซื้อสินคาคิดเปนรอย
ละ 13.75 สินคามีใหเลือกหลากหลาย(ประเภท ยี่หอ ขนาด) คิดเปนรอยละ 12 การสงเสริมการขาย เชนลดราคา แจกสินคา
มีบริการสงสินคา คิดเปนรอยละ 11 และทําเลของรานใกลที่พักของทานหรือทํางานคิดเปนรอยละ 8.75 ตามลําดับ
ความถี่ในการซื้อสินคาจากรานคาปลีก คือ 3-4 ครั้ง/เดือน คิดเปนรอยละ 39.75 รองลงมา 1-2 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ
27.75 มากกวา 4 ครั้ง/เดือน คิดเปนรอยละ 17.0 1-2 ครั้ง/เดือนคิดเปนรอยละ 10 และ 3-4 ครั้งตอ/สัปดาห คิดเปนรอยละ
5.5 ตามลําดับ
ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ตนเอง คิดเปนรอยละ 46.2 รองลงมา บุคคลในครอบครัวคิดเปนรอยละ29.8 เพื่อนคิดเปนรอย
ละ18.3 และดารา/การโฆษณา คิดเปนรอยละ 6.0 ตามลําดับ
ซื้อสินคาจากรานคาปลีก ประมาณครั้งละ 501บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 75 รองลงมา 301-500 บาท คิดเปนรอยละ 12.5
101 -300 คิดเปนรอยละ 9.7 และต่ํากวา 100 บาทตอครั้ง คิดเปนรอยละ 2.8 ตามลําดับ
ราคาสินคาที่ซื้อและยอมรับไดจากรานคาปลีก สวนใหญเปนสินคาประเภทของใชประจําบาน เชน สบู ยาสีฟน แปง คิดเปน
รอยละ 55.5 รองลงมา เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล เชน น้ําอัดลม นมกลอง น้ําผลไม คิดเปนรอยละ 21.5 ขนมขบเคี้ยว เชน
ถั่วกระปอง เลย ฮานามิ คิดเปนรอยละ 10.0 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและบุหรี่คิดเปนรอยละ 8.2 และสินคาเบ็ดเตล็ด คิด
เปนร อยละ 4.8 ตามลําดับ ผูบริ โภคซื้ อสินคาจากรานคาปลีก ชวงเวลา 10.01-14.00 น. มากที่ สุด คิ ดเป นรอยละ 54.0
รองลงมา 14.01-18.00น.คิดเปนรอยละ 22.0 18.01-22.00น.คิดเปนรอยละ 13.3 06.00-10.00 น.คิดเปนรอยละ8.2 และ
หลัง 22.00 น. เปนตนไป คิดเปนรอยละ 2.5ตามลําดับ
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคา
ปลีกบิ๊กซี ออนนุช (Super Store) เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยรวม และรายดาน
ปจจัยทางการตลาด
̅
S.D
ระดับความคิดเห็น
1.ดานผลิตภัณฑ
3.48
0.93
มาก
2.ดานราคา
3.48
0.93
มาก
3.ดานชองทางการจัดจําหนาย
3.55
0.85
มาก
4.ดานการสงเสริมการตลาด 3.40
1.02
มาก
5.ดานบุคคล
3.26
1.02
ปานกลาง
6.ดานกระบวนการ
3.55
0.87
มาก
7.ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
3.51
0.97
มาก
รวม
3.46
0.94
มาก
ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีก บิ๊กซี ออนนุช (Super Store) เขตวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทั้งสิ้น ได แก ด านผลิตภัณฑเท ากับด านราคาและด านราคา มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.48 ด านชองทางการจัดจํ าหนาย กั บดาน
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กระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ดานการสงเสริมการตลาด 3.40
รองลงมา ไดแกดานบุคคลอยูในระดับปานกลางมีเฉลี่ยเทากับ 3.26
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานผลิตภัณฑ
ดานผลิตภัณฑ
̅
ในรานมีหลากหลายประเภท ขนาดใหเลือก
3.63
สินคามีคุณภาพใหมสดสะอาด และไดมาตรฐาน 3.49
สินคาครบถวนตามความตองการ
4.23
รวม
3.49

S.D
1.03
0.93
0.66
0.93

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

ปจจัยดานการผลิ ตภัณฑที่มี อิทธิพลต อการตัด สินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีก บิ๊กซี ออนนุ ช (Super Store) เขต
วัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาสินคาครบถวน
ตามความตองการ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.23 อยูในระดับมากที่สุด ไดแก ในรานมีหลากหลายประเภท ขนาดให
เลือก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และสินคามีคุณภาพใหมสดสะอาด และไดมาตรฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 ตามลําดับ
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานราคา
ดานราคา
̅
มีปายแสดงราคาสินคาแตละชนิดชัด
เจนถูกตอง
3.43
ราคาสินคาถูกและมีมาตรฐาน
3.39
ราคาสินคาตรงกับปายราคา
4.23
รวม 3.48

S.D
1.03
0.93
0.66
0.93

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

ปจจัยดานราคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกบิ๊กซี ออนนุช (Super Store) เขตวัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาราคาสินคาตรงกับปายราคา
อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.23 อยูในระดับมากที่สุด ไดแก มีปายแสดงราคาสินคาและชนิดชัดเจนถูกตองมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.43 และราคาสินคาถูกและมีมาตรฐานเมื่อเทียบกับรานอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 ตามลําดับ
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานชองทางการจัดจําหนาย
̅
S.D
การจัดวางสินคาแยกประเภทเหมาะ
สมสะดวกตอการเลือกซื้อ
3.33
0.86
อยูใกลกับแหลงชุมชนที่พักอาศัยหรือ
ที่ทํางาน
3.67
0.83
เวลาเปดและปดรานเหมาะสม
3.47
0.82
รวม
3.55
0.85

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกบิ๊กซี ออนนุช (Super Store)
เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับ
มาก ไดแกอยูใกล กับแหลงชุมชนที่พักอาศัย หรือ ที่ทํางาน คาเฉลี่ย 3.67 ไดเวลาเปดและปดรานเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ
3.47 และอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ได แ ก การจั ด วางสินค าแยกประเภท เหมาะสมสะดวกต อการเลื อกซื้ อ ค าเฉลี่ ย 3.33
ตามลําดับ
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คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสงเสริมการตลาด
ดานสงเสริมการตลาด
̅
S.D
มีการจัดการรายการสงเสริมการขาย 3.26
1.13
มีการลดราคาสินคาเมื่อซื้อจํานวนมาก 3.44
1.14
มีการแจกของที่ระลึก ของแถมในชวง 3.61
0.78
เทศกาลตางๆ
รวม 3.40
1.02

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก รานคาปลีกบิ๊กซี ออนนุช (Super Store)
เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับที่
มาก ไดแกการแจกของที่ระลึก ของแถมในชวงเทศกาลตางๆมีคาเฉลี่ย 3.61 มีการลดราคาสินคาเมื่อซื้อจํานวน มากมีคาเฉลี่ย
3.44 และอยูในระดับปานกลางไดแกมีการจัดรายการสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 ตามลําดับ
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานบุคคล
ดานบุคคล
̅
พนักงานมีความรูเกี่ยวกับสินคาที่ขายดี 3.32
พนักงานบริการดวยความเปนมิตร
3.71
ยิ้มแยมแจมใส
พนักงานมีความกระตือรือรนใหบริการ 3.26
ไดรวดเร็วทันใจ
รวม
3.26

1.70

S.D
0.83

1.13

ปานกลาง

ระดับความคิดเห็น
มาก

ปานกลาง
1.02

ปานกลาง

ปจจั ยด านบุค คลทีมี อิท ธิพ ลต อการตัด สินใจซื้อสินคาจากร านคาปลี ก บิ๊กซี ออนนุ ช (Super Store) เขตวั ฒนา
จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมาก
ไดแก พนักงานบริการดวยเปนมิตรยิ้มแยมแจมใส มีคาเฉลี่ย 3.71 อยูในระดับปานกลาง ไดแก พนักงานมีความรู เกี่ยวกับ
สินคาที่ขายดีมีค าเฉลี่ยเท ากับ 3.32 และพนั กงานมีความกระตือรือร นใหบ ริการไดร วดเร็วทั นใจ มีคา เฉลี่ย เทากับ 3.26
ตามลําดับ
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานกระบวนการ
ดานชองทางการจัดจําหนาย
̅
S.D
คิดราคาและทอนเงินครบถวนถูกตอง 3.32
1.01
ตรวจสอบสินคากอนใสถุงให
3.87
0.71
ลูกคาสม่ําเสมอ
ไมตองรอนาน กวาจะไดรับสินคา
3.50
1.00
รวม 3.55
0.87

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

ปจจัยดานกระบวนการทีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีก บิ๊กซี ออนนุช (Super Store) เขตวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมาก ไดแก
ตรวจสอบสินคากอนใสถุงใหลูกคาสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.87 รองลงมา ไดแก ไมตองรอนานกวาจะไดรับสินคามีคาเฉลี่ยเทากับ
3.50 และคิดราคาและทอนเงินครบถวนถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 ตามลําดับ
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คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
̅
S.D
พื้นที่ในรานกวางขวางไมแออัด
3.66
0.91
การจัดวางสินคาเปนระเบียบ
4.19
0.81
สะอาดเรียบรอย
มีที่จอดรถไดสะดวก
3.73
0.73
รวม 3.55
0.85

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

ปจจั ยดานสิ่ งแวดลอมทางกายภาพ ที มีอิท ธิพ ลตอการตัด สินใจซื้อสินคาจาก รานคาปลีกบิ๊กซี อ อนนุ ช (Super
Store) เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมาก ไดแก การจัดวางสินคาเปนระเบียบ สะอาดเรียบรอย มีคาเฉลี่ย 4.19 รองลงมา ไดแก มีที่จอดรถไดสะดวก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และพื้นที่ในรานไมขวางไมแออัดมี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 ตามลําดับ
สรุปผลและอภิปรายผล
ปจจั ยส วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่มี ความสั มพั นธ กับ การตั ดสิ นใจซื้ อสิ นค าจากรานค าปลีกบิ๊กซี ออนนุ ช
(Super Store) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีก โดยรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้งสิ้น ไดแก ดานผลิตภัณฑเทากับ
ดานราคาและดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 ดานชองทางการจัดจําหนาย กับดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ดานการสงเสริมการตลาด 3.40 รองลงมา ไดแกดานบุคคลอยูในระดับ
ปานกลางมีเฉลี่ยเทากับ 3.26เมื่อแยกเปนรายดานปจจัยดานการผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีก
พบวาสินคาครบถวนตามความตองการ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.23 อยูในระดับมากที่สุด ปจจัยดานราคาที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกพบวาราคาสินคาตรงกับปายราคา อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.23 พบวา ปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนายที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกพบวาอยูในระดับมาก ไดแกอยูใกล กับแหลง
ชุมชนที่ พักอาศัย หรือ ที่ ทํางาน ค าเฉลี่ ย 3.67 ป จจั ยด านการสง เสริม การตลาดที่ มีอิทธิ พลต อการตัด สินใจซื้อสินคาจาก
รานคาปลีก ระดับที่มาก ไดแกการแจกของที่ระลึก ของแถมในชวงเทศกาลตางๆมีคาเฉลี่ย 3.61 ปจจัยดานบุคคลทีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีก ระดับมาก พนักงานบริการดวยเปนมิตรยิ้มแยมแจมใส มีคาเฉลี่ย 3.71 ปจจัยดาน
กระบวนการทีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีก ระดับมากตรวจสอบสินคากอนใสถุงใหลูกคาสม่ําเสมอ มี
คาเฉลี่ย 3.87 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ระดับมากการจัดวางสินคาเปนระเบียบ สะอาดเรียบรอย มีคาเฉลี่ย 4.19
ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูบริโภคที่มาใชบริการรานคาปลีก
แตกตางกัน ไมมีความสัมพั นธกับพฤติกรรมผูบริโภคที่ มาใชบริการร านคาปลีกไม แตกตา งกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ผูบริโภคที่มาใชบริการรานคาปลีกแตกตางกัน ผลการวิเคราะหความสัมพันธดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผู บริโภคที่มาใชบริการรานคา
ปลี ก แตกต างกั น แต เ พศ และอาชี พ ไม มี ค วามสั ม พั นธ กับ พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคที่ ม าใช บ ริ ก ารร า นค าปลี ก แตกต า งกั น
สมมติฐาน ปจจัยสวนประสมการตลาด 7P’s มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑรานคาปลีกปจจัยสวน
ประสมการตลาด 7P’s ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑรานคาปลีก ปจจัยสวนประสมการตลาด 7P’s มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑรานคาปลีกผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาด 7P’s ไดแก
ด านผลิ ต ภั ณ ฑ ด านการส ง เสริ ม การตลาด ด านบุ ค คล ด านการส ง เสริ ม การตลาด และด านสิ่ ง แวดล อมทางกายภาพมี
ความสัม พันธกับพฤติ กรรมการซื้ อผลิต ภั ณฑ ในรานค าปลีกแต ดานราคา ดานช อทางการจัด จําหน าย และดานบุ คคลไม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑในรานคาปลีก
ปจจัยดานผลิตภัณฑ จากการศึกษา ใหความสําคัญตอสินคาครบถวนตามตองการ อยูในระดับมากที่สุด ดังนั้นผูขาย
จึงควรคัดเลือกสินคาที่มีความหลากหลายชนิดของสินคา เพื่อใหลูกคาสามารถซื้อสินคาไดครบถวนเมื่อมีการมาจับจายใชสอย
เพียงในครั้งเดียว
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ปจจัยดานราคา จะใหความสําคัญดานราคาที่มีความสําคัญมากที่สุดเปนอันดับแรก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
สินคาและมีปา ยแสดงราคาสินคาที่ชัดเจนและถูกตอง จึงควรมีการตรวจสอบราคาสินคาและราคาตามปายวามีความถูกตอง
ตรงกันหรือไม เนื่องจากลูกคาใชราคาเพื่อเปรียบเทียบในการตัดสินใจซื้อ โดยอาจจะพิจารณาจากการเตรียมคาใชจายมา หรือ
เปรียบเทียบสินคาเดียวกันแตตางยี่หอกัน หรือเปรียบเทียบกับสินคาทดแทน
ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญโดยอยูใกลกับแหลงชุมชน ที่พักอาศัย หรือที่ทํางาน และเวลาเป ด ปด
รานเหมาะสม ดังนั้น ผูขายจึงควรจะมีการแจงเวลา เปด ปดใหชัดเจน เพื่อความสะดวกในการซื้อสินคา ไมใหลูกคาผิดหวังใน
การมาซื้อสินคา
ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญกับการแจกของที่ระลึก ของแถมในชวงเทศกาลตางๆ ดังนั้นทางรานคา จึง
ควรจัดใหมีของที่ระลึกในเทศกาลตางๆ เชน ปใหม หรือสงกรานตอาจจะเปนของที่ระลึกไมแพงมาก แตแจกเพื่อใหลูกคาเกิด
การประทับใจ และมีการทํา การสงเสริมการตลาด แบบสม่ําเสมอ ตามเทศกาล อาจจะพิจารณาจากยอดการซื้อ ของลูกคาใน
การรับของที่ระลึก ลูกคาทานใดที่มีปริมาณการซื้อมากก็ใหของขวัญที่มูลคาสูงกวาลูกคาทั่วไป
ดานบุคคล ใหความสําคัญกับผูใหบริการดวยความเปนมิตรยิ้มแยมแจมใส ดังนั้นผูขายควรมีบุคลิกภาพ บริการที่เปน
มิตร ผูใหบริการมีความรูเกี่ยวกับสินคาที่ขายวา อยูบริเวณตรงไหน ราคาเช็คไดตรงไหนบาง ของแถมหยิบ ตรงไหน มีความ
กระตือรือรนใหบริการที่รวดเร็วทันใจ
ดานบริการ ใหความสําคัญกับการตรวจสอบสินคากอนใสถุงใหลูกคาอยางสม่ําเสมอเพื่อเปนการตรวจสอบวาสินคา
ซื้อแลวไดครบตามจํานวนหรือไม เพื่อไมใหเสียเวลาในการมารับของใหม หรือตรวจคนหาใหมอีกครั้ง ขจัดการลดปญหาขอโต
แยงในเรื่องความถูกตองของจํานวนสินคาดวย ดังนั้นทุกครั้งผูใหบริการควรใหขอมูลเพิ่มเติมกับลูกคา วาชวงนี้มีโปรโมชั่นใด
สินคาใดลดราคา สินคาใดมีของแถม
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหความสําคัญกับการจัดวางสินคาใหเปนระเบียบ สะอาดเรียบรอยดั้งนั้นทางรานคาจึง
ควรจะมี การจั ดวางสินคาให เป นหมวดหมู ดูแ ลใหมี ความสะอาด และสะดวกในการเลื อกซื้อควรจั ดใหมี ทางเดินให ลูกค า
สามารถเลือกชมสินคาไดสะดวก
ขอเสนอแนะ
1.การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ทํ าการศึ ก ษาเพี ย งใน เขตกรุ ง เทพมหานคร เขตวั ฒ นาเท า นั้ น การศึ ก ษา ครั้ ง ต อไป ควร
ทําการศึกษาใหครอบคลุมทั้ง กรุงเทพมหานคร เพื่อทําการเปรียบเทียบดูวาในแตละเขตมีความแตกตางกันอยางไร
2.การศึกษาในครั้งหนาควรศึกษาในดานปจจัย อื่นๆที่เปนปญหาและอุปสรรคของรานคาปลีก เมื่อมีคูแขงขันเป น
รานคาปลีกที่เขามาทั้งในประเทศ และจากตางประเทศมากขึ้น
3.การศึกษาครั้งตอไป จะทําการศึกษาความพึงพอใจตอรานคาปลีก เพื่อเป นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และ
วางแผนกลยุทธทางการตลาดใหกิจการได
4.การศึกษาครั้งตอไปอาจจะทําการศึกษาสิ่งที่ผูบริโภคคาดหวังตอรานคาปลีก วาลูกคามีความคาดหวังปจจัยดานใด
เพื่อพัฒนารานคาปลีกใหมีศักยภาพในการใหบริการและการแขงขันที่สูงขึ้น
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายการพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
จตุพร ยิ่งยง และทิพาพันธ สังฆะพงษ
สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรและปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย คือบุคลากรฝายการพยาบาล จํานวน 110 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหพันธแบบเพียรสัน ผล
การศึกษาพบวา บุคลากรฝายการพยาบาลมีความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก และปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายการพยาบาล ไดแก อายุ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ปจจัยดานลักษณะงาน และปจจัยดาน
ประสบการณในการทํางาน
คําสําคัญ: ความผูกพันตอองคกร, บุคลากรฝายการพยาบาล
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Factors Relating to the Organizational Commitment of Nurses Department of
a Private Hospital in Bangkok
Abstract
This is the quantitative research that is aimed to comprehend the levels of staff’s engagement to
their organization and the facts that influence their relationships in a private hospital in Bangkok. There
are 110 participants from nursing departments, and the tool of this research is the questionnaire. The
statistics used for data analysis are frequency, average, standard deviation, and Pearson coefficient
federation analysis. The study indicates that nursing personnel have a high level of involvement to their
institute, and the factors relating to the engagement are age, duration of operation, job descriptions, and
work experience.
Keywords: Organizational commitment, Nurses Department
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บทนํา
การพัฒนาคุณภาพขององคกรใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการนั้น
สิ่งที่สําคัญก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพราะมนุษยเปนสวนหนึ่งของการบริการและมนุษยก็เปนตัวขับเคลื่อนองคกร แตการที่จะรักษาทรัพยากรมนุษยที่มีคาใหอยูใน
องคกรเพื่อลดการสูญเสียงบประมาณในการสรรหา การคัดเลือกบุคลากรมาทดแทนนั้น องคกรตองหันมาสนใจเรื่องการยึดมั่น
ผูกพันตอองคกร เพราะเมื่อบุคลากรยึดมั่นผูกพันตอองคกร ยอมรับเปาหมาย คานิยมขององคกรแลวก็จะทําใหเกิดความ
รวมมือและปฏิบัติตามแนวทางที่องคกรกําหนด และเกิดประโยชนตอบุคลากรและองคกร กลาวคือบุคลากรทํางานอยางมี
ความสุข สบายใจ มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ มีความชํานาญสูงโอกาสเกิดความผิดพลาดในการทํางานลดลง สามารถแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว เกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ สวนประโยชนสําหรับองคกรไดแก การเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันเนื่องจากงานมีคุณภาพ ตนทุนการผลิตต่ํา สรางการเติบโต ยอดรายได และกําไร ทําใหองคกรสามารถเติบโตได
อยางยั่งยืน(กัญชลี นิลวรรณ,2554:2-3)
สิ่งที่องคกรจะตระหนักอยูเสมอ คือ การจูงใจและสงเสริมใหพนักงานในองคกรเกิดความผูกพัน ยอมรับเปาหมาย
ขององคกรและพยายามใชความสามารถในการทํางานใหองคกรสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาในรูป
ของคุณภาพการใหบริการ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนและชื่อเสียงขององคกร
บุคลากรในองคกรเปนสิ่งทีม่ ีคุณคาและมีความสําคัญเพราะถือเปนตนทุนที่ตองรักษาและลงทุนเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง
เพื่อพัฒนาใหบุคลากรมีคุณคาเหมาะสมและคงอยูกับองคกรใหยาวนาน หากตองมีการทดแทนบุคลากรเกาที่สูญเสียไปนั้นมี
ขั้นตอนที่ยุงยากจะทําใหองคกรตองสูญเสียเงินและเวลาจํานวนมากกอนที่จะไดบุคลากรที่เกงและมีฝมือเขามารวมงาน อีกทั้ง
ยังสงผลกระทบตอการใหบริการขององคกรอีกดวย ดังนั้นในการบริหารจัดการสิ่งที่องคกรตองคํานึงถึงและตระหนักอยูเสมอ
คือองคกรจะทําอยางไรเพื่อจูงใจและสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร
เกิดการเสริมสรางพลังในงาน
รับรู
ความสามารถของตนเองใหบริการอยางมีคุณภาพเพื่อยกระดับศักยภาพขององคกร ซึ่งจากขอมูลอัตราการลาออกของบุคลากร
ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาในป 2556 มีบุคลากรลาออกจํานวน 40 คน ป
2557 มีบุคลากรลาออกจํานวน 74 คน และป2558 มีบุคลากรลาออกจํานวน 67คน ( ขอมูล ณ กุมภาพันธ 2559 ) ซึ่งจาก
การลาออกนั้นทําใหเกิดปญหาการสูญเสียและขาดแคลนบุคลากรเปนการทําลายขวัญและกําลังใจของบุคลากรที่ยังปฏิบัติงาน
อยู และหากยังมีแนวโนมของการลาออกที่เพิ่มสูงขึ้น ก็แสดงใหเห็นวาความผูกพันตอองคกรลดลง ดังนั้นจึงจําเปนตองสราง
ปจจัยที่จะทําใหบุคลากรฝายการพยาบาลเกิดความผูกพันตอองคกร ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและมีประสิทธิภาพ
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญที่ตองศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันกับองคกรของบุคลากรฝาย
การพยาบาล เพื่อนําไปใชในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย ตลอดจนนําไปใชเปนขอมูลในการ
สรางแรงจูงใจและพัฒนาบุคลากรฝายการพยาบาลใหเกิดความรัก ความผูกพันกับองคกร ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่จะสามารถธํารง
รักษาบุคลากรฝายการพยาบาลใหคงอยูกับองคกรใหยาวนานที่สุดและจะสงผลใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดวย
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความผูกพันกับองคกร
1.ความหมายของความผูกพันกับองคกร ความผูกพันกับองคกรเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจอยางมากในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของคําวาผูกพันตอองคกรไวดังนี้
Sheldon (Sheldon, 1987 อางถึงใน สุชาดา พรมรักษ , 2553 หนา 9-10 ) ใหความหมายความผูกพันตอองคร
หมายถึงทัศนคติของผูปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงระหวางเอกลักษณของเขากับองคกร ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกผูกพันตอองคกรและ
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ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ความผูกพันตอองคกรเปนระดับความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกของ
องคกรแสดงใหเห็นถึงความผูกพันอยางแนนแฟนของสมาชิกที่มีตอองคกร โดยแสดงออกมาในรูปของ
1.ความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายและคุณคาขององคกร เปนทัศนคติและความเชื่อของบุคลากรที่มีความเชื่อถือ
ยอมรับและพรอมที่จะปฏิบัติตามเปาหมายและคุณคาขององคกรอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งมีความเลื่อมใสศรัธทาตอเปาหมายที่
องคกรกําหนดรวมถึงความรูสึกวาเปาหมายและคุณคาของตนเองคลายคลึงกับองคกร บุคคลซึ่งมีความรูสึกยึดมั่นผูกพันตอ
องคกรอยางมากจะเห็นวางาน คือหนทางที่จะสามารถสรางประโยชนใหแกองคกรได คือการรวมกิจกรรมและทําตามคุณคา
อุดมการณ และเปาหมายขององคกร ดังนั้น บุคคลกลุมนี้จึงมีแนวโนมที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรอยูในระดับสูง
2.ความตั้งใจและความพรอมที่จะใชความสามารถที่มีอยูทํางานในองคกรอยางเต็มความสามารถเพื่อแกไขปญหา
และพัฒนางานขององคกรใหบรรลุเปาหมายแมวาจะไมไดรับผลตอบแทนก็ตาม
รวมถึงการเสียสละความสุขสวนตัวเพื่อ
ประโยชนขององคกร
3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะยังคงความเปนสมาชิกขององคกร โดยบุคลากรมีความจงรักภักดีตอองคกรยังคง
อยูกับองคกรไมปรารถนาจะไปจากองคกรถึงแมวาองคกรอื่นจะใหผลตอบแทนสูงมากกวา มีความภาคภูมิใจในการเปนสมาชิก
ขององคกรและพรอมจะบอกคนอื่นวาตนเองเปนสมาชิกขององคกร รวมทั้งมีความคิดวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร
Steers (Steers, 1997 อางถึงใน จารุวรรณ นิ่มนวล, 2551 หนา34) ไดใหความหมายของคําวา ความผูกพันตอ
องคกรวาเปนความสัมพันธที่เหนียวแนนของสมาชิกในองคกร และพฤติกรรมที่สมาชิกในองคกรมีคานิยมที่กลมกลืนกันกับ
สมาชิกคนอื่นแสดงตนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร ซึ่งแสดงออกไดจาก
1. ความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมาย และคานิยมขององคกร โดยแสดงออกเปนทัศนคติ และความเชื่อที่มีการ
ยอมรับเชื่อถือและคลอยตาม ยินดีและพรอมที่จะปฏิบัติตามเปาหมายและคานิยมขององคกรอยางสม่ําเสมอ เกิดความเลื่อมใส
ตอเปาหมายองคกร โดยมองวาเปาหมายและคานิยมของตนเองและองคกรไปในทิศทางเดียวกัน และตนเองก็พรอมที่จะทํา
ประโยชนใหกับองคกร รวมถึงเกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่ตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร ซึ่งมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับ
องคกรอื่นๆ และเชื่อวาองคกรจะสรางประโยชนใหกับสังคมและมีคุณคาตอตนเอง
2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความสามารถอยางเต็มที่เพื่อองคกร แสดงออกโดยการเสียสละ มีความเต็มใจและพรอมที่
จะใชสติปญญาและพลังความรูความสามารถทั้งหมดเพื่อแกไขปญหาและพัฒนางานเพื่อใหประสบความสําเร็จและบรรลุ
เปาหมายขององคกร ยินดีที่จะชวยเหลือและทําประโยชนใหองคกรในทุกๆดาน แมจะไมไดรับผลตอบแทนก็ตาม
3.ความตองการคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคกรของตน แสดงออกถึงความรูสึกรักใคร มีความผูกพัน
จงรักภักดีตอองคกร มีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะอยูกับองคกร ไมปรารถนาจะไปจากองคกร ถึงแมวาองคกรอื่นจะให
ผลประโยชนตอบแทนมากกวา มีความภาคภูมิใจที่ไดเปนสมาชิกขององคกร ยินดีและพรอมที่จะปฏิบัติตามรวมถึงใหการ
สนับสนุนองคกรในทุกๆดานอยางสม่ําเสมอ
2.ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร
มีนักวิชาการหลายทานใหความสนใจในการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร ดังนี้
สเตียร (Steers, 1977 อางถึงในคนิษฐา พันธมวานิช, 2551 หนา 15) ไดแบงองคประกอบในดานปจจัยกําหนด
ความผูกพันตอองคกรออกเปน 3 กลุม คือ
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1.ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน(Personal Characteristics) เชน เพศ อายุ ระดับรายได สถานภาพสมรส
ความตองการประสบความสําเร็จ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานเปนตน
2.ลักษณะของงาน(Job Characteristics)หมายถึง ลักษณะงานที่ผูปฏิบัติงานรับผิดชอบอยู เชนงานที่มีความทาทาย
ความกาวหนาในการทํางาน การปอนขอมูลกลับ(Feedback) การมีความหมายของงานที่ทํา โอกาสที่จะมีความสัมพันธกับ
ผูรวมงานเปนตน
3.ประสบการณในการทํางาน(Work Experience) หมายถึง สิ่งที่บุคคลไดรับทราบและเรียนรูเมื่อเขาทํางานใน
องคกร เชน ทัศนคติของกลุมทํางานที่มีตอองคกร ความนาเชื่อถือขององคกรเปนตน
เมาวเดย และคณะ(Mowday and Others,1982 อางถึงในวรรณิภา นิลวรรณ, 2554, หนา 20-23) ชี้ใหเห็นวา
ปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันตอองคกรประกอบดวย
1.คุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Characteristic) ไดแก อายุ ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพศ สถานภาพสมรส
การศึกษา และความตองการความกาวหนา
2.ลักษณะงาน(Job Characteristic) พบวา ปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันมากที่สุด คือประสบการณการทํางานที่ทํา
ใหพนักงานรูสึกวา ความตองการทางสภาวะจิตใจของเขาไดรับการตอบสนองเชน การไดรับความสะดวกสบายภายในองคกร
3.ลักษณะขององคกร ไดแก การกระจายอํานาจในองคกร การมีสวนรวมเปนเจาขององคกร และขนาดขององคกร
4.ประสบการณจากการทํางาน ซึ่งจะมีผลใหผูปฏิบัติงานมีความคาดหวังที่จะไดรบั การตอบสนองจากองคกร
ความรูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งพาได และมีความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคกร

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายการพยาบาล
กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง

มี

ในเขต

2.เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแหง
หนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
1.ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากร
กรุงเทพมหานคร

ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ

บุคลากรฝายการพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง

ในเขต

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลในครั้งนี้คือ บุคลากรฝายการพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดแก พยาบาล ผูชวยพยาบาล พนักงานผูชวยพยาบาล จํานวน 150 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใช
วิธีการคําควณจากสูตรทาโรยามาเน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 110 คน
2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยแบบแบบสอบถามออกเปน
4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในองคกร ระดับตําแหนง และอัตราเงินเดือน
ตอนที่ 2 ปจจัยดานลักษณะงานที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรโดยแบงออกเปน 4 ดานไดแก
ดาน
ความหลากหลายของงาน ดานความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ดานงานที่มีลักษณะทาทาย และดานงานที่มีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น
ตอนที่ 3 ปจจัยดานประสบการณในการทํางานที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรโดยแบงออกเปน 3 ดาน
ไดแก ดานความความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร ดานความรูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งพาได และดานความรูสึก
วาตนเองมีความสําคัญตอองคกร
ตอนที่ 4 ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายการพยาบาลโดยแบงออกเปน 3 ดานไดแก ดานความเชื่อมั่นและ
ยอมรับในเปาหมาย และคานิยมขององคกร
ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความสามารถอยางเต็มที่เพื่อองคกร และดาน
ความตองการคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคกรของตน
โดยคําถามในตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาตามแบบของ ลิเคิรทที่
มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยของคะแนนผูวิจัยศึกษาเกณฑดังนี้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.21-5.00
หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.41-4.20
หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.61-3.40
หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.81-2.60
หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00-1.80
หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
3.วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีสงแบบสอบถามใหกับฝายวิชาการของโรงพยาบาลจํานวน110ชุดและ
ขอใหรวบรวมแบบสอบถามสงคืน โดยไดแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืนจํานวน 110 ชุด คิดเปนรอยละ 100
4.การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการทางสถิติดังนี้
1.การวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
(percentage)

โดยใชสถิติคาความถี่

(frequency)

และคารอยละ

2.การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรโดยใชคาเฉลี่ย (mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
3. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใชคาสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน ( r )
ผลการวิจัย
1.ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 95.5 รองลงมาเปน
เพศชาย รอยละ 4.5 สวนใหญมีอายุระหวาง 25-30 ป รอยละ 40.9 รองลงมามีอายุระหวาง 36-40 ป รอยละ 19.1 สวนใหญ
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มีสถานภาพโสด รอยละ 61.8 รองลงมาคือสถานภาพสมรส รอยละ 33.6 สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ
51.8 รองลงมาคือต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 47.3 สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป รอยละ 40.0 ลองลง
มาคือ 5-10 ป รอยละ 28.2 สวยใหญอยูในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 44.5 รองลงมาคือผูชวยพยาบาล รอยละ
40.9 และสวยใหญมีรายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท รอยละ 32.7 ลองลงมาคือต่ํากวา 15,000 บาท รอยละ
20.9
2.ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของบุคลากรฝายการพยาบาลตอปจจัยดานลักษณะงาน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรฝายการพยาบาลตอปจจัยดานลักษณะงาน
ลักษณะงาน
ดานความหลากหลายของงาน
ดานความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
ดานงานที่มีลักษณะทาทาย
ดานงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น
รวม

S.D.
.60
.50
.65
.62
.51

x̄
3.65
3.64
3.91
3.95
3.79

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่1 พบวา บุคลากรฝายการพยาบาลมีความคิดเห็นตอลักษณะงานในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.79 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 รองลงมาคือ ดานงานที่มีลักษณะทาทาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดาน
ความหลากหลายของงาน และ ดานความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.65
3.ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของบุคลากรฝายการพยาบาลตอปจจัยดานประสบการณในการทํางาน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรฝายการพยาบาลตอปจจัยดานประสบการณในการทํางาน
ประสบการณในการทํางาน
ดานความคาดหวังที่จะไดรับการ
ตอบสนองจากองคกร
ดานความรูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งพาได
ดานความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอ
องคกร
รวม

x̄
3.46

S.D.
.69

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.20
3.60

.78
.66

ปานกลาง
มาก

3.66

.62

มาก

จากตารางที่ 2 พบวา บุคลากรฝายการพยาบาลมีความคิดเห็นตอประสบการณการทํางานภาพรวม อยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 เมื่อพิจารณาเปนรายได พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอ
องคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60รองลงมาคือ ดานความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 สวน
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานความรูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งพาได มีคาเฉลี่ยเทากับ3.20 ตามลําดับ
4.ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายการพยาบาล
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายการพยาบาล
ความผูกพันตอองคกร
ดานความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมาย
และคานิยมขององคกร
ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความสามารถ
อยางเต็มที่เพื่อองคกร
ดานความตองการคงไวซึ่งความเปน
สมาชิกภาพในองคกรของตน
รวม

x̄
3.67

S.D.
.67

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.84

.64

มาก

3.48

.74

มาก

3.66

.62

มาก

จากตารางที่ 3 พบวา ระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายการพยาบาลในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.66 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความสามารถอยาง
เต็มที่เพื่อองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 รองลงมาคือ ดานความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมาย และคานิยมขององคกร มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานความตองการคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคกรของตน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.48 ตามลําดับ
5.ผลการวิเคราะหคาสถิติสหสัมพันธของเพียรสันระหวางปจจัยความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายการพยาบาล
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหคาสถิติสหสัมพันธระหวางปจจัยความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายการพยาบาล
ปจจัย

ความผูกพันตอองคกร
r
p
*
.201
.035
*
.233
.014
**
.619
.000
**
.698
.000

อายุ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ลักษณะงาน
ประสบการณในการทํางาน
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01

จากตารางที่ 4 พบวา อายุ และระยะเวลาปฏิบัติงาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรอยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ดานลักษณะงานและดานประสบการณในการทํางานพบวามีความสัมพันธเชิงบวกกับความ
ผูกพันตอองคกรอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
สรุปและอภิปรายผล
สามารถอภิปรายผลในประเด็นตางๆไดดังนี้
1. ดานความผูกพันตอองคกรบุคลากรฝายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวามี
ระดับความผูกพันตอองคกรในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.66 แสดงวาบุคลากรฝายการพยาบาลมีความผูกพันตอ
องคกรเพราะความรักและมีความสุขที่ไดใชชีวิตกับการทํางานในองคกร รูสึกถึงความเปนเจาของและและเปนสวนหนึ่งของ
องคกร ซึ่งจะแสดงออกในรูปแบบความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมาย และคานิยมขององคกร ความเต็มใจที่จะทุมเท
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ความสามารถอยางเต็มที่เพื่อองคกรและตองการคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคกรของตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
Sheldon และ Steers
2.ดานปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายการพยาบาล ไดแก
1.อายุ พบวามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายไดวา
บุคลากรฝายการพยาบาลที่มีอายุมากมีความผูกพันตอองคกรสูงกวาบุคลากรที่มีอายุนอย สอดคลองกับแนวคิดของ Mowday
and Others และ Steers ที่วา บุคคลที่มีอายุมากจะมีความยึดมั่นผูกพันตอองคกรมากกวาบุคคลที่อายุนอย เพราะอายุเปน
สิ่งที่แสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลที่มีอายุมากขึ้นจะมีความคิด มีความรอบคอบในการตัดสินใจมากกวาบุคคลที่มีอายุ
นอย และยิ่งอายุมากขึ้นจะพบวาสมาชิกองคกรจะมีความยึดมั่นผูกพันตอองคกรสูง และสอดคลองกับ จุฬากานต เพียคุณา
(2548) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพันตอองคกร:ศึกษากรณีบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร ไดแก ตัวแปรอายุ
2.ระยะเวลาปฏิบัติงาน พบวามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05สามารถ
อธิบายไดวา บุคลากรฝายการพยาบาลที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานมาก จะมีความผูกพันตอองคกรมากกวาบุคลากรที่ระยะเวลา
ปฏิบัติงานในองคกรนอย เพราะระยะเวลาที่บุคคลทํางานใหกับองคกรเปรียบเสมือนการลงทุนอยางหนึ่งเพราะตองเสียสละ
กําลังกาย สติปญญา สะสมประสบการณ สะสมทักษะ ความรูความชํานาญในงานนั้นๆตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น และหวังที่จะ
ไดผลประโยชนตอบแทน จึงยังคงรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคกรไวซึ่งสอดคลองกับ จุฬากานต เพียคุณา (2548) ที่ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพันตอองคกร:ศึกษากรณีบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พบวา ตัว
แปรที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร ไดแก ตัวแปรระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
3.ปจจัยดานลักษณะงาน พบวา ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 สามารถอธิบายไดวา บุคลากรฝายการพยาบาลที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในทางที่ดีขึ้น จะ
มีความผูกพันตอองคกรสูงขึ้นดวย
ทั้งนี้เปนเพราะลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น
ทําใหมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น ทําใหเกิดความคิดหลากหลายในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ใชความสามารถหลายดาน
ใชสติปญญา และใชความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆเพื่อมาใชในหนวยงาน มีความเปนอิสระในการทํางานทั้งในดานการ
ตัดสินใจ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหเกิดความมุงมั่นที่จะทํางานกับองคกรดวยความเต็มใจ และสงผลใหงานที่รับผิดชอบ
ประสบผลสําเร็จ สงผลใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะทุมเทใหกับงาน ทํางานใหกับองคกรอยางเต็มความสามารถ
เกิดความรักและตองการที่คงความเปนสมาชิกขององคกรตอไป ดวยเหตุนี้ ลักษณะงานที่ปฏิบัติจึงมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคกร สอดคลองกับ ปาริชาติ สุจิตต (2553) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานบริษัทแอลเอ็มจีที จํากัด และบริษัทในเครือ พบวา ปจจัยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งไดแก ความอิสระใน
การทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของงาน และงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่นมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร
4.ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน พบวา ปจจัยดานประสบการณในการทํางานความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01สามารถอธิบายไดวา บุคลากรฝายการพยาบาลที่มีประสบการณที่ดี จะมีความ
ผูกพันตอองคกรสูงขึ้นดวย ทั้งนี้เปนเพราะการไดรับผลตอบแทนอยางเพียงพอและยุติธรรม การไดรับการยอมรับจากองคกร
การรับรูถึงความชวยเหลือของหัวหนาและเพื่อนรวมงาน ที่เนนความรวมมือรวมใจใหความชวยเหลือจากทุกคนทั้งเรื่องงาน
และเรื่องสวนตัวทําใหบุคลากรเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางาน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งปจจัยเหลานี้ยอมทําใหเกิด
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ความผูกพันตอองคกร สอดคลองกับ ปาริชาติ สุจิตต (2553) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานบริษัทแอลเอ็มจีที จํากัด และบริษัทในเครือ พบวา ปจจัยดานประสบการณที่ปฏิบัติ ซึ่งไดแก
ความรูสึกวาคนมีความสําคัญตอองคกร ความรูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งพาได ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร
และทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1.การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะในสวนของบุคลากรฝายการพยาบาล ซึ่งอาจไมสมบูรณในการแกไข
ปญหาในทุกดาน ฉะนั้นควรมีการศึกษาบุคลากรในฝายสนับสนุนการแพทยเพิ่มเติม เพื่อใหไดทราบขอมูลความผูกพันตอ
องคกรทุกระดับ และนํามาเปนแนวทางในการเสริมสรางใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรใหดียิ่งขึ้นทั่วทั้งองคกร
2.การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาที่ใชเพียงแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาวิจัย
ครั้งตอไปควรมีการสัมภาษณเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนกับความเปนจริงมากขึ้น
3.การศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาปจจัยอื่นที่อาจจะสงผลตอความผูกพันตอองคกร เชน ลักษณะขององคกร
วัฒนธรรมองคกร บรรยากาศในการทํางาน สวัสดิการ และคาตอบแทน เปนตน เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการ
เสริมสรางและพัฒนาความผูกพันตอองคกรตอไป
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การตีความมรรคแปดตามหลักหลังนวยุค : การศึกษาเชิงวิเคราะห วิจักษ และวิธาน
The Moderate Way of Hermeneutics in the Noble Eight Fold Path
ภิญโญ อนาลโย, เมธา หริมเทพาธิป และกีรติ บุญเจือ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ “มรรค 8 สามารถตีความใหมดวยกระบวนทรรศนหลังนวยุคสายกลางไดหรือ
ไมไดอยางไร”โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปรัชญาเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดจากการประนีประนอมทุกฝายเทาที่จะทําไดและมีเหตุผล
เหนือกวาทุกฝาย
ผลการวิจัยพบวา เหตุผลของฝายตรงข ามที่สนับสนุนวามรรค 8 ไมสามารถตีความเปนหลัง นวยุคสายกลางได มี
เหตุผ ลสําคั ญ 3 ประการ คือ 1) มรรค 8 ตองตีความตามตัวบทเทานั้นเพื่ อรักษาความบริสุ ทธิ์ของคําสอนและเพื่อธํารง
คําอธิบายคําตามอรรถกถาจารยที่เปนที่ยอมรับแลว2) มรรค 8 ตองตีความตามศัพทบาลีที่เปนรากเทานั้นเพื่อไมใหเกิดความ
สับสนและ 3) มรรค 8 ตองตีความคําสอนเปนวิทยาศาสตรเทานั้นเพื่อยกระดับความรูไปสูการปฏิบัติที่เปนระบบ
ผูวิจยั วิจารณเหตุผลของฝายตรงขามวา มีจุดออนที่สําคัญดังนี้1)พระไตรปฎกมีการสังคายนา ตัวบทจึงมีการเปลี่ยน
เมื่อตัวบทเปลี่ยน คําอธิบายมรรคมีองค 8 ก็ยอมเปลี่ยน ดังนั้น จึงไมสามารถปองกันสัทธรรมปฏิรูปได นอกจากนี้ อรรถกถา
จารยเองก็ใ ชวิธีทําความเข าใจและอธิ บายไปตามยุคสมัย ซึ่ง ตองการการขยายความสําหรับ ยุคป จจุบั น 2) อรรถกถาจารย
บรรยายมรรค 8 จากภาษาสิงหลจึงมีความชอบธรรมอยูแลวที่จะมีการตีความมรรค 8 จากภาษาอื่นๆ เพื่อเผยแพรและ 3)
มรรค 8 ที่ตีความเปนวิทยาศาสตรแลว แตละมรรคตองอิงเกณฑวิทยาศาสตรซึ่งเกณฑวิทยาศาสตรเปลี่ยนแปลงได แตมรรค
เปลี่ยนแปลงไมได เพราะเปนหลักการพื้นฐาน
เหตุผลสนับสนุนผูวิจัย เสนอไววา 1)ธรรมะของพระพุทธเจาเปนธรรมะของโลกที่ไมไดผูกขาดวาตองเปนของคนชาติ
ใดชาติหนึ่ง ธรรมะของพระพุทธองคมีลักษณะของความเปนภาวะวิสัย ไมขึ้นกับการรับรูใดๆ2)อรรถกถาจารยและนักวิชาการ
พุทธศาสนาใชวิธีขยายตัวบทโดยอางอิงจากตัวบทเดิมเพื่อชวยใหเกิดความเขาใจไดงายตอการนําไปตีความเท านั้น และ 3)
มรรคเปนศัพทซึ่งสามารถตีความให กระจางเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดโดยการตีวามตามแนวทางของกาดาเมอร ทําให
ผูอานตีความเพื่อประยุกตใชตามความรู สวนตัว และยอมรับใหเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนเทานั้น ไมใชการตีความเพื่ อ
เผยแพร อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดเขามาศึกษาพระพุทธศาสนาไดงายขึ้น
คําสําคัญ: มรรคแปด, การตีความม หลังนวยุค
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Abstract
The objective of this study is to ensure “Does the Noble Eightfold Path can do a new exegesis by
using moderate postmodern paradigms? And how it does?”. A philosophical method of rational
coherence by using the dialectical process was used in this study to find the best reason.
The study results found that the opponents who indicated that the Noble Eightfold Path could
not interpreted as moderate postmodern. The three supporting reasons were 1) Noble Eightfold Path
must be interpreted only subject in order to remain the purity of Buddha’s teaching and to remain the
accepted exegesis of exegete 2) the Noble Eightfold Path must be interpreted followed in Pali roots to
avoid confusion and 3) Noble Eightfold Path must be interpreted the Buddha’s teaching in science scopes
to raise awareness to practice systematically.
The researcher commented to the weakness of opponent’s reason which composed of 1)
because of Buddhist canons have revised, the subject and the description Noble Eightfold Path have
been changed that could be not protect the Buddhist teaching reform. In addition, the exegete used
modern method to make an understanding and describing of the Noble Eightfold Path in modern era and
it was needed to extend the understanding of exegesis in present 2) the exegete described the Noble
Eightfold Path from Sinhala language that had reasonable to interpret the Noble Eightfold Path in other
languages for publish 3) the Noble Eightfold Path had interpreted as science and followed the criteria
based on science. In contrast, the criteria of science could change but the Noble Eightfold Path which is a
basic principle could not change.
The researcher suggested that 1) Dharma of the Buddha is not only one’s own nation or culture
but access the globe. Dharma of the Buddha is statement of objectivity and independent of any
perceptions 2) the exegete and Buddhist scholars described the subject by using the original Buddha
teaching to make an easy understanding in exegesis 3) the Noble is the word that can clearly interpret in
order to improve the quality of life throughout Kadampa Buddhism guideline. The reader applied the
personal knowledge of the Noble interpretation for improve the personal quality of life. It was not
interpret for publish. It also provided an opportunity for a new generation to come to study Buddhism
easily.
Key words: the Noble Eight Fold Path, Hermeneutics, Postmodern
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บทนํา
1.1 ความเปนมาของปญหา
ความเปนมาของงานวิจัยนี้หมายถึง ความเปนมาของผูวิจัยที่มีความสัมพันธกับปญหามรรค 8 โดยตรง จากขอ
สงสัยที่วา “มรรค 8 สามารถนําไปสูความสุขอันแทจริงไดหรือไม” ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นตั้งแตไดอุปสมบทและมีการแสวงหา
คําตอบเรื่อยมา แตคําตอบที่ไดรับมีทั้งสมหวังและผิดหวัง มาโดยตลอด จนกระทั่งผูวิจัยไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คํ า ตอบที่ ไ ด รั บ จากการศึ ก ษาปรั ช ญาหลั ง นวยุ ค สายกลาง สามารถแก ข อ สงสั ย และความผิ ด หวั ง จาก
ประสบการณในอดีตไดเมื่อนําเรื่องกระบวนทรรศนไปตีความพระไตรปฎก ทําใหทราบความสัมพันธระหวางประสบการณชีวิต
กับปญหาที่เกิดขึ้นของผูวิจัยซึ่งก็คือเรื่องมรรค 8 ผูวิจัยจึงมีความสนใจทํางานวิจัยเรื่อง “การตีความมรรคมีองคแปดตามหลัก
หลังนวยุค :การศึกษาเชิงวิเคราะห วิจักษ และวิธาน” เพื่อตอบขอของใจถึงปญหาตางๆ ในระดับปริญญาเอกนี้
1.2 ความสําคัญของปญหา
ความสําคัญของปญหาเกิดจากแนวคิดที่สนับสนุนวามรรค 8 ไมสามารถตีความเปนหลังนวยุคสายกลางได ทั้ง
ยังมีเหตุผลสนับสนุนอยางแข็งขันวา
1. มรรค 8 ตองตีความตามตัวบทเทานั้นเพราะเปนธรรมเนีย มเดิมของเถรวาท ที่ตองการรักษาความบริสุทธิ์
ของคําสอนเพื่อไมใหเกิดสัทธรรมปฏิรูปและเพื่อธํารงคําอธิบายคําตามอรรถกถาจารยที่เปนที่ยอมรับแลว
2. มรรค 8 ตองตีความตามศัพทบาลีที่เปนรากเทานั้น ถาตีความตามศัพทที่เปนคําแปลในภาษาอื่นจะทําใหเกิด
ความสับสน
3. มรรค 8 ต องตีความคําสอนเปนวิทยาศาสตรเทานั้นเพื่อยกระดับความรูไปสูการปฏิบัติที่เปนระบบและ
เพื่อใหคนที่คลั่งไคลวิทยาศาสตรหันกลับมานับถือศาสนา
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยกลับมีความคิดเห็นตรงกันขามวา การตีความดังกลาว ยังมีจุดออนที่สามารถโตแยงไดในทุก
ประเด็น ด วยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจสําคัญในการศึกษาวิ จัยเรื่ อง“การตี ความมรรคแปดตามหลักหลังนวยุค : การศึกษาเชิ ง
วิเคราะห วิจักษ และวิธาน” (the Moderate Way of Hermeneutics in the Noble Eight Fold Path) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษามรรค 8 สามารถตีความใหมดวยกระบวนทรรศนหลังนวยุคสายกลางหรือไมไดอยางไร
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปรัชญาเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดจากการประนีประนอมทุกฝาย เทาที่จะทําไดและมีเหตุผล
เหนือกวาทุกฝาย
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษามรรค 8 สามารถตีความใหมดวยกระบวนทรรศนหลังนวยุคสายกลางหรือไมไดอยางไร
3. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงเอกสาร ดวยวิธีถกปญหา (discursive research) โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1.ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมรรค 8
2.ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนทรรศน 5
3.ศึกษาแนวคิดที่สนับสนุนวา มรรค 8 สามารถตีความใหมดวยกระบวนทรรศนหลังนวยุคสายกลางหรือไมได
4. การทบทวนวรรณกรรม
1. มรรค 8 ถูกเผยแพรครั้งแรกที่ปาอิสิตนมฤคทายวัน (วิ.ม. 4/14/16)ประกอบดวย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ (วิ.ม. 4/13/15-16)
2. ในพระวินัยปฎกไดกลาวถึงการสังคายนาครั้งแรก โดยการปรารภคําของพระสุภัททวุฑฒ (วิ.จุลวรรค 7/614628)หลักการของพระมหากัสสปะที่เสนอใหสงฆพึงไมบัญญัติสิกขาบทที่ยังมิไดทรงบัญญัติไวและพึงไมถอดถอนสิกขาบทที่
บัญญัติไวแลวไดชื่อสืบตอภายหลังวา เถรวาท (เสถียร โพธินันทะ, 2541, หนา 58-59)สวนการสังคายนาอีกหลายครั้งตอมาก็มี
การเพิ่มเติมคําสอนเพื่ออธิบายคําสอนของพระพุทธเจาเขาไปดวย (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2539, หนา 11) ปญหาที่สงสัยกันมาก
ก็คือ พระธรรมวินัยอาจจะมีการคลาดเคลื่อนไดในชวงระยะเวลากวาสี่รอยประหวางสังคายนาครั้งแรก (ภายหลังจากพุท ธ
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ปรินิพพาน) กับการสังคายนาครั้งที่หา (จารึกเปนตัวอักษร) ทําใหมีขอสันนิษฐานไดวาพระไตรปฎกอาจจะเปนเรื่องที่แตงขึ้นใน
ภายหลังและไมไดเปนพระพุทธวจนะ (George D. Bond, 1982, pp. 19-22) นอกจากนี้ยังมีขอสงสัยอีกวา แมพระไตรปฎก
จะเปนพระพุทธวจนะ แตการจําคําสอนที่พระพุทธเจาตรัสสอนทั้งหมดเปนจํานวนมากนั้นจะเปนไปไดอยางไร (สุชีพ ปุญญานุ
ภาพ, 2539, หนา 72)
สุชีพ ปุญญานุภาพ(2539, หนา 72-73) ไดอธิบายถึงประเพณีอินเดียสมัยพุทธกาลที่พราหมณนิยมทองจําคํา
สอนแลวถายทอดกันทางปาก ซึ่งเรียกวา มุขปาฐะ นอกจากนี้ พระธรรมปฎก (2543, หนา 38-39) มีความเห็นวาการทองโดย
การสวดเปนหมูจํานวนมากพรอมกันนั้นเปนวิธีที่แมนยํายิ่งกวาการจารึกเปนลายลักษณอักษร เพราะจะตองสวดตรงกันหมด
ทุกถอยคํา
นอกจากพระไตรปฎกแลว พุทธศาสนาเถรวาทยังมีคัมภีรสําคัญ เรียกวา ปกรณหรือคัมภีรพิเศษ แมแตในยุค
อรรถกถา คั ม ภี ร วิสุ ท ธิ ม รรคของพระพุ ท ธโฆษาจารย ซึ่งเป นคั ม ภี รที่ เ รี ย บเรี ย งตามโครงเรื่ องพิ เ ศษ ไม ไ ด เ ป นคํ าอธิ บ าย
พระไตรปฎกตอนใดตอนหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ถือวาเปนปกรณพิเศษดวยเชนกัน (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2543, หนา 96)
พุทธศาสนาเถรวาทถือวา หลักมหาปเทสสี่เปนหลักสําหรับการตรวจสอบตัวบทวาตัวบทใดเปนตัวบทในพุทธ
ศาสนาเถรวาท (นวชัย เกียรติกอเกื้อ, 2544, หนา 18) นอกจากนี้ยังมีหลักกาลามสูตร (องฺ.ติก. 20/505/180-181) และคีต
สูตร (องฺ.อฏฐก. 15/143/221-222) ดวย
3. กีรติ บุญเจือ (2545ข, หนา 183) อธิบายวา กระบวนทรรศนเปนศัพทที่บัญญัติขึ้นใหม เพื่อแปลคําภาษาอังกฤษ
วา Paradigmประมาณป ค.ศ. 1475 มี ผู ริ เริ่ ม ใช คํ าว า Paradigm ให มี ค วามหมายว า รู ป แบบหรื อ แบบแผน (Publisher
Benton, 1987, p. 1406) ผูที่ริเริ่มใชคํานี้เปนคนแรกในวงการวิทยาศาสตร ก็คือ โทมัส คูห(Thomas Kuhn,1970) ในหนังสือ
ปรัชญาเชิงประวัติศาสตรเรื่อง “The Structure of Scientific Revolution” โดยพิมพครั้งแรกในป ค.ศ. 1962 (พิมพอีกหลาย
ครั้งในเวลาตอมา) กีรติ บุญเจือ (2549, หนา 15-22) กีรติ บุญเจือ (2545ก, หนา 13) ไดใชอธิบายแนวคิดใน กระบวนทรรศน 5 มา
จากข อ สรุ ป ของท านที่ วา “กระบวนทรรศน คื อ ความเชื่ อพื้ น ฐานในจิ ต ใจของมนุ ษย ทุ กคน แตกต า งกั นตามเพศ วั ย
สิ่ง แวดลอม การศึ กษาอบรม และการตั ด สินใจเลื อก ของแต ล ะบุ ค คล กระบวนทรรศน ไ ม ใ ช สมรรถนะตั ด สิ นใจ เพราะ
สมรรถนะตัดสินใจ คือ เจตจํานง แตเป นสมรรถนะเขาใจ และเชิญชวนใหเจตจํ านงตัดสินใจ” ซึ่งแบงออกเปน 5 กระบวน
ทรรศน (กีรติ บุญเจือ,2549, หนา 15-22) ไดแก กระบวนทรรศนยุคดึกดําบรรพกระบวนทรรศนยุคโบราณ กระบวนทรรศน
ยุคกลาง กระบวนทรรศนนวยุค และกระบวนทรรศนหลังนวยุค
5. วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเลมนี้ มีการดําเนินการศึกษาตําราและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. เอกสารปฐมภูมิ (primary source) ไดแก พระไตรปฎก และอรรถกถาของพระไตรปฎก ฉบับภาษาไทย
2. เอกสารทุติยภูมิ (secondary source) ไดแก ตําราและเอกสารทางวิชาการ
3. วิเคราะหขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ
4. เรียบเรียงขอมูล
5. สังเคราะหขอมูลที่เรียบเรียงแลวดวยวิธีการวิจัยเชิงปรัชญา อันไดแก วิภาษวิธี (dialectic) และวิธีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (discursive) วิภาษวิธี คือ การตั้งคําถามที่อาจตอบได หลายคําตอบที่เปนไปได การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือ
การรับฟงเหตุผลที่สนับสนุน แตละคําตอบ เพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุด จากการประนีประนอมทุกฝายเทาที่จะทําได และมีเหตุผล
เหนือกวาทุกฝาย
6. ผลการวิจัย
6.1 เหตุผลของฝายตรงขามที่สนับสนุนวามรรค 8 ไมสามารถตีความเปนหลังนวยุคสายกลางได มีเหตุผลสําคัญ 3
ประการ คือ
1) มรรค 8 ตองตีความตามตัวบทเทานั้น เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของคําสอนและเพื่อธํารงคําอธิบายคําตาม
อรรถกถาจารยที่เปนที่ยอมรับแลว
2) มรรค 8 ตองตีความตามศัพทบาลีที่เปนรากเทานั้นเพื่อไมใหเกิดความสับสน
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3) มรรค 8 ตองตีความคําสอนเปนวิทยาศาสตรเทานั้นเพื่อยกระดับความรูไปสูการปฏิบัติที่เปนระบบเพราะ
วิทยาศาสตรเปนความรูที่ถูกพิสูจนยอมรับอยางเปนสากล ดังที่ ออกุส กงต (August Come) ไดเสนอไววา ความรูมนุษยที่ควร
บรรลุถึง ไดแก ยุคปฏิฐาน (positive stage) หรือยุควิทยาศาสตรซึ่งไมไดใหคําตอบเกี่ยวกับมูลเหตุสุดทาย (ultimate origins)
หรืออํานาจที่เขาถึงไมได ตลอดจนจุดมุงหมายสุดทาย (final purposes) แตเราสามารถบรรลุถึง การบรรยายถึงความสัมพันธที่
สังเกตไดระหวางปรากฏการณ (Peter Halfpenny, 1982, p. 14)
6.2 ผูวิจัยวิจารณเหตุผลของฝายตรงขามวา มีจุดออนที่สําคัญดังนี้
1)พระไตรปฎกมีการสังคายนา ตัวบทจึงมีการเปลี่ยน เมื่อตัวบทเปลี่ยน คําอธิบายมรรคมีองค 8 ก็ยอมเปลี่ยน
ดังนั้น จึงไมสามารถปองกันสัทธรรมปฏิรูปได นอกจากนี้ อรรถกถาจารยเองก็ใชวิธีทําความเขาใจและอธิบายไปตามยุคสมัย
ซึ่งตองการการขยายความสําหรับยุคปจจุบัน
2) อรรถกถาจารยบรรยายมรรค 8 จากภาษาสิงหลจึงมีความชอบธรรมอยูแลวที่จะมีการตีความมรรค 8 จาก
ภาษาอื่นๆ เพื่อเผยแพร การที่ฝายตรงขามอางวา มรรค 8 ตองตีความตามศัพทบาลีที่เปนรากเทานั้น ไมเชนนั้นจะทําใหเกิด
ความสับสน จึงเปนการอางเหตุผลที่มีน้ําหนักนอยเกินไป เพราะแทจริงแลวความสับสนเกิดจากความไมเขาใจในเนื้อแทคํา
สอน มันไมไดเกิดจากการเขาใจตามภาษาเพียงอยางเดียว ผูที่ศึกษาพระธรรมคําสอนจากภาษาอื่นยอมตองมีการศึกษาทั้งสวน
อรรถะและพยัญชนะเทียบกับกันภาษาบาลีอยูแลว ดังนั้นจะเกิดความสับสนหรือไมจึงอยูที่ความเขาใจในเนื้อแทของหลักธรรม
คําสอนที่เกิดจากการเรียนรู การคิดใหเขาใจ และลงมือมือทําดวยวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมดวย ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ
พระธรรมปฎกที่กลาววา “คนเรานี้ใชภาษาเปนเครื่องมือในการบอกความตองการ แสดงความประสงค บรรยายความรูสึก
และถ ายทอดความคิด ความรู ความเข าใจแก กันและกัน ในการที่ เราถ ายทอดความรู ความคิด ความเขาใจหรื อแสดงความ
ประสงคความตองการ เราใชภาษากันอยางไร เราจึงไดเกิดความรูความเขาใจกันขึ้นอยางนั้น” (พระธรรมปฎก, 2539, หนา 2)
3) มรรค 8 ที่ตีความเปนวิทยาศาสตรแลว แตละมรรคตองอิงเกณฑวิทยาศาสตรซึ่งเกณฑวิทยาศาสตรเปลี่ยนแปลง
ได (กีรติ บุญเจือ, 2551, หนา 208) แตมรรคเปลี่ยนแปลงไมได เพราะเปนหลักการพื้นฐาน เปนทางแหงความพนทุกขของ
พุทธศาสนาเถรวาท
7. อภิปรายผลการวิจัย
เหตุผลสนับสนุนผูวิจัย เสนอไววา
1.ธรรมะของพระพุทธเจาเปนธรรมะของโลกที่ไมไดผูกขาดวาตองเปนของคนชาติใดชาติหนึ่ง ธรรมะของพระพุทธ
องคมีลักษณะของความเปนภาวะวิสัย ไมขึ้นกับการรับรูใดๆดังที่พระองคตรัสวา“ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไมก็ตาม ธาตุ
(หลัก) นั้น ก็ยังคงมีอยู แตธรรมฐิติเปนธรรมนิยาม คือ หลักอิทัปปจจยตา...”(สํ.นิ. 16/61/22 - 23)
“ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ 4 ประการเหลานี้ เปนของแทอยางนั้น ไมคลาดเคลื่อนไปได ไมกลายเปนอยางอื่น ฉะนั้น จึง
เรียก อริยสัจจ” (สํ.ม. 19/1707/431)
ขอความขางตนนี้นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงธรรมะที่พระพุทธเจาทรงคนพบแลวนํามาแสดงแลวยังแสดงถึงความ
เปนธรรมะของโลก เพราะมีความเปนสากล เปนธรรมที่ไมคลาดเคลื่อนไปตามเจตจํานงของใคร เปนของกลางๆ ที่จะเปนตอง
อยูเชนนั้น ความเปนสากลไมไดมีเพียงเฉพาะในสวนเนื้อหาเทานั้น แตยังมีอยูในสวนของเกณฑตัดสินความจริงที่ปรากฏใน
หลักกาลามสูตรดวย
เมธา หริมเทพาธิป (2557, หนา 59) ได แ บ ง สาระสํา คั ญ ของกาลามสู ต รไว 3 ตอน 1) อยาเพิ่งเชื่ออะไรงาย ๆ 2)
ควรเชื่ออยางมีวิจารณญาณและ 3) เชื่ออยางมีวิจารณญาณแลวดีอยางไร
สาระสําคัญในกาลามสูตรตอนที่ 3 คือ เชื่ออยางมีวิจารณญาณแลวดีอยางไร มาจากเนื้อหาชวงทายของพระสูตร ซึ่ง
สรุปไดวา ผูไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง มีสติสัมปชัญญะ มีจิตประกอบดวยเมตตาแผไปในทิศทั้งปวงยอมไดรับความสบายใจหรือ
ความอุนใจใน 4 ประการ คือ
1) ถาปรโลกมีจริง ผลวิบากของการทําดีทําชั่วมีจริง เรายอมไปสุคติ เมื่อตายแลว
2) ถาปรโลกไมมี ผลวิ บากของการทํ าดีทํ าชั่วไมมี จริง เราไมมี เวร ไม มีภัย เบีย ดเบีย น ไมมีทุ กข เปนสุขในโลก
ปจจุบัน
3) ถาทําบาปแลว เปนบาปจริง เราไมไดทําบาป ไหนเลยทุกขจะเกิดขึ้นกับเรา เพราะ เราไมไดทําบาป
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4) ถ าทําบาปแล ว เป นบาปจริ ง (บาปบุ ญ ไม มี จริ ง ) เราไม ไ ด ทํา บาป ก็ ถื อ ว า เป น ผูบริสุทธิ์ทั้ง 2 สวน คือทั้ง
สวนตนและผูอื่น (หรือสวนรวม)
เมื่อพิจารณาจากสาระสําคัญของกาลามสูตรจะพบวา ความเปนสากลอยูที่การเปดโอกาสใหแตละคนไดตรวจสอบ
ความรู ขอมูล ฐานขอมูล ขอเท็จจริง ขาวสาร และคําสอน และไมใหยึดติดตัวบุคคล แมแตพระพุทธเจาเองก็ทรงอนุญาตใหทํา
การตรวจสอบ จะเห็ นวาพระพุ ทธเจ าทรงให เ สรี ภาพแก ค นทั่ วโลกในการใช ส ติป ญ ญาพิจารณาดวยตนเองโดยไม ผู กขาด
ความคิดดวยความยึดมั่นถือมั่น
2.อรรถกถาจารยและนักวิชาการพุทธศาสนาใชวิธีขยายตัวบทโดยอางอิงจากตัวบทเดิมเพื่อชวยใหเกิดความเขาใจได
งายตอการนําไปตีความเทานั้น
การแปลและแตงหนังสือเลมใหมๆ ขึ้นมานี้ พุทธโฆสาจารยไมไดตั้งใจแตงคัมภีรขึ้นมาเพื่อเสนอสิ่งใหมหรือบิดเบือน
คําสอนจากตัวบทเดิมใหเปนอยางอื่น แตเปนเพียงการนําเอาโครงสรางความสัมพันธภายในตัวบทออกมาเพื่อขยายตัวบทโดย
อางอิงจากตัวบทเดิ มซึ่ งเป นประโยชน ตอผูอานในยุค รวมสมั ยที่ส ามารถทําความเข าใจภาษาที่ ถูกใชใ นตัวบทและสามารถ
อธิบายตัวบทนั้นได
พระธรรมปฎกเห็นวาภาษาสามารถสื่อความหมายในระดับที่ตางกันได ในที่นี้พระธรรมปฎกใชคําวา ความรูประเภท
ที่ 1 และความรูประเภทที่ 2 ซึ่งมีใจความดังนี้
“ความรูที่เราเอามาพูดกัน เราเรียนนั่น เราเรียนนี้... ความรูอยางนี้รูตามที่อาจารยมาถายทอด มาสอนมาบรรยายให
ฟง จดกันไปบาง จํากันไปบาง รูวาอันนี้เขาแปลวาอยางนี้ รูอยางนี้เปนความรูประเภทที่ 1
ความรูประเภทที่ 1 นี้ บางทีคนไมรูจักแยกจากความรูที่แทจริงก็ทําใหเกิดปญหา ความรูอยางนี้เปนเพียงความรู
ระดับตน ซึ่งยังไมสามารถใชแกปญหาไดจริง ความรูประเภทนี้จะเปนเพียงความรูประเภทอุปกรณ เปนความรูประเภทขอมูล
ขาวสารที่รับถายทอดมา
ความรูประเภทที่ 2 คือ เมื่อเรารับถายทอดขอมูลนั้นมาแลว เราเองมีความเขาใจตอสิ่งนั้น อยางไร รูขอมูลที่รับนั้น
เขาวามาอยางไร เราก็รูไดตามนั้น เขาใจ เห็นความหมายหรือสาระของความรูนั้น อยางนี้เรียกความรูเหมือนกัน
ถึงตอนนี้เราจะเปนตัวของตัวเอง ความรูประเภทที่ 1 เปนความรูของคนอื่น เรารับมาเก็บเอาไวเหมือนกับของฝาก
เราลองสํารวจตัวเอง เรามีความรูของคนอื่นมาเก็บใสตัวไวเปนของฝากหรือเปลา ถาเต็มไปดวยความรูประเภทนี้มาก เปนของ
เก็บมารวมๆ ไวเฉยๆ ถาไดแคนี้ก็มีเพียงความรูประเภทที่ 1
ตอไปอีกขั้นหนึ่ง เรามีความรูเขาใจตอความรูนั้นอยางไร ความรูที่เขาใจสาระสําคัญของมัน เขาใจเหตุผลของมันกับ
เรื่องราวอื่น อันนี้เปนความรูที่สําคัญ เปนความรูที่เขามาเปนตัวของเรา เปนความรูประเภทที่ 2” (พระธรรมปฎก, 2539, หนา
42-44)
3.มรรคเปนศัพทซึ่ง สามารถตีความให กระจางเพื่อการพั ฒนาคุณภาพชีวิตได โดยการตีวามตามแนวทางของกาดา
เมอร ทําใหผูอานตีความเพื่อประยุกตใชตามความรูสวนตัว และยอมรับใหเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนเทานั้น ไมใชการ
ตีความเพื่อเผยแพร อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดเขามาศึกษาพระพุทธศาสนาไดงายขึ้น
กาดาเมอรมีทรรศนะวา ภาษาเปนมุมมองเกี่ยวกับโลก (view of the world) กลาวคือ ภาษาไมไดเปนอิสระจาก
โลกที่มนุษยรับรู ภาษาเกิดขึ้นจากทัศนคติของมนุษยที่มีตอโลกในฐานะที่มนุษยเปน “การดํารงอยูในโลก” (being-in-theworld) ภาษาจึงเกิดขึ้นเพื่ออธิบายโลกที่มนุษยรับรู (Hans Georg Gadamer, 1979, pp. 401-402)
กาดาเมอร จึงยึ ด กระแสพหุนิย ม (Pluralism) คื อเรื่ องเดีย วกันตี ความได หลายอย างตามมุ มมองหรื อบริ บททาง
วัฒนธรรม เราจึงควรแลกเปลี่ยนแบงปนทรรศนะแกกันโดยใชภาษาเปนสื่อ ซึ่งก็ตองรูจักหลักการตีความเพื่อ ใหบรรลุ “การ
ผสานขอบฟา” (fusion of horizons) (กีรติ บุญเจือ, 2549, หนา 48)
กาดาเมอรเห็นวาคําทุกคําในภาษามีการเพิ่มขึ้นอยูภายใน กลาวคือ คําทุกคําจะมีความสัมพันธกับองครวมทั้งหมด
ของภาษา (the whole of language) ซึ่งภาษาก็จะขึ้นอยูกับองครวมทั้งหมดของมุมมองเกี่ยวกับโลก (the whole of the
view of the world) ของมนุษยดวย ดังนั้น การพูดของมนุษยทุกครั้งแมจะเปนเพียงการพูดที่จํากัดดวยถอยคําที่กลาวถึง แต
การพูดนั้นก็ยังจะดึงเอาความหมายทั้งหมดของภาษาออกมาดวย แตจะไมสามารถแสดงออกมาไดทั้งหมด เพราะการจํา กัด
ของคําในการพูดนั้น ดังนั้น กาดาเมอรเห็นวาการพูดของมนุษยจึงจํากัดในแงที่การพูดยังมีความหมายที่ไมสิ้นสุดซึ่งจะตองถูก
ตีความออกมา (Hans Georg Gadamer, 1979, pp. 415-416)
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นอกจากนั้น การมีทัศนคติเดิม (prejudice)1(Hans Georg Gadamer, 1979, pp. 235-341) ที่มีมากอนการอาน
ของผูอานก็เปนเงื่อนไขจําเปนของการเขาใจในการตีความตัวบทดวย ทัศนคติเดิมที่มีมากอนของผูอานตัวบทนี้ตรงกับคําวา
“สังขาร” ในพุทธศาสนาเถรวาท ไดแก ทิฏฐิและปญญา เพราะเปนความเห็นหรือความเขาใจที่ผูอานมีอยูกอนการอานตัวบท
และกําหนดความเขาใจที่ไดจากการอานตัวบทของผูอาน
ดวยเหตุนี้ การตีความมรรค 8 ใหกระจางเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงตองพยายามเขาใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามขอบฟา
ของตน แมวามรรค 8 เปนเรื่องที่พระพุทธเจาตรัสสอนไวในอดีต (สมัยพุทธกาล) แตการจะเขาใจอดีตดวยขอบฟาปจจุบันของ
ตนสิ่งที่ใชเปนแบบฝกหัดตีความกันมากที่สุดคือ ตัวบท (text) ซึ่งผูแตง (author) สิ่งอดีตไดทิ้งไวให ซึ่งก็คือ มรรค 8 ที่ปรากฏ
ในพระไตรปฎกนั่นเอง หลักการก็คือ “เราใชความหมายสวนยอยชวยตีความความหมายสวนรวม และความหมายจากการ
ตีความสวนรวมชวยการตีความสวนยอย” (StanleyGrenz, 1996, p. 101)กลาวคือ อยาไปหวังวาอานตัวบทเรื่องมรรค 8
ครั้งเดียวจะเขาใจหมด ทางที่ควรปฏิบัติก็คือ เมื่อสนใจจะอานตัวบทใดก็ตามใหตะลุยอานไป แตละสวนที่เกี่ยวกับมรรค 8 นั้น
เขาใจไดแคไหนก็พอใจแคนั้นเปนสวนๆ ไป เมื่ออานจบจึงเขาใจสวนรวมโดยอาศัยสวนยอยๆ ที่อานมาแลวปะติดปะตอกันเขา
ครั้นเขาใจสวนรวมแลว หากกลับมายอนอานสวนใดเปนคํารบที่สองจะเขาใจดีกวาเดิม เพราะไดความเขาใจสวนรวมมาชวย
ตีความสวนยอย และสวนยอยใดก็ตามที่เขาใจดีขึ้นก็จะชวยเขาใจความหมายของสวนรวมดีขึ้นเชนนี้ไปเรื่อยๆ อยางไมจบสิ้น
ยิ่งอานก็ยิ่งเขาใจดีขึ้นเรื่อยๆ
ดีธาย (WilhelmDilthey, 1976, p. 259) กลาวไววา “ความเขาใจของมนุษยจึงมีสิทธิ์กาวหนาเรื่อยไปแตไมมีวัน
สมบูรณ” การตีความมรรค 8 ก็เชนกัน แมเราจะเขาใจไดดีสักเพียงใดแตก็ไมมีวันสมบูรณ เพราะความเปนจริง (reality) เปน
สิ่งที่แตละคนเขาถึงไดเพียงสวนหนึ่งตามขอบฟาของตนเอง แตละคนจึงอาจขยายขอบฟาของตนไดดวยการเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู แบงปนความรูแกกันและกัน ยิ่งใหก็ยิ่งขยายขอบฟาของตนใหกวางขวางขึ้นเรื่อยๆ
แนวทางดังกลาวนี้เปนแนวทางที่ตองการสรางการยอมรับใหเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนเทานั้น ไมใชการตีความ
เพื่อเผยแพร อยางไรก็ตาม การตีความดังกลาวก็ไมไดมีเจตนาที่ตองการตีความใหตัวบทผิดเพี้ยนหรือเกิดสัทธรรมปฏิรูปแต
อยางใด เปนเพียงการใชภาษาเพื่อสื่อความตองการ ความรูสึก ความคิด ความเชื่อ ความรูของผูพูดไปยังผูฟงเพื่อแลกเปลี่ยน
กันและกันเทานั้น ดังที่พระธรรมปฎก (2539, หนา 2) กลาววา “คนเราใชภาษาเปนเครื่องมือบอกความตองการ แสดงความ
ประสงค บรรยายความรูสึก และถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ หรือแสดงความประสงค ความตองการ” นอกจากนี้
ยังถือเปนการเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดเขามาศึกษาพระพุทธศาสนาไดงายขึ้ น คือ เพราะภาษาบาลีจะถูกแปล ขยาย และ
ตีความใหเขาถึงทุกกลุมที่หลากหลายในสังคมปจจุบัน คนรุนใหมที่ชอบสรางสรรคสิ่งใหมๆ จะไดรับอิสระในการตีความโดยไม
ยึดติดตัวบท เพราะพุทธศาสนาเองก็ปฏิเสธการอางตัวบท ตํารา หรือแมแตพระไตรปฎกวาเปนสิ่งที่เพียงพอตอ การยึดถือวา
ถูกตอง ซึ่งปรากฏในกาลามสูตร (มา ปฏกสัมปทาเนน) เพียงแตการตีความจะตองไมขัดกับหลักการพื้นฐานของพระธรรมวินัย
ผูตีความเองก็ตองมีความเขาใจที่ถูกตอง ดังที่พระธรรมปฎก กลาววา
“แมพระพุทธศาสนา จะใหอิสรภาพในการตีความมาก ก็ตองเขาใจวาการตีความอยางอิสระนั้น ไมใชเปนการตีความ
ตามใจชอบ การตีความแมที่เปนอิสระก็มีหลัก คืออยูในขอบเขตของหลักสําคัญ 2 ประการ 1) ผูตีความเขาใจถอยคําถูกตอง...
2) การตีความจะตองไมขัดกับหลักการพื้นฐานของพระธรรมวินัย...” (พระธรรมปฎก, 2533, หนา 49-51)
กลาวโดยสรุป มรรคเปนศัพทซึ่งสามารถตีความใหกระจางเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดดวยการที่แตละคิดนําความ
สรางสรรคมาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน หากเห็นวาสิ่งที่ตนสรางสรรคนั้นไมเปนไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็พรอมที่
จะปรับตัวเพื่อประสานการมีสวนรวมใหเกิดขึ้น การมีสวนรวมจะทําใหเกิดการแสวงหาจุดรวมสงวนจุดตาง โดยใหถือวาจุดรวม
เปนสิ่งที่แตละคนจะนําไปปฏิบัติรวมกัน สวนจุดตางใหถือวาเปนพรสวรรคของแตละฝาย ทั้งจุดรวมและจุดตางจะถูกตอยอด
พัฒนาไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต หากเห็นวาสวนใดยังตองการขยายเพิ่มเติมก็ใชพลังแสวงหาเพื่อหาสิ่งที่ขาดหายมาเพิ่มเติม
ใหเกิดความพอเพียงตอการนําไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแตละคน

1

คําวา “prejudice” โดยทั่วไปมักถูกเขาใจวามีความหมายในแงลบ เชน หมายถึง อคติ เปนตน แตกาดาเมอรใชคําๆ นี้โดยหมายถึง
ความเห็นที่มีอยูเดิมหรือมีมากอน (pre-judice) ซึ่งอาจจะเปนไดทั้งแงบวกหรือแงลบ มิไดหมายถึงความหมายในแงลบแตเพียงอยางเดียวเทานั้น
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การศึกษาองคประกอบและความนาเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลนที่สัมพันธกับทัศนคติ รสนิยม
และการใหคุณคาในชีวิตของกลุมผูบริโภคเสื้อผาแฟชั่น
มัณฑสร สารอูป และอโนทัย ชลชาติภิญโญ
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาการแบงกลุมผูบริโภคเสื้อผาแฟชั่นบนสื่อสังคมออนไลนและการศึกษา
การใหความสําคัญในดานองคประกอบและความนาเชื่อถือกับทัศนคติ รสนิยมและการใหคุณคาในชีวิตของแตละกลุมผูบริโภค
เสื้อผาแฟชั่นบนสื่อสังคมออนไลน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามออนไลน
(Online Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นบนสื่อสังคมออนไลน
อายุระหวาง 22 – 40 ป จํานวน 400ราย
ผลการวิจัยพบวา สามารถแบงกลุมผูบริโภคเสื้อผาแฟชั่นบนสื่อสังคมออนไลนตามหลักการ Socio-Styles และ 20
Personal Value Statementsออกเปน 20กลุมวิถีชีวิต พบวาแตละกลุมมีการใหความสําคัญในดานองคประกอบและความ
นาเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลนที่แตกตางกันซึ่งเปนผลมาจากความแตกตางทางทัศนคติ รสนิยมและการใหคุณคาในชีวิต
คําสําคัญ: สื่อสังคมออนไลน, วิถีชีวิต, ผูบริโภคเสื้อผาแฟชั่น
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Abstract
The objectives of this research were to study the classification of fashion consumers on social
media and to study their significant views of social media elements along with the reliability, related to
attitudes, tastes and values of life. This research used the quantitative method with400 online
questionnaires using responses of experienced online consumers aged between 22 and 40
The research results showed the classification of 20 lifestyle segments, based on the principles of
socio-styles and 20 personal value statements. Each group showed different aspects of focus in elements
and reliability of social media. These results are based on the differences of their attitudes, tastes and
values of life.
Keywords: Social Media, Lifestyle, Fashion Consumer
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บทนํา
ธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นบนสื่อสังคมออนไลน มีพัฒนาการอยางตอเนื่องตลอดมาและกําลังเปนที่นิยม เปนชองทางใหมๆ
ใหกับผูบริโภคสมัยใหมไดเลือกบริโภคสินคาบนสื่อสังคมออนไลนการที่ผูบริโภคจะเลือกซื้อสินคาบนสื่อสังคมออนไลนแบบใด
นาจะมีปจจัยในหลายๆดานที่สําคัญดานหนึ่งที่สําคัญคือองคประกอบและความนาเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลนซึ่งนาจะมีผล
โดยตรงตอการตัดสินใจบริโภคผานสื่อนั้นๆ ในขณะเดียวกันสื่อสังคมออนไลนที่ถูกออกแบบมาอาจจะมีความเหมาะสมสําหรับ
บางกลุมผูบริโภคและไมเหมาะสมกับบางกลุมผูบริโภคบนพื้นฐานความจริงที่วาแตละกลุมกลุมเปาหมาย จะมีทัศนคติ รสนิยม
และการใหคุณคาในชีวิตที่แตกตางกันจึงมีความพึงพอใจในแตละรูปแบบที่แตกตางกัน
ภาพรวมตลาดเสื้อผาแฟชั่นในประเทศไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะกลุมลูกคาเปาหมายที่มีความตองการบริโภคสินคา
แฟชั่นซึ่งมีจํานวนมากโดยปจจุบันมูลคาตลาดรวมสินคาเสื้อผาแฟชั่น 250,000 ลานบาท (บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด,
2558) และมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง และรวดเร็ว อันเปนผลมาจากที่ผานมาคนไทยมีกําลังซื้อสูงขึ้นประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงไลฟสไตล (Life Style) ที่เปลี่ยนแปลงมาเปนผูบริโภคที่นิยมแฟชั่นและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เสื้อผาแฟชั่นในปจจุบัน นอกจากจะเปนสินคาที่บงบอกรสนิยมของผูสวมใสแลว ยังเปนเครื่องแสดงถึงฐานะและอัตลักษณของ
ผูสวมใสอีกดวย ซึ่งไดสงผลใหตลาดเสื้อผาแฟชั่นมีการแขงขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ผูประกอบการในธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นลวนแลว
แตตอสูกันดวยกลยุทธตางๆ เพื่อแยงสวนแบงตลาด อีกทั้งยังมีผูประกอบการและผูขายรายใหมๆทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญเขาสูตลาดเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
จากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2558 (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส, 2558) จากผลการสํารวจกลุมคนอายุ 15-34 ป เปนกลุมที่มีพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด 54.2
ชั่วโมงตอสัปดาหและมีการใชสมารทโฟนเปนอุปกรณเชื่อมตออินเทอรเน็ตมากที่สุดในทุกชวงเวลา ซึ่งคนไทยนิยมใช
Facebook มากที่สุดจํานวนถึง 92.1% เปนอันดับหนึ่งติดตอกัน 3 ป รองลงมาคือ Line และอันดับที่สามคือ Google+และ
คนไทยยังมีแนวโนมซื้อของผานทางออนไลนกันมากขึ้น ซึ่งจากผลสํารวจ พบวาคนไทยเคยซื้อของผานทางออนไลน 64.9%
และมีแนวโนมนิยมซื้อของออนไลนมากขึ้นโดยสินคาที่นิยมซื้อทางออนไลนเปนอันดับหนึ่งคือ สินคาหมวดแฟชั่น กระเปา
เสื้อผา อันดับสองคืออุปกรณไอที อันดับสามคือสินคากลุมสุขภาพและความงามจะเห็นไดวาธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องเปนที่นิยมมากบนสื่อสังคมออนไลนทําใหเกิดการตลาดบนสือ่ สังคมออนไลนเปนจํานวนมากโดยบางสื่อ
ออนไลนอาจจะเหมาะกับผูบริโภคบางกลุมและบางสื่อออนไลนอาจไมเหมาะกับผูบริโภคบางกลุม สื่อออนไลนจึงไมไดเหมาะ
กับทุกคน การศึกษาถึงความแตกตางของมนุษยในเรื่องไลฟสไตลการใชสื่อออนไลน โดยแยกกลุมเปาหมายออกมาเปนกลุม
ยอยๆจะชวยทําใหเราเขาใจความตองการที่มีความเฉพาะชัดเจนมากขึ้นแตในขณะเดียวกันสื่อสังคมออนไลนเปนชองทาง
การบริโภคแบบใหมที่ผูบริโภคยังไมคุนเคยและยังขาดความมั่นใจในความปลอดภัยทางดานตางๆในฐานะผูวิจัยจึงเห็นความ
สําคัญของการศึกษาการใหความสําคัญของผูบริโภคที่มีตอองคประกอบและความนาเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลนของธุรกิจ
เสื้อผาแฟชั่น งานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาการใหความสําคัญในดานองคประกอบและความนาเชื่อถือกับทัศนคติ รสนิยม
และการใหคุณคาในชีวิตของแตละกลุมผูบริโภคเสื้อผาแฟชั่นบนสื่อสังคมออนไลนซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิจัยนี้จะเปนประโยชน
ในการเขาใจความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย ผลการศึกษาที่ไดจะสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธที่ถูกตอง
และเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและกระแสการบริโภคเสื้อผาแฟชั่นบนสื่อสังคมออนไลนที่มีมากขึ้นในปจจุบัน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1.แนวคิดSocio-Styles เปนทฤษฎีของ Cathelat(1993) คําวา Socio-Styles เปนการผสมผสานคํา 2 คํา
ระหวางSocial และ Styles เปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญในการศึกษาปจจัยการจําแนกกลุมประชากรออกเปนกลุมๆ โดยอาศัย
ปจจัยพื้นฐานทางครอบครัว การเงิน สังคม การเมือง วัฒนธรรมการเงิน และการบริโภคสินคาและบริการเปนเกณฑ
ในการจําแนกกลุมผูบริโภค โดยหลักการ Socio-Styles จะใหความสําคัญกับการจําแนกกลุมผูบริโภคตามทัศนคติ รสนิยม
และการใหคุณคาในชีวิต โดยทําการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคเชิงลึก เพื่อใหไดขอมูลที่เฉพาะมากขึ้น การจําแนก
ผูบริโภคตามวิถีชีวิตเปนการจําแนกขั้นตน ตองนําเอาแนวคิดการแสดงออกถึงคุณคาของชีวิตของปจเจกบุคคล
(Personal Value Statements) เขามาเปนหลักการขั้นที่สอง เพื่อใหการแบงกลุมวิถีชีวิตมีรูปแบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. แนวคิดการแสดงออกถึงคุณคาของชีวิตของปจเจกบุคคล (Personal Value Statements) เปนแนวคิดของ
Plummer (2009) เปนแนวทางที่บุคคลใชแสดงออกมาหรือนําเสนอความชอบและการใหคุณคาในชีวิตของแตละปจเจก
บุคคล โดยไดมีการจําแนกกลุมการแสดงออกถึงคุณคาของชีวิตของปจเจกบุคคลออกได 20 กลุมวิถีชีวิต
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3.Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน หมายถึง สื่อที่ผูสงสารแบงปนสาร ซึ่งอยูในรูปแบบตางๆไปยังผูรับสารผาน
เครือขายออนไลน โดยสามารถตอบโตกันระหวางผูสงสารและผูรับสารหรือผูรับสารดวยกันเอง (พิชัย วิจิตรบุญยรักษ, 2555)
ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึงเครือ่ งมือในการนําเสนอสินคาประเภทเสื้อผาแฟชั่นของผูผลิตหรือผูจําหนายไปยังผูบริโภคที่เปนผูใช
บริการ
4. แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบการออกแบบเว็บไซต 7Csในการออกแบบเว็บไซตใหประสบความสําเร็จ มีคนสนใจ
และเขามาใชบริการอยางตอเนื่อง ควรมีองคประกอบที่สําคัญ 7 ประการดังนี้
- การออกแบบดานรูปลักษณ (Context)
เปนการออกแบบโครงรางการจัดองคประกอบเพื่อสื่อความหมายใหงายตอการใชงานและการรับรู ถือวาเปน
สวนสําคัญของการทําใหเว็บไซตนาสนใจ โดยรูปแบบของขอมูลควรมีความเหมาะสมในการสงความหมายใหเว็บมีความ
เขาใจงายและสามารถดูเนื้อหาและรายละเอียดตางๆไดอยางทั่วถึง ลักษณะขอมูลควรเปนขอมูลที่ใหม และมีความถูกตอง
- การออกแบบดานสวนที่เปนเนื้อหา (Content)
เปนการออกแบบการนําเสนอขอมูลบนเว็บ โดยอาจจะอยูในรูปของขอความ รูปภาพ หรือสื่อไฟลผสม โดยเนื้อหา
ทั้งหมดควรมีความชัดเจน เปนระเบียบ สวยงาม มีความนาสนใจในการเขาดูเว็บ เพื่อกระตุนใหผูบริโภค มีความตื่นเตน
ไมเกิดความเบื่อหนายขณะดูเว็บไซต
- การออกแบบดานความเปนชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร(Community)
เปนการออกแบบเพื่อคํานึงถึงเครื่องมือในการติดตอสื่อสารระหวางกันภายในชุมชนหรือการที่ลูกคาหลายๆคน
เกิดสนใจในเรื่องเดียวกัน เพื่ออํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ แสดงขอคิดเห็น แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ระหวางกัน ทั้งดานเว็บบอรด, Chat Room, Facebook Fan Page เปนตน
- การออกแบบดานการปรับแตง (Customization)
เปนการออกแบบรูปแบบการใหบริการที่สามารถปรับแตงการใชงานใหมีความเหมาะสมกับผูใชบริการ เนื่องจาก
เว็บไซตสามารถที่จะปรับแตงรูปแบบของขอมูลใหตรงกับความตองการของผูใชงานได มีการเก็บขอมูลของผูใชเพื่อการนํา
เสนอขอมูลที่ตรงกับลักษณะและความตองการ ของผูใชเว็บไซตเฉพาะราย เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมของผูใชเว็บไซต
- การออกแบบดานการติดตอสื่อสาร (Communication)
เปนการออกแบบการสรางชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางผูใชกับเว็บไซต หรือเปนชองทางในการสื่อสารและ
ติดตอกลับระหวางผูใชงานกับเว็บไซต นอกเหนือจากการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตแลวยังมีชองทางการติดตอสื่อสารระหวาง
ผูใชงานกับเว็บไซตอีกหลายชองทาง ยิ่งมีชองทางการติดตอสื่อสารมากขึ้นเทาไหรยิ่งจะทําใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูล
ไดมากขึ้นเชน E-mail, โทรศัพทมือถือ, ขอมูลผาน SMS, ID ไลนเปนตน
- การออกแบบดานการเชื่อมตอเว็บไซต(Connection)
เปนการออกแบบชองทางในการติดตอสื่อสารกับผูใชเว็บไซต มีการรวบรวมเว็บไซตที่นาสนใจและแบงออกเปน
หมวดหมู มีคําอธิบายลักษณะใหชัดเจน ตลอดจนการอํานวยความสะดวกใหผูใชงานในการเขาถึงขอมูลปลายทางที่สนใจ
มีชองใหคนหาขอมูลภายนอกเว็บไซต และเว็บเชื่อมโยงปลายทางใชงานไดจริงทุกเว็บ
- การออกแบบดานการทําธุรกรรม (Commerce)
เปนการออกแบบการทํารายการการสั่งซื้อสินคา การทําธุรกรรมนับเปนหัวใจสําคัญของการออกแบบ จะตองมีการ
อธิบายรายละเอียดวิธีการตางๆไวอยางชัดเจนเพื่อปองกันการผิดพลาดและการเกิดความไมเขาใจถึงวิธีการการสั่งซื้อสินคาของ
ลูกคา เชน ระบบตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ , ระบบตรวจสอบสถานะการจัดสงและชองทางการชําระคาสินคาหลากหลาย
ชองทาง เปนตน
5. แนวคิดเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของเว็บไซต
การประเมินหรือการใหความความสําคัญกับสาระของเว็บไซตจําเปนตองมีหลักเกณฑ สําหรับผูบริโภคขาวสารวา
จะเชื่อหรือไมเชื่อสารสนเทศเหลานี้มากนอยเพียงใด (สุทิพย กาญจนพันธุ, 2552)
ปจจัย 5 ปจจัยที่มีสวนทําใหเกิดความนาเชื่อถือเพิ่มขึ้นไดแก
- รูสึกอยูในโลกของความจริง (Real – World feel) โดยมีการนําเสนอรูปภาพเสื้อผาแฟชั่นของจริงหรือเสมือนจริง
- ใชงานงาย (Easy of Use) เชนสามารถเขาถึงตัวอยางเสื้อผาแฟชั่นไดไมเกิน 3 คลิกและสามารถมองหาเครื่อง
หมายนําทาง (Navigation) ไดงาย
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- เปนผูชํานาญการ (Expertise) โดยมีการออกแบบเว็บไซตที่มีลักษณะเปนมืออาชีพ ออกแบบอยางมีรสนิยมมีความ
เหมาะสมกับประเภทสินคาที่ขาย
- ความไวเนื้อเชื่อใจ (Trustworthiness) มีการแสดงเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Trustmark)
- เอาใจใสตอผูเยี่ยมชมแตละราย (Tailoring) มีการขึ้นขอความตอนรับ, มีการทักทายผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตที่หนา
แรกของเว็บไซต
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาการใหความสําคัญในดานองคประกอบและความนาเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลนของแตละกลุมผูบริโภค
เสื้อผาแฟชั่น
สมมติฐานการวิจัย
ผูบริโภคเสื้อผาแฟชั่นมีการใหความสําคัญในดานองคประกอบและความนาเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน
มาจากพื้นฐานทัศนคติ รสนิยม และการใหคุณคาในชีวิตของแตละกลุมผูบริโภค
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมขอมูล ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้คือผูที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นบนสื่อสังคมออนไลนกลุมตัวอยาง
ที่ใชในงานวิจัย คือผูใชงานบนสังคมออนไลน เนื่องจากไมทราบจํานวนที่แนนอน (Infinite Population) จึงกําหนดขนาด
ของ
กลุมตัวอยาง ที่เหมาะสมโดยการใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยาง จากสัดสวนประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
ประมาณคาสัดสวนหรือรอยละขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณไดคือ 384 กลุมตัวอยาง เพื่อใหผลการศึกษาที่ไดมีความ
ถูกตองแมนยํา ปองกันความคลาดเคลื่อนและสรางความนาเชื่อถือใหกับงานวิจัย ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
เปน 400 กลุมตัวอยาง และใชวิธกี ารกําหนดกลุมตัวอยางโดยไมทราบความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ดวย
วิธีการกําหนดกลุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน
(Online Questionnaire) ในรูปแบบ Web Page ของ Google Docs จนครบตามจํานวนที่กําหนดไว
2. การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหคําตอบดวยการหาคารอยละ (Percentage) งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยของ
ลักษณะบุคคลเปนงานวิจัยทางแฟชั่นที่อาศัยอารมณความรูสึกเปนหลักเกณฑในการเลือกบริโภคสินคาแฟชั่นและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาซึ่งจะมีความยากในการใชสถิติชนิดอื่นๆในการประมวลผลขอมูล แตผูวิจัยไดพยายามแปลความ
ขอมูลใหถูกตองชัดเจน พรอมใชการนําเสนอขอมูลคือการนําเสนอดวยตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ โดยยึดหลักการแปล
ที่มีความเที่ยงตรง การนําเสนอคาที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสอดแทรกความเห็นสวนตัวซึ่งทําใหการวิเคราะหขอมูลของงาน
วิจัยนี้สมบูรณครบถวน
ผลการวิจัย
ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 26-30 ป มีจํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 41.00 รองลงมาอายุ
ระหวาง 22-25 ป มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 41.00 อายุระหวาง 31-35 ปมีจํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.25
อายุระหวาง 36-40 ป มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.75
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 5 อันดับแรก มีตําแหนงงาน พนักงานทั่วไป มีจํานวน 129 คนคิดเปนรอยละ 32.25
รองลงมาคือ กําลังศึกษา มีจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.50รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับทั่วไป มีจํานวน 56 คน คิดเปน
รอยละ 14.00 เจาของกิจการบริษัท มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 และเจาของกิจการอิสระ มีจํานวน 21 คนคิดเปน
รอยละ 5.25 ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 5 อันดับแรกมีลักษณะงานคือ การตลาดมีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50
รองลงมาคือ บัญชี/การตลาด มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.75 คาขาย มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.25 เลขา/
ธุรการ มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.75 และเซลล/ฝายขาย มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับรายไดสวนตัวตอเดือน 20,000 – 39,999 บาท มีจํานวน 142 คน คิดเปน
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รอยละ 35.50 รองลงมาคือ 10,000 – 19,999 บาท มีจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.75 40,000 – 69,999 บาท มี
จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 และต่ํากวา 10,000 บาท มีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ตามลําดับ
ตารางที่1ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูบริโภคแตละกลุมที่ใหความสําคัญดานองคประกอบบนสื่อสังคมออนไลน
กลุมผูบริโภค
กลุมผจญภัย (Adventure)
กลุมรักสวยงาม (Beauty)
กลุมรักความสนุกสนาน (Fun)
กลุมมุงมั่นตั้งใจ (Accomplishment)
กลุมชอบสังคม (socialite)

จํานวนคน(รอย
ละ)
12.75
12.25
10.25
9.25
8.00

กลุมหลากหลาย (Variety)
กลุมสรางสรรค (Creative)
กลุมเที่ยงตรง (Accuracy)

7.50
7.25
5.25

กลุมรักครอบครัว (Family)

4.50

กลุมรักสงบ (Calm)
กลุมเรียบงาย (Simplicity)
กลุมชอบคนหา (Discovery)

4.25
3.75
3.00

กลุมชอบความเปนเลิศ (Excellence)
กลุมการเงิน (Money)

2.75
2.50

กลุมเชื่อและศรัทธา(Faith)
กลุมมองโลกกวาง (Global View)
กลุมรักสะอาด (Cleanliness)
กลุมประนีประนอม (Harmony)
กลุมนวัตกรรม (Innovation)

1.50
1.25
1.25
0.75
0.25

กลุมอื่นๆ

1.75

องคประกอบบนสื่อสังคมออนไลน
การออกแบบดานการทําธุรกรรม
การออกแบบดานการทําธุรกรรม
การออกแบบดานการติดตอสื่อสาร
การออกแบบดานความเปนชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร
การออกแบบดานสวนที่เปนเนื้อหา และ
การออกแบบดานการติดตอสื่อสาร
การออกแบบดานความเปนชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร
การออกแบบดานการทําธุรกรรม
การออกแบบดานสวนที่เปนเนื้อหาและ
การออกแบบดานดานการทําธุรกรรม
การออกแบบดานการเชื่อมตอเว็บไซต และ
การออกแบบดานการทําธุรกรรม
การออกแบบดานการทําธุรกรรม
การออกแบบดานการติดตอสื่อสาร
การออกแบบดานสวนที่เปนเนื้อหา และ
การออกแบบดานการทําธุรกรรม
การออกแบบดานการทําธุรกรรม
การออกแบบดานความเปนชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร และ
การออกแบบดานการทําธุรกรรม
การออกแบบดานการปรับแตง
การออกแบบดานการทําธุรกรรม
การออกแบบดานการทําธุรกรรม
การออกแบบดานการทําธุรกรรม
การออกแบบดานสวนที่เปนเนื้อหา และการออกแบบ
ดานการติดตอสื่อสาร และการออกแบบดานการทําธุรกรรม
การออกแบบดานสวนที่เปนเนื้อหา

จากตารางที่ 1 สามารถแบงกลุมผูบริโภคตามหลักการ Socio-Styles และ การแสดงออกถึงคุณคาของชีวิตของ
ปจเจกบุคคล (Personal Value Statements)ออกเปน 20 กลุมวิถีชีวิต พบวาแตละกลุมใหความสําคัญในดานองคประกอบ
บนสื่อสังคมออนไลนแตกตางกันตามทัศนคติ รสนิยม และการใหคุณคาในชีวิต
ผลการศึกษาขอมูลความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอการใหความสําคัญดานองคประกอบบนสื่อสังคมออนไลน พบวา
ในภาพรวมกลุมตัวอยางทั้งหมด ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานการทําธุรกรรม ในสวนระบบการสั่งซื้อในเว็บไซต
สามารถยกเลิกการสั่งซื้อหรือสั่งสินคาเพิ่มไดโดยสะดวก มากที่สุด
กลุมผจญภัย (Adventure) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานการทําธุรกรรม ในสวนระบบการสั่งซื้อใน
เว็บไซตสามารถยกเลิกการสั่งซื้อหรือสั่งสินคาเพิ่มไดโดยสะดวก มากที่สุด
กลุมรักสวยงาม (Beauty) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานการทําธุรกรรม ในสวนขั้นตอนการสั่งซื้อเสื้อผา
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แฟชั่นไมยุงยาก มากที่สุด
กลุมรักความสนุกสนาน (Fun) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานการติดตอสื่อสารในสวนสามารถดูขอมูล
ของเว็บไซตผานทาง Smart Phone และ Tablet PC เชนiPad, Samsung Galaxy Tab เปนตน มากที่สุด
กลุมมุงมั่นตั้งใจ (Accomplishment) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานความเปนชุมชนเพื่อการ
ติดตอสื่อสาร
ในสวนมี Home Page สําหรับประชาสัมพันธเสื้อผาแฟชั่นเพื่อเขาถึงกลุมลูกคาไดอยางกวางขวาง มากที่สุด
กลุมชอบสังคม (socialite) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานสวนที่เปนเนื้อหา ในสวนเนื้อหามีการบรรยาย
คุณลักษณะของเสื้อผาแฟชั่นอยางชัดเจน เขาใจงาย และดานการออกแบบดานการติดตอสื่อสารในสวนมีชองทางการติดตอ
สื่อสารกับเจาของเว็บไซตที่ชัดเจน เชน เบอรโทรศัพท, E-mail, ID ไลน เปนตนมากที่สุด
กลุมหลากหลาย (Variety) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานความเปนชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร ในสวนมี
Home Page สําหรับประชาสัมพันธเสื้อผาแฟชั่นเพื่อเขาถึงกลุมลูกคาไดอยางกวางขวาง มากที่สุด
กลุมสรางสรรค (Creative) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานการทําธุรกรรมในสวนขั้นตอนการสั่งซื้อเสื้อผา
แฟชั่นไมยุงยาก มากที่สุด
กลุมเที่ยงตรง (Accuracy) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานสวนที่เปนเนื้อหาในสวนเนื้อหามีการบรรยาย
คุณลักษณะของเสื้อผาแฟชั่นอยางชัดเจน เขาใจงายและดานการออกแบบดานการทําธุรกรรม ในสวนระบบการสั่งซื้อใน
เว็บไซตสามารถยกเลิกการสั่งซื้อหรือสั่งสินคาเพิ่มไดโดยสะดวก มากที่สุด
กลุมรักครอบครัว (Family) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานการเชื่อมตอเว็บไซตในสวนมีชองใหคนหา
ภายในเว็บไซต และดานการออกแบบการทําธุรกรรมในสวนขั้นตอนการสั่งซื้อเสื้อผาแฟชั่นไมยุงยากกับในสวนสามารถ
ตรวจสอบสถานะการจัดสงสินคาได มากที่สุด
กลุมรักสงบ (Calm) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานการทําธุรกรรม ในสวนขั้นตอนการสั่งซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ไมยุงยาก กับในสวนระบบการสั่งซื้อในเว็บไซตสามารถยกเลิกการสั่งซือ้ หรือสั่งสินคาเพิ่มไดโดยสะดวกและในสวนสามารถ
ชําระคาสินคาไดหลากหลายชองทาง เชนผานบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต เปนตน มากที่สุด
กลุมเรียบงาย (Simplicity) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานการติดตอสื่อสาร ในสวนมีชองทางการติดตอ
สื่อสารกับเจาของเว็บไซตที่ชัดเจน เชน เบอรโทรศัพท,E-mail, ID ไลน เปนตน มากที่สุด
กลุมชอบคนหา (Discovery) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานสวนที่เปนเนื้อหาในสวนมีรูปภาพเสื้อผา
แฟชั่นหลายมุมมอง และดานการออกแบบดานการทําธุรกรรมในสวนระบบการสั่งซื้อในเว็บไซตสามารถยกเลิกการสั่งซื้อ
หรือสั่งสินคาเพิ่มไดโดยสะดวกมากที่สุด
กลุมชอบความเปนเลิศ (Excellence) ใหความสําคัญในดานการทําธุรกรรม ในสวนขั้นตอนการสั่งซื้อในเว็บไซต
สามารถยกเลิกการสั่งซื้อหรือสั่งสินคาเพิ่มไดโดยสะดวก
กลุมการเงิน (Money) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานความเปนชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร ในสวนในหนา
ของสินคาผูชมเว็บไซตสามารถกด Share รายละเอียดของสินคาไปยังหนา Wall ของ Facebook ได และดานการทําธุรกรรม
ในสวนสามารถชําระคาสินคาไดหลากหลายชองทาง เชน ผานบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเปนตนมากที่สุด
กลุมเชื่อและศรัทธา(Faith) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานการปรับแตง ในสวนมีการเก็บขอมูลของลูกคา
เพื่อการนําเสนอขอมูลที่ตรงกับลักษณะและความตองการของลูกคาเฉพาะราย มากที่สุด
กลุมมองโลกกวาง (Global View) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานการทําธุรกรรม ในสวนขั้นตอนการสั่งซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นไมยุงยาก และในสวนสามารถชําระคาสินคาไดหลากหลายชองทาง เชน ผานบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต เปนตน
มากที่สุด
กลุมรักสะอาด (Cleanliness) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานการทําธุรกรรมในสวนขั้นตอนการสั่งซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นไมยุงยาก และในสวนสามารถชําระคาสินคาไดหลากหลายชองทาง เชน ผานบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต เปนตน
มากที่สุด
กลุมประนีประนอม(Harmony) ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานการทําธุรกรรม มากที่สุด
กลุมนวัตกรรม (Innovation)ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานสวนที่เปนเนื้อหาและการออกแบบดานการ
ติดตอสื่อสาร และการออกแบบดานการทําธุรกรรม มากที่สุด
กลุมอื่นๆ ใหความสําคัญในดานการออกแบบดานสวนที่เปนเนื้อหาในสวนมีรายละเอียดเสื้อผาแฟชั่นครบถวนไดแก
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รูปภาพ สี ไซส ราคา มากที่สุด
ตารางที่2ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูบริโภคแตละกลุมที่ใหความสําคัญดานความนาเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลน
กลุมผูบริโภค
กลุมผจญภัย (Adventure)
กลุมรักสวยงาม (Beauty)
กลุมรักความสนุกสนาน (Fun)
กลุมมุงมั่นตั้งใจ (Accomplishment)
กลุมชอบสังคม (socialite)
กลุมหลากหลาย (Variety)
กลุมสรางสรรค (Creative)
กลุมเที่ยงตรง (Accuracy)
กลุมรักครอบครัว (Family)
กลุมรักสงบ (Calm)
กลุมเรียบงาย (Simplicity)
กลุมชอบคนหา (Discovery)
กลุมชอบความเปนเลิศ (Excellence)
กลุมการเงิน (Money)
กลุมเชื่อและศรัทธา(Faith)
กลุมมองโลกกวาง (Global View)
กลุมรักสะอาด (Cleanliness)
กลุมประนีประนอม (Harmony)
กลุมนวัตกรรม (Innovation)
กลุมอื่นๆ

จํานวนคน (รอยละ)
12.75
12.25
10.25
9.25
8.00
7.50
7.25
5.25
4.50
4.25
3.75
3.00
2.75
2.50
1.50
1.25
1.25
0.75
0.25
1.75

ความนาเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลน
ความไวเนื้อเชื่อใจได
การรูสึกอยูในโลกของความจริง
การใชงานงาย
การใชงานงาย
การใชงานงาย
การใชงานงาย
การรูสึกอยูในโลกของความจริง
การรูสึกอยูในโลกของความจริง
การใชงานงาย
การรูสึกอยูในโลกของความจริง
การรูสึกอยูในโลกของความจริงและความไวเนื้อเชื่อใจได
การรูสึกอยูในโลกของความจริง
การรูสึกอยูในโลกของความจริง
ความไวเนื้อเชื่อใจได
การเปนผูชํานาญการ
ความไวเนื้อเชื่อใจได
การเปนผูชํานาญการ
การรูสึกอยูในโลกของความจริง
การรูสึกอยูในโลกของความจริงและความไวเนื้อเชื่อใจได
การใชงานงาย

จากตารางที่2 สามารถแบงกลุมผูบริโภคตามหลักการSocio-Styles และ การแสดงออกถึงคุณคาของชีวิตของ
ปจเจกบุคคล (Personal Value Statements)ออกเปน 20 กลุมวิถีชีวิต พบวาแตละกลุมใหความสําคัญในดานความนาเชื่อ
ถือบนสื่อสังคมออนไลนแตกตางกันตามทัศนคติ รสนิยม และการใหคุณคาในชีวิต
ผลการศึกษาขอมูลความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอการใหความสําคัญดานความนาเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลนพบวา
ในภาพรวมกลุมตัวอยางทั้งหมด ในเรื่องการรูสึกอยูในโลกของความเปนจริงโดยมีการนําเสนอรูปภาพเสื้อผาแฟชั่นของจริง
หรือเสมือนจริงและการเปนผูชํานาญการโดยมีการออกแบบเว็บไวตที่มีลักษณะเปนมืออาชีพออกแบบ อยางมีรสนิยมมีความ
เหมาะสมกับประเภทสินคาที่ขาย มากที่สุด
กลุมผจญภัย (Adventure)ใหความสําคัญในเรื่องความไวเนื้อเชื่อใจไดมีการแสดงเครื่องหมายรับรองความนา
เชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด
กลุมรักสวยงาม (Beauty) ใหความสําคัญในเรื่องการรูสึกอยูในโลกของความเปนจริงโดยมีการนําเสนอรูปภาพ
เสื้อผาของจริงหรือเสมือนจริง มากที่สุด
กลุมรักความสนุกสนาน (Fun) ใหความสําคัญในเรื่องการใชงานงายเชนสามารถเขาถึงตัวอยางเสื้อผาแฟชั่นได
ไมเกิน 3 คลิกและสามารถมองหาเครื่องหมายนําทางไดงาย มากที่สุด
กลุมมุงมั่นตั้งใจ (Accomplishment) ใหความสําคัญในเรื่องการใชงานงายเชนสามารถเขาถึงตัวอยางเสื้อผาแฟชั่น
ไดไมเกิน 3 คลิกและสามารถมองหาเครื่องหมายนําทางไดงาย มากที่สุด
กลุมชอบสังคม (socialite) ใหความสําคัญในเรื่องการใชงานงายเชนสามารถเขาถึงตัวอยางเสื้อผาแฟชั่นไดไมเกิน
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3 คลิกและสามารถมองหาเครื่องหมายนําทางไดงาย มากที่สุด
กลุมหลากหลาย (Variety) ใหความสําคัญในเรื่องการใชงานงายเชนสามารถเขาถึงตัวอยางเสื้อผาแฟชั่นไดไมเกิน
3 คลิกและสามารถมองหาเครื่องหมายนําทางไดงาย มากที่สุด
กลุมสรางสรรค (Creative) ใหความสําคัญในเรื่องการรูสึกอยูในโลกของความเปนจริงโดยมีการนําเสนอรูปภาพ
เสื้อผาของจริงหรือเสมือนจริง มากที่สุด
กลุมเที่ยงตรง (Accuracy) ใหความสําคัญในเรื่องการรูสึกอยูในโลกของความเปนจริงโดยมีการนําเสนอรูปภาพ
เสื้อผาของจริงหรือเสมือนจริง มากที่สุด
กลุมรักครอบครัว (Family) ใหความสําคัญในเรื่องการใชงานงายเชนสามารถเขาถึงตัวอยางเสื้อผาแฟชั่นไดไมเกิน
3 คลิกและสามารถมองหาเครื่องหมายนําทางไดงาย มากที่สุด
กลุมรักสงบ (Calm) ใหความสําคัญในเรื่องการรูสึกอยูในโลกของความเปนจริงโดยมีการนําเสนอรูปภาพเสื้อผา
ของจริงหรือเสมือนจริง มากที่สุด
กลุมเรียบงาย (Simplicity) ใหความสําคัญในเรื่องการรูสึกอยูในโลกของความเปนจริงโดยมีการนําเสนอรูปภาพ
เสื้อผาของจริงหรือเสมือนจริงและความไวเนื้อเชื่อใจไดมีการแสดงเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด
กลุมชอบคนหา (Discovery) ใหความสําคัญในเรื่องการรูสึกอยูในโลกของความเปนจริงโดยมีการนําเสนอรูปภาพ
เสื้อผาของจริงหรือเสมือนจริง มากที่สุด
กลุมชอบความเปนเลิศ (Excellence)ใหความสําคัญในเรื่องการรูสึกอยูในโลกของความเปนจริงโดยมีการนําเสนอ
รูปภาพเสื้อผาของจริงหรือเสมือนจริงมากที่สุด
กลุมการเงิน (Money) ใหความสําคัญในเรื่องความไวเนื้อเชื่อใจไดมีการแสดงเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ
ในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด
กลุมเชื่อและศรัทธา(Faith) ใหความสําคัญในเรื่องการเปนผูชํานาญการโดยมีการออกแบบเว็บไวตที่มีลักษณะเปน
มืออาชีพออกแบบอยางมีรสนิยมมีความเหมาะสมกับประเภทสินคาที่ขาย มากที่สุด
กลุมมองโลกกวาง (Global View) ใหความสําคัญในเรื่องความไวเนื้อเชื่อใจไดมีการแสดงเครื่องหมายรับรองความ
นาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด
กลุมรักสะอาด (Cleanliness) ใหความสําคัญในเรื่องการเปนผูชํานาญการโดยมีการออกแบบเว็บไวตที่มีลักษณะ
เปนมืออาชีพออกแบบอยางมีรสนิยมมีความเหมาะสมกับประเภทสินคาที่ขาย มากที่สุด
กลุมประนีประนอม (Harmony) ใหความสําคัญในเรื่องการรูสึกอยูในโลกของความเปนจริงโดยมีการนําเสนอรูป
ภาพเสื้อผาของจริงหรือเสมือนจริง มากที่สุด
กลุมนวัตกรรม (Innovation) ใหความสําคัญในเรื่องการรูสึกอยูในโลกของความเปนจริงโดยมีการนําเสนอรูปภาพ
เสื้อผาของจริงหรือเสมือนจริง และ ความไวเนื้อเชื่อใจไดมีการแสดงเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด
กลุมอืน่ ๆ ใหความสําคัญในเรื่องการใชงานงายเชนสามารถเขาถึงตัวอยางเสื้อผาแฟชั่นไดไมเกิน 3 คลิกและสามารถ
มองหาเครื่องหมายนําทาง (Navigation) ไดงายมากที่สุด
สรุปและอภิปราย
ผลการศึกษาการจําแนก Life Styles ผูบริโภคสินคาแฟชั่นออกเปนกลุมตามทัศนคติ รสนิยมและการใหคุณคา
ในชีวิต พบวาการจําแนกกลุมผูบริโภคสินคาแฟชั่นตามทัศนคติ รสนิยมและการใหคุณคาในชีวิตของ Socio-Style และหลัก
การแสดงออกถึงคุณคาของชีวิตของปจเจกบุคคล (Personal Value Statements)ได 20 กลุมวิถีชีวิต ใชหลักการการ
จําแนกตามวิธีการของ สมพงษ คงรุงเรืองสกุล (2556) และอัจฉรา จงควดี (2556) และผูบริโภคเสื้อผาแฟชั่นมีการให
ความสําคัญในดานองคประกอบและความนาเชื่อถือบนสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน มาจากพื้นฐานทัศนคติ รสนิยมและการ
ใหคุณคาในชีวิตของแตละกลุมผูบริโภค
จากผลการศึกษาขอมูลของผูบริโภคที่มีตอการใหความสําคัญในดานองคประกอบและความนาเชื่อถือไดนําหลักการ
ของ Buying MotivesModel ของ Das (2013) ซึ่งเปนรูปแบบการจําแนกแนวทางเชิงจิตวิทยาของการใหความสําคัญในการ
บริโภคสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนตนแบบและนํามาประยุกตใชในการจําแนกผูบริโภคจากงานวิจัยโดยสามารถจําแนกออกเปน 4 หลัก
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การดวยกัน ดังนี้
1. Rational หมายถึง การใหความสําคัญกับเหตุและผล
2. Functionalหมายถึง การใหความสําคัญกับประโยชนใชสอย
3. Relationalหมายถึง การใหความสําคัญระหวางผูบริโภคกับสิ่งของ
4. Emotionalหมายถึง การใหความสําคัญกับอารมณ ความรูสึก
จากหลักการ Model ขางตน สามารถจําแนกองคประกอบตางๆที่เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน ใหสอดคลองกับหลัก
การทั้ง 4 และสามารถจัดกลุมประเด็นคําถามในดานองคประกอบแบงไดดังตอไปนี้
1. ดาน Rational มีประเด็นคําถามดานการออกแบบดานสวนที่เปนเนื้อหา (Content)
2. ดาน Relational มีประเด็นคําถามดานการออกแบบดานความเปนชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร (Community), การออก
แบบดานการติดตอสื่อสาร (Communication) และการออกแบบดานการเชื่อมตอเว็บไซต (Connection)
3. ดาน Functional มีประเด็นคําถามดานการออกแบบดานการปรับแตง (Customization) และการออกแบบดานการ
ทําธุรกรรม (Commerce)
4. ดาน Emotional มีประเด็นคําถามดานการออกแบบดานรูปลักษณ (Context)
เมื่อทําการจําแนกองคประกอบตางๆไดนําผลวิจัยจากการศึกษามาจัดกลุมโดยพิจารณาจากผลของไลฟสไตลที่
สอด คลองกับ Buying Motives Modelดังแสดงในภาพที่ 1

RELATIONAL

RATIONAL

Fun, Accomplishment
Excellence, Community

Innovation

Buying Motives
Model
FUNCTIONAL
Money, Creative, Calm
Global View, Family, Variety
Cleanliness, Beauty, Simplicity
Discovery, Adventure
Faith, Harmony, Accuracy

EMOTIONAL

ภาพที่ 1การเปรียบเทียบกลุมวิถีชีวิตจากผลการวิจัยกับประเด็นคําถามในดานองคประกอบ
จากภาพที่ 1แสดงใหเห็นถึงการจัดกลุมวิถีชิวิตกับประเด็นคําถามในดานองคประกอบตางๆไดดังตอไปนี้
1. ดาน Rational ประกอบดวยกลุมนวัตกรรม (Innovation)
2. ดาน Relational ประกอบดวยกลุมรักความสนุกสนาน (Fun), กลุมมุงมั่นตั้งใจ (Accomplishment), กลุมชอบความเปน
เลิศ (Excellence), กลุมชอบสังคม (socialite)
3. ดาน Functional ประกอบดวยกลุมการเงิน (Money), กลุมสรางสรรค (Creative), กลุมรักสงบ (Calm), กลุมมองโลก
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กวาง (Global View), กลุมรักครอบครัว (Family), กลุมหลากหลาย (Variety), กลุมรักสะอาด (Cleanliness), กลุมสวยงาม
(Beauty), กลุมเรียบงาย (Simplicity), กลุมชอบคนหา (Discovery), กลุมผจญภัย (Adventure), กลุมเชื่อและศรัทธา
(Faith), กลุมประนีประนอม (Harmony), กลุมเที่ยงตรง (Accuracy)
4. ดาน Emotional ไมมีกลุมใดจัดอยูในองคประกอบนี้
และจากหลักการขางตน สามารถจําแนกความนาเชื่อถือตางๆที่เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน สามารถจัดกลุมประเด็น
คําถามในดานความนาเชื่อถือไดดังตอไปนี้
1. ดาน Rational มีประเด็นคําถามเรื่องการเปนผูชํานาญการ(Expertise) และความไวเนื้อเชื่อใจ(Trustworthiness)
2. ดาน Relational มีประเด็นคําถามเรื่องมีการเอาใจใสตอผูเยี่ยมชมแตละราย (Tailoring)
3. ดาน Functional มีประเด็นคําถามเรื่องการรูสึกอยูในโลกของความเปนจริง (Real-World Feel) และการใชงานงาย
(Easy Of Use)
4. ดาน Emotionalไมมีประเด็นคําถามอยูในกลุมนี้

RATIONAL
Adventure, Innovation
Simplicity, Money
Faith, Global View
Cleanliness

RELATIONAL
Buying Motives
Model

FUNCTIONAL
Beauty, Fun, Clam
Community, Variety, Creative
Accuracy, Discovery
Excellence, Family, Harmony
Simplicity, Accomplishment

EMOTIONAL

ภาพที่ 2การเปรียบเทียบกลุมวิถีชีวิตจากผลการวิจัยกับประเด็นคําถามในดานความนาเชื่อถือ
จากภาพที่ 2แสดงใหเห็นถึงการจัดกลุมวิถีชิวิตกับประเด็นคําถามในดานความนาเชื่อถือตางๆไดดังตอไปนี้
1. ดาน Rational มีกลุมนวัตกรรม (Innovation), กลุมผจญภัย (Adventure), กลุมการเงิน (Money), กลุมเชื่อและ
ศรัทธา (Faith), กลุมมองโลกกวาง (Global View), กลุมรักสะอาด (Cleanliness), กลุมเรียบงาย (Simplicity)
2. ดาน Functional มีกลุมสวยงาม (Beauty), กลุมรักความสนุกสนาน (Fun), กลุมมุงมั่นตั้งใจ (Accomplishment), กลุม
ชอบความเปนเลิศ (Excellence), กลุมชอบสังคม (socialite), กลุมสรางสรรค (Creative), กลุมรักสงบ (Calm), กลุมรัก
ครอบครัว (Family), กลุมหลากหลาย (Variety), กลุมชอบคนหา (Discovery), กลุมประนีประนอม (Harmony), กลุม
เที่ยงตรง (Accuracy)
3. ดาน Relational ไมมีกลุมใดจัดอยูในกลุมนี้
4. ดาน Emotional ไมมีกลุมใดจัดอยูในกลุมนี้
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ผลการวิจัยสามารถสรุปออกมาเปนรูปแบบหรือ Model ที่แสดงในภาพที1่ ภาพที่2 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
แตกตาง
กันของการใหคุณคาชีวิต ที่สงผลใหการเลือกซื้อสินคาบนสื่อสังคมออนไลนของแตละกลุมผูบริโภคมีทิศทาง รูปแบบ ทัศนคติ
เหตุผลที่แตกตางกันซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทางใหนักการตลาดสื่อสังคมออนไลน สามารถนําไปประยุกตใชในการ
ทําความเขาใจ และการเขาถึงกลุมผูบริโภคที่แตกตางกันตามไลฟสไตล
ขอเสนอแนะ
ผูว ิจัยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณที่มีขอบเขต และเนื้อหาคอนขางกวาง ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการ
วิจัยเชิงคุณภาพควบคูกันไปดวย เพื่อจะไดเขาใจผูบริโภคในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
2. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวกับแฟชั่น และสื่อสังคมออนไลน ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ควรมีการทําการวิจัยซ้ําเปนระยะๆ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความทันสมัย
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แรงจูงใจดานผลตอบแทนที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบานบึง จังหวัดชลบุรี
สุวิภาภร มั่นเกษวิทย
คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
email: suwipaporn.m@gmail.com

บทคัดยอ
วัต ถุป ระสงคข องงานวิ จัยนี้ คื อ 1) เพื่อศึ กษาระดั บแรงจู งใจดานผลตอบแทนและความผูกพั นต อองค กรในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ้นสวนยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมบานบึง จังหวัดชลบุรี และ
2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจดานผลตอบแทนที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
ผลิตชิ้นสวนยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมบานบึง จังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานที่ทํางาน
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ้นสวนยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมบานบึง จังหวัดชลบุรี จํานวน 341 คน เครื่องมือที่
ใชคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา
1. ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายอายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีระยะเวลาการปฏิบัติงานกับองคกร 1-5 ป และมีรายได 20,001- 30,000 บาท มีแรงจูงใจดานผลตอบแทนอยูใน
ระดับสูงและมีความผูกพันตอองคกรในระดับปานกลาง
2. ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว า แรงจูง ใจดานผลตอบแทนโดยรวมมีค วามสัม พันธเ ชิง บวกกับ ความผูกพันต อ
องคกร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยความสัมพันธอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: แรงจูงใจดานผลตอบแทน, ลักษณะของงาน, สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน, ความผูกพันตอองคกร,
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตในเขตอุตสาหกรรมบานบึง
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the level of motivation compensation and
commitment to the organization, related to the automotive parts employees of Ban Bung Industrial
Estate, Chonburi. 2) to study motivation compensation related to the employees’ commitment of Ban
Bung Industrial Estate, Chonburi. The samples of this research is 341 employees working at automotive
parts sector in Ban Bung Industrial Estate, Chonburi. The tool for collecting data was a questionnaire. The
statistics that used to analyze data were percentage, frequency, arithmetic average. Standard Deviation
(S.D.) and Pearson’s correlation coefficient.
The research results were as follows:
1. Most of the respondents were male aged between 21-30 years with married status or living
together. Their education levels is Bachelor degree and have been working with the
organization for 1-5 years with the range of income is 20,001-30,000 Baht. It is revealed that
the level of motivation compensation is at high level and the employees committed to the
industry are in the moderate level.
2. The hypotheses testing revealed that the motivation compensation associated to the
employees’ commitment to organization in statistical significant level at 0.01 and the relation
is in high level.
Keywords: Motivation Compensation, Job characteristic, Environment, Commitment, Automotive parts
Employees of Ban Bung Industrial Estate
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บทนํา
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทยประกอบไปดวย จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดระยอง ซึ่งมีความสําคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจในเขตภูมิภาคพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเติบโตทางระบบเศรษฐกิจจึงมีการสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออก โดย สนับสนุนใหนักลงทุนเอกชนทั้งในและตางประเทศที่สนใจเขามารวมลงทุนในเขตภูมิภาคดังกลาว จาก
ขอมูลพบวาโรงงานอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุน ไทย และยุโรป เขามารวมลงทุนในเขตภูมิภาคพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก
โดยคิดเปนเปอรเซนต 60.45% 17.36%และ 7.11% ตามลําดับ [4]
จังหวั ดชลบุรีเ ปนจั งหวั ดที่เ ปนศูนยกลางด านอุ ตสาหกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย และเปนพื้ นที่ตั้ งของ
ทาเรือน้ําลึก ซึ่งเปนทาเรือพาณิชยหลักของประเทศไทยตลอดจนเปนเขตพัฒนาอุตสาหกรรมและศูนยพาณิชยกรรมเพื่อการ
สงออก ประกอบดวยนิคม 7 นิคม ดังนี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมบาน
บึง นิคมอุตสาหกรรมปนทอง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด และนิคมอุตสาหกรรม
ยามาโตะอินดัส ตรีส ซึ่งประเภทของผลิ ตภัณฑที่ได มากที่สุด คือ ผลิตภั ณฑประเภทชิ้นส วนยานยนต ประเภทเหล็ก โลหะ
พลาสติก และเครื่องใชไฟฟาโดยคิดเปนเปอรเซนตที่ 32.64% 25.52% และ14.02% ตามลําดับ นอกจากนี้การแขงขันดาน
เศรษฐกิจที่สูงขึ้น เทคโนโลยี มีการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา ดังนั้นองคกรจึงจําเปนตองมีการ
เรียนรู ปรับกลยุทธการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสถานการณอยางตอเนื่องและบริหารงานบุคคลโดยแปลงกลยุทธ ไปสูการ
ปฏิบัติใหไดผลดีเพื่อความอยูรอดและประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง ผูบริหารหรือผูนํามีหนาที่ในการบริหารทรัพยากร เชน
มนุ ษย เงิน วัส ดุอุปกรณแ ละการจัด การใหเ กิ ดประสิท ธิ ภาพและประสิท ธิผ ล โดยเฉพาะปจจัย หลั กดาน “มนุ ษย ” เป น
ทรัพยากรที่สําคัญที่สุด เพราะทําหนาที่ขับเคลื่อนทรัพยากรอื่นๆ ซึ่งมนุษยนั้นมีความตองการตางกัน เมื่อความตองการไดรับ
การตอบสนองก็จะเกิดความพึงพอใจ ซึ่งคนจะมีพฤติกรรมปรากฏตอเมื่อเกิดความพึงพอใจทํางานในหนาที่ดวยความเต็มใจ
ตอบสนองเปาหมายตามที่องคกรกําหนดไดอยางมีคุณภาพ การที่องคกรตางๆจะสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพใหอยูกับ
องคกรจําเปนตองสรางปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานขึ้น ซึ่งปจจัยหลักนี้ คือการสรางความผูกพันในองคกรให
เกิ ดขึ้ น สง ผลใหม นุษยแ ละงานมีการเอื้อประโยชน ตอกัน เพราะมนุษยเ ป นผู สร างงานให แก องค กร ซึ่ งจากความสั มพั นธ
ดังกลาวพบวา หากบุคลากรในองคกรไดรับการจูงใจในการทํางาน โดยทําใหบุคลากรนั้นไดบรรลุถึงความตองการของตนแลว
ก็จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และประสิทธิผลโดยรวมขององคกรสูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งแรงจูงใจที่ผู วิจัยศึกษาใน
ครั้งนี้คือแรงจูงใจดานผลตอบแทนได แกเงินเดือน รางวัล ลักษณะงานและสภาพแวดลอม [7] ซึ่ง เปนกลไกลสําคัญในการ
ดึงดูด รักษา และจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถนั้นใหคงอยูกับกับองคกร
นอกจากนั้นความรูสึ กผู กพั นต อองค กรเป นป จจั ยที่ เป นตั วชี้ วัด หรื อคาดการณ เกี่ ยวกับ อัต ราและแนวโน มในการ
ลาออก หรือการโอนยายของบุคลากรในองคกร เพราะหากบุคลากรมีความรูสึกผูกพันตอองคกรแลว มักจะมีความปรารถนาที่
จะยังคงปฏิบัติงานอยูกับองคกรตอไป เพื่อปฏิบัติงานใหกับองคกรที่ตนเองผูกพัน จากประเด็นความสัมพันธของแรงจูงใจและ
ความรูสึกผูกพันของสมาชิกในองคกรสามารถที่จะนํามาพิจารณาในการศึกษาในองคกรหรือบริษัท ซึ่งมีพนักงานจํานวนมาก
เพื่อที่จะไดทราบวา แรงจูงใจดานผลตอบแทนที่มีผลกระทบตอความผูกพันตอองคกรภายในการทํางานของพนักงานหรือไม
ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของแรงจูงใจดานผลตอบแทนกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
โดยทํ าการศึกษากับ พนักงานในโรงงานอุต สาหกรรมประเภทชิ้นสวนยานยนต นิ คมอุต สาหกรรมบ านบึ งในจั งหวัด ชลบุ รี
เนื่องจากเป นหนึ่งในนิ คมอุต สาหกรรมที่มี ความสําคัญเปนอันดับ ตนๆของประเทศ อี กทั้ง ยัง มีทํ าเลที่ ตั้งที่ เหมาะสม การ
คมนาคม ระบบการสัญจร การขนสงสินคาที่สะดวก เพราะตั้งอยูใกลพื้นที่บริเวณทาเรือทะเลน้ําลึก สามารถขนสงสินคาไดทั้ง
ภายในและตางประเทศ จึงสงผลใหมีพนักงานปฏิบัติงานอยูภายในนิคมเปนจํานวนมาก การดําเนินงานเพื่อศึกษาและทําการ
วิจัยถึงความสัมพันธของแรงจูงใจดานผลตอบแทนกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานในนิคมดังกลาว จะสามารถนํามาใช
เปนแนวทางเพื่อผลักดันใหธุรกิจภายในองคกรดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง และยังใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาระดั บ แรงจู ง ใจด า นผลตอบแทนความผู กพั น ต อ องค กรในการปฏิ บั ติ ง านของพนั กงานโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ้นสวนยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมบานบึง จังหวัดชลบุรี
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2. แรงจูงใจดานผลตอบแทนมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิต
ชิ้นสวนยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมบานบึง จังหวัดชลบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนและรายละเอียดของวิธกี ารดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใช ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อพนักงานที่ ทํ างานโรงงานอุ ต สาหกรรมประเภทผลิต ชิ้ นสวนยานยนตใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรมบานบึง จังหวัดชลบุรี จํานวน 19 แหง พนักงานทั้งหมด 2,273 คน [3] โดยใชสูตรคํานวณของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% [2] ไดกลุมตัวอยางจํานวน 341คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นกําหนดสัดสวน (Stratified
random sampling) ตามจํ านวนพนักงานโรงงานอุต สาหกรรมประเภทผลิ ต ชิ้ นสวนยานยนตแ ตล ะโรงงานในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมบานบึง จังหวัดชลบุรี
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระคือแรงจูงใจดานผลตอบแทนประกอบดวย เงินเดือน รางวัล ลักษณะงาน และสภาพแวดลอมใน
การปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดทําการศึกษากรอบแนวคิดของ ธนัชพร กบิลฤทธิ์วัฒน (2557) [6] ซึ่งไดอางอิงแนวคิดและทฤษฎีของ
มอนดี้และโนว (Mondy, R.W.& Noe. R.M, 2005) [15]
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคกร ประกอบด วยดานจิตใจ ดานคงอยูกับองคกรและดานบรรทัดฐาน ได
ทําการศึกษากรอบแนวคิดของ ธนยุทธ บุตรขวัญ (2554) ซึ่งไดอางอิงแนวคิดและทฤษฎีของ (Allen & Meyer, 1990) [7]
3. เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อมู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น แบบสอบถาม (Questionnaire) ลั กษณะของ
แบบสอบถามที่ใชเปนลักษณะของแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด โดยแบงออกเปน 4 สวนคือ
ตอนที่1 สอบถามเกี่ยวกับข อมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยมีลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ
จํานวน 6 ขอ
ตอนที่2 สอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจดานผลตอบแทนไดแก เงินเดือน รางวัล ลักษณะงาน และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานเปนแบบ LIKERT’S SCALE จํานวน 21 ขอ
ตอนที่3 สอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิต ชิ้นสวนยานยนตใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมบานบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีลักษณะคําถามเปนแบบ LIKERT’S SCALE จํานวน 13 ขอ
ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert’s Scale [13] กําหนดคาน้ําหนักคะแนนดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คาน้ําหนักคะแนน
เห็นดวยมากที่สุด
5 คะแนน
เห็นดวยมาก
4 คะแนน
เห็นดวยปานกลาง
3 คะแนน
เห็นดวยนอย
2 คะแนน
เห็นดวยนอยที่สุด
1 คะแนน
ตอนที่4 เปนคําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะอื่นๆ
4. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.1 ผูวิจัยศึกษาหลักการ วิธีการสรางแบบสอบถาม จากแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของ
4.2 นํ าแบบสอบถามที่ สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ป รึกษาวิ ทยานิพนธ ตรวจสอบและแนะนํ า เพื่อแกไขและ
ปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความเหมาะสม นําแบบสอบถามที่ไดแกไขแลวไปตรวจสอบความเที่ยงตรง และความเหมาะสมโดย
ขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาที่ใช
4.3 นําแบบสอบถามที่ผู ท รงคุณวุฒิ เ สนอแนะ มาปรั บปรุง แก ไ ขแลวนําเสนออาจารย ที่ป รึกษาวิท ยานิ พนธ ให
พิจารณาความสมบูรณอีกครั้ง
4.4 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใช (Try Out) กับ
พนักงานที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห

601

คาความเชื่อมั่นตามวิธีของ Cronbach’ Alpha Coefficient [14] พบวา คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.853 โดยคาความเชื่อมั่นที่
ไดจะแสดงถึงระดับความมั่นคงที่ของแบบสอบถาม มีคาระหวาง 0≤α≤1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 มากแสดงวามีความเชื่อมั่นสูง
กัลยา วานิชยบัญชา (2546) [1]
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามจํานวน 341ฉบับ ใหแกพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ้นสวนยานยนตในเขต
นิคมอุตสาหกรรมบานบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีการชี้แจงวัตถุประสงคกอนใหทําแบบสอบถาม จากนั้นตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณของแบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่1 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลโดยนําเสนอสถิติเชิงพรรณนาเปนจํานวนและรอยละ
ตอนที่2 วิเคราะหขอมูลระดับแรงจูงใจดานผลตอบแทนโดยนําเสนอคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่3 วิเคราะหขอมูลหาระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ้นสวนยาน
ยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมบานบึง จังหวัดชลบุรี โดยนําเสนอคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่4 วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการทางสถิติ ดังนี้
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
เพื่อใชในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
การแปลความหมายของคาเฉลี่ย ผูวิจัยกําหนดเกณฑระดับแรงจูงใจดานผลตอบแทนและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ้นสวนยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมบานบึง จังหวัดชลบุรี มี 5 ระดับ [4] ดังนี้
1.00 - 1.80 หมายถึง ต่ําที่สุด
1.81 - 2.60 หมายถึง ต่ํา
2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง
3.41 - 4.20 หมายถึง สูง
4.21 - 5.00 หมายถึง สูงมาก
การแปลความหมายของคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.000-0.999 หมายถึง แรงจูงใจดานผลตอบแทนและความผูกพันตอองคกร ไมแตกตาง
กันมาก
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.000 ขึ้นไป หมายถึง แรงจูงใจดานผลตอบแทนและความผูกพันตอองคกร แตกตางกัน
มาก
การแปลความหมายสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั นธ แ บบเพี ย ร สั น (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ในการวิ เ คราะห สั ม พั นธ ข องตั ว แปร 2 ตั วที่ เ ป นอิ ส ระต อ กั น ในการทดสอบสมมติ ฐ านและแสดงระดั บ
ความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) โดยการแปลความหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไดใชเกณฑการพิจารณา
[9] ดังนี้
0.81 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธอยูในระดับมาก
0.61 – 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางมาก
0.41 – 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง
0.21 – 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางนอย
0.01 – 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธอยูในระดับนอยที่สุด
0.00
หมายถึง ไมมีความสัมพันธกัน
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงปจจัยสวนบุคคล (จํานวนกลุมตัวอยาง 341 คน)
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน (คน)
รอยละ
1. เพศ
หญิง

78
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22.9

ตารางที่1 (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน (คน)

รอยละ

รวม

263
341

77.1
100.0

16
114
98
86
27

4.7
33.4
28.8
25.2
7.9

3. สถานภาพ
โสด
สมรส / อยูดวยกัน
หมาย / หยาราง / แยกกันอยู
รวม

341

100.0

108
225
8
341

31.7
66.0
2.3
100.0

4. ระดับการศึกษา
ไมเกินระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

7
72
11
247
4
341

2.1
21.1
3.2
72.4
1.2
100.0

261
50
16
6
8
341

76.5
14.7
4.7
1.8
2.3
100.0

39
26
244
20
9
3
341

11.4
7.6
71.6
5.9
2.6
0.9
100.0

ชาย
2. อายุ
ต่ํากวา 21 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
มากกวา 50 ปขึ้นไป

รวม

5. ประสบการณทํางานในบริษัทแหงนี้
1 ป – 5 ป
6 ป – 10 ป
11 ป - 15 ป
16 ป – 20 ป
20 ปขึ้นไป
รวม
6. รายไดตอเดือน
นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,000 บาทขึ้นไป
รวม
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จากตารางที่ 1 พบวา ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 77.1 โดยสวนใหญมีอายุ 21-31 ป รอยละ 33.4 มี
สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน รอยละ 66.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 72.4 ประสบการณทํางานในบริษัท 1-5 ป รอย
ละ 76.5 และรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท รอยละ 71.6
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย (x) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับและลําดับที่ของระดับแรงจูงใจดานผลตอบแทน
n = 341
ระดับ
ลําดับที่
แรงจูงใจดานผลตอบแทน
S.D.
x
ดานเงินเดือน
3.59
0.791
สูง
2
ดานรางวัล
4.22
0.777
สูงมาก
1
ดานลักษณะงาน
3.32
0.846
ปานกลาง
3
ดานสภาพแวดลอม
3.25
0.802
ปานกลาง
4
โดยรวม
3.60
0.804
สูง
จากตารางที่ 2 พบวาระดับแรงจูงใจดานผลตอบแทนโดยรวมอยูในระดับสูง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ
3.60 และระดับแรงจูงใจดานผลตอบแทนโดยรวมไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ง มีคาเทากับ
0.804 เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ แรงจูงใจดานผลตอบแทนดานรางวัล
(x = 4.22) แรงจูงใจดานผลตอบแทนดานเงินเดือน (x = 3.59) แรงจูงใจดานผลตอบแทนดานลักษณะงาน (x = 3.32)
แรงจูงใจดานผลตอบแทนดานสภาพแวดลอม (x = 3.25) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย (x) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับและลําดับที่ของความผูกพันตอองคกร
n = 341
ระดับ
ลําดับที่
ความผูกพันตอองคกร
S.D.
x
ดานจิตใจ
3.11
0.769
ปานกลาง
3
ดานคงอยูกับองคกร
3.43
0.794
สูง
1
ดานบรรทัดฐาน
3.31
0.721
ปานกลาง
2
โดยรวม
3.28
0.726
ปานกลาง
จากตารางที่ 3 พบวาระดับความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคา
เทากับ 3.28 และมีระดับความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกันมากโดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ
0.726 เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ความผูกพันตอองคกรดานคงอยูกับองคกร
(x = 3.43) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน (x = 3.31) และความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ (x = 3.11) ตามลําดับ
ตารางที่ 4 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และคา p-value ของการทดสอบความสัมพันธระหวางแรงจูงใจดานผลตอบแทน
และความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ้ นสวนยานยนตใ นเขตนิคมอุตสาหกรรมบานบึ ง
จังหวัดชลบุรี โดยวิธีสหสัมพันธแบบเพียรสันโดยรวม
คาสัมประสิทธิ์
แรงจูงใจดานผลตอบแทน
p-value
ระดับความสัมพันธ
สหสัมพันธ (r)
ดานเงินเดือน
0.559
0.000**
ระดับปานกลาง
ดานรางวัล
0.667
0.000**
ระดับคอนขางมาก
ดานลักษณะงาน
0.717
0.000**
ระดับคอนขางมาก
ดานสภาพแวดลอม
0.757
0.000**
ระดับคอนขางมาก
โดยรวม
0.884
0.000**
ระดับมาก
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางแรงจูงใจดานผลตอบแทนโดยรวมและความผูกพันตอองคกร
ของพนั กงานโรงงานอุ ต สาหกรรมประเภทผลิ ต ชิ้ นส วนยานยนต ใ นเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมบ านบึ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี ได ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.884 โดยคา p-value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 แสดงวาแรงจูงใจดานผลตอบแทน
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โดยรวม มีความสัมพันธอยูในระดับมาก กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ้นสวนยาน
ยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมบานบึง จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาแรงจูงใจดานผลตอบแทนที่มคี วามสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทผลิตชิ้นสวนยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมบานบึง จังหวัดชลบุรี สามารถอภิปรายและสรุปผลไดดังนี้
1.พนั กงานโรงงานอุ ต สาหกรรมประเภทผลิต ชิ้ นส วนยานยนต ใ นเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมบ านบึ ง จั งหวั ดชลบุรี มี
แรงจูงใจดานผลตอบแทนโดยรวมอยูในระดับสูง และมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
2. แรงจู งใจดานผลตอบแทนโดยรวมมีค วามสั มพั นธใ นระดั บมาก กั บความผูกพั นต อองค กร โดยแรงจูง ใจด าน
ผลตอบแทนแตละดานสามารถอธิบายไดดังนี้
แรงจู ง ใจด านผลตอบแทนด านเงิ นเดื อน มี ค วามสั ม พั นธ อยู ใ นระดั บ ปานกลาง กั บ ความผู กพั นต อองค กรมี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.559 ซึ่งสอดคลองกับ สุธานิธิ์ นุกูลอึ้งอารี [10] ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาความพึงพอใจใน
งานของพนักงานการบินไทยจํากัด (มหาชน) กรณีพนักงานบริษัทการบินไทยฯ สํานักงานใหญ กลาววา พนักงานมีความพึง
พอใจในดานเงินเดือนมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง
ไดแก เงินเดือนที่ทานไดรับไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตประจําวัน ระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง ไดแก ทานไดรับเงินเดือน
เหมาะสมกับปริมาณงานของทาน บริษัทฯ มีความใสใจในเรื่องความเปนอยูของพนักงาน ระดับความคิดเห็นระดับนอย ไดแก
ทานไดรับเงินเดือนเหมาะสมกับความรูความสามารถของทาน เงินเดือนที่ทานไดรับเหมาะสมกับหนาที่ที่ทานรับผิดชอบ ซึ่ง
สาเหตุที่เปนเชนนี้ ผูวิจัยมีความเห็นวา เนื่องจากทั้งนี้อาจเปนเพราะอัตราเงินเดือนที่ใชอยูในปจจุบันยังไมสอดคลองกับคุณวุฒิ
หนาที่และความรูความสามารถของพนักงาน รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเปนการ
ยากที่จะประเมินสภาพทางเศรษฐกิจใหเหมาะสมกับเงินเดือน นอกจากนี้การเลื่อนเงินเดือนประจําปไมเปนไปตามการคาดหวัง
ของพนักงาน เนื่องจากสภาพการแขงขันของธุรกิจในปจจุบันมีแนวโนมที่เพิ่ม ขึ้น ซึ่งอาจสง ผลใหกําไรบริษัทที่ลดลง ดังนั้ น
ผูบริหารอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสรางของเงินเดือนที่เพียงพอและเหมาะสมหรือใหสอดคลองกับตําแหนงงานที่
พนักงานไดรับใหเปนไปตามโครงสรางของบริษัท เชน ตามปริมาณงานที่รับผิดชอบ เปนตน
แรงจู ง ใจด า นผลตอบแทนด า นรางวั ล มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นระดั บ ค อ นข างมาก กั บ ความผู กพั นต อ องค ก ร มี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพั นธเทากับ 0.667 ซึ่งสอดคลองกับ สมเกีย รติ รักคง [11] ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ความสั มพันธระหวางทฤษฎี
แรงจูงใจรวมสมัยกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษา บริษัทผลิตสุขภัณฑ มีความสัมพันธ ใน
ระดับมาก กลาววาบริษัทมีนโยบายใหกับพนักงานเมื่อทํางานไดตามเปาหมายที่ตามแตละบริษัทกําหนด พนักงานจะได รั บ
รางวัลพิเศษ โบนัสพิเศษประจําปเพิ่มหรือจัดใหมีการจัดประกาศรางวัลตางๆใหแกพนักงานในหนวยงานดังกลาว เพื่อใหเปน
ตัวอยางกับพนักงานอื่นๆ อยางไรก็ตามควรมีการปรับปรุงเรื่องความสม่ําเสมอในการใหรางวัลและตองมีรายละเอียดระบุไว
อยางชั ดเจน ซึ่งสาเหตุที่ เป นเช นนี้ ผูวิจัย มีค วามคิด เห็นวาเนื่องจาก การที่พ นักงานได รับ รางวัล หรือคํา ชมเชยนั้น มาจาก
ผลสําเร็จของงานที่ปฏิบัตหิ รืออาจเกิดจากการทํางานในตําแหนงงานที่มีโอกาสกาวหนาซึ่งไดเปดโอกาสใหเลื่อนตําแหนงตาม
ความสามารถจากผลงาน การพัฒนาความรู ความสามารถ ซึ่งจะนําไปสูค วามกาวหนาในหนาที่การงานของพนักงาน
แรงจู ง ใจด านผลตอบแทนด านลั กษณะงาน แรงจู ง ใจด านผลตอบแทนด านลั กษณะงาน มี ร ะดั บ ความสั ม พั นธ
คอนขางมาก มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทา 0.717 กับความผูกพันตอองคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิจัยของพิรินทร
ชา สมานสินธุ [8] ได ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยที่ มีอิท ธิพลต อการสร างความผู กพันของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี
บริษัท เบสท เพอ ฟอรแ มนซ เอ็นจิ เนียริ่ง จํากั ด มีวัตถุประสงค เพื่อศึ กษาระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน เพื่ อ
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยลักษณะงานของพนักงาน เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยลักษณะงานที่สงผลตอ ความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานและเพื่อศึกษาความสัมพั นธระหวางปจจัยประสบการณการทํางาน ที่สงผลตอความผูกพันตอ
องคกรของพนักงาน ผลการศึกษาพบว า พนักงานบริษัท เบสท เพอฟอรแมนซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มี ระดับความผูกพันต อ
องคกรอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก ทานภูมิใจที่จะบอกกับคน
ทั่วไปวาทานเปนพนักงาน ขององคกรนี้ ทานมีความรูสึกวาองคกร คือ ครอบครัวของทาน ทานเห็นดวยกับนโยบายขององคกร
ทานไมลําบากใจที่จะปฏิบัติ ตามนโยบาย กฎระเบียบและขอบัง คับที่ องคกรกําหนด ทานเต็มใจที่จะเสียสละความสุ ขและ
ประโยชนสวนตัว เพื่อความสําเร็จขององคกร ทานเต็มใจที่จะใชความรู ความสามารถและประสบการณ เพื่อใหงานขององคกร
ประสบณความสําเร็จ ทานมีความรูสึกหวงใย อยางยิ่งกับปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร ทานมั่นใจในอนาคตขององคกร ทานรูสึก
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วาปญหาขององคกร เปนเรื่องที่พนักงานทุกคนรวมทั้งตัวทานตองรวมมือชวยกันแกไข ทานมักจะกลาวชมและพูดถึงองคกร
ในทางสรางสรรคอยูเสมอ เมื่อมีผูกลาวถึงองคกรของทานในทางที่ไมดี ทานรูสึกไมชอบใจ ทานมีความตองการที่จะดํารงความ
เปนสมาชิกขององคกรนี้ตลอดไป ทานรูสึกวาองคกรนี้เปนองคกรที่ดีที่สุดที่ทานอยากทํางานดวย เมื่อมีผูกลาวถึงองคกรในแง
ลบ ทานมักจะพูดแกตางใหเสมอ ระดับความ คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ไดแก 1.ทานทํางานกับองคกรนี้เพื่อรอเปลี่ยนงาน
ใหม ที่ดีกวา 2.พนักงานบริษัท เบสท เพอฟอร แมนซ เอ็นจิ เนี ยริ่ง จํา กัด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับป จจัย ลักษณะงาน
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความสําคัญของลักษณะงานทีท่ านรับผิดชอบ และการมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชา งานที่มีการติดตอสัมพันธกับ ผูอื่น ความเขาใจกระบวนการ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลาง ไดแก ดานโอกาส ความกาวหนาในงาน ผลปอนกลับของงานและลักษณะงานที่ทาทาย
แรงจู ง ใจด า นผลตอบแทนด านสภาพแวดล อมในงาน มี ค วามสั ม พั นธ ใ นระดั บ ค อนข างมาก มี ค าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัม พันธเ ทากับ 0.757 กับ ความผูกพันตอองคกร ซึ่ง สอดคล องกับ วรรษ อุท ธา [12] ที่ศึ กษาเกี่ย วกั บ แรงจู งใจในการ
ทํางานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ ในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดอุบลราชธานี มี
แรงจู งใจด านสภาพแวดลอมในงานอยูใ นระดับ มาก เนื่องจากสถานที่ การปฎิบั ติ งานทั้ งภายในและภายนอก สะอาดและ
สวยงาม จุดปฏิบัติงานเปนสัดสวน สะดวกตอการทํางาน ชวยกระตุนทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งสาเหตุที่เปนเชนนี้
ผูวิจัย มีความคิด เห็นวาเนื่องจากโรงงานอุต สาหกรรมที่ใช เปนกลุมวิ จัยตั้ งอยูบ ริเวณนิคม ดัง นั้นจึ งมีขอกําหนดในเรื่องของ
กําหนดด านความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล อมที่ เ กี่ย วเนื่ องกับ งานซึ่ งจะส ง ผลตอ แรงจู งใจในการทํ างาน เช น อั นตรายจาก
เครื่ องจั กร ดั ง นั้ นโรงงานอุ ต สาหกรรมชิ้ นส วนยานยนต ทุ กแห ง จึ ง ให ค วามสํ าคั ญ เรื่ องการป องกั น อั นตรายที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการผลิ ต เพื่ อ สร า งความเชื่ อ มั่ น ด า นความปลอดภั ย ในการทํ า งานให แ ก พ นั ก งานโดยหั วข อ ในด านภาพรวม
สภาพแวดลอมในงานดานอื่นๆ ไดแก สถานที่ทํางาน เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ และความสะดวกสบายในสถานที่การ
ทํางานสวนใหญเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบรรยากาศการทํางานเชน เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน หากมีความสัมพันธที่ดีตอ
กันทั้งระหวางหัวหนางานและพนักงานแลว จะสามารถสะทอนไดจากการความเปนกันเอง ความสนใจในการทํางาน การ
ชวยเหลือสิ่งตางๆ นํามาสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งความพรอมและความรวดเร็ว ในการแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงสามารถทําใหเกิดความผูกพันในองคกรเพิ่มขึ้นตามไปดวย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
แรงจูงใจดานผลตอบแทนโดยรวมและความผูกพันตอองคกรโดยรวมของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิต
ชิ้นสวนยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมบานบึง จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธอยูในระดับมาก แตเมื่อทําการพิจารณาแตละ
ดานพบวา แรงจูงใจดานผลตอบแทน ดานเงินเดือน มีคาความสัมพันธแตกตางจากผลตอบแทนดานอื่นๆ จากผลการวิเคราะห
ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวา ควรมีการพิจารณาและปรับปรุง ระบบโครงสรางดานผลตอบแทนดานเงินเดือนเพื่อเปนการเพิ่ม
ระดับความสัมพันธของแรงจูงใจดานเงินเดือนกับความผูกพันตอองคกรใหสูงขึ้น โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1.ผูบ ริห ารระดับ สูง หรือเจาของกิจการควรพิ จารณาปรั บ ปรุ ง โครงสรา งดานผลตอบแทนให กับพนักงานมี ความ
เหมาะสมกับการดํารงชีวติ เนื่องจากพนักงานงานสวนใหญมองวาการไดอยูบริษัทที่มั่นคง ไดรับเงินประจําที่เหมาะสม เปนการ
ลดความเสี่ ยงในการดํ ารงชี วิตกับ สภาพเศรษฐกิจปจจุบั น เชน นํ าผลการปฏิ บัติงานของพนักงานมาใชพิ จารณาในการให
เงินเดือน เปนตน
2.ผูบริหารพิจารณาระบบการประเมินผลการขึ้นเงินเดือน เพื่อใหเหมาะสมกับทักษะและความรูของพนักงานแตละ
บุคคล เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1.ควรมีการสํารวจขอมูลจากองคกรหรือธุรกิจอืน่ เพื่อศึกษาใหทราบวาปจจัยใดบางที่ทําใหพนักงานมีความผูกพันตอ
องคกร เพื่อจะไดนํามาเปรียบเทียบ และนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น สงผลใหพนักงานมีความผูกพัน
และจงรักภั กดีตอองค กร เพราะการรับสมั ครพนั กงานเขามาทํางานใหมต องเสี ยเวลาในการค นหาพนักงานที่เ หมาะสมกั บ
ตําแหนงหนาที่ทั้งนี้รวมไปถึงระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม สอนงาน อาจใชเวลามากตามไปดวยและนอกจากนี้ยังอาจเสีย
คาใชจายจํานวนมากในขั้นตอนตางๆที่ไดกลาวไวขางตน
2.ควรศึกษาตัวแปรที่สงผลตอแรงจูงใจดานผลตอบแทนในการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิต
ชิ้นสวนยานยนตในเขตนิคมอุตสาหกรรมบานบึง จังหวัดชลบุรี โดยทําการศึกษาเฉพาะตําแหนง เชน ศึกษาเฉพาะผูบริหาร
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ทั้งหมด เจาหนาที่ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางสําหรับพัฒนาแรงจูงใจ
ดานผลตอบแทนในการทํางานที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
3.ควรใชตัวแปรอิสระดานอื่นๆ เพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากสภาพสวนบุคคลที่ผูวิจัยนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้
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Abstract
The aim of this study was to detect antioxidative efficiencies of Croton decalvatus, Phanera
bracteata and Hymenopyramis brachiata, the interesting herbs of these days. Phytochemical and
antioxidant contents as well as the antioxidative efficiencies of the extracts from these 3 plant species
were investigated in this study. The content of antioxidants, including total phenolic compounds, ascorbic
acid, total flavonoids and tannins were determined. The detection of antioxidant activity was ascertained
by using ABTS, DPPH, reducing power activity and total antioxidant capacity assays. The phytochemical
screening of extracts demonstrated the phenolic compounds, reducing sugar, saponins, phlobatannins, tannins,
coumarins, steroids, terpenoids, anthraquinones and flavonoids. The analysis of antioxidant of the extract
demonstrated that the ethyl acetate extract of P. bracteata has the maximum phenolic content, the
methanol extract of H. brachiata revealed the highest ascorbic acid content, the hexane extract of
C. decalvatus obtained the maximum flavonoids content, and the methanol extract of P. bracteata
contained the maximum tannin content. The results of total antioxidant capacity and reducing power
activity assayed revealed that the methanol extract of C. decalvatus contained the maximum AAE
content (537.66 mg AAE/ml) and the ethyl acetate extract of P. bracteata contained the maximum AAE
content (611.04 mg AAE/ml). For the test of the antioxidative efficiencies, it was shown that methanol
extract of C. decalvatus and of P. bracteata showed the strongest scavenging activity on DPPH and ABTS
radicals, respectively.
Keywords: Antioxidant, Antioxidative efficiency, Croton decalvatus, Phanera bracteata and Hymenopyramis
brachiata
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Introduction
Free radical formation naturally occurs in cellular respiration. The excess free radicals are caused by
external factors such as grilling food, smoking, pesticides, ultraviolet light and pollution. (Sirithorn, 2557). Although
our body has a defense system of antioxidants, the over production of free radicals could give damage to
biomolecules and to cells as a whole. A number of degenerative diseases are caused by free radicals, such as
cancer, cardiovascular disease and memory impairment (Sirithorn, 2557). Therefore, most people seek out
supplementary antioxidants. There are many types of plants that contain powerful antioxidants such as
tomatoes, manila tamarind, Melientha suavis and cassia tree (Sirithorn, 2557). Currently, C. decalvatus,
P. bracteata and H. brachiata the plants that attract most of botanist attention. These 3 plant species have
been used in Thai traditional medicine since ancient times. In the LAN-NA Pharmacopoeia of elephant “SAOWSEE-KUSH-PHIA-THI-LAK-CHANA-SUTE”, they have been used as analgesics for headache, antitussives agent,
antiflatulent agent. However, there antioxidant activities based upon scientific studies have not been published.
Therefore, in this study the research has focused on antioxidative properties of C. decalvatus, H. brachiata
and P. bracteata by determining antioxidant contents and antioxidant activities of their extracts. The data
obtained from this study might provide information concerning the new source of natural antioxidants that are
useful for medical and pharmaceutical applications.
Purpose
1. To determine the phytochemicals and antioxidant content in the extracts of C. decalvatus, H. brachiata
and P. bracteata.
2. To determine the antioxidant efficacy of extract from C. decalvatus, H. brachiata and P. bracteata.
Methods
1. Extract preparation from C. decalvatus H. brachiata and P. bracteata.
C. decalvatus and H. brachiata were collected from Phu-Phan district, SakonNakhon province and
P. bracteata (BKF 147626) was collected from Huai-Yang waterfall, Pracuapkhirikhan province. The plant materials
were identified by a botanist from Forest Herbarium-BFK). The voucher specimens (BKF 129967 for C. decalvatus,
BKF 158621 for H. brachiate and BKF 147626 for P. bracteata) were deposited at the Office of Forest Herbarium,
Department of National Park Wildlife and Plant Conservation, Bangkok The stems and leaves of the investigated
plants were cut into small pieces, dried in the sun, and then ground. The ground materials of each plant species
were then fractionally extracted by hexane, ethyl acetate, and methanol, respectively. Then, all 9 extracts were
evaporated with rotary evaporator and the crude extracts were obtained.
2. Phytochemical analysis
Chemical tests for the screening of certain phytochemical compounds were performed on all 9
extracts to detect alkaloids, anthraquinones, reducing sugar, tannins, saponins, coumarins, flavonoids,
phlobatannins, steroids, terpenoids, phenolic, and cardiac glycosides using standard procedures of Kasolo et al.
(2010), Harborne (1973), Edeoka et al. (2005), Kavit et al. (2010) and Trease and Evans (1989)
3. Determination of antioxidant contents
The content of total phenolic, carotenoids, vitamin C, flavonoids and tannins was qualitatively
determined as the following procedures.
3.1 Estimation of total phenolic content
The extracts were mixed with 10% Folin ciocalteu's phenol reagent (10 ml). The mixtures were
then shaken and dark-incubated for 3 minutes. Later on, 7.5% Na2CO3(8 ml) was added and dark-incubated for
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for 30 minutes. The samples were then spectrophotometrically measured at 731 nm. Total phenolic compound
was calculated using gallic acid as standard (Chonthicha, 2555).
3.2 Estimation of vitamin C
The amount of vitamin C was measured according to a method of Schlessier et al. (2002).
DNPH reagent (150 µl) and 13.3% TCA (200 µl) were mixed with the extracts (600 µl) and distilled water (200
µl). The mixtures were incubated at 37 ° C for 3 hours at 60 C. H2SO4 (1 ml) was added and the mixture
were then measured spectrophotometrically at 520 nm. Vitamin C concentration was calculated as
compared to standard ascorbic acid and expressed as Ascorbic acid equivalent (AAE).
3.3 Estimation of flavonoids
0.5 ml of the extract was subjected to 10% aluminium chloride, 1M potassium acetate, 80%
methanol, and 2.8 ml of distilled water. The mixtures were incubated at room temperature for 30 minutes and
then spectrophotometrically measured at 415 nm. The quantities of flavonoids were calculated using standard
curve of Quercetin as standard (Igbal et al. , 2015).
3.4 Estimation of tannins
The extracts were mixed with 0.1 M FeCl3 in 0.1 N HCl and 0.008 M potassium ferrocyanide. The
mixtures were then spectrophotometrically measured at 120 nm (Van-Burden and Robinson, 1981).
4. Antioxidant assay
Antioxidant activities of all 9 extracts were determined by using DPPH, ABTS, total antioxidant capacity and
reducing power assays.
4.1 Total antioxidant capacity
The extract were mixed with 0.6 M sulphulic acid, 28 mm sodium phosphate and 1% ammonium
molybdate. The mixtures were then incubated at 95 ° C for 10 minutes. After cooling down to room temperature,
the mixtures were then spectrophotometrically measured at 695 nm. The total antioxidant capacity was
calculated using ascorbic acid as standard (Islam et al., 2013).
4.2 Reducing power activity
The extracts were mixed with 2.5 ml of 0.2 M phosphate buffer (pH 6.6) and 2.5 ml of 1%
potassium ferricyanide. After incubating the mixtures at 50 ° C for 20 minutes, 10 ml. of 2.5% trichloroacetic acid
was added and mixed. The uppermost layer of the samples were used to mix with 2.5 ml. of distilled water and
0.5 ml. of 1% ferric chloride. The mixtures were then spectrophotometrically measured at 700 nm (Raghavendra
et al., 2010)
4.3 DPPH radical scavenging activity
One hundred microliter of the extracts were mixed with 2 ml. of DPPH (1, 1 -diphenyl-2picrylhydrazyl radical) and incubated in the dark for 30 minutes. The mixtures were then spectrophotometrically
measured at 517 nm. To evaluate the antioxidant capacity of the extracts, the gallic acid equivalent (GAE) was
calculated (Bhattacharya et al., 2013).
4.4 ABTS radical scavenging activity
To prepare ABTS radicals, solution of ABTS [2, 2’-azinobis (3 – eethylbenzothiazoline – 6 –
sulfonic acid) radical] was diluted with deionized water to reach an absorbance of 0.70 ± 0.02 at 734 nm. The
prepared ABTS radicals (2 ml) was then mixed with 10 ml of the extracts, set aside for 1 minute and then
spectrophotometrically measured at 734 nm. To evaluate the antioxidant capacity of the extracts, the gallic acid
equivalent (GAE) was calculated (Miller et al., 1993).
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Results
Phytochemical analysis
The phytochemical analysis revealed the presence of various phytochemicals in C. decalvatus, H.
brachiata and P. bracteata as shown in Table 1.
Table 1 Phytochemical contents of C. decalvatus, H. brachiata and P. bracteata
C. decalvatus

Extract

Hexane

Phenolics
Reducing sugar
Saponins
Phlobatannins
Tannins
Coumarins
Steroids
Terpennoids
Anthaquinones
Flavonoids
Alkaloids
Cardiac glycoside

+
+++
+
++
+
+
-

Ethyl
Acetate
+
++
++
+++
++
++
+++
-

P. bracteata
Methanol

Hexane

+++
+++
+
++
-

+++
++
-

Ethyl
Acetate
+++
++++
++
++
++
+++
++++
+++
-

H. brachiata
Methanol

Hexane

++++
+++
+++
++++
++
+
++
-

+
+
-

Ethyl
Acetate
++
+
++
+++
+
+
+
+
+++
-

The amount of antioxidants in plants
The amount of antioxidants in 9 investigated extracts was shown in Figure 1.Determination of
phenolic compounds from the extract of C. decalvatus, H. brachiata and P. bracteata showed that the
ethyl acetate extract of P. bracteata had the maximum phenolic content, subordinated by methanol
extract of P. bracteata and methanol extract of H. brachiata respectively. The GAE values of those 3
extracts were 0.179 mg GAE / ml, 0.162 mg GAE / ml and 0.154 mg GAE / ml, respectively. For vitamin C
content, the methanol extract of H. brachiata contained the highest ascorbic acid, subordinated by
methanol extract of C. decalvatus and methanol extract of P. bracteata, respectively. The AAE values of
those extracts were 0.069 mg AAE / ml, 0.052 mg AAE / ml and 0.048 mg AAE / ml, respectively. In the
determination of flavonoids content, it was found that the hexane extract of C. decalvatus contained the
maximum flavonoids content, subordinated by hexane extract of H. brachiata and hexane extract of
P. bracteata respectively. Quercetin equivalent (QE) of those 3 extracts were 0.0831 mg QE/ml, 0.0752 mg
QE/ml and 0.0705 mg QE/ml, respectively. Moreover, the analysis of tannin content was found that the
methanol extract of P. bracteata contained the maximum tannic acid content subordinate by ethyl
acetate extract of P. bracteata and methanol extract of H. brachiata respectively. The Tannic acid
equivalent (TAE) of those 3 plants were 0.262 mg TAE / ml, 0.146 mg TAE / ml and 0.091 mg TAE / ml,
respectively.
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Methanol
++
+++
++
++++
++
+++
+
-

Figure 1 The amount of antioxidants in the extracts of C. decalvatus, P. bracteata and
H. brachiata
Antioxidant assay
The antioxidative efficiency of 9 investigated extracts were determined by total antioxidant
capacity and reducing power activity and the results were shown in Figure 2.
Total antioxidant capacity
The methanol extract of C. decalvatus exhibited the maximum antioxidant activity and
subordinated by hexane extract of C. decalvatus and methanol extract of H. brachiata, respectively. AAE
values of those 3 extracts were 537.66 mg AAE/ml, 415.33 mg AAE/ml, and 347 mg AAE/ml respectively.
Antioxidants assay by reducing power activity
The ethyl acetate extract of P. bracteata exhibited the maximum antioxidant activity and
subordinated by methanol extract of P. bracteata and methanol extract of H. brachiata, respectively. AAE
values of those 3 extracts were 611.04 mg AAE/ml, 581.25 mg AAE/ml and 301.04 mg AAE/ml.
respectively.

Figure 2 Total antioxidant capacity and reducing power activity of the extracts from C.
decalvatus, P. bracteata and H. brachiata
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Antioxidants assay by DPPH radical scavenging Activity
The IC50 values of methanol extract of C. decalvatus, ethyl acetate extract of P. bracteata,
methanol extract of H. brachiata, and ethyl acetate extract of H. brachiata were 0.008 mg/ml, 0.144
mg/ml, 0.477 mg/ml and 0.018 mg/ml, respectively. The GAE values of those 4 extracts were 0.42 mg/ml,
6.00 mg/ml, 25.10 mg/ml and 98.00 mg/ml, respectively.
Table 2 DPPH radical scavenging activity of the extracts from C. decalvatus, P. bracteata and
H. brachiata
IC50 (mg/ml)
0.019
0.008
0.144
0.477
1.862

extract
STD Gallic acid
Methanol extract of C. decalvatus,
Ethyl acetate extract of P. bracteata
Methanol extract of H. brachiata
the ethylacetate extract of H. brachiata

GAE (mg/ml)
0.42
6.00
25.10
98.00

Note: Percentage of inhibition of other extracts was less than 40% when they are measured at the highest concentration.

ABTS radical scavenging Activity
The IC50 values of methanol extract of P. bracteata, ethyl acetate extract of P. bracteata,
methanol extract of H. brachiata ethyl acetate extract of H. brachiata and methanol extract of
C. decalvatus were 0.310 mg/ml, 0.328 mg/ml, 2.931 mg/ml, 15.397 mg/ml and 24.808 mg/ml,
respectively. The GAE values of those 5 extracts were 0.36 mg/ml, 3.85 mg/ml, 34.48 mg/ml, 181.14
mg/ml and 291.85. mg/ml, respectively.
Table 3 comparison the antioxidant activity by ABTS radical scavenging activity
extract
IC50 (mg/ml)
STD Gallic acid
0.085
Methanol extract of P. bracteata
0.31
Ethyl acetate extract of P. bracteata
0.328
Methanol extract of H. brachiata
2.931
Ethylacetate extract of H. brachiata
15.397
Methanol extract of C. decalvatus
24.808

GAE(mg/ml)
0.36
3.85
34.48
181.14
291.85

Note: Percentage of inhibition of other extracts was less than 30% when they are measured at the highest concentration.

Discussion
The study was conducted to analyze phytochemical and antioxidant contents as well as
antioxidative efficiencies of C. decalvatus, H. brachiata and P. bracteata. The analysis of phytochemical
content that was conducted following the methods of Kasolo et al. (2010), Harborne (1973), Edeoka et al.
(2005), Kavit et al. (2010), and Trease and Evans (1989).Various phytochemicals was detected in 9 investigated
extracts, such as phenolic, reducing sugar, saponins, phlobatannins, tannins, coumarins, steroids,
terpennoids, anthraquinones and flavonoids. In the study of Maria et al., (2013), the qualitative analysis of
methanol extract of Maytenus royleanus exhibited the presence of alkaloids, anthraquinones, cardiac
glycosides, coumarins, flavonoids, saponins, phlobatannins, tannins and terpenoids. Moreover, the study
about phytochemical screening, free radical screening, and anti-inflammatory activity of Croton
leptostachyus KUNTH Leaf extracts showed a diversity of secondary metabolites such as terpenic
compounds (triterpenes and saponins), phenolics (flavonoids, tannins, and phenylpropanoids), alkaloids,
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and a minor proportion of iridoids and coumarins (Wilmer, 2015). The analysis of antioxidant was imposed
by total phenolic content, ascorbic acid content, total flavonoids content and tannins by measuring the
wavelength, then compared to the standard curve of the Gallic acid, Ascorbic acid, Quecetin and tannic
acid (Chonthicha, 2555; Schlessier et al., 2002; Igbal et al. 2015; Van-Burden and Robinson, 1981). The analysis
of antioxidant of the extracts investigated in this stusy demonstrated that the ethyl acetate extract of
P. bracteata had the maximum phenolic content, methanol extract of H. brachiata revealed the highest
ascorbic acid content, hexane extract of C. decalvatus contained the maximum flavonoids content and
methanol extract of P. bracteata contained the maximum tannic acid content. The methanol, ethy
lacetate and n-buthanol extract of Maytenus royleanus leaves constituted the highest amount of total
phenolic and flavonoids contents (Maria et al., 2013). In addition, the leaves of Cichorium intybus L. were
found to possess relatively high values of total flavonoids and total phenolic acids (Zahid et al., 2014). The
determination of total antioxidant capacity and reducing power activity in 9 investigated extracts was conducted
by following the method of Islam et al. (2013) and Raghavendra et al. (2010), respectively and the
antioxidative efficacies were expressed as Ascorbic acid equivalent (AAE). For total antioxidant capacity, it
was shown that the methanol extract of C. decalvatus contained the maximum AAE value. The reducing
power activity demonstrated the ethyl acetate extract of P. bracteata exhibited the maximum AAE value.
Emblica officinalis, Saropus androgynous, and Phyllanthus niruri were reported to possess strong
antioxidant activity (Ida and Sathiya, 2013). The study of the antioxidant activity by DPPH and ABTS assays
were conducted following methods of Miller et al. (1993) and Bhattacharya et al. (2013). It was reported that
the methanol, ethyl acetate and n-buthanol extract of Maytenus royleanus leaves showed a strong
correlation coefficient with the IC50 values for the scavenging of DPPH, and the highest scavenging activity
for ABTS radicals and for reduction of Fe3+ to Fe2+ (Maria, 2013). The excellent free radical scavenging
activity of ethanol extract of Croton bonplandianum was also reported. The IC50 for DPPH scavenging was
170.3±0.30 µg/ml and total anti-oxidant was found to be 214 ± 0.20 µg/ml. (Keerthana et al., 2013).
Conclusion
The phytochemical screening of 9 extracts from P. bracteata , H. brachiata and C. decalvatus
demonstrated phenolic, reducing sugar, saponins, phlobatannins, tannins, coumarins, steroids, terpennoids,
anthraquinones and flavonoids. The analysis of antioxidant of the extract demonstrated that the ethyl
acetate extract of P. bracteata has the maximum phenolic content, methanol extract of H. brachiata
revealed the highest ascorbic acid content, hexane extract of C. decalvatus contained the maximum
flavonoids content and methanol extract of P. bracteata contained the maximum tannic acid content. The
detection of antioxidant activity by total antioxidant capacity and reducing power activity showed that
methanol extract of C. decalvatus exhibited the maximum AAE value and the ethyl acetate extract of
P. bracteata exhibited the maximum AAE value. The detection of antioxidative efficiencies by DPPH and
ABTS assays revealed that methanol extract of C. decalvatus and methanol extract of P. bracteata have
the strongest antioxidant activity.
Suggestion
The data obtained from this study indicates that C. decalvatus, P. bracteata and H. brachiata could be
promising sources of natural antioxidants and are useful for medical and pharmaceutical applications.
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บทคัดยอ
การศึกษาสภาพปญหาและความตองการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเปนสิ่งสําคัญ ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัด การศึ กษาใหสามารถผลิ ตบัณฑิ ต ที่มีคุ ณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แหงชาติให สอดคลองกับ ผลการเรีย นรูของ
รายวิชาและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและ
ความตองการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและผลการเรียนรูในรายวิชาการ
จัดการเรียนรูและ 2) เพื่อหาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
และผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรูวิธีดําเนินการวิจัยเปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเบื้องตนและการ
สอบถามขอมูลจากอาจารยผูสอนวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลที่ไดมาตีความสรุปและเขียนเปนรายงานเชิงบรรยาย และหา
ความสัมพันธโดยการคํานวณคารอยละ ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคสวนใหญมีความสัมพันธกับผลการ
เรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรูทั้ง 6 ดาน กลาวคือ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคนั้นมีความสัมพันธกั บผลการจัดการ
เรียนรูซึ่งผูสอนตองสอนใหครบทุกดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และควรทําการศึกษาที่เนนวิธีการ
สอนที่ตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงานเพื่อใหบัณฑิตสามารถทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา
คําสําคัญ: คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค, ผลการจัดการเรียนรู, รายวิชาการจัดการเรียนรู
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Abstract
A study of the problems and needs as graduates? desirable feature is important to improving the
quality of education in order to produce qualified graduates according to the Thai Qualifications
Framework for Higher Education (TQF: HEd.) with the learning achievement in the Learning Management
Course to achieve the goals of the university. This research aimed 1) to study the problems and needs
according to Graduate Qualifications in Nakhon Si ThammaratRajabhat University and Learning
Management Course, and 2) to determine the relationship between attributes of Graduate Qualifications
in Nakhon Si ThammaratRajabhat University and Learning Management Course. Data were collected,
concluded to a report, and calculated the relationship in terms of percentage. The research found that
most qualified features are related with the fix fields of Learning Management Course. Instructors have to
teach all aspects of TQF:HEd. and should focus on teaching methods that meet the needs of graduate
labor market so that graduates are able to work immediately upon graduation.
Keywords: Graduate Qualifications, Learning Achievement, Learning Management Course
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บทนํา
จากการศึกษาสภาพการจั ดการเรี ยนการสอนของระบบการศึ กษาไทยที่ผ านมาไม ประสบผลตามเป าหมายของ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่วางไว ซึ่งมีผลทําใหไมสามารถสรางคนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคได นั่นคือ การที่ไมสามารถ
สรางคนใหมีพื้นฐานการคิด วิธีการเรียนรู การมีทักษะในการจัดการเรียนรู และทักษะในการดําเนินชีวิต [1] จากการศึกษา
แบบพหุกรณี เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ พบวา วิธีที่สําคัญประเด็นหนึ่ง คือ
การสงเสริมการเรียนรูของผูสอน คือ การสงเสริมในรูปแบบที่หลากหลายอยางเพียงพอและตอเนื่อง ผูส อนสวนใหญใ หขอมูล
ตรงกันวายังไมกระจางในเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษาและตองการความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น การ
เรียนรูนี้จําเปนตองเปนไปอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพราะจะชวยใหผูสอนมีความกระตือรือรนและพัฒนาตนเองใหดี ขึ้นไป
เรื่อยๆ จากสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเครือขายและโรงเรียนนํารองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [2] พบวา
ดานการเรียนการสอนผูสอนยังไมเขาใจกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการนํานวัตกรรมการเรียนรูที่เนน
พั ฒ นาทั กษะการคิ ด มาบู ร ณการสู การเรี ย นการสอนในห องเรี ย นได อ ย างเป น รู ป ธรรมในระยะเวลา 2-3 ป ที่ ผ านมา
กระทรวงศึกษาธิการไดสนับสนุนโครงการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนสงผลใหผูสอนพัฒนาการเรียนการสอน
การจัดกระบวนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห รูจักคนควา และแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูที่
หลากหลายไดเรียนจากประสบการณจริงและไดปฏิบัติจริงมากขึ้น
การใหผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระจึงเปนวิธีการหนึ่งที่ผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเองและปฏิบัติเองชวย
ใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดอยางอิสระไดฝกการทํางานเปนกลุม ไดฝกทักษะกระบวนการในการคนควาหาความรู เชน การ
สังเกต การคิด การสํารวจ การตั้ งสมมติฐาน การทดสอบ การทดลอง การรวบรวมขอมูล การหาขอสรุป การอภิปรายของ
สมาชิ กในกลุ ม การวางแผนการทํ างาน การวิ เ คราะห ข อมู ล และการนํ าเสนอข อมู ล ในรู ป แบบต างๆ เช น การแสดงรู ป
แบบจําลอง การเขีย นเปนรายงาน หนัง สือเลม เล็ก แผน พับ โปสเตอร การทําโครงงาน การแสดงละคร และการแสดง
บทบาทสมมติ เปนตน เริ่มตั้งแตปญหาที่ผูเรียนสนใจและอยากรูคําตอบจึงไดทําการศึกษาคนควาหาขอมูล เพื่อใหสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหส อดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของสถานศึกษา จากเนื้อหาที่ไดเรียนมาใช กระบวนการและ
ทักษะตางๆ ที่เปนพื้นฐานภายใตการใหคําแนะนําปรึกษาและการดูแลของผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆและในสวนของ
การจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในรายวิชาการจัดการเรียนรูมีการวัดผลการ
เรียนรู 6 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี และ6) ดานทักษะการจัดการ
เรียนรู[3]เนื่องจากเปนรายวิชาที่ตอบโจทยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในทุกๆ ดาน เพราะมีเนื้อหาในการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา
ศึกษาศาสตร (หลักสูต รหาป ) [4] ซึ่งคณะครุศ าสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราชไดยึด ถือและปฏิบั ติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิดังกลาวจากการศึกษาและรวบรวมผลการดําเนินงานในรายวิชาการจัดการเรียนรูในรอบ 3 ปการศึกษาที่ผาน
มา พบวา นักศึกษามีผลการเรียนรูในแตละดานอยูในระดับดี โดยมีผลการเรียนรูผานเกณฑตามที่กําหนด แตยังขาดในสวน
ของการเรียนรูเพื่อใหสอดรับกับทักษะในการดํารงชีวิตและการทํางานจากผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูของรายวิชา[5] ซึ่ง
หากมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองและครบถวน นักศึกษาจะสามารถนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูในมหาวิทยาลัย
มาจัดการปญหาและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการหรือวิชาชีพของตนไดตัวอยางเชน การมีจิตสาธารณะชวยเหลือสังคม
หรือประเทศชาติเมื่อมีโอกาสและเปนผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรม [6]นอกจากนี้สถาน
ประกอบการสวนใหญตองการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและสอดคลองกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค [7]ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรปลูกฝงและสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ใหสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ โดยการจัดอบรมสงเสริมการจัดการเรียนรูทั้งดานความรูทฤษฏี และทักษะการปฏิบัติให
คณาจารยเพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหแกนักศึกษา [8]
จากความสําคัญของปญหาและงานวิจัยที่กลาวมาขางตนผูวิจัยเห็นวา การศึกษาสภาพปญหาและความตองการตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรูมีสวน
สําคัญในผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคได เพราะในขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูของรายวิชาการจัดการเรียนรู นั้นจะมีขั้นตอน
ดานทฤษฏีและดานปฏิบัติซึ่งเปนการฝกทดลองปฏิบัติการสอน เพื่อใหเกิดทักษะในการปฏิบัติการสอนที่เปนระบบจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงของผูเรียนและเพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของมหาวิทยาลัยดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาสภาพ
ปญหาและความตองการของผูสอนคณะครุศาสตรตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการ
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เรียนรู เพื่อนําไปพัฒนากระบวนการสอนในรายวิช าดังกลาวใหไดผ ลการจัดการเรีย นรูที่สอดคลองกับ คุณลักษณะบัณฑิต ที่
ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยใชตัวอยางซึ่งเปนอาจารยผูสอนของคณะ
ครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย นครศรี ธรรมราช ทํ าการสั ม ภาษณ ข อ มู ล เบื้ องต นนํ า ผลที่ ไ ด ส รุ ป ประเด็ น มาทํ าแบบสอบถาม
ความสัมพันธของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการ
เรียนรูและนําผลการศึกษาวิจัยเปนขอมูลแกมหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาสภาพป ญ หาและความต องการตามคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช และผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรู
2. เพื่อหาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผลการ
เรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรู
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาสภาพป ญ หาและความต อ งการตามคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช และผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรู มีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร งานวิ จัย ปจจั ยที่เ กี่ย วของกับ คุณลั กษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค และผลการเรียนรูในรายวิชาการ
จัดการเรียนรู
2) คัดเลือกกลุมตัวอยางจากอาจารยผูสอนของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แบงออกเปน 2
กลุม ไดแก
- กลุ มที่ 1 คือ อาจารย ผูส อนในรายวิ ชาการจัด การเรีย นรู จากหลั กสู ตรต างๆ ของคณะครุ ศาสตร ได แ ก
การศึ กษาปฐมวั ย คณิ ต ศาสตร พ ลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอัง กฤษวิ ทยาศาสตร สั ง คมศึ กษาฟ สิกส และ
คอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 9 ทานเพื่อทําการสัมภาษณโดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา
และความตองการของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรู
- กลุมที่ 2 คือ อาจารยผูเชี่ยวชาญดานการสอนรายวิชาการจัดการเรียนรู ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวน 13 ทานเพื่อทําการสอบถามความสัมพันธเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและผลการเรียนรู
ในรายวิชาการจัดการเรียนรู
3) ชี้แจงความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผล
การเรี ย นรูใ นรายวิ ช าการจั ด การเรี ยนรู โ ดยทํ าการสัม ภาษณ ข อมูล เบื้ องต นจากกลุ ม ตั วอย างที่ 1 สรุ ป ประเด็นเพื่ อใช ทํ า
แบบสอบถามในขั้นตอนตอไป
4) นํ าข อ สรุ ป จากขั้ นตอนที่ 3 มาจั ด ทํ า แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ตามคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผลการจัดการเรียนรู เพื่อเตรียมสอบถามขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ 2
5) จากนั้นทําการสอบถามขอมูลจากกลุมตัวอยางที่2 เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลกับ กลุมตัวอยางที่ 1
และรวบรวมขอมูลตางๆ ที่ไดจากการสัมภาษณและตอบแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองเพื่อเตรียมวิเคราะหขอมูล
ตอไป
6) วิเคราะหขอมูลโดยการสรุปนับจํานวนเปนคาความถี่ (Frequency) และนําเสนอเปนคารอยละ (Percentage)
7) สรุปผลใหผูสอนเพื่อเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงกอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูในภาคการศึกษาตอไป
ใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย มีการวิเคราะหขอมูลโดยการใชขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเบื้องตน มาสรุป
ประเด็นความคิดเห็นเพื่อทําแบบสอบถามโดยแบงเปน 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1ความคิดเห็นของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและผลการเรียนรูใน
รายวิชาการจัดการเรียนรู
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ตอนที่ 2ความสัมพันธของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและผลการเรียนรูใน
รายวิชาการจัดการเรียนรู
ตอนที่ 3ขอเสนอแนะ
การศึ ก ษาสภาพป ญ หาและความต อ งการตามคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช และผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรูโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผลการวิเคราะหขอมูล
มีดังนี้
ตอนที่ 1ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราชและผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรู
จากการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 พบวา
อาจารยมีความเห็นดังนี้
-ดานสภาพปญ หาจากการสั ม ภาษณ เ กี่ย วกั บคุ ณลักษณะบัณฑิต ที่พึ ง ประสงคแ ละผลการจัด การเรี ย น
เรียนรู ผลสรุปวา
กลุ ม ตั ว อย า งให ค วามคิ ด เห็ นว า เนื้ อหาของคุ ณลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราชซึ่งประกอบดวย ดานคุณวุฒิ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานคุณลักษณะ สอดคลองกับผลการ
เรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญาดาน
ทั กษะความสั ม พั นธ ร ะหว างบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ ด านทั กษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อสาร และ
เทคโนโลยี และดานทักษะการจัดการเรียนรู โดยกลุมตัวอยางทั้งหมดใหความคิดเห็นตรงกัน คิดเปนรอยละ 100
และมีความเห็นวา การจัดการเรียนรูตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคนั้นสามารถทําไดจริง สวนปญหาที่พบใน
การจัดการเรียนรูนั้นเปนไปตามบริบทของสถานศึกษา
-ดานความตองการจากการสั มภาษณเ กี่ยวกับคุ ณลักษณะบั ณฑิต ที่พึง ประสงคแ ละผลการจัด การเรีย น
เรียนรู ผลสรุปวา
กลุมตัวอยางใหขอเสนอแนะวา ผลการเรียนรูในแตละดานอาจไมจําเปนตองลงรายละเอียดให ลึกในทุ ก
สวนของเนื้อหาในหน วยการเรีย นรู โดยใหค วามคิ ดเห็นวา ผลการจัด การเรีย นรู ในบางด าน เชน ด านทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี กลุมตัวอยางหลักสูตรพลศึกษาใหความเห็นวาอาจใสเนื้อหาในการ
จัดการเรียนการสอนนอยกวาดานทักษะดานอื่นๆสืบเนื่องจากผูสอนเห็นวาทักษะดังกลาวนักศึกษาควรจะมี แตควร
เนนย้ําทางทักษะดานความรู ทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางปญญา และรวมไปถึงทักษะการปฏิบัติ
ซึ่งตรงกับศาสตรทางดานพลศึกษา
นอกจากนี้ ยังมีขอคิดเห็นเพิ่ มเติมจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยว า ควรเพิ่มเติมทักษะดานการจัดการ
เรียนรู เนื่องจากผูสอนตองใชความรูความสามารถในการถายทอดใหแกผูเรียน และการสอนในระดับปฐมวัยนั้นตอง
มีการเตรียมการสอนและวางแผนการจัดการชั้นเรียนที่เหมาะสม เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนซึ่งเปนเด็กมากที่สุด
ตอนที่ 2ความสัมพันธของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและผลการเรียนรูใน
รายวิชาการจัดการเรียนรู
จากการสอบถามความสัมพันธของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชและผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรู นําเสนอคาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(C1) และผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรู (C2) ใน
รูปแบบรอยละของความถี่จากกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม โดยหากใหความคิดเห็น “เห็นดวย”เลือก
และหาก “ไมเห็นดวย” เลือก จากนั้นนําผลจากการสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะหนับสรุปจํานวนเปนคาความถี่
(Frequency) และนําเสนอเปนคารอยละ (Percentage) วามีความสัมพันธกันหรือไมผลที่ไดจากการสอบถามแสดง
ดังตารางที่ 1
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2. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัยและคานิยมที่ดีงาม
2) มีวิธีดําเนินชีวิตดวยคุณลักษณะของความเปน
ไทย มีทักษะชีวิต และมีวุฒิภาวะทางสังคม
3) มีความเปนประชาธิปไตย
4) มีจิตอาสาในการอนุรักษ พัฒนา สิ่งแวดลอม
5) มีความรัก ความภูมิใจในทองถิ่น
3. ดานคุณลักษณะ
1) เปนบุคคลแหงการเรียนรู เรียนรูตลอดชีวิต
2) เปนนักปฏิบัติอาชีพ นักสรางสรรค
3) เปนผูนําและผูตามที่ทรงประสิทธิผล
4) ทํางานแบบชาญฉลาด
5) สุขภาพดี

%

%

%

77.78

100.00

88.89

100.00

55.56

100.00

100.00 100.00

100.00

100.00

100.00 100.00

100.00

44.44

88.89

100.00

88.89

88.89

100.00 100.00

100.00

100.00

44.44

66.67

100.00 100.00

100.00

100.00

100.00

44.44

100.00 100.00
100.00 100.00

88.89
100.00

100.00
100.00

77.78 100.00
100.00 100.00

100.00 100.00
100.00 77.78
100.00 44.44

88.89
100.00
55.56

100.00
100.00
100.00

77.78
44.44
55.56

88.89
100.00
100.00
66.67
77.78

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00 55.56
88.89 100.00
100.00 77.78
100.00 66.67
100.00 33.33

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

6. ดานทักษะการจัดการเรียนรู

%

3. ดานทักษะทางปญญา

%

2. ดานความรู

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี

1. ดานคุณวุฒิ
1) มีความรูและประสบการณเรียนรูทั้งใน
วิชาการ และวิชาชีพ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
สรางสรรค ประยุกตใชความรูและประสบการณ
ปรับปรุงพัฒนางาน
3) มีทักษะ ความสามารถสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและมีความรับผิดชอบ
4) มีความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5) มีความสามารถใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือ
กระบวนการวิจัย

%

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (C1)

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

ตารางที่ 1ความสัมพั นธ ของคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตที่ พึง ประสงคม หาวิท ยาลั ยราชภัฏ นครศรี ธรรมราชและผลการเรี ยนรูใ น
รายวิชาการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรู( C2)

100.00
33.33
88.89

จากตารางที่ 1 ความสัมพันธของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและผลการ
เรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรูโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผลการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
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ดังนี้

ดานคุณวุฒิโดยสวนใหญมีความสัมพันธคิดเปนรอยละ 100 ในสวนที่มีคาความสัมพันธต่ํากวารอยละ 50มี

- ด า นมี ทั กษะ ความสามารถสร า งความสั ม พั นธ ร ะหว า งบุ ค คลและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบมี
ความสัมพันธกับผลการจัดการเรียนรู มีความสัมพันธกับ ดานความรู คิดเปนรอยละ 44.44
- ด านมีค วามสามารถด านการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ค วามสั ม พั นธกับ ด านทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีคิดเปนรอยละ 44.44
- ดานมีความสามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยมี
ความสัมพันธกับ ดานทักษะการจัดการเรียนรูค ิดเปนรอยละ 44.44
ดานคุณธรรมจริยธรรมโดยสวนใหญมีความสัมพันธคิดเปนรอยละ 100 ในสวนที่มีคาความสัมพันธต่ํากวา
รอยละ 50 มีดังนี้
- ดานมีจิตอาสาในการอนุรักษ พัฒนา สิ่งแวดลอมมีความสัมพันธ มีความสัมพันธกับ ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 44.44
- ดานมีความรัก ความภูมิใจในทองถิ่นมีความสัมพันธ มีความสัมพันธกับ ดานความรู คิดเปน
รอยละ 44.44
ดานคุณลักษณะโดยสวนใหญมีความสัมพันธคิดเปนรอยละ 100 ในสวนที่มีคาความสัมพันธต่ํากวารอยละ
50 มีดังนี้
- ดานสุขภาพดีมีความสัมพันธกับ ดานทักษะการจัดการเรียนรูคิดเปนรอยละ 33.33
ตอนที่ 3ขอเสนอแนะ
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามความสัมพันธของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชและผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรูใหขอเสนอแนะดังนี้
1) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในแตละดานอาจจะไมตอบสนองผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการ
เรียนรูในทุกดาน
2) คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค จ ะทํ า ให ม หาวิ ท ยาลั ย ผลิ ต บั ณฑิ ต ได ต รงตามเป า หมายของ
มหาวิทยาลัย
3) อาจารย สวนใหญ ใหความคิดเห็นวา การที่ผลการเรียนรู ของนักศึ กษาจะประสบความสําเร็จไดนั้น
ขึ้นอยูกับตัวนักศึกษาเองเปนหลักอาจารยเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาสภาพปญหาและความตองการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
และผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรูซึ่งเปนการสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางและทําหาคาความสัมพันธ ผล
วิจัยปรากฏวา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมีความสัมพันธกับผลการจัดการเรียนรูที่ ผูสอนตองสอนใหผูเรียนครบทุกดานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ขอ 3
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน [9] ซึ่งผูสอนควรนําผลจากการ
วิจัยที่ไดไปจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหสอดคลองกับรายวิชาการจัดการเรียนรูที่เนน
ใหผูเรียนมีผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน อันไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน
ทักษะความสัมพั นธร ะหวางบุค คลและความรับ ผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเ คราะหเชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และ 6) ดาน
เทคโนโลยี และทักษะการจัดการเรียนรูโดยมีผลความสัมพันธแบงเปน 2 สวน ดังนี้
1) ผลความสั มพั น ธ ในระดับ สู ง ร อ ยละ 100กลุม ตั วอย างทั้ ง หมดประเมิ นความสัม พั นธคิ ด เปนร อยละ 100
สะท อนให เ ห็ นว า คุ ณลั กษณะบั ณฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง ขึ้ น มี ค วามคาดหวั ง ให ผู เ รี ย นเป นผู มี
คุ ณลั กษณะเป นไปตามความคาดหวั ง ของผู ส อนและมหาวิ ท ยาลั ย และเป นไปตามเป าหมายของการจั ด
การศึ กษา สอดคล องกั บ งานวิ จัย ของ ป ญ จา ชู ช วย ได ศึ กษาเรื่ องคุ ณลั กษณะที่ พึ ง ประสงค ข องผู สํ าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาทํางานในสถานประกอบการตามทัศนคติของผูบริหารสถานประกอบการใน
จังหวัดสงขลา (2557)โดยคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาทํางานในสถาน
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ประกอบการตามทัศนคติของผูบริหารสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา พบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ข าทํ า งานในสถานประกอบการตามทั ศ นคติ ข องผู บ ริ ห ารสถาน
ประกอบการในจังหวัดสงขลาภาพรวมอยูใ นระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานผลการศึกษาทุกดานมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก[10]
2) ผลความสัมพันธในระดับต่ํากวา รอยละ 50 ซึ่งวิเคราะหจากขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางที่ใหความเห็นวา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในแตละดานอาจจะไมตอบสนองผลการเรียนรูในรายวิชาการจัดการเรียนรูใน
ทุกดาน จากการสอบถามกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสอนจากหลักสูตรพลศึกษา ใหความเห็นวา การจัดการเรียนรู
ดานทั กษะการวิ เคราะหเ ชิ งตั วเลข การสื่ อสาร และเทคโนโลยี มีผ ลนอยต อการจัด การเรี ย นการสอนของ
หลักสูตร เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้นเนนการปฏิบัติฝกภาคสนามจึงทําใหทักษะดังกลาว
มีความสําคัญรองลงมา สอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิพงษ ปานนาคไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบประเมิน
คุ ณ ลั กษณะอั น พึ ง ประสงค ใ นการจั ด การเรี ย นรู พ ลศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (2556) ที่กลาววา ขอไดเปรียบของเทคโนโลยี คือ ชวยขยายขีดความสามารถของผูสอนใน
การควบคุมชั้นเรียน แตในสวนของภาคปฏิบัตินั้นอาจมีความตองการใชเทคโนโลยีนอยลง[11]
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้
ผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยพบสิ่งที่ไดจากการวิจัยและเห็นวาสามารถนํามาเปนขอเสนอแนะแนวทางปรับแกไขในการ
วิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. ผูวิจัยไปศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําไปสอบถามกลุมเปาหมายเบื้องตน
ดังนั้น เพื่อใหไดขอมูลในหลายดานควรมีการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ เชน นักศึกษา ผูบริหาร และอาจารยที่สอนคณะครุศาสตร
ในมหาวิทยาลัยอื่นๆดวย
2. ควรศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงคที่ไมต อบสนองผลการเรียนรู ในรายวิชาการจัดการเรียนรู ในดาน
ตางๆ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงตอไป
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถเชื่อมโยงไปสูการวิจัยอื่นๆ ดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่ไดทําใหเห็นวาควรมีการวิจัยที่เนนศึกษาวิธีการสอนและกําหนดความสัมพันธระหวางผลการ
จัดการเรียนรู และผลการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิตในดานตางๆ เพื่อใหตรงตามคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค และตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานเพื่อใหบัณฑิตพรอมทํางาน
2. ควรทําการศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของอาจารยจากทุกคณะเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามความตองการในอนาคตตอไป
เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 248 คน
ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูหัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 เครื่องมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคามี
คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมากหาก
พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการ
ตรวจสอบ ประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และดานการปรับปรุง
พัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามลําดับ แนวทางการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนผูบริหารสถานศึกษา
คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรรวมกันประชุมวางแผนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนควร
กําหนดปฏิทินออกเยี่ยมบานนักเรียนอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ ควรติดตามใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา ตลอดจนนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอยางเปนระบบ สถานศึกษาควรนําผลการประเมินการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
มาปรับปรุง และพัฒนาตอไป
คําสําคัญ: การบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 4
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The Student Care and Support System Management of the Basic Educational
Institutes under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4
Abstract
This research aimed to study a condition and a guideline of the student care and support system
management of the basic educational institutes under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office
4. The sampling group of this research was 248 persons that included the administrators of the basic
educational institutes under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4 and head teachers of
the student counseling system management of the basic educational institutes under Khon Kaen Primary
Educational Service Area Office 4. The research instrument was a rating scale questionnaire with a
reliability of 0.92.The data analysis used percentage, mean, standard deviation, and content analysis.
The results found the followings: The condition of the student care and support system
management in general had a performance at a good level sorting by an average from most to least level
that included planning of the student care and support system, monitoring, evaluating of the student care
and support system, operating of the student care and support system, improving and developing of the
student care and support system, respectively. As for the guideline of the student care and support
system management, the administrators, teachers, and committees of the basic educational institutes
should organize the meeting to plan the student care and support system management. It also should
arrange a calendar of the student home visits continuously and keep helping students who had a
problem. It should also supervise in monitoring, and evaluating systematically. In addition, the
educational institutes should implement the evaluation result of the student care and support system
management for further improvement and development.
Keywords: Student Care and Support System Management, Basic Educational Institutes, Khon Kaen
Primary Educational Service Area Office 4
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บทนํา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิต ไดรวมกันวางรากฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2550:คํานํา) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกําหนดนโยบาย
ใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด สามารถดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหนักเรียนทุก
คนไดรับการชวยเหลือจากครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษาอยางทั่วถึง โดยมีผูปกครอง ชุมชน หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของเขา
มามีสวนรวม (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2547:คําชี้แจง) เนื่องจากระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนการ
ดําเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจนพรอมทั้งมีวธิ ีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได โดย
มีครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา อัน
ไดแกคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารและครูทุกคนเขามามีสวนรวม (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2547:4) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนใหเติบโตอยางมี
คุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม เปนระบบที่มีกระบวนการที่ชัดเจน ประกอบดวยการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมพัฒนานักเรียน การปองกันแกไขปญหา และการสงตอ ดังนั้นจึงตองอาศัยความ
รวมมือจากบุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2550: 17)
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเปนงานที่มีความสําคัญในสถานศึกษา เพื่อสงเสริม และพัฒนาแกปญหาใหนักเรียน
ซึ่งเปนเด็กและเยาวชนไทยในสังคมยุคใหมที่ตองเผชิญปญหาในขั้นวิกฤต ทําใหไมสามารถและปรับตัวรูเทาทัน หลงใหลไปกับ
สิ่งมอมเมา ไมสนใจศึกษาเลาเรียน จึงเปนหนาที่ของสถานศึกษา และครูที่จะตองดูแลชวยเหลือตอไป ซึ่งระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนจะเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไดนั้น จําเปนตองมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ทั้งผูบริหารสถานศึกษา ครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษา รวมทั้งผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน และ
องคกรภายนอกที่เกี่ยวของ มีการทํางานเปนทีม รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ และชื่นชมผลงานเพื่อสรางสรรคระบบดูแล
การบริหารจัดการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และแกวิกฤตสังคม โดยเฉพาะวัยที่กําลังศึกษาอยู
ในสถานศึกษา ซึ่งเปนชวงของนักเรียนที่ตองการหาเอกลักษณของตนเอง มีความอยากรูอยากเห็น อยากลองตองการอิสระ
และการยอมรับจากกลุมเพื่อน เหลานี้เปนธรรมชาติของเด็ก ที่อาจจะเปนเหตุแหงความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย และปญหา
ตางๆตามมา (กรมสุขภาพจิต, 2547: 1)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 4 เปนหนวยงานที่บริหารและจัดการศึกษาไดใหความสําคัญ
ตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยสงเสริม สนับสนุน ใหนําระบบการบริหารคุณภาพตามวัฏ
จักรคุณภาพของDeming ซึ่งไดแก ดานการวางแผนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Plan) ดานการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน (Do) ดานการตรวจสอบ ประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Check) และดานการปรับปรุงพัฒนา
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Act) มาใชในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลตอการพัฒนาเยาวชนของชาติตอไปในอนาคต จากรายงานผลการดําเนินงานปการศึกษา 2558 ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 เกี่ยวกับ ปญหา อุปสรรค การบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดพบวายังไมบรรลุและประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและหลักการของการบริหารงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มุงใหผูเรียนมีพัฒนาการทั้งรางกาย สติปญญา จิตใจ และสังคม โดยเฉพาะปญหาพฤติกรรมของ
นักเรียนที่ไมพึงประสงคในสถานศึกษาซึ่งแสดงใหเห็นวาสถานศึกษาควรมีบทบาทสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนตอจาก
ผูปกครองดวยการพัฒนานักเรียนในทุกๆดานใหมากขึ้น โดยเฉพาะพัฒนาการดานสังคม และดานจริยธรรม ใชหลักพฤติกรรม
บําบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน และถาจําเปนตองลงโทษ ควรมีเหตุผล และไมเกิดผลเสียตามมา และเมื่อนักเรียน
เริ่มมีปญหาครูควรมีมาตรการจัดการใหการชวยเหลือโดยดวน สถานศึกษาควรมีระบบใหความชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจน
ตลอดจนมีการประสานงานกับหนวยงานอื่นที่จะใหความชวยเหลือ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต
4,2559:39)
จากความสําคัญ สภาพปจจุบัน และปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกระบวนการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญในการบริหารงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตั้งแตดานการวางแผนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ดานการตรวจสอบ ประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและดานการปรับปรุงพัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเพื่อไหไดขอมูลเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาและผูที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใชประกอบการพิจารณา
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ปรับใช และพัฒนากระบวนการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอันจะสงผลใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง มีความสุข และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4
2.เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรไดแกผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 4 จํานวน 181 แหง จํานวน 181 คน ครูหัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 จํานวน 181 แหง จํานวน 181 คน รวม
ประชากรทั้งสิ้น จํานวน 362 คน
กลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 124 คน และครูหัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 จํานวน 124 คน ไดใช
เทคนิคกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชตารางสําเร็จรูปของของเครซีแ่ ละมอรแกน (Krejcie; & Morgan)
อางอิงจากบุญชม ศรีสะอาด(2553:43) ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 248 คน
เครื่องมือการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และครูหัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เปนผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ และแนวทางการบริหารบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 จํานวน 4 ดาน ไดแก การวางแผนระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน (Plan) การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Do) การตรวจสอบ ประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(Check) และการปรับปรุงพัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Act) ซึ่งมี 2 สวน คือ
สวนที่ 1เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 เปนมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ
สวนที่2เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 เปนแบบคําถามปลายเปด
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม และไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity)โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective
Congruence : IOC ) โดยเลือกคําถามที่มีคา IOC ที่มีคาตั้งแต 0.67-1.00 ทุกขอ แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try
Out) กับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูหัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน หาความเชื่อมั่น (Reliability)
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดความเชื่อมั่น
เทากับ 0.92
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําหนังสือถึงผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ที่เปนกลุมตัวอยางขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และผูวิจัยไดเก็บแบบสอบถาม
ดวยตนเอง ไดแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 248 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมด จํานวน 248 ฉบับ มาตรวจความสมบูรณแลวนํามาวิเคราะห
และเสนอขอมูล ดังนี้
1.สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
หาคารอยละ (Percentage) นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
2.สภาพการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยใชเกณฑในการพิจารณาแปลความหมายของคาเฉลี่ย
3.แนวทางการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา โดยแจกแจงเปนความถี่ และคารอย
ละ ประกอบคําบรรยาย
สรุปผล
1.สภาพการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมากหากพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหา
นอย ไดแก ดานการวางแผนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการตรวจสอบ ประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดาน
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และดานการปรับปรุงพัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามลําดับ
2. แนวทางการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 1) ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรรวมกันประชุม
วางแผน การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 2) ควรกําหนดปฏิทินออกเยี่ยมบานนักเรียนอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
โดยบันทึกขอมูลนักเรียน สภาพครอบครัว สภาพแวดลอม ครบทุกมิติใหเปนปจจุบัน 3) ควรติดตามใหความชวยเหลือนักเรียน
ที่มีปญหา ตลอดจนนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเปนระยะ อยางเปนระบบ 4) สถานศึกษาควรนําผลการประเมินการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาปรับปรุง และพัฒนาตอไป
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 มีประเด็นเพื่อการอภิปรายผลจากขอคนพบใหมที่ไดจากการวิจัย ดังนี้
1.สภาพการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมากหากพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหา
นอย ไดแก ดานการวางแผนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการตรวจสอบ ประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดาน
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และดานการปรับปรุงพัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
สถานศึกษาไดนําเอาหลักการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเขามาใชในสถานศึกษา โดยมีแผนการดําเนินงานและ
นําไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่องจึงสงผลใหสภาพการบริหารงานและการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ สอดคลองกับชูเดช หาญทองชวง (2546 : บทคัดยอ)ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก พบวา สภาพการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก เชนเดียวกับอุทัย วงคจันทร (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาชวงชั้นที่ 1-3 ในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดย
ภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากทุกดาน
2. แนวทางการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 4มีประเด็นเพื่อการอภิปรายผลจากขอคนพบใหมดังนี้
2.1 การวางแผนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Plan) ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรรวมกันประชุมวางแผน การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา การกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ บทบาทหนาที่ในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
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นักเรียนใหชัดเจน สอดคลองกับผลการวิจัยของ บัญชา วัดเขาหลาม (2553:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่เปดสอน ชวงชั้นที่ 3-4 ในเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 พบวา ควรรวมกันวางแผน
สรางภาวะผูนํา แตงตั้งบุคลากร กําหนดบทบาทหนาที่ และคอยกํากับติดตามการบริหารงานอยางสม่ําเสมอ
2.2ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Do) สถานศึกษาควรกําหนดปฏิทินออกเยี่ยมบาน
นักเรียนอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ โดยบันทึกขอมูลนักเรียน สภาพครอบครัว สภาพแวดลอม ครบทุกมิติใหเปนปจจุบันมีการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรมโฮมรูม การจัดการประชุมนักเรียนในชั้นตางๆมีการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการปองกัน และแกไขปญหานักเรียน การสงตอภายใน การสงตอภายนอก มีกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ประสงค รุนใหม (2550:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปญหาและแนวทางการแกไข
ปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ชวงชั้นที่ 3-4 ของครูที่ปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมาเขต 1-7 พบวา ดานการสงตอนักเรียน ไดแก ครูที่ปรึกษามีภาระงานสอน และงานอื่นๆในโรงเรียนมาก
ไมมีเวลาการติดตามผลการชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง แนวทางการแกไขปญหา คือโรงเรียนควรกําหนดปฏิทินการทํางาน
ใหหัวหนาระดับชั้น หรือคณะกรรมการชั้นเรียนชวยเหลือ จัดประชุมผูปกครองนักเรียน ฝายบริหารควรมีการนิเทศ กํากับ
และติดตามผลอยางตอเนื่อง
2.3 การตรวจสอบ ประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Check) สถานศึกษาควรติดตามใหความ
ชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา ตลอดจนนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเปนระยะ อยางเปนระบบ มีการนิเทศ กํากับ
ติดตามงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางกัลยาณมิตร โดยมีการแนะนํา ชวยเหลือตามบทบาท ตลอดจนกระตุน จูงใจ
เสริมสรางพลังในการเรียนรูและปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่อง โดยจัดทําปฏิทินไวลวงหนา สอดคลองกับผลการวิจัยของ บัญชา วัดเขาหลาม (2553:บทคัดยอ)
ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 ในเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ เขต 3 พบวา โรงเรียนแตงตั้งคณะทํางานการประเมินผลระบบดูแลนักเรียนขึ้น ประกอบดวยคณะกรรมการ
อํานวยการ(ทีมนํา)ทําหนาที่กําหนดนโยบาย คณะกรรมการประสานงาน (ทีมคุณภาพ) ทําหนาที่จัดเตรียมเอกสาร
ประสานงานนิเทศ คณะกรรมการดําเนินการ ทําหนาที่ศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลซึ่งสถานศึกษาตองนําขอมูลสารสนเทศมา
ใชในการประเมินระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนระบบอยางตอเนื่องเปนปจจุบันตลอดจนมีการใชเกณฑมาตรฐาน และตัว
บงชี้ในการประเมินผลที่เปนรูปธรรม
2.4 การปรับปรุงพัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Act)สถานศึกษาควรนําผลการประเมินการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาปรับปรุง และพัฒนา ควรมีการสรุปบันทึก และเผยแพรการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนทุกสิ้นภาคเรียน โดยรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ตลอดจนหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยสอดคลองกับผลการวิจัยของ หัสพงศ งานดี (2551 :บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการดําเนินงานของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
กรณีศึกษาโรงเรียนวัฒโณทัยพายัพ โรงเรียนธีรกานทบานโฮงและโรงเรียนไหลหินวิทยา พบวา ครูที่ปรึกษาจะมีการจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานไปยังคณะกรรมการอํานวยการ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ ควรมีการประชุมวางแผนงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนรวมกันควรตระหนัก และใหความสําคัญในการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอยางเปนระบบ
โดยใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม
2.สถานศึกษาควรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน นิเทศ กํากับ ติดตามงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางตอเนื่อง
3.สถานศึกษาควรมีการใหความรูเกี่ยวกับการสงตอกับผูเกี่ยวของ ประสานงานการสงตอระหวางครูในสถานศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1.ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแกน เขต 4หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นๆ
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2.ควรเปรียบเทียบการศึกษาแนวทางการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
3.ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยอาศัยความรวมมือจากทวิภาคี หรือหนวยงานอื่นๆ
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กับขบวนการผลิตตาง ๆ ในพื้นที่ของตนใหไดผลผลิตตามที่ตองการ โดยการใชทรัพยากรจะตองเหมาะสม ถูกวิธี และเกิ ด
ประโยชนสูงสุดทั้งดานเศรษฐกิจสําหรับเกษตรกร และการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน อีกประเด็นหนึ่งคือการจัดการ
ใหเกิดการเรียนรูทางการเกษตร ในดานของนาเกลือควบคูไปกับการใหบริการทองเที่ยวภายในนาเกลือของเกษตรกร ดวย
หลั กการจั ด องคป ระกอบใหมี สิ่ งอํ านวยความสะดวกที่ สําคั ญของการท องเที่ ย วเชิ งเกษตร ที่มี ความสั ม พันธร ะหว างการ
ประกอบอาชี พการเกษตรกรรมกับธุ รกิจการทองเที่ ยว ผานกระบวนการวางแผนการทองเที่ ยวเชิงเกษตรที่ เหมาะสมกั บ
ทองถิ่น สงเสริมใหมีกิจกรรมและนันทนาการในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เชน การชมนาเกลือ สวนผลไม สวนดอกไม สวน
สมุนไพร ที่เ กิด จากการใช ปุยดิ นขี้แ ดดนาเกลือ มุ งเน นการเรียนรูวิถี เกษตร การอนุ รักษอาชีพเกษตรกรรม การดํ ารงชีวิต
วัฒนธรรมประเพณี เพื่อชื่นชมความสวยงามของทัศนียภาพ และเพลิดเพลินในนาเกลือ
คําสําคัญ: การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร, การทองเที่ยว
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Abstract
The resource management agriculture tourism is bringing the resources available on the salt-farm,
salt-farmers applied production of salt-farm yield as required. By using the resources, theymust properly
and maximize economic resources for salt-farmer, to maintain the balance of the ecosystem. Another
issue is to manage to learn agriculture, along with the outdoor farmer's salt-farm. With the organization of
the facility the importance of tourism, the relationship between the occupation of farming and tourism
must be managed through the planning process with appropriate local agro-tourism. They must promote
the activities and places of recreation such as watch vegetable, fruit, flower, herb garden, focus on
learning the ways of agriculture, conservation agriculture, and subsistence culture to admire the beautiful
scenery and enjoy the salt-farm.
Keywords: The development of Community Agro – Tourism, Tourism, Local Salt Community
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บทนํา
การเกษตรกรรมเปนอาชีพที่เกี่ยวของกับปจจัย 4 มีความจําเปนตอการดํารงชีพของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม
อยางหลี กเลี่ยงไมได ประกอบกับ ภาคเกษตรกรรมยังเปนพื้ นฐานของการพัฒ นาเศรษฐกิจระดั บประเทศใหมั่นคงตลอดมา
สําหรับการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรดวยการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคามากที่สุด สรางมูลคาเพิ่มในพื้นที่ใหมี
ผลตอบแทนที่ ต อ เนื่ อ ง (Thanasis & Theodoros, 2007) ด ว ยเหตุ นี้ ก ารประกอบอาชี พ เกษตรกรรมต อ งใช
ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ไดแก ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรดิน ฯลฯ ที่มีอยูมาประยุกตใชในกระบวนการผลิต
ใหไดผลผลิตตามที่เกษตรกรคาดหวัง แตปญหาที่พบคือการใชทรัพยากรเกษตรไมเหมาะสม ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา
ดังนั้นการจัดการทรัพยากรเกษตรจึงเปนการจัดการหนวยการผลิตหรือที่เรียกวาพื้นที่นาเกลือของเกษตรกรเพื่อทําการผลิต
สินคาเกษตร โดยใชทรัพยากรในกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (efficiency and effectiveness) หรือ
ใหไดผลเปนไปตามจุดมุงหมาย (นงเยาว พรหมประสิทธิ์และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2556; มัชฌิมา อุดมศิลป,2555)
เกษตรกรผู ผ ลิ ต จะต องมี ทั ก ษะต า ง ๆ ทางด านการจั ด การ การบริ ห ารแรงงานภายในนาเกลื อ การจั ด การพื้ น ที่ ใ ห มี
ประสิทธิภาพดานการผลิต การผลิตตามหลักการพื้นฐานทางดานเศรษฐศาสตร เชน ผลิตอะไร ผลิตอยางไร ผลิตเมื่อไหร และ
ชองทางการตลาดอยางไร เปนตน ในชุมชนบานบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เปนที่ตั้งของโรงเรียนสอนนาเกลือ
แหงแรกของประเทศไทย ดังนั้ น ชุม ชนบ านบางแกวจึงเปนชุม ชนที่ มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒ นาเป นแหล งทองเที่ย วเชิ ง
เกษตรได โดยการนําเอาองคความรูที่มีไปชวยสรางกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีสามารถสรางประโยชนใหกับชุมชนได
แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในครั้งนี้จึงจะเปนการนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร มา
ใชเพื่อคนหาแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับชุมชนบานบางแกว พัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยว ที่คนในชุมชนจะ
ไดรับประโยชนสูงสุด โดยจะทําการศึกษารูปแบบการดําเนินกิจกรรมของโรงเรีย นสอนนาเกลือ กิจกรรมการมีสวนร วมกั บ
ทางการทองเที่ยว รายได และบทบาทความรับผิดชอบตอการอนุรักษการทํานาเกลือและวิถีชีวิตของชาวนาเกลือของทองถิ่นที่
มีคุณคาใหทั่วถึง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อคนหาศักยภาพชุมชนในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
2. เพื่อสังเคราะหปจจัยที่สงผลในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ใชวิธีศึกษาจากเอกสาร และการศึกษา
ภาคสนาม ใชวิธีการศึกษาภาคสนาม และศึกษาจากเอกสาร โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1.การศึกษาภาคสนามและจากเอกสาร ผูวิจัยศึ กษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี รวมทั้ง ขอมู ลต างๆ ที่เ กี่ย วของกั บ
การศึกษาครั้งนี้โดยแบงแหลงขอมูล ดังนี้
1) แหลงข อมูลปฐมภู มิ (Primary Source)โดยศึกษาขอมูลจากการสัม ภาษณเชิง ลึก กลุมผู นําชุมชนและผูมีสวน
เกี่ ย วข อ งในการพั ฒ นาแหล ง ท องเที่ ย วเชิ ง เกษตรของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนโรงเรี ย นนาเกลื อ ในชุ ม ชนบ านบางแก ว จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม และผูที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการเสริมสรางเครือขายการทองขอมูลจากการสุมสัมภาษณตัวอยางที่แตกตางกัน
เพื่อใหไดบุคคลที่เปนตัวแทนของประชากรอยางแทจริง
2) แหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลจากงานวิจัยตางๆ หนังสือตํารา เอกสารที่เกี่ยวของกับเนื้อหา หรือประเด็นที่
เกี่ยวของเพื่อจะนํามาใชในการออกแบบและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนบานบางแกว
2.ขั้นวิเคราะห
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และนํามาหาประเด็นหลัก และ
ขอสรุป จากนั้นทําการจําแนกขอมูลตามประเด็นนตางๆ นําขอมูลมาทําการเปรียบเทียบกัน และวิเคราะหขอมูลที่ไดมาเพื่อ
นําไปตอบปญหาการวิจัย ในรูปแบบของ SWOT Analysis
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คณะผูวิจัยได ประยุ กตแนวคิดของการจัดการทรัพ ยากรการเกษตรเพื่อการทองเที่ยว ของ คุณา ธิกรกิ จ และ ชวั ล
ลักษณ (2557)มัชฌิมา อุดมศิลป (2555) และศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท และคณะ (2551) รวมกับแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคและ
วิธีการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมของ Edgardo T. Valenuela (1998) บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) และ พจนา สวนศรี
(2546)และสามาถนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1
ศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
ชุมชนบานบางแกว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ความตองการของคนใน
ชุมชนและรูปแบบการมีสวน
รวม

ความตองการและความ
คาดหวังของนักทองเที่ยว

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

มิติสังคมและวิถี
ชีวิต

มิติเศรษฐกิจ

ภาพที่ 1กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จัยครั้ งนี้เ ปนการวิจัย เชิง คุณภาพ โดยเครื่องมื อในการวิ จัยได ดังนี้ การสัมภาษณแ บบเจาะลึก เป นรายบุคคล
(Individual-Depth Interviews) ของกลุมผูนําทางความคิด (Key Opinion Leaders) ไดแก ผูนําชุมชน เจาหนาที่สถานี
โครงการฯ ผูอํานวยการภาครัฐและเอกชนที่มีผลตอการวางแผนและพัฒนา ชุมชน โดยใชการสัมภาษณที่ไมมีโครงสรางแบบ
ขยายความออกไป (Divergent Interviewing) เพื่ อไม เปน การป ดกั้นข อมูลข าวสารและเพื่อใหได ขอมูล ที่กวาง ลึก และ
ถู กต องจากบุ ค คลที่ ห ลากหลาย เพื่ อให ไ ด ตามความมุ ง หมายและกรอบแนวคิ ด ของการวิ จัย ที่ กําหนดโดยพิ จารณาถึ ง
รายละเอียดที่ครอบคลุม
ไดมีการประยุกตจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในชวงเดือนมกราคม มีนาคม พ.ศ. 2559 ประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก หัวหนาครัวเรือน ผูประกอบการ
และผูมีสวนเกี่ยวของการทองเที่ยว ภายในชุมชนบานบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียในการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร โดย กลุมตัวอยาง คือ ตัวแทนชุมชนจํานวน 20 คน ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน โดย
ใช วิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก ผูนําชุมชนทองถิ่นหรือผูมีสวนไดสวยเสียกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ชุมชน โดย
การเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกับคณะผูวิจัย ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิเพื่อระดมความคิด หาจุดเดน จุดดอยของชุมชนที่
มีอยู เพื่ อเก็ บ รวบรวมขอมู ลศั กยภาพชุ ม ชน เพื่ อหาแนวทางการ พัฒ นาการท องเที่ ยวเชิง เกษตร วิ ธีวิเ คราะห ข อมู ล การ
วิเคราะห เชิ งคุ ณภาพจากการสัม ภาษณ แบบเจาะลึ ก (Individual-Depth Interviews) ตอกลุ ม ผูนําทางความคิด (Key
Opinion Leaders) และประชุมสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยใชการสัมภาษณที่ไมมีโครงสราง แบบขยาย
ความออกไป (Divergent Interviewing) เพื่อไมเปนการปดกั้นขอมูลขาวสารและเพื่อใหไดขอมูลที่กวาง ลึก และถูกตองจาก
บุค คลที่ หลากหลาย เพื่อให ไ ดต ามความมุง หมายตามกรอบแนวคิ ด ของ การวิจัย ที่กําหนดโดยพิ จารณาถึง รายละเอีย ดที่
ครอบคลุมความมุงหมาย โดยไดนําประยุกตจากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
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ผลการวิจัย
1) ดานคมนาคม ชุมชนบานบางแกว เปนพื้นที่ ที่สามารถเขาถึงไดงายคือ ทางบก สามารถเดินทางทั้งโดยรถยนต

สวนตัว ทั้งรถโดยสารประจําทางและไมประจําทาง
2) ดานสาธารณูปโภค มีการใหบริการน้ําประปาเกือบทุกหมูบาน ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกใหแกการทองเที่ย ว
ดวย ครัวเรื อนสวนใหญ ใช บริการโทรศั พท เคลื่อนที่ เพราะมีสั ญญาณโทรศั พท ค รอบคลุ มพื้ นที่ นักทองเที่ย วจึ งสามารถใช
โทรศัพท เคลื่ อนที่ ไดเ มื่อเขามาท องเที่ยว มีถั งขยะให ทิ้งขยะมูลฝอยและห องน้ํ าที่มี แมบ านคอยดูแลรัก ษาความสะอาดอยู
สม่ําเสมอ ทั้งนี้คนในชุมชนมีน้ําใจไมตรี เมื่อนักทองเที่ยวเดินทางสูชุมชนนักทองเที่ยวสามารถใชหองน้ําในบ านของตนที่อยู
บริเวณนอกตัวบาน
3) ดานสถานที่ เปนสถานที่ตั้งสําคัญของกลุมโรงงาน และการทํานาเกลือเปนสวนใหญ ในเรื่องการทองเที่ยว ยังไมมี
การการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบ หรือมีการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวอยางชัดเจน ในขณะที่ตามแหลงสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
จะมีนโยบายสนับสนุนดานลานจอดรถใหเพียงพอตอการเดินทางมาทองเที่ยวและสามารถจอดรถไดอยางสะดวกและปลอดภัย
เพราะมีการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องอํานวยความสะดวกแกผูมาเยือน โดยมีเจาหนาที่ตํารวจเขามาช วยดูแลเปนอยางดี
และมีสถานีตํารวจคอยใกลบริการประชาชน
4) ดานความคิดเห็นของประชาชนทองถิ่นเกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชนและประโยชนที่ไดรับกิจกรรมที่มีผลตอการ
พัฒนาชุมชนดานสังคมสูงสุด คือ กิจกรรมโฮมสเตย หมูบานโอท็อปตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเที่ยวชม
การทําอาหารไทยคาวหวาน/ทําธูปหอมสมุนไพร/วิสาหกิจชุมชนซึ่งมีความสําคัญในระดับปานกลาง สําหรับดานการเขารวมบริหาร
จัดการการทองเที่ยวชุมชนนั้น สวนใหญเปนการเขารวมกลุมและเปนคณะกรรมการ
ประชาชนท องถิ่ นส วนใหญเ ห็นวาการทองเที่ย วชุ มชนกอใหเ กิดประโยชนเ ชิงเศรษฐกิ จมากที่ สุด คือ เกิ ดรายได
เพิ่มขึ้นในชุมชน รองลงมาคือ ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
เพิ่มขึ้น ไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจ มีรายไดจากการทองเที่ยว นอกจากนั้น ยังพบวาในกลุมที่ไมไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจ
ใด ๆ จากการทองเที่ยว สวนใหญก็ยังเห็นวาการทองเที่ยวมีความสําคัญตอชุมชน จึงสรุปไดวา ไมวาประชาชนทองถิ่นจะไดรับ
ประโยชนทางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวหรือไม ในมุมมองของประชาชนทองถิ่นแลว การทองเที่ยวมีความสําคัญตอชุมชน
และเปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาชุมชน
นอกจากนี้ชุมชนบานบางแกวเปนชุมชนที่เงียบสงบ มีความปลอดภัยทั้งในพื้นที่และระหวางการเดินทางเขาพื้น ที่
ประกอบกั บสภาพสั งคมยังเปนระบบเครือญาติ จึงทําให ทุกคนชวยกันสอดส องดูแลและรับรูถึง ความผิด ปกติในชุ มชนอยาง
รวดเร็ว ซึ่งความสัมพันธระหวางชุมชนกับการทองเที่ยวลักษณะเปนการเดินทางมาทองเที่ยวเปนลักษณะแบบเชาไป-เย็นกลับ
ไมมีการพักคางคืนในพื้นที่ การเขามาในพื้นที่ยังไมใชการทองเที่ยวอยางเต็มรูปแบบ ผูที่เขา มาจะมาในรูปแบบเดี่ยวและหมู
คณะ ความสัมพันธระหวางผูมาเยือนหรือนักทองเที่ยวอยางไมเปนทางการเปนไปในลักษณะผิวเผินไมลึกซึ้ง เปนเพียงลักษณะ
ของการมาเยี่ ย มชมเกษตรกรในพื้ นที่ จึ ง มี การให บ ริ การอื่ น ๆ เพี ย งเล็ กน อยให กับ นั กท องเที่ ย ว ผลตอบแทนที ่ มี ใ ห กับ
ผูเกี่ยวของโดยตรงโดยรายไดจากการทองเที่ยวเปนเพียงรายไดเสริม จากการประกอบอาชีพหลักการจัดการแหลงทองเที่ยวยัง
ไมมีการจัดการดูแลอยางชัดเจน ยังไมเปนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน คือชุมชนทองถิ่นยังไมมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวใน
ทุกกระบวนการ การกระจายรายไดจากการทองเที่ยว มีเพียงบางกลุมที่ไดรับผลประโยชน ไมมีมาตรการหรือแนวทางในการ
อนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวและนักทองเที่ยวยังไดรับความรูหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณการทองเที่ย วอยางไมเต็มที่
การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ศึกษา
สิ่งที่นักวิจัยพบจากการสัมภาษณเชิงลึกสามารถนําประเด็นที่สอดคลองกันและเปนการเห็นพองกันในกลุมประชากร
ที่ศึกษานํามาสรุปโดยใช SWOT Analysis Technique สรุปไดดังตารางที่ 1ดังนี้
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหศักยภาพของชุมชนบานบางแกว
จุดแข็ง S- Strength
1. ทําเลตั้งอยูใกลกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีศักยภาพในการ
ดึงดูดนักทองเที่ยว
2. เปนแหลงอาหาร 3 น้ํา ไดแก น้ําจืด น้ําเค็มและน้ํากรอย
ทําใหมีวัตถุดิบในการทําอาหารที่เปนเอกลักษณดึงดูด
นักทองเที่ยวไดอยางดี
3. มีแหลงทองเที่ยวสําคัญที่โดดเดนและมีศักยภาพดาน
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงาม
โดดเดนระดับประเทศ
4. มีแหลงเกษตรกรรมซึ่งผลิตผลไม (มะพราว สมโอลิ้นจี่
กลวย ฯลฯ) การทํานาขาว การทํานาเกลือสมุทร ทํา
ประมงการเพาะเลี้ยงตามธรรมชาติ สามารถเปน
ฐานความรูรองรับนักทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

จุดออน W-Weakness
1. ยังไมสามารถจัดการกับปญหามลภาวะสิ่งแวดลอมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
2. ขาดการสงเสริมและสนับสนุนในการบริหารจัดการจาก
ภาครัฐ และหนวยงานเอกชนเรื่องการทองเที่ยวแบบ ครบ
วงจร
3. ขาดการบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน
ภายในจังหวัด

5. มีผลผลิตจากในสวนผลไมน้ํากรอยแหงนี้อันเปนที่พึง

5. ขาดการสนับสนุนสงเสริมในการสรางความเขมแข็งใหแก

พอใจทั้งคนไทยและคนตางชาติ

4. ขาดการบริหารจัดการและการกําหนดมาตรการที่ชัดเจน

เกี่ยวกับอนาคตการทองเที่ยวของจังหวัด

ผูประกอบการรายยอยโดยเฉพาะภาคการทองเที่ยว ทําให
ผูประกอบการไมมีความสามารถในการแขงขันระยะ ยาว
6. ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษวิถีชีวิตวัฒนธรรม 6. ขาดการประชาสัมพันธและการใหขอมูลขาวสารที่เพียงพอ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ตอประชาชนในการรวมอนุรักษทองถิ่น
7. ประชาชนมีความพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงที่
7. หนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการพัฒนาในพื้นที่ขาด
สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม มีความตื่นตัวที่จะมี
การศึกษา ความรูและความเขาใจวิถีชีวิตของชุมชน อยาง
สวนรวมในการกําหนดทิศทางการ
แทจริง
8. สถานพยาบาลยังไมเพียงพอในการรองรับผูคนจากตางถิ่น
โอกาส O-Opportunity
อุปสรรค T-Threat
1. การทองเที่ยวชวยอนุรักษวัฒนธรรมเรือพายไดถูกนํา
1. ประเทศไทยขาดเสถียรภาพทางการเมือง ทําใหภาคสวน
กลับมาใชเพิ่มมากขึ้น ทําใหยังคงมีเรือพายจํานวนมาก
ตาง ๆ ขาดความเชื่อมั่น
แสดงเอกลักษณของชาวชุมชนภาคกลางไดเปนอยางดี
2. นโยบายรัฐบาลสงเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตรครัว
2. ศักยภาพการแขงขันของประเทศเพื่อนบาน (โดยเฉพาะใน
โลกและการบริการทางการทองเที่ยวระดับสากล
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต) สูงขึ้นจึงลดบทบาท ความ
นาสนใจของจังหวัด
3. ประเทศไทยจะกลายเปนประชาคมอาเซียน (AEC) ใน ป 3. มีมลภาวะทางน้ําจากจังหวัดใกลเคียง เชน ปญหาน้ําเนาเสีย
2558 ซึ่งเปนการหลอมละลายทางเศรษฐกิจสังคมและ
ของแมน้ําแมกลองจากการปลอยน้ําเสียของโรงงาน
วัฒนธรรมโดยจะมีตลาดขนาดใหญมากกวา 800 ลานคน อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดตนน้ําทําใหมีผลตอการทอง เที่ยว
ทางน้ํา และวิถีชีวิตบานริมคลอง
4. การสนับสนุนนโยบายทางดานโลจิสติกสที่จะใช
เครือขายการคมนาคมขนสงเชื่อมโยงพื้นที่ตาง ๆ ทําให
การขนสงสินคาและการทองเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็ว
และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. ระบบโลจิสติกสของประเทศพัฒนาจากศูนยกลางผาน
จังหวัดไปสูประเทศพมาและมาเลเซีย
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การวิเคราะหและอภิปรายผล
การพั ฒนาการทองเที่ย ว เชิงเกษตร และต องมี ความระมัดระวัง ในการพั ฒนาการทองเที่ย ว เนื่องจากหากมีการ
พัฒนาที่ไรทิศทางก็อาจทําใหการพัฒนานั้นจะผลกระทบทางดานลบกับชุมชน การพัฒนาชุม ชนเพื่อใหเปนแหลงทอ งเที่ย ว
อยางยั่งยืนนั้น กระบวนที่เกิดขึ้นจะทําใหชาวชุมชนไดเรียนรูวิธีการทํางานรวมกัน มีการะประนีประนอม ภายในชุมชนเพื่อหา
ขอสรุปรวมกัน รวมถึงชุมชนจะตระหนักไดถึงคุณคาของทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู เกิดการเรียนรูที่จะอนุรักษ สงวนรักษาและ
ปองกันทรัพยากรของชุมชนใหเกิดความเสื่อมถอยไดชาที่สุด นอกจากนี้การทองเที่ยวเชิงเกษตรจะทําใหเกิดการเรียนรูระหวาง
วัฒนธรรม เกิดความเขาใจ คนที่อยูนอกวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งจะชวยลดปญหาความความขัดแยงระหวางวัฒนธรรมไดหาก
มี การเรียนรูและรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง และนอกเหนือจากการทองเที่ยวจะสรางความเพลิดเพลินใหกับ นักทองเที่ยวแลว
ยังตองทําหนาที่เปนสื่อการสอนนักทองเที่ยวและสังคมโลกใหเห็นความแตกตางของ แตละวัฒนธรรมที่มีวิถีทางการดํารงชีพไม
เหมื อนและแตกต างกั นไปตามบริ บ ทของสัง คมวัฒ นธรรม แต ก็ยั งคงความเปนเอกลั กษณข องชุม ชนได ท ามกลางกระแส
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาทางวัตถุซึ่งอาจมีความคลายหรือแตกตางกับสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ
บนโลก ใบเดียวกันในที่สุด หากชุมชนสามารถรักษาเอกลักษณของตนเองไวได ก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ แตเดิมเปน
เพียงชุมชนที่ใชทรัพยากรเปนสินคาทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหเปนชุมชนที่สามารถ พึ่งพาตนเองได ได เรียนรูและคนพบ
ทุนของชุมชนที่เปนทั้งทรัพยากร ความรูภูมิปญญา และทุนทางสังคมวัฒนธรรม กอใหเกิดการริเริ่มการจัดการชีวิตของตนเอง
ได โดยไมตองรอใหรัฐบาลเขามาชวยเหลือ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สดใส สรางโศรก (2546); นําชัย ทนุผล และคณะ
(2543) ซึ่งพบวา ผูมีสวนไดสวนเสียในการทองเที่ยวเชิงเกษตรไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความตองการอยาง แทจริง
นําไปสูการกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวใหมที่มีกิจกรรมหลากหลาย สรางโอกาสการมีสวนรวม ของชาวชุมชน และการแบง
กําไรใหชาวสมาชิกในชุมชนอยางเปนธรรม นําไปสูการสรางโอกาสให ชาวบานไดสรางการเรียนรูในการทํางานรวมกันของชาว
ชุมชน ปญหาอุปสรรของการดําเนินงานดานการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนเจาของแหลงทองเที่ยวสวนมาก คือ ปญหาการขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ถูกตอง และปญหาดานการมี สวนรวมของชุมชน ซึ่งปญหาเหลานี้นําไปสู
ป ญ หาด า นการจั ด การ อาทิ เ ช น ชุ ม ชนบ า นไหล หิ น จั ง หวั ด ลํ า ปาง (ป ย พร ทาวี กุ ล , 2544) ชุ ม ชนย า นบางลํ า พู
กรุงเทพมหานคร (วิมลสิริ เหมทานนท, 2546) ซึ่ง สอดคลองกับชุมชนพื้นที่ชุมชนบานบางแกว ที่คนในชุมชนสวนใหญยังขาด
ความรูความเขาใจในดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่ถูกตอง การมีสวนรวมในกระบวนการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ยังมีนอยและ
ขาดหนวยงานองคการหรือคณะกรรมการชุมชนในการบริหารจัดการดานการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
นอกจากนี้แลวสิ่ง ที่พบในการดําเนินงานของชาวชุ มชนเพื่อใหบริการการทองเที่ ยวคือ ความไมพร อมของสิ่งอํานวย
ความสะดวกในแหลงการทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งในงานวิจัยหลายเรื่องที่มี การสนับสนุนใหมีการสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
ในแหลงทองเที่ยวอาทิเชน การพัฒนาตลาดดอนหวาย ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม (เบญจา จันทร,
2545) ที่พบว า ควรมีการปรับปรุง สิ่งอํ านวยความสะดวกในแหลง ทองเที่ยวใหพ รอมตอการใหบริการแกนักทองเที่ย ว แต
ผูวิจัยมีแนวคิดวา การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ทิศทางในการปรับปรุงและพัฒนาตอง ควร
คํานึ ง ถึ งลั กษณะทางวั ฒนธรรม วิ ถี ชี วิต และสิ่ง แวดลอมของชุ ม ชน เพราะหากชุ มชนพั ฒ นาสิ่ ง อํ านวย ความสะดวกที่ ไ ม
สอดคลองกับลักษณะของชุมชนก็จะทําใหสิ่งตาง ๆ ที่พัฒนาขึ้นมานั้นเปรียบเสมือน เปนสิ่งแปลกปลอมที่ตั้งอยูในชุมชน เกิด
เปนทัศนียภาพที่ไมงดงาม ขอเสนอแนะ การจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืนควรมุง เนนใหประสบความสําเร็จได ตอง
ประกอบดวย 2 องคประกอบนี้
1) ควรจัดในรูปแบบของกิจกรรมชุมชน การบริหารงานตองมีความโปรงใส มีกฎเกณฑ ระเบียบเปนที่ยอมรับและ
รับรูกันโดยทั่วไป สามารถตรวจสอบได มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารเปนระยะเพื่อไมใหเกิดการผูกขาดอํานาจ
2) พัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืนใหเหมาะสม โดยสงเสริมใหมีรูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่
หลากหลาย หาเอกลักษณหรือจุดเดนของชุมชน หรือพัฒนารูปแบบเชิงเกษตรเฉพาะตัว ใหเปนเอกลักษณของชุมชน ทั้งใน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ปาย รูปแบบสิ่งกอสราง หรือสินคา และบริการ เพื่อสรางความแตกตางกับแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตร
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ขอเสนอแนะงานวิจัย
1. ขอเสนอแนะงานวิจัย
การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบยั่งยืนของชุมชนบานบางแกวนั้นมีองคประกอบหลาย
ประการที่จะนําไปสูความสําเร็จและการทําใหการทองเที่ยวสามารถสรางคุณประโยชนไดอยางแทจริง องคประกอบในการ
พัฒนา ที่ควรคํานึง คือ
1) การมีสวนรวมของชาวชุมชนบานบางแกวการที่จะทําการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบานบางแกวให
เกิดความยั่งยืน สิ่งที่จะคํานึงถึงและถือไดวามีสวนสําคัญมาก คือ การมีสวนรวมของชาวชุมชนบานบางแกว เนื่องจากวาทุกคน
ในชุมชนเปนผูที่ไดรับผลกระทบจาการทองเที่ยว บางคนอาจไดรับในทางบวก บางคนไดรับผลทางลบ ดังนั้นการเขามาวางแนว
ทางการพัฒนาและจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตรนั้น จะตองเปนการรวมมือของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งมีค วามจําเปนอยางยิ่งที่ชุ มชนจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องการทองเที่ ยวเชิง เกษตรของชาว
ชุมชน เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการและเปนการจัดการอยางถูกตองเหมาะสมเขาใจสภาพของพื้นที่และ
ชาวชุ มชนในพื้นที่ โดยไดมีโ อกาสเรีย นรูรวมกันในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหานําไปสูการหาแนวทางการแกไ ข
วางแผนงาน โครงการและกิจกรรม แลวแบงหนาที่ตามความรับผิดชอบและผลประโยชนรวมกันอยางเปนธรรม รวมถึงการ
ประเมินผลกิจกรรมในแผนงานตาง ๆ ไดมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง เกิดกระบวนการเรียนรูในการปฏิบัติ งาน สราง
ความตระหนั กในการเป นเจ าของทรั พยากรร วมกัน นําไปสูการรักษาทรั พยากรการท องเที่ ยวเชิ ง เกษตร เอกลั กษณ และ
สิ่งแวดลอมของชาวชุมชนบานบางแกวที่จะกอใหเกิดรายไดใหแกชุมชนทั้งปจจุบันและอนาคต
2) การกอใหเกิดประโยชนแกทองถิ่น การทองเที่ยวเชิงเกษตรของชาวชุมชนควรเปนแหลงในการสรางประโยชนตอ
คนในชุมชนทองถิ่น เชน การจางแรงงานในพื้นที่ การเสียภาษีใหองคกรทองถิ่นหรือการที่ทําใหนักทองเที่ยวเขามาในชุมชนทํา
ใหคนในชุมชนมีงานทํามากขึ้น เชน สามารถขายสินคาที่เปนผลผลิตของทองถิ่นได อาทิ ผลไม พืชผัก งานหัตถกรรม เกิดการ
จางแรงงานของคนในชุมชุน เปนตน
3) การใช ท รั พ ยากรอย า งคุ ม ค า ชุ ม ชนบ า นบางแก ว มี ค วามหลากหลายของทรั พ ยากร ไม ว า จะเป น
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ยังมีลักษณะของชุมชนที่มีการเชื่อมโยงกันระหวางคนทองถิ่น จึงทําใหเกิดวัฒนธรรม ไดแก วิถี
ชีวิต วัด โบราณสถานที่เหมาะสมตอการเขามาพักผอนของนักทองเที่ยวในสังคมและระบบนิเวศ หากไมมีการทองเที่ยวเขา
มาแลวทรัยพากรเหลานี้ก็ยังคงสรางมูลคาใหกับตัวเอง โดยที่ยังคงทําหนาที่หลักในสังคมและระบบนิเวศนตอไป ซึ่งถือไดวา
เปนการเพิ่มอรรถประโยชนของทรัพยากรเหลานั้นใหมีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นชุมชนควรใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา
ซึ่งการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา การใชทรัพยากรอยางคุมคาในที่นี้หมายถึง การใชเอกลักษณและความมี
คุณคาของชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุดไมมุงใชเพียงดานใดดานหนึ่งและการใชอยางคุมคาจะตองเปนการใชอยางพอดีไมเปน
การใชที่ทําลายทรัพยากรที่มีอยูเ ดิมใหหมดจนไมเหลือใหแกคนในรุนหลังซึ่งลักษณะการใชทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ในป จจุ บันเปนการใช ทรั พยากรที่มี อยูทั้ งทางธรรมชาติ และวัฒ นธรรมอย างไมเ ต็ม ที่และพอดี ซึ่ง แหลงท องเที่ ยวหรือสิ่ง ที่
สามารถนําออกมาเปนจุดขายไดแกพื้นที่การเกษตรที่เปนสวนเกษตรพืชพันธุเมืองรอน นาเกลือ สวนพืชผัก สวนผลไม รวมถึง
วิถีชีวิตการประกอบอาชีพของชาวนาเกลือหรือสภาพความเปนอยูของคนในชุมชน
4) การสรางความรูความเขาใจควรเปนการใหความรูกับทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหกลุมคนเหลานี้
ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตรอย างยั่งยืน นําไปสูการวางแผนพัฒนาและจัดการดานบริการการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรและเกิดทัศนคติใหม ๆ ในการดําเนินการการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรและนําไปสูการมีจิตสํานึกที่ดี
ทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยการสรางความรูความเขาใจนี้อาจทําไดในหลายรูปแบบ อาทิ การบรรยาย การประชุมระดม
สมอง การอภิปรายกลุม การทัศนศึกษา การใหความรูผานผูนําชุมชน
5) รูปแบบการจัดองคกรบริหารการทองเที่ยวเชิงเกษตร จากการศึกษานี้พบวาการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรใน
ชุม ชนยั ง ไม มี การดํ าเนิ นการอย างเป นรูป ธรรม การท องเที่ย วในพื้ นที่ไ ม มีการรวมกลุ ม กั นเพื่ อหาแนวทางการพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืนรวมกัน ซึ่งเดิมทีเปนไปในลักษณะตางคนตางประกอบอาชีพของตนเองหรืออยูเพียงกลุมคนที่
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยวเพียงไมกี่กลุมดังนั้นควรใหมีการประชาคมของชาวชุมชนที่มีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง
เพื่อชวยขจัดปญหาความขัดแยงตาง ๆ พรอมทั้งกอใหเกิดความสามัคคีและความเขมแข็งในชุมชน เกิดเปนทุน ทางสังคมอีก
ประการหนึ่งที่จะชวยขับเคลื่อนใหชุมชนสามารถพัฒนาตนเองไปไดในแนวทางที่ยั่งยืนโดยแนวทางในการรวมกลุมตาง ๆ เชน
กลุมอาชีพผูประกอบการอาชีพเกษตร กลุมอาชีพคาขาย กลุมอาชีพอื่น ๆและกลุมตัวแทนสมาชิกในชุมชน การรวมตัวของ
กลุมตาง ๆ เหลานี้จะชวยใหเกิดการพิจารณาประเด็นดานการทองเที่ยวเชิงเกษตรสามารถทําไดงายยิ่งขึ้น
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6) การสรางเครือขายเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืนซึ่งการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรควรตองมีก าร
สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการทองเที่ยวในชุมชนที่จะชวยสนับสนุนองคความรูในการ
ดําเนินงานได ลักษณะความรวมมือและใชการประสานงานของระบบการปกครองของพื้นที่หรือลักษณะเครือขายผูคนของ
กลุมองคการตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขามาเปนกรรมการ ซึ่งการดําเนินงานในลักษณะเครือขายนี้จะเปนกลไกหนึ่งที่สงเสริมใหเกิด
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของในลักษณะของการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการดําเนินงาน และเครื อขายการทํางานดังกลาวจะสามารถทําใหกําหนดแนวทางพัฒนาการทองเที่ ยวเชิ ง
เกษตร เงื่อนไข และขอจํากัดที่สามารถยอมรับไดรวมกัน โดยมีเปาหมายอยูที่แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยาง
ยั่งยืนเปนกรอบการดําเนินงาน
7) การพัฒ นาการตลาดท องเที่ย วอยางยั่งยืนมี พื้นฐานมาจากความต องการของชุม ชนที่ตอ งการให การท องเที่ย ว
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเปนแหลงเพิ่มพูนรายไดที่มีอยูเดิมและสามารถเปนแหลงทองเที่ย วสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได
อยางสม่ําเสมอและตอบสนองตอความตองการของกลุมนักทองเที่ยวที่จะไดรบั ขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธเปนจํานวน
นอยแตการพัฒนาดานการตลาดของชาวชุมชนไมควรเนนวัตถุประสงคทางการตลาดที่มุงกําไรสูงสุด ทั้งนี้ควรตระหนักในดาน
อนุรักษ วัฒนธรรม วิถี ชีวิต ธรรมชาติและสิ่ งแวดล อมเปนหลักและควรสงเสริ มในทิศ ทางที่เ หมาะสมกับลักษณะทรั พยากร
ทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรดังนี้
7.1) แนวทางการกําหนดมาตรฐานสินคาและบริการ ควรนําทั้งสินคาที่เปนสิ่งอุปโภคบริโภคและการบริการ เชน
รานอาหารที่จําหนายอาหารใหกับนักทองเที่ยวควรไดรับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข หรือมี
การตรวจสารปนเปอนในอาหารอยางตอเนื่อง สวนการบริการควรจัดใหเปนมาตรฐานเดียวกันในการบริการประเภทเดียวกัน
7.2) แนวทางการกําหนดราคาสินคาและบริการ ควรใหชุมชนเปนผูกําหนดราคามาตรฐานเองโดยราคานั้นควร
เปนราคาที่พึง พอใจทั้ง ชาวชุมชนและนักทองเที่ยว ทั้ง นี้เพื่ อเป นการสนั บสนุ นให เกิดการท องเที่ยวที่ยั่ง ยืนมากกวา “กําไร
สูงสุด”
7.3) แนวทางการพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย ควรเนนการสงเสริมใหชาวชุมชนไดมีสวนรวมในขั้นตอนตาง ๆ
ในการเลื อกชองทางจั ดจํ าหน ายควรแยกเปน 3 ช องทาง คื อ ชองทางการจัด จําหนายแบบขายตรง ชองทางแบบการจั ด
จําหนายดวยการขายผานตัวแทนและชองทางการจัดจําหนายแบบขายผานอินเตอรเน็ต ซึ่งการจัดจําหนายเปนความสัมพันธ
ระหวางผูประกอบการทองเที่ยวเชิงเกษตรกับกลุม นักทองเที่ยวในตลาดทองเที่ยวเปาหมายโดยตรง เพื่อสรางการสื่อสารกับทุก
กลุ ม ได อย า งหลากหลายเป น การสนั บ สนุ นข อ มู ล รายละเอี ย ดซึ่ ง จะช วยให กลุ ม นั กท อ งเที่ ย วสามารถใช เ ป นข อมู ล และ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกเดินทางทองเที่ยวเชิงเกษตรได
7.4) แนวทางการสงเสริมตลาด จําเปนตองอาศัยชองทางในการสื่อสารของภาครัฐที่ผลิตออกมาเพื่อแนะนําชุมชน
หรือองคการบริหารสวนตําบลที่เปนทางเลือกของชุมชนโดยมีคาใชจายนอยที่สุด เชน สื่อขององคการบริหารสวนตําบล การ
ทองเที่ ยวแห ง ประเทศไทย จั งหวัด เชีย งใหมทั้ ง นี้ชุ มชนอาจจําเป นตองมี การแจง ขาวกิจกรรมที่ ชุ มชนได ดํา เนินงานอย าง
ตอเนื่องเพื่อใหหนวยงานเหลานี้ไดประชาสัมพันธขาวตาง ๆ รวมถึงการแจงขาวไปยังหนวยงานเอกชนตาง ๆ เชน รายการ
ทองเที่ยวนําเสนอทางโทรทัศน หรือหนังสือนําเที่ยวตาง ๆ สูสาธารณชนตอไป นอกจากนี้แลวชาวชุมชนเองควรจะดําเนินการ
ในเรื่องของการจัดทําแผนปลิวและแผนพับที่มีรายละเอียดแนะนําแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรรวมถึงแผนที่และรูปภาพประกอบ
โดยจัดตั้งไวตามจุดจําหนายหรือประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงเกษตรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร
รวมถึงจุดที่มีนักทองเที่ยวสัญจรผานไปมาการโฆษณาประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ต ที่สามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวที่
หลากหลายภาษาที่ใชก็ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีรายละเอียดที่มากพอที่จะชวยใหนักทองเที่ยวสามารถใช
เปนขอมูลในการตัดสินใจได
8) การพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการทองเที่ยวในชุมชนปญหาที่พบในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรคือ ขยะมูล
ฝอย ถุงพลาสติกซึ่งชาวชุมชนตองปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร แตทิศทางการปรับปรุงพัฒนา
ตองอยู บนพื้นฐานความพร อมและความสามารถของชาวชุม ชน มีค วามกลมกลื นกับ สภาพแวดล อม ไม ดูเ หมื อนวาเป นสิ่ ง
แปลกปลอมขัดแยงกับสภาพความเปนอยูของชุมชน หรือเปนการสรางขึ้นมาเพื่อรับรองความตองการนักทองเที่ยวเพียงเทานั้น
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2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญที่เปนประชากรทองถิ่นมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม อยูใ น
ระดั บ น อ ย จึ ง ควรมี ก ารส ง เสริ ม หรื อ กระตุ นให ป ระชาชนในพื้ น ที่ เ ข า มามี บ ทบาทมากขึ้ น โดยการส ง เสริ ม ด า นการ
ประชาสัมพันธการนําเสนอขาวสารผานสื่อตาง ๆ เชน หนวยงานของรัฐ และสื่อทองถิ่น
2) การไดรับรายไดจากการทองเที่ยวมีสวนในการกระตุนใหประชาชนทองถิ่นมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
สูงขึ้น ดังนั้น จึงควรกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวที่กระจายรายไดสูคนในทองถิ่นอยางเหมาะสม
3) ควรสงเสริมใหประชาชนทองถิ่นมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหมากขึ้น ทั้งนี้ มีบางขอ
คําถามที่ควรสรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับประชาชนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรักษาพื้นที่สีเขียวไมใหลดนอยกวาเดิม
และการควบคุมการพัฒนาในพื้นที่ใหอยูในระดับที่เหมาะสมและไม ใหกลายสภาพเปนเมืองใหญ ทําความเขาใจ ใหความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งปลูกสราง ตาง ๆ กับการรักษาพื้นที่สีเขียว การรักษาความเปนเอกลักษณ
เฉพาะถิ่น โดยการมุงเนนใหชุมชนรักษาพื้นที่สีเขียวใหมากกวามุงพัฒนาทางกายภาพ
4) ควรทําความเขาใจกับชาวบานในชุมชน เกี่ยวกับ กิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา และการสื่อความหมายธรรมชาติ
วามีความสําคัญอยางไร และควรสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวที่เปนกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา
5) หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคการบริหารสวนตําบล และกรมปาไม ควรมีการจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ฝกอบรม ศึ กษาดูงานเพื่อพัฒนาองคความรูด านการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เพื่ อปองกันการเกิดผลกระทบตอทรั พยากรและ
สิ่งแวดลอมในอนาคต โดยดําเนินการผานองคกรอนุรักษระดับทองถิ่น
6) การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษ จากการศึกษาพบวา โดยสวนใหญในชุมชนมีการเขารวมกิจกรรมการอนุรักษ
เพียง 1-3 ครั้งตอป ซึ่งคอนขางนอยมาก จึงควรมีการสงเสริม กระตุนดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมการอนุรักษมากกวานี้ เชน กรมปาไมและหนวยงานทองถิ่นควรมีการประสานและรวมมือกันในการจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ อาทิ การจัดงานปลูกตนไม การแจกกลาไม หรือจัดกิจกรรมใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการปลูกสราง และบํารุง
ปาไม ใหชุมชนไดตระหนักรูถึงคุณคาของพื้นที่สีเขียว และเกิดความรูสึกเปนเจาของ มากขึ้น
7) กรมปาไม เกษตรอําเภอ และองคการบริห ารสวนตําบล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรทําการประชาสัมพันธ
รณรงค และเผยแพร ข อมู ล เกี่ ย วกั บ ความสํ าคั ญ ของพื้ นที่ สีเ ขี ย วชุ ม ชนบ านบางแก ว ความสํ าคั ญ ในการมี ส วนร วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ/ฟนฟูพื้นที่สีเขียวชุมชนบานบางแกวในดานประโยชนของพื้นที่สีเขียวในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ
ให ดี ขึ้ นเป นแหล ง ดู ด ซั บ ก าซคาร บ อนไดออกไซด แหลง ดู ด ซั บ ความร อน แหล ง ผลิ ต ก าซออกซิเ จน และ คุณค าทางด าน
สิ่งแวดลอมอื่น ๆ
8) ภาครัฐ หนวยงานที่ เกี่ย วข อง เช น กรมปาไม องคการบริห ารสวนตําบล และเกษตรอํ าเภอควรมีการจั ดตั้ ง
กองทุนฟนฟูพื้นที่สีเขียว และมีการสนับสนุนสินคาทางการเกษตร โดยเนนทางดานคุณภาพของสินคา จัดทํา package ให
สวยงาม ใชไดสะดวก นาใชและนารับประทาน ควรจัดศูนยการเรียนรู มีการฝกอบรมดานการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร สิ้น
คาแปรรูปจากการเกษตรจากผูเชี่ยวชาญอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรมเพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป
3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
การทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการทองเที่ยวชุมชนกับการมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรในครั้งตอไป นั้น
ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่คาดวานาจะมีผลและอิทธิพลตอการมีสวนรวมการใชทรัพยากรของชุมชนในลักษณะองครวมเพิ่มเติม
เชน ทัศนคติ แนวความคิดความพึงพอใจของชุมชนตอการจัดการที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน และการจัดโซน
นิ่ง ในเขตพื้นที่สีเขียว ความคาดหวังในผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับและแนวความคิดเกี่ยวกับการไดรับความชวยเหลือ
หรื อ สนั บ สนุ นจากราชการและองค การบริ ห ารส ว นท องถิ่ น และควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลกระทบจากการท อ งเที่ ย วต อ
สภาพแวดลอมของพื้นที่สีเขียวเพื่อปองกันการเกิด ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในอนาคต
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กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ําของชุมชนตําบลสนามคลี
อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
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บทคัดยอ
งานวิจัยศึกษาสภาพการจัดการและการใชประโยชนจากแหลงน้ํา(บึงบัว)ของชุมชน ศึกษากระบวนการมีสวนรวมใน
การจัดการแหลงน้ําของชุมชน และคนหาขอเสนอแนะในการจัดการแหลงน้ําของชุมชน ตําบลสนามคลี อํา เภอบางกระทุม
จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยาง ไดแก สมาชิกกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา จํานวน 125 คน เลือกจากผูแทนครัวเรือนทุก
ครัวเรือนในสมาชิกกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา หมูที่ 6 ครัวเรือนละ 1 คน จากตัวอยางทั้งหมด 138 คน เก็บไดจริง 125
คน คิดเปน 91% สาเหตุมาจากยายออกจากพื้นที่ และสวนหนึ่งไปทํางานตางจังหวัด พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ ระยะเวลาที่ อาศั ย อยูใ นพื้ นที่ มี ระดั บ การมี สวนร วมไม แตกต างกั น แต เมื่ อพิ จารณาเป นรายคู พ บว า ระดั บ
การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ มีระดับการมีสวนรวมตางกัน อีกทั้งยังพบวา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตําแหนงหนาที่ในชุมชน ตําแหนงหนาที่ในกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา มีระดับการมีสวนรวมแตกตางกัน และ ระดับการ
มีสวนรวมที่มากที่สุด ไดแก การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการดูแลรั กษา การมีสวน
รวมในการประเมินผลและตรวจสอบ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
คําสําคัญ : แหลงน้ํา , การมีสวนรวม, การมีสวนรวมในการตัดสินใจ, การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนและดูแลรักษา,
จังหวัดพิษณุโลก
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Abstract
This research aimed to study the managing and benefiting conditions from the community’s
source of water (Bueng Bua), and to study the process of sharing the community’s source of water
management as well as suggestions for the community’s source of water in Sanamklee Sub-district, Bang
Kratum District, Phitsanulok Province. The sample group was 125 members getting benefits from this
source of water. They were selected from the representatives of each family getting benefits from Village
No. 6’s source of water. Each family sent 1 person. Among 138 people, only 125 people were collected
which were considered to be 91%. This was because some people have moved out from the area, and
part of them have gone to work in other provinces.
It was found that gender, age, educational level, marital status, and the period of time living in
the area showed no difference in sharing level. However, when consider them as a pair, it was found that
education level, marital status, and the period of time living in the area show the differences in sharing
level. Moreover, occupation, monthly average income, position in the community, position among the
group of people getting benefits from the source of water showed the differences in sharing level. The
greatest sharing level was the sharing in getting benefits, next was the sharing in maintenance, the sharing
in evaluation and checking, and the sharing in decision making. The smallest sharing level was the sharing
in processing activities.
Key Words: Source of Water, Sharing, Sharing in decision making, Sharing in getting benefits and
maintenance, Phitsanulok Province
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บทนํา
น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญยิ่งตอการดําเนินชีวิตของทุกๆสิ่งในสังคม ทั้งคน สัตว และพืช น้ําจึงเปน
ปจจัย สําคัญ ยิ่งในชีวิต ประจํ าวันของผู คน ไมวาจะเป นการใชเพื่ ออุปโภคบริโภคประจํ าวันและการใช เพื่อประโยชนใ นทาง
เศรษฐกิจ น้ําเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต และเปนปจจัยพื้นฐานตอการพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และขนบธรรมเนียม
ประเพณี นําไปสูการยกระดับความเปนอยูของประชาชน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองมีการจัดการทรัพยากรน้ําที่เหมาะสม ซึ่ง
หมายถึงการจัดหาน้ํา การใชประโยชน และการอนุรักษสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําให เกิดความสมดุล และ
สามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน(วินัย ศรีอําพร,2553,หนา3 ) การจัดการทรัพยากรน้ําจะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
อยางยั่งยืนนั้น ซึ่งการจัดการแหลงน้ําของชุมชนเพื่อใหเกิดประโยชนตอคนในชุมชนถือไดวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหชุมชนเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการแหลงน้ําของชุมชนโดยการนํากระบวนการมีสวนรวมเขา
มาปรับ ใช นั้น จะทําให การจัด การแหล งน้ําของชุ มชนมีแ นวทางในการจั ดการที่คอนข างมีป ระสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ ้ น และยั ง
สงเสริมใหการทํางานรวมกันของคนในชุมชนมีแนวทางที่มีความชัดเจน ซึ่งจะทําใหคนในชุมชนมีสวนรวมและให การยอมรับ
ขอเสนอแนะแนวคิดตางๆรวมกันได
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 76 บัญญัติไววา
“รั ฐ ต องส ง เสริ ม และสนั บ สนุ นการมี ส วนร ว มของประชาชนในการกํ าหนดนโยบายการตั ด สิ นใจทางการเมื อง การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคม และการเมือง รวมทั้ ง การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ทุกระดั บ ” มาตรา 78 “รัฐต องกระจาย
อํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจกรรมทองถิ่นไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ
รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัด
นั้น” และมาตรา 79 “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม บํารุงรักษา และคุ มครอง
คุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
และคุณภาพของประชนชน”นั้น (รายงานการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่สัมฤทธิ์ผลในประเทศไทย,2546,
หนา 288)
การมีสวนรวม คือ “กระบวนการที่สงเสริม ชักนํา สนับสนุน และสรางโอกาสใหชาวบานทั้งในรูปของสวนบุคคลและ
กลุมคนตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม โดย จะตองเปนไปดวยความสมัคร
ใจ มิใชเขามารวม เพราะการหวังรางวัลตอบแทน และที่สําคัญคือ การมีสวนรวมนั้นจะตองสอดคลองกับชีวิต ความจําเปน
ความตองการ และวั ฒ นธรรมของคนส วนใหญ ในชุ ม ชนด วย” (นริ นทรชั ย พั ฒ นพงศา,2547,หน า3) การมีส วนรวมของ
ประชาชนเปนกระบวนการที่รวบรวมเอาความหวงกังวล ความตองการและคานิยมตางๆของประชาชนไวอยูในกระบวนการ
ตัดสินใจของรัฐและเอกชน เปนการสื่อสารสองทาง (ระหวางรัฐกับประชาชน) ซึ่งมีเปาหมายโดยรวมเพื่อการตัดสินใจที่ดีกวา
และไดรับการสนับสนุนจากประชาชน(เจมส แอล.เครยตัน,วันชัย วัฒนศัพท,2551,หนา 3-4)
ซึ่งการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทําใหประชาชนมีความรูสึกของการเปนเจาของ ของการตัดสินใจนั้น และ
เมื่อมีการตัดสินใจเกิดขึ้น พวกเขาก็อยากเห็นวามันเกิดผลทางปฏิบัติไมเพียงแตเกิดการสนับสนุนเพื่อการนําไปสูการปฏิบัติแต
กลุมตางๆและปจเจกชนแตละคนยังอาจเขามาชวยกันอยางกระตือรือรนอีกดวย ประโยชนอยางหนึ่งของการมีส วนรวมของ
ประชาชน คือ การมีประชาชนที่มีความรู การมีสวนรวมไมเพียงแตเรียนรูเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหา แตยังเรียนรูวาการตัดสินใจที่
ทําโดยภาครัฐ เกิดขึ้ นไดอย างไร และเพราะเหตุใด การมีสวนร วมของประชาชนยั งเปนการฝกอบรมผู นําในอนาคตอีกดวย
เนื่องจากประชาชนเขามาเกี่ยวของกับโครงการการมีสวนรวมของประชาชน พวกเขาจะเรียนรูวิธีการสรางพลังอํานาจตอผูอื่น
และเรียนรูวิธีการประสานงานกัน การมีสวนรวมคือการฝกอบรมการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิผล วันนี้แตละคนอาจเปน
เพียงตัวแทนกลุมหรือกลุมผลประโยชน พรุงนี้พวกเขาจะเปนแหลงศูนยรวมของผูนําในระดับภาคและระดับชาติ โดยการมีสวน
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รวมของประชาชนผูนําในอนาคตจะเรียนรูทักษะของการแกปญหาตางๆรวมกัน (เจมส แอล.เครยตัน,วันชัย วัฒนศัพท,2551
หนา23-25)
หมูที่ 6 เปนหนึ่งในหมูบานที่ตั้งอยูในพื้นที่ของตําบลสนามคลี อยูทางฝงตะวันตกของตําบลสนามคลี หมูบานนี้มี
เนื้อที่ ทั้งหมดจํานวน 705 ไร มีป ระชากรทั้ง หมด 426 คน (ข อมูล ป 2558) ซึ่งมีแ หลง น้ําบึง บัวตั้ง อยูใ นพื้นที่ ของหมูที่ 6
ขนาดของแหลงน้ําบึงบัวนั้นมีเนื้อทีป่ ระมาณ 75 ไร เปนแหลงน้ําสาธารณะขนาดใหญของหมูบาน ซึ่งสภาพการใชประโยชน
จากแหลงน้ํานั้น เพื่อผลิตน้ําประปา เกษตรกรสูบน้ําไปใชเพื่อไปรดน้ําผัก ปลูกพืช สวนในเรื่องการใชนํ้าเพื่อการเกษตรเพื่อทํา
ไร ทํานา นั้นตองใชอยางจํากัดตามที่ไดกําหนดไว สาเหตุที่ตองจํากัดการใชน้ําทางการเกษตรเพราะวาตองกักเก็บน้ําไวใชในฤดู
แลงเพราะการสูบน้ําไปใชในจํานวนมากจะทําใหแหลงน้ํามีปญหา และเสื่อมโทรมลง แตในการรดน้ําผัก ปลูกพืช นั้น สามารถ
ใชน้ําไดตลอด เพราะเปนการสูบน้ําไปใชในจํานวนที่นอย ซึ่งการพัฒนาแหลงน้ําไปในดานเลี้ยงปลาเพื่อจัดกิจกรรมตกปลาใน
แตทุกปนั้น เปนการสรางรายไดให กับชุมชนและชาวบานโดยตรง ซึ่ งการใช ประโยชนจากแหลงน้ําบึง บัวสวนใหญนั้นเป น
ชาวบานในหมูที่ 6 เปนจํานวนมาก
ปพ.ศ. 2546 กรรมการไดเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุมหมูบานในการหารายไดจากปลา เนื่องจากมีจํานวนปลา
ในบึ งมากขึ้นเรื่อย ๆ มติที่ ป ระชุ ม ในครั้ งนั้ น ให จัดกิ จกรรมการทอดแห ได เงิ นจากการจั ด กิจกรรมจํ านวน 60,000 บาท
และอีก 2 ป ตอมา คณะกรรมการฯ ให สมาชิกเสนอแนวทางการจั ดกิจกรรมหารายไดจากปลาในบึงบัวใหมีรายไดมากขึ้ น
กวาเดิมผลการลงมติที่ประชุมดังกลาว ใหจัดกิจกรรมกีฬาตกเบ็ด ซึ่งประสบผลสําเร็จเปนที่รูจักและแพรหลายของนักกีฬาตก
เบ็ดมาจนถึงปจจุบัน อีกทั้งยังมีการดําเนินการทบทวนบทบาท หนาที่ โครงสรางของคณะกรรมการ 1 คณะ จํานวน 15 คน
ซึ่งดําเนินการมาถึง ปจจุบั น และได จัดทํ าระเบียบขอบัง คับของกลุ มแทนฉบับ เดิ ม โดยใหส มาชิกไดมี สวนร วมในการจัดทํ า
ระเบียบดวย และ คณะกรรมการไดจัดใหมีการประชุมสมาชิกเปนประจําทุก 6 เดือน และไดนําวาระประชุมเขาที่ประชุม
หมูบานเปนประจําทุกเดือนเพื่อใหสมาชิกที่มาเขารวมประชุมประจําเดือนของหมูบาน มีโอกาสเขามามีสว นรวมในการเสนอ
ความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการพัฒนากลุมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป โดยใชอาคารอเนกประสงคเปนศูนยกลางในการ
ทํางานรวมกัน
โดยผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการมีสวนร วมในการจัด การแหลงน้ําชุมชนของกลุ มผูใช ประโยชนจาก
แหลงน้ํา เนื่องจากกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา (บึงบัว) เปนกลุมที่มีความนาสนใจในเรื่องของกระบวนการมีสวนรวมในการ
จัดการแหล งน้ําและได ผานเกณฑการประเมิ นของกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุม ชนโดยไดรั บรางวัลชนะเลิศ จาก
กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศเกียรติคุณรางวัล สิงหทอง ประจําป 2554 และในป 2556 ประเภท “กลุม
ผูใชประโยชนจากแหลงน้ําบานสนามคลี” หมู 6 ตําบลสนามคลี อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
รางวัล
ดังกลาวสามารถเปนเครื่องรับรองไดวา การจัดการแหลงน้ําของชุมชนนั้น ใหความสําคัญและเนนการมีสวนรวมของประชาชน
ซึ่ ง จากเหตุ ผ ลข างต น นั้ นจึ ง ทํ าให ผู วิจัย ต อ งการศึ กษากระบวนการมี ส วนร วมในการจั ด การแหล ง น้ํ าของชุ ม ชน โดยจะ
ทําการศึกษาวากระบวนการมีสวนรวมในการจัดการแหลงของชุมชน เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา
(บึงบัว) ประสบความสําเร็จหรือไม

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการจั ด การและการใช ป ระโยชน จ ากแหล ง น้ํ า (บึ ง บั ว ) ของชุ ม ชน ตํ า บลสนามคลี
อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
2.เพื่อศึกษาการมีสวนรวมและขอเสนอแนะในการจัดการแหลงน้ําของชุมชน ตําบลสนามคลี อําเภอบางกระทุม
จังหวัดพิษณุโลก
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ขอบเขตของการวิจัย
1.ดานพื้นที่ :เขตพื้นที่ หมูที่6 ตําบลสนามคลี อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
2.ดานแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา : ผูนําทองถิ่นและชาวบานในชุมชน
3. ด านเนื้ อหา : ศึ กษากระบวนการมี ส วนร วมในการจั ด การแหล ง น้ํ าของชุ ม ชน จากข อมู ล พื้ นฐานของชุ ม ชน สภาวะ
สิ่งแวดลอม การรับรูขาวสาร การรวมกลุม การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและการใชประโยชนจากแหลงน้ํา (บึงบัว) ของ
ตําบลสนามคลี อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
สมมติฐานของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดสมมุติฐานของกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ําของชุมชน ตําบลสนามคลี
อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการแหลงน้ํา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา สถานภาพ ระยะเวลาที่ อาศั ยอยูใ นพื้นที่ อาชี พ รายได ตํ าแหนง หนาที่ใ นชุม ชน ตํ าแหนง หน าที่ ใ นกลุ มผู ใ ช
ประโยชนจากแหลงน้ํา (บึงบัว) มีความแตกตางกัน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ชนิดของเครื่องมือ เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปน
เครื่องมื อในการเก็ บรวบรวมข อมู ล ซึ่ง ได สร างขึ้นจากการศึกษาแนวคิ ด เอกสารผลงานวิ จัย หลักการและทฤษฎี ต างๆ ที่
เกี่ยวของ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1.ใชวิธีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการการมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ําของชุมชน เพื่อเปน
ขอมูลประกอบในการกําหนดโครสรางคําถามในแบบสอบถามที่จะจัดเก็บ
2. ผูวิจัยจะทําการจัดเก็บขอมูลดวยตนเองดวยการลงเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชแบบสอบถาม จากขนาดตัวอยาง 125 คน
โดยทํ า การเลื อกหน วยตั วอย า งโดยบั ง เอิ ญ (Accidental sampling) หรื อการเลื อ กหน วยตั ว อย า งแบบตามสะดวก
(Convenience sampling)
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1.การตรวจสอบขอมูล ทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลในการตรวจแบบสอบถามที่ไดจากการออกเก็บ
ขอมูล
2. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลในพื้นที่จริง โดยใชสถิติทางสังคมศาสตรที่เหมาะสม
3. จัดหมวดหมูขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูล
4. อภิปรายผลของขอมูลที่ได พรอมกับพิจารณา เพื่อหาขอเสนอแนะ หรือแนวทางของกระบวนการมีสวนรวมใน
การจัดการแหลงน้ํา ตามวัตถุประสงคของการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1.ขอมูลทั่วไป ใชสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย (Descriptive Statistic)
2.ขอมูลระดับการมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ํา ใชการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation; S.D.)
3. หาคาความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใช t-test และ F-test
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ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ในการศึ กษาครั้ ง นี้ ผู วิจัย ศึ กษาจากกลุ ม ตั วอย าง128 คน พบวา ผู ต อบแบบสอบถามซึ่ง เป นสมาชิ กกลุ ม ผู ใ ช
ประโยชนจากแหลงน้ํา เปนหญิงมากกวาชาย สวนใหญมีชวงอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป รองลงมาคือ ชวงอายุ 41- 50 ปอายุ
30-40 ป และอายุนอยกวา 30 ป ตามลําดับ ระดับการศึกษาสวนใหญ จบชั้นประถมศึกษา รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพและมัธยมศึกษาตอนตนตามลําดับ ซึ่งในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนอยที่สุดสวนใหญสมรสแลว
รองลงมาคือ โสด หยาราง ตามลําดับ สมาชิกสวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่ตําบลสนามคลี อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณโลก
เปนระยะเวลามากกวา 50 ป รองลงมาคือ นอยกวา30 ป41-50 ป และ 30-40 ปซึ่งสมาชิกสวนใหญมีอาชีพ เกษตรกร
รองลงมาคือ รับจาง ธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย รัฐวิสาหกิจหรือองคกรของรัฐ และรับราชการ ตามลําดับ
รายไดเ ฉลี่ยตอเดือน โดยประมาณ 1,000 -5,000 บาท เป นสวนมากรองลงมาคือ 5,001-8,000 บาท8,00115,000 บาท และนอยที่สุดคือมากกวา 15,000ตําแหนงในชุมชน ซึ่งสวนใหญสมาชิกไมมีตําแหนงในชุมชน และไมมีตําแหนง
หนาที่การบริหารจัดการกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ําของชุมชน สวนในดานการใชประโยชนจากแหลงน้ํา สมาชิกสวนใหญ
ใชน้ําประปาจากบึงบัวในการอุปโภค-บริโภค (ใชรดผักสวนครัว - ใชดื่ม) รองลงมาคือ ใชน้ําจากบึงบัวในการทําการเกษตร,ทํา
สวน และสมาชิกสวนใหญ ใชประโยชนจากแหลงน้ําบึงบัวเปนระยะเวลา21-35 ป รองลงมาคือ 5-20 ป 36-51 ป และมี
สมาชิกที่อยูนอกเขตพื้นที่ใชน้ํา
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมติฐาน จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล กับระดับการมีสวนรวม
จําแนกตาม
ลักษณะสวนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่
อาชีพ
รายได
ตําแหนงในชุมชน
ตําแหนงในกลุมผูใชประโยชน
จากแหลงน้ํา

1.การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ

2.การมีสวนรวม
ในการดําเนิน
กิจกรรม

3.การมีรสวนรวม
ในการรับ
ผลประโยชน

4.การมีสวนรวม
ในการดูแลรักษา

5.การมีสวนรวม
ในการประเมินผล
และตรวจสอบ

ผลการทดสอบสมติฐาน ระดับการมีสวนรวมทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมติฐาน ระดับการมีสวนรวมทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกัน
แตกตางกัน
ไมแตกตางกัน
แตกตางกัน
ไมแตกตางกัน
ไมแตกตางกัน
แตกตางกัน
ไมแตกตางกัน
แตกตางกัน
ไมแตกตางกัน
ไมแตกตางกัน
แตกตางกัน
ผลการทดสอบสมติฐาน ระดับการมีสวนรวมทั้ง 5 ดาน แตกตางกัน
แตกตางกัน
ไมแตกตางกัน
แตกตางกัน
ผลการทดสอบสมติฐาน ระดับการมีสวนรวมทั้ง 5 ดาน แตกตางกัน
ผลการทดสอบสมติฐาน ระดับการมีสวนรวมทั้ง 5 ดาน แตกตางกัน

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน จําแนกตามลักษณะสวนบุคคลกับระดับการมีสวนรวม ซึ่งผลการ
ทดสอบสมติฐ านที่แตกตางกันอย างเห็นไดชัด คือ การทดสอบสมมติฐานจําแนกตาม อาชี พ ตําแหนง หนาที่ใ นชุมชน และ
ตําแหนงในกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา ซึ่งมีระดับการมีสวนรวมโดยรวมทั้ง 5 ดาน แตกตางกัน รายละเอียดแสดงในตาราง
ที่ 2,3,4
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ําของชุมชน และสถิติทดสอบ F สําหรับการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของอาชีพของสมาชิกกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา
อาชีพ
เกษตรกร

รับจาง

รับราชการ

รัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรของรัฐ

1.การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ

3.97
(1.11)

3.49
(1.25)

2.46
(1.40)

4.65
(.412)

ธุรกิจ
สวนตัว
/คาขาย
2.70
(1.27)

2.การมีสวนรวมใน
การดําเนินกิจกรรม

3.91
(1.19)

3.77
(.977)

2.60
(1.40)

4.70
(.258)

2.40
(1.67)

5.797*

3.การมีสวนรวมใน
การรับผลประโยชน

4.18
(.992)

3.91
(1.00)

2.86
(.832)

4.60
(.432)

3.40
(1.15)

3.152*

4.การมีสวนรวมใน
การดูแลรักษา

4.02
(1.38)

4.10
(1.08)

2.55
(1.26)

4.83
(.333)

3.41
(1.61)

1.965*

5.การมีสวนรวมใน
การประเมินผลและ
ตรวจสอบ

3.62
(1.50)

3.60
(1.18)

2.41
(1.50)

4.50
(.408)

2.30
(1.90)

3.198*

3.94
(1.23)

3.77
(1.09)

2.57
(1.27)

4.65
(.368)

2.84
(1.52)

3.867

ดาน

รวมทุกดาน

F

5.227*

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2สมาชิกกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ําที่มี อาชีพตางกั น พบวา ระดับการมีส วนรวมโดยรวม ทั้ง 5
ดาน มีระดับการมีสวนรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว ซึ่งในทุกๆดานนั้น สมาชิกกลุมผูใชประโยชนจาก
แหลงน้ําที่มีอาชีพเกษตรกร,อาชีพรับจาง,อาชีพรัฐวิสาหกิจหรือองคกรของรัฐ มีระดับการมีสวนรวมมากกวา กลุมตัวอยางที่มี
อาชีพ ธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะ อาชีพเกษตรกร,อาชีพรับจาง,อาชีพรัฐวิสาหกิจหรือองคกรของรัฐ มีความ
เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากแหลงน้ําโดยตรง ใชประโยชนจากแหลงน้ําเปนสวนใหญจึงใหความสําคัญและทําใหมีสวนรวม
มากกวาอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย ซึ่งสวนใหญสมาชิกกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ําในอาชีพตางๆจะมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจและการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมมากกวาอาชีพรับราชการ สาเหตุอาจมาเชนเดียวกับที่กลาวมาในขางตน
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ําของชุมชน และสถิติทดสอบ t สําหรับการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของสมาชิกกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ําที่ไมมีตําแหนงและมีตําแหนงในชุมชน
ตําแหนงในชุมชน
ดาน
ไมมีตําแหนง
มีตําแหนง
t
Mean
SD
Mean
SD
1.การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

3.52

1.22

4.67

0.788

-5.483*

2.การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม

3.54

1.28

4.58

0.907

-4.418*

3.การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน

3.9

1.02

4.61

0.878

-3.322*

4.การมีสวนรวมในการดูแลรักษา

3.82

1.37

4.68

0.891

-3.612*

5.การมีสวนรวมในการประเมินผลและ
ตรวจสอบ

3.28

1.52

4.46

1.04

-4.346*

3.61

1.28

4.6

0.9

-4.236

รวมทุกดาน
หมายเหตุ :*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 3 สมาชิกกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ําที่ไมมีตําแหนงในชุมชนและมีตําแหนงในชุมชน พบวา ระดับ
การมีสวนรวมทั้ง 5 ดาน มีระดับการมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ําที่แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมมิฐานที่กําหนดไว ซึ่ง
สมาชิกกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ําที่มีตําแหนงในชุมชนมีระดับการมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ํามากกวาสมาชิกกลุม
ผูใชประโยชนจากแหลงน้ําที่ไมมีตําแหนงในชุมชน ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากดวยภาระหนาที่ในการทํางานของสมาชิกกลุมผูใช
ประโยชนจากแหลงน้ําที่มีตําแหนงในชุมชน มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการแหลงน้ําและมีความเขาใจในการมีสวนรวมในการ
จัดการแหลงน้ํา อีกทั้งยังเปนผูมีตําแหนงในชุมชน จึงใหความสําคัญกับการมีสวนรวมเพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับสมาชิกใน
ชุมชน ซึ่งเปนสาเหตุใหสมาชิกกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ําที่มีตําแหนงในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ํามากกวา
กลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ําที่ไมมีตําแหนงในชุมชน
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ําของชุมชน และสถิติทดสอบ t สําหรับการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของสมาชิกกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ําที่ไมมีตําแหนงและมีตําแหนงในกลุ มผูใชประโยชนจาก
แหลงน้ํา

1.การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ตําแหนงในกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา
ไมมีตําแหนง
มีตําแหนง
Mean
SD
Mean
SD
3.55
1.22
4.93
0.163

-11.106*

2.การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม

3.56

1.29

4.85

0.297

-8.889*

3.การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน

3.91

1.05

4.8

0.32

-6.801*

ดาน
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t

ตารางที่ 4 (ตอ)
ดาน
4.การมีสวนรวมในการดูแลรักษา
5.การมีสวนรวมในการประเมินผลและ
ตรวจสอบ
รวมทุกดาน
หมายเหตุ :*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตําแหนงในกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา
ไมมีตําแหนง
มีตําแหนง
Mean
SD
Mean
SD

t

3.83

1.38

4.95

0.172

-8.056*

3.29

1.51

4.83

0.361

-8.926*

3.62

1.29

4.87

0.262

-8.755

จากตารางที่ 4 สมาชิ กกลุมผู ใชประโยชนจากแหล งน้ําที่ไ มมีตําแหนงในกลุมผูใ ชประโยชนจากแหลง น้ําและมี
ตําแหนงในกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา พบวา ระดับการมีสวนรวม โดยรวม ทั้ง 5 ดาน มีระดับการมีสวนรวมในการ
จัดการแหลงน้ําที่แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว ซึ่งสมาชิกกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ําที่มีตําแหนงใน
กลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา เปนผูกําหนดแนวทางในการมีสวนรวมใหกับสมาชิกกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ําในชุมชน
โดยพื้นฐานแลวมีความรูความเขาใจในการจัดการแหลงน้ํามากกวา จึงทําใหการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมผู ใชประโยชนจาก
แหลงน้ําที่มีตําแหนงในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ําของชุมชนมากกวาสมาชิกกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ําที่ไมมี
ตําแหนงในกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา
การศึกษาการประเมินผลการใชประโยชนจากแหลงน้ําของชุมชนในแงของการสรางอาชีพ สรางรายได และ
ความพึงพอใจใหกับสมาชิกกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา
การใชประโยชนจากแหลงน้ําของชุมชน ของสมาชิกกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา ซึ่งการเปนสมาชิกของกลุม
ผูใชประโยชนจากแหลงน้ํานั้น จากการศึกษาพบวา สมาชิกไดใชประโยชนจากแหลงน้ํามากขึ้น คิดเปน (รอยละ 80.8) ซึ่งอาจ
เปนเพราะการจํากัดการใชน้ําซึ่งจํากัดใหสมาชิกกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา คือ สมาชิกในชุมชนของหมูที่ 6 เทานั้น ที่จะ
สามารถใชป ระโยชนจากแหลงน้ําได และสวนหนึ่ งที่ไดใชประโยชนเทาเดิมจากการเปนสมาชิก คิดเปน (รอยละ 19.2) ซึ่ ง
สาเหตุที่สมาชิกไดใชประโยชนเทาเดิมจากการเปนสมาชิก อาจมาจากมีสมาชิกสวนหนึ่งที่อาศัยอยูในหมูที่ 6 แตอยูหางจาก
แหล งน้ํ าจึ งทํ าใหการใช ประโยชนไ ดไ มเ พีย งพอตามความตองการ ส วนในดานของรายไดข องครอบครั ว หลั งจากการใช
ประโยชนจากแหลงน้ํา จากการศึกษาพบวา รายไดเพิ่มขึ้น คิดเป น (รอยละ 54.4) และรายไดไมแตกตาง คิดเปน (รอยละ
45.6) ซึ่งสาเหตุที่รายไดเพิ่มขึ้นจากการใชประโยชนจากแหลงน้ํา อาจเนื่องมากจากการจัดกิจกรรมในการตกปลาเปน ประจํา
ทุกป ชาวบานสวนหนึ่งมีรายไดจากการชวยเก็บคาบริการในการตกปลา และสาเหตุที่รายไดไมแตกตางจากการใชประโยชน
จากแหลงน้ํา อาจเปนเพราะในบางปน้ําในแหลงน้ําแหงแลงสงผลใหการใชน้ําในดานประโยชนตางๆ เชน การเกษตรขนาดเล็ก
ขาดแคลนน้ําในการเกษตร ทําใหรายไดไมแตกตางจากเดิม
สรุปและอภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษา พบวา ระดับการมีสวนรวมโดยรวมที่แตกตางกันเมื่อจําแนกตามลักษณะ
สวนบุคคลกับระดับการมีสวนรวมที่แตกตางกัน ที่เห็นไดชัดเจน คือ ดาน อาชีพ ตําแหนงหนาที่ในชุมชน ตําแหนงในกลุมผูใช
ประโยชนจากแหลงน้ํา ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานระดับการมีสวนรวม ทั้ง 5 ดาน แตกตางกัน อาชีพที่แตกตางกันสงผลตอ
ระดับการมี่สวนรวมแตกตางกัน ซึ่งสาเหตุอาจมาจากอาชีพที่มีการใชประโยชนโดยตรงจากแหลงน้ํา ก็จะมีระดับการมีสวนรวม
มากกวาอาชีพที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการใชประโยชนจากแหลงน้ํา สวนในดาน ตําแหนงหนาที่ในชุมชน และตําแหนงในกลุม
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ผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา สมาชิกที่มีตําแหนงในชุมชนและ มีตําแหนงในกลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ํา มีระดับการมีสวน
รวมมากกวาสมาชิกที่ไมมีตําแหนง สาเหตุมาจาก ดวยภาระหนาที่ในการทํางานของสมาชิกที่มีตําแหนงในชุมชนมีความเขาใจ
ในการจัด การแหล งน้ํ ามากกว า และโดยพื้ นฐานมีค วามความรูใ นการกําหนดแนวทางในการมี สวนร วมจึง ทําให มีส วนรวม
มากกวาสมาชิกที่ไมมีตําแหนง
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษา เรื่อง “กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ําของชุมชน ตําบลสนามคลี อําเภอบางกระทุม
จังหวัดพิษณุโลก” แสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ํา ที่ใหความสําคัญกับชุมชน ซึ่งถือไดวา สมาชิกในชุมชน
เปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการตางๆใหประสบความสําเร็จ หากสมาชิกขาดความเขาใจในการมีสวนรวมและไมให
ความสําคัญตอกิจกรรมที่กลุมผูใชประโยชนจากแหลงน้ําจัดขึ้น การดําเนินงานของกิจกรรมก็จะไมประสบความสําเร็จและไม
ตอบสนองความตองการของสมาชิก สมาชิกในชุมชนก็จะไมใหความรวมมือกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ถือไดวา เปนการมีสวนรวมที่มีความสําคัญอยางมาก เพราะอยูในระดับเริ่มตน
ของการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งการใหความสําคัญกับสมาชิกในชุมชนในการมีสวนรวมในการตัดสินใจนั้น จะตอ งคํานึงถึ ง
ความพึงพอใจโดยรวมของสมาชิกในชุมชน การกําหนดกรอบและเปาหมายในการดําเนินงานใหกับสมาชิกจะตองไมเปนการ
จํากัดการแสดงความคิดเห็นสวนตัวของสมาชิก เพราะหากจํากัดการแสดงความคิดเห็นสวนตัวของสมาชิกในการตัดสินใจ ถือ
วาเปนการไมรับฟงการตัดสินใจ ซึ่งจะสงผลใหสมาชิกเกิดความไมพอใจที่จะเขาไปมีสวนรวมในดานอื่นๆอีกดวย
ด านการมี ส วนร ว มในการดํ า เนิ นกิ จกรรม การจั ด กิ จกรรมที่ มี ส ว นผลั กดั นให ส มาชิ กเกิ ด ความสนใจที่ จ ะให
ความสําคัญกับการมีสวนรวม อาจทําใหสมาชิกมีความกระตือรือรนที่จะใหความรวมมือมาขึ้น อีกทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น ควร
จะใหความสําคัญกับประโยชนที่สมาชิกในชุมชนจะไดรับเพื่อใหเปนการผลักดันใหสมาชิกใหความสนใจมากขึ้น และการจัด
กิจกรรมตางๆนั้นไมควรจะมีขอจํากัดหรือระเบียบกฏเกณฑมากเกินไปจนทําใหสมาชิกในชุมชนเกิดความตรึงเครีย ด ซึ่งการ
ดําเนินกิจกรรมนั้น ควรเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมไดอยางเหมาะสมและเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิดการมีสว นรวมมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
การศึกษา “กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ํ าของชุมชน ตําบลสนามคลี อําเภอบางกระทุม จังหวั ด
พิษณุโลก” เปนการศึกษาในเชิงปริมาณ ซึ่งศึกษาจากการมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ําของสมาชิกกลุมผูใชประโยชนจาก
แหล งน้ํ า และเปรีย บเที ยบระดับการมี ส วนร วม จากลั กษณะสวนบุค คล ซึ่ง ผูวิจัย ไดเ สนอแนะการทําวิจัย ในครั้ งตอไป ดั ง
รายละเอียดตอไปนี้
1.การทําวิจัยในครั้งตอไป ผูสนใจ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรจะทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรว ม
เพื่อใหการมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ําของชุมชนมีความยั่งยืน และตอบสนองความตองการของสมาชิกในชุมชนมากขึ้น
ซึ่ง ผูส นใจควรจะศึ กษาในขอบเขตที่ กวางขึ้นและลึกขึ้ น เช นการศึ กษาการมีส วนร วมของชุ มชนในดานอื่นๆที่ท ํ าให ชุม ชน
สามารถพึ่งตนเองได เพื่อศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในดานอื่นๆเพิ่มมากขึ้น
2. การทําวิจัยในครั้งตอไป ผูสนใจ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรจะทําการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการมีสวน
รวมของกลุมตางๆที่ชุมชนจัดตั้งขึ้น โดยการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของกลุมตางๆที่ชุมชนจัดตั้งขึ้น เพื่อดูวาระดับการ
มีสวนรวมของแตละกลุมมีความแตกตางกันอยางไร พรอมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมใหเกิดความยั่งยืนมาก
ยิ่งขึ้น
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อัญชลี หิรัญแพทย
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
email: anchalee_hi@hotmail.com

บทคัดยอ
บทความวิชาการเรื่องการจัดการหวงโซอุทานวิสาหกิจชุมชนนี้เปนการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพของการบริหารจัดการ
กลุมวิส าหกิจชุ มชนที่จัดตั้งขึ้นมาในพื้ นที่ตาง ๆ ของประเทศ โดยมีวัตถุ ประสงคเพื่อทราบวิธีการจัด การหวงโซอุป ทานที่ มี
ประสิทธิภาพและนําแนวทางดังกลาวไปเผยแพรใหแกวิสาหกิจชุมชนใหม ๆ เพื่อเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
การหาขอมู ลจากแผนยุทธศาสตร ชาติในหน วยงานตาง ๆ และงานวิ จัย ที่เกี่ ยวของทําใหท ราบวาในปจจุ บันกลุ ม
วิสาหกิจชุมชนตาง ๆ ที่รวมตัวกันมีความเข็มแข็งขึ้นเนื่องจากมีการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐใหองคความรูและลงพื้นที่จริง
เพื่อชวยหาสาเหตุของปญหาทําใหการแกปญหาตรงจุด ผูนําชุมชนมีความรูลงมือปฏิบัติเองและถายถอดความรูสูสมาชิก
มีการบริการจัดการเปนรูปแบบมีการแลกเปลี่ยนความรูกันในกลุม เพื่อเพิ่มประสิทธภาพของกลุม
ในการศึกษาขอมูลเห็นวากลุมวิสาหกิจชุมชนยังขาดในเรื่องการบริการจัดการโซอุปทานของวิสหากิจชุมชนอยางเปน
ระบบ คือในการจัดการตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา บางวิสาหกิจชุมชนยังขาดประสบการณบางดานทําใหตองมีการ
ผานพอคาคนกลาง ทําใหกําไรที่ไดนอยลง หรือในกรณีเมล็ดพันธ ปุย ตาง ๆ ยังไมสามารถผลิตไดเอง ทําใหตองซื้อจากแหลง
อื่น ทําใหเสี่ยงตอการขาดแคลนได
คําสําคัญ วิสาหกิจชุมชน , หวงโซอุปทาน
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The supply chain management of the Community enterprise
Anchalee Hiranphaet
College of Logistics and Supply Chain, Suan Sunandha Rajabhat University
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Abstract
Articles about the chain exclaimed community to study qualitative data management community
enterprise established in different areas of the country with the aim to know how to manage the supply
chain and effective approach and the release of the new communities to further sustainable
development.
Finding out information from other agencies about the national strategic plan and related
research showed that the various current enterprise communities that merge together is due to strong
support from government agencies that find a real cause of the problems to solve on the spot.
Community leaders with the knowledge and practical know-how make a managed services model, and
exchange knowledge in the group to increase the efficiency of the group.
The study suggests that there was lack of community enterprise in supply chain management
services for the business community in a systematic way. In the upstream, midstream and downstream
management, some communities still lack some experience, and have the need for a middleman. Making
less profit or in the case of seeds, fertilizers also cannot produce on its own. The need to buy from other
sources. There is risk of a shortage
Keywords : SME, supply chain.
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บทนํา
วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นจากการนําเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพั ฒนาอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ คําวา “วิสาหกิจชุมชน” นั้นสามารถใชคําวา “ธุรกิจชุมชน” แทนได อันเนื่องมาจากวาชุมชนไมใชรัฐ ดังนั้น
สถานประกอบการที่ชุ มชนเปนเจาของก็ต องจัดวาเปนของภาคเอกชนเช นเดียวกัน แตในความเปนจริ งแลวถาหากใชคําว า
ธุรกิจนั่นก็หมายถึงการแสวงหากําไรเปนที่ตั้ง แตสถานประกอบการที่ชุมชนเปนเจาของนั้นกลับมีแนวคิดที่เนนการพึ่งพาอาศัย
กันมากกวาการแสวงหากําไร ดังนั้นจึงควรใชคาวา “วิสาหกิจชุมชน” เชนเดียวกับ “รัฐวิสาหกิจ” ที่หลายคนรูจัก โดยวิสาหกิจ
ชุมชนนั้นจัดเปนกลุมกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนคิดไดจากการเรียนรู ไมใชกิจกรรมเดี่ยว ๆ ที่ทําเพื่อมุงสูตลาดใหญ และไมใช
กิจกรรมที่ซับซอนอะไร ลวนแลวแตเปนการทํากินทําใชทดแทนการซื้อจากตลาดได และเปนการจัดการระบบการผลิตและ
บริโภคที่มีอยูในชีวิตประจาวัน เชน การจัดการเรื่องขาว หมู เห็ด เปด ไก ผัก ผลไม น้ํายาสระผม สบู นายาลางจาน หรืออื่น ๆ
ที่ชุมชนทําไดเองโดยไมยุงยากนัก การทํากินทําใชทดแทนการซื้อเปนการลดรายจายและยังชวยใหระบบเศรษฐกิจใหญเขมแข็ง
ขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการจัดระบบเศรษฐกิจใหมใหเปนฐานที่เปนจริงในชุมชน เพราะถาชุมชนเขมแข็งพึ่งพาตนเองได กระแส
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเปรียบเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเสาเข็มของตึกที่ทําใหตึกมั่นคงแข็งแรง
เศรษฐกิจของประเทศก็จะเขมแข็งและอยูได ที่ผานมาระบบเศรษฐกิจในประเทศเปรียบเหมือนการสรางตึกที่มีฐานแคบ ถา
ฐานไม แข็ ง แรง ตึ กก็พั ง ลงมา ดั งนั้ น วิ สาหกิจชุ มชนจึง มี ความสํ า คัญ ในการสร างฐานมั่นคงให กับ ประเทศได โดยกระตุ น
เศรษฐกิจระดั บรากหญ าใหเ ขมแข็งและกระจายโอกาสการประกอบอาชี พใหเ กิดการสรางงาน สรางรายได และลดภาระ
คาใชจายใหประชาชนสวนใหญของประเทศสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น
“วิสาหกิจชุมชน” อาจจะเปนคําใหมที่หลาย ๆ คนยังไมเขาใจ และเขาใจผิดไปวาเปนการชวยเหลือของภาครัฐใน
ดานการสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพเหมือนหลาย ๆ โครงการที่ผานมา ซึ่งวิสาหกิจชุมชน เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได
ใหความสําคัญกับเศรษฐกิจพอเพียงควบคูขนานไปกับเศรษฐกิจกระแสหลัก อันเนื่องมาจากวาเศรษฐกิจกระแสหลักกอใหเกิด
ความเหลื่อมล้ําระหวางรายไดของประชาชนและกอใหเกิดปญหาสังคมตามมามากมาย
“วิสาหกิจชุมชน” จัดเปนองคกรภาคประชาชนที่ไมมีรูปแบบ ไมไดเปนนิติบุคคลตามกฎหมายแพงและพาณิชย การ
สนับสนุนจึงไมเปนระบบและไมมีเอกภาพ สงผลใหมีปญหาในการดําเนินงานเพราะวิสาหกิจชุมชนบางแหงไมเปนที่ยอมรับของ
หนวยงานรัฐหรือภาคเอกชน และบางครั้งมีการสนับสนุนจากภาครัฐแตไมตรงความตองการที่แทจริง พระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 จึงไดถูกประกาศใชอยางเปนทางการและมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เพื่อแกไข
ปญหาดังกลาว
ความหมายของวิสาหกิจชุมชน
ไดใ หคํ านิย ามคําว า วิส าหกิ จชุ มชน (Small and Micro community Enterprise--SMCE) หมายถึ ง “การ
ประกอบการขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว เพื่อจัดการทุนของชุมชนอยางสรางสรรค เพื่อการพึ่งพาตนเองและความเพียงพอของ
ครอบครัวและชุมชน ทุน ในที่นี้ไมไดหมายถึงแตเพียงเงิน แตรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู ภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรม
และทุนทางสังคม (กฎเกณฑทางสังคมที่รอยรัดผูคนใหอยูรวมกันเปนชุมชน เปนพี่นองไวใจกัน) ใหเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน
ยังประโยชนใหชุมชนผูเปนเจาของวิสาหกิจนั้นเปนหลัก”
วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการ ซึ่งรวมถึงกระบวนการคิด การจัดการผลผลิต และทรัพยากรทุกขั้นตอน
โดยมีภูมิปญญาขององคกรชุมชนหรือเครือขายขององคกรชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเรียนรูของชุมชน ซึ่งมิไดมี
เปาหมายเพียงเพื่อการสรางกําไรทางการเงินเพียงอยางเดียว แตรวมถึงกําไรทางสังคม ไดแก ความเขมแข็งของชุมชนและ
ความสงบสุขของสังคมดวย
วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการโดยชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนเปนเจาของปจจัยการผลิตทั้งดานการผลิต การคา
และการเงิน และตองการใชปจจัยการผลิตนี้ใหเกิดดอกผลทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคม ดานเศรษฐกิจ คือ การสรางรายไดและ
อาชีพ ดานสังคม คือ การยึดโยงรอยรัดความเปนครอบครัวและชุมชนใหรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ แบงทุกขแบงสุขซึ่งกัน
และกัน โดยผานการประกอบกระบวนการของชุมชน
สําหรับความหมายของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญ ญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 นั้น วิสาหกิจชุมชน
หมายความวา “กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคาการใหบริการ หรือการอื่น ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความ
ผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนรูปนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อ
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สรางรายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนประกาศกําหนด”
ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน
จากความหมายของวิ สาหกิจชุ มชนขางตนนั้น วิสาหกิจชุมชนจึง มีลักษณะที่สํ าคัญ อยู 7 อย างด วยกั น ซึ่ งถือเป น
องคประกอบของวิสาหกิจชุมชน คือ
1. ชุมชนเปนเจาของกิจการเอง แตอยางไรก็ดี คนนอกอาจมีสวนรวมโดยอาจมีการถือหุนไดเพื่อการมีสวนรวม
รวมมือ และใหความชวยเหลือ แตไมใชหุนใหญทําใหมีอํานาจในการตัดสินใจ
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน ซึ่งอาจจะนําวัตถุดิบบางสวนมาจากภายนอกไดแตเนนการใชทรัพยากรใน
ทองถิ่นใหมากที่สุด
3. ริเริ่ มสรางสรรค เปนนวัตกรรมของชุ มชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนซึ่งมีความรูภู มิปญญา หากมี
กระบวนการเรี ย นรู ที่ เ หมาะสมเกิ ด มีค วามเชื่ อมั่ นในตั วเองก็ จะริ เ ริ่ ม สรางสรรค สิ่ ง ใหม ๆ ได โ ดยไม เ อาแต
เลียนแบบหรือแสวงหาสูตรสําเร็จ
4. มีฐานภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับภูมิปญญาสากล ฐานภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐานทุนที่สําคัญ เปนการสืบ
ทอดภูมิปญญาทองถิ่น โดยปรับประยุกตใหทันสมัย ผสมผสานกับความรูภูมิปญญาสากลหรือจากที่อื่น
5. มีการดําเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ ไมใชทําแบบโครงการเดี่ยว คลายกับ
ปลูกพืชเดี่ยว แตเปนการทําแบบวนเกษตร คือ มีหลาย ๆ กิจกรรมประสานผนึกพลัง (synergy) และเกื้อกูลกัน
(cluster)
6. มีกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจหลัก การเรียนรูคือหัวใจของกระบวนการพัฒนา วิสาหกิจชุมชน หากไมมีการ
เรียนรูก็จะมีแตการเลียนแบบ การหาสูตรสําเร็จโดยไมมีความคิดสรางสรรคใหม ๆ หากไมมีการเรียนรูก็จะไมมี
วิสาหกิจชุมชนบนฐานความรู แตบนฐานความรูสึก ความอยาก ความตองการตามที่สื่อในสังคมกระตุนใหเกิด
ทําใหความอยากกลายเปนความจําเปนสําหรับชีวิตไปหมด
7. มีการพึ่งตนเองเปนเปาหมาย การพึ่งตนเองคือเปาหมายอันดับแรกและสําคัญที่สุดของวิสาหกิจชุมชน ถาหาก
พลาดเปาหมายนี้คือพลาดเปา วิสาหกิจชุมชนจะกลายเปนธุรกิจที่มีเปาหมายที่กําไรกอนที่จะคิดทําใหรอด ไม
พัฒนาเปนขั้นเปนตอนใหเกิดความมั่นคงกอนที่จะกาวไปพัฒนาธุรกิจ
ประเภทของวิสาหกิจชุมชน
ในการแบงประเภทของวิสาหกิจชุมชน สามารถมองไดหลายมิติ กลาวคือ แบงตามลักษณะการประกอบการเปนหลัก
และแบงตามการจัดระดับและขั้นตอนการพัฒนาการประกอบการของวิสาหกิจชุมชน
การแบงตามลักษณะการประกอบการเปนหลัก สามารถแบงออกได 2 ประเภท ดังนี้
1. วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน เปนการผลิตเพื่อการใชในทองถิ่นเปนหลัก ซึ่งมีอยู 5 อยาง คือ ขาว อาหาร สมุนไพร
ของใช ปุ ย ซึ่ ง อยู ใ นขีด ความสามารถของชาวบานทั่ วไปจะทํ าได เปนของต องกินต องใช ประจํ าวั น มีมู ล ค า
มากกวาครึ่งของคาใชจายทั้งปของ แตละครัวเรือน แตชาวบานทั่วไป ไมวาอยูใกลเมืองหรือไกลเมืองตางก็ซื้อกิน
ซื้อใช
2. วิสาหกิจชุมชนกาวหนา เปนวิสาหกิจชุมชนที่สามารถนําออกสูตลาดใหญ ไดเพราะมีลักษณะเฉพาะตัว มี
เอกลั กษณ ท อ งถิ่ น บางอย างอาจมี สู ต รเด็ ด เคล็ ด ลั บ หรื อคุ ณภาพดี ใ นระดั บ มาตรฐาน สามารถแข ง ขั นกั บ
ผลิตภัณฑหรือสินคาทั่วไปได หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ก็คือหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนกาวหนา
สวนการแบงตามการจัดระดับและขั้นตอนการพั ฒนาการประกอบการของวิสาหกิจชุมชน สามารถแบงออกได 2
ประเภท ดังนี้
1. ระดับครอบครัว คือ วิสาหกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง เปนการประกอบกิจกรรมเพื่อกินใชในครอบครัว เพื่อทดแทน
การพึ่งพาจากภายนอก เชน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไวใชกินในครอบครัว
2. ระดับชุมชนและเครือขาย คือ วิสาหกิจชุมชนแบบพอเพียง เปนการประกอบกิจการ โดยกลุม เพื่อตอบสนองการ
อุปโภคบริโ ภคในชุมชนและเครือข าย ซึ่ งสามารถที่ จะพั ฒนาใหเปนวิสาหกิจชุม ชนแบบกาวหนาได เพื่ อที่จะ
แขงขันกับผลิตภัณฑหรือสินคาทั่วไปได
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ทั้งนี้การประกอบการวิสาหกิจชุ มชนไมไดเ นนเพื่อกําไรสูงสุด แตจะเนนที่การลดคาใชจาย การสรางรายไดใหแ ก
สมาชิกและคนในชุมชนใหพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
ความแตกตางของวิสาหกิจชุมชนกับสิ่งที่ชุมชนทํามากอน
วิสาหกิจชุมชนนั้นเปนเรื่องเกาแตนํามาคิดใหม มีการทําอยางมีแบบแผน มีระบบ มีขั้นตอน เริ่มตนจากการเรียนรู
การคิดกอนแลวคอยลงมือทํา วิสาหกิจชุมชนเนนความรวมมือในการทํากิจกรรมเพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได แตกตางจาก
อุตสาหกรรมชุมชนและธุรกิจชุมชนซึ่งเนนที่กระบวนการผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการ ที่มุงสูตลาดใหญ
วิสาหกิจชุมชนเปนระบบที่มีความหลากหลายของกิจกรรม เปนกระบวนการสรางสรรคทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน เปนการประกอบการบนพื้นฐานของการใชความรู ภูมิปญญา วัฒนธรรมและทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนอยางรู คุณคา
เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหวางชุมชน โดยมุงประโยชนทางสังคมแกชุมชนมากกวาการแสวงหากํ าไร
สูง สุ ด และมุ ง ต อการรั กษาระบบนิ เ วศนข องสั ง คมโดยรวม ถ าเปรี ย บกั บ อุ ต สาหกรรมชุ ม ชนและธุ ร กิ จชุ ม ชนกั บ การทํ า
การเกษตร ก็คลายกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ขณะที่วสิ าหกิจชุมชนจะคลายกับการปลูกพืชผสมผสาน
นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนจะเนนในเรื่องของวิธีคิดและกระบวนการเรียนรูมากที่สุด ปญหาที่ผานมาของชุมชนนั้น
เปนปญหาวิธีคิดมากกวาวิธีทํา ชุมชนสามารถผลิตไดมากมาย แตขายไมออก ขาดทุน หาตลาดไมได เพราะเริ่มตนจากวิธีทํา
จากสูตรสําเร็จ จากการเลียนแบบ การทําวิสาหกิจชุมนั้น จึงควรเริ่มตนจัดทําเพื่อใหพอกินพอใชกอนแลวคอยพัฒนาไปสูการ
จัดการเชิงธุรกิจ เมื่อพอเพียงและพึ่งตนเองไดก็สามารถผลิตใหเหลือเผื่อตลาดได และการคิดจะนําผลผลิตออกสูตลาดนั้นตอง
เปนผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณทองถิ่นที่มาจากการรูจักใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพหรือทรัพยากรในทองถิ่น
บวกกับความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสม โดยควรเริ่มจากเล็กไปหาใหญเพื่อที่จะสรางรากฐานเศรษฐกิจ
ชุมชนใหเขมแข็งกอน ทํากินทําใชกอน ทําทดแทนสิ่งที่จะตองซื้อใหไดมากทีส่ ุด หากตองการที่จะนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑออก
สูตลาด ก็ควรเรียนรูการจัดการ และกลไกทางการตลาดใหดี ไมหวังพึ่งพาตลาดเปนหลัก แตควรพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองให
ไดมากที่สุด
ทุนของวิสาหกิจชุมชน
ทุนของวิสาหกิจชุมชนนั้นมีทั้งทุนที่เปนเงิน ทุนที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ปา ทุนที่เปนผลผลิต ทุนความรู
ภูมิปญญา ทักษะตาง ๆ วัฒนธรรม ทุนทางสังคม หรือความเปนพี่นอง ความไวใจกันของชุมชน เครือขายความสัม พันธของ
สมาชิกชุม ชนวิส าหกิจชุม ชนจะใช ทุนตัวเองเป นหลัก แตก็ไม ปฏิ เสธเงินจากภายนอก เพีย งแตรั บเงินทุนจากภายนอกบน
พื้นฐานความคิ ดใหม คือ การพึ่ง ตนเอง พึ่ งทุ นที่ ตนเองมีเ ปนหลั ก โดยเงิ นทุ นจากภายนอกจะเขาไปสมทบทุ นของชุม ชน
ในขณะที่ชุมชนมีทรัพยากร ความรู มีปญญาและอื่น ๆ ซึ่งตีเปนเงินหรือประเมินคาไมได แตในกรณีที่ชุมชนมีความตองการ
เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในวิสาหกิจชุมชน โดยสามารถไปขอกูจากธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ซึ่ง
ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดจัดงบประมาณไวถึ ง 10,000 ล านบาท เพื่อรองรั บวิ สาหกิ จชุ มชนหรื อ
กองทุนตาง ๆ ที่มีนโยบายในชวยเหลือการประกอบการวิสาหกิจชุมชน
การจัดการการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชน
การจัดการการผลิตและการตลาดเปนเรื่องที่ชุมชนตองเรียนรู โดยเรียนรูวาจะจัดการอยางไรใหชุมชนมารวมกันวาง
แผนการผลิต การตลาด การบริโภครวมกัน ไมใชตางคนตางทํา และในที่สุดก็ทําซ้ํากันผลิตลนเกินและขายไมออก ชุมชนตอง
สรางวงจรเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาใหม เชื่อมโยงทุกเรื่องที่ทําได อาหาร ขาวของเครื่องใช และทําแบบประสานพลังใหเกิด ผล
ทวีคูณ ไมใชทําเพื่อแขงขันกันขาย เหมือนทํากลวยฉาบทั้งตําบล ทําแชมพูทุกหมูบาน หรือคนปลูกขาวก็ปลูกไดขาวมาก็เอาไว
กินสวนหนึ่ง ที่เหลือก็ขายใหกับพอคา พอคาก็เอาไปแปรรูปแลวเอาขาวสารกลับไปขายในหมูบาน คนปลูกขาวขายขาวเปลือก
ราคาถูก แตคนซื้อขาวสารกลับซื้อขาวในราคาแพง
ในการที่จะทําตลาดของวิสาหกิจชุมชนนั้น ตองมีเปาหมายในการผลิตกอนวา ตองการทําการผลิตเพื่อบริโภคภายใน
ครอบครัว ในชุมชนหรือระหวางชุมชน ทําการผลิตใหเพียงพอตอความตองการและจัดการผลผลิตใหไดกอน ถาผลผลิตนั้นไป
ไดดีแลวจึงคอยเพิ่มปริมาณการผลิตหรือหากวาผลิตภัณฑบางตัวในชุมชนนั้นมีความโดดเดนมีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะตั ว
พอที่นําออกไปจําหนายสูทองตลาดได ก็เปนเรื่องของกลไกการตลาดที่ตองการผลิ ตภั ณฑที่มี คุณภาพ มี ลักษณะเฉพาะ ซึ่ ง
ตลาดวิสาหกิจชุมชนนั้น แบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
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1. ตลาดพอเพียง หมายถึง ตลาดทองถิ่น ตลาดภายในชุมชนและระหวางชุมชน หรือในเครือขาย
2. ตลาดผู กพัน หมายถึง ตลาดที่มี การตกลงหรือเซ็นสัญญาซื้อขายระหว างองคกร หนวยงานนอกชุมชน เช น
โรงพยาบาลหนึ่ งตกลงซื้ อขาวกลองจากชุม ชนปห นึ่ง 10 ตั น รัฐ วิส าหกิจแห งหนึ่งตกลงซื้ อผ าฝ ายทอมือจาก
ชุมชนปละ 10,000 เมตร เพื่อใหพนักงานตัดชุดใสวันศุกร เปนตน
3. ตลาดทั่วไป หมายถึง ตลาดที่ตองแขงขันกับคนอื่น ในเมือง หรือสงออกไปตางประเทศ
ความพรอมของชุมชนเพื่อการทําวิสาหกิจชุมชน
ความพร อมของชุ ม ชนเพื่ อ การทํ าวิ ส าหกิ จชุ ม ชนนั้ น อย างน อ ยต องมี คุ ณสมบั ติ ข องชุ ม ชนที่ มี จุด แข็ ง 3 อย า ง
กลาวคือ
1. ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนชุมชนที่ยังมีปา มีดิน น้ํา ธรรมชาติ ที่มากดวยสิ่งที่มีคุณคาตอชีวิต เปนอาหาร
เปนยา เปนของใชตาง ๆ ถาหากคนใหพบคุณคา สิ่งเหลานั้นก็จะมีมูลคา ดูแตหญาแหวหมู หญาคา หญาแพรก
ซึ่งคนยุคใหมวันนี้เรียกกันวา “วัชพืช” และพยายามทําลายดวยสารเคมีก็ลวนมีคุณคาเปนยาอายุวัฒนะ เปนยา
ขับปสสาวะ ลดความดัน สามารถใชแทนยาสมัยใหมได
2. ภูมิปญญาของทองถิ่น แมวาในปจจุบันเรื่องภูมิปญญาของทองถิ่นจะหายไปพรอมกับคนรุนเกา แตก็ยังมีเหลืออยู
ไมนอยหากรูจักคนหานํามาประยุกตและผสมผสานกับ ความรูใหม ๆ ในปจจุบั นก็อาจจะไดสิ่ งที่มี คุณค าและ
มูลคา
3. เครือขายของความสัมพันธระหวางผูคนในชุมชน คนในชุมชนนั้นตองมี ความรวมมือรวมใจกันจัดการองคกร
ชุมชนและเครือขาย สามารถพึ่งพาอาศัยกัน รวมกันจัดการทรัพยากร ผลผลิตตาง ๆ แบงกันผลิตและรวมกัน
บริโภค เปนชุมชนพึ่งตนเองได
วิสาหกิจชุมชนกับแผนแมบทชุมชน
เนื่องจากวิสาหกิ จชุมชนเกิดจากการเรียนรูและการจัดการแบบใหม ซึ่งการทําแผนชุมชนถือวาเปนการเรียนรูท ี่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนไดคนหาศักยภาพตนเอง และสามารถพัฒนาศักยภาพดังกลาวไปสู
การพึ่งตนเองได แผนแมบทชุมชนใชเครื่องมือในการทําวิจัยชุมชนที่เรียกวา “ประชาพิจัย” หรือชื่อเต็มวา “ประชาพิจัยและ
พัฒ นา (People Research and Development--PR&D) ซึ่ งหมายถึง การวิ จัยของชุ มชน โดยชุม ชนและเพื่อชุม ชน
เพราะฉะนั้น แผนแมบทชุมชนจึงไมไดเปนการนั่งคิดเอาเอง เปนแผนที่เกิดจาก “ขอมูล” แตก็ไมใชขอมูลที่เปนเพียงปญหา
และความตองการของชุมชนเทานั้น แตรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวกับชุมชนและสถานการณโลกในปจจุบันที่มีผลตอวิถีชีวิตของชุมชน
ประวัติความเปนมา รวมไปถึงรากเหงาที่ชวยกันสืบคนเพื่อคนหาเอกลักษณทางวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
เรี ยนรูวามี ท รัพ ยากรอะไรบ าง โดยเฉพาะทรัพ ยากรที่ มีอยูใ นชุ มชน มี ผลผลิ ต รายรับ รายจ าย มากน อยเท าใดในชุม ชน
เพื่อที่จะไดคนหาสภาพแวดลอมที่แทจริงและหาทางแกไขปญหาของชุมชนไดอยางถูกตองและยั่งยืน
ในการทําแผนแมบทชุมชนนั้น แตละชุมชนก็ใชระยะเวลาไมเทากัน ปกติใชเวลาประมาณ 5-6 เดือน ถาหากไมมี
ปญหาและอุปสรรคมากเกินไป แตหากชุมชนมีปญหามาก มีความแตกแยก เปนกลุมเปนพวก รวมกันไมติด หรือคนนอย คน
อื่นไปทํางานตางถิ่นกันหมด ในกระบวนการเรียนรูก็อาจเปนปหรือมากกวา อยางไรก็ตามวิธีการที่ถูกตองเหมาะสม คือ ให
ชาวบานเปนคนคิดทําแผนเองทุกขั้นตอน เพื่อเปนแผนชีวิตของชุมชนเปนแผนยุทธศาสตรที่บอกวาชุมชนตองการจะไปไหน
และทําอยางไรใหไปถึงจุดหมาย เปนแผนที่ประกอบไปดวยวิสัยทัศนพรอมกับแผนงานและโครงการตาง ๆ ที่ชุมชนรวมกันคิด
รวมกันทําดวยทุนตนเอง และหากมีทุนของทางราชการหรือองคกรภายนอกเขาไปเสริม การดําเนินงานของชุมชนจึงจะทําได
งายและรวดเร็วขึ้น แทนที่จะสะสมทุนของชุมชนเองเปนระยะเวลานาน หลายชุมชนไดแผนแมบทแตไมเกิดวิสาหกิ จชุมชน
เนื่องจากกระบวนการเรียนรูไมมีประสิทธิภาพพอ ฐานคิดไมแนนรวมไปถึงการบริหารจัดการแผนแมบทในชุมชนไมเกี่ยวเนื่อง
หรือกิจกรรมไมสนับสนุนเกื้อกูลกัน การทําแผนที่ดีนอกจากจะรูปญหา ความตองการของชุมชนแลว ยังจะไดรูวามีทุนทองถิ่น
อะไรบาง เชน บางชุมชนจับปลากระตักไดคิดเปนมูลคาปละ 5 ลานบาท แตซื้อน้ําปลากินปละ 700,000 บาท แตถาพวกเขา
นําปลากระตักมาแปรรูปเปนน้ํ าปลาก็จะสามารถทดแทนการซื้อจากตลาดได การมีขอมูลการบริโภคอุปโภคก็จะทําให การ
จัดการการผลิตและการอุปโภคบริโภคไดสามารถที่จะชวยใหวางแผนได วาควรผลิตเทาไร จึงจะเพียงพอตอความตองการของ
ชุมชน การมีขอมูลบริโภค รายรับ รายจาย หนี้สิน เปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะทําใหชุมชนตระหนักถึงสภาพที่แทจริงของชุมชน
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อันเกิดจากพฤติกรรมของตนเอง และสามารถที่จะทําใหชุมชนนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตจากการที่เ คยซื้อกิน
สามารถที่จะลงมือทําเอง ปลูกเอง เลี้ยงเอง แปรรูปเอง และบริโภคเองได
วิสาหกิจชุมชนนั้นมีหลายระดับทั้งระดับครอบครัว ชุมชนและเครือขายระหวางชุมชนในตําบลเดียวกันหรือระหวาง
ตําบล แลวแตจะมีการจัดการอยางไร บางแหงรวมกันผลิต รวมกันบริโภค บางแหงกระจายกันผลิตแลวรวมกันบริโภค บาง
แหงรวมกันเรียนรูใหมีกลุมผลผลิต แลวชุมชนรวมกันบริโภค หรือบางเรื่องครอบครัวเอาไปทําเอง ทํากันแบบผสมผสานหลาย
ลักษณะ แตการทําแผนแมบทชุมชนจะทํากันในระดับตําบล เพราะเปนกระบวนการเรียนรูที่ทําใหรวมกันคิดรวมกันทํา จัดการ
ผลิต การตลาด การบริโภคไดดีกวาการทําเพียงหมูบ านเดียว
การลดรายจายเพิ่มรายไดของวิสาหกิจชุมชน
การสงเสริมใหชาวบานทํากิจกรรมตาง ๆ สวนใหญจะขาดการสงเสริมใหลดรายจาย ผลก็คือ ยิ่งรายไดเพิ่มรายจายก็
เพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว ทําใหเกิดหนี้สินพอกพูนจนแกไขไมได ดังนั้นการเพิ่มรายไดและการลดรายจายจึงถือวาเปนวิธีที่งายที่สุด
การลดรายจายอาจจะไมเห็นผลถาคิดในเรื่องเดียวหรือเดือนเดียว แตถาคิดในหลาย ๆ เรื่องรวมกันพบวา เปน เรื่องใหญเลย
ทีเดียว เชน ครอบครัวหนึ่งเคยใชจายเดือนละ 4,000 บาท เมื่อครอบครัวนี้ลดรายจายเปน 3,000 บาท จะลดคาใชจายได
1,000 บาท ในหนึ่งปส ามารถลดคาใชจายไดถึง 12,000 บาท ทํานองเดียวกันถ าคิดในแงของชุม ชน ขอมู ลการเพิ่ มขึ้นของ
รายไดก็ยิ่งมากขึ้น การทําปุยอินทรีย ปุยชีวภาพใชแทนการใชปุยเคมี สามารถประหยัดไดถึงหลายลานบาทตอตําบล การทํา
กินเอง ทําใชเอง เปนการลดการใชจายลงไดมาก และทําใหรายรับเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด หรื อใครมีปญหาหนี้สินก็สามารถ
แกไขปญหาหนี้สินไดเร็วขึ้น
ภาพรวมของโลจิสติกส
โลจิสติกสถือวาเปนกลยุทธ ที่บริษัทชั้นนําทั่วโลกนํามาปรับปรุงความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ ซึ่งโลจิสติกส
เกิดขึ้นมาพรอมมนุษย ซึ่งผูประกอบการ SME’ ดําเนินการอยูแลว ซึ่งแยกกันทําในรูปงานในแตละหนาที่ เชน งานจัดซื้อ
งานผลิตหรือการบริการ และการจัดสง แตไมเชื่อมตอการอยางเปนระบบ ทําใหผลตอบแทนหรือประสิทธิผลต่ํา แตถา
ประสิทธิภาพสูงก็จะแขงขันไดงายฉะนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการตองมีความรูเกี่ยวกับโลจิสติกสกอน เพื่อนําไปพัฒนา
ตนเอง ซึ่งตองศึกษาในเรื่องตอไปนี้
ความหมายของการจัดการโซอุปทาน(SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)
ธนิตย โสรัตน (2550) ไดรวบรวมคําจํากัดความและความหมายที่เกี่ยวของกับ “การจัดการโซอุปทาน” ไวดังตอไปนี้
การบริหารแบบเชิงกลยุทธ ที่คํานึงถึงความเกี่ยวเนื่อง หรือความสัมพันธกันแบบบูรณาการ ของหนวยงานหรือแผนกในองคกร
และคูคาที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนลูกคา (Customer) หรือผูสงมอบ (Supplier) ในโซอุปทาน โดยมีจุดประสงคที่จะนําสงสินคา
หรือบริการตามความตองการของผูบริโภคใหดีที่สุด ไมวาจะเปนเรื่องของเวลา ราคา หรือคุณภาพ โดยจะบริหารจัดการใน
เรื่องของขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการขององคกรและคูคาอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ขจัดความลาชาในการ
ทําธุรกรรมตางๆ รวมถึงขจัดปญหาในการสงหรือรับมอบสินคา และบริการที่มีผลมาจากระบบการจัดการดานการเงินที่ไมมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจกลาวไดวาเปนการบริหารจัดการตั้งแตตนน้ํา หรือแหลงวัตถุดิบในการผลิตชิ้นสวนตางๆ เขาโรงงาน
จนถึงปลายน้ําหรือมือผูบริโภค (พงษชัย อธิคมรัตนกุล, 2550)
การจัดการโลจิสติกสเปนสวนหนึ่งของกระบวนการซัพพลายเชนที่วางแผนติดตั้งควบคุมระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการไหลไปขางหนาและยอนกลับ การจัดเก็บสินคา การบริการ และสารสนเทศที่เกี่ยวของระหวางจุดกําเนิดไป
ยังจุดของผูบริโภค เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา (The Council of Supply Chain Management
Professionals :CSCMP)
การจัดการโลจิสติกส หมายถึงกระบวนการจัดการ การเคลื่อนยาย และจัดเก็บวัตถุดิบ และสินคาจากผูขาย
วัตถุดิบ ไปยังผูบริโภครายสุดทาย (The Institute of Logistics and Transport, UK)
ซึ่งโลจิสติกสมีองคประกอบทั้งผูที่เกี่ยวของคือผูขายปจจัยการผลิต ผูประกอบการ SME’s และลูกคา ซึ่ง
ประกอบดวยกิจกรรม การจัดซื้อ โลจิสติกสขาเขา และโลจิสติกสขาออกซึ่งโลจิสติกสมีหลายกิจกรรม คือ การพยากรณ
ความตองการของลูกคา การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ บรรจุภัณฑ การเคลื่อนยายสินคาภายในองคกร การผลิต
คลังสินคา การขนสง การกระจายสินคา การบริการลูกคา เปนตน ทุกกิจกรรมในโลจิสติกสตองทํางานอยางตอเนื่อง และ
เกี่ยวของกันแบบเปนกระบวนการ การวัดผลงานการดําเนินงานในกระบวนการของบริษัททั้งหมด จะทําใหองคการมีการ
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เจริญเติบโตอยางตอเนื่องมากกวาการแยกงานกันทํา หรือตางคนตางทํา ปจจุบันมีการแบงขอบเขตของโลจิสติกส เปน 2
กลุมกิจกรรมหลัก ดังตอไปนี้
1. โลจิสติกสขาเขา (Inbound Logistics) หรือ การจัดการวัสดุ (Material Management) จะสนับสนุนใน
การผลิตเปนหลักมีงานที่เกี่ยวของคือการศึกษาความตองการพื้นที่จัดเก็บและการเคลื่อนยายของวัตถุดิบ/สินคา/ชิ้นสวน บรรจุ
ภัณฑ การจัดซื้อและจัดหา การผลิต รวมถึงตนทุนและบริการ เพื่อใหมีมูลคาเพิ่มในกิจกรรมทางเลือกที่ดีที่สุด
2. โลจิสติกสขาออก (Outbound Logistics) หรือ การจัดการการกระจายสินคา (Physical Distribution
Management) จะสนองความตองการในการขาย และการตลาดเปนหลักมีหนาที่หลักคือ การจัดการคลังสินคา และการ
ขนสง โดยคลังสินคาจะตองมีโครงสรางพื้นฐาน ระบบอํานวยความสะดวก อุปกรณตาง ๆ ระบบจัดการคลังสินคา และ
โครงสรางการบริหารจัดการ สวนงานขนสงจะเกี่ยวของกับการเลือกพนักงาน ที่มีทักษะ รูปแบบการขนสง วิธีการขนสง
และมูลคาจากการทํางาน

ภาพที่ 1.1 องคประกอบดานโลจิสติกส
กิจกรรมโลจิสติกส (Logistics Activities)
กิจกรรมโลจิสติกสในแตละบริษัทมีการประยุกตใชในระดับที่แตกตางกัน บางบริษัทก็ใชเพียงบางกิจกรรม บางบริษัทก็
ดําเนินงานครบถวนทุกกิจกรรมซึ่งมีหลายกิจกรรม
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ภาพที่ 1.2 กิจกรรมโลจิสติกส
ซัพพลายเชน (Supply Chain) หมายถึง โรงงาน ทุกฝาย และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิต การจัดสงสินคา
หรือการบริการจากผูขายปจจัยการผลิต (ผูขายของผูขาย )ลูกคา (ลูกคาของลูกคา)
ซึ่งปญหาที่กอใหการจัดการซัพพลายเชน คือ สินคาคงคลัง เพราะมีไวเพื่อรองรับความไมแนนอนในซัพพลายเชน
การปรับปรุงพัฒนาซัพพลายเชนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจะนํามาซึ่งความพึงพอใจของลูกคาที่ไดรับสินคาที่ตองการ ในเวลา
ที่ถูกตอง และมีปริมาณตามที่กําหนดไว โดยเสียคาใชจายรวมตลอดซัพพลายเชนที่ต่ํา ซึ่งจะมีผลใหองคการธุรกิจ สามารถ
หมุนเวียนเงินสดไดรวดเร็ว มีกําไรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการการจัดการซัพพลายเชนจึงกอใหเกิดประโยชนรวมกันทั้งตัวลูกคา
และธุรกิจ

ภาพที่ 1 .3 ความสัมพันธของซัพพลายเชน
การจัดการซัพพลายเชน หมายถึง กระบวนการบูรณาการ ประสานงาน และควบคุมการเคลื่อนยายสินคาคงคลัง
ทั้งของวัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูป และ สารสนเทศที่เกี่ยวของในกระบวนการจากผูขายวัตถุดิบ ผานบริษัทไปยังผูบริโภค
เพื่อใหเปนไปตามความตองการของผูบริโภค (Council of Logistics Management)
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ซึ่งโลจิสติกสมีความสัมพันธกับการจัดการซัพพลายเชน กลาวคือ โลจิสติกส จะควบคุมการไหลของวัสดุ และ
สินคาผานกิจกรรมโลจิสติกสตางๆ จากผูขายปจจัยการผลิตไปยังผูบริโภครายสุดทาย สวน การจัดการซัพพลายเชน จะเปน
การไหลของสารสนเทศ ยอนกลับจากผูบริโภครายสุดทายมายังผูขายปจจัยการผลิตรายแรก
ความสําคัญ และประโยชนของโลจิสติกส
ประโยชนจากโลจิสติกสโลจิสติกส สามารถสรางประโยชนทางธุรกิจใน SME’s ดังนี้
1. สามารถลดตนทุน และสรางกําไรทางธุรกิจการใชประโยชนจากทรัพยากรที่ดีทําใหลดตนทุน และสราง
กําไรทางธุรกิจได
2. เปนเครื่องมือสําคัญในการแขงขันทางธุรกิจเปนที่ยอมรับกันในบริษัทที่มีการคาขามพรมแดนในยุคโลกาภิ
วัตต วาเปนกลยุทธ หรือเครื่องมือสําคัญในการแขงขันทางธุรกิจ
3. เปลี่ยนการทํางานจากแบบที่แบงแยกแตละหนาที่เปนกระบวนการแทนการดําเนินงานโลจิสติกสตอง
เชื่อมตอกับทุกกิจกรรมในองคกร
4. ประสานงานใหบรรลุเปาหมายและนโยบายขององคการโลจิสติกส เปนการจัดการเชิงกลยุทธ ที่เกิดจาก
ความพยายามในการจัดการใหบรรลุเปาหมายและนโยบายขององคการ
5. ทําใหงานที่เกี่ยวของกับฝายอื่นที่ตนทุนสูง สามารถลดตนทุนได โลจิสติกสตองเกี่ยวของกับผูขายปจจัยการ
ผลิต และลูกคาของผูประกอบการขนาดกลางและขยาดยอมฉะนั้นจึงสามารถหาแนวทางในการลดตนทุนทั้งซัพพลายเชนได
6. กอใหเกิดการใชทรัพยสินที่คุมคามากกวาเดิมการเชื่อมตอในซัพพลายเชนทําใหเกิดการใชคลังสินคา
ยานพาหนะ และอุปกรณอื่นๆ รวมกันได ทําใหสนิ ทรัพยถูกใชอยางคุมคา
7. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกคาการเชื่อมตอกันของทุกฝาย การใหขอมูลยอนกลับจากลูกคา สามารถ
ตอบสนองความตองการลูกคาในเวลาอันสั้น และรวดเร็ว
8. สรางสัมพันธลูกคาภายในและภายนอกองคกรสืบเนื่องจากการดําเนินงานเปนกระบวนการทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรทําใหทุกฝายมีความสัมพันธการมากขึ้น
9. ทําใหเกิดความรวดเร็วในการสื่อสารอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศการนํา ระบบบารโคด ระบบ
ซอฟแวร ERP , eLogistics ,RFID ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจได
10. เปนพื้นฐานของการเจริญเติบโตของธุรกิจจากประโยชนที่ไดกลาวมาขางตน จึงถือไดวาเปนพื้นฐานในการ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางธุรกิจได
ประโยชนของการจัดการซัพพลายเชน ประโยชนที่ไดรับจากการจัดการซัพพลายเชนแบงเปน 5 สวนดังนี้
1. ประโยชนเชิงปฏิบัติการ (Operational benefits) โดยทําใหกระบวนการทางธุรกิจสามารถดําเนินโดย
อัตโนมัติ และสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ ทําใหลดตนทุน ลดรอบเวลา ปรับปรุงผลิตผล ปรับปรุง
คุณภาพ และปรับปรุงการใหบริการลูกคา
2. ประโยชนเชิงการจัดการ(Managerial benefits) การรวมขอมูลจากทุกฝายที่เกี่ยวของ แลวนํามาวิเคราะห
ขอมูลภายในระบบ ชวยใหองคกรสามารถจัดการทรัพยากรไดดีขึ้น สามารถสนับสนุนในการตัดสินใจ และการวางแผน รวมถึง
การปรับปรุงผลการดําเนินงาน
3. ประโยชนเชิงกลยุทธ(Strategic benefits) ภายใตสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เกี่ยวของกันจํานวนมาก ทําให
สามารถการบูรณาการทั้งภายในและภายนอก ชวยใหธุรกิจเจริญเติบโต เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีนวัตกรรม ตนทุนลดลง
การสรางความแตกตางทั้งในสินคาและบริการ และสามารถเชื่อมตอกับภายนอกได
4. ประโยชนในโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT infrastructure benefits) จากการที่ได
เชื่อมตอซอฟแวรประยุกตที่สถาปตยกรรมเปนมาตรฐานเดียวกัน สามารถสนับสนุนความยืดหยุนทางธุรกิจ ลดตนทุนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เพิ่มขึ้น ทําใหการติดตั้งซอฟแวรรวดเร็วขึ้น
5. ประโยชนเชิงองคกร(Organizational benefits) ทําใหองคกรมีความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถสนับสุนการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางขององคกรทําใหเกิดการเรียนรูแกพนักงา สรางแรงจูงใจ และวิสัยทัศนที่ดีแกพนักงาน
ความตองการโลจิสติกสในธุรกิจ
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กลยุทธองคกร กับโลจิสติกส ในปจจุบันการดําเนินการทางธุรกิจในแตละบริษัท สวนมากแยกงานทําในแตละฝาย
ประโยชนเชิงบูรณาการขององคกรก็ต่ําลง เพราะในแตละฝายก็ใชทรัพยากรของตนเอง ไมสามารถใชรวมกัน จากภาพที่ 1.4
เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานดานโลจิสติกส จะเห็นวาถาสามารถปรับการทํางานจากที่แยกกันทํา
กลายเปน
กระบวนการโลจิสติกส จะทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล ทําใหผลลัพธที่อยูในรูปของสินคาและบริการสูงขึ้น
สามารถทําใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายและสอดคลองกับกลยุทธองคกรในที่สุด

ภาพที่ 1.4กระบวนการดําเนินงานดานโลจิสติกส
ความขัดแยง ในสิ่งที่สนใจ (Conflicts of Interest)
เนื่องจากโลจิสติกส ไมสามารถทํางานแยกกันเปนแตละ
หนาที่ได ตองทํางานรวมกัน อาศัยซึ่งกันและกัน จึงทําใหมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงขึ้นได
โดยธรรมเนียมปฏิบัติ
แลวโครงสรางองคการถูกกําหนดตามลักษณะหนาที่ของงาน แตละฝายปฏิบัติงานตามหนาที่เพียงกิจกรรมเดียวเทานั้น ซึ่งแต
ละฝายพยายามปรับปรุงใหการปฏิบัติงานดีขึ้นตามวัตถุประสงคของตน โดยปกติ SME’s มีวัตถุประสงค เพื่อดําเนินงานให
กิจการมีกําไร และตนทุนต่ําลง ตัวอยางเชน
- การจัดซื้อ มีจุดมุงหมายเพื่อหาแหลงจัดหาที่เชื่อถือได โดยมีตนทุนต่ําดวยการซื้อเปนจํานวนมากจากหลายๆ
แหลง
- การผลิต มีจุดมุงหมายอยูที่ตนทุนที่ต่ํา และการใชงานเครื่องจักรสูงสุด โดยใชการผลิตจํานวนมากและผลิตอยาง
ตอเนื่อง
- การขนสง มีจุดมุงหมายที่การใหบริการตองเชื่อถือได โดยมีตนทุนต่ําดวยการลดระยะทางระหวางลูกคา กับ
โรงงานผลิตใหสั้นที่สุด
- การคลังสินคา มีจุดมุงหมายอยูที่ตนทุนต่ํา ดวยการรวมสต็อกสินคาไวที่สวนกลาง เพื่อใหมีการใชเครื่องจักร
อุปกรณในการขนยายมากที่สุด
เมื่อตรวจสอบวัตถุประสงคเหลานี้โดยรอบคอบแลวจะพบวามีความขัดแยงระหวางหนาที่มากทีเดียว ถาขยาย
ขอบเขตไปยังซัพพลายเชน ซึ่งบริษัทตางกัน ก็จะเพิ่มความขัดแยงมากขึ้น ซึ่งจําเปนตองคนหาวิธีแกปญหาโดยรวมทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคต
การแลกเปลี่ยน (Trade-Offs)หรือทางเลือก การตัดสินใจของบริษัท เพื่อใหมีการปรับปรุงการดําเนินงานใน
กิจกรรมโลจิสติกสดานหนึ่งใหดีขึ้น โดยอาจจะทําใหอีกดานหนึ่งดอยลง ฉะนั้นตองเลือกระหวางการลดตนทุนจากโลจิ
สติกส กับ ระดับการบริการ ดังแสดงในภาพที่ 1.5
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ภาพที่ 1.5 ความสมดุลของตนทุนและการบริการ
โดยทั่วไปแลวถาตองการทําใหการบริการดีขึ้น ก็จะทําใหตนทุนเพิ่มตามไปดวย ถาตองการลดตนทุนก็อาจจะทําให
คุณภาพการใหบริการดอยลงได
ซึ่งสงผลใหเกิดทางเลือกซึ่งสามารถใหบริการในระดับตามที่ลูกคาตองการดวยตนทุนที่
ยอมรับไดทางเลือกในการตัดสินใจเกิดขึ้นไดในแตละระดับของกิจกรรมในซัพพลายเชน ซึ่งระดับของทางเลือกแบงเปน 4
ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 ระดับซัพพลายเชน (Supply Chain)
เปนระดับที่สูงที่สุดซึ่งเปนทางเลือกในระดับซัพพลายเชน ซึ่ง
เกี่ยวของกับการที่บริษัททําการตัดสินใจ ซึ่งอาจจะเพิ่มตนทุนเพื่อใหการดําเนินงานดานนี้มีประสิทธิผลมากขึ้น
ซึ่งตอง
พิจารณาการแบงปนผลประโยชนดวย
ระดับที่ 2 ระดับบริษัท (Company) ในระดับนี้เปนทางเลือกระหวางตนทุน และการบริการ ซึ่งอยูในระดับของบริษัท
ระดับที่ 3 ระดับหนาที่ของงาน (Functional) ทางเลือกเชิงหนาที่ของงานอาจเปนการตัดสินใจสรางคลังสินคาเพิ่มอีก
หลายแหง เพื่อเก็บสินคาใหอยูใกลลูกคามากขึ้น และสงผลตอการลดตนทุนดานการขนสง
ระดับที่ 4 ระดับกิจกรรม (Activity) เปนทางเลือกที่สามารถกระทําไดในสถานที่ประกอบกิจกรรม ตัวอยางเชน
สามารถตัดสินใจไดที่จะลงทุนจัดหาอุปกรณขนถายสินคาเพื่อลดตนทุนคาจางแรงงาน
ผลประโยชนที่ไดจากการพิจารณาการในการเพิ่มทางเลือกที่สูงขึ้น
ยิ่งครอบคลุมผูที่เกี่ยวของในทางธุรกิจมาก
ผลประโยชนยิ่งสูง จากการพิจารณาทางเลือกในระดับซัพพลายเชนจึงมีขนาดใหญที่สุดการมีขอมูลที่ชัดเจนเปนเรื่องสําคัญที่
จะตองพิจารณา การกําหนดขอบเขตโดยรวมของซัพพลายเชนและคนหาแนวทางที่จะทําใหไดทางเลือกดีที่สุด จึงเปน
เปาหมายหลักทางธุรกิจ มากกวาที่จะมองหาทางเลือกยอยเพิ่มเติมในเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง
การวิเคราะหความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแกประชากรทั่วไป
คณะกรรมการบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ในเขตองคการบริหารพัฒนานิคมและองคการ
บริหารสวนตําบลชอนนอย ผลการศึกษาพบวาระดับความเขมแข็งของชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลพัฒนานิคมและ
องคการบริหารสวนตําบลชอนนอยอยูในระดับปานกลางและผลการวิเคราะหถดถอยพหุเชิงชั้น พบวาภูมิปญญาจากชาวบาน
ในการประกอบอาชีพการเปนสมาชิกองคการชุมชนและความพอใจในองคการชุมชนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความ
เขมแข็งของชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลพัฒนานิคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในขณะที่การเปนสมาชิกองคการชุมชน
ความพอใจในองคกรชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความเขมแข็งของชุมชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลชอนนอยอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติและองคการบริหารสวนตําบลเปนปจจัยทางดานการเมือง
ทองถิ่นที่มีสวนชวยในการสรางความเขมแข็งชุมชน (จิรศักดิ์ ปาลีพงพันธุ, 2545)
อิราวัฒน ชมระกา (2550) ไดทาการศึกษา การจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองของกลุมผลิตภัณฑผาทอใน
เขตภาคเหนือของตอนบนของไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อนาเสนอรูปแบบการจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองของกลุม
ผลิตภัณฑผาทอในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใชการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อยืนยันผลการศึกษาขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสัม ภาษณแบบเจาะลึกผู ที่เกี่ยวของจาก 3 ภาคสวน ไดแก ผูบ ริหารองค กรที่เกี่ยวของกับวิส าหกิจชุมชนทั้งภาครั ฐ
ภาคเอกชน แกนนากลุม/เครือขายวิสาหกิจชุมชน โดยนาเสนอผลการวิเคราะหในเชิงพรรณนาความพบวา สถานภาพ และ
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ศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองของกลุมผลิตภัณฑผาทอในเขตภาคเหนือตอนบนนั้น มีความรูและไดนาเอา
หลักการจัดการมาใชในการดาเนินงาน แตยังมีการพึ่งพาภาครัฐ ภาคราชการและภาคเอกชน
เกือบทุกดาน ปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวของคือสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร การรวมตัวของกลุมยังไมเหนียวแนน
ไมมีผูเสียสละและทุมเทอยางจริงจัง ขาดผูสืบทอดอยางจริงจัง ขาดบุคลากรดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ คุณภาพ
ผลิตภัณฑไมสม่ําเสมอ และปญหาการลอกเลียนแบบ ปจจัยความสําเร็จของรูปแบบการจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนผาทอ
ได แ ก ต องมีองค ค วามรู ด านการจั ด การ ดานการทางานเป นทีม และการมี จิต สํ า นึกเพื่ อส วนรวม การเรี ย นรู แ ละเป ด รั บ
เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงกับ องค กรที่เ กี่ย วข อง รูป แบบการจัด การเครือขายวิ สาหกิจชุม ชนเพื่ อพึ่ งพาตนเองของกลุ ม
ผลิตภัณฑผาทอ พบวา มีการเชื่อมโยงเครือขายตั้งแตระดับท องถิ่น ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาคผูวิจัยได
คนพบวาเดิมมี 3 รูปแบบ คือ 1) เครือขายที่เกิดโดยธรรมชาติ 2) เครือขายที่เกิดจากภาครัฐ และ 3) แบบผสมระหวาง 1 กับ
2 รูปแบบการพัฒนาเครือขายผลิตภัณฑผาทอทั้ง 3 แบบยังมีจุดออนเหมือนกันคือ การประสานงานและการเชื่อมโยงกันขาด
ความตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นผูวิจัยจึงนําเสนอรูปแบบการจัดการเครือขายผลิตภัณฑผาทอที่ชื่อวา “เครือขายเชิงบูรณการ
INTEGRATED NETWORK” จะเปนการบูรณาการแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ซึ่งจะ
ทําใหเกิดความเขมแข็งแกกลุม/เครือขายพึ่งตนเองอยางยั่งยืน เปนที่พึ่งของสมาชิกในแตละกลุมหรือเครือขาย และนําไปสูดาน
เศรษฐกิจโดยสมบูรณ ซึ่งการดําเนินตามรูปแบบดังกลาวจะกอใหเกิดสิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มี
ประโยชน ตอเศรษฐกิจ สัง คม และสามารถพึ่งตนเองได ประชากรที่เ ปนกลุ มวิ สาหกิจชุ มชน ได ขนาดตัวอยางจํา นวน 273
ตัวอยาง แลวเลือกตัวอยางจาก 24 อําเภอใน 8 จังหวัดโดยใชสถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผลการ
ยืนยันรูปแบบ INTEGRATED NETWORKดังกลาวดวยการใช แบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่เปนกลุม
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑผาทอ พบวารูปแบบดังกลาวไดรับการยอมรับในระดับความสําคัญมากผลการวิจัยในครั้งนี้เปนการ
นําเสนอองคค วามรู ในเชิ งวิ ชาการที่ ได จากการปฏิ บัติ การจริง เป นข อมู ลเชิง ประจั กษ ดัง นั้นเครือขายวิ สาหกิ จ ชุ มชนผ าทอ
สามารถที่จะนารูปแบบดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาเครือขาย พัฒนาสูเปาหมายและแผนงานรวมกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ (Alliance Market) เครือขายที่จะพัฒนาใหเกิดความเจริญ เติบโต มีผลกําไร หรือเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
จําเป นจะต องกํ าหนดวิสั ย ทัศ นด านการผลิ ตและการบริ การที่อิงกั บแผนงานขององค กร จากนั้ นจึง แปลงวิสั ย ทัศ นไ ปเป น
เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน/โครงการและรูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารในองคกร ซึ่งจะนําไปสูการเปนเครือขาย และเปน
การเชื่อมโยงการรวมกลุม (Cluster) กันไดในที่สุด โดยไดรับการสนับสนุนและสงเสริมในเรื่องของการสรางตราสินคา (Brand)
และสรางอย างตอเนื่ องโดยการเชื่ อมโยงกั บ การท องเที่ย ว ข อเสนอแนะในการทํ าวิ จัย ครั้ ง ตอไป ควรมี การทํ า การวิ จัย ใน
ลักษณะเดียวกันนี้ ในวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑอื่น วิจัยเพื่อแกปญหาของการนํานโยบายจากภาครัฐสูการปฏิบัติในการ
ดําเนินงานของเครือขายวิสาหกิจชุมชนและวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกับวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑชุมชนในตางประเทศ ในเรื่อง
ของการจัดการเครือขาย
สรุปบทความ
วิสาหกิจชุมชนมีองคประกอบสําคัญอยู 7 ประการ คือ
1) ชุมชนเปนเจาของและผูดําเนินการ ไมใชเปนลูกจางอยางที่ทํากันในหลายชุมชน ที่มีเถาแกคนนอก หรือคนรวยคน
เดียวเปนเจาของ ใหชาวบานเปนแรงงาน เปนเหมือนโรงงานในหมูบาน แทนที่จะตั้งอยูในเมือง และดําเนิน การโดยชุมชน
ไมใชไปจางคนตางถิ่นตางแดนมาทํางานให
2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน เปนงานที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ไมใชไปลงทุนที่อื่นที่ไหน
3) ริเริ่มสรางสรรคเปนนวัตกรรมของชุมชน เปนอะไรที่ไมใชทําตามคนอื่น แตเปนผลผลิตของกระบวนการเรียนรู การ
ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น หรือเปนการคนคิดอะไรใหมๆ ซึ่งถาหากเหลือใชเอาไปขายขางนอกก็จะแขงขันกับคนอื่นได ไมใชได
แตเลียนแบบคนอื่น
4) มีฐานภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับภูมิปญญาสากล ทําใหผลผลิตมีเอกลักษณของทองถิ่น เอาไปขายขางนอกก็
นาจะแขงขันกับคนอื่นได เพราะมีทั้งของเกาและของใหมผสมผสานกัน ทําใหไดของดีทองถิ่นและรูปแบบหรือเทคนิคสากลมา
เสริมหรือผสานใหกลมกลืน
5) มีการดําเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบ หมายถึงการดําเนินการวิสาหกิจชุมชน
ไมใชเนนที่การผลิตเรื่องหนึ่งสองเรื่องเพื่อขายอยางเดียว แตผลิต แปรรูป จัดการใหเกิดการประกอบการในรูปแบบตางๆ เพื่อ
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ตอบสนองความตองการของทองถิ่นเปนหลัก แปลวาตองทําหลายๆ อยาง ตองมีขอมูล ตองวิจัยเอาเองวา ชุมชนกินอยูอยางไร
ซื้อกินซื้อใชอะไรบาง และจะทําอะไรเพื่อลดการซื้อกินซื้อใชลงใหไดสัก “เศษหนึ่งสวนสี่” ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ถามี
ขอมูลที่ชุมชนวิจัยเองก็จะพบวา มีมากกวานี้อีกที่ชุมชนทําเองได
6) มีกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจ วิสาหกิจชุมชนเกิดได สําเร็จไดดวย “ความรูและปญญา” ไมใชเพียงเพราะมีเงินมี
งบแลวจะเกิดได การใช “เงินนําหนาปญญาตามหลัง”อาจเกิดไดแตเพียงโครงการ แตไมอาจเกิดการพัฒนายั่งยืน การเรียนรู
จะทําใหเขาใจกระบวนการวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด และจะเขาใจขอสุดทายตอไปนี้ คือ
7) มีการพึ่งตนเองเปนเปาหมาย ถาไมมีการเรียนรูก็จะไมเขาใจความขอนี้ และจะคิดเพียงสั้นๆ วา ทําอยา งไรจึงจะ
ผลิตเยอะๆ ขายเยอะๆ จะไดเงินเยอะๆ ซึ่งก็เหมือนหลอกตัวเอง เพราะที่สุดก็วนไปมากับการผลิตแลวขายไมออก เปนหนี้เปน
สิน ทําใหทอ หมดกําลังใจ เลิกทําไปในที่สุด หันไปรับจาง หาเงินไปซื้ออยูซื้อกินเหมือนเดิม
ปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนาวิสาหกิจ
ปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาวิสาหกิจชุมชน คือ การสรางความรวมมือบนพื้นฐานของการแขงขัน
(Competition) โดยผูที่เกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจนั้นๆ จะตองมีการวางแผน กําหนดทิศทาง เปาหมายและกลยุทธในการ
พัฒนารวมกัน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรูตลอดจนทรัพยากรตางๆ ระหวางกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพ และผลิต
ภาพโดยรวม (Collective Efficiency / Productivity) ทั้งนี้ปจจัยที่ทําใหการพัฒนาวิสาหกิจ และการดําเนินงาน ประสบ
ผลสําเร็จ สรุปไดดังนี้
1. การมีความเขาใจรวมกันในทิศทางเชิงยุทธศาสตร (Strategic direction) ของผูที่เกี่ยวของในวิสาหกิจ รวมทั้งการ
รวมกันกําหนดและยอมรับในกลยุทธรวมเพื่อที่จะสรางเสริมความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจโดยรวม
2. การรวมกลุ ม ตองเกิด มาจาก ความริเ ริ่ม และความตองการของภาคธุร กิจเอกชนเป นสํ าคั ญ โดยมีภ าครั ฐใหการ
สนับสนุนและผลักดัน
3. ตองมีกลุมธุรกิจหลัก (Core Industry) ที่เปนแกนนําสําคัญ
4. มีทัศนคติที่ดี ความไววางใจ และความเชื่อมั่นระหวางสมาชิกในกลุม
5. การมีผูประสานความรวมมือและบริหารจัดการความสัมพันธของผูที่เกี่ยวของทุกฝายที่อยูในวิสาหกิจ
6. มีการประสาน และแบงบันผลประโยชนที่ยุติธรรมอันกอใหเกิดความพึงพอใจแกทุกฝาย (Win-Win)
7. การแสดงบทบาทที่เหมาะสมของผู ที่เกี่ ยวของทุกฝ ายในวิสาหกิจ โดยภาครัฐ ทําหน าที่เป นผูให การสนับสนุ นเชิ ง
นโยบายและโครงสรางพื้นฐานตางๆ เพื่อสรางบรรยากาศการแขงขันที่ดีของภาคเอกชน ในขณะที่ภาคเอกชนจะตอง
มีบทบาทในการผลั กดันวิสาหกิ จไปสูเ ปาหมาย ส วนภาคสภาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และพัฒ นา และสถาบั น
เฉพาะทางจะตองเปนแกนหลักในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะความรูของบุคลากรใหสนับสนุนการ
เติบโตของวิสาหกิจอธิบายถึงสิ่งที่ไดจากการศึกษาหรือวิจัย ผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล และการแสดงผลการ
ทดสอบสมมติฐาน และการวิจารณผลการวิจัย ซึ่งการรายงานผลการวิจัยและการวิจารณนั้น ควรยึดวัตถุประสงค
และสมมติฐานของการวิจัยเปนหลัก เพื่อชี้ใหเห็นวาผลการวิจัยไดบรรลุวัตถุประสงคอยางไรบางและสอดคลองกับ
สมมติฐานที่วางไวหรือไมอยางไร โดยเสนอหลักฐานขอมูลอยางเปนระเบียบและเขาใจงาย
สรุปและอภิปรายผล
การพัฒนาสูความยั่งยืนและเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน พบวา วิสาหกิจชุมชนเกิดจากการรวมกลุมของคนใน
ชุมชนทองถิ่นที่มีวิถีการดํารงชีวิต ความเปนอยู สังคมและวัฒนธรรมเดียวกันการรวมกลุมเพื่อจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน
เกิดจากสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐ โดยการนําภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและจากการเรียนรูของคนใน
ชุมชน ใชวัตถุดิบที่หาไดจากทองถิ่น กิจกรรมการผลิตมีความสัมพันธสอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชนคือเกิดจาก
พื้นฐานการประกอบอาชีพ วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น การศึกษาการดําเนินกิจกรรมของกลุมพบวากลุมที่มีผูนําเขมแข็ง
และไดรับการยอมรับและความเชื่อถือจากสมาชิกมากที่สุด และพบวาวิสาหกิจที่กําลังจะหมดสภาพมีผลมาจากขาดการบริหาร
จัดการทีด่ ี สมาชิกในกลุมไมสามารถตกลงเกี่ยวกับการดําเนินงานและการจัดสรรกําไรรวมกัน และสมาชิกไมไววางในการเขา
รวมทุนรวมกิจกรรมทําใหวิสาหกิจชุมชนมีความออนแอ และมีการแปรสภาพเปนกิจการสวนตัวโดยทุกวิสาหกิจชุมชนตองการ
ความชวยเหลือจากภาครัฐ ปญหาของวิสาหกิจชุมชนที่พบมากที่สุดคือปญหาดานการตลาด การขาดศักยภาพในการพัฒนา
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บรรจุภัณฑ ไมมีกิจกรรมสงเสริมการตลาด ไมมีสถานที่จัดจําหนายที่เหมาะสม ขาดเงินทุน สมรรถนะในการบริหารจัดการกลุม
ขาดแรงงานฝมือ และขาดการสงเสริมอยางตอเนื่องจากภาครัฐ
จากขอมูลทั้งหมดที่กลาวมา การพัฒ นาเพื่อให วิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็งนั้นตองนําความรูเรื่องการบริหารโซ
อุปทานไปสูกลุมวิสาหกิจชุมชนตาง ๆ เพื่อใหเขาใจกระบวนการชวยเหลือตัวเองตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา คือเริ่มตั้งแต
เมล็ดพันธ ตนกลา หรือพันธสัตว ปุย สารฆาแมลง หรืออื่น ๆ เพื่ อใหไดผลิตภัณฑมาเพื่อการจําหนาย การเพิ่มมูลคาสินคา
การจัดจําหนาย การหาเครือขายเพื่อจําหนายสินคาเปนตัดคนกลางออก ทุกขบวนการมีการลดตนทุนเพิ่มมูลสรางกําไรที่ยั่งยืน
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนของตนตอไป และเมื่อวิสาหกิจชุมชนของตนเองเข็มแข็งแลวควรพัฒนาไปสู เครือขายวิสาหกิจชุมชน
เพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนตอไป

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความเขมแข็งและเติบโตไดคือ
1. ควรเริ่มจากการสรางความรูการบริการจัดการาโซอุปทานในธุรกิจของตนเอง ไปสูโซอุปทานของกลุมวิสาหกิจ
เพื่อเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ภาครัฐควรใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนอยางใกลชิดและตอเนื่องในลักษณะของการให
ความชวยเหลือดานการใหความรูดานโซอุปทานของตนเอ ง และหาชองทางการการบริหารตนเองใหสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยรัฐฯมีบทบาทดังนี้
- ตนน้ํา รัฐฯ นําวัตถุดิบ ตนกลา มาใหประชาชนตอยอดโดยการเพาะเลี้ยงใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น ใหองคความรู
ในการดูแลจัดการ
- กลางน้ํา รัฐ ฯ ใหความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อใหมีสภาพคลอง
และเพิ่มมูลคาสินคา สรางกําไรที่ยั่งยืนตอไป
- ในสวนการจัดจําหนายรัฐควรเขามามีบทบาทในเรื่องการหาชองทางการจัดหนายพื้นที่การจัดจําหนาย การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ
3. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนคือการดําเนินกิจกรรมโดยยึดหลักการตามแนวคิดเศรษฐกิจกิจพอเพียงและการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยชุมชนเพื่อชุมชนซึ่งจะเปนที่มาของความยั่งยืนอยางแทจริง
4. การวางแผนในอนาคตเมื่อวิสาหกิจชุมชนของตนเองเข็มแข็งแลว ควรจัดตั้งเปนเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
ความยั่งยืนอยางมั่นคงตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ งนี้มี วัต ถุประสงคเ พื่อศึกษาป จจัย องคประกอบทางกายภาพของห องเรีย น การเปรี ยบเทีย บผั งพื้นของ
หองเรียน และการออกแบบแสงสวางที่สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู ของกลุมผูใชหองเรียนที่มีคุณลักษณะที่
แตกตางกันเพื่อเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่สอดคลองกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21ที่เปนสิ่ง
สําคั ญเป นอย างมาก ทั้ง นี้ เ นื่องจากการศึ กษาเป นรากฐานที่ สําคั ญ ของการพั ฒ นาประเทศโดยอาศั ย จุ ดประสงค ข องการ
ออกแบบตกแตงภายในเปนการปรับปรุงเพื่อใหมีหนาที่และประโยชนใชสอยที่ดีขึ้น และเปนการเพิ่มความสวยงามใหแกที่วาง
ซึ่ง องคป ระกอบ (Interior Element) ประกอบด วยการจัด องค ประกอบพื้ นที่ และสภาพแวดล อมทางกายภาพในด าน
บรรยากาศ (Ambient) มีความสําคัญตอความสัมพันธระหวางมนุษยกับการรับรูรูปลักษณของสภาพแวดลอม และอยูในฐานะ
ที่เปนขาวสารที่กอใหเกิดการรับรูประโยชนใชสอยพื้นที่ การรับรูสภาพแวดลอมกายภาพที่เกี่ยวของกับงานออกแบบจึงเปนการ
รับรูทางทัศนาการเปนสําคัญ ซึ่งสภาพแวดลอมภายในหองเรียนก็เปนอีกความจําเปนหนึ่งที่สําคัญ ที่ผูออกแบบควรใหความ
สนใจในการกํ าหนดรายละเอี ย ดขององคป ระกอบ และจัด ระเบี ยบป จจั ยองคป ระกอบทางสภาพแวดลอมกายภาพ เพื่ อ
กอใหเกิดรูปลักษณของสภาพแวดลอมที่สามารถสนับสนุนหรือสงเสริมดานการเรียนรูของผูเรียนในอีกทางหนึ่ ง และที่สําคัญ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนไปจากเดิม รูปแบบการเรียนรูในหองเรียนเปลี่ยนจากการถายทอดหรื อบอกความรู มาเปน
เรียนโดยผูเรียนทํากิจกรรมเพื่อสรางความรูความเขาใจขึ้นในสมองและจิตใจของตน
คําสําคัญ: สภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน, การศึกษาในศตวรรษที่ 21, การจัดองคประกอบเชิงพื้นที่
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Abstract
This research aimed to study the determinant of physical components of the classroom,
comparative floor plan analysis, and lighting design that can enhance learning of the different student
groups. The research will guide the physical classroom design corresponding to 21stcentury education. The
purpose of the design is improved to provide better function and usefulness, and more beauty to the
space. The interior elements comprise the spatial configuration and the ambient atmosphere of physical
environment which relate between man and the perception. Moreover, there are the cues causing the
perception to physical environment associated with the design. The Classroom Physical Environment is
imperative that one, the design should pay attention to the details of the composition and organize the
physical elements of the environment. That contributes to the appearance of the environment whereit
supports or promotes the learning of the students. Moreover, the education in the 21st century has
changed. Learning styles in the classroom changed from a relay of knowledge to the study by group
activities.
Keywords: The Classroom-Physical Environment, Education in the 21st Century, Spatial Configuration
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บทนํา
การออกแบบเปนการแสดงออกของความคิดหรือการปฏิบัติงานศิลปะ ซึ่งผูออกแบบจะตองทําความเขาใจ และนํา
หลักการออกแบบไปใชเปนแนวทางพิจารณาการออกแบบอยางสรางสรรค ซึ่งการออกแบบตกแตงภายใน มีความสอดคลอง
กับขอมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับการจัดวางองคประกอบดานเฟอรนิเจอรขึ้นเพื่อใหมีความสอดคลองกับการใชงาน จุดประสงคของ
การออกแบบตกแตงภายในเปนการปรับปรุงเพื่อใหมีหนาที่และประโยชนใชสอยที่ดีขึ้น และเปนการเพิ่มความสวยงามใหแกที่
วางเปลา (Francis D.K. Ching, 1987) ซึ่งองคประกอบ (Interior Element) ประกอบดวยการจัดองคประกอบพื้นที่ และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพในดานบรรยากาศ (Ambient) สภาพแวดลอมทั่วไปในงานสถาปตยกรรม มีความสําคัญตอ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับการรับรูรูปลักษณของสภาพแวดลอมนั้นๆ และอยูในฐานะที่เปนขาวสารที่กอใหเกิดการรับรู
ประโยชนใชสอยพื้นที่ การจัดระเบียบปจจัยองคประกอบตางๆ ทางกายภาพที่แตกตางกันนั้น ทําใหเกิดการรับรูรูปลักษณของ
สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน มนุษยรับรูขาวสารของสภาพแวดลอมกายภาพ ดวยคุณสมบัติขององคประกอบทางกายภาพ
ตางๆ เชน รูปทรง ขนาด ลักษณะพื้นผิว สี เปนตน (ปรีชญา ครูเกษตร. 2553)การรับรูสภาพแวดลอมกายภาพที่เกี่ยวของกับ
งานออกแบบจึงเปนการรับรูทางทัศนาการเปนสําคัญ ขาวสารเพื่อการรับรูสภาพแวดลอมกายภาพดังกลาว จะเต็มไปดวย
ความหลากหลายและความซับซอน จากปจจัยองคประกอบที่มีจํานวนมากมายและหองเรียนก็เปนสภาพแวดลอมหนึ่ง ที่
ผูออกแบบควรใหความสนใจในการกําหนดรายละเอียดขององคประกอบ
และจัดระเบียบปจจัยองคประกอบทาง
สภาพแวดลอมกายภาพ เพื่อกอใหเกิดรูปลักษณของสภาพแวดลอมที่สามารถสนับสนุนหรือสงเสริมดานการเรียนรูของผูเรียน
ในอีกทางหนึ่ง เนื่องจากมีการใชงานจากกลุมคนจํานวนมาก และที่สําคัญการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนไปจากเดิม
(ศตวรรษที่ 20) อยางมากมาย รูปแบบการเรียนรูในหองเรียนเปลี่ยนจากการถายทอดหรือบอกความรู มาเปนเรียนโดยผูเรียน
ทํากิจกรรมเพื่อสรางความรูความเขาใจขึ้นในสมองและจิตใจของตน หองเรียนจึงตองเปลี่ยนจาก “หองเรียนโดยครูสอนหนา
ชั้น” มาเปน “หองเรียนโดยผูเรียนลงมือทําเปนทีม” การออกแบบหองเรียนจึงตองเปลี่ยนไป จากออกแบบหองเรียนเปน
ออกแบบหองทํางาน (studio) เพราะเวลานี้ผูเรียนตองเรียนโดยการทํางานหรือเรียนโดยลงมือทํา
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการออกแบบแสงสวาง
- ประเภทของแสง
- รูปแบบของแสง
แนวความคิดเกี่ยวกับองคประกอบสถาปตยกรรม
- การจัดองคประกอบเชิงพื้นที่
- สภาพแวดลอมดานบรรยากาศ

แนวความคิดเกี่ยวกับอการศึกษาในศตวรรษที่ 21

แนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเปรียบเทียบผังพื้น
- การแบงประเภทของผังพื้น
- การจัดกลุมรูปแบบผังพื้น

แนวความคิดที่เกี่ยวกับการประเมินผลหลังการเขาครอบครองพื้นที่
- ความตองการในสภาพแวดลอม
- ลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรม
- ลักษณะสภาพแวดลอม

แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรูสภาพแวดลอม
- การใชรูปภาพ Stimuli (สิ่งเรา)
- การรับรูของแตละบุคคล

แนวความคิดและทฤษฏีดานกรอบการเคลื่อนไหวของรางกาย
ประเมินขนาดพื้นที่รอบๆการเคลื่อนที่ของคนในการทํากิจกรรม

ผลสรุปของการศึกษาวิจัยและเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมภายในหองเรียน
ที่สอดคลองกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ภาพที่ 1แสดงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของในการวิจัย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
ศึกษาและเปรียบเทียบผังพื้นของหองเรียน องคประกอบทางทางกายภาพของหองเรียน และปจจัยดานการ
ออกแบบแสงสวาง ที่สอดคลองกับความตองการของผูใชพื้นที่ภายในหองเรียน ที่มีคุณลักษณะที่แตกตางกันเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการออกแบบสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่สอดคลองกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ตัวแปร
1. รูปแบบของแสง
2. ชนิดของแสง
3. สีของแสง
ประเด็นดานแสงสวาง

ประเด็นเชิงพื้นที่

การออกแบบสภาพแวดลอมภายในหองเรียน
ที่สอดคลองกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ประเด็นประเด็นการรับรู

ผูสอนและ
ผูเรียน
ลักษณะ
บุคคล
พื้นฐาน
ดานศิลปะ

ตัวแปร
1.รูปแบบหองที่มีอยู
2.กิจกรรมและปญหา
ที่เกิดขึ้น
3.ความเชื่อมโยง
ระหวางพื้นที่
4.ขนาดพื้นที่ของ
กิจกรรม
ตัวแปร
1. สี
2. วัสดุ
3. สิ่งของตกแตง
4. การตกแตงภายใน
(สไตล)
5. ชองเปด

ภาพที่ 2แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่สอดคลองกับ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21โดยวิธีการศึกษาทั้งขอมูลจากเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ศึกษาขอมูลโดยการสํารวจ
ภาคสนาม รวมกับการประเมินผังพื้นสภาพแวดลอมทางกายภาพดานการเรียน การวิจัยแบบกึ่งทดลอง และการทดสอบดวย
แบบสัมภาษณที่มีรูปภาพประกอบ การวิจัยนี้จึงมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
การรวบรวมขอมูลเบื้องตนดวยการทบทวนวรรณกรรม ทําการศึกษาเบื้องตนจากเอกสารคนควา
ทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของในสามสวน คือ สวนแรกเกี่ยวรูปแบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สวนที่สอง
เกี่ยวกับการจัดองคประกอบเชิงพื้นที่ สวนที่สามเปนการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูของบุคคลตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่อ
ทราบถึงตัวแปรและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 2
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยแบงการศึกษาออกเปน 3 สวนหลักๆ ดังนี้
1) ทําการศึกษาเบื้องตนกับรูปแบบของผังพื้นทีท่ ี่มีอยูในปจจุบัน จากการสํารวจ เพื่อทําการ
จําแนกประเภท และเพื่อหากลุมตัวอยางรูปแบบผังพื้นหองโดยการสังเกต ถายภาพ วัด
ขนาดพื้นที่ และจดบันทึก
2) ทําการศึกษาเบื้องตนกับรูปแบบพื้นที่ รูปแบบของกิจกรรม พฤติกรรม ความเชื่อมโยง
ระหวางพื้นที่ ภายในสภาพแวดลอมทางกายภาพดานการเรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ
ผูใชพื้นที่ ถายภาพ บันทึกภาพ วัดขนาดพื้นที่ และจดบันทึก
3) สํารวจสภาพแวดลอมดานการเรียนที่มีคุณลักษณะของแสงที่แตกตางกัน ในประเด็นหลัก 2
ประเด็น คือ รูปแบบของแสงธรรมชาติ และแสงประดิษฐ เพื่อใชเปนพื้นที่ในการทดลอง
โดยการสังเกต ถายภาพ และบันทึกภาพ
ขั้นตอนที่ 3
เมื่อศึกษาขอมูลทั้ง 3 สวนแลว ผูวิจัยทําการวิเคราะหและประเมินในสวน 2 สวน ตอไปนี้
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1) การเปรียบเทียบการวิเคราะหผังพื้นทั้งหมด เพื่อ (1) ทดสอบแนวทางมาตรฐานของพื้นที่ใน
อาคารที่ใชงานจริง (2) สํารวจความแตกตาง และความคลายคลึงกันของความสัมพันธเชิง
พื้นที่ เชน วิธีการจัดพื้นที่ วิธีการเชื่อมโยงพื้นที่ และประเภทของการใชพื้นที่รวมกัน
2) ประเมินสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เปนกรณีศึกษาเพื่อทราบถึงลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรมของผูใชงาน ลักษณะสภาพแวดลอม และความตองการใน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อสรางเครื่องมือในการ
ทดลอง
ขั้นตอนที่ 4
เมื่อทราบถึงลักษณะทางกายภาพที่จําเปนตอการสนับสนุนกิจกรรมพฤติกรรมการใชสอยภายใน
แลว ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) แบบสัมภาษณ และ 2) แบบทดสอบใน 3 ประเด็น ไดแก รูปภาพ Stimuli
(Plan 3d) รูปภาพ Stimuli (Simulation 3d) และแบบทดสอบดานแสง ที่มีลักษณะไปในเชิงเปรียบเทียบ ทําการเก็บขอมูล
กับกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของผูใชพื้นที่ภายในหองเรียนเพื่อทราบถึงการรับรูของบุคคลตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ขั้นตอนที่ 5
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง แบงออกเปน 3 ประเด็น
ดังนี้
1) การวิเคราะหโดยวิธีบีเอ็มอี (Body Motion Envelop-BME) และการวัดขนาดสัดสวนของ
พื้นที่กึ่ง 3 มิติ ในการรายงานผลการทดลอง เพื่อทราบถึงขนาดสัดสวนของพื้นที่ที่
เหมาะสมกับลักษณะพฤติกรรมที่มีผลเชิงพื้นที่ โดยเสนอแนะเปนปริมาณพื้นที่ในการทํา
กิจกรรมขั้นต่ํา และยังสามารถทํากิจกรรมไดอยางปลอดภัยและเสร็จสมบูรณ และทําการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสัมภาษณ
2) การวิเคราะหขอมูลสามารถแบงขั้นตอนออกเปน 2 สวน ไดแก
(1) การวิเคราะหขอมูลดวยการประเมินรูปแบบพฤติกรรม และกระบวนการของผูใช
สภาพแวดลอมในสวนพื้นที่ที่เปนพื้นที่ทดลอง ที่ไดจากการสังเกต บันทึกภาพเครื่องไหว
และถายภาพ บันทึก เพื่อทราบถึงลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรมของผูเรียน รวมถึงปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้น
(2) การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการเชิงเปรียบเทียบ ดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard – Deviation)
และความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยระดับความนิยมกับกลุมตัวอยางในแตละรูปแบบที่
แตกตางกัน โดยใชการวิเคราะหแบบที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis
of Variance; ANOVAs) ทั้งนี้กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ 0.05 คือ คาความ
เชื่อมั่นที่ 95%
ขั้นตอนที่ 6
สรุปผล และเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่สอดคลองกับ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21
ซึ่งมีกลุมตัวอยาง 2 ประเภท ไดแก 1) ประเภทรูปแบบผังพื้นหอง และ2) ประเภทกลุมบุคคล สามารถอธิบาย
รายละเอียด ไดดังนี้ คือ
1) ประเภทรูปแบบผังพื้นหอง ขอบเขตการวิจัยจะมุงเนนศึกษาเฉพาะหองเรียนที่ไดจากการสํารวจเบื้องตน พบ
รูปแบบหองจํานวน 7 รูปแบบ(C1-C7) ซึ่งทั้งหมดนี้มีความแตกตางในเรื่องของการจัดองคประกอบเชิงพื้นที่ (Floor
PlanConfiguration)ที่แตกตางกันได 4 สวนดังนี้ คือ
(1) สวนทางเขา (Entrance)
(2) สวนพื้นที่บรรยาย (Lecture Area)
(3) สวนพื้นที่ผูเรียน (Student Area)
(4) สวนทางสัญจร (Circulation)
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Lecture Area
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ภาพที่ 3แสดงผังพื้นรูปแบบหองเรียน
2) ประเภทกลุมบุคคล ในการวิจัยครั้งนี้มุงเนนศึกษาความตองการที่แทจริงของผูใชงาน ทั้งที่เปนผูส อนและผูเรียน
ซึ่งกลุมตัวอยางสําหรับตอบแบบสัมภาษณ เพื่อทราบถึงความตองการและความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ จาก
แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใช ที่วาความพึงพอใจจะเปนไปตามความแตกตางระหวางบุคคล และปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจ คือ อายุ เพศ การศึกษา (พวงเพชร โชติยานนท และอรษา ฉวาง, 2542 อางในภาสิต ลีนิวา,
2546) รวมถึงจากผลการศึกษาของ Robert Gifford, Donald W. Hine, Werner Muller-Clemm, D’Arcy J. Reynolds,
JR. และ Kelly T. Shaw พบวาการรับรูระหวางสถาปนิกกับบุคคลทั่วไป มีการรับรูทางการมองเห็นแตกตางกันอยางสิ้นเชิง
เห็นไดวาพื้นฐานศิลปะหรือการออกแบบก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดความคิดเห็นที่แตกตางเชนกัน
ผูวิจัยใชวิธีการแบงกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยแยกกลุมของลักษณะบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดความ
แตกตางในการรับรู และความพึงพอใจ และทําการเลือกกลุมตัวอยาง เพื่อหาตัวแทนจากการแยกกลุมตัวอยาง ซึ่งแบงเปน 2
กลุม คือ
กลุมที่ 1
กลุมผูสอน โดยเลือกตัวแทนของกลุมตัวอยางที่เปนอาจารยผูสอนในระดับมหาวิทยาลัย
กลุมที่ 2
กลุมผูเรียน ผูวิจัยใชวิธีการแบงกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยแยกกลุมของลักษณะบุคคล
ที่มีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดความแตกตางในการรับรู และความพึงพอใจ และทําการเลือกกลุมตัวอยาง เพื่อหาตัวแทนจากการ
แยกกลุมตัวอยาง ซึ่งแบงเปน 2 กลุม คือ
1) กลุมที่มีพื้นฐานทางศิลปะ หรือการออกแบบ โดยผูวิจัยกําหนดตัวแทนของกลุม เปน
นักศึกษาที่กําลังศึกษาทางดานศิลปะ หรือการออกแบบในระดับปริญญาตรี จํานวน 30 คน
เพื่อเปนตัวแทนกลุมที่มีการรับรูดานศิลปะ และการออกแบบ โดยการสุมตัวอยางในกลุมนี้
ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยเลือกตัวอยางของ
นักศึกษาในกลุมสาขาวิชาออกแบบ จากนั้นใชตารางเลขสุม จนไดกลุมตัวอยางครบตาม
จํานวนที่ตองการ
2) กลุมที่ไมมีพื้นฐานทางศิลปะ หรือการออกแบบ ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นๆ ทั่วไป เพื่อเปนตัวแทนกลุม จํานวน 30 คน โดยผูวิจัยใชวิธีการ
สุมกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) เพื่อใหไดตามลักษณะของกลุมตัวอยางที่
ตองการ จากนั้นจึงสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ตอไปใหครบตาม
จํานวนที่ตองการ ณ จุดที่มีการเก็บรวมรวมขอมูล
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สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล
ในการวิจัยตามวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบผังพื้นของหองเรียน องคประกอบทางทางกายภาพของ
หองเรียน และปจจัยดานการออกแบบแสงสวาง จากการสํารวจความตองการของผูใชงาน พบวาสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ดานการเรียนเปนสวนหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการ
สรางบรรยากาศในสภาพแวดลอมทางกายภาพดานการเรียน จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่ งสามารถประมวลผลกิจกรรม และ
ความตองการของผูใชหองเรียนไดดังนี้
1. ชวยสงเสริมใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางราบรื่น เชน หองเรียนที่ไมคับแคบจนเกินไป ทําใหผูเรียนเกิดความ
คลองตัวในการทํากิจกรรม
2. ชวยสรางเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงามและความมีระเบียบวินัยใหแกผูเรียน เชน หองเรียนที่สะอาด โตะเกาอี้ที่จัดไว
อยางเปนระเบียบ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน ผุเ รียนจะสามารถซึมซับสิ่งเหลานี้ไวโดยไมรูตัว
3. ชวยสงเสริมสุขภาพที่ดีใหแกผูเรียน เชน มีแสงสวางที่เหมาะสม มีที่นั่งไมใกลกระดานมากเกินไป มีข นาดโตะและ
เกาอี้ที่เหมาะสมกับวัย รูปรางของผูเรียน เปนตน
4. ชวยสงเสริมการเรียนรู และสรางความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เชน การตกแตงหองเรียนดวยผลงานของผูเรียน
เรียน การตกแตงหองเรียนดวยตัวอยางงาน เปนตน
5. ชวยสงเสริมการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม เชน การฝกใหมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน การฝกใหมีอัธยาศัยไมตรีในการ
อยูรวมกัน เปนตน
กลาวโดยสรุปไดวา การสรางบรรยากาศในสภาพแวดลอมทางกายภาพดานการเรียน ผังพื้นของหองเรียน และปจจัย
ดานการออกแบบแสงสวาง จะชวยสงเสริมและสรางเสริมผูเรียนในดานสติปญญา รางกาย อารมณ และสังคมไดเปนอยางดี
ทําใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงคที่กําหนดไวได
สวนผลการวิจัย เรื่ องสภาพในป จจุ บั นและป ญ หาด านการเรี ย นการสอนของผู ส อน สรุ ปได วา สภาพแวดล อมทาง
กายภาพด านการเรียนตองมี ลักษณะทางกายภาพที่อํานวยความสะดวกตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูสร างความสนใจและ
ศรัทธาตอการเรียน นอกจากนีย้ ังชวยสรางการปฏิสัมพันธระหวางกลุมผูเรียนและระหวางผูสอนและผูเรียน สิ่งเหลานี้จะชวย
สรางบรรยากาศการเรียนไดดี ซึ่งจากการศึกษาผูวิจัยสามารถแบงประเภทของบรรยากาศในสภาพแวดลอมทางกายภาพดาน
การเรียนได 2 ประเภทคือ
1. บรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere) บรรยากาศทางกายภาพ หรือบรรยากาศทางดานวัตถุ หมายถึง
การจัดสภาพแวดลอมตางๆ ภายในหองเรียนใหเปนระเบียบเรียบรอย นาดู มีความสะอาด มีเครื่องใช และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ที่จะสงเสริมใหการเรียนของผูเรียนสะดวกขึ้น เชน หองเรียนมีขนาดเหมาะสม แสงเขาถูกทาง และมีแสงสวาง
เพียงพอ กระดานดํามีขนาดเหมาะสม โตะเกาอี้มีขนาดเหมาะสมกับผูเรียน เปนตน
2. บรรยากาศทางจิตวิทยา (Psychological Atmosphere) บรรยากาศทางจิตวิทยา หมายถึง บรรยากาศทางดาน
จิตใจที่ผูเรียนรูสึกสบายใจ มีความอบอุน มีความเปนกันเอง มีความสัมพันธอันดีตอกัน และมีความรักความศรัทธาตอผูสอน
ตลอดจนมีอิสระในความกลาแสดงออกอยางมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน
และลักษณะของสภาพแวดลอมทางกายภาพดานการเรียน ที่สอดคลองกับความตองการของผูใชงานนั้น สามารถสรุป
ไดดังนี้
1) สภาพแวดลอมทางกายภาพดานการเรียนควรมีสีสันที่นาดู สบายตา อากาศถายเทไดดี ถูกสุขลักษณะ
2) จัดโตะ เกาอี้และสิ่งที่ที่อยูในสภาพแวดลอมทางกายภาพดานการเรียน ใหเอื้ออํ านวยตอการเรียนการสอน และ
กิจกรรมประเภทตางๆ
3) การสรางบรรยากาศในสภาพแวดลอมทางกายภาพดานการเรียนใหรูสึกถึงความอบอุน เปนกันเอง ใหความรูสึก
ผอนคลาย
จากการศึกษารูปแบบเชิงพื้นที่สภาพแวดลอมทางกายภาพดานการเรียน ในประเด็นที่เปนตัวชี้วัดเชิงพื้นที่ที่มีความ
แตกตางกันในดานรูปแบบเชิงพื้นที่ ในสวนทางเขา สวนพื้นที่บรรยาย สวนพื้นที่ผูเรียน และทางสัญจร เปนกรณีศึกษา โดย
การสํารวจ พบวาทั้งสองกลุมมีความนิยมในผังพื้นของสภาพแวดลอมทางการเรียนในการจัดตําแหนงของสวนทางเขา สวน
พื้นที่บรรยาย สวนพื้ นที่ผูเรี ยน และทางสัญจรในรูปแบบเดีย วกันทั้ง สองกลุ ม คือระหวางตําแหนงของสวนทางเขาบริเวณ
ดานหนา และดานขางหลัง เขา-ออกไดสองทาง (C3) อาจอันเนื่องมาจากผูเรียนที่ตองการออกไปทําธุระสวนตั วจะไมตองเดิน

678

ไกล สามารถใชงานไดสะดวกและรวดเร็วกว า สําหรับกรณีผูใช งานในแบบผู บรรยาย อาจอันเนื่ องมาจากตําแหนงของเข า
ดานหนาอยูใกลจึงทําใหสะดวกตอการใช อีกนัยหนึ่งเมื่อมีทางเขาดานหลังดวยก็จะทําใหผูเรียนไมตองเดินผานสวนบรรยายใน
ระหวางการบรรยายในกรณีที่ ผูบรรยายอาจเข าเรีย นชา หรือตองการออกไปทําธุ รกิจส วนตัวนอกห องเรี ยน ซึ่ งจะทํ าใหไ ม
รบกวนสายตาผูเรียนคนอื่น
Board Projector

Lecture Area

Seat

Seat

Entrance & Q

Seat

Entrance & Q

ภาพที่ 4แสดงผังพื้นรูปแบบหองเรียน 1-C ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและผลการเปรียบเทียบความนิยมของกลุมตัวอยางตอการจัดพื้นที่สวนตางๆภายในหอง
การจัดพื้นที่เปรียบเทียบ
1. ระหวางตําแหนงของสวนทางเขาดานหนาขางของ
หอง (1A) และดานหลังขางของหอง (1B)
2. ระหวางตําแหนงของสวนทางเขาดานหนาขางของ
หอง (1A) และบริเวณดานหนา และดานขางหลัง
เขา-ออกไดสองทาง (1C)
3. ระหวางตําแหนงของสวนทางเขาดานหลังขางของ
หอง (1B) และบริเวณดานหนา และดานขางหลัง
เขา-ออกไดสองทาง (1C)
4. ระหวางตําแหนงของสวนทางเขาดานหลังของหอง
(1D) และดานหนาของหอง (1E)
5. ระหวางตําแหนงของสวนทางเขาดานหลังของหอง
(1D) และบริเวณดานหลังหอง เขา-ออกไดสองทาง
(1F)
6. ระหวางตําแหนงของสวนทางเขาดานหลังของหอง
(1E) และบริเวณดานหลังหอง เขา-ออกไดสองทาง
(1F)
7. ระหวางตําแหนงของสวนทางเขาบริเวณดานหลัง
หอง เขา-ออกไดสองทาง (1F) และบริเวณดานหนา
และดานขางหลัง เขา-ออกไดสองทาง (1C)

กลุมตัวอยาง
ผูเรียน
ผูส อน
Mean SD. Mean SD.

Sig.

คาเฉลี่ย
โดยรวม

(t-test)

6.2

.000*

7.4

3.6

5.0

3.6

8.3

2.9

8.0

2.9

8.2

.158

8.0

3.2

8.1

3.0

8.1

.739

3.1

3.6

3.7

3.4

3.4

.106

8.2

3.0

8.3

3.0

8.3

.454

8.4

4.0

8.3

3.0

8.4

.456

8.0

3.2

8.1

3.7

8.1

.155
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จากตารางผลของการศึกษาการเปรียบเทียบความนิยมของกลุมตัวอยางตอการจัดพื้นที่สวนตางๆ
ภายในหอง
ผูใชงาน ทั้ง 2 กลุม ทั้งผูเรียนและผูส อน มีความพึงพอใจไปในทิศทางเดียวกันแตกตางกันไมมากนัก ในระดับเล็กนอยคอนไป
ทางปานกลางแตจะเห็นวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความนิยมระหวางผูใชงานทั้ง 2 แบบในประเด็นการ
ทดสอบเรื่องการจัดพื้นที่สวนทางเขาสูภายในหองเรียน ระหวางตําแหนงของสวนทางเขาดานหนาขางของหอง (1A) และ
ดานหลังขางของหอง (1B) พบวาผูใชงานทั้ง 2 แบบมีระดับความนิยมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (sig.000*) เพียงขอเดียว
เทานั้น สวนในการเปรียบเทียบอื่นๆ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ(p>.05) ดังตารางที่ 1
สรุปไดวาผูเรียนและผูสอนนั้น พบวามีความนิยมในผังพื้นของสภาพแวดลอมทางการเรียนในการจัดตําแหนงของ
สวนทางเขา สวนพื้นที่บรรยาย สวนพื้นที่ผูเรียน และทางสัญจรในรูปแบบเดียวกันทั้งสองกลุม คือระหวางตําแหนงของสวน
ทางเขาบริเวณดานหนา และดานขางหลัง เขา-ออกไดสองทาง เนื่องจากการออกแบบผังพื้นภายในสภาพแวดลอมทาง
กายภาพดานการเรียน ที่สอดคลองตอความตองการของผูใชมีสวนสําคัญในการสงเสริมความสนใจใหแกผูเรียน เปนแรงจูงใจ
ภายนอกที่กระตุนใหผูเรียนรักการอยูรวมกันในชั้นเรียน และชวยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติอันดีงามใหแก
ผูเรียน สามารถสงเสริมใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และยังชวยสรางความสนใจ ตลอดจนชวย
สรางเสริมความมีระเบียบวินัยใหแกผูเรียนอีกดวยซึ่งสภาพแวดลอมทางกายภาพดานการเรียนเปนสวนหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียน
เกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการสรางบรรยากาศในสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ดานการเรียน จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
ขอเสนอแนะ
การศึ กษาและเปรี ย บเที ย บผั ง พื้ น ของห อ งเรี ย น เป นการวิ จั ย ในตอนต น ของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส ว นการศึ ก ษา
องคประกอบทางกายภาพของหองเรียน และปจจัย ดานการออกแบบแสงสวาง ที่สอดคลองกับความตองการของผูใชพื้ นที่
ภายในหองเรียน ที่มีคุณลักษณะที่แตกตางกัน อยูในขั้นตอนกระบวนการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นถัดไป
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ปจจัยการออกแบบบุคลิกตัวละครที่สงผลตอการรับรูทางอารมณ
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยดานการออกแบบ เรื่อง ปจจัยการออกแบบบุคลิกตัวละครที่สงผลตอการรับรูทางอารมณมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยองคประกอบของบุคลิกตัวละครที่สงผลตอการรับรูขอมูลขาวสารและสามารถเชือ่ มโยงการ
รับรูของผูบริโภคในการสงเสริม ประชาสัมพันธชุมชนโดยกําหนดปจจัยการรับรูที่สงผลตอการออกแบบบุคลิกตัวละครซึ่งคาด
วาจะไดแนวทางการออกบุคลิกตัวละครที่นาสนใจ และเปนที่รูจักแกเด็กและเยาวชนสมัยใหม
วิธีดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลวิเคราะหขอมูลดวยวิธีหาคาเฉลี่ยและคารอยละ เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลาย ผูวิจัยไดเลือกใชกลุมตัวอยาง 2 ประเภท
คือ กลุมตัวอยางตางจังหวัด โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และกลุมตัวอยางในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
คนหาความแตกตางในการใชสื่อประชาสัมพันธดวยงานกราฟกของบุคลิกตัวละคร นอกจากนั้นผูวิจัยยังแบงกลุมตัวอยาง
กลุมใหญดังกลาวขางตนออกเปนกลุมยอย 3 กลุม คือ เด็ก ผูใหญและ ผูสูงอายุ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผูบริโภคโดยนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและทําการสังเคราะหเพื่อคนหาแนวทางการออกแบบบุคลิกตัวละครที่สามารถสื่อสาร ถายทอดขอมูล
และประชาสัมพันธไดอยางรวดเร็วและตรงประเด็น
ผลของการวิจัยบุคลิกตัวละครที่สงผลตอการรับรูทางอารมณ จากความตองการกลุมเปาหมายสามารถสรางความ
ดึงดูดความสนใจและสื่อสารเขาถึงอารมณไดเปนอยาดีในงานวิจัยนี้ประกอบดวยรูปลักษณแบบสัตวมีบุคลิกภาพแบบเฉพาะตัว
ดูโดดเดน เรื่องราวที่ถายทอดแบบคูหูผจญภัย สามัคคีไมโดดเดี่ยว รวมทั้งการใชวิถีชีวิตตามอยางชุมชนนั้นๆสื่อสารดวย
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่สนุกสนาน และอาหารรสจัดของคนอีสานซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนดานการ
ออกแบบดวยสีสันที่จัดจาน สื่อสารถึงความสนุกสนานใหกับงานสื่อประสัมพันธองคกรสงเสริมสินคาเพื่อการขายและชวย
สืบสานสรางภาพลักษณที่ดีในแกชุมชนได
คําสําคัญ: บุคลิกตัวละคร, ชุมชน, การรับรูทางอารมณ
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Abstract
Character Design will communicate an understanding of the local community and the lifestyle of
the people. It will also help to communicate to people, who are outsiders, deciding to buy the products.
Different styles of each locality can express identity, culturally and socially. How to create local character
for promotion is important, something special, that is easy to recognize. For this reason, character design
is a clear form, easy to understand and stimulates emotions. Therefore, the character design relates to
the designs such as graphics, products, packaging and multimedia. Now, many businesses and events like
to use the character design created for their image. For example, for the Olympics, there are many
designs that use character design to promote their event. In 2012, Olympic was in London. The mascots
were Wenlock and Mandeville; they promoted the product and event. Character design used the steel
image, inspired by London's black taxis, the five colors of the Olympic rings, etc. This image promoted
Olympic event with a different idea, but could be used to identify the local community.
In Thailand, there are differences Thai local and cultural. In this research, we had studied
character design factors that affect the perception of information for promoting their culture and indeed
perception factors with character design, which were the research objectives.
Keywords: Character Design, Community, Emotion
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บทนํา
การสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับชุมชนมีหลากหลายรูปแบบทั้งที่เปนการสงเสริมดานการออกแบบทองเที่ยวและ
บริการตางๆของชุมชน เพื่อใชเปนเครื่องมือสื่อสารใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคลภายในและภายนอก ใหรูจักชุมชนไดมากและ
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความตองการนี้ยังมีอยางตอเนื่องอยูในหลายๆชุมชนทั้งในตัวเมืองและตางจังหวัดเพื่อชวยสงเสริมประชาสัมพันธ
การประกอบอาชีพสินคาบริการหรือสิ่งอื่นๆที่ทางชุมชนตองการเผยแพรใหคนนอกชุมชนไดรูจักตัวตนและรากเหงารวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สามารถนํามาตอยอดสรางรายไดเพื่อความเปนอยูที่ดีของคนในชุมชน
การออกแบบเปนศาสตรอยางหนึ่งที่สามารถสรางสรรคความแตกตางและเอกลักษณเฉพาะตัวใหกับสินคา บริการ
ตางๆที่ตองการสื่อสารหรือนําเสนอใหเปนที่รูจักหรือสรางกระแสและความนิยมความนาเชือ่ ถือความไววางใจไดเปนอยางดี
แตการนําแนวคิดในการออกแบบไปใชไดอยางเหมาะสมของแตละชุมชนจําเปนตองศึกษาถึงความตองการของเจาของสินคา
หรือชุมชน อีกทั้งความตองการของผูบริโภคที่จะรับรูขอมูลการสื่อสารของชุมชนไดมากนองเพียงไรดวย การนําเสนอชุมชน
ใหเปนที่รูจักเพื่อการสื่อสารขอมูลและประชาสัมพันธชุมชนนั้นการออกแบบบุคลิกตัวละครเปนทางเลือกที่เขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดงายซึ่งสวนใหญนําเสนอผานตัวการตูนและคารแร็กเตอรงายๆสบายๆดวยความรูสึกเปนมิตรทําใหผูพบเห็นเปดใจรับขอมูล
ขาวสารการประชาสัมพันธตางๆไดงายไปดวยการออกแบบบุคลิกตัวละคร(Character Design) ที่สามารถทําใหถายทอด
ขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธใหกับชุมชนไดอยางสมบูรณ จึงเปนที่นาสนใจที่จะศึกษาและหาแนวทางการออกแบบที่
สามารถสรางสรรคบุคลิกตัวละครใหสอดคลองกับความตองการในการใชงานไดมากที่สุดปจจัยและองคประกอบของบุคลิกตัว
ละครที่สงผลตอการรับรูขอมูลขาวสารรวมทั้งการเชื่อมโยงการรับรูของผูบริโภคในการสงเสริมประชาสัมพั นธชุมชน เพื่อหา
แนวทางการออกแบบบุคลิกตัวละครใหตรงความตองการและสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทั้งการนําบุคลิคตัวละครใชเ ปน
ตัวแทนในงานตางๆเชนการแขงขันกีฬาการขายสินคาหรือบริการการนําเสนอโครงการเปนตน
กลุมเปาหมายที่แตกตางกันยอมทําใหไดขอมูลเพื่อการออกแบบที่เหมาะสมแตกตางกันไปการวิจัยในครั้งนี้ ไดเลือก
กลุมเปาหมายในแตละภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งแบงออกเปน4 ภูมิภาคโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาค
อีสานภาคนี้มีลักษณะภูมิประเทศขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเดนราเริงสนุกสนานเปน
กันเองอยางชัดเจนมีความเปดเผยสูงทําใหมีบุคลิกเฉพาะตัวที่ชัดเจนที่สุดรวมทั้งวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นที่สามารถนํามาใชใน
การออกแบบและสรางสรรคบุคลิกตัวละครที่นาสนใจได โดยการออกแบบบุคลิกตัวละครที่ดูดี มีชีวิตชีวาเปนที่นาประทับใจ
สื่อสารไดงาย ชัดเจนเขาใจไดตรงกันจากรูปลักษณภายนอกไมตองอธิบายมาก
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปจจัยและองคประกอบของบุคลิกตัวละครที่สงผลตอการรับรูขอมูลขาวสาร
2.เพื่อศึกษาการเชื่อมโยงการรับรูของผูบริโภคในการสงเสริมและประชาสัมพันธชุมชน
3. เพื่อเสนอแนวทางการกําหนดปจจัยการรับรูที่สงผลตอตัวการออกแบบบุคลิกละคร
ระเบียบวิธีวิจัย
จุดมุงหมายของงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อตองการหาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยแลละองคประกอบที่จะนํามาใชในการออกแบบ
บุคลิกตัวละครใหสามารถถายทอดขอมูล ขาวสารใหกับชุมชน โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักทองเที่ยวที่จะสามารถรับรูเรื่องราว
ของชุมชนไดอยางรวดเร็วแนวคิดในการนําบุคลิกตัวละครมาใชเปนตัวแทนชุมชนจะชวยใหชุมชนเปนที่รูจัก และนาสนใจมาก
ขึ้นกวาเดิม นักทองเที่ยวเพิ่มจํานวนมากขึ้น ชวยสงเสริมใหชุมชนมีรายไดมากขึ้น จากแรงบันดาลใจในการใชบุคลิกตัวละคร
เพื่อหาแนวทางการออกแบบจากสัตวสัญลักษณ(Mascot) ที่เคยประสบความสําเร็จในระดับชาติ และนานาชาติ ทําใหผูวิจัย
มั่นใจวาหากนําผลจากการวิจัยในครั้งนี้มาทําการออกแบบใหเกิดบุคลิกตัวละครที่สามารถนําไปใชเปนเปาหมายการออกแบบ
เพื่อใชเปนตัวแทนชวยประชาสัมพันธชุมชนตอไปไดอยางหลากหลาย และลงสูผลิตภัณฑชุมชนใหเปนที่รูจักทั่วไปไดไมยาก
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยและองคประกอบของบุคลิกตัวละครที่เปนตัวกําหนดการรับรูขอมูลขาวสารของ
ผูบริโภคในการเชื่อมโยงการสงเสริมและประชาสัมพันธชุมชนเพิ่มความสามารถในการรับรูของผูบริโภคไดดีขึ้นซึ่งมีลักษณะ
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งานวิจัยในการศึกษาเชิงคุณภาพรวมกับการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อศึกษาปจจัยและองคประกอบของบุคลิกตัวละครที่สงผลตอ
การรับรู โดยเชื่อมโยงการรับรูของผูบริโภคในการสงเสริมประชาสัมพันธชุมชนแบงบุคลิกตัวละครได 4 รูปลักษณ คือ คนสัตว
สิ่งของและรูปแบบอื่นๆ ดังนี้

ภาพที่ 1 ภาพบุคลิกตัวละคร รูปลักษณแบบคน
ที่มา : www.flicker.com

ภาพที่2 ภาพบุคลิกตัวละคร รูปลักษณแบบสัตว
ที่มา : www.planetworldcup.com
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ภาพที่3 ภาพบุคลิกตัวละคร รูปลักษณแบบสิ่งของ
ที่มา : www.forum.kodi.tv

ภาพที่4 ภาพบุคลิกตัวละคร รูปลักษณแบบอื่นๆ
ที่มา : www.dreamstime.com
รูปลักษณของบุคลิกตัวละครที่หลากหลายชวยสรางสรรคแนวทางการออกแบบใหมๆไดอยางหลากหลายเชนกัน
การนํารูปลักษณใหมๆ ที่ยังไมเคยนํามาใชในการออกแบบ สามารถสรางความตื่นตาตื่นใจใหกับผูพบเห็นไดเปนอยางดี หรือ
การนําภาพลักษณใหมใสลงไปในบุคลิกตัวละครเดิมที่แตกตางไปก็ทําใหเกิดเปนบุคลิกตัวละครแบบใหมไดเชนกัน บุคลิกตัว
ละครสามารถแบงไดตามบุคลิกภาพของตัวละครที่สรางลักษณะนิสัยเฉพาะตัวได 4 ลักษณะ ดังนี้
1. แสดงสิ่งเฉพาะตัว
2. แฝงนัยยะ
3. ตัวแทน
4. ลดทอน
บุคลิกลักษณะที่แตกตางกัน จะมาจากเรื่องราวที่แตกตางกันทําใหเกิดเปนบุคลิคตัวละครที่แตกตางกันไปดวย ไมวา
จะเปนรูปราง หนาตา ลักษณะนิสัย บุคลิกสวนตัว การสวมใสเสื้อผา สีสันของเสื้อผา ทรงผม ของใชประจําตัว และอื่นๆ ที่จะ
สามารถระบุตัวตนของตัวละครนั้นๆ ในการออกแบบตัวละคร ควรออกแบบตั วละครใหเห็นได ชัดเจนในทุกมุมมอง และมี
รายละเอียดในอิริยาบท
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ตางๆ ที่แตกตางกันไป เพื่อใหเห็นการเคลื่อนไหวและอารมณของตัวละครที่ถายทอดออกมาตามสถานการณที่เกิด ขึ้น ทําให
เห็นภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวละครนั้นๆ ไดทั้งๆ ที่ยังไมทราบเนื้อเรื่อง
1. แสดงสิ่งเฉพาะตัว คือ การนําจุดเดนมาใชนําเสนอจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็สามารถถายทอดใหผูพบ
เห็นทราบไดวามีที่มาจากสิ่งใดเชนหิมะรถยนตผลไมภูเขาโทรทัศนเปนตน
2. แฝงนัยยะ คือ การใชบุคลิกสวนตัว นิสัย ความเชื่อมโยงของเรื่องราวมาถายทอดใหผูพบเห็นสามารถจินตนาการ
และเชื่อมโยงเรื่องราวดังกลาวไดตรงตามตองการเชนตัวประหลาดที่ไมรูวาเปนตัวอะไรแตรูปรางหนาตาสีสันบงบอก
ลักษณะที่มาแบบเฉพาะตัวเปนตน
3. ตัวแทน คือ รูปรางหนาตาไมมีความเกี่ยวของกับลักษณะสินคาหรือบริการ แตสีสัน องคประกอบสามารถบงบอก
ตัวตนไดอยางชัดเจน เชน รูปทรงเรขาคณิตอยางงาย เพิ่มอุปกรณที่เกี่ยวของกับการสื่อสารที่ตองการเปนสวนหนึ่งในตัวละคร
เปนตน
4. ลดทอน คือ นําตนแบบตัวจริงมาตัดทอนใหมีรายละเอียดนอยที่สุด แตยังคงความนาสนใจและหลงเหลือ
สวนสําคัญในการจดจําลักษณะบางอยางของตนแบบไดเปนอยางดี เชน นําสัตวชนิดตางๆ มาลดทอนรายละเอียดออกไป แต
ยังคงสามารถใหผูพบเห็นรับรูไดวาเปนสัตวชนิดใด เปนตน

ภาพที่ 5 ภาพบุคลิกตัวละครแบบแสดงสิ่งเฉพาะตัว
ที่มา : www.fisu.net

ภาพที่ 6 ภาพบุคลิกตัวละครแบบแฝงนัยยะ
ที่มา : www.theimport.co.th
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ภาพที่ 7 ภาพบุคลิกตัวละครแบบตัวแทน
ที่มา : www.coolswop.com

ภาพที่8 ภาพบุคลิกตัวละครแบบลดทอน
ที่มา : www.jadij.com
บุคลิกภาพของตัวละครจะชวยใหเห็นเรื่องราวและการใชชีวิตของตัวละครมากยิ่งขึ้น กวาการใชเพียงรูปลักษณ
ภายนอกอยางเดียว เมื่อผูพบเห็นสามารถเขาถึง เรื่องราวของตัวละครไดแลวก็จะทําใหมีอารมณ รวมไปกับ ตัว ละครไดงาย
ลักษณะเฉพาะในแตละบุคลิกภาพที่ถูกสรางสรรคขึ้นมาเพื่อใหเขาถึงอารมณของผูพบเห็นไดอยางรวดเร็ว สามารถนําลักษณะ
เฉพาะมาถายทอดลงบุคลิกตัวละครไดเชนเกร็ดหิมะในงานโอลิมปกฤดูหนาวรถแท็กซี่ในลอนดอนอุปกรณตัวแทนของ
สัญญาณโทรศัพทสัตวชนิดตางๆที่ถูกลดทอนรายละเอียดเพื่อใหจดจําไดงายนอกจากรูปลักษณบุคลิกภาพแลวยังมี
เรื่องราวที่เราตองเรียบเรียง เพื่อใหเกิดกระแสที่สรางความจดจําในบุคลิกตัวละครแตละตัวใหชัดเจนโดยเรื่องราวที่นํามาใช
ในการออกแบบหลักๆมี4 แนวทางคือลึกลับนากลัวคูหูผจญภัยชีวิตจริงตองสูและครอบครัวซานารัก
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ภาพที่ 9 ภาพเรื่องราวลึกลับนากลัวของบุคลิกตัวละคร
ที่มา : www.nyctaco.com

ภาพที่10 ภาพเรื่องราวคูหูผจญภัยของบุคลิกตัวละคร
ที่มา : www.mentalfloss.com

ภาพที่ 11 ภาพเรื่องราวชีวิตจริงตองสูของบุคลิกตัวละคร
ที่มา : www.wsj.com

ภาพที่ 12 ภาพเรื่องราวครอบครัวซานารักของบุคลิกตัวละคร
ที่มา : www.inventorspot.com
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แนวทางการออกแบบบุคลิกตัวละครที่สงผลตอการรับรูทางอารมณของกลุมเปาหมายเพื่อกระตุนอารมณการรับรู
ขอมูลขาวสารใหกับสินคาและบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเนนขอมูลการออกแบบที่ไดจากแบบ
สอบ
ถามของกลุมเปาหมายในทองถิ่น(ภาคอีสาน) และกลุมเปาหมายตางทองถิ่น(กรุงเทพฯ) ซึ่งทั้งสองกลุมใหขอมูลที่ไมแตกตางกัน
ไมมากนักเนื่องมาจากปจจุบันการไดรับขอมูลขาวสารทันสมัยมากขึ้นเปนขอดีที่ไมทําใหขอมูลที่ไดคลาดเคลื่อนมากนักโดย
ผูวิจัยไดแบงกลุมเปาหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน3 กลุม คือ เด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุจากขอมูลที่ไดจากทั้งสาม
กลุมตัวอยางนี้ มีความแตกตางกันเพียงเล็กนอยในการเลือกบุคลิกตัวละคร ดานรูปลักษณ เรื่องราว และภาพลักษณ ดังนี้
กลุมเปาหมายเด็ก
สรุปผลการวิเคราะหกลุมเปาหมายเด็กจากแบบสอบถามรูปลักษณที่สามารถสรางความสนใจเมื่อพบเห็นสูงที่สุดคือ
รูปลักษณสัตว ดวยสัตวคือตัวแทนของความโดดเดนและนาสนใจและเปนรูปแบบสีที่โดนเดนและดึงดูดและเรื่องราวของตัว
ละครที่ทําใหรูสึกเขาถึงจิตใจและจูงใจที่สุดคือคูหูผจญภัยดวยเรื่องราวของตัวละครที่มาเปนคูทําใหไมดูโดดเดี่ยวและดูมีความ
สามัคคีของหมูเพื่อนพองและบุคลิกภาพของภาพของตัวละครที่สามารถสรางลักษณะนิสัยเฉพาะตัวไดชัดเจนที่สุดคือแสดงสิ่ง
เฉพาะตัว การดึงตัวตนของตัวละครออกมาใหดู สนุกสนาน โดดเดน สามัคคีและไมโดดเดี่ยว เมื่อถามถึงภาคอีสานสิ่งใดที่นึก
ถึงเปนสิ่งแรกผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบเปนอาหารพื้นบานและวัฒนธรรมการกินประจําของภาคอีสานลองลงมาคือ
ประเพณีและวัฒนธรรมความสนุกสนานของประเพณี
กลุมเปาหมายผูใหญ
สรุปผลการวิเคราะห กลุมเปาหมายผูใหญจากแบบสอบถามรูปลักษณที่สามารถสรางความสนใจเมื่อพบเห็น สูงทีส่ ุด
คือรูปลักษณสัตว ดวยสัตวคือตัวแทนของความโดดเดนและนาสนใจและเปนรูปแบบสีที่โดนเดนและดึงดูดและเรื่องราวของ
ตัวละครที่ทําใหรูสึกเขาถึงจิตใจและจูงใจทีส่ ุด คือคูหูผจญภัย ดวยเรื่องราวของตัวละครที่มาเปนคูทําใหไมดูโดดเดี่ยวและดูมี
ความสามัคคีของหมูเ พื่อนพองและบุคลิกภาพของภาพของตัวละครที่สามารถสรางลักษณะนิสัยเฉพาะตัวไดชัดเจนที่สุดคือ
แสดงสิ่งเฉพาะตัวการดึงตัวตนของตัวละครออกมาใหดู สนุกสนานโดดเดนสามัคคีและไมโดดเดี่ยวเมื่อถามถึงภาคอีสานสิ่งใดที่
นึกถึงเปนสิ่งแรกผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบเปนอาหารพื้นบานและวัฒนธรรมการกินประจําของภาคอีสานลองลงมาคือ
ประเพณีและวัฒนธรรมความสนุกสนานของประเพณี
กลุมเปาหมายผูสูงอายุ
สรุปผลการวิเคราะห กลุมเปาหมายผูสูงอายุจากแบบสอบถามรูปลักษณที่สามารถสรางความสนใจเมื่อพบเห็นสูง
ที่สุดคือรูปลักษณสิ่งของดวยสิ่งของมีความหนักแนนและแข็งแรงดูแลววาสิ่งของอยูใกลตัวเราตลอดเวลาสิ่งของทําใหตัวผูใชดูมี
พลังและเรื่องราวของตัวละครที่ทําใหรูสึกเขาถึงจิตใจและจูงใจที่สุด คือชีวิตจริงตองสู ดวยเรื่องราวของตัวละครมีความมานะ
พยายามและตอสูตองดูมีพลังและแฝงไปดวยความนาเชื่อถือ และบุคลิกภาพของภาพของตัวละครที่สามารถสรางลักษณะนิสัย
เฉพาะตัวไดชัดเจน ที่สุดคือแสดงสิ่งเฉพาะตัว การดึงตัวตนตัวละครออกมาใหดูสนุกสนาน โดดเดน สามัคคีและไมโดดเดี่ยว
เมื่อถามถึงภาคอีสานสิ่งใดที่นึกถึงเปนสิ่งแรกผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบเปน อาหารพื้นบานและวัฒนธรรมการกิน
ประจําของภาคอีสานลองลงมาคือประเพณีและวัฒนธรรมความสนุกสนานของประเพณี
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ผลการวิจัย
ไดปจจัยและองคประกอบของบุคลิกตัวละครที่สงผลตอการรับรูขอมูลขาวสารการเชื่อมโยงการรับรูของผูบริโภค
ในการสงเสริมและประชาสัมพันธชุมชนเสนอแนวทางการกําหนดปจจัยที่สงผลตอการออกแบบบุคลิกตัวละคร
ตารางที่ 1ทุกกลุมเปาหมาย รูปลักษณ ลักษณะเฉพาะตัวภายนอก รูปราง หนาตา ที่สรางความนาสนใจใหกับผูพบเห็น
ลําดับ
รายการ
คะแนน เปอรเซ็นต ระดับ
(Percent) (Rank)
1
รูปลักษณที่สามารถสรางความสนใจเมื่อพบเห็น
1.1 คน
71
24
3
1.2 สัตว
128
43
1
1.3 สิ่งของ
79
26
2
1.4 อื่นๆ
22
7
4
รวม
300
100
จากตารางผลการวิเคราะหทุกกลุมเปาหมาย
รูปลักษณที่สามารถสรางความสนใจเมื่อพบเห็นของผูตอบแบบสอบถามผลปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามรูปลักษณสัตว อันดับ
ที่สูงที่สุด คิดเปนรอยละ 43% ลองลงมาเปนรูปลักษณสิ่งของ คิดเปนรอยละ 26% ลองจากอันดับที่สองรูปลักษณคน คิดเปน
รอยละ 24% และ รูปลักษณอื่นๆเปนอันดับสุดทาย คิดเปนรอยละ 7%
ตารางที่ 2ทุกกลุมเปาหมาย เรื่องราว ความเปนมา ประวัติสวนตัว การใชชีวิต สภาพแวดลอม ครอบครัว สังคม
ลําดับ
รายการ
คะแนน เปอรเซ็นต ระดับ
(Percent) (Rank)
2
เรื่องราวของตัวละครที่ทําใหรูสึกเขาถึงจิตใจและจูงใจ
2.1 ลึกลับนากลัว
28
9
4
2.2 คูหูผจญภัย
109
37
1
2.3 ชีวิตตองสู
94
31
2
3.4 ครอบครัวซานารัก
69
23
3
รวม
300
100
จากตารางผลการวิเคราะหทุกกลุมเปาหมาย รูปลักษณเรื่องราวของตัวละครที่ทําใหรูสึกเขาถึงจิตใจและจูงใจที่สุด
ของผูตอบแบบสอบถามผลปรากฏวาผูตอบแบบสอบถาม เรื่องราวคูหูผจญภัย อันดับที่สูงที่สุด คิดเปนรอยละ 37% รองลงมา
เปนเรื่องราวชีวิตตองสู คิดเปนรอยละ 31% รองจาก
อันดับที่สอง เรื่องราวครอบครัวซานารัก คิดเปนรอยละ 23%และเรื่องราวลึกลับนากลัว คิดเปนรอยละ 9%
ตารางที่ 3 mทุกกลุมเปาหมาย บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยสวนตัว ความชื่นชอบ การแสดงออก บุคลิกภาพเฉพาะตัว
ลําดับ
รายการ
คะแนน เปอรเซ็นต
ระดับ
(Percent) (Rank)
3
บุคลิกภาพของภาพของตัวละครที่สามารถสรางลักษณะนิสัย
เฉพาะตัวไดชัดเจน
3.1 แสดงสิ่งเฉพาะตัว
137
46
1
3.2 แฝงนัยนะ
47
16
3
3.3 ตัวแทน
58
19
2
3.4 ลดทอน
58
19
2
รวม
300
100
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จากตารางผลการวิเคราะหทุกกลุมเปาหมาย บุคลิกภาพของภาพของตัวละครที่สามารถสรางลักษณะนิสัยเฉพาะตัว
ไดชัดเจนที่สุดของผูตอบแบบสอบถามผลปรากฏวา
ผูตอบแบบสอบถาม บุคลิกภาพของภาพแสดงสิ่งเฉพาะตัว อันดับที่สูงที่สุด คิดเปนรอยละ 46% ลองลงมาเปนบุคลิกภาพของ
ภาพตัวแทนและลดทอน คิดเปนรอยละ 19% และบุคลิกภาพของภาพแฝงนัยนะ คิดเปนรอยละ 16%
ตารางที่ 4 ทุกกลุมเปาหมาย เมื่อคิดถึงภาคอีสานคิดถึงสิ่งใด
ลําดับ
รายการ
4

คะแนน

เปอรเซ็นต ระดับ
(Percent) (Rank)

เมื่อคิดถึงภาคอีสานคิดถึงสิ่งใด
4.1 อาหารพื้นบานและวัฒนธรรมการกิน

120

48

1

4.2 ประเพณีและวัฒนธรรม

47

19

2

4.3 ภูมิปญญาพื้นบาน

9

4

5

4.4 วิถีชีวิต

30

12

3

4.5 เครื่องดนตรีพื้นบาน

5

2

6

4.6 สัตว

18

7

4

4.7 ดอกไม

3

1

7

4.8 อื่นๆ

16

7

4

รวม
248
100
จากตารางผลการวิเคราะหทุกกลุมเปาหมาย
เมื่อคิดถึงภาคอีสานคิดถึงสิ่งใด ของผูตอบแบบสอบถามผลปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามอาหารพื้นบานและวัฒนธรรมการกิน
อันดับที่สูงที่สุด คิดเปนรอยละ 48% ลองลงมาเปน ประเพณีและวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 19%รองจากอันดับที่สอง วิถีชีวิต
คิดเปนรอยละ 12% และสัตวกับวิถีชีวติ คิดเปนรอยละ 7%
สรุปผลการวิเคราะห
รูปลักษณที่สามารถสรางความสนใจเมื่อพบเห็นสูงที่สุดคือรูปลักษณสัตวดวยสัตวคือตัวแทนของความโดดเดนและ
นาสนใจ และเปนรูปแบบสีที่โดนเดนและดึงดูด และเรื่องราวของตัวละครที่ทําใหรูสึกเขาถึงจิตใจและจูงใจที่สุด คือคูหูผจญภัย
ดวยเรื่องราวของตัวละครที่มาเปนคูทําใหไมดูโดดเดี่ยวและดูมีความสามัคคีของหมูเพื่อนพองและบุคลิกภาพของภาพของตัว
ละครที่สามารถสรางลักษณะนิสัยเฉพาะตัวไดชัดเจน ที่สุดคือแสดงสิ่งเฉพาะตัว การดึงตัวตนของตัวละครออกมาใหดู สนุก
สนาน โดดเดน สามัคคีและไมโดดเดี่ยว เมื่อถามถึงภาคอีสานสิ่งใดที่นึกถึงเปนสิ่งแรกผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบเปน
อาหารพื้นบานและวัฒนธรรมการกินประจําของภาคอีสาน ลองลงมาคือประเพณีและวัฒนธรรมความสนุกสนานของ
ประเพณี การทําไรทํานา สีของธรรมชาติและความรอนของอากาศ ความเปนธรรมชาติและรสชาติ ของอาหารที่โดดเดน
ทางดานความเผ็ดรอนและเปนที่รูจักกันไปทั่ว
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สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้เปนการหาแนวทางการออกแบบบุคลิกตัวละคร เพื่อสงเสริมการประชาสัมพันธชุมชน สรางเอกลักษณและ
เพิ่มศักยภาพในชุมชนใหมีความโดดเดน ชัดเจน เปนที่รูจักในวงกวาง อีกทั้งยังชวยสงเสริมรายไดจากการทองเที่ยวให
กับคนในชุมชนทั้งทางตรงและทางออม
แนวทางการออกแบบบุคลิกตัวละครนี่ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามซึ่งสิ่งที่ผูวิจัยจะนํามา
ออกแบบคือ รูปลักษณของตัวบุคคล ดวยบุคคลสามารถแสดงอารมณและทาทางออกมาไดอยางชัดเจนและเรื่องราวของ
บุคลิกตัวละครทําใหรูสึกเขาถึงจิตใจไดมากที่สุด คือ คูหูผจญภัย ดวยเรื่องราวของตัวละครที่มาเปนคู กันทําใหดูไมโดดเดี่ยว
แสดงถึงความสามัคคีกันในหมูพองเพื่อน และเรื่องราวชีวิตจริงที่ตองมีความมานะพยายามและตองตอสูกับสิ่งตางๆทําให
ตัวละครดูมีพลังและเต็มเปยมไปดวยความนาเชื่อถือ รวมถึงบุคลิกตัวละครมีลักษณะนิสัยที่ชัดเจนและโดดเด นที่สุดคือ การ
แสดงสิ่งเฉพาะตัว ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนไทยยังมีความเปนตัวของตัวเองและเขมแข็งในการใชชีวิต
เมื่อพูดถึงภาคอีสาน สิ่งแรกที่คนสวนใหญจะนึกถึงมากที่สุด ก็คือ อาหารอีสาน ซึ่งอาหารมีสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ
เฉพาะตัวอยางชัดเจน อาทิ สีของอาหาร จะมีสีแดง สีเหลือง และสีสม สวนในดานรสชาติก็จะจัดจานเปนพิเศษและเค็ม
อยางลงตัว โดยวัตถุดิบที่ชาวอีสานนิยมใช ก็คือ ปลารา และขาวเหนียว ซึ่งขาวเหนียวเปนอาหารหลักของคนทางภาคอีสาน
สวนเมนูที่ขึ้นชื่อ คือ ลาบ แจว สมตําและไกยางซึ่งสิ่งที่กลาวมาขางตน สามารถนํามาสรุปเปนแนวทางการออกแบบ
บุคลิกตัวละครที่สงผลตอการรับรูทางอารมณ คือ “รูปลักษณ บุคลิกภาพ เรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ”สวนการใชภาพ
บุคลิกตัวละครประกอบผลงานหรือผลิตภัณฑตางๆ ของชุมชนจะตองขึ้นอยูกับความตองการและวัตถุประสงคในการทํางาน
นั้นๆ ดวย เพื่อที่จะไดผลงานการออกแบบที่เหมาะสมตามความตองการไดมากที่สุด
เอกสารอางอิง
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การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
อุดมชัย ไพศรี1 และสจีวรรณ ทรรพวสุ2
1

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
email :tonkra67@gmail.com

บทคัดยอ
การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1การวิจัยมี
วัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาสภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 2) เปรียบเทียบการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3) เสนอแนวทางการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 1กลุม ตัวอยางที่ใ ชในการวิ จัยไดแก ผู บริหาร เจาหนาที่และครู จํานวน 254 คนและผูมีความรู
ประสบการณการบริหารงานพัสดุ จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ F-test และวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการวิ จั ย พบว า 1) การบริ ห ารงานพั ส ดุ ข องสถานศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมทุกขนาดของสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการควบคุมพัสดุ ดานการจัดหาพัสดุ ดาน
การกํ าหนดความต องการพั ส ดุ ด านการจํ าหน า ยพั ส ดุ และด านการวางแผนพั ส ดุ 2)ผลการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บการ
บริห ารงานพั สดุข องสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน สัง กัด สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 1 จํ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา พบวา การบริหารงานพัสดุของขนาดสถานศึกษาที่แตกตางกัน มีการบริหารงานพัสดุ โดยภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 3)แนวทางการบริหารงานพัสดุ พบวา ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535และที่แกไขเพิ่มเติม และเอกสารที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ใหมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่เปน
ระบบชัดเจน ใหมีการอบรมประชุมเชิ งปฏิบัติการแกเจ าหนาที่พัส ดุอยางตอเนื่อง ใหมีการนิเ ทศ กํากั บติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
คําสําคัญ: การบริหารงานพัสดุ, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

694

The Materials Management of Basic Education Schools
Under Secondary Educational Service Area Office 1
Udomchai Phaisri and Sajeewan Darbavasu
Student of Master degree, Program in Educational Administration ,SuanSunandhaRajabhat University
Faculty of Education, SuanSunandhaRajabhat University
email :tonkra67@gmail.com

Abstract
The materials management of basic schoolsunder Secondary Educational Service Area Office Area
1,the purposes of this research were to 1) study the administration of basic school materials management
Secondary Educational Service Area Office Area 1; 2) compare the administration of basic school supplies
Secondary Educational Service Area Office, Area 1 by size of the school; 3) Propose ways of basic
education Secondary Educational Service Area Office Area 1.Samples in this study were 254 teachers,
administrators, staff and five people who have knowledge and experience in the management of supplies.
The tools in this study were a questionnaire and interviews. The statistics used for data analysis were
percentage, mean, standard deviation test F-test and content analysis.
The researcher findings were as follows :
1. The administration of basic school supplies in Secondary Educational Service Area Office, Area
1. Most types schools have performed in a high level. In any part of study, practice is in high level by
arranging from top to low means such as material control, material providing, needs, material distribution,
and material planning.
2. The analysis compared with the administration of basic school supplies Secondary Educational
Service Area Office 1 by the size of the study showed that any school had the same materials
management and part of study.
3. The materials management found that all procedures must be carried out by the Prime Minister
by Procurement 2535, as amended and documents strictly related. A practical guide had to be prepared
clearly. A training workshop was always provided; moreover, it always followed up by checking and
evaluation in operating.
Keywords: The Materials Management, Basic Education Schools
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บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 ตามมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ
งบประมาณ บุ ค ลากรและบริ ห ารทั่ วไปไปยั ง คณะกรรมการ สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาและสถานศึ กษาในเขตพื้ นที่
การศึกษาโดยตรง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39 กําหนดใหสถานศึกษามี
หนาที่ ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่น
ของทางสถานศึกษาหรือส วนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ (สํานักเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2551, หนา 1)
การบริห ารงานพั สดุ ที่ มีป ระสิท ธิภ าพนั้น ถื อวาเป นส วนหนึ่ งที่ จะทํ าใหการบริ หารภายในสถานศึ กษาประสบ
ผลสํ าเร็ จ สามารถลดป ญ หาเกี่ ย วกั บ งานด านงบประมาณและลดการรอคอยลงได ดั ง นั้ นผู ที่ ทํ าหน าที่ เ กี่ ย วข องกั บ การ
บริหารงานพัสดุจําเปนตองมีความรูความเขาใจในวัตถุประสงคและขอบขายอยางชัดเจนตอระเบียบวิธีการและแนวปฏิบัติได
เปนอยางดี ซึ่งการบริหารงานพัสดุที่ดีตองมีการวางแผนกําหนดแนวทางไวลวงหนา ไดแก การกําหนดแผนการจัดการพัสดุ ซึ่ง
ถาไมมีแ ผนการจัดการพัสดุไว ลวงหน า อาจไดพัสดุ ที่ไมตรงกับความตองการ ไมไดมาตรฐานที่จะใช ประโยชนตองาน และ
สิ้นเปลืองงบประมาณ การพัสดุจึงถือเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งตอความสําเร็จของการบริหารงานทุกประการ(นิตยา นวลนิ่ม,
2550, หนา 259) รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารพัสดุตลอดมา ดังจะพบวาไดมีการปรับปรุงแกไขระเบียบ
งานพัสดุใหทันสมัยและรัดกุมยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ความสําคัญของการบริหารงานพัสดุที่ตองเกี่ยวของกับระเบียบวาดวยเรื่องระเบียบ
และวิธีการพัสดุนั้น การจัดสรรงบลงทุน คาครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อเปนคากอสราง ปรับปรุง
ซอมแซมอาคารการศึ กษาและสิ่ ง ก อสร างอื่ น ๆ เล็ ง เห็ นถึ ง ความจํ าเป นของโรงเรี ย นและการจัด การเรี ย นการสอนตาม
อัตราสวนจํานวนนักเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 2558)เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดการประหยัด
สูงสุดตอราชการ
การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ที่ผานมา
ประสบปญหา ไดแกสถานศึกษาทุกแหงไมมีผูปฏิบัติงานดานพัสดุโดยตรงแตจะแตงตั้งจากขาราชการครูที่มีหนาที่การสอนมา
ปฏิบัติงานหนาที่เปนเจาหนาที่พัสดุทําใหไมมีความรูเกี่ยวกับระเบียบพัสดุเพียงพอมีการปฏิบัติงานไมถูกตองและไมเขาใจถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางแทจริง และสถานศึกษาไมไดวางแผน กําหนดความตองการพัสดุการจัดซื้อจัดจางที่ชัดเจน ปญหา
ที่พบสวนใหญจะเปนในเรื่องของการจัดซื้อจัดจางการรายงานขอซื้อขอจางโดยวิธีตกลงราคาไมไดกําหนดรายละเอียดของพัสดุ
การดําเนินการจัดซื้อจัดจางกอนแลวมาทํารายงานขอซื้อขอจางทีหลังเจาหนาที่พัสดุไมลงบัญชีวัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน ใน
สวนของการจําหน ายเจาหน าที่ พั สดุ ไม ได ป ฏิบั ติห นาที่ ที่ถู กต องตามระเบี ยบพั สดุ ที่กําหนด(สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1, 2557)
ผูวิจัยได ปฏิ บั ติห น าที่ เ ปนเจาหนาที่ พัส ดุ ในสถานศึกษา ไดต ระหนั กถึ ง ความสํ าคัญ ในการบริ หารงานพัส ดุ ซึ่ ง มี
ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนแตปจจัยในการบริหารงานพัสดุที่เปนอุปสรรคทําใหการบริหารงานพัสดุไมมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งเปนเขต
พื้นที่ในการปฏิบัติราชการ เพื่อไดทราบถึงการบริหารงานพัสดุ ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนแนวทางในการบริห ารงานพัสดุของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 อันจะนําไปสูการบริหารงานพัสดุที่มีคุณภาพ การจัดการพัสดุที่ดี
คุมคา ประหยัดมีประสิทธิภาพ และสงผลตอการจัดสรรงบประมาณอยางมีคุณภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2.เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
3. เพื่อเสนอแนวทางการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใชในการวิจัยกลุมที่ 1 คือ ผูบริหาร เจาหนาที่และครู จากสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน
288คน สถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 228คน และสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ จํานวน 228คน รวมทั้งสิ้น 744คนทําการ
เปดตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie& Morgan, 1970,p.608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 254คน โดยทําการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้ นภูมิ (stratified random sampling)กําหนดชั้ นภูมิ เปนขนาดสถานศึกษา สั งกัด สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กลุมที่ 2 ผูมีความรูและประสบการณในการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ไดแก ผูบริหาร เจาหนาที่ และครู จํานวน 5คน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยไดแก ตัวแปรอิสระ คือ ขนาดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึ กษา เขต 1 ได แ ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญ พิ เ ศษ และตั วแปรตามคื อ การบริ ห ารงานพั ส ดุ ข อง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ไดแก ดานการวางแผนพัสดุ ดานการกําหนด
ความตองการพัสดุ ดานการจัดหาพัสดุ ดานการควบคุมพัสดุ และดานการจําหนายพัสดุ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก
1. แบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ตําแหนง วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาดของ
สถานศึกษา โดยเปนแบบตรวจสอบรายการ จํานวน 4ขอ
ตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1มี
ลักษณะเปนแบบมาตรวัดประมาณคา5 ระดับ จํานวน 40 ขอ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติ มเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด
2. แบบสั ม ภาษณ แนวทางการบริ ห ารงานพั ส ดุข องสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน สั ง กั ด สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต1 เปนแบบการสัมภาษณไดแกดานการวางแผนพัสดุ ดานการกําหนดความตองการพัสดุ ดานการจัดหาพัสดุ
ดานการควบคุมพัสดุ และดานการจําหนายพัสดุ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน
3 ทาน ไดคาความเที่ยงตรงอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และการตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยทดสอบ (try-out) กับ
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.956
การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติรอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ใช
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation)
3. วิ เคราะหการเปรียบเที ยบการบริ หารงานพัสดุ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกั ดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สถิติจะ
ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใชการทดสอบคาเอฟ (F-test)หากพบความแตกตาง จะทดสอบความ
แตกตางเปน รายคูทดสอบดวยวิธีของ LSD (Least Significant Differences)
4. วิเคราะหแนวทางการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจัย
1. สถานภาพของผูสอบถามจํานวน 254คนสวนใหญเปนครู จบปริญญาตรี มีประสบการณทํางานมากกวา 20 ปขึ้นไป
และเปนสถานศึกษาขนาดกลาง
2. ผลการวิเคราะหการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
1โดยภาพรวมและรายดานทุกขนาดสถานศึกษาดังตารางที่1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การบริห ารงานพัสดุ ของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานสัง กั ดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานทุกขนาดสถานศึกษา
การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
ระดับการปฏิบัติ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
S.D.
แปลผล
ดานการวางแผนพัสดุ
3.82
.532
มาก
ดานการกําหนดความตองการพัสดุ
4.00
.556
มาก
ดานการจัดหาพัสดุ
4.07
.542
มาก
ดานการควบคุมพัสดุ
4.18
.592
มาก
ดานการจําหนายพัสดุ
3.95
.651
มาก
ภาพรวม
4.00
.429
มาก
จากตารางที่ 1การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
จํานวน 5 ดาน โดยภาพรวมและรายดานทุกขนาดสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ลําดับแรก ดานการควบคุมพัสดุ
ดานการจัดหาพัสดุ ดานการกําหนดความตองการพัสดุ ดานการจําหนายพัสดุ ดานการวางแผนพัสดุ ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
1จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาดังตารางที่2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาด สถานศึกษาขนาด สถานศึกษาขนาด
การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
กลาง
ใหญ
ใหญพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
S.D.
S.D.
S.D.
ดานการวางแผนพัสดุ
3.78
.498
3.79
.569
3.87
.536
(มาก)
(มาก)
(มาก)
ดานการกําหนดความตองการพัสดุ
3.98
.532
4.01
.531
4.01
.614
(มาก)
(มาก)
(มาก)
ดานการจัดหาพัสดุ
ดานการควบคุมพัสดุ
ดานการจําหนายพัสดุ

4.00
(มาก)
4.19
(มาก)
3.88
(มาก)

.513
.599
.627

4.08
(มาก)
4.13
(มาก)
4.01
(มาก)

.502
.551
.592

4.15
(มาก)
4.21
(มาก)
3.97
(มาก)

.607
.625
.732

จากตารางที่ 2การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา ทุกขนาดสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน
3.ผลการวิเคราะหเ ปรียบเทียบการบริหารงานพั สดุของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สังกั ดสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาดังตารางที่3
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ดานการวางแผนพัสดุ
ดานการกําหนดความตองการพัสดุ
ดานการจัดหาพัสดุ
ดานการควบคุมพัสดุ
ดานการจําหนายพัสดุ
ภาพรวม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

p-value

2
251
253
2
251
253
2
251
253
2
251
253
2
251
253
2
251
253

.382
71.288
71.669
.038
78.276
78.314
.943
73.361
74.304
.276
88.446
88.722
.726
106.465
107.191
.220
61.134
61.353

.191
.284

.672

.512

.019
.312

.061

.941

.472
.292

1.613

.201

.138
.352

.391

.677

.363
.424

.856

.426

.110
.244

.451

.638

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 3การเปรีย บเทียบการบริห ารงานพั สดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว พบวา การบริหารงาน
พัสดุโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
4. แนวทางการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11)
ดานการวางแผนพัสดุ คือ สถานศึกษาควรวางแผนความตองการพัสดุไวลวงหนา แตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนการทุก
กลุมบริหารกลุมสาระการเรียนรูและกลุมงาน ชี้แจงนโยบายการบริหารงานพัสดุและแนวทางปฏิบัติใหบุคลากรทราบ จัดทํา
แผนปฏิบัติงานควรใหสอดคลองกับภารกิ จและจํานวนบุคลากร จัดทํ าคูมือการปฏิ บัติงานอยางละเอียด กํากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนการใช พัสดุ เจ าหน าที่พั สดุแ ละผูที่เ กี่ยวของปฏิบั ติตามระเบี ยบอยางเคร งครั ด 2)ดานการ
กําหนดความตองการพัสดุ คือ สถานศึกษาควรสํารวจความตองการใชพัสดุกอนดําเนินการจัดซื้อจัดจาง คํานึงถึงความคุมคา
และราคา ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเลือกใชวัสดุตาง ๆ จัดลําดับความตองการใชพัสดุโดยพิจารณาจากความขาดแคลนและ
ความจําเปนตามลําดับความสําคัญกอน-หลัง ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติงานเพื่อใชประเมินความตองการใชพัสดุ มี
การติดตาม ประเมินผล สรุปผลและการปรับปรุงแกไข 3)ดานการจัดหาพัสดุ คือ สถานศึกษาควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานโดย
กําหนดโครงการกิจกรรมประมาณการจัดซื้อจัดจางในแตละโครงการไวอยางชัดเจน เจาหนาที่ควรตรวจสอบราคามาตรฐาน
หรือราคากลางกับราคาทองตลาดและมีหลักฐานตรวจสอบราคากอนดําเนินจัดซื้อจัดจาง เพื่อความโปรงใสและจัดหาพัสดุได
ในราคาทองถิ่น ควรหาผูจําหนายสินคาที่มมี าตรฐานและหลายแหลง จัดซื้อจัดจางโดยผานเจาหนาที่พัสดุโดยตรง ดําเนินการ
ตามระเบียบและจัดทําเอกสารทุกขั้นตอน จัดหาพัสดุตามความตองการใหสอดคลองกับงบประมาณและควรมีการกําหนด
คุณลั กษณะของพั ส ดุอย างชั ด เจน จั ด ทําแผนพั ฒ นาบุ คลากรโดยการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติการ ศึ กษาดู งานเกี่ ย วกั บ การใช
เทคโนโลยีเ พื่อการปฏิบัติ งานแก เจาหนาที่พัส ดุและผูที่เกี่ย วของ สรางความตระหนั กในการใชพั สดุอย างคุมค า และนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 4)ดานการควบคุมพัสดุ คือ สถานศึกษาควรจัดทําบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุม
ครุภัณฑใหเปนปจจุบันจัดทําบันทึกการขอใชและการอนุมัติการใชพัสดุ จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับงานพัสดุเปนระบบ จัด
หองพัสดุไวเปนสัดสวนเพื่อสะดวกตอการเก็บรักษา ควบคุม และเบิกจายพัสดุ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยืมและสง
ใชพัสดุ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานการบํารุงรักษาครุภัณฑ โดยอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการแกเจาหนาที่พัสดุอยางตอเนื่อง
จัดหาหนังสือ ตําราที่เกี่ยวของใหเจาหนาที่พัสดุศึกษาหาความรูเพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณในการซอมแซม
บํารุงรักษาอยางเพียงพอ เขียนหมายเลขครุภัณฑทันทีที่มีการตรวจรับเรียบรอย หรือกอนแจกจายใหกับผูใชงาน ตรวจสอบ
บัญชีวัสดุกับวัสดุคงเหลือจริงใหถูกตองตรงกัน สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ ควรมีการตรวจสอบบัญชี
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วัสดุอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง จัดทําบัญชีการขอเบิกจายพัสดุตามระเบียบและเปนปจจุบัน 5)ดานการจําหนายพัสดุ คือ
สถานศึกษาควรจัดทําแผนปฏิบัติงานการสํารวจประจําป ตรวจสอบพัสดุประจําปใหปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจําหนายพัสดุของสถานศึกษาใหบคุ ลากรทราบถึงขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ แตงตั้งคณะกรรมการ
จําหนายพัสดุ เพื่อสํารวจพัสดุประจําปทุกปตามระยะเวลาที่กําหนด ควรใหมีการจัดทํารายงานการใชพัสดุรวมทั้งพัสดุเหลือ
จายประจําป เจาหนาที่พัสดุตองศึกษาระเบียบฯ ที่เกี่ยวของกับงานพัสดุปฏิบัติตามอยางเครงครัด จัดอบรมสัมมนาเจาหนาที่
พัสดุที่ปฏิบัติงานการจําหนายพัสดุใหมีความรูความเขาใจและปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกันเปนประจําทุกป กํากับติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากผูบริหารสถานศึกษาอยางเครงครัด
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. จากขอคนพบ การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
1 จํานวน5 ดาน มีการปฏิบัติโดยภาพรวมและรายดานทุกดาน มีการปฏิ บัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ทัศนีย นนทวิศรุต
(2555, หนา 80) ศึกษาปญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี พบวา
การบริหารงานพัสดุโดยรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานการควบคุมพัส ดุมีเฉลี่ยสูงสุดผลการศึกษาของ
ผูวิจัย พบวา ด านการควบคุม พัสดุมีเฉลี่ยสูง สุดเชนกัน และสอดคลองกับกิ ตติวัฒนโสมาศรี (2553, บทคัด ยอ) ศึกษาและ
เปรียบเทียบสภาพและปญ หาการบริห ารงานพัสดุใ นสถาบันการอาชี วศึกษาภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อ 1 สัง กัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา พบวา การบริหารงานพัสดุโดยรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
จากผลการศึกษาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
1จะพบวาโดยภาพรวมและรายดานทุกดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แตการบริหารงานพัสดุยังคงมีปญหาที่ตองแกไขหรือ
ขอควรปรับปรุงพัฒนาในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับวรีลักษณ วรรณวิจิตร (2550, หนา 2 ) กลาววา การบริหารพัสดุเปนการ
นําเอาวิท ยาการหรือศิล ปะในการบริห ารมาจั ดการเกี่ ยวพัส ดุเ พื่อสนั บสนุนและสนองความตองการในการปฏิบั ติง านของ
หนวยงานใหเปนไปตามเปาหมายและงานพัสดุตองของเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ อยูเสมอ ซึ่งกอใหเกิดปญหา
ในการบริหารการปฏิบัติงานพัสดุทั้งทางตรงและทางออม การบริหารงานพัสดุเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตองดําเนินตามขั้นตอน
ที่สําคัญคือ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติตามแผน3) การตรวจสอบและประเมินผล 4) การปรับปรุงการแกปญหาและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานจะไดมีเพิ่มมากขึ้นและสอดคลองกับโมฮัมแมด และคณะ (Mohammed and others, 2004) กลาววา การ
บริหารพัสดุจําเปนตองมีการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการพัสดุตองอาศัยขั้นตอน การวิเคราะห ปญหา การเสนอแนะแนว
ทางแกไข และการประเมินผลกระทบเมื่อมีการปรับปรุงกระบวนการซึ่งในแตละการประเมินจําเปนตองมีเกณฑมาตรฐานระบุ
ไวดวย
1.1ดานการวางแผนพัสดุโดยภาพรวมมีการปฏิ บัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับลาวัลย นนทะสี (2554, หนา 87)
ศึกษาสภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบวา การ
บริหารงานพัสดุโดยรวมอยูในระดับมาก แตที่แตกตางคือ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีโครงการจากกลุม/กลุมงาน/กลุม
สาระ เพื่ อการจัด หาพั สดุใ นโรงเรีย น มี คาเฉลี่ย เปนอันดั บสอง ขณะที่ผ ลการศึกษาของผู วิจัย พบว า วางแผนหรือกํ าหนด
โครงการในการใชพัสดุ มีคาเฉลี่ยสูงสุด และสอดคลองกับเพ็ญศรี แสงวารินทร (2551, หนา 67)ศึกษาการบริหารงานพัสดุของ
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลระยอง พบวาการปฏิบัติงานดานการวางแผนบริหารงานพัสดุ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง พ.ศ. 2546 ขณะที่ผลการศึกษาของผูวิจัย พบวา วางแผนหรือกําหนดโครงการในการใชพัสดุ
1.2ดานกํ าหนดความตองการพัสดุโ ดยภาพรวมมีการปฏิ บัติอยู ในระดับมาก สอดคลองกับปรี ชา คําแสน (2556,
หนา 71)การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวา การ
บริหารงานพัสดุ ดานการกําหนดความตองการพัสดุ โดยรวมอยูในระดับมาก แตที่แตกตางคือ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
สถานศึกษามีการจัดทําแผน/โครงการ และแผนการใชจายงบประมาณประจําป มีคาเฉลี่ยสูงสุด ขณะที่ผลการศึกษาของผูวิจัย
พบวา กําหนดความตองการใชพัสดุไวในแผนปฏิบัติการประจําปไวอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยเปนอันดับสอง
1.3ดานการจัดหาพัสดุโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับวีระศักดิ์ นิลโคตร (2551, หนา 80)
ศึกษาสภาพ ปญหาและประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ เขต 3 พบวา การบริหารงานพัสดุของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก แตที่แตกตางคือ เมื่ อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา การจัดซื้อพัสดุสอดคลองกับระเบียบ แนวทางปฏิบัติของทางราชการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ขณะที่ผลการศึกษาของผูวิจัย
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พบวา ดําเนินการการจัดหาพัสดุใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัดทุกขั้นตอน มีคาเฉลี่ยเปนอันดับสอง และสอดคลองกับ
วิศรุต อุดมลาภ (2557, หนา 72)ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา การบริหารงานพัสดุดานการจัดหาพัสดุ มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายขอ
พบว า มี การรายงานขอความเห็ นชอบต อผู บ ริ ห ารก อนดํ าเนิ นการจั ด หาพั ส ดุ มี ค าเฉลี่ ย สู ง สุ ด ซึ่ ง มี ค วามสอดคล องกั บ
ผลการศึกษาของผูวิจัย พบวา รายงานขอความเห็นชอบตอผูบริหารกอนดําเนินการจัดหาพัสดุทุกครั้ง มีคาเฉลี่ยสูงสุด
1.4ดานการควบคุ ม พั ส ดุ โ ดยภาพรวมมี การปฏิ บั ติ อยู ใ นระดั บ มาก สอดคล องกั บ สมบู ร ณ อุ ส าหะจิ ต ต (2553,
บทคัดยอ) ศึกษาสภาพและการบริหารปญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 พบวา การบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต
4 โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ วิศรุต อุดมลาภ (2557, หนา 72)ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา การบริหารพัสดุงานพัสดุดานการควบคุมพัสดุ
มีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายขอ พบวามีการจัดระบบใบตรวจรั บและใบเบิกพัสดุเพื่อสะดวกในการ
ลงบัญชีและทะเบียนครุภัณฑ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีความสอดคลองผลการศึกษาของผูวิจัย พบวา จัดทําเอกสารการเบิกจาย
พัสดุไวอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด
1.5ดานการจําหนายพัสดุโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับณัฏฐยศ ปาหลวง (2555, หนา 67)
ศึกษาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูน พบวา การบริหารงานพัสดุ ดานการจําหนายพัสดุ โดยรวมอยู
ในระดับ มาก ที่แ ตกตางกันคือ เมื่อพิจารณารายขอ พบว า แตงตั้ งคณะกรรมการดําเนินการดําเนินการจํ าหนายพั สดุอยาง
เหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด ขณะที่ผลการศึกษาของผูวิจัย พบวา ดําเนินการจําหนายพัสดุอยางโปรงใส โดยคํานึงถึงประโยชน
สูง สุ ด ของทางราชการ มีค าเฉลี่ ยสู ง สุ ด และสอดคลองกั บ วิ ศรุ ต อุ ดมลาภ (2557, หน า 73)ศึ กษาสภาพและปญ หาการ
บริหารงานพัสดุในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา การบริหารงานพัสดุดาน
การจําหนายพัสดุ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
2. จากขอคนพบ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกั ดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด านไมแตกต างกั น อยางมีนัย
สถิติ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแนวทางในการปฏิบัติไดถูกกําหนดไวชัดเจนในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพั สดุ
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงทําใหการปฏิบัติงานพัสดุอยูในแนวทางเดียวกันและผูบริหารมีการนิเทศ กํากับติดตาม ดูแล
อยางเครงครัด เพื่อใหการปฏิบัติงานพัสดุถูกตองตามระเบียบ อีกทั้งทุกโรงเรียนยังมีการสงเจาหนาที่เ ขารับการอบรมตาม
หนาที่การอบรมตามหนาที่การจัดทําพัสดุของโรงเรียน เพื่อใหการดําเนินงานพัสดุของโรงเรียนสามารถดําเนินงานไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับเนตรนภา ชื่นตา (2557, หนา 86)ศึกษาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนอําเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนอําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จําแนกตามขนาด
โรงเรียน พบวาการบริหารงานพัสดุโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ควรจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูและแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมแกผูปฏิบัติงาน
พัสดุอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดคลองกับระเบียบที่มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงใน
บางสวนของการดําเนินงาน
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ควรจําทําคูมือ แบบฟอรมและเอกสารที่เกี่ยวของดานงาน
พัสดุ เพื่อใหสถานศึกษาปฏิบัติงานเปนทิศทางเดียวกันและดําเนินการอยางโปรงใส
2.ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริหารงานพัสดุของเจาหนาที่พัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานพัสดุและการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความหลากชนิด ความชุกชุม สถานภาพของนก และลักษณะกิจกรรมของนก
ที่เขามาใชประโยชนในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีการวิจัยครั้งนี้ใชการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสํารวจภาคสนามเกี่ยวกับ
ความหลากชนิดของนกและลักษณะการใชประโยชนพื้นที่ของนก ในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติตั้งแตศาลาขอมูลธรรมชาติ
วิทยา – สวนสมุนไพรรวมระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยทําการศึกษาตั้งแตเดือนสิงหาคม2558 -เดือนกรกฎาคม2559 และ
จํ า แนกสถานภาพของนกผลการศึ กษาพบนกจํ า นวน11อั น ดั บ 40วงศ 92ชนิ ด โดยพบชนิ ด นกในอั น ดั บ นกเกาะคอน
(Passeriformes)มากที่สุด คือจํานวน 64ชนิดในดานปริมาณความชุกชุม สํารวจพบนกที่มีระดับความชุกชุมในระดับ1มาก
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Species Diversity andHabitat Utilizationsof Birds in the nature trail
of Natural Historical Park, initiated by
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
SuanPhueng District, Ratchaburi Province
Abstract
The objectives of this research were to study species diversity, status and habitat utilization of
birds on the nature trail of the Natural Historical Park, initiated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhornin Suan Phueng District, Ratchaburi Province. The data was gathered by field survey of species
diversity of birds and habitat utilization on the two-kilometer nature trail from the information center to
the herb garden from August 2015 to July 2016, and classifying the status of birds. The results found that
there were eleven orders forty families and ninety-two species of birds. Sixty-four bird species in order
Passeriformes were found, which were the most-found order. Twenty-nine bird species were in level 1 of
bird abundance. It was 31.52 % of all bird species. According to the bird status, there were 67 resident
bird species, 14 resident and migratory bird species, and 11 migratory bird species. According to bird
activities and site utilization, the most common was foraging and nestling. Migratory birds only foraged in
the site in the migratory season in September to May. Everybody should give their cooperation to
conserve natural resources and biodiversity because the birds are indicators of the natural balance of
local ecosystem.
Keywords: species diversity of birds, habitat utilizations of birds, natural historical park,
SuanPhuengRatchaburi
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บทนํา
พื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรเี ปนพื้นที่ที่มีความสําคัญในเชิงภูมิศาสตรและเปนพื้นที่เชื่อมตอระหวางผืนปาอนุรักษผืนใหญที่สุดใน
ประเทศไทยคือผืนปาตะวันตก (Western Forest Complex)กับผืนปาแกงกระจาน (KaengKrachan Forest Complex)
เปนพื้นที่ที่มีความสําคัญสําหรับการอนุรักษสัตวปาและปาไม
เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวตั้งอยูในเขตรอยตอทางชีวภูมิศาสตร
(Bio- geographicalZone)ถึง 4 เขต ไดแก อินโด-ไชนิส (Indo-Chinese) ชิโน-มาลายัน (Sino-Malayan)อินโด-เบอรมิส
(Indo-Burmese)และอินเดียตะวันออก(Eastern Indian)จึงเปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุที่มีความ
โดดเดนในพื้นที่ ประกอบดวยทรัพยากรปาไมประเภทปาดิบแลงปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง อีกทั้งพื้นที่แหงนี้อยูใกลรอยตอ
ระหวางเขตสัตวภูมิศาสตรยอย Indochinese และ Sudaicพื้นที่นี้จึงเปรียบเหมือนสะพานเชื่อมระหวางเขตการกระจายพันธุ
เหนือสุดของสัตวในเขต Sudaic และเปนบริเวณพื้นที่ใตสุดของสัตวปาในเขต Indochinese โดยพบสายพันธุใต ไดแก นก
หัวขวานจิ๋วคิ้วขาว และนกโพระดกคอสีฟา (สํานักงานโครงการ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ, 2557, น.4-5) ดังเชน กัลยาณี บุญ
เกิดและคณะ(2547) ไดทําการศึกษาเรื่องความหลากหลายของนกในพื้นที่ลุมน้ําบอคลึง โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สํารวจพบนกในพื้นที่ลุมน้ําบอ
คลึงตั้งแตเดือนมีนาคม 2545 ถึงเดือนกันยายน 2546 จํานวน 97 ชนิด โดยมีสายพันธุใต คือนกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาวนอกจากนี้
พื้นที่อุทยานธรรมชาติฯ ยังมีเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่สรางขึ้นโดยมีจุดมุงหมายใหผทู ี่เดินไปตามเสนทางเกิดความรอบรู
ในสภาพธรรมชาติ อันเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี โดยในระหวางเสนทางศึกษาธรรมชาติที่ผานจะได
พบเห็นสภาพธรรมชาติปาเบญจพรรณริมธารบอคลึงอันรอนและแหงแลงประกอบ
ดวยพรรณพืชและสัตวปา และสภาพธรณีน้ําพุรอน ซึ่งมีน้ําพุรอนบอคลึงที่มีเพียงน้ําไหลรินผุดออกมาแลวไหลไปตามลาดเขา
กลายเปนธารน้ําอุนอีกทั้งยังพบวามีนกนานาชนิดทั้งนกประจําถิ่นและนกอพยพเขามาใชพื้นที่เพื่อใชเปนแหลงหากินอาหารทํา
รังวางไขและเลี้ยงลูกซึ่งนกเปรียบเสมือนดัชนีบงชี้คุณภาพความสมบูรณของทรัพยากรชีวภาพบริเวณใดที่มีนกอพยพอาศัยหา
กินอยูเปนจํานวนมาก ยอมหมายถึงพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ (กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช,2553)จากเหตุผล
ดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความหลากชนิดและการใชประโยชนพื้นที่ของนกในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติอุทยาน
ธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความหลากชนิดสถานภาพ และลักษณะกิจกรรมของนกที่เขามาใชประโยชน ในเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
ระเบียบวิธีวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
บริเวณเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติตั้งแตศาลาขอมูลธรรมชาติวิทยา – สวนสมุนไพรอุทยานธรรมชาติวิทยาตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
2.วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1สํารวจสภาพแวดลอมในพื้นที่ศึกษาและชนิดนกโดยใชกลองสองทางไกลแบบ 2 ตา (Binoculars) และกลอง
ถายรูป และจําแนกชนิดนกที่พบตามหนังสือ A Guide to the Birds of Thailand โดย BoonsongLekagulและ Philip D.
Round และบัญชีรายชื่อนก (Checklist) ของสมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติแหงประเทศไทย (2555)และหนังสือ A Guide
to the Birds of Thailand and Southeast Asia โดย Craig Robson โดยใชเวลาในการสํารวจในชวงเชาเวลา07.00 11.00 น. และชวงบายเวลา 14.00 -18.00 น.เดือนละ 2วัน
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2.2บันทึกชนิดของนกและจํานวนนกที่พบเห็นโดยตรงและจากการไดยินเสียงรอง ในพื้นที่ที่สํารวจ
3. วิเคราะหปริมาณความชุกชุมของชนิดนกโดยวิธีของ Pettingill(1969)
รอยละความชุกชุม = จํานวนครั้งที่พบชนิดนก x 100
จํานวนครั้งทั้งหมดที่ทําการสํารวจ
ในการศึกษาครั้งนี้แบงระดับความชุกชุมออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 นกที่พบบอยมาก (abundant)
ระดับ 4 นกที่พบบอย (common)
ระดับ 3 นกที่พบปานกลาง (moderately common)
ระดับ 2 นกที่พบนอย (uncommon)
ระดับ 1 นกทีพ่ บไดยาก (rare)

พบในอัตรารอยละ 90-100
พบในอัตรารอยละ 65-89
พบในอัตรารอยละ 31-64
พบในอัตรารอยละ 10-30
พบในอัตรารอยละ <10

4.ศึกษาสถานภาพของนก โดยใชแนวทางของโอภาส ขอบเขตต, (2527) ซึ่งจัดสถานภาพของนกตามชวงเวลาการ
ปรากฏตัวในรอบป ประกอบดวย นกประจําถิ่น นกอพยพ และ นกประจําถิ่นและนกอพยพ
5. ศึกษาลักษณะกิจกรรมของนกที่เขามาใชประโยชน ในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
6. การรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําฐานขอมูลชนิดนกในบริเวณพื้นที่ศึกษา
7. สรุปผลและรายงานผล
ผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา
ในเสนทางเดิ นศึ กษาธรรมชาติ ตั้ ง แต ศ าลาข อมู ล ธรรมชาติ วิท ยา – สวนสมุ นไพรอุ ทยานธรรมชาติ วิท ยา ตาม
พระราชดําริส มเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี อํ าเภอสวนผึ้ ง จั งหวัด ราชบุ รี มีค วามหลากชนิ ดของนก
จํานวน11อันดับ 40วงศ 92ชนิดโดยพบชนิดนกในอันดับนกเกาะคอน (Passeriformes) มากที่สุด คือจํานวน 64ชนิด
ในดานความชุกชุม พบวาในระดับความชุกชุมระดับ 5 นกที่พบบอยมาก มีจํานวน 4ชนิด คิดเปนรอยละ 4.35ของ
นกที่สํารวจพบทั้งหมดคือ นกสีชมพูสวน นกปรอดเหลืองหัวจุ ก นกแซงแซวหางบ วงใหญ และนกกาแวนระดับความชุกชุ ม
ระดับ 4 นกที่พบบอย มีจํานวน 11 ชนิด คิดเปนรอยละ 11.96ของนกที่สํารวจพบทั้งหมด ไดแก นกบั้งรอกใหญ นกตีทอง นก
จับแมลงจุกดํา นกกินแมลงอกเหลือง นกกินปลีอกเหลือง เปนตน ระดับความชุกชุมระดับ 3 นกที่พบปานกลางมีจํานวน 23
ชนิด คิดเปนรอยละ 25.00 ของนกที่สํารวจพบทั้งหมด ไดแก เหยี่ยวนกเขาชิครา นกตะขาบทุง นกจาบคาหัวสีสม นกโพระดก
ธรรมดา นกกินปลีคอแดง นกเขียวกานตองหนาผากสีทอง นกเขาลายเล็ก เปนตน ระดับความชุกชุมระดับ 2 นกที่พบนอยมี
จํานวน 25 ชนิด คิดเปนรอยละ 27.17ของนกที่สํารวจพบทั้งหมด ไดแก เหยี่ยวนกเขาพันธุจีน นกแตวแลวธรรมดา นกอีเสือสี
น้ําตาล นกแซงแซวสีเทา นกจับแมลงตะโพกเหลือง นกจับแมลงคอแดง นกกาฝากทองสีสม เปนตน และระดับความชุกชุม
ระดับ 1นกที่พ บไดย ากจํานวน 29ชนิด คิ ดเปนรอยละ 31.52 ของนกที่ สํารวจพบทั้ งหมด ได แก นกเฉี่ย วดงธรรมดา นก
หั ว ขวานจิ๋ ว คิ้ ว ขาว นกกระทาดงแข ง เขี ย ว นกกิ น ปลี แ ก ม สี ทั บ ทิ ม นกระวั ง ไพรปากเหลื อ ง นกจั บ แมลงอกฟ า
นกแซวสวรรคนกเขนนอยไซบีเรีย เปนตน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความหลากชนิดของนกบริเวณเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติตั้งแตศาลาขอมูลธรรมชาติวิทยา – สวนสมุนไพร
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยแบงตามระดับความชุกชุม ระหวางเดือนสิงหาคม
2558 -กรกฎาคม2559
ระดับ
จํานวน
ความชุกชุม ชนิด
นก

5
4
3
2
1
รวม

รอยละของ
จํานวน
ชนิดนก

4
11
23
25
29
92

จํานวนชนิดนกที่เขามาใชประโยชนพื้นที่ศึกษาในแตละเดือน

4.35
11.96
25.00
27.17
31.52
100

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

4
8
11
4
27

4
10
12
7
3
36

4
8
10
8
1
31

4
8
8
6
5
31

4
10
14
5
4
37

4
10
12
5
31

4
9
12
6
1
32

4
8
9
4
2
27

4
7
11
4
1
27

4
7
8
6
5
30

3
4
4
1
12

3
9
10
6
5
33

จํานวนชนิดนก (ชนิด)
40

37

36
33

35

31

30

31

31

32

30 27

27

27

25
20
15

12

10
5
0
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

เดือน

รูปที่ 1 แผนภูมิแทงแสดงชนิดของนกที่พบในเสนทางศึกษาธรรมชาติตั้งแตศาลาขอมูลธรรมชาติวิทยา -สวนสมุนไพร
อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดําริฯตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 -กรกฎาคม 2559
จากตารางที่ 1 และรูปที่ 1พบวาในเดือนมีนาคม จะพบชนิดนกมากที่สุด จํานวน 37ชนิด รองลงมาคือเดือนธันวาคม
พบชนิดนก จํานวน 36ชนิดเนื่องจากเปนชวงฤดูกาลที่มีนกอพยพ เขามาใชประโยชนในพื้นที่เพื่อหาอาหาร
สวนสถานภาพของนกพบวา มีนกประจําถิ่น 67 ชนิด นกประจําถิ่นและนกอพยพ 14 ชนิด และนกอพยพ 11 ชนิด ไดแก นกจับ
แมลงตะโพกเหลืองนกจับแมลงคอแดงนกจับแมลงสีคล้ํา นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎนกกะเต็นหัวดําเหยี่ยวนกเขาพันธุจีน เปนตน โดย
ในกลุมนกอพยพ ประกอบดวยกลุมนกบก (Terrestrial Bird) คือนกกะเต็นหัวดํา นกอีเสือสีน้ําตาล นกเดาลมหลังเทานกจับแมลง
คอแดงนกจับแมลงตะโพกเหลืองนกเขนนอยไซบีเรียนกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ นกกระจิ๊ดธรรมดา นกจับแมลงสีคล้ํา และนกพญาไฟสี
เทาและกลุมนกลาเหยื่อ (Raptor) คือ เหยี่ยวนกเขาพันธุจีน
สวนลักษณะกิจกรรมของนกที่เขามาใชประโยชนในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติพบวานกประจําถิ่นมีการใชประโยชนใน
พื้นที่ ศึกษาเพื่ อ การหาอาหาร คื อ กลุ ม นกที่ กินผลไม เ ป นหลั ก จํ านวน 10ชนิด ไดแ ก นกเปล าคอสี ม วงนกเขีย วก านตอง
หนาผากสีทองนกสีชมพูสวนนกปรอดสวนเปนตนกลุมนกที่กินเมล็ดพืชเปนหลักจํานวน 8 ชนิด คือนกเขาลายเล็ก นกเขาไฟ
ไกปา นกเขาใหญนกเขาชวานกกระทาดงแขงเขียว นกกระติ๊ดตะโพกขาว นกกระติ๊ดขี้หมู กลุมนกที่กินแมลงเปนหลักจํานวน
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36 ชนิด ไดแก นกกางเขนดง นกแตวแลวธรรมดา นกเขียวคราม นกจับแมลงอกสมทองขาว นกระวังไพรปากเหลือง นกกิน
แมลงอกเหลือง นกขมิ้นนอยธรรมดา นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว เปนตน กลุมนกที่กินสัตวน้ําเปนหลักจํานวน 3 ชนิด คือนกยาง
กรอกพันธุชวานกยางเปย นกกะเต็นอกขาว กลุมนกที่กินสัตวที่อยูบนบกและสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําเปนหลัก จํานวน 1 ชนิด คือ
นกกระปูดใหญกลุมนกที่กินทัง้ พืชและสัตวเปนหลัก จํานวน 2 ชนิด คือ อีกา และนกกระแตแตแวด
กลุม นกที่กินน้ํ าหวานจากดอกไม เป นหลัก จํ านวน 7 ชนิด คื อ นกปลี กล วยเล็ ก นกกินปลี คอแดง นกกิ นปลีค อสี น้ําตาล
นกกินปลีแกมสีทับทิม นกกินปลีอกเหลือง นกกาฝากกนเหลือง นกกาฝากทองสีสม
สวนนกประจําถิ่นและนกอพยพจะมีการใชประโยชนพื้นที่ ศึกษา เพื่อการหาอาหาร คือกลุมนกที่กินแมลงเปนหลั ก
จํานวน 13ชนิด ไดแกเหยี่ยวกิ้งกาสีดํา นกแซงแซวสีเทาเหยี่ยวผึ้ง นกจาบคาคอสีฟา นกจาบคาหัวสีสม นกแซวสวรรค เปนตน
กลุมนกที่กินสัตวที่อยูบนบกและสัตวครึ่งบกครึง่ น้ําเปนหลัก จํานวน 1 ชนิด คือ เหยี่ยวนกเขาชิครา
สวนนกอพยพมีการใชประโยชนพื้นที่เพื่อการหาอาหาร คือ กลุมนกที่กินแมลงเปนหลักจํานวน 8 ชนิด ไดแก
นก
พญาไฟสีเทา นกกระจิ๊ดธรรมดา นกกระจิ๊ด หัวมงกุฎ นกจับแมลงสีคล้ํา นกจับแมลงตะโพกเหลือง นกจับแมลงคอแดง นก
เดาลมหลังเทา เปนตน กลุมนกที่กินสัตวน้ําเปนหลักจํานวน 1 ชนิด คือ นกกะเต็นหัวดํากลุมนกที่กินสัตวที่อยูบนบกและสัตว
ครึ่งบกครึ่งน้ําเปนหลัก จํานวน 2 ชนิด คือ เหยี่ยวนกเขาพันธุจีน นกอีเสือสีน้ําตาล
นอกจากนี้พบวา นกประจําถิ่นมีการใชประโยชนในพื้นที่ศึกษาเพื่อทํารัง คือ นกกระติ๊ดขี้หมู ซึ่งทํารังเลี้ยงลูกในชวง
เดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนนกปรอดสวน ทํารังเลี้ยงลูกในชวงเดือนกุมภาพันธ และนกสีชมพูสวน ทํารังเลี้ยงลูก
ในชวงเดือนมีนาคมดังแสดงในรูปที่ 2

(ก)
(ข)
รูปที่ 2ชนิดของนกประจําถิ่นที่มีการใชประโยชนพื้นที่ศึกษาเพื่อทํารังและเลี้ยงลูก
(ก) รังของของนกสีชมพูสวน
(ข) การเลี้ยงลูกของนกปรอดสวน
กิจกรรมดานการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ที่เอื้อประโยชนให
นกนานาชนิดทั้งนกประจําถิ่นและนกอพยพเขามาใชประโยชนในพื้นที่ ไดแก การปลูกปา การบวชปา การสรางฝายเก็บกักน้ํา
การทําแนวปองกันไฟปา เปนตน
อภิปรายผล
ดัง นั้ นจากการศึ กษาในครั้ งนี้ พ บว าบริ เ วณเสนทางเดินศึ กษาธรรมชาติ ตั้ งแต ศาลาข อมูล ธรรมชาติ วิท ยา -สวน
สมุ นไพรมี ค วามหลากชนิ ด ของนก จํ านวน11 อั นดั บ 40วงศ 92ชนิ ด เนื่ องจากโครงการอุ ท ยานธรรมชาติ วิท ยา ตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนพื้นที่ตนลําธารของแมน้ําภาชี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแมน้ํา
แม กลอง เปนพื้ นที่ เ ชื่ อมต อระหว างผื นป าอนุ รั กษผื นใหญ ที่ สุ ดในประเทศไทย คื อ ผื นป าตะวั นตก ( Western Forest
Complex)กับ ผืนปาแกงกระจาน (KaengKrachan Forest Complex) เปนพื้นที่ที่มีความสําคัญสําหรับการอนุรักษสัตวปา
และปาไม เนื่องจากตั้งอยูในเขตรอยตอทางชีวภูมิ ศาสตร (Bio-geographicalZone)ถึง 4 เขต ไดแก อินโด-ไชนิส (IndoChinese) ชิโน-มาลายัน (Sino-Malayan)อินโด-เบอรมิส (Indo-Burmese)และอินเดียตะวันออก(Eastern Indian)จึงเปน
แหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุที่มีความโดดเดนในพื้นที่อีกทั้งพื้นที่แหงนี้อยูใกลรอยตอระหวางเขตสัตว
ภูมิศาสตรยอย Indochinese และ Sudaicพื้นที่นี้จึงเปรียบเหมือนสะพานเชื่อมระหวางเขตการกระจายพันธุเหนือสุดของสัตว
ในเขต Sudaic และเปนบริเวณพื้นที่ใตสุดของสัตวปาในเขต Indochineseโดยพบสายพันธุใต ไดแก นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว
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และนกโพระดกคอสีฟา (สํานักงานโครงการ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ, 2557, น.4-5) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบนกหัวขวานจิ๋ว
คิ้วขาว เชนกั นโดยในพื้ นที่ ศึกษาจะพบชนิ ด นกในอันดั บ นกเกาะคอน (Passeriformes) มากที่ สุด คือ จํ านวน 64 ชนิ ด
สอดคลองกับสวัสดิ์ วงศถิรวัฒน(2559)ที่กลาววาพวกนกปา (forest birds) เปนพวกนกมีถิ่นอาศัยหลักเปนปาธรรมชาติหรือ
สภาพกึ่ง ปาธรรมชาติ (nature & semi-nature forests) สวนใหญเป นพวกนกจับคอน (perching birds) ในอันดั บ
Passeriformes ซึ่งเปนกลุมนกที่มีพัฒนาการเพื่อการอยูอาศัยตามตนไมต างๆกันนอกจากนี้ในการศึกษาครั้ งนี้พบชนิดนก
นานาชนิด ไดแก นกแตวแลวธรรมดา นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว นกเขาลายเล็ก นกกินแมลงอกเหลือง นกเขียวกานตองหนาผากสี
ทอง นกกาฝากทองสีสม นกกินปลีคอแดง นกกินปลีแกมสีทับทิม เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ กัลยาณี บุญเกิดและคณะ (2547)
ซึ่งไดทํางานวิจัยเรื่องความหลากหลายของนกในพื้นที่ลุมน้ําบอคลึง โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรซี ึ่งพบชนิดนกกลาวขางตนเหมือนกัน ดังนั้นดวยพื้นที่
ปกคลุมดวยพรรณไมนานาชนิด ที่เอื้อตอการเขามาใชประโยชนของนกนานาชนิด ที่มี อุปนิสัยการหากินที่แตกตางกันคือทั้ง
กลุมนกกินลูกปลา กุงเปนหลักกลุมนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลงเปนหลักกลุมนกกินพืชและสัตวเปนหลัก กลุมนกกิน
เมล็ดพืชเปนหลัก กลุมนกกินผลไมเปนหลักกลุมนกกินน้ําหวานจากดอกไมเปนหลักและกลุมนกกินสัตวบกและสัตวครึ่งบกครึ่ง
น้ําเปนหลักรวมทั้ง มีการใชป ระโยชนพื้นที่เ พื่อทํารัง เลี้ย งลูก ซึ่ง สอดคลองกับ ประโยชน กานจันทร (2539) ที่กลาววา
พื้นที่ที่มีค วามอุด มสมบูร ณมีค วามเหมาะสมแกการอาศัย และหลบภัย ของนกอีกทั้ง ความตองการหรืออุป นิสัย ของนกก็
ตอ งการใชพื ้น ที่ห ลายพื้น ที ่เ พื ่อทํ า กิจ กรรมในเวลาตางกัน ดัง นั ้น นกเปรี ย บเสมื อนดั ชนี บ ง ชี้ คุณภาพความสมบู ร ณ ข อง
ทรัพ ยากรชี วภาพ บริเ วณใดที่ มีนกอพยพอาศั ยหากินอยู เปนจํานวนมาก ย อมหมายถึง พื้นที่นั้นมีค วามอุด มสมบูร ณ (กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช,2553)
สรุปและขอเสนอแนะ
ในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติตั้งแตศาลาขอมูลธรรมชาติวิทยา – สวนสมุนไพรอุทยานธรรมชาติวิทยา ตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีความหลากชนิดของนก
จํานวน 11อันดับ 40วงศ 92ชนิดในดานระดับความชุกชุม พบวาระดับความชุกชุมระดับ 1นกทีพ่ บไดยากจํานวน 29ชนิด คิด
เปนรอยละ 31.52 ของนกที่สํารวจพบทั้งหมด ไดแก นกพญาไฟสีเทา นกกระจิ๊ดหัวมงกุฏ นกเขนนอยไซบีเรีย เหยี่ยวกิ้งกาสี
ดํา นกจาบคาคอสีฟา นกจับแมลงอกสีฟา เปนตน ซึ่งสวนใหญมีสถานภาพเปนนกอพยพ นกประจําถิ่นและนกอพยพ สวนใน
ดานสถานภาพของนกพบนกประจําถิ่น 67 ชนิด นกประจําถิ่นและนกอพยพ 14 ชนิด และนกอพยพ 11 ชนิดสวนในดานลักษณะ
กิจกรรมของนกที่เขามาใชประโยชนในเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ พบนกประจําถิ่นมีการใชประโยชนในพื้นที่ศึกษาเพื่อการ
หากินอาหารทํารัง และเลี้ยงลูก สวนกลุมนกอพยพมีการใชประโยชนพื้นที่เฉพาะในชวงฤดูอพยพ คือเดือนกันยายนพฤษภาคม โดยมากพบเขามาเพื่อการหากินอาหาร
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป คือ การศึกษาความหลากชนิดของนกในพื้นทีท่ ี่มีระดับความสูงที่แตกตางกัน บริเวณพื้นที่
อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อ
นํามาจัดทําฐานขอมูลความหลากชนิดของนกในพื้นทีอ่ ุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ทั้งในดานเปนแหลงเรียนรูและการทองเที่ยวเชิง
นิเวศสําหรับ นักเรียน นักศึกษา นักทองเที่ยว และประชาชนที่สนใจตอไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ
2559
เอกสารอางอิง
กัลยาณี บุญเกิด, ปยวรรณ นิยมวัน, ศันสนีย อมรภูรินันท และ ไสว วังหงษา.(2547). ความหลากหลายของนกในพื้นที่ลุม
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ราชกุมารี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี. ผลการวิจัยและรายงานความกาวหนางานวิจัย ประจําป 2546.กรุงเทพฯ
: กลุมงานวิจัยสัตวปา สํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช.
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ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกใช
บริการสถานบริบาลผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร
โชติกา ศัลยพงษ
chotikaann@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการเกี่ย วกับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสถานบริบาลผูสูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด
กับการตัดสินใจเลือกสถานบริบาลผูสูงอายุกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือผูมาใชบริการสถานบริบาลผูสูงอายุ จํานวน 339
คน จาก 97 แหงในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามปลายปด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะหความสัม พันธระหวาง ปจจัยสวนประสมการตลาดกับการตัดสินใจเลือก
สถานบริบาลผูสูงอายุดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใชบริการโดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยูในระดับ
ปานกลาง (r=0.342, p=0.000) เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการอยูในระดับ
ต่ํา โดย ดานการสื่อสารการตลาดบริการ(r=0.251, p=0.000)มีความสัมพันธมากที่สุด รองลงมาคือ ดานลักษณะทางกายภาพ
(r=0.200, p=0.000)ดานกระบวนการการใหบริการ(r=0.178, p=0.001)ดานการกําหนดราคาบริการ(r=0.177, p=0.001)
ดานบุคลากร(r=0.164, p=0.002)ดานผลิตภัณฑบริการ(r=0.152, p=0.005)และ ดานการจัดจําหนาย(r=0.131, p=0.016)
ตามลําดับ
คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจเลือกใช, สถานบริการดูแลผูสูงอายุ
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Relationship of the Marketing Mix Factors and the Selection of
Nursing Home for Elderly People in Bangkok
Abstract
This research aimed to 1) to studythe perceptions of customers regarding the marketing mix factors
and the selection of nursing homes for elderly people in Bangkok; and 2) to investigate the association of
the marketing mix factors with the selection of nursing homes for elderly people. The samples of this
study were 339 customers from 97 nursing homes in Bangkok. A close-ended questionnaire was utilized
for collecting data. The statistics usedindata analysiswere percentage, mean, standard deviation, and a
Pearson’s correlation was run to determine the relationships ofthe marketing mix factors to the selection
of nursing home for elderly people.
The results revealed that the relationship of the marketing mix factors to the selection of nursing
home for elderly people, for overall aspects there were moderate correlation (r = 0.111, p = 0.027). When
considering each aspect, all aspects had little correlation to the selection of nursing home. The
promotion communication of the service aspect (r=0.251, p=0.000)had most correlation, followed by the
physical evidence and presentation aspect(r=0.200, p=0.000), the process aspect(r=0.178, p=0.001), the
pricing and the service aspect(r=0.177, p=0.001), the people aspect (r=0.164, p=0.002), the service product
aspect(r=0.152, p=0.005), and the place aspect(r=0.131, p=0.016), respectively.
Keywords: Marketing Mix Factors, Selection, Nursing Home for Elderly People
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บทนํา
เนื่องจากสังคมไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุและมีอายุยืนยาวมากขึ้นเรื่อยๆผลมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการ
พัฒนาทางการแพทยและการบริการดานสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทําใหประชากรสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพและอนามัยจึงเปนเหตุผลทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสรางประชากรจากอดีตอีกทั้งการปองกันรักษาโรคและ
ความสามารถในการดูแลตนเองจากโรคภัยและยังมีวิวัฒนาการทางการแพทยซึ่งมีการพัฒนาอยางตอเนื่องใหมีประสิทธิภาพ
ทําให อายุเ ฉลี่ยของประชากรโลกมีอายุ ที่ยืนยาวขึ้นโดยอายุขัย เฉลี่ย ถึงประมาณ 70ป (ป ทมาว าพัฒนวงศแ ละปราโมทย
ประสาทกุ ล, 2557)จากการเพิ่ มของจํานวนประชากรผูสูงอายุที่ มีจํานวนมากขึ้ นในทุกป กับการเปลี่ยนแปลงของสัง คมใน
ปจจุบันผูสูงอายุเมื่อ วัยอายุ 60ป สวนใหญจะเกษียณอายุออกจากการงานผูสูงวัยจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางสังคม
และจิตใจทําใหตองมีการปรับตัวมากขึ้นและที่สําคัญเมื่ออายุมากขึ้นสภาพรางกายมีการเริ่มเสื่อมถอยลงปญหาดานสุขภาพก็
จะตามมาซึ่ง ปญหาดานสุ ขภาพสําหลับ ผูสูงอายุจําเปนตองใชผู ที่มีทักษะทางการแพทยแ ละพยาบาลในการดูแล (ชมพูนุท
พรหมภักดิ์2556) ดังนั้น จึง เปนปญหาการดูแลผูสูงอายุที่สําคัญของบุคคลในครอบครัวซึ่งเปนผูที่ใหการดูแลผูสูงอายุจํานวน
มากที่ตองอยู ในสถานะที่เรียกวามี “บทบาทเชิงซอน” (Sandwich Roles) คือการที่ตองทํางานและดูแลครอบครัวไปพร อม
กันตองประสบปญหาในการดูและที่ ขาดความรูมีปญหาดานสุขภาพกายสุขภาพจิตรวมทั้งตองดูแลผูสูงอายุเปนเวลานาน จาก
ภาระดังกลาวทําใหครอบครัวที่มีผูสูงอายุที่เจ็บปวยชวยเหลือตนเองไมคอยได จําเปนตองหาผูที่มาชวยในการดูแลผูสูงอายุ
สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานบริบาลดูแลผูสูงอายุซึ่งเปนทางออกอยางหนึ่งสําหรับการดูแลผูสูงอายุ (สัมฤทธิ์ศรี
ธํารงคสวัสดิ์และคณะ รายงานการสังเคราะหระบบการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว (Long-term Care)สําหรับประเทศไทย
2553,หนา 34)สถานบริบาลดูแลผูสูงอายุในภาคเอกชนเปนธุรกิจที่มีการเติบโตมากขึ้นเนื่องจากประชากรผูสูงอายุมีมากขึ้น
บางแหงลงทุนเปดเปนโรงเรียนสอนเพื่อผลิตบุคลากรใหมีความรูในการบริการผูสูงอายุเริ่มตนหลักการดูแลผูสูงอายุความรู
พื้นฐานการพยาบาลและการแพทยการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินการกายภาพบําบัดแตการบริการสถานบริบาลดูแลผูสูงอายุมี
มากขึ้นแตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการเพราะปริมาณผูสูงอายุในบานเรามีมากขึ้นทุกปเหตุผลสวนใหญที่มาใชบริการเพราะ
ไม มี เ วลาไม มีค วามรู ใ นการดู แ ลโดยเฉพาะกรณี ป วยเป นโรคหรื อเป นอั ม พาตต องให อาหารผานทางสายยางบางลายติ ด
เครื่องชวยหายใจติดตัวหลังจากออกจากโรงพยาบาลถึงที่พักอาศัยบุตรหลานหรือญาติเห็นแลวก็ทําอะไรไมถูกแนวโนมธุรกิจ
บริการผูสูงอายุจึงมีแนวโนมการเติบโตในอนาคตแตอยางไรก็ดีการแขงขันกันในตลาดก็มีแนวโนมจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น
และการเริ่มตนทําธุรกิจประเภทนี้ก็ไมใชเรื่องงายมากนักเพื่อใหประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ ตองทําความเขาใจและสามารถ
ตอบสนองความตองการที่ละเอียดออนของผูบริโภคได
ปจจุบันเริ่มเห็นธุรกิจดูแลผูสูงอายุในไทยขยายตัวมากขึ้นแตตลาดยังมีขนาดเล็ก ยังขาด บุคลากรและมาตรฐานเขา
มาดูแลอยางจริงจัง โดยสวนใหญเปนธุรกิจในประเภทการใหบริการดูแลในระยะสั้นๆอยางไรก็ตามคาดวาตลาดจะใหญขึ้น
จากจํานวนผูสูงอายุที่จะขยายตัวกวา 50% ในอีก 10 ปขางหนาปจจุบันความตองการในตลาดนี้ของคนไทยอาจจะยังมีไมมาก
นักเพราะมีจํานวนผูสูงอายุตอประชากรทั้งหมดที่ยังนอยอยูอย างไรก็ตามในอีก 5-10 ปขางหนานั้นคาดวากลุมผูสูงอายุไทย
ในชวงอายุ 65-74 ปจะเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะที่ จํานวนผู สูงอายุ ที่มีอายุม ากกวา 75 ปจะเพิ่ มขึ้นมากในระยะยาวดวย
เทคโนโลยีทางการแพทยที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทําใหอายุขัยเพิ่มขึ้นดังนั้นคาดวาธุรกิจดูแลผูสูงอายุแบบใหบริการ
ดูแลในระยะสั้นๆมีแนวโนมเติบโตไดมากกวาในชวง 5-10 ปขางหนาขณะเดียวกันธุรกิจซึ่งจัดใหมีที่พํานักระยะยาวจะทยอย
เติบโตขึ้นในระยะยาวเนื่องจากผูสูงอายุมีโอกาสที่จะตองอยู คนเดียวมากขึ้นโดยจากสถิติของ AmericanSeniors Housing
Association ระบุวาอัตราการเติบโตของราคาหองพักสําหรับผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นหลังจากป 2000 เปนตนมาซึ่งสอดคลองกับ
การที่สหรัฐฯมีอัตราผูสูงอายุตอประชากรทั้งประเทศเพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดดเชนกันซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถิตินี้แลวคาดวา
ความตองการของที่พํานักระยะยาวในไทยนาจะขยายตัวสูงขึ้นมากเมื่อจํานวนผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 55 ปตอประชากร
มากกวา 20%หรืออี กประมาณ 10 ปตอจากนี้ผูสูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน มการใชบริการสถานบริบาลดูแ ล
ผูสู ง อายุ ม ากขึ้ นเนื่ องจากสภาวะสั งคมของคนกรุ ง เทพ มี รู ป แบบการดํ ารงชีวิต ที่ เร ง รีบ มี การเจริ ญ เติบ โตทางธุร กิ จ และ
อุสาหกรรมสูง สถานบริบาลผูสงู อายุจึงเปนทางออกสําหรับครอบครัวซึ่งเปนสถานที่เปดใหบริการแกตัวผูสูงอายุจากแนวโนม
ดังกลาวผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครเปนกลุมที่มีแนวโนมการใชสถานบริบาลผูสูงอายุมากขึ้น (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ,2552)ทําใหสถานบริบาลดูแลผูสูงอายุที่เปดใหบริการในกรุงเทพมหานครมากที่สุด (กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา,2552)จากความจําเปนดังกลาวผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดและ
การตัด สิ นใจเลื อกใช บ ริการสถานบริ บาลผูสู ง อายุ ใ นกรุ งเทพมหานครจากการศึกษาความสั ม พันธ ปจจั ย สวนประสมทาง
การตลาด และความตองการการดูแลผูสูงอายุใหมีคุณภาพซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยประกอบดวย
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ดานผลิตภั ณฑบริการ(the service Product)ดานการกําหนดราคาบริการ (Pricing the service) ดานการจั ดจําหนาย
(place)ดานการสื่อสารการตลาดบริการ (Promotion communication of the service) ดานบุคลากร(People) ดาน
กระบวนการการใหบริการ (Process) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสถานบริบาลผูสูงอายุ ในดานการรับรูถึงความตองการดานขอมูลขาวสารดานการประเมินผลทางเลือกดานการ
ตัดสินใจซื้อดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งมีสวนสําคัญในการตัดสินใจการเลือกสถานบริบาลใชบริการดูแลผูสูงอายุ เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการดูแลที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุรวมทั้งเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุในสถานบริบาลตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. ศึกษาความคิดเห็นของผูใ ชบริการเกี่ยวกั บ ปจจั ยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการสถานบริบาล
ผูสูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร
2. ศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการเกี่ยวกับในการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานบริบาลผูสูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร
3.ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับการตัดสินใจเลือกสถานบริบาลผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร
วิธีการดําเนินงานวิจัย
ประชากรที่ใชใ นการศึกษาวิจัย ครั้งนี้คือ ญาติข องผูสูงอายุ ผูที่ ตัดสินใจเลือกมาใชบริการสถานบริบาล จังหวั ด
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป จากบริการสถานบริบาล 97 แหง (ขอมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลพ.ศ. 2559 กรม
พัฒนาธุรกิจการคา) มีจํานวนทั้งหมด 2,230 คน (ฝายทะเบียนและเสมียนของบริการสถานบริบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
,กันยายน 2559)จากผลการคํานวณไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 339คนโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวนดังนี้สวนที่ 1
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานบริบาลแบงออกเปน 7 ดานสวนที่ 3 แบบสอบถาม ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใน
การเลือกใชบริการสถานบริบาล แบงออกเปน 5 ดานสวนที่ 4การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด
กับการตัดสินใจเลือกสถานบริบาลผูสูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับและนํามาวิเคราะหทาง
สถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรโดยขั้นตอนดังนี้
1.การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)โดยใชสถิติคาความถี่ (Frequency) และ คา
รอยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะประชากรศาสตรของผูที่ตัดสินใจเลือกใชสถานบริบาลใหแกผูสูงอายุ
2. ทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s ProductMoment Correlation
Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานบริบาล
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร ซึ่งกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิเ คราะหค าความสั มพั นธ และ คําบรรยายคาสหสัม พันธ (Descriptor) ในการวิจัยครั้ง นี้ผู วิจัยใชเ กณฑข อง
(Davis Barrickและคณะ, 1989 อางใน ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ, 2549, หนา 98)

สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ มีจํานวน 5 ขอสวนใหญเปนเพศหญิง(คิดเปน
รอยละ 83) มีมากกวาเพศชาย อายุ สวนใหญ มีอายุ 31-40ป
(คิดเปน ร อยละ 29 ) ระดับการศึ กษา สวนใหญอยู
ระดับปริญญาตรี (คิดเปน รอยละ 52) สถานภาพสมรส สวนใหญมีคูสมรส (คิดเปน รอยละ 64) และรายไดสวนใหญ มีรายได
ตั้งแต 20,001 – 40,000 บาท (คิดเปน รอยละ 38)
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สว นที่ 2 แบบสอบถามป จจัย สวนผสมทางการตลาดที่มี ผ ลต อการตั ดสิ นใจเลือกใช บริ การสถานบริบ าลแบ ง
ออกเปน7 ดาน ดานผลิตภัณฑบริการ ดานการกําหนดราคาบริการ ดานการจัดจําหนายดานการสื่อสารการตลาดบริการดาน
บุคลากร ดานกระบวนการการใหบริการดานลักษณะทางกายภาพลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปด มีคําตอบใหเลือกตอบ
เปนมาตราสานประมาณคา(rating scale) เปน 5 ระดับไดผลตามตารางที่ 2.1 ดังนี้
ตารางที่ 2.1ระดับความคิดเห็นของผูมาใชบริการเกี่ยวกับสถานบริบาลตามหลักสวนผสมการตลาด (n=399)
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
สวนประสมการตลาด
(X)
มาตรฐาน (S.D.)
1 ดานผลิตภัณฑบริการ
4.31
0.486
1.1 สถานบริบาลเปนสถานบริการที่มีชื่อเสียงดี
4.29
0.766
1.2 สถานบริบาลมีทีมผูดูแลผูสูงอายุที่มีทักษะเฉพาะดาน

4.33

0.623

1.3 สถานบริบาลมีบริการดูแลผูสูงอายุที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

4.32

0.678

2 ดานการกําหนดราคาบริการ

4.06

0.654

2.1 อัตราคาบริการมีความเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ

4.26

0.747

2.2 อัตราคาบริการสามารถแบงจายเปนรายงวดได

4.09

0.848

2.3 อัตราคาบริการใหสวนลดราคาเมื่อมีการชําระผานบัตรเครดิต

3.83

1.163

3 ดานการจัดจําหนาย

4.31

0.532

3.1 สถานบริบาลตั้งอยูในสถานที่เดินทางไดสะดวก เชน ใกลที่พักอาศัย

4.43

0.72

3.2 สถานบริบาลมีปายบอกทาง อยางชัดเจน

4.06

0.824

3.3 สถานบริบาลมีบริการรถเพื่อน รับ-สง ผูสูงอายุ

4.43

0.805

4 ดานการสื่อสารการตลาดบริการ

3.95

0.719

4.1 การโฆษณาสถานบริบาลดึงดูดนาสนใจ เชน แผนพับ ปายโฆษณา

4.01

0.870

4.2 มีผูแทนในการหาลูกคาโดยตรงโดยกําหนดคาตอบแทนให

3.84

1.008

4.3 การสงเสริมการขายดวยการใหสวนลดลูกคาประจํานาสนใจ

4.00

1.053

5 ดานบุคลากร

3.45

5.1 สถานบริบาลมีแพทยดูแลประจํา
5.2 สถานบริบาลมีบุคลากรทางการแพทยดานอื่น ๆ มาใหคําแนะนําปรึกษา เชน นัก
กายภาพบําบัด นักจิตเวช นักโภชนาการ
5.3 เจาหนาที่ของสถานบริบาล อธิบายขอซักถามไดอยางครบถวนสุภาพ
6 ดานกระบวนการใหบริการ
6.1 ญาติสามารถติดตอกับผูสูงอายุไดสะดวก
6.2 ขั้นตอนการรับผูสูงอายุเขาสถานบริบาลมีความรวดเร็ว

1.88

1.231

4.17

0.852

4.41
4.28
4.27
4.44

6.3 กระบวนการใหการบริการดูแลผูสูงอายุมีมาตรฐาน

0.676

0.713
0.504
0.807
0.633

4.12

7 ดานลักษณะทางกายภาพ

4.53
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0.818
0.512

7.1 สถานบริบาลจัดสถานที่ไดอยางเหมาะสมกับการดูแลผูสูงอายุ
7.2 สถานบริบาลมีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือมีเครื่องชวยเหลือ เชน รถเข็น ลิฟท
อินเตอรเน็ต
7.3 สถานบริบาลจัดสภาวะสิ่งแวดลอมมีอากาศถายเทดี

4.54

0.676

4.30

0.877

4.75

รวม

4.13

0.496
0.310

ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานบริบาลตามหลักสวนผสมการตลาดจากตารางที่ 2.1 พบวาความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวม มีคาเทากับ 4.13 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.310 และ
เมื่อแยกเปนรายดานคาสูงสุดคือ ดานลักษณะทางกายภาพมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวม มีคาเทากับ 4.53 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เทากั บ 0.512 และลองลงมาคือ ด านผลิต ภั ณฑ บ ริการมี คาเฉลี่ ยโดยภาพรวม มีค าเท ากั บ 4.31 มี ส วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.486 และดานการจัดจําหนายมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวม มีคาเทากับ 4.31 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เทากับ 0.532 ลองลงมาคือดานกระบวนการการใหบริการมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวม มีคาเทากับ 4.28 มีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.504 ลองลงมาเปนดานการกําหนดราคาบริการมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวม มีคาเทากับ 4.06 มีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.654 ลองลงมาอีกคือดานการสื่อสารการตลาดบริการมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวม มีคาเทากับ
3.95 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.719 และอันดับสุดทายคือดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวม มีคาเทากับ
4.48 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.676
สวนที่ 3 แบบสอบถาม ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสถานบริบาลประกอบไปดวย ดานการ
รับรูถึงความตองการ ดานขอมูลขาวสาร ดานการประเมินผลทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ ดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
แบงออกเปน 5 ดาน ดานการรับรูถึงความตองการ ดานขอมูลขาวสารดานการประเมินผลทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อดาน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปด มีคําตอบใหเลื อกตอบเปนมาตราสวนประมาณคา (rating
scale ) เปน 5 ระดับไดผลตามตารางที่ 3.1 ดังนี้
ตารางที่ 3.1ระดับความคิดเห็นของผูมาใชบริการเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานบริบาล(n=399)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การตัดสินใจ
คาเฉลี่ย(X)
(S.D.)
1 การรับรูถึงความตองการ
4.34
0.592
1.1 เปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพที่ตองการ คนดูแลอยางใกลชิด

4.10

1.067

1.2 ผูสูงอายุตองมียารับประทานเปนประจําอยางเขมงวด

4.26

0.982

1.3 ผูสูงอายุตองการที่อยูที่สะอาดปลอดภัย

4.65

0.547

2 การไดรับขอมูลขาวสาร

4.22

0.644

2.1 ไดรับขอมูลสถานบริบาล จากสื่อโฆษณา ของสถานบริบาล

4.22

0.767

2.2 ไดรับขอมูลสถานบริบาล จากคําแนะนําของผูที่เคยใชบริการ

4.19

1.042

2.3 ไดรับขอมูลสถานบริบาลจากญาติ คนรูจัก

4.24

1.052

3 การประเมินผลทางเลือก

3.88

0.669

3.1 มีหองพักใหเลือกหลากหลาย เชน หองรวม, หองคู, หองเดี่ยว

3.89

0.872

3.2 มีอุปกรณการชวยเหลือสําหรับผูสูงอายุ ใหเลือกไดตามตองการ

4.16

0.800
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3.3 มีบุคลากรใหเลือกใชบริการได เชน พยาบาลพิเศษ,ผูชวยพิเศษ

3.58

4 การตัดสินใจซื้อ

4.15

1.234
0.555

4.1 ทานตัดสินใจ เพราะ ชื่อเสียงของสถานบริบาล

3.79

0.923

4.2 ทานตัดสินใจ เพราะสถานที่ตั้งของสถานบริบาล

4.32

0.845

4.3 ทานตัดสินใจ เพราะ ราคาคุมคากับการบริการ

4.35

0.844

5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

3.63

0.354

5.1 ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการ

4.60

0.553

5.2 ทานจะกลับมาใชบริการอีก

4.65

0.502

5.3 ทานกําลังมีแผนจะเปลี่ยนหรือยายสถานบริบาลใหม

1.65

0.694

4.04

0.294

รวม

ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานบริบาลจากตารางที่ 3.1 พบวา
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมมีคาเทากับ 4.04 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.294
และเมื่อแยกเปนรายดานคาสูงสุดคือดานการรับรูถึงความตองการมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย(X) เทากับ 4.34 มีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.592ลองลงมาคือ ดานการไดรับขอมูลขาวสารคาเฉลี่ยโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย(X) เทากับ
4.22 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.644ลองลงมาคือ ดานการตัดสินใจซื้อ คาเฉลี่ยโดยภาพรวม มีคามีคาเฉลี่ย(X)
เทากับ 4.15 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.555ลองลงมาคือ ดานการประเมินผลทางเลือก คาเฉลี่ยโดยภาพรวม
มีคามีคาเฉลี่ย(X) เทากับ 3.88 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.669และลําดับสุดทายคือดานพฤติกรรมภายหลังการ
ซื้อคาเฉลี่ยโดยภาพรวม มีคามีคาเฉลี่ย(X) เทากับ 3.63 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.354
สว นที่ 4 การวิเ คราะห ค วามสัม พันธ ระหวางป จจัย ส วนประสมการตลาดกั บการตั ด สินใจเลือกสถานบริบ าล
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร ไดผลตามตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับการตัดสินใจเลือกสถานบริบาลผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร
สวนผสมการตลาด

ระดับความสัมพันธกับการตัดสินใจ
r
p

แปลผล

ดานการสื่อสารการตลาดบริการ

0.251

0.000

มีความสัมพันธต่ํา

ดานลักษณะทางกายภาพ

0.200

0.000

มีความสัมพันธต่ํา

ดานกระบวนการการใหบริการ

0.178

0.001

มีความสัมพันธต่ํา

ดานการกําหนดราคาบริการ

0.177

0.001

มีความสัมพันธต่ํา

ดานบุคลากร

0.164

0.002

มีความสัมพันธต่ํา

ดานผลิตภัณฑบริการ

0.152

0.005

มีความสัมพันธต่ํา

ดานการจัดจําหนาย
รวม

0.131
0.342

0.016
0.000

มีความสัมพันธต่ํา
มีความสัมพันธปานกลาง
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จากตารางตาราง แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับการตัดสินใจโดยภาพรวมพบวา ระดับ
ความสัมพันธกับการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง (r=0.342, p=0.000) เมื่อแยกเปนรายดานระดับความสัมพันธสูงสุดคือ
ดานการสื่ อสารการตลาดบริการ(r=0.251, p=0.000)มีค วามสัม พันธต่ํ าลองลงมาคื อ ดานลักษณะทางกายภาพ(r=0.200,
p=0.000)มีความสัมพันธต่ําลองลงมาคือดานกระบวนการการใหบริการ(r=0.178, p=0.001)มีความสัมพันธต่ําลองลงมาคือ
ด า นการกํ า หนดราคาบริ ก าร(r=0.177, p=0.001)มี ค วามสั ม พั นธ ต่ํ า ลองลงมาคื อ ด านบุ ค ลากร(r=0.164, p=0.002)มี
ความสัมพันธต่ําลองลงมาคือดานผลิตภัณฑบริการ(r=0.152, p=0.005)มีความสัมพันธต่ําและลําดับสุดทายคือ ดานการจัด
จํ า หน าย(r=0.131, p=0.016)มี ค วามสั ม พั น ธ ต่ํ า ทุ ก ด า นมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01และ0.05 ตามลํ าดั บ โดยมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา
อภิปรายผล
จากขอมูลตามลักษณะทางประชากรศาสตรผลการวิจัย พบวา ลักษณะประชากรศาสตรของญาติผูสูงอายุที่เปนกลุม
ตัวอยาง จํานวน 339 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 284 คน มีมากกวาเพศชาย มีจํานวน 55 คน มีอายุ 31-40 ป มี
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส และ มีรายไดตั้งแต 20,001 –40,000 บาท สอดคลองกับผลงานวิจัยของ
ณัฏฐชานันท มืดอินทร (2552, หนา 87) ปจจั ยที่มีผลตอการตัดสิ นใจเลือกใชบริการเนอรสซิ่งโฮมของผูสูงอายุเขตธนบุ รี
กรุ ง เทพมหานคร สุ คี ศิ ริ วงศ พ ากร (2556, หน า 55) การศึ กษาพฤติ กรรมการเป ด รั บ ข าวสารที่ มี ค วามสั ม พั นธ กั บ
ความสามารถการพึ่งตนเองของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร แสดงใหเห็นวาผูที่มาใชบริการสถานบริบาลผูสูงอายุในกรุงเทพ
สวนใหญจะเปนผูที่มีรายไดปานกลาง มีระดับการศึกษาที่ดี และ ผูที่เปนผูตัดสินใจเลือกใชบริการสวนใหญจะเปนผูหญิง
ความคิ ด เห็ นของผู ใ ช บ ริ การเกี่ ย วกั บ ส วนประสมทางการตลาดสํ าหรั บ ผู ใ ช บ ริ การ สถานบริ บ าลผู สู ง อายุ ใ น
กรุงเทพมหานครความคิดเห็นโดยภาพรวม พบวา สวนผสมทางการตลาดในภาพรวมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอยูใน
ระดับสูงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิราณี ศรีหาภาค,นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย,นางสาวคณิศร เต็งรัง (2556,หนา 151)
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ผลกระทบและภาระการดูแ ลผูสู งอายุระยะยาวภายใต วัฒนธรรมไทยผู ดูแลมีบทบาทเชิ งซอนใน
ครอบครัวสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาในประเทศไทยพบวาผูดูแลสวนใหญยังตองประกอบอาชีพและไมมีประสบการณ
และดู แ ลเพี ย งลําพั ง ส วนมากจบการศึ กษา แล วต องประกอบอาชี พ และการศึ กษาของ วรเวศม สุ วรรณระดา และคณะ
(2552,หนา 28) โครงการ “การเงินการคลังสําหรับการดูแลระยะยาวของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวาผูสูงอายุ
รอยละ 25.7 ตองการผูดูแลที่มีทักษะและพบวา ญาติในครัวเรือนไมสามารถใหการดูแลได ทําใหผูดูแลมีรูสึกเหน็ดเหนื่อยและ
โดดเดี่ยว ทําใหเปนภาระและเกิดผลกระทบตอผูดูแลทั้งทางดานอารมณ จิตใจ รวมถึงดานเศรษฐกิจและสังคมตามมา
ความคิดเห็นของผูใชบริการในการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานบริบาลผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร ความคิดเห็น
โดยภาพรวม พบว า มี ก ารตั ด สิ นใจเลื อกใช บ ริ การอยู ใ นระดั บ สู ง สอดคล องกั บ ผลงานวิ จัย ของ ณั ฏ ฐ ช านั นท มื ด อิ นทร
(2552,หนา 87) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเนอรสซิ่งโฮมของผูสูงอายุเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร ผูสูงอายุสวน
ใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเนอรสซิ่งโฮมในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.01)
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานพิมลวรรณไชยพิณ (2555,หนา 78) การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสม
การตลาดในการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยดูแลผูสูงอายุฝงธนบุรี พบวา กลุมตัวอยางมีการตัดสินใจเกี่ ยวกับผูใชบริการให
ความสําคัญตอสวนประสมการตลาดดานราคาอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายละเอียดยอยเกือบทุกประเด็นทัดดาว คํา
ยอดใจ (2556,หนา 42) ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการทางการแพทยของผูสูงอายุในโรงพยาบาลของรัฐบาล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม จากการศึกษากลุมตัวอยางพบวา ดานสถานที่ กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับสถานที่ตั้ง อยูไมไกลจากที่อยู
มากสูงสุด โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.73 จาการวิจัยในครั้งนี้ในความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทั้งดานสวนประสมการตลาดและดาน
การตัดสินใจโดยภาพรวมอยูในระดับสูง ดังนั้น แผนการจะเปลี่ยนหรือยายสถานบริบาลใหม จึงมีผลตอการตัดสิ นใจอยูใน
ระดับที่ต่ํามากสอดคลอง ณัฏฐชานันท มืดอินทร (2552,หนา 76) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเนอร
สซิ่งโฮมของผูสูงอายุเขตธนบุรี ผูสูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเนอรสซิ่งโฮมในภาพ
รวมอยูในระดับมากไดแก ดานบริการ ดานพนักงาน ดานการสงเสริมการตลาดและดานราคา
อภิ ป รายผลการวิ เ คราะหค วามสั มพั นธ ระหวางป จจั ย สวนประสมการตลาดกั บ การตัด สิ นใจเลือกสถานบริ บ าล
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครจากการวิเคราะหโดยภาพรวมพบวา ระดับความสัมพันธกับการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง
(r=0.342,p=0.000) และเมื่อแยกเปนรายดานระดับความสัมพันธอยูในระดับต่ําทุกดานมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และ
0.05 ตามลําดับ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ําชุติมา บุญทบ (2553,หนา 93) การศึกษาเรื่องความตองการ
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สถานบริบาลของผูสูงอายุในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูสูงอายุ 380 คน มีทั้งเพศชายและ
หญิง อายุ ตั้งแต 50-79 ป ผลการศึกษาพบวา ข อมูลพื้นฐานของผูสูง อายุโดยรวมไมแตกตางกันกับ ความตองการสถาน
บริบาลของผูสูงอายุ ความสัมพันธระหวางสภาพการอยูอาศัยของผูสูงอายุกับความตองการสถานบริบาลของผูสูงอายุในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบวา ลักษณะการพักอาศัยและประเภทที่พักอาศัยมีความสัมพันธกับความตองการสถานบริบาล
ของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05รุงฤดี พุมโพธิ์สุวรรณ (2556) ความสัมพันธระหวางการสื่อสารการตลาด
กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร การสื่อสารการตลาดในภาพรวม และรายดาน ไดแก การ
โฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง และการประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการตัดสินใจซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และ0.05 ตามลาดับ
โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานบริบาล
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครนักการตลาดและผูประกอบการควรพิจารณาพัฒนาสถานบริบาล ดานบุคลากรซึ่งจําเปนตองมีให
เพียงพอและมีความสัมพันธตอการตัดสินใจ
1.จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในดานสวนประสมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจในกลุมผู
ตัดสินใจดังนั้นหนวยงานที่เกีย่ วของควรใหความสําคัญกับการประกอบธุรกิจนี้ในอนาคต
2. จากการศึกษาพบวาปจจัยดานการตลาดยังตองการใชสื่อสังคมออนไลนที่สงผลตอประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ
ของสถานบริบาลการใหขอมูลการรับรูเกี่ยวกับสถานที่ตั้งใหแกผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น
3. ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจในมาตรฐานของสถานบริบาล
เพื่อผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การตรวจสอบรอยแตกราวโครงสรางอาคาร กรณีศึกษา อาคารเรียน 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ชลลดา ยวงใย1 ธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ2 โชติกาญจน ราชกรม3 และ ศัลยชัย ใจสมุทร4
1, 2, 3, 4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
email: chonlada@vru.ac.th, taraponge43@yahoo.com, chotikan@vru.ac.th, sunchai@vru.ac.th

บทคัดยอ
รอยแตกราวในอาคาร เปนสัญญาณเตือนถึงความวิบัติที่เกิดขึ้นภายในโครงสรางอาคาร ซึ่งผูที่เกี่ยวของในดานงาน
กอสรางจะสามารถประเมินตรวจสอบและวิเคราะหหาสาเหตุของรอยแตกราวได เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ดัง นั้ นในการศึ กษาครั้ ง นี้ มีจุด ประสงค เพื่ อ สํ ารวจ ตรวจสอบและวิ เ คราะห ห าสาเหตุ ร อยแตกร าว ภายในอาคารเรี ย น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยเก็บรวบรวมขอมูลสาเหตุและลักษณะของการ
เกิดรอยแตกราว ขั้นตอนการสํารวจและตรวจสอบรอยแตกราวที่เกิดขึ้น เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหสาเหตุการเกิดรอยราว
ในอาคารซึ่งผลที่ไดแบงออก 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 รอยราวในโครงสรางคาน สาเหตุเนื่องจากฐานรากเกิดการทรุดตัวไมเทากัน
ความกวางของรอยแตกราวมีข นาดเฉลี่ย 8-12 มม. และกรณีที่ 2 รอยร าวในโครงสร างผนั งสาเหตุ เ นื่องจากฐานรากเกิ ด
การทรุดตัวไมเทากัน ความกวางของรอยแตกราวมีขนาดเฉลี่ย 8-13 มม. ทั้งนี้รอยแตกราวที่พบในโครงสรางคานและผนัง
อยูในประเภทรอยแตกราวที่มีระดับความรุนแรง ซึ่งผลการศึกษาสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการติดตามความเปลี่ยนแปลง
รอยแตกราว ตลอดจนเปนแนวทางการปองกันและแกไขปญหารอยแตกราวที่เกิดขึ้นในแตละกรณีได
คําสําคัญ: รอยแตกราว,การตรวจสอบ,โครงสรางอาคาร
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Monitoring Crack in Concrete Structures case study: Building of
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
In Pathum Thani Province
Chonlada Yuangyai1, Tarapong Patanasakopinyo2
Chotikan Ratchakro3, Sunchai Jaisamu4
Faculty of industrial technology Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
email: chonladayuangyai25@gmail.com, taraponge43@yahoo.com, chotikan406@gmail.com, sunchaijaisamutku@gmail.com

Abstract
Cracks are the warning signs of disaster occurring in building structures. If involved in building
construction has knowledge ability to monitor and analyze the cause of the cracks. It could help reduce
the damages to occur in the future. The aim for this research is to study monitoring and crack analysis in
structural concrete of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage in Pathum Thani
Province. The research collected of the appearance and monitoring of Cracks in Concrete. The analyzed
results are divided into 2 cases, the first crack in the beam caused by the collapsed due to an unequal
footing and have width of the cracks have an average size of 8-12 mm. The second case is the wall cracks
collapsed due to an unequal footing and have width of the cracks have an average size of 8-13 mm.
Therefore the cracks in structures found in beams and walls have cracks in the category of severity. The
results of this study can be used as a guide to track the changes cracks. As well as ways to prevent and
fix cracks occurred in either case.
Keywords: Crack, Monitoring Crack, Structures

722

บทนํา
รอยแตกร าว นั บว าเปนปญ หาสําคัญ ที่เกิ ดขึ้ นเปนอย างมากในงานกอสร าง ซึ่ง ปจจัย ที่ส งผลใหเ กิด รอยแตกราว
มีหลากหลายสาเหตุเชน กระบวนการทํางาน การออกแบบ อายุและการใชงานภายในอาคาร หรือเหตุการณจากภัยธรรมชาติ
สงผลทําใหเกิดความเสียหายตอโครงสรางของอาคาร ดังนั้นหากผูที่มีความเกี่ยวของในดานงานกอสรางจะสามารถตรวจสอบ
และวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดรอยแตกราวจากพฤติกรรมของโครงสรางอาคารที่เปลี่ยนแปลงไปได ก็เปนผลทํา ใหความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอยลง เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ซึ่งมีสิ่งปลูกสรางทีม่ ีอายุการใชงานคอนขางมาก อาจเกิดการชํารุดและเปนผลทําใหเกิดเสียหายตอโครงสรางอาคาร ดังนั้นใน
การศึ กษาครั้ งนี้ ได เ ล็ง เห็ นถึ ง ความสําคั ญในสํ ารวจและตรวจสอบหารอยแตกร าวที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอาคาร เพื่ อนําขอมูล มา
วิเคราะหหาสาเหตุรอยแตกราวที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. สํารวจและตรวจสอบหารอยแตกราวของโครงสรางอาคารเรี ย น 1 ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
2. วิเคราะหสาเหตุการเกิ ดรอยแตกราวของโครงสรางอาคารเรีย น 1 ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบวิธีวิจัย
การสํ ารวจและตรวจสอบรอยร าวของโครงสร างอาคารเรี ย น 1 กรณี ศึ กษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เพื่อนํามาวิเคราะหหาสาเหตุการเกิดรอบแตกราว จึงไดดําเนินการและเก็บรวบรวม
ขอมูลดังนี้
1.รอยราวในโครงสรางอาคาร
รอยราวเปนตัวบงชี้ใหทราบถึงสิ่งผิดปกติภายโครงสราง โดยขอมูลที่ใชในการวิเคราะหหาสาเหตุรอยราวและลักษณะ
ของรอยราวที่เกิดขึ้นภายในโครงสราง มีรายละเอียดขอมูลดังนี้
1.2 สาเหตุหลักของการเกิดรอยแตกราว
1.2.1 การสูญเสียน้ําของคอนกรีต
การสูญเสียน้ําของคอนกรีตเปนสาเหตุทําใหคอนกรีตเกิดการหดตัว โดยกลไกการหดตัวของคอนกรีตนั้นเกิดจากน้ํา
ที่เติมเต็มอยูภายในชองวางของคอนกรีต (Capillary Pore) เกิดการระเหยออก เนื่องจากสภาวะแวดลอมที่รุนแรง ไดแก
อุณหภูมิที่สูง หรือความชื้นสัมพัทธที่ต่ํา ทําใหเกิดปรากฏการณแรงตึงผิวในชองวางคาปลลารี่ (Capillary Surface Tension)
จึงทําใหคอนกรีตที่อยูโดยรอบชองวางคาปลลารี นั้นเกิดการอัดตัวเขามาเนื่องจากการรักษาสมดุลของแรง เปนสาเหตุทําให
คอนกรีตเกิดการหดตัว แสดงดังภาพที่ 1 และ 2 [2]

การะเหยของน้ําในชองวาง

Capillary Surface Tension

ภาพที่ 1 ภาพการระเหยของน้ําในชองคาปลลารี
ที่มา : วารสารคอนกรีต , (ฉบับที่ 16)

ภาพที่ 2 ภาพแรงดึงคาปลลารีทําใหคอนกรีตหดตัว
ที่มา : วารสารคอนกรีต , (ฉบับที่ 16)
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1.2.2 การเกิดการยึดรั้ง
โดยปกติแลวการเกิดการหดตัวของคอนกรีตเพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหคอนกรีตเกิดการแตกราวได เนื่องจากถา
คอนกรีตเกิ ดการหดตั วแบบอิสระจะไม มีการเกิด แรงดึ งภายในเกิดขึ้น จึง ไมมีการแตกราวจากการหดตัวแตในการใช งาน
กอสร าง คอนกรี ตจะถู กใชง านในชิ้นสวนองค อาคารตางๆ ที่ เ ปนโครงสร างสําคัญในการรั บแรงโอกาสการเกิดการยึด รั้งใน
คอนกรีตจึงสามารถเกิดขึ้นไดเสมอ ทั้งนี้การยึดรั้งแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก การยึดรั้งภายใน และการยึดรั้งภายนอก
แสดงดังภาพที่ 3 และ 4 ตามลําดับ

รอยราวจากการยึดรั้ง
เนื่องจากแรง Tensile stress

Concrete
Steel Bar
ภาพที่ 3 ภาพแตกราวจากการยึดรั้งภายใน (เหล็กเสริม)
ที่มา : วารสารคอนกรีต , (ฉบับที่ 16)

เมื่อ Tensile Stress มากกวา
Tensile strength คอนกรีตจะเกิดรอยแตกราว

ภาพที่ 4 ภาพการเกิดรอยแตกราวจากการยึดรั้งภายนอก
ที่มา : วารสารคอนกรีต , (ฉบับที่ 16)

1.2 ชนิดและลักษณะของรอยแตกราวภายในโครงสรางอาคาร
รอยแตกราวของคอนกรีตที่เกิดขึ้นในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถจําแนกตามสาเหตุได 3 ชนิด [4] คือ
1.2.1 รอยราวที่เกิดจากวัสดุเสื่อมสภาพ
รอยราวชนิดนี้จะเกิดขึ้นที่ผิวคอนกรีตเปนบริเวณกวางและเปนหยอมๆ มีลักษณะเปนลายงามีทิศทางของรอยแตกไมแนนอน
บางสวนกะเทาะหลุดลอนออกจนเห็นเหล็กเสริม จําแนกยอยได 2 แบบ คือ การแตกราวเฉพาะที่ผิวคอนกรีต และการแตกราว
ลึกจนถึงเหล็กเสริม แสดงตัวอยางดังภาพที่ 5 และ 6 ตามลําดับ

ภาพที่ 5 ภาพรอยแตกราวเฉพาะที่ผิวคอนกรีต
ที่มา : http://changmuns.blogspot.com

ภาพที่ 6 ภาพรอยแตกราวลึกจนถึงเหล็กเสริม
ที่มา : http://changmuns.blogspot.com

1.2.2 รอยราวที่เกิดจากโครงสรางรับน้ําหนักบรรทุกเกิน
รอยราวชนิดนี้อาจเกิดจากโครงสรางมีขนาดเล็กเกินไป หรือมีการใชงานผิดประเภทจนน้ําหนักบรรทุกใชงานเกินกวาน้ําหนัก
บรรทุกที่ออกแบบไว รอยราวที่จะเกิดขึ้นควบคูกับการแอนตัวหรือบิดตัวของโครงสราง โดยตําแหนงของรอยราวจะอยูบริเวณ
ดานลางชวงกลางของโครงสรางที่รับน้ําหนักบรรทุกเชน คาน เสา พื้น และผนัง แสดงดังภาพที่ 7 และ 8 ตามลําดับ
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ภาพที่ 7 ภาพรอยแตกตรงปลายคานใกลกับเสา
ที่มา : http://changmuns.blogspot.com

ภาพที่ 8 ภาพรอยราวชวงกลางเสา
ที่มา : http://changmuns.blogspot.com

1.2.3 รอยราวที่เกิดจากการทรุดตัวของฐานราก
เมื่อฐานรากในอาคารเกิดการทรุดตัวไมเทากันเปนปริมาณมากๆ โดยโครงสรางของอาคารจะเกิดการขยับตัวดึง รั้งกันและ
เนื่องจากฐานรากเปนสวนที่เชื่ อมโยงกับเสาของอาคารโยงกั บเสาของอาคารโดยตรง ดังนั้ นเมื่อฐานรากขยับตั วเสาจึงเป น
โครงสรางลําดับแรกที่จะถูกดึงใหเคลื่อนตัวตามไปดวย โดยทั่วไปลักษณะการทรุดตัวที่จะทําใหอาคารแตกราวมี 2 แบบคือ
ฐานรากการทรุ ดตัวไมเ ทากั น และฐานรากทรุ ดตัวตามกันจนทํ าให อาคารเอีย ง ซึ่ งเมื่ ออาคารมีป ญหาการทรุ ดตัวก็จะเกิ ด
รอยราว โดยตําแหนงที่มักเกิดรอยราวเชน ผนัง คาน พื้น และเสา แสดงตัวอยางดังภาพที่ 9 และ 10

ภาพที่ 9 ภาพผนังเกิดรอยแตกราว
จากการทรุดตัวไมเทากันของฐานราก
ที่มา : http://www.saangbaan.com

ภาพที่ 10 ภาพผนังเกิดรอยแตกราว
จากการทรุดตัวตามกันจนทําใหอาคารเอียง
ที่มา : http://www.saangbaan.com

2. การประเมินและตรวจสอบรอยแตกราวของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
การตรวจสอบรอยแตกราวในอาคาร ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลตอไปนี้ เพื่อใชเปนขอมูลซึ่งขอมูลพื้นฐานเบื้องตน
ประกอบดวย ตําแหนงของรอยราวในโครงสรางอาคาร รูปแบบรอยราว ความยาวรอยราว ความกวางรอยราว จํานวนรอย
แตกราว อายุการใชงาน และพิจารณาประเภทรอยราว ซึ่งขอมูลในขางตนจะทําใหสามารถประเมินรอยราวไดแมนยํายิ่งขึ้น
2.1 การประเมินความกวางของรอยแตกราว
รอยแตกราวที่เกิดขึ้นอาจมีปจจัยหลายอยาง ที่สงผลทําใหความกวางของรอยราวเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น เชน ประเภทของ
อาคาร สภาพภู มิ อากาศ การเสริ ม เหล็ ก ตลอดจนประเภทของรอยร าวที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง จากมาตรฐานของสมาคมซี เ มนต
ปอรตแลนด (Portland Cement Association (PCA)) [1] ไดแสดงหลักการประเมินความกวางรอยแตกราว แสดงดังตาราง
ที่ 1 ซึ่งจะบงบอกถึงความกวางของรอยแตกที่ออกแบบสําหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐาน ACI ซึ่งหากพิจารณาใน

725

ตารางที่ 1 จะสามารถทําการประเมินและแยกประเภทของรอยแตกไดตามตารางที่ 2 อีกทั้งสามารถใชในการระบุระดับการ
สัมผัสที่ยอมใหสําหรับรอยราวแตละประเภทดวย [2]
ตารางที่ 1 ความกวางของรอยราวที่ยอมใหของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประเภทโครงสราง
โครงสรางภายใน
สภาพแหง
สภาพเปยกหรือชื้น
โครงสรางภายนอก
โครงสรางกันซึม

ความกวางรอยราว (มม.)
0.40
0.30
0.20
0.10

ตารางที่ 2 ระดับความรุมแรงของความกวางรอยแตกคอนกรีต
ประเภทรอยแตก
เล็กมาก (กันซึมได)
เล็ก (ภายนอก)
ปานกลาง (ภายใน-เปยก)
กวาง (ภายใน-แหง)
รุนแรง

ความกวางรอยราว (มม.)
CW
0.10 < CW
0.20 < CW
0.30 < CW
CW > 0.40

CW
0.10
0.20
0.30
0.40
-

2.2 การวัดความกวางของรอยแตกราว
เมื่ออาคารเกิดรอยแตกราวควรดําเนินการหาสาเหตุและแนวทางแกไข [3] ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณที่จะชวยในการวัดความ
กวางและประเมินระดับความรุนแรงของรอยราวที่เกิดขึ้นดังนี้
2.2.1 บรรทัดเปรียบเทียบ
บรรทัดเปรียบเทียบจะใชในการวัดความกวางของรอยแตกราว ซึ่งผูตรวจสอบอาคารจะใชเพื่อเก็บขอมูลและมีความใชงานได
งายมีความถูกตองเพียงพอสําหรับงานทั่วไป แสดงตัวอยางดังภาพที่ 11
2.2.2 กลองวัดขยายรอยแตกราว
กลองวัดขยายรอยแตกราวเปนอุปกรณในวัดขยายความกวางของรอยแตกราวที่เกิดขึ้น ซึ่งในการตรวจสอบอาคารจะใชเพื่อ
เก็บขอมูลในการประเมินผลความรุนแรงของรอยแตกราว แสดงตัวอยางดังภาพที่ 12

ภาพที่ 11 ภาพบรรทัดเปรียบเทียบ
ที่มา : http://haageducation.com

ภาพที่ 12 ภาพกลองวัดขยายรอยราว
ที่มา : วรพงษ (2554)
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3. พื้นที่การศึกษา
อาคารเรียน 1 คณะวิทยาการจัดการ ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี โดยเริ่มการกอสรางแลวเมื่อ พ.ศ.2517 โดยมีอายุการใชงานประมาณ 42 ป จํานวน 4 ชั้น โดยเปนอาคาร
ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน แสดงตัวอยางดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 ภาพอาคารเรียน 1 คณะวิทยาการจัดการ
ที่มา : ภาพถายโดย ชลลดา ยวงใย เมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
4. ผลการสํารวจและตรวจสอบเก็บขอมูลรอยแตกราวในพื้นที่การศึกษา
ในวิเคราะหและประเมินผลรอยแตกราวภายในโครงสรางอาคารเรียน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความถูกตองและแมนยํา ดังนั้นจึงไดทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล
การเกิดรอยราวซึ่งมีผลดังนี้
4.1 ขอมูลรอยราวของโครงสรางอาคาร
จากการสํ ารวจภายในอาคารเรีย น 1 พบว าอาคารมี โ ครงสร างที่ ใ ชง านมานาน และจุ ดที่ เ กิ ดรอยแตกราวขึ้ น ในส วนของ
โครงสรางคานและผนัง บริเวณทางเดินหน าหองเรียน ชั้น 4 โดยไดกําหนดให ใชบรรทัดเปรียบเทียบเพื่อใชใ นการวัดรอย
แตกราวที่เกิดขึ้นในอาคาร แสดงตัวอยางดังภาพที่ 14 และ 15

รอยร้าวทีเกิดขึ น
รอยร้าวทีเกิดขึ น

ภาพที่ 14 ภาพรอยแตกราวของคาน คสล.
ที่มา : ภาพถายโดย ชลลดา ยวงใย
เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

ภาพที่ 15 ภาพรอยแตกราวของผนัง
ที่มา : ภาพถายโดย ชลลดา ยวงใย
เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

4.2 การวิเคราะหผลจากรอยแตกราว
จากการสํารวจและประเมินผลจากรอยแตกราวที่เกิดขึ้นภายในอาคารเรียน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสามารถวิเคราะหผลไดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหผลการสํารวจรอยแตกราวที่เกิดขึ้น
สวนที่เกิดรอยแตกราว
1. คานคอนกรีตเสริมเหล็ก

คาน คสล.
จุดเริ มต้นรอยแตกร้าว

สภาพการแตกราว

รายละเอียดของรอยแตกราว

รอยแตกร า วที่ พ บ
ในบริ เ วณรอยต อ
ระหว างเสากั บ คาน
ซึ่ ง เ ป น ป ร ะ เ ภ ท
โครงสร า งภายใน
สภาพแหง

รอยแตกราวคาน เริ่ มตนจาก เป น ผลจากฐานราก
ในชวงรอยตอของเสากับคาน เ กิ ด การ ท รุ ด ตั วไ ม
และขยายความยาวของรอย เทากัน
ราว เพิ่ม ขึ้นจากดานซ ายลาง
ไปยั ง ด า นขวาบน และรอย
ร า วอยู แ นวราบยาวไปตาม
ความยาวคาน นอกจากนี้
ความกว างของช องแตกร า ว
ที่พบมีขนาดเฉลี่ย 8-12 มม.
แสดงดังภาพที่ 16 และ 17

รอยแตกร า วที่ พ บ
ในบริ เ วณรอยต อ
ระหว างเสากั บ ผนั ง
ซึ่ ง เ ป น ป ร ะ เ ภ ท
โครงสร า งภายใน
สภาพแหง

จุ ด ที่ เ ริ่ มต นกา ร เ กิ ด ร อ ย เป น ผลจากฐานราก
แตกราวจะขึ้นในชวงดานซาย เ กิ ด การ ท รุ ด ตั ว ไ ม
ล า ง เริ่ ม จากรอยต อ เสากั บ เทากัน
ผนัง และขยายความยาวของ
รอยร าวเพิ่ ม ขึ้ นในแนวเอี ย ง
จ า ก ด า น ซ า ย ล า ง ไ ป ยั ง
ดานขวาบน จํานวนรอยราวที่
พ บ มี ม า ก ก ว า 1 แ น ว
นอกจาก นี้ กว าง ข อง ช อ ง
แตกร าวพบมีขนาดความยาว
เฉลี่ย 8-13 มม.แสดงดั งภาพ
ที่ 18 และ 19

ภาพที่ 16 ภาพจุดเริ่มตนรอยราวคาน
ที่มา : ภาพถายโดย ชลลดา ยวงใย
เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

สาเหตุรอยแตกราว

วั ดขนาดรอยแตกร้าว

ภาพที่ 17 ภาพวัดขนาดรอยราวคาน
ที่มา : ภาพถายโดย ชลลดา ยวงใย
เมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
2. ผนังกออิฐ

ผนังก่ออิฐ
จุดเริ มต้นรอยร้าว

ภาพที่ 18 ภาพจุดเริ่มตนรอยราวผนัง
ที่มา : ภาพถายโดย ชลลดา ยวงใย
เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

วั ดขนาดรอยร้าว

ภาพที่ 19 ภาพวัดขนาดรอยราวคาน
ที่มา : ภาพถายโดย ชลลดา ยวงใย
เมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
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จากการสํารวจและวิเคราะหผลรอยแตกราวที่เกิดขึ้นในอาคารเรียน 1 ของในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พบวารอยแตกราวเกิดขึ้นในชิ้นสวนโครงสรางคานและผนังกออิฐ ในบริเวณระเบียงทางเดินชั้นที่
4 ของอาคาร โดยลักษณะรอยแตกราวสามารถแบงออกเปน 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ในสวนของโครงสรางคาน พบวาสาเหตุการ
เกิดรอยแตกราวมีผลจากฐานรากเกิดการทรุดตัวไมเทากัน โดยรอยแตกราวเริ่มจากรอยตอของเสากับคาน มีลักษณะรอยราว
แนวราบขนานไปตามความยาวคานจากดานซายไปดานขวา นอกจากนี้กวางของชองแตกราวมีขนาดเฉลี่ย 8-12 มม. โดยหาก
เปรียบเทียบระดับความรุมแรงของความกวางรอยแตกคอนกรีตจากตารางที่ 1 และ 2 จะพบวารอยแตกราวที่พบอยูในระดับที่
มีความรุนแรง และในกรณีที่ 2 ในสวนของโครงสรางผนังกออิฐ พบวาสาเหตุการเกิดรอยแตกราวเกิดเนื่องจากฐานรากเกิดการ
ทรุดตัวไมเทากัน จุดที่เริ่มตนรอยราวเกิดจากดานซายลางในชวงรอยตอเสากับผนัง และขยายรอยแตกราวเพิ่มขึ้นในแนวเอียง
จากดานซายลางไปยังดานขวาบน จํานวนรอยราวที่พบมีมากกวา 1 แนว นอกจากนี้กวางของรอยแตกราวที่พบมีขนาดเฉลี่ย
8-13 มม. โดยหากเปรี ยบเทีย บระดั บความรุ มแรงของความกว างรอยแตกคอนกรี ต จากตารางที่ 1 และ 2 จะพบวารอย
แตกราวที่พบอยูในระดับความรุนแรงประเภทที่มีความรุนแรงเชนกัน
สรุปและอภิปรายผล
จากการสํารวจ ตรวจสอบ และวิเคราะหผลหาสาเหตุรอยแตกราวที่เกิดขึ้นภายในอาคารเรียน 1 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. จากการสํารวจพบรอยแตกราวภายในอาคารเรียน 1 บริเวณชั้น 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี สามารถแบงไดเปน 2 กรณี โดยกรณีที่ 1 พบในสวนของโครงสรางคาน และในกรณีที่ 2 พบ
ในสวนของโครงสรางผนัง
2. สาเหตุ ข องการเกิ ด รอยแตกร าว สามารถแบ ง ได เ ป น 2 กรณี โดยกรณี ที่ 1 ในส วนของโครงสร างคานเกิ ด
รอยแตกราวจากฐานรากเกิดการทรุดตัวไมเทากัน เนื่องจากลักษณะของรอยแตกราวอยูแนวราบขนานไปตามความยาวคาน
ซึ่งความกวางของชองแตกราวที่พบมีขนาดเฉลี่ยถึง 8-12 มม. และในกรณีที่ 2 ในสวนของโครงสรางผนังเกิดรอยแตกราวจาก
ฐานรากเกิดการทรุดตัวไมเทากัน เนื่องจากรอยแตกราวที่พบมีลักษณะแนวเอียงจากดานซายลางไปยังดานขวาบน และความ
กวางของชองแตกราวที่พบมีขนาดเฉลี่ยถึง 8-13 มม.
3. ระดับ ความรุนแรงของความกวางรอยแตกราวของทั้ ง 2 กรณีจะพบว าอยู ในประเภทรอยแตกร าวที่ มี ระดั บ
ความรุนแรง เมื่อนําคาขนาดความกวางของรอยแตกราวมาเปรียบเทียบกับตารางแสดงระดับความรุนแรงของความกวางรอย
แตกคอนกรีต
ขอเสนอแนะ
จากการสํารวจ ตรวจสอบ และวิเคราะหผลหาสาเหตุรอยแตกราวที่เกิดขึ้นภายในอาคารเรียน 1 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดใหมีการสํารวจ ตรวจสอบและวิเคราะหผล
หาสาเหตุรอยแตกราวเพียงเทานั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรทําการศึกษาตอในดาน
1. การติดตามความเปลี่ยนแปลงรอยแตกราว
2. แนวทางการปองกันและแกไขปญหารอยแตกราวที่เกิดขึน้ ในแตละกรณี
เอกสารอางอิง
Building Movements and Joints. (1982). Portland Cement Association (PCA).
ปติวัฒน วัฒนชัย.(2552,สิงหาคม) .การวิเคราะหขนาดรอยแตกราวของโครงสรางโบราณสถานในประเทศไทย.วารสาร
คอนกรีต,ฉบับที่16
วรพงษ พนาวสุ. การวัด ความกวางของรอยแตกราวคอนกรีต .สืบคนเมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม, 2559,จาก ชื่อเว็บไซต :
cpacacademy.com
ธเนศ วี ระศิริ .(2546). ประสบการณงานแก ไ ขอาคารทรุ ดและยกอาคาร.วิ ศวกรรมสถานแห ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ
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การวัดและประเมินสติเชิงบูรณาการ: ศึกษาเฉพาะประเด็นเนื้อหาตามมหาสติปฏฐานสูตร
มนตรี วิวาหสุข และปทวี สัตยวงศทิพย
สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยอ
บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดเนื้อหาในการวัดและประเมินสติเชิงบูรณาการ ที่ครอบคลุมขอบเขตและ
จุดประสงคของมหาสติปฏฐานสูตร ดวยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและการวิเคราะหเชิงเนื้อหาพบวา แบบวัด
และประเมินสติที่มีอยูในปจจุบันแมจะสรางและพัฒนาขึ้นตามหลักมหาสติปฏฐานสูตร แตกลับวัดและประเมินเฉพาะการมีสติ
หรือหลักการและวิธีการมีสติ ไมไดวัดเปาหมายหรืออุดมการณของการมีสติ จึงไมครอบคลุมขอบเขตและจุดประสงคในมหาสติ
ปฏฐานสูตร ในขณะที่แบบวัดและประเมินสติตามหลักสติปฏฐานสูตรไมจําเปนตองวัดสติทั้ง 4 หมวด/ฐาน (กาย เวทนา จิต
และธรรม) แตตองครอบคลุมทั้งโครงสรางและองคประกอบ คือ อุดมการณ หลักการ วิธีการ ตัวชี้วัด และระยะเวลาในการฝก
สติ เนื้อหาเหลานี้จําเปนตองมีครบทุกดานในแบบวัดและประเมินสติเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตองและปองกันการปฏิบัติผิด
จนกลายเปนมิจฉาสติ
คําสําคัญ: การวัด, การประเมิน, สติ, บูรณาการ
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Integrative Measurement and Evaluation of Mindfulness:
Mahasatipatthana Sutta-based Content
Montree Wiwasukh and Pattawee Sattayavongtip
Abstract
This article was aimed to set the content for integrative measurement and evaluation of
mindfulness which consist in all scopes and objects of theSutta. Through the documentary research
method and the content analysis, the result was found that: the current scales of measuring and
evaluating mindfulness based on MahasatipatthanaSutta, measured and evaluated how to be mindful or
the principle and method of being mindful, but never its object or ideal of being mindful. Consequently,
they did not consist of the scope and object of the Sutta. Meanwhile, the mindfulness measurement and
evaluation was not necessarily consistent of all four foundations (body, feeling, mind, mind-object), but
needed to contain the structure and all factors, i.e. ideal, principle, indicator and duration of practice. This
is a must to lead to the right practice and prevent from the wrong practice leading to the wrong
mindfulness.
Keywords: measurement, evaluation, mindfulness, integration
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บทนํา
การเรียนรูที่ไมมีการวัดและประเมินผล ยอมไมอาจยืนยันไดวาการเรียนรูนั้นถูกหรือผิด และหากถูกหรือผิดก็ไมอาจรู
ไดวาอยูในระดับใด การวัดและประเมิน จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการเรียนรู เพราะนอกจากจะทํา ใหผูเรียนรูวา
ตนมีความรูถูกผิดระดับใดแลว ยังทําใหมีความนาเชื่อถือตอผูอื่นดวย การฝกสติก็เชนเดียวกัน หากไมมีการวัดและประเมินผล
ผูฝกยอมไมรูวาผิดถูกหรือไม ระดับใด แบบวัดและประเมินสติจึงมีประโยชนอยางมากตอผูสนใจการฝกสติอยางเปนระบบ ซึ่ง
แบบวัดและประเมินสติลาสุดถูกสรางขึ้นและเผยแพรในป พ.ศ. 2558 โดย อรวรรณ ศิลปกิจ, สุธีธรรมานุวัตร, บรรจบ บรรณ
รุจิ (อรวรรณ ศิ ลปกิจ และคณะ) ก อนการสรางแบบวัด และประเมิ นสติขึ้ น อรวรรณ และคณะ ได วิเ คราะหแ บบวัด และ
ประเมินสติที่สรางขึ้นตามแนวคิดเกี่ยวกับสติของจอน กาบัต-ซินน (Kabat-Zinn) จํานวน 8 ชิ้น ไดแก 1) Mindful Attention
Awareness Scale (MAAS) 2) Freiburg Mindfulness Inventory (FMI) 3) Toronto Mindfulness Scale (TMS) 4)
Kentucky Inventory of Mindfulness Skills, (KIMS) 5) Southampton Mindfulness Questionnaire (SMQ) 6)
Cognitive and Affective Mindfulness Scale-Revised (CAMS-R) 7) Five Facets Mindfulness Questionnaire
(FFMQ) 8) Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS) ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วิเคราะหแบบประเมินสติตามแนวคิดกาบัต-ซินน (Kabat-Zinn)
ชื่อแบบประเมิน
คณะผูวิจัย/ป/ขอ
วัตถุประสงค
Mindful Attention
Brown & Ryan 2003 15 ประเมินการตระหนักรู
Awareness Scale (MAAS) ขอ
Freiburg Mindfulness
Buccheld et al. 2001,
ประเมิน 4 มิติ คือ สังเกต
Inventory (FMI)
Wallach et al. 2006, 14 ปจจุบัน ไมตัดสินใจ และ
ขอ
เปดเผยตอเหตุลบ
Toronto Mindfulness
Bishop et al. 2003, Lau ประเมิน 2 มิติ คือ
Scale (TMS)
et al. 2006, 13 ขอ
กระตือรือรน กับผูสังเกต
Kentucky Inventory of
Baer et al. 2004, 39 ขอ ประเมิน 4 มิติ คือ สังเกต
Mindfulness Skills,
บรรยาย กระทําดวยความ
(KIMS)
ตระหนัก และยอมรับ
Southampton
Chadwick et al. 2006, 16 ประเมินการสังเกต ไมผลัก
Mindfulness
ขอ
ไมตัดสิน และปลอยวาง
Questionnaire (SMQ)
Cognitive and Affective Feldman et al. 2007, 10 ประเมินการตระหนักรู
Mindfulness Scaleขอ
ตระหนักรู ยอมรับความคิด
Revised (CAMS-R)
Five Facets Mindfulness Baer et al. 2006, 39 ขอ มี 5 มิติ โดย 4 มิติตรงกับ
Questionnaire (FFMQ)
KIMS และเพิ่มการไมมี
ปฏิกิริยาสําหรับ
ประสบการณภายใน
Cardaciotto
2007,
20
ข
อ
ประเมิน 2 มิติ คือ การรับรู
Philadelphia
Mindfulness Scale
และการยอมรับ
(PHLMS)

ขอจํากัด
เฉพาะการตระหนักรู ไมมี
การยอมรับ
ผูมีประสบการณการฝกสติ
กลุมที่มีประสบการณการฝก
สติ
ประเมินทักษะที่สอนในการ
บําบัดแบบวิภาษวิธี
จํากัดการตอบสนองตอ
ประสบการณลบ
ประเมินความคิดอารมณ
ไมไดประเมินสวนอื่น
ขอคําถามมีจํานวนมาก เปน
การประเมินภาวะ
ขาดการทดสอบในผูมี
ประสบการณ

ที่มา: อรวรรณ ศิลปกิจ, สุธีธรรมานุวัตร และ บรรจบ บรรณรุจิ (อรวรรณ ศิลปกิจ และคณะ). (2558: 195). บทความฟนฟู
วิชาการ: สติและแบบประเมินสติ. วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย, 23 (3): 184 – 197.
ตามตารางที่ 1 จะเห็ นว า แบบวั ด สติ แต ล ะชิ้ นมีจํานวนคํ าถามต างกัน คื อ 15, 14, 13, 39, 16, 10 และ 39
ตามลําดับ โดยจํานวนนอยที่ สุด 10 ขอ และมากที่สุด 39 ข อ เฉลี่ ย 13 ขอ นอกจากจํ านวนข อจะมีม ากนอยตางกันแล ว
วัต ถุป ระสงค แม จะดู วาตางกั นบางแตก็เ ปนไปในทิ ศทางเดี ย วกั นคื อ เพื่อวัด การมีส ติต ามแนวคิด ของกาบัต -ซินน อั นเป น
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ขอบขายของมหาสติปฏฐานสูตร 2 สวน คือ สวนที่เปนหลักการ และวิธีการ กลาวใหงายคือแบบวัดสติเหลานี้จะบอกวาฝกสติ
ถูกตองหรือไม ระดับใด แตไมตอบคําถามวามีสติไปเพื่ออะไร การไมตอบคําถามดานเปาหมายนี้ทําใหไมตรงจุดประสงคของ
การฝกสติตามแนวทางในมหาสติปฏฐานสูตร เพราะในมหาสติปฏฐานสูตร สติเปนสวนประกอบหนึ่งของมรรคหรือเปนเพียง
ทางสําหรับเดินไปสูเปาหมายเทานั้น การจะรูวาทางนั้นใชไดหรือไม และผูเดินทางกาวหนาหรือไม ตองดูวาทางนั้นนําไปที่ใด
และผูเดินทางเดินถึงจุดใดแลว หมายความวาตองวัดและประเมินเปาหมายของการเดินทางดวย ไมใชประเมินเพียงทางและ
การเดินทางเทานั้น นอกจากนี้ ขอบเขตของมหาสติปฏฐานสูตรอาจจะมีเนื้อหาสวนอื่นอีกซึ่งจะเปนประเด็นศึกษาในงานวิจัยนี้
อนึ่ง แบบประเมินสติทั้งหมดยังมีขอจํากัดอีก เชน วัดเฉพาะการตระหนักรู ไมมีการยอมรับ วัดเฉพาะผูมีประสบการณ และวัด
ทักษะที่สอนในการบําบัดแบบวิภาษวิธี เปนตน เทากับวา แบบวัดและประเมินสติเหลานี้นอกจากจะไมครอบคลุมขอบเขตและ
จุดประสงคของมหาสติปฏฐานสูตรแลว ยังมีขอจํากัด ไมสามารถนําไปใชเปนมาตรฐานกลางของการวัด และประเมินสติได ที่
วัดไดก็เฉพาะกลุมและเฉพาะประเด็น ไมบูรณาการ แสดงใหเห็นวาผูสรางแบบวัดและประเมินสติ ยังไมไดมองชีวิตขั้นมูลฐานที่
ทุกคนตองประสบเหมือนกัน และประสบทุกวัน ตั้งแตตื่นจนหลับ เมื่อไมเริ่มที่การดําเนินชีวิตขั้นพื้นฐาน ทําใหแบบวัดบางชิ้น
มีค วามซับ ซ อนเป นของเฉพาะกลุ ม ที่ ค นอื่นเข าไม ถึ ง แทนที่ เ มื่ อมี แ บบวั ดแล วจะทํ าให เ ขาใจสติไ ด ง ายกลั บ ยากขึ้ นไปอี ก
กลายเปนสติสําหรับคนวงในและคนวงนอก ทําใหเกิดชองวางในการทําความเขาใจสติระหวางกลุม นอกจากนี้ เมื่อแบบวัดและ
ประเมินสติไมครอบคลุมขอบเขตและจุดประสงคของมหาสติปฏฐานสูตร ก็อาจทําใหการปฏิบัตินั้นหลงทางกลายเปนมิจฉาสติ
ได (พระไพศาล วิสาโล, 2557) จึงควรมีการกําหนดเนื้อหาในแบบวัดและประสติใหครอบคลุมขอบเขตและจุดประสงคของ
มหาสติปฏฐานสูตร ซึ่งพระพุทธเจาตรัสวาเปนสัมมาสติ อันเปนเปาหมายของการฝกสติในพระพุทธศาสนา
สิ่งที่ตองทําความเขาใจรวมกันในเบื้องตน คือ บทความชิ้นนี้ไมมีจุดหมายที่จะบอกวาแบบวัดและประเมินสติที่มีอยู
ถูกหรือผิดประการใด ไมแมการสืบสวนวาอรวรรณ และคณะ ศึกษาวิเคราะหแบบวัดและประเมินสติตามแนวของกาบัต -ซินน
และอื่นๆ มาถูกตองหรือไม คงปลอยไวใหเปนหนาที่ของผูสนใจตอไป เพราะการสรางและพัฒนาแบบวัดและประเมินสติให
เปนรูปธรรมและนําไปใชวัดและประเมินสติข องผู สนใจกลุม ตางๆ นั บว ามีป ระโยชนและน าชื่นชมอยางมากในความเพีย ร
พยายามทําเรื่องที่เขาใจยากใหเขาใจงายขึ้นและสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม จุดหมายของบทความชิ้น นี้เพียงตองการ
บอกวาแบวัดและประเมินสติเหลานั้นยังไมครอบคลุมทุกประเด็นตามหลักมหาสติปฏฐานสูตร และแสดงประเด็นตามหลักมหา
สติปฏฐานสูตรทั้งหมดไวโดยหวังวาผูที่มี ความชํานาญในการสรางแบบวัดและประเมินสติจักไดพิจารณาใชประกอบในการ
สรางแบบวัดและประเมินสติใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม
แนวคิดสําคัญที่ควรทําความเขาใจในเบื้องตน 2 ประการ ไดแก สติและความสําคัญของสติ และสติปฏฐานพรอมทั้ง
สาระสําคัญและโครงสราง ดังนี้
สติ หมายถึง ความระลึกได นึกได ความไมเผลอ การคุมใจไวกับกิจ หรือกุมจิตไวกับสิ่งที่เกี่ยวของ จําการที่ทําและ
คําที่พูดแมนานได (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2556: 396) ความมีสติ คือ ความไมประมาท เปนที่รวมของกุศลธรรม
ทั้งหมด ธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนารวมลงในความมีสติ สติจึงเปนหลักธรรมที่สําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา (พระพรหม
คุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2555)
สติปฏฐาน หมายถึง ฐานหรือที่ตั้งของการฝกสติ หรือที่ทํางานของสติ เปนหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงการฝก
สติ ปรากฏอยูในพระสูตรชื่อมหาสติปฏฐานสูตร พระไตรปฎกเลมที่ 10 ชื่อทีฆนิกาย มหาวรรค ขอที่ 273 – 300 หนา 325 –
351 มีสาระสําคัญและโครงสรางดังนี้ 1) อุดมการณของการฝกสติ ไดแก การบรรลุเปนพระอรหันตหรือพระอนาคามี ซึ่งเปนผู
มีจิต บริสุ ท ธิ์ กาวล วงความโศกและปริ เ ทวะ ดั บทุ กข แ ละโทมนัส บรรลุ ธรรมที่ ถู กตอง และทํ าใหแ จ ง พระนิ พ พานได 2)
หลักการในการฝกสติ มี 2 อยาง ไดแก (1) สิ่งที่ตองมี (หลักการเชิงบวก) คือ ความเพียร สัมปชัญญ และสติ (2) สิ่งที่ตองหมด
(หลักการเชิงลบ) คือ อภิชฌาและโทมนัส (ชอบและชัง) ตัณหาและทิฏฐิ และอุปาทาน 3) วิธีการ ไดแก การพิจารณาเห็น กาย
ในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และ ธรรมในธรรม (กาย เวทนา จิต และธรรม) 4) ตัวชี้วัด มี 2 ขอ ไดแก (1) พิจารณาเห็น
ธรรม คือ ความเกิดและความเสื่อมในกาย เวทนา จิต และธรรม (2) สติรูวา กาย เวทนา จิต และ ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวา
ความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น และ 5) ระยะเวลาในการฝก อยางมาก 7 ป อยางนอย 7 วัน
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จากสาระและโครงสรางของมหาสติปฏฐานสูตร ประกอบดวยคําศัพทที่ควรทําความเขาใจเพิ่มเติม 5 คํา ไดแก 1)
อภิชฌา หมายถึง โลภอยากไดของเขา ความคิดเพงเล็งตองการจะเอาของคนอื่น 2) โทมนัส หมายถึง ความเสียใจ ความทุกข
ใจ 3) ตัณหา หมายถึง ความทะยานอยาก ความรานรน ความปรารถนา ความอยากเสพ อยากได อยากเอาเพื่อตั ว 4) ทิฏฐิ
หมายถึง ความยึดถือตามความเห็น ความถือมั่นที่จะใหเปนไปตามความเชื่อถือหรือความเห็นของตน การถือยุติเอาความเห็น
เปนความจริง ความเห็นผิด ความยึดติดทฤษฎี 5) อุปาทาน หมายถึง ความถือมั่น ความยึดติดถือคางถือคาไว ไมปลอยไมวาง
ตามควรแกเหตุผลเนื่องจากติดใครชอบใจ หรือใฝปรารถนาอยางแรง ความถือมั่นดวยอํานาจกิเลส (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.
ปยุตฺโต), 2556: 501, 140, 101, 131, 573)
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อกําหนดเนื้อหาในการวัดและประเมินสติเชิงบูรณาการตามหลักมหาสติปฏฐานสูตร
ระเบียบวิธีวิจัย
1. รวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.1 ขอมูลทีน่ ํามาวิเคราะหเพื่อความเขาใจในสถานภาพแบบวัดและประเมินสติทั้งที่สรางและพัฒนาโดย
นักวิชาการชาวตางชาติและชาวไทย นํามาจากบทความเรื่อง การสรางแบบประเมิ นสติ และบทความเรื่อง บทความฟนฟู
วิชาการ: สติและแบบประเมินสติ ของอรวรรณ ศิลปกิจ, สุธีธรรมานุวัตร และบรรจบ บรรณรุจิ (อรวรรณ ศิลปกิจ และคณะ)
ที่ตีพิมพในวารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย ปที่ 23 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 หนา 72–90 และ หนา 184–197 ตามลําดับ
1.2 ขอมูลที่นํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดเนื้อหาในแบบวัดและประเมินสติเชิงบูรณาการตามหลักมหาสติปฏ
ฐานสูตร นํามาจากมหาสติปฏฐานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปฎกสยามรัฐ เลมที่ 10 ขอที่ 273–300 หนา 325-351
2. วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหาและโครงสราง และนําเสนอแบบพรรณนา
ผลการวิจัย
1. แบบวั ดและประเมิ นสติ ที่ส ร างและพัฒ นาโดยอรวรรณ และคณะ ทดลองกั บกลุ มตั วอย าง 4 กลุ ม ไดแ ก 1)
บุคลากรฝายสนับสนุนกรมสุขภาพจิต จํานวน 41 คน 2) ผูเ ขาอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร 5 วัน ของยุวพุทธิกสมาคมแห ง
ประเทศไทย จํานวน 149 คน และผูปวยโรคทางกายที่มารักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา จํานวน 101 คน รวม 250 คน 3)
บุคลากรวิ ชาชีพ กรมสุ ขภาพจิ ต จํานวน 160 คน และ 4) ผู ดูแ ลผู ปวยจิ ตเภทและสมองเสื่ อม จํ านวน 159 คน รวมกลุ ม
ตัวอยาง จํานวน 610 คน มีรายละเอีย ดเฉพาะ 3 กลุ มแรกในบทความที่ เผยแพร จํานวน 451 คน เป นผูที่ ฝกสติ เสมอๆ
จํานวน 21 คน มีคําถาม 25 ขอ แบงเปนคําถามเพื่อวัดและประเมินสติ 15 ขอ และเพื่อทดสอบคุณสมบัติจิตวิทยา 10 ขอ ใน
ที่นี้ คัดมาเฉพาะคําถามเพื่อวัดและประเมินสติ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แบบประเมินสติ
ขอ
คําถาม
สิ่งที่ตองการประเมิน
ที่
ตระหนักรู ความตั้งใจ อัตโนมัติ
หมวดกาย 4 ขอ
1 ฉันรูสึกตัวในขณะหายใจเขา-ออก

2 ฉันรูสึกตัวขณะเคลื่อนไหว เชน เดิน/ยืน/นั่ง/นอน เหยียดขา งอเขา เอี้ยวตัว

3 เวลาอาบน้ํา ฉันรูไดวามีน้ําไหลผาน/ สัมผัสผิวกายอยางไร

4 ฉันรูสึกตัวขณะอาบน้ํา แปรงฟน นั่งสุขา

หมวดเวทนา 2 ขอ
5 ฉันหยุดเดินจงกรม/หรือ เลิกนั่งภาวนา ถารูสึกเมื่อยหรือเบื่อ

6 ฉันไดของที่ไมไดตั้งใจซื้อ หรือ ไมจําเปน เวลาไปชอปปง
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ขอ
คําถาม
ที่
หมวดจิต 6 ขอ
7 เมื่ออารมณเปลี่ยนแปลง ฉันรับรูได
8 ฉันสามารถหยุดทําตามความคิดหรือความอยากได
9 กอนพูดหรือกอนทํา ฉันเตือนตัวเองไดวาสิ่งใดควรพูด/ทําหรือไมควรพูด/ทํา
10 ฉันคิดเรื่องราวอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับงานหรือสิ่งที่ทําอยู
11 ขณะอาบน้ํา แปรงฟน เขาหองสุขา ฉันคิดวางแผนในเรื่องตางๆ
12 ฉันหมกมุนกับงาน/สิ่งที่ตองทํา จนมักจะลืมเวลากินขาว เขาหองสุขา
หมวดธรรม 3 ขอ
13 ฉันเห็นความพอใจ/ไมพอใจ ผานเขามาในใจ เพียงครูเดียวก็ผานไป
14 ฉันพยายามใหความรูสึกดีๆ อยูนาน
15 ฉันหามตัวเองไมใหคิด

สิ่งที่ตองการประเมิน
ตระหนักรู ความตั้งใจ อัตโนมัติ
-








-

-

-





ที่ม า: คั ดมาเฉพาะคําถามที่ ป ระเมิ นสติ เรี ย งใหม ต ามหมวด ไม เ รี ย งตามข อ จากตารางที่ 1 ค าความสั มพั นธ ร ายข อ /
แบบสอบถามทั้งฉบับและอํานาจการจําแนก ใน อรวรรณ ศิลปกิจ, สุธีธรรมานุวัตร และ บรรจบ บรรณรุจิ (อรวรรณ
ศิลปกิจ และคณะ). (2558: 78). แบบประเมินสติ. วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย, 23 (3), 72 – 90.
ตารางที่ 2 แสดงคําถาม 15 ขอ ครอบคลุมสติปฏฐาน 4 หมวด ไดแก หมวดกาย 4 ขอ (1 – 4) หมวดเวทนา 2 ขอ
(5 – 6) หมวดจิต 6 ขอ (7 – 12) และ หมวดธรรม 3 ขอ (13 – 15) หมวดที่มีคําถามมากที่สุดคือ หมวดจิต รองลงมาคือ
หมวดกาย ธรรม และเวทนาตามลําดับ สิ่งที่ตองการประเมินมี 3 อยาง คือ การตระหนักรู ความตั้งใจ และการกระทําที่เปนไป
โดยอัตโนมัติ โดยคําถามขอ 1 – 4, ขอ 5 – 7, 10 – 12 และขอ 8 – 9, 13 – 15 ตามลําดับ
2. มหาสติปฏฐานสูตร พระพุทธเจาทรงปรารภชาวกัมมาสธรรมนิคมแควนกุรุตรัสไว มีโครงสรางและองคประกอบ
ในกระบวนการปฏิ บั ติอย างสมบูร ณ กล าวคื อมี ทั้ง อุ ดมการณ ห รือเป าหมาย หลักการ วิ ธีการของการฝ กสติ และตัวชี้ วัด
ความสําเร็จหรือความกาวหนาของการฝกสติ โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่ตางจากพระสูตรอื่นคือ ทรงระบุระยะเวลาในการปฏิบัติ
ไวดวย ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 โครงสรางและองคประกอบของมหาสติปฏฐานสูตร
อุดมการณ
หลักการ
วิธีการ
1. อรหัตผล
1. สิ่งที่ตองมี (บวก)
พิจารณาเห็น
2. อนาคามิผล
1.1 ความเพียร
1. กายในกาย
(ความบริสุทธิ์ ความ 1.2 สัมปชัญญะ
2. เวทนาในเวทนา
ลวงความโศกและ
1.3 สติ
3. จิตในจิต
ปริเทวะ ความดับสูญ 2. สิ่งที่ตองหมด (ลบ) 4. ธรรมในธรรม
แหงทุกขและโทมนัส 2.1 อภิชฌา และ
ความบรรลุธรรมที่
โทมนัส
ถูกตอง ความทําให
2.2 ตัณหาและทิฏฐิ
แจงพระนิพพาน)
2.3 อุปาทาน

ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
1. พิจารณาเห็น
1. อยางมาก 7 ป
ธรรม คือ ความเกิด
2. อยางนอย 7 วัน
และความเสื่อมในกาย
เวทนา จิต และธรรม
2. สติรูวา กาย เวทนา
จิต และ ธรรมมีอยู ก็
เพียงสักวาความรู
เพียงสักวาอาศัยระลึก
เทานั้น

ตารางที่ 3 แสดงใหเห็นโครงสรางของมหาสติปฏฐานสูตร พรอมทั้งกระบวนธรรม องคประกอบ และเปาหมายของ
การฝกสติ ดังนี้ 1) อุดมการณหรือเปาหมายของการฝกสติ ไดแก พระนิพพาน อธิบายวาการฝกสติจะทําใหบรรลุอรหัตผล ผู
บรรลุอรหัตผลเรียกวาพระอรหั นต หากไมสามารถบรรลุ อรหั ตผลก็จะทําใหบรรลุธรรมในลํ าดับรองลงมาคืออนาคามิผล ผู
บรรลุอนาคามิผลเรียกวาพระอนาคามี พระอรหันตและพระอนาคามีเปนพระอริยบุคคลขั้นที่ 4 และ 3 สวนพระอริยบุคคลขั้น

735

ที่ 2 และ 1 ไดแก พระสกทาคามี และพระโสดาบัน เพราะธรรมที่บรรลุคือ สกทาคามิผล และโสดาปตติผล ตามลําดับ สภาวะ
ของอรหัตผล คือ บริสุทธิ์ปราศจากอกุศล ปราศจากความโศกปริเทวะทุกขและโทมนัส 2) หลักการของการฝกสติมี 2 ดาน
ไดแก (1) สิ่งที่ตองมีหรือดานบวก 3 อยาง คือ ความเพียร สัมปชัญญะ และสติ (2) สิ่งที่ตองหมดหรือดานลบ 3 อยาง คือ
อภิชฌาและโทมนัส ตัณหาและทิฏฐิ และอุปาทาน อธิบายวา กุศลธรรมและอกุศลธรรมมีลักษณะตรงกันขาม กุศลธรรมคือสิ่ง
ที่ตองทําใหมีขึ้น สวนอกุศลธรรมคือสิ่งที่ตองทําใหหมดไป เมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้น อกุศลธรรมก็ถูกกําจัด หากอกุศลธรรมเกิดขึ้น
กุศลธรรมก็ถูกกําจัด เมื่อฝกสติ ความเพียร สัมปชัญญะ และสติอันเปนกุศลธรรมจะตองมี และอภิชฌาโทมนัส ตัณหาทิฏฐิ
และอุปาทานอันเปนอกุศลธรรมจะตองถูกกําจัด 3) วิธีการฝกสติ ไดแก การพิจารณาเห็นหรือสังเกตเห็นกาย เวทนา จิต และ
ธรรมตามที่มันเปน ไมใชตามที่ผูฝกตองการเห็นหรือตองการใหเปน การเห็นตามเปนจริงนั้นเองคือสติ 4) ตัวชี้วัดหรือตัวบงชี้
ความถูกตองและความกาวหนาของการฝกสติ ไดแก (1) การพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดและความเสื่อมในกาย เวทนา
จิต และธรรม (2) รูวา กาย เวทนา จิต และ ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น อธิบายวา ในขณะ
ฝกสติ ไมใชพิจารณาเห็นกาย เวทนา จิต และธรรมแลวก็จบกัน เพราะการพิจารณาเห็นเพียงเทานี้เปนเพียงเบื้องตนยังไมเห็น
ความเปนไปของกาย เวทนา จิต และธรรม ตอเมื่อเห็นความเกิดและความดับในกาย เวทนา จิต และธรรมแลวเทานั้น จึงจะได
ชื่อวาการฝกสติไดกาวไปขางหนาหรือบรรลุผลการฝกในขั้นนั้นหรือในครั้งนั้นเปรียบเหมือนสอบผาน ในขณะที่การฝกสติหรือ
การพิจารณาเห็นกาย เวทนา จิต และธรรมเปรียบเหมือนการเรียนจนกระทั้งไปถึงการสอบ แตการเห็นความเกิดและความดับ
ของกาย เวทนา จิต และธรรมเปรียบเหมือนการสอบผาน ซึ่งจะนําไปสูการบรรลุพระนิพพานตอไป 5) ระยะเวลาในการฝกสติ
อยางมาก 7 ป อยางนอย 7 วัน ซึ่งหมายถึงการฝกที่มีองคประกอบทั้ง 4 ครบ ไมไดหมายถึงการทําที่ยอหยอนหรือทําอยางไม
ตอเนื่อง ไมถูกวิธีการ ไมถูกหลักการ ไมถูกอุดมการณ และไมถูกตองตามตัวชี้วัดอยางใดอยางหนึ่ง
สรุปและอภิปรายผล
บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหแบบวัดและประเมินสติ และกําหนดเนื้อหาในการวัดและประเมินสติเชิง
บูรณาการตามหลักสติปฏฐาน ดวยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหพบวา แบบวัดและประเมินสติที่สรางและ
พัฒ นาโดยนักวิช าการชาวตางชาติแ ละชาวไทย ไมค รอบคลุ มขอบเขตของมหาสติป ฏ ฐานสู ต ร เพราะเมื่ อใชแ บบวั ดและ
ประเมินสติแลวจะทําใหรูเพียงหลักการและวิธีการมีสติ คือ รูเพียงวามีสติหรือไม แตไมสามารถวัดไดวาผูฝกบรรลุเปาหมาย
ของการมีสติหรือไม ทั้งนี้ เพราะวาโครงสรางของมหาสติปฏฐานสูตรมีองคประกอบ 5 ดาน คือ อุดมการณ หลักการ วิธีการ
ตัวชี้วัด และระยะเวลาในการฝกสติ เมื่อจะวัดและประเมินสติของผูฝกสติตามมหาสติปฏฐานสูตรจึงตองวัดและประเมินทุก
องคประกอบ หาไมแลวก็เปนการวัดและประเมินสติเพียงบางสวน ไมสมบูรณ และอาจเปนการวัดและประเมินที่ผิดเปนมิจฉา
สติ ดังนั้น เพื่อใหการฝกสติก็ดี การวัดและประเมินสติก็ดี ผลที่เกิดจากการฝกสติก็ดีเปนไปอยางถูกตองหรือเปนสัมมาสติ จึง
จําเปนตองมีคําถามครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 5 ดาน ของมหาสติปฏฐานสูตร อนึ่ง ในขอบเขตของมหาสติปฏฐานสูตรทั้ง 5 ดาน
เหลานั้น ดานที่ 3 คือ วิธีการมีหลักสําคัญอยูที่ “การพิจารณาเห็น” อยางใดอยางหนึ่งใน 4 หมวด/ฐาน คือ กาย เวทนา จิต
และธรรม โดยไมจําเปนตองพิจารณาเห็นทุกหมวด/ฐาน เพราะเมื่อพิจารณาเห็นหมวด/ฐานใดฐานหนึ่งอยางครบกระบวน
ธรรมตามโครงสรางแลวก็จะนําไปสูเปาหมายเดียวกันคือนิพพาน ขอนี้สังเกตไดจากการพิจารณาเห็นทุกฐานตองนําไปสูการ
เห็ นธรรมคือความเกิ ดและความดั บ ของฐานที่ พิจารณานั้ นทั้ง หมด เพราะเหตุนี้ผูที่ ป ระสงค สร างและพัฒ นาแบบวั ดและ
ประเมินสติเชิงบูรณาการ อาจไมตองถามทุกฐาน ถามเพียงฐานใดฐานหนึ่งก็ใชได และฐานที่งายที่สุดในการฝกสติคือฐานกาย
เพราะเปนของหยาบและดําเนินไปตลอดเวลาตราบที่ยังมีลมหายใจ
ขอเสนอแนะ
1. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ผูตองการวัดและประเมินผลการฝกสติของตนควรวัดใหครบทุกดานตามหลักสติ
ปฏฐานโดยเฉพาะเปาหมายหรืออุดมการณของการฝก คือ การทําใหกิเลสเบาบาง หากฝกแลวมีกิเลสมากขึ้น เชน โกรธงาย
เห็นคนที่ไมฝกสติเปนคนไมดี เปนตน ถือวาผิดแมจะทําถูกวิธีก็ตาม ซึ่งผูฝกสติจะรูไดเองวาตัวเองมีกิเลสมากขึ้นหรือนอยลง
ดวยการสังเกตพฤติกรรมกายวาจาและความกระสับกระสายหรือความเซือ่ งซึมของจิต
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2. การวิจัยครั้งตอไป ผูสนใจสรางแบบวัดและประเมินสติ ควรมุงสรางแบบวัดฯที่เปนกลางหรือ แบบวัดฯทั่วไปที่
สามารถวัดการใชสติในชีวิตประจําวันของคนไดทุกสาขาอาชีพ ไมทําใหเปนเรื่องเฉพาะกลุม เพราะตามหลักสติปฏฐาน การฝก
สติสามารถและควรทําทุกอิริยาบถ หากตองการวัดอยางเต็มรูปแบบตองใหกลุมตัวอยางฝกสติตอเนื่องกันอยางนอย 7 วันและ
อยางมาก 7 ปเพราะเปนระยะเวลาที่พระพุทธเจากําหนดไวในมหาสติปฏฐานสูตร หากมากหรือนอยกวานี้ก็ไมครบเงื่อนไขของ
เวลาซึ่งอาจทําใหการวัดไมมีคุณภาพตั้งแตตน
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สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนานาชาติ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ขวัญเรือน เรืองฤทธิ1์ และสจีวรรณ ทรรพวสุ2
1

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
e-mail :linza556@hotmail.co.th e-mail :Sajeewan_d@hotmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนนานาชาติ จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 2)เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงคในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนนานาชาติ จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่พึง
ประสงคของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนานาชาติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานครเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารและครูในโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรระบบอเมริกัน จํานวน
142 คนและหลักสูตรสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส จํานวน84คน รวมทั้งสิ้น226 คน วิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ คาเฉลี่ย
คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที และวิเคราะหเชิงเนื้อหาผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนานาชาติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามหลักสูตรที่การจัดการเรียนการสอน ทั้งโดยภาพรวมและรายดานของทุกหลักสูตรที่การ
จัดการเรียนการสอน มีอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา จําแนก
ตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันยกเวนดานวางแผนและการบริหารจัดการ
หลักสูตรระบบอเมริกันและหลักสูตรสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส มีสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารในการ
บริหารงานวิชาการ ดานการวางแผนและบริหารจัดการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารควรมีเปาหมายในดานการวางแผนและการบริหารจัดการในการ
บริหารงานวิชาการเปนผูนําการขับเคลื่อนดานนโยบายเพื่อใหบรรลุตามความคาดหวังของครูและสงผลดีแกเรียนปรับปรุงการ
สอนวางแนวปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาครู
และมุงผลสัมฤทธิ์แกผเู รียนคิดคนนวัตกรรมใหมๆในการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
คําสําคัญ: สมรรถนะที่พึงประสงค, ผูบริหารสถานศึกษา, การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนนานาชาติ
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Abstract
The purpose of this research was: 1) to study the desirable competencies of the International
School’s Administrator for Academic Administration classified by the curriculum; 2) compare the
competencies in the academic administration in International Schools classified by the curriculum; 3)
recommend the methods to develop the desirable competencies of the International School’s
Administrator by gathering data from the sample group consisting of administrators and teachers in
American curriculum, 142 people, and British curriculum, 84 people, with a total of 226 people. The data
gathered are analyzed with computer programs by calculation to find out the standard statistics such as
percentage, average, standard deviation, t-test and content analysis. The result revealed that 1)desirable
competencies of the International School’s Administrator for Academic Administration in the classified by
the curriculum, the overall picture and each aspect of every curriculums, was at high level; 2)comparison
of the competency in the academic administration in International School’s Administrator classified by
the curriculum, the overall picture showed no difference, and moreover, when considering each aspect,
no differences were found. except for the planning and administration competency. Of course, in
American curriculum and British curriculum, planning and administration competency differences were
statistically significant at the 0.05 level; 3) development of desirable performance of the executive should
aim to a desirable goal in the planning and management of academic administration. The policy was
driven to meet the expectations of teachers and learners contributed to improve instruction. Orientation
practitioners promoted teaching and learning in schools, including supporting the supervision of teaching
for teachers and students to focus on academic achievement. Innovation in teaching quality maximized
the benefits to students.
Keyword: The Desirable competencies/Administrator’s/Academic Administration/International School’s
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บทนํา
การศึ กษาเป นสิ่ ง สําคั ญ ที่ โ ลกมี การติ ดต อสื่ อสารอย างกวางขวาง สามารถเชื่ อมโยงกั นได ใ นทุ กด าน ไม วาด าน
เศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม ซึ่งสงผลใหเปนลักษณะของโลกไรพรมแดน ดังนั้นภาษาและเทคโนโลยีจึงเขามามี บทบาทตอ
คนในสังคมปจจุบันมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษานั้นมี
ความสําคั ญ ตอการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรและองคกรประกอบด วย สมรรถนะของผู บ ริห าร 7 ด าน คื อ 1) ด านการมุ ง
ผลสัมฤทธิ์ 2) ดานการบริการที่ดี 3) ดานการพัฒนาตนเอง 4) ดานการทํางานเปนทีม 5) ดานความสามรถเชิงกลยุทธ 6) ดาน
การวางแผนและการบริหารจัดการ 7) ดานการรับรูเรื่องระหวางประเทศ ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนานาชาติ มี
ขอบเขตการบริหารงาน 4 งาน คืองานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไปซึ่งงาน
ทั้ง 4 งาน สวนงานวิชาการถือวาเปนงานที่สําคัญที่สุดเพราะเปนงานที่เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมการ
เรี ยนรู ทั้ง หลาย ซึ่ งมี ผลต อคุ ณภาพของนั กเรี ยนส วนงานอื่น ๆ ถือว าเป นงานสนับ สนุนงานวิช าการให มีคุ ณภาพผู บ ริห าร
โรงเรียนจึงตองให ความสนใจกับ งานวิ ชาการเปนพิเ ศษช วยสนั บสนุ นวิสั ยทัศน พันธกิจ และกลยุ ทธขององคกรได รวมทั้ ง
สามารถใชเปนกรอบในการสรางวัฒนธรรมองคกร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกใหครูไดรับรูถึงปญหา ซึ่งจะเห็นไดจากการศึกษาของ โร
แลนด บาธ (สงบ ประเสริฐพันธุ, 2548,หนา 14 อางถึงใน นุชนรา รัตนศิระประภา,2557) ไดพบวาครูเสียความมั่นใจในตนเอง
ในการสรางคุณภาพโรงเรียนโดยครูมีความรูสึกวาไมไดรับการชื่นชม รูสึกวาตนทํางานหนักเกินไปไมไดรับการยอมรับวาตนเปน
อาชีพที่มีเกียรติไมไดรับการสนับสนุนเพียงพอขาดการเสริมขวัญกําลังใจ และรูสึกวาการทํางานใหมีประสิทธิภาพนั้นยากขึ้น
ทุกวัน ในดานความรูสึกของครู ไทยและครูตางชาตินั้น กลาววาไมตางไปจากขอมูลของโรแลนดบาธ (สงบ ประเสริฐพันธุ ,
2549,หนา15-16) ซึ่งปญหาดังกลาวยอมสงผลตอคุณภาพการศึกษา โดยผลการศึกษาจากหลายหนวยงาน ไดระบุไวใกลเคียง
กันวาคุณภาพการศึกษาของนานาชาติอยูในระดับที่ตองเพิ่มศักยภาพความรูความสามารถของเด็กโดยทั้งในดานหลักสูตรภาษา
กระบวนการคิดอยางเปนระบบวิเคราะหและแกปญหาอยางมีเหตุผล การริเริ่มสรางสรรคความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสมรรถนะทั้งทางดานความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ ความตั้งใจและความพยายาม ความสนใจ
ใฝรู ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 2553) จาก
ขอมูลดังกลาวขางตน จึงอาจกอใหเกิดปญหาจากสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาภายในตัวผูบริหารเองที่แสดงออกใหครู
ได รับ รู นั้น สง ผลต อการปฏิ บัติ งานของครู แ ละสง ผลเสี ยต อคุณภาพการศึกษา ซึ่ง ถ าคํ ากล าวถึ งป ญ หานั้ นเปนจริง ขอมู ล
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษานานาชาติจะทําใหรูแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอ
การบริ หารงานวิชาการของสถานศึ กษาและนําขอมูลดังกลาวไปใชในการวางแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาไดอยางถูกตอ ง
สมรรถนะมีค วามสําคัญ ตอการบริหารงานวิช าการและโรงเรีย นถื อเป นหนวยงานที่สํ าคัญ ที่สุ ดในการจัดการศึกษา ดั งนั้ น
ผูบ ริหารสถานศึกษาจึงเปนผูมีสมรรถนะที่พึงประสงคในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และกําหนดทิศทางความสําเร็จ
ของโรงเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปน
มนุ ษยที่ มี ค วามสมดุ ล ทั้ง ด านร างกายความรู คุ ณธรรม มี จิตสํ านึกในความเป นพลเมื องไทยและเป นพลโลก ยึด มั่ นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริยเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ งเจตคติที่จําเปนต อ
การศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ดังกลาวไดกําหนดให
ผูบริหารสถานศึกษาเปนตําแหนงที่มีวิทยฐานะ ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จหรือบรรลุตาม
วัต ถุป ระสงค ได อยางมี ป ระสิท ธิ ภาพและเกิด ประสิท ธิ ผลสูง สุ ดไดห รื อไมต องอาศั ย บุค คลที่ มีค วามรูค วามสามารถรวมทั้ ง
คุณลักษณะที่เหมาะสมในการนําพาองคกรพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมและทันตอสภาวการณเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
โลกได(สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน, 2550,หนา 5)
โรงเรี ย นนานาชาติ สั ง กั ด สํ า นั กงานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ กษาเอกชน เขตวั ฒ นา ขึ้ นตรงต อ สํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีโรงเรียนที่ตั้งในเขตทั้งสิ้น 22 โรงเรียนเนนที่หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนจากตางประเทศมาใชทั้งหมด และที่นํามาปรับใชเพียงบางสวนใหเขากับนักเรียน ตลอดจนมีการจัดทําหลักสูตร
ขึ้นเองโดยไดรับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสวนมากใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเปนหลัก โดยจัดตั้งเปน
โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ สามารถจําแนกหลักสูตรไดเปน 4 หมวดหลัก ดังนี้ 1)หลักสูตรระบบอเมริกัน 2) หลักสูตร
แหงสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส 3) หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) 4) หลักสูตรนานาชาติ
ประเทศอื่ น ๆ อาทิ เกาหลี แคนาดา ฝรั่ ง เศส ญี่ ปุ น เยอรมั น สิ ง คโปร สวิ ต เซอร แ ลนด ออสเตรเลี ย อิ นเดี ย ฯลฯใน
กรุงเทพมหานครที่เปดการเรียนการสอนเปนโรงเรียนนานาชาติทั้งหมด 120 โรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
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ระบบอเมริกัน 35% หลักสูตรแหงสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส จํานวนใกลเคียงกันคือ 35% หลักสูตรไอบี(IB) 2% สวน
อีก 28% นั้นจะเปนหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นเองเนื่องจากขึ้นอยูกับภาษาซึ่งก็มีความแตกตางกันไป (สมาคมโรงเรียนนานาชาติแหง
ประเทศไทย,2558,หนา1) ดัง นั้นผูวิจัยจึงเลือกศึกษาในสองหลักสูตร คือ หลักสูตรระบบอเมริกันและหลักสูตรแหงสหราช
อาณาจักรอังกฤษและเวลส ซึ่งทั้งสองหลักสูตรไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากองคกรทั้งใน และตางประเทศในระดับ
สากล พรอมทั้งไดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในทุกๆ ดานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรระบบอเมริกัน (National American
Curriculum) จะตองจัดหลักสูตรใหเกิดความสมดุล เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเปนองครวม พรอมทั้งสงเสริมผูเรียนใหพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ ตามทักษะ ความรู ความสามารถ ความถนัด ทั้งดานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน การนิเทศ
การสอน และการทําโครงงานตางๆโรงเรียนนานาชาติที่ใชหลักสูตรอเมริกันในประเทศไทยมีมาตรฐานสูง สวนหลักสูตรแหงส
หราชอาณาจักรอังกฤษ และเวลส (National British and Wales Curriculum) จัดการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแหงส
หราชอาณาจักร อังกฤษและเวลส ระบบการศึกษาของอังกฤษจะใชหลักสูตรของชาติ ซึ่งกําหนดวิชาหลักใหนักเรียนไดเรียน
โดยเนนการศึกษาดวยตนเองมากที่สุด คือ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร โดยมีวิชาพื้นฐานมากมาย เชน
ดนตรี ประวัติศาสตร เทคโนโลยี เปนตน การสอนตามหลักสูตรยึดกรอบหลักสูตร ความสมดุล การนําความรูมาปฏิบัติจริง ให
เกิดความเขาใจถองแท เนนสรางประสบการณตรงใหกับนักเรียน และตั้งอยูบนหลักการของความเครารพ ความเสมอภาค
ความเปนอิสระ และการทํางานรวมกัน สงเสริมผูเรียนใหพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามความถนัด โรงเรียนนานาชาติในประเทศ
ไทยตองไดยอมรับโดยองคกรตางประเทศ ที่มีภารกิจในการประเมิ น และประกั นคุณภาพมาตรฐานการศึกษานานาชาติใ น
ระดับสากล อาทิเชน Western Association of Schools and Colleges (WASC), the New England Association of
Schools and Colleges (NEASC), the Council of International Schools (CIS) และ CFBT Education Trust
สํานั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา(องคการมหาชน,2553,หนา 56)ไดรายงานผลการจั ด
การศึกษาในสวนของปญหาการจัดการศึกษาโดยภาพรวมสามารถจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาไดบรรลุตามวัตถุประสงค
แตการพัฒ นาคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของนั กเรีย นยั งไมส ามารถสนองตอบความต องการในกระบวนการพัฒ นาคน ทั้ ง
นักเรียนไทยและตางชาติตองพัฒนาศักยภาพทักษะทางภาษา เนนการคิดวิเคราะห สรางผลงานและนําเสนอผลงานดวยความ
เชื่อมั่นและเสริมสรางสมรรถนะผูนํา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในทักษะเหลานี้นักเรียนในสังกัดยังมีคุณภาพการศึกษาไมดี
เทาที่ควรโดยรายงานผลการจัดการศึกษาไววา ปจจัยที่ทําใหการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
เกิดจากสาเหตุสําคัญหลายประการคือจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ ซึ่งสมรรถนะของผูบริหารเปนตัวบงชี้ การวางแผนและการ
บริหารจัดการ ในปจจุบันตองพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การนิเทศติดตามผลแนวปฏิบัติในดานการประเมินผลงานวิชาการ
ตองการพัฒนาการสอนอยางตอเนื่องและกระบวนการเรี ยนการสอน การสง เสริ มการวิจัยไม เป นไปตามวัตถุ ประสงค ของ
หลักสูต รทํ าให กระบวนการจัด ทําพั ฒนาหลักสูตรไม ตอเนื่องการประเมิ นผลการใชห ลักสูตรตองนํ าผลการประเมินการใช
หลักสูต รไปพัฒ นาหลั กสูต รตลอดเวลาเพราะหลั กสู ตรของทั้ง สองหลั กสู ตรมีความแตกต างกั น การบริ หารงานวิ ชาการใน
สถานศึกษายังมีคุณภาพและมาตรฐานตางกัน (คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน,2550,หนา 5) การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนประเภทนี้ยัง กอใหเกิ ดความรู ความเข าใจเกี่ย วกั บสภาพการบริห ารและป ญหาที่เกี่ ยวของในการจัด การศึกษา
ภายในโรงเรียนนานาชาติที่ใชระบบการศึกษาแบบสากล ซึ่งสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารเปนตัวบงชี้ความสําเร็จในการ
บริหารซึ่งการที่ผูบริหารไดมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของการบริหารสถานศึกษา จะเปนตัวที่ชวยใหการจัดการศึกษาสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึ ก ษาในการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นนานาชาติ สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาเอกชน เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูบริหารในการนํามาปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการบริหารงานวิชาการ
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึ งประสงคข องผูบริ หารในการบริห ารงานวิชาการโรงเรียนนานาชาติ สังกั ดสํ านักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน.
2. เพื่อเปรีย บเที ยบสมรรถนะที่ พึ ง ประสงคใ นการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นนานาชาติ สั งกั ด สํ านั กงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน.
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3.เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่พึง ประสงคของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการโรงเรีย นนานาชาติ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษานานาชาติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษานานาชาติ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
หลั ก สู ต รที่ จั ด ก าร เ รี ยน ก าร ส อ น
โ ร งเ รี ยน น าน า ช าติ 2 ห ลั ก สู ต ร
ประกอบดวย
- หลักสูตรระบบอเมริกัน
- หลั ก สู ต รสหราชอาณาจั ก รอั ง กฤษ
และเวลส
แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะที่ พึ ง
ประสงคของผูบริหารในการบริหารงาน
วิ ช าการโรงเรี ย นนานาชาติ สั ง กั ด
สํ า นั กง านคณะ กร ร มการ ส ง เ ส ริ ม
ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น เ ข ต วั ฒ น า

สมรรถนะที่พึงประสงคในการบริหารงานวิชาการ 7 ดาน ตามกรอบ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบดวย
1.ดานการมุงผลสัมฤทธิ(์ Achievement Motivation)
2.ดานการบริการที่ดี(Service)
3.ดานการพัฒนาตนเอง(Self-management Competency)
4.ดานการทํางานเปนทีม(Teamwork)
5.ดานความสามารถเชิงกลยุทธ (Strategic Action Competency)
6.ดานการวางแผนและการบริหารจัดการ (Planning and
Administration Competency)
7.ดานการรับรูเรื่องระหวางประเทศ (Global Awareness
Competency)

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงบรรยาย โดยศึกษาจากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)มีรายละเอียดขึ้นตอน
การวิจัยดังนี้
1.กลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้ประชาการที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูโรงเรียนตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน โดยใชตารางของ
เครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 หนา 608) หลักสูตรระบบอเมริกัน จํานวน 142 คน และโรงเรียนที่จัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแหงสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลสจํานวน 84 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 226 คน จากนั้ น
เทียบสัดสวนของกลุมตัวอยางแบบงายตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 2 ชุด ดังนี้
2.1 แบบสอบถาม สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนานาชาติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปนแบบสอบถามที่ผูวจิ ัยไดสรางขึ้นเอง ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการ
ทํางาน โดยเปนแบบตรวจสอบรายการ (check lists) จํานวน 6ขอ
ตอนที่ 2 สมรรถนะที่พึงประสงคในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนานาชาติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ
ตอนที 3 เปรียบเทียบสมรรถนะทีพึงประสงค์ ในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนนานาชาติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามหลักสูตรทีจัดการเรี ยนการสอน. ใชสถิติ
t-test
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ตอนที่ 4ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
นานาชาติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
ปลายเปด (Open Ended Question)
2.2 แบบสัมภาษณ
แบบสัมภาษณที่มีโครงสราง สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนนานาชาติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 5
ทาน เกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติมสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนานาชาติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในประเด็นเกี่ยวกับดานการวางแผนและการ
บริหารจัดการที่ผูบริหารตองนําวิสัยทัศน ยุทธศาสตร พันธกิจ นโยบายของสถานศึกษามาพัฒนาหลักสูตรใหมีป ระสิทธิภาพ
มากยิ่ งขึ้ นในการบริ หารงานวิ ช าการเพื่ อพั ฒ นาสมรรถนะที่ พึ งประสงค ข องผูบ ริ ห ารตามกรอบสํ านั กงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวา 0.05 เพื่อเสนอแนวทางใหการพัฒนา
2.การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการสรางเครื่องมือ สําหรับการศึกษาวิจัย ดังนี้
2.1 แบบสอบถาม สรางแบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการศึกษา
2.1.1) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอกับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนําไป
ปรับปรุงในสวนที่ยังไมสมบรูณทําการปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบรูณตามที่อาจารยที่ปรึกษาเสนอแนะนําแบบสอบถามที่
ไดมาปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
2.1.2)ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหาปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
2.1.3)นําเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําการตรวจสอบอีกครั้งแลวนํ ามาแกไขใหสมบรูณกอนนําไปใชใ น
การเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
2.1.4)นําแบบสอบถามที่ไดมาปรับปรุงแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญแลวทดลองใช (try out) กับกลุมที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน แลวทํา
การวิเคราะหหาคา IOC ผลการวิเคราะหมีคา IOC เทากับ 1.00 แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach Alpha Coeficient)( ) ทั้งฉบับ 0.95ทําการตรวจสอบอีครั้งแลวกอนนําไปใช
ในการเก็บขอมูลตอไปจัดทําแบบสอบถามที่สมบูรณเพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลของประชากรกลุมตัวอยางตอไป
2.2 แบบสั มภาษณ ผูบ ริห ารที่ มีค วามรู และประสบการณที่ เกี่ ยวของกั บการบริห ารงานวิ ชาการ การ
ประเมินสมรรถนะของผูบริหาร การพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร สัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อเสนอ
แนวทางสมรรถนะที่พึ งประสงค ในการบริ หารงานวิ ชาการของโรงเรีย นนานาชาติ สั งกั ดสํ านักงานคณะกรรมการส งเสริ ม
การศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในประเด็นเกี่ยวกับดานการวางแผนและการบริหารจัดการที่ผูบริหารตองนํา
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร พันธกิจ นโยบายของสถานศึกษา มาพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการบริหารงาน
วิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารตามกรอบสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนานาชาติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสสอน
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละ สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
หลักสูตรระบบอเมริกัน
สถานภาพและขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
นอยกวา 30 ป
31 – 40 ป
41 - 50 ป
มากกวา 50 ป
รวม
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ตําแหนง
ผูบริหาร
ครูผูสอน
รวม
ประสบการณในการทํางาน
นอยกวา 5 ป
5-10 ป
11-15 ป
มากกวา 15 ป ขึ้นไป
รวม

หลักสูตรสหราชอาณาจักร
อังกฤษและเวลส
จํานวน
รอยละ

จํานวน

รอยละ

38
104
142

26.80
73.20
100.00

6
78
84

7.10
92.90
100.00

35
41
39
27
142

24.60
28.90
27.50
19.00
100.00

29
24
16
15
84

34.50
28.60
19.00
17.90
100.00

67
60
15
142

47.20
42.30
10.60
100.00

47
22
15
84

56.00
26.20
17.90
100.00

17
125
142

12.00
88.00
100.00

9
75
84

10.70
89.30
100.00

33
42
44
23
142

23.20
29.60
31.00
16.20
100.00

28
23
10
23
84

33.30
27.40
11.90
27.40
100.00

จากตารางที่ 4.1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของหลักสูตรระบบอเมริกัน จํานวน 142 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ
อยูในชวงระหวาง31 ถึง 40 ป สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญเปนครูผูสอนและประสบการณในการทํางานอยูในชวง
ระหวาง 5 ถึง 10 ป สวนหลักสูตรสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส จํานวน 84 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุนอย
กวา 30 ป สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญเปนครูผูสอน และมีประสบการณในการทํางาน นอยกวา 5ป
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ตอนที่ 2 สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนานาชาติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอน
ตารางที่ 2 สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนานาชาติ สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอน
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษา
1. ดานมุงผลสัมฤทธิ์
2. ดานการบริการที่ดี
3. ดานการพัฒนาตนเอง
4. ดานการทํางานเปนทีม
5. ดานความสามารถเชิงกลยุทธ
6.ดานการวางแผนและการบริหารจัดการ
7.ดานการรับรูเรื่องระหวางประเทศ
ภาพรวม

หลักสูตรระบบอเมริกัน
(n= 142)
S.D. แปลผล
4.26
.582
มาก
4.29
.433
มาก
4.31
.533
มาก
4.24
.564
มาก
4.27
.511
มาก
4.27
.560
มาก
4.16
.516
มาก
4.26
.441
มาก

หลักสูตรสหราชอาณาจักร
อังกฤษและเวลส(n =84)
S.D. แปลผล
4.12
.670
มาก
4.28
.778
มาก
4.08
.752
มาก
4.18
.653
มาก
4.31
.640
มาก
4.10
.652
มาก
4.07
.699
มาก
4.16
.615
มาก

จากตารางที่ 4.2 พบวา สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนานาชาติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
โดยภาพรวม อยูใ นระดับ มาก หากพิ จารณาเป นรายข อมีส มรรถนะที่ พึงประสงค อยู ในระดั บมากเชนกั น หลั กสู ตรระบบ
อเมริกัน มีสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการพัฒนาตนเอง อยูในระดับ
มาก รองลงมา คื อ ด านการบริ การที่ ดี ด านความสามารถเชิ ง กลยุ ท ธ ด านการวางแผนและการบริ ห ารจั ด การ ด านมุ ง
ผลสัมฤทธิ์ ดานการทํางานเปนทีม สวนดานที่ต่ําที่สุดคือ ดานการรับรูเรื่องระหวางประเทศ สําหรับหลักสูตรสหราชอาณาจักร
อังกฤษและเวลสมีสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมากเชนกัน ไดแก ดานเชิงกลยุทธ อยูในระดับสูงที่สุดรองลงมา คือ ดานการบริการที่ดี ดานการทํางานเปน
ทีม ดานการวางแผนและการบริหารจัดการ ดานมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการรับรูเรื่องระหวางประเทศ ตามลําดับ ส วนดานที่ต่ํา
ที่สุด คือดานการพัฒนาตนเอง
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึง ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการโรงเรีย น
นานาชาติสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอน (ดังตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3การเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนานาชาติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมจําแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอน
สมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูบริหารสถานศึกษา
1. ดานมุงผลสัมฤทธิ์

2. ดานการบริการที่ดี

3. ดานการพัฒนาตนเอง

4. ดานการทํางานเปนทีม

หลักสูตร
หลักสูตรระบบ
อเมริกัน
หลักสูตรสห
ราชอาณาจักร
อังกฤษแลเวลส
หลักสูตรระบบ
อเมริกัน
หลักสูตรสห
ราชอาณาจักร
อังกฤษแลเวลส
หลักสูตรระบบ
อเมริกัน
หลักสูตรสห
ราชอาณาจักร
อังกฤษแลเวลส
หลักสูตรระบบ
อเมริกัน
หลักสูตรสห
ราชอาณาจักร
อังกฤษแลเวลส

5. ด า นความสามารถ หลักสูตรระบบ
เชิงกลยุทธ
อเมริกัน
หลักสูตรสห
ราชอาณาจักร
อังกฤษแลเวลส
6.ดานการวางแผนและการ หลักสูตรระบบ
บริหาร จัดการ
อเมริกัน
หลักสูตร
ราชอาณาจักร
อังกฤษแลเวลส
7.ดานการรับรูเรื่อง
หลักสูตรระบบ
ระหวางประเทศ
อเมริกัน
หลักสูตรสห
ราชอาณาจักร
อังกฤษแลเวลส

S.D.

t

df

4.26

.582

1.670

224

pvalue
.096

4.12

.67

4.29

.433

.192

224

.867

ไม
แตกตาง

4.28

.778

4.31

.533

2.477

224

.007

ไม
แตกตาง

4.08

.752

4.24

.564

4.18

.653

4.27

-.555

4.31

.640

4.27

.511

4.31

.640

4.27

.560

4.10

.652
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.726

.790

224

224

แปลผล
ไม
แตกตาง

.468

ไม
แตกตาง

.579

ไม
แตกตาง

2.094

224

.046*

แตกตาง

.931

224

.353

ไม
แตกตาง

ตารางที่ 3(ตอ)
สมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูบริหารสถานศึกษา
รวม

หลักสูตร
หลักสูตรระบบ
อเมริกัน
หลักสูตรสห
ราชอาณาจักร
อังกฤษแลเวลส

S.D.

t

4.26

1.413

.956

4.16

.615

df
224

pvalue
.196

แปลผล
ไม
แตกตาง

*p value นอยกว .05
ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนานาชาติ
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอน หลักสูตรระบบอเมริกันและหลักสูตรสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ไมแตกตาง คือ
ดานมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการบริการที่ดี ดานการพัฒนาตนเอง ดานการทํางานเปนทีม ดานความสามารถเชิงกลยุทธ ดานการ
รับรูเรื่องระหวางประเทศ สวนดานที่แตกตางกัน คือ ดานการวางแผนและการบริหารจัดการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหาร
ดานวางแผนและการบริหารจัดการหลักสูตรระบบอเมริกันและหลักสูตร
สหราชอาณาจักรอัง กฤษและเวลส มี สมรรถนะที่ พึงประสงค ของผูบริ หารสถานศึ กษาในการบริหารงานวิ ชาการ ดานการ
วางแผนและการบริห ารจั ดการ แตกต างกั น อยางมี นัยสํ าคั ญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากผู บริ หารทั้ง สอง
หลักสูตรมีการบริหารงานวิชาการที่แตกตางกันในบริบท อยางเชน วิสัยทัศน พันธกิจ การกําหนดเปาหมาย กลยุทธในการวาง
แผนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตร การเปนผูนําการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาเพื่อใหบรรลุตามความคาดหวัง
ของครู ผูปกครองและผูเ รียน ปรับปรุงการเรียนการสอน วางแนวปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ
การสอน การวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาครูและมุงผลสัมฤทธิ์แกผูเรียน คิดคนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
อภิปรายผล
1.สมรรถนะที่พึ งประสงคข องผูบ ริหารสถานศึกษาในการบริห ารงานวิชาการโรงเรี ยนนานาชาติ สัง กัด สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามหลักสู ตรที่การจัดการเรียนการสอน ตาม
แนวคิดของผูบริหารและครู โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เพราะผูบริห ารสถานศึกษาตองมีวิสัยทัศนกวางไกล มีแรงจูงใจ
มุงมั่นในการทํางาน เต็มใจใหบริการ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีการวางแผนที่มีเปาหมายที่ชัดเจนวิเคราะห
สถานการณในการแกปญหาเฉพาะหนาวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของหลักสูตรรวมสนับสนุนพัฒนางานวิชาการใหสอดคลองตอ
ความตองการของผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียน สรางความรวมมือกับชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหกําลังใจแกครูในปฏิบัติงานเปนประจํา ครูมีความพึงพอใจเมื่อไดรั บคําแนะนําใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมิ่งขวัญ คอยชื่น (2553,หนา1)ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหาร
วิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยพบวา สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก
2.การเปรี ยบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึ กษาในการบริหารงานวิช าการโรงเรียนนานาชาติ
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอน พบวา หลักสูตรระบบอเมริกันและหลักสูตรสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลสมี สมรรถนะที่ พึงประสงค ของผูบริหาร
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สถานศึ กษาในการบริ ห ารงานวิ ช าการในภาพรวมแตกต างกั น อย างมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05ทั้ ง นี้ อาจเนื่ องมาจากการ
บริหารงานวิชาการแตกตางกันคือ ดานการวางแผนและการบริหารจัดการ
ผูวิจัยสรุปไดดังนี้
2.1 ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรระบบอเมริกัน ผูบริหารตระหนักถึงการมุงผลสัมฤทธิ์ ศึกษาคนควาหาความรู
มุงมั่นในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรดวยวิธีการที่หลากหลาย สนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานและพัฒนาผลงานให
มีคุณภาพอยางตอเนื่องและนําผลที่ไดจากการวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมความรูใหมดวยการ
วิจัย สวนหลักสูตรสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส ผูบริหารสรางมาตรฐานดานคุณภาพดวยการนิเทศ แลวนํา ผลที่ไดจาก
การวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ สนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานและพัฒนาผลงานใหมีคุณ ภาพ
อย างต อเนื่ อง ตระหนั กถึ ง ความสํ าคั ญ ในการพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งขึ้ น ส ง เสริ ม ความรู ใ หม ด วยการวิ จัย ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พเยาว สุดรัก (2553) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการเปน
องคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะหลักของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับการปฏิบัติจากมากไปหานอย โดยประเด็นที่ผูบริหารมีความมุงมั่น
กระตื อรือร นในการปฏิ บัติงานและใหบรรลุตามเปาหมายใหมีการนําผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนักเรี ยนมาปรับปรุงและ
พัฒ นา จั ด ให มี การวางแผน ผูบ ริ ห ารมี การสง เสริ ม ให ค รู ผู สอนพั ฒ นาการเรี ย นการสอนและนํ านวั ต กรรมมาใช เ พื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และผูบริหารมีการติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานและมีการปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายในแตละภารกิจอยางสม่ําเสมอ มีระดับการปฏิบัตินอยที่สุด
2.2 ดานการบริการที่ดีหลักสูตรระบบอเมริกัน ผูบริหารเนนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อมุงการบริการทผูที่มาใช
บริการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอและนําผลที่ไดจากการวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร
ใหกําลังใจแกครูในการจัดการเรียนการสอนเปนประจํา ครูมีความพึงพอใจเมื่อไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิ์ภาพสูงขึ้น สรางความรวมมือกับชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรีย นการสอน สวนหลักสูต รสหราชอาณาจั กรอัง กฤษและเวลส ด านการบริ การที่ ดีอยูใ นระดั บมากที่สุ ด คื อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการของ
ผูเรียน สรางความรวมมือกับชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิ์ภาพสูงขึ้น ผูบริหารใหกําลังใจแกครูในการจัดการเรียนการสอนเปนประจํา ครูมีความพึง
พอใจเมื่อไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงาน นําผลที่ไดจากการวิจัยมาปรับปรุงซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลพัชร หินแกว
(2555) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ดานบริ การที่ดี โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบ ริหารมี การศึกษาผลการ
ใหบริการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของสถานศึกษาอยูเสมอ มีอัธยาศัยไมตรีอันดีในการบริการมีความพึงพอใจใน
การบริการและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ผูบริหารจัดใหมีการปรับปรุงและพัฒนาใหแกผูรับบริการ
2.3 ดานการพัฒนาตนเอง ของหลักสูตรระบบอเมริกันพบวา อยูในระดับมากที่สุดสองขอคือ ผูบริหารมีความ
มุงมั่นพรอมที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาหลักสูตรใหทันตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงสรางความรวมมือในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให มี ความรูใ หมๆ เน นทั กษะในการแก ปญ หาเฉพาะหน าทุ กครั้ งสามารถควบคุ ม อารมณใ นทุกสถานการณร วมทั้ ง
สนับสนุนการนิเทศที่มีระบบเพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเอง ใชเทคโนโลยีในการสรางความรูและการวิจัยในทุกดานในสถานศึกษา
ใหเกิดประสิทธิ์ภาพสูงขึ้นสวนหลักสูตรสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส ดานการพัฒนาตนเองของผูบริหารมีทักษะในการ
แกปญหาเฉพาะหนาควบคุมอารมณในทุกสถานการณ สรางความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหมีความรูใหมๆและ
พรอมที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาหลักสูตรใหทันตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงสนับสนุนการนิเทศที่มีระบบใหเกิดการพัฒนา
ตนเองใชเทคโนโลยีในการสรางความรูและการวิจัยในทุกดานในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิ์ภาพสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของมิ่งขวัญ คอยชื่น (2553,บทคัดยอ)ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย พบวา
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยมีสมรรถนะที่สําคัญสามารถเรียงลําดับไดดังนี้ (1) ความ
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เสี ย สละและอุ ทิ ศ ตนในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อประโยชน ส วนรวม (2) มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร างสรรค (3) ความเมตตา กรุ ณ า
เอื้อเฟอเผื่อแผโอบออมอารี (4) ซื่ อสัตยสุจริตตอหน าที่การงานและหนวยงาน และความสามารถดานภาษาในระดับสากล
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2.4 ดานการทํางานเปน ทีม หลักสูตรระบบอเมริกันผูบริห ารเนนสงเสริมใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูต ร
ชวยเหลือ สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเปนทีมกระตุนเพื่อใหแสดงความคิดเห็นฝกการวางแผนการทํางานการวิจัยใน
ชั้นเรียน ใหความรวมมือในการมีสวนรวมตอกิจกรรมตางๆ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับขอตกลงของทีมงาน กลาวถึงผูอื่นในเชิง
สรางสรรคเขาใจบทบาทของตนเองและคนในทีม สวนหลักสู ตรสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส ด านการทํางานเปนที ม
ผูบริหารใหควความรวมมือในการมีสวนรวมตอกิจกรรมตางๆ กลาวถึงผูอื่นในเชิงสรางสรรคเขาใจบทบาทของตนเองและคนใน
ทีม สงเสริมใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร กระตุนเพื่อใหแสดงความคิดเห็นฝกการวางแผนการทํางานการวิจัยในชั้น
เรียน ชวยเหลือ สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเปนทีม รับฟงความคิดเห็น ยอมรับขอตกลงของทีมงานซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พเยาว สุดรัก (2553) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการ
เรีย นรู ของโรงเรียน สั งกั ดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาปทุม ธานี เขต 2 ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะหลั กของผู บริ หาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับการปฏิบัติจากมากไปหานอย สมรรถนะดานการทํางานเปน
ทีม สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะดานการบริการที่ดี และสมรรถนะดานการพัฒนาตนเอง ตามลําดับ
2.5 ด านความสามารถเชิ งกลยุ ทธ หลั กสู ต รระบบอเมริกัน พบว า อยู ใ นระดั บมากโดยการนํ าวิ สั ย ทั ศ น
ยุทธศาสตร พันธกิจ นโยบายของสถานศึกษา มาพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ วิเคราะหสถานการณในการแกปญหาของ
ผูเรียนเนนการแกปญหาเฉพาะหนาในการสอนในชั้นเรียนไดดีสามารถวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน
ในกระบวนการนิเทศการสอนและการทํ างานใหมีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น สวนหลักสูตรสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส
ดานความสามารถเชิงกลยุทธ พบวา อยูในระดับมาก สามารถวิเคราะหสถานการณในการแกปญหาของผูเรียนเฉพาะหนาใน
การสอนในชั้ นเรี ยนไดดี นําวิ สัย ทัศน ยุท ธศาสตร พันธกิจ นโยบายของสถานศึกษา มาพั ฒนาหลักสูตรใหมี ประสิ ทธิ ภาพ
สงเสริม สนับสนุนในกระบวนการนิเทศการสอนและการทํางานใหมีประสิทธิภาพ กลาเปลี่ยนแปลงแนวคิด คิดนอกกรอบเพื่อ
การเรียนรูและแกปญหาอยางถาวร สามารถวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
สํานั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึ กษาธิการ.(2552 หน า 17-60) ไดกล าววา สมรถนะผูบ ริหารสถานศึ กษา
ประกอบดวน 10 สมรถนะ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ผูนําการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง จริยธรรม การสื่อสาร
และจูงใจ ความเชี่ยวชาญและการบริหารทรัพยากรบุคคล การแกปญหาและตัดสินใจ การรวมแรงรวมใจ การบริหารจัดการ
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา การประเมินและติดตามผลการศึกษา
2.6 ดานการวางแผนและการบริหารจัดการ หลักสูตรระบบอเมริกันผูบริหารตระหนักถึงการกําหนดเปาหมาย
วางแผนและใชเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพเปนผูนําการขับเคลื่อน ดานนโยบายเพื่อให
บรรลุตามความคาดหวังของครูและสงผลดีแกผูเรียน มุงคิดคนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนอยางมีคุณภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียนสนับสนุนการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาครูและมุงผลสัมฤทธิ์แกผูเรียนปรับปรุงการสอน และวางแนว
ปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสวนหลักสูตรสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส ดานสามารถ
วางแผนและการบริหารจัดการเนนการสนับสนุนการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาครูและมุงผลสัมฤทธิ์แกผูเรียนคิดคนนวัตกรรม
การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนอยางมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนกําหนดเปาหมาย วางแผนและใชเครื่องมือใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพปรับปรุงการสอน วางแนวปฏิบัติงานเพื่อส งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเปนผูน ําการขับเคลื่อน ดานนโยบายเพื่อใหบรรลุตามความคาดหวังของครูและสงผลดีแก
เรียนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ซูลลีแวน (Sullivan, 1994) ไดศึกษาลักษณะของครูใหญ การใชสมรรถภาพตามเกณฑของ
รัฐฟลอริดา ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรมการทํางานของโรงเรียนทองถิ่น โดยอาศัยการเก็บรวบรวม
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ขอมูลโดยการใชแบบสอบถามการสัมภาษณเชิงลึก และแบบตรวจสอบรายการ ผลการศึกษาพบวา ครูใหญโรงเรียนมีการ
ปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นระดั บ สู ง กว าเกณฑ ป กติ ใ นด านการจั ด องค การ การวางแผนงานและการพั ฒ นาตามเป าหมาย และมี
ความสามารถอยูสูงกวาระดับปกติในเรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสารการใสใจตอภาพลักษณ การเปนตัวแทน ตลอดจนการ
ทุมเทการทางานใหกับโรงเรียนตามภารกิจ ที่กําหนดไว นอกจากนี้ยังพบวา ครูใหญควรจะสามารถทํางานไดหลายแนวทาง
ตองพัฒนาสมรรถภาพเฉพาะอยางในการเปนผูนํา ตลอดจนตองกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบในตําแหนงหนาที่ ในดาน
วัฒนธรรมการทํางานในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบวาสูงกวาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.7 ดานการรับรูเรื่องระหวางประเทศ หลักสูตรระบบอเมริกันมีแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุงผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไว สนับสนุนการนิเทศการสอนใหเกิดผลสําเร็จของบุคลากรระหวางประเทศ ติดตามตรวจสอบทักษะทางภาษา
เพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่อง สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน สรางความรูความเขาใจในเรื่องระหวางประเทศ สนับสนุนพัฒนา
หลักสูตร นํามาวิเคราะหเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพแกผูเรียน สนับสนุนทรัพยากรในชั้นเรียน มุงผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียน
การสอน สงเสริมบุคลากรเพื่อศึกษาดูงานจากตางประเทศ สวนหลักสูตรสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส ดานการรับรูเรื่อง
ระหวางประเทศ พบว า อยูใ นระดับ มาก มี แผนจัด กิจกรรมการเรียนการสอนมุ งผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว สนับสนุ น
พัฒนาหลักสูตร นํามาวิเคราะหเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพแกผูเรียน สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน สรางความรูความเขาใจใน
เรื่องระหวางประเทศ สนับสนุนทรัพยากรในชั้นเรียน มุงผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการนิเทศการสอนให
เกิดผลสําเร็จของบุคลากรระหวางประเทศ ติดตามตรวจสอบทักษะทาง ภาษาเพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่อง สงเสริมบุคลากรเพื่อ
ศึกษาดูงานจากตางประเทศซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเฮลรีเจลแจ็คสันและสโลคัม (2008) ความสามารถในการรับรูเรื่อง
ระหวางประเทศ ปจจุบันกระแสโลกาภิวัตนทําใหการทําธุรกิจขององคการจําเปนตองใชบุคลากรและทรัพยากรตาง ๆจาก
ตางประเทศมากขึ้น เช น การสั่ง ซื้อวัต ถุดิบ จากต างประเทศ หรือการใช เทคโนโลยีที่ มาจากตางประเทศ ฯลฯรวมทั้ง การ
จําหนายสินคาหรือการสงออกสินคาไปจําหนายยังตางประเทศ ดังนั้นผูบริหารขององคการจําเปนตองมีความสามารถในการ
รับรูเรื่องระหวางประเทศ เพื่อใหองคการสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตน ความสามารถในการรับรูเรื่อง
ระหวางประเทศ ประกอบดวยความสามารถ 2 ประการคือ 1. ความรูและความเขาใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย รับรูแนวโนม
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสัง คม ตลอดจนสถานการณต าง ๆ ของโลกรับ รูผลกระทบของสถานการณโลกที่ มีตอองคการ
รวมถึงความสามารถใชภาษา (พูดอาน และเขียน) ไดมากกวา 1 ภาษาอยางคลองแคลว 2. ความเปดกวางและความไวในการ
รับรูวัฒนธรรมอื่น เขาใจความแตกตางดานเชื้อชาติวัฒนธรรม ของชนชาติที่เกี่ยวของกับธุรกิจขององคการและพยายามเรียนรู
ความแตกตางเหลานี้โดยปราศจากอคติเ รียนรูวัฒนธรรมของชาติ อื่นไดอยางรวดเร็วและสามารถปรับตัวเขากับวั ฒนธรรม
เหลานั้นไดอยางกลมกลืน
ขอเสนอแนะ
1.สถานศึ กษาและหนวยงานต นสังกัด ควรพิ จารณาใหความสําคั ญและสนับสนุ นดานการวางแผนและการบริหาร
จัดการ ของหลักสูตรระบบอเมริกนั ผูบริหารควรมีเปาหมายและการวางแผนและกลยุทธในการกําหนดเปาหมาย ในการบริหาร
เพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การนิเทศการสอนในสถานศึกษา ผูบริหารตองเปนผูนําการ
ขับเคลื่อนดานนโยบายเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา สงเสริม สนับสนุนการนิเทศการสอนระหวางหนวยงาน
สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเพื่อพัฒนาครูและมุงผลสัมฤทธิ์แกผูเรียนอยางมีคุณภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
2. สถานศึกษาที่จําแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ทั้ง 2 ระบบควรมีแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุง
ผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว สนับสนุนพัฒนาหลักสูตร นํามาวิเคราะหเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพแกผูเรียน สนับสนุนการวิจัย
ในชั้นเรียน สรางความรูความเขาใจในเรื่องระหวางประเทศ สนับสนุนทรัพยากรในชั้นเรียน มุงผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียน
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การสอน สนับสนุนการนิ เทศการสอนใหเกิดผลสํ าเร็จของบุคลากรระหว างประเทศ ติดตามตรวจสอบทักษะทางภาษาเพื่ อ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง สงเสริมบุคลากรเพื่อศึกษาดูงานจากตางประเทศ
ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยในครั้งตอไป
1 สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนานาชาติ สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในสวนภูมิภาคตางๆ จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
2 กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนานาชาติ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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(ธกส) รวมทั้งปญหาการประกอบการตลาดนัดดอนตูม (ธกส) และแนวทางในการแกไขปญหา ผลการศึกษาพบวา กลยุทธที่
ผูประกอบการตลาดนัดไดนํามาใชดังนี้คือ กลยุทธส รางความแตกตางการออกแบบสถานที่ กลยุทธการกําหนดรานคาโดย
คํานึงถึงความตองการของลูกคาซึ่งมาที่ตลาดนัดดอนตูม(ธกส) ตองไดสินคาที่ครบทุกอยาง กลยุทธการสง เสริม การตลาดมี
การประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มยอดขายในดานตางๆ สําหรับลูกคารายสัปดาหทางตลาดคิดคาเชาพื้นที่เพียง6วันอีก1วันใหขาย
โดยไมเก็บคาใชจายการบริหารจัดการตลาดนัดดานอื่นที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งตลาดนัดดอนตูม(ธกส) เปนที่นิยมของผูบริโภค
ในพื้นที่ ปญหาที่สําคัญของผูประกอบการตลาดนัดดอนตูม(ธกส) คือ ปญหาภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน การเกิดขึ้นของธุรกิจคา
ปลีกขามชาติ
คําสําคัญ: รูปแบบและกลยุทธทางกาตลาด
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Patterns and Marketing Strategies of Market Bussiness Don Toom (Baac)
Sam Ngam Sub District, Don Toom District, Nakornpathom Province
Abstract
The patterns and marketing strategies of market bussiness Don Toom entrepreneur (BAAC) Sam
ngam sub district, Don Toom district, Nakornpathom Province is a qualitative research. The researcher
approached and collected information from 31 samples by deeply interview. The samples are Don Toom
entrepreneur (BAAC) seller and consumer. The research purpose is to study patterns, strategies and also
solution that could be used by the entrepreneur. The result found that the market entrepreneur use the
differentiate strategy for the market design. They also set the price by considering what their customer
needs; they could find what they want here. Moreover the market entrepreneur use the public relation to
promote the products in the market. The rental price will charge only six days per week, so the
entrepreneur could take one day for free. Therefore Don Toom market is popular for local people.
However the major problems here are the market fluctuation and retailing business across country.
Keywords: Marketing Patterns and Strategies
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บทนํา
ตลาดนัดตอนตูม(ธกส)เปนตลาดนัดที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคจํานวนมากเนื่องจากองคประกอบหลายประการ
เชนจํานวนรานคามีใหเลือก ซื้อ – ขาย มากมายใหบริการรวมถึงมีการจัดการระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกสบาย การเดินทาง
เขาถึงตลาดนัดไดสะดวก พื้นที่ของตลาดนัดตั้งอยูติดกับถนนเศรษฐวิถีเปนถนนสายหลักของคนในชุมชนใกลหนวยงานราชการ
ตางๆ โรงเรียน โครงการบานจัดสรร โรงงานตางๆกวา 103 อีกทั้งขนาดของตลาดมีขนาดที่ใหญมีที่จอดรถกวางขวาง และ
เนื่องดวยในตําบลสามงามไดมีตลาดนัดที่เปดใหบริการทุกวัน ตลาดนัดดอนตูมเปดกิจการมาไมนอยกวา 20 ป และยังไดรับ
การตอบรับจากผูประกอบการรานคาและผูบริโภคที่เขามาใชบริการในตลาดนัดดอนตูม(ธกส) จากคําบอกกลาวของผูที่มาใช
บริการ และทําเลของตลาดก็มีความเหมาะสม สรางรายไดใหแกพอคาแมคา จากขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึง
รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของผูป ระกอบการตลาดนัด ที่ทําใหการประกอบการตลาดนัดดอนตูมประสบความสําเร็จ โดย
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะนําแนวคิดของ Kotler การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด (8P’s) ไดแก 1. ผลิตภัณฑ (Product)
2. ราคา (Price) 3. การจัดจําหนาย (Place) 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 5. บุคลากร (People) 6. ลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) 7. กระบวนการ (Process) 8. ผลิตภาพ (Productivity) มาใชในการอธิบายถึงกลยุทธทาง
การตลาดที่ใชในการดําเนินงานของตลาดนัดดอนตูม(ธกส)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจตลาดนัดดอนตูม ตําบลสามงาม อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคจากการประกอบการตลาดดอนตูม ตําบลสามงาม อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผูวิจัยใชวิธีวิทยาปรากฏการณวิทยาศึกษาเฉพาะ
พื้นที่เปนหลักประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก 1. ผูประกอบการตลาดนัดดอนตูม(ธกส.) 1 คน 2. ผูคาขาย พอคา
แมคาเจาของแผงคาขายในตลาดนัดดอนตูม(ธกส.) 15 คน 3. ผูบริโภคที่เขามาใชบริการซื้อสินคาละบริการในตลาดนัดดอนตูม
(ธกส.) 15 คน
2. การรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลอยางมีประสิทธิภาพผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล “กลยุทธการบริหาร
จัดการ และการประกอบการตลาดนัดดอนตูม(ธกส.) ตําบลสามงาม อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ”มีดังนี้
2.1 แหล งข อมู ล เชิ งเอกสารโดยผู วิจัยได ศึกษาค นคว าและรวบรวมขอมู ลพื้ นฐานในการทํ าวิจัย เชน เอกสาร
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ หองสมุด สถาบัน ศูนยหนังสือ และเว็บไซดตางๆ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยใหมากที่สุด
2.2 แหลงขอมูลภาคสนามโดยเลือกสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก โดยการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาใชวิธีการเลือกตัวอยา ง
ทางทฤษฎีแบบลูกโซ เปนหลักการเลือกผูใหขอมูล โดยอาศัยการแนะนําของผูใหขอมูลที่ไดเก็บขอมูลไปแลวตอๆกัน วิธีนี้จะทํา
ใหไดขอมูลเนื้อหาตรงตามลักษณะที่เราตองการศึกษา อีกทั้งชวยทําใหผูวิจัยเก็บขอมูลไดงายและสะดวกขึ้นจากการแนะนํา
โดยสามารถอางถึงผูแนะนําได นอกจากนี้ในระหวางการเก็บขอมูล ผูวิจัยใชเทคนิคการสังเกตแบบไมมีสวนรวมคือการสังเกตที่
ผูวิจัยเฝาสังเกตอยูวงนอก ไมเขาไปรวมในกิจกรรมที่ทําอยู ข อดีของวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม มักใชในการเริ่มตนเก็บ
ขอมูล ทําไดงาย ไมตองเสียเวลาใหไดรับการยอมรับจากกลุมศึกษา เพราะมีบทบาทเปนคนนอก ทําใหมีโอกาสเกิดอารมณรวม
นอย เก็บขอมูลในระยะเวลาสั้นและสิ้นเปลืองคาใชจายนอย
2.3 การสั มภาษณ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่นํามาใชประกอบในการวิจัย ผูวิจัย ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกผู
คาขายของภายในตลาดนัด ที่ใหความรวมมือโดยการพูดคุยอย างเปนกันเอง พูด คุยเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไป และโนม นาวเขาสู
ประเด็นที่ผูศึกษาวิจัยมีความสนใจควบคูไปกับการสังเกตการณ เพื่อ เปนการสรางความผอนคลาย คลายกังวลของผูคาขาย
ภายในตลาดนัด และเพื่อสรางความคุนเคยกับผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยไดเตรียมคําถามแนวกวางๆ ไว โดยใชคําถามที่กําหนดขึ้น
เปนแนวทางในการสัม ภาษณ การสัมภาษณแ บบไมมีโครงสรางเป นการสัมภาษณที่ตองการขอมูลที่ล ะเอียดลึ กซึ้ ง เปนการ
สัมภาษณแบบเปดกวาง ไมจํากัดคําตอบบางครั้งจึงเรียกวา การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ เนื่องจากเปนการสัมภาษณที่มี
ความยื ด หยุนสู ง การสั ม ภาษณ แ บบไมมี โ ครงสร างที่ มีจุด ความสนใจเฉพาะ การสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึกจะสัม ภาษณ เ ป น
รายบุคคล เปนการซักถามพูดคุยกันระหวางผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ เปนการถามเจาะลึกลวงคําตอบอยางละเอียดถี่ถวน
การถามนอกจากจะใหอธิบายแลว จะตองถามถึงเหตุผลดวย โดยสวนใหญจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ
ความตองการ ความเชื่อ ค านิย ม บุ คลิ กภาพในลั กษณะต างๆ ข อดี ของวิ ธีการสั มภาษณ แบบเจาะลึกเปนวิธีการที่ทํ าให ผู
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สัมภาษณไดพูดคุยอยางละเอียด และลึกในหัวขอเฉพาะที่ตองการ เปนการติดตอสื่อสารโดยตรง สามารถทําใหเ ขาใจในขอมูล
ระหวางกันและกันไดดี ถามีความเขาใจผิดก็สามารถแกไขไดทันที มีลักษณะยืดหยุนไดมาก สามารถดัดแปลงและแกไขคําถาม
จนกวาผูตอบจะเขาใจคําถาม ขณะที่ทําการสัมภาษณผู วิ จั ย สามารถใช วิ ธี ก ารสังเกตไปดวยไดวาผูตอบมีความจริงใจกับการ
ตอบหรือไม สําหรับขอจํากัดของวิ ธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก คือ ถ าผูวิจัยมีความสัม พันธที่ใกลชิดกับผู ถูกสัมภาษณ และ
ความไววางใจ อาจมีผลตอการใหขอมูล การที่ผูใหสัมภาษณไมสนใจเรื่องของเวลา อาจหลงลืมเลาบางอยาง ทําใหผูศึกษาวิจัย
จะต องบั นทึ กและทบทวนเนื ้ อ หาเพื ่ อ ให แ น ใ จว า สิ ่ ง ที ่ ไ ด รั บ ในระหว า งการสั ม ภาษณ แ บบไม เ ป นทางการได คํ าตอบ
เพี ย งพอต อผู ศึ กษาวิ จัย หรื อไม สิ่ง ที่ สํ าคั ญ ระหว างการสั ม ภาษณ คือ ไม ใ ส ค วามคิ ด ของตนเองลงไปในความคิ ด ของผู ถู ก
สัม ภาษณ นั้นขอมูล ที่ไ ด จากการสัม ภาษณ นั้นจะเชื่อถือได หรื อไม ขึ้ นอยูกับการให ค วามร วมมือ และความเต็ม ใจของผู ถู ก
สัมภาษณ ความสําเร็จในการเก็บขอมูลวิธีนี้ขึ้นอยูกับความสามารถของผูสัมภาษณ นอกจากนี้การสัมภาษณขึ้นอยูกับสภาพ
ทางอารมณ อาจสง ผลใหเกิด การบิดเบื อนได การสัมภาษณ บางครั้งขึ้ นอยูกับการตัดสินใจทันทีทันใดและความจํ าของผูถู ก
สัมภาษณ ทําใหขอมูลอาจผิดพลาดได
3. การวิเคราะหขอมูลผูศ ึกษาวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่ภาคสนามมาในแตละครั้ง มา
จัดลําดับเหตุการณเรียบเรียงเพื่อพรรณนาวิเคราะหสําหรับขอมูลสวนใดที่ยังบกพรองผูวิจัยไดทําการเก็บเพิ่มเติมในระยะที่สอง
และสามโดยขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังนี้
3.1 เรียบเรียงขอมูลตางๆและหาขอมูลเพิ่มเติมและเขียนในเชิงพรรณนาวิเคราะหจากนั้นผูศึกษาวิจัยดําเนินการ
ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหการเขียนพรรณนาถูกตองและมีประสิทธิภาพ
3.2 นําขอเสนอแนะของอาจารย ที่ปรึกษามาแกไข และลงพื้นที่เพิ่ มเติมผูศึ กษาวิจัย พบวามีข อบกพรองตองลง
พื้นที่อีกครั้งสังเกตลักษณะการบริหารจัดการและการประกอบการตลาดนัดดอนตูม(ธกส)อยางละเอียดเพื่อนําขอมูลมาเพิ่มเติม
และแกไขใหถูกตอง
ผลการวิจัย
จากผูใหขอมูลหลักจํานวน 31 คน ไดแก ผูบริหารตลาดนัดดอนตูม(ธกส) 1 คน ผูประกอบการรานคาในตลาดนัด
ดอนตูม(ธกส) 15 คน และผูบริโภคที่เขามาจับจายใชสอยในตลาดนัด 15 คน จากการศึกษาพบวา สถานที่ตั้งตลาดตั้งอยูเลขที่
186 ถนนเศษฐวิถี ตําบลสามงาม อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150 มีเนื้อที่โดยรวมทั้งสิ้น 8 ไรอยูติดกับถนนทางหลัง
ของชุมชนในการเดินทางเขาและออกจังหวัดนครปฐม การเริ่มตนกิจการนัดดอนตูม(ธกส)เปนพื่นที่วางเปลามีเพียงเตนทผาใบ
คลุมเพื่ออํานวยความสะดวกเพียงอยางเดียว ตลาดนัดดอนตูม(ธกส)เปดกิจการมาไมนอยกวา 20 ป มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ตลาดนัดดอนตูม(ธกส)ในป 2551 อยางมากจากในอดีต โดยเริ่มแรกตลาดนัดดอนตูม(ธกส)ขายผัก ผลไม เนื้อสัตว เปนตน มี
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ตอผูที่มาใชบริการ โดยลักษณะทางกายภาพเดน ไดแก โครงสรางตลาดนัดที่แตกตางจากตลาด
นัดทั่วไป ในอําเภอดอนตูม เปนตน มีพอคาแมคามาขายจํานวนมากไมต่ํากวา 150 รานคา ตลาดนัดดอนตูม(ธกส) เปด
กิจการในทุกวัน มีผูเขามาใชบริการตลอดทั้ ง วั น จํานวนมาก ตลาดนัดดอนตูม(ธกส)ยังมีพื้นที่สําหรับจอดรถที่มีความสะดวก
และปลอดภัยดวยการดูแลความเรียบรอยของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของนัดดอนตูม(ธกส) รวมถึงระบบสาธารณสุขที่
ครบถวน เชน ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบเครื่องขยายเสียง การจัดบริการหองน้ําที่มีความสะอาดจัดสถานที่เก็บขยะมูลฝอย
เปนสัดสวนถูกสุขลักษณะ เปนตน สวนราคาคาเชาพื้นที่ในการคาขายขึ้นอยู กับพื้นที่ในการวางสินคาและประเภทสินคา ตาม
ราคาที่ทางตลาดนัดดอนตูม(ธกส) กําหนด ตลาดนัดดอนตูม(ธกส)เปนตลาดแหงเดียวในอําเภอดอนตูมที่มีการสรางโครงหลังคา
ที่ เ ป นเหล็ กอย างถาวรแข็ ง แรงและมี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกครบในพื้ นที่ โ ดยรวมทั้ ง หมดที่ จัด จํ า หน ายสิ นค าโดยมี ผ ล
ประกอบการที่ดี รวมถึงจํานวนผูบริโภคที่มาใชบริการในตลาดนัดดอนตูม(ธกส) ที่ขาประจําและขาจรดวย และความภักดีใน
ตลาดนัดดอนตูม(ธกส) ของผูคาขาย จากการศึกษายังไดทราบกลยุทธที่ผูบริหารตลาดนัดดอนตูม(ธกส) ไดนํามาใชดังนี้
1. กลยุทธสรางความแตกตางในการจัดและออกแบบสถานที่ของตลาดนัดใหมีความแตกตางจากที่อื่นๆ กลาวคือ
โครงสรางของตลาดนัดที่ไมเหมือนตลาดนัดอื่น ลักษณะรูปแบบตาดนัดพื้นที่ขายสินคาเปนระเบียบมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบซึ่งแตกตางจากตลาดนัดทั่วไปทุกดานไมวาจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเชนระบบสาธารณูปโภค ที่จอดรถกวางขวางร
2. กลยุ ท ธ การกําหนดร านค าโดยคํานึ ง ถึ ง ความต องการสิ นค า ประเภทตางๆ ของผูบริโภคใหมีความสัมพันธกับผู
คาขายเพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาไดครบตรงความตองการซื้อและความตองการขายสินคาที่มีอยู ในตลาดนัดดอน
ตูม(ธกส)และเปนการควบคุมประเภทของรานคาไมใหขายสินคาซ้ํากันเปนการรักษาจํานวนพอคาแมคาใหขายในตลาดนัดดอน
ตูม (ธกส) ตลอดไป
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3. กลยุทธการสงเสริมการตลาด สําหรับลูกคารายสัปดาหทางตลาดจะคิดคาเชาพื้นที่เพียง 6 วันอีก 1 วัน ใหขาย
โดยไมเก็บคาใชจายและในชวงเทศกาลสําคัญเชน วันขึ้นปใหม วันตรุษจีน เปนตน ใหขายโดยไมเก็บคาใชจาย
4. กลยุทธการรักษาฐานลูกคา เก็บประวัติผูคาขายไวทุกราย และยังมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรคและของขวัญใหกับ
ผูประกอบการรานคาทุกคนในเทศกาลปใหมของทุกปรวมถึงอํานวยความสะดวกตอกลุมลูกคาตลาดนัดดอนตูม(ธกส)ในดาน
ตางๆ ทางดานผูบริหารตลาดนัดดอนตูม(ธกส)ยังเนนและใหความสําคัญเปนพิเศษกับผูคาขายสินคาภายในตลาดนัดดอนตูม
(ธกส) โดยผลตอบกลับคือความภักดีตอตลาดนัดดอนตูม(ธกส) ซึ่งเปนคําพูดของผูคาขายสินคาภายในตลาดนัดดอนตูม(ธกส)
5. กลยุทธการแขงขันกับคูแขง ไดมีคูแขงเปดตลาดใหมในบริเวณใกลกับตลาดนัดดอนตูม (ธกส)โดยเปดวันพุธตอน
เย็นสงผลกระทบตอการประกอบกิจการตลาดนัดดอนตูม(ธกส)ในวันพุธสงผลทําใหรายไดในวันพุธลดลง ผูประกอบการตลาด
นัดจึงไดตัดสินใจใหลูกคาขายโดยไมคิดราคา1วันสําหรับลูกคารายสัปดาหทางตลาดจะคิดคาเชาพื้นที่เพียง6วันอีก1วันใหขาย
โดยไมคิดราคา ความไดเปรียบของการประกอบการตลาดนัดดอนตูม (ธกส) ทําเลที่ตั้งเปนสิ่งสําคัญ ไมตองเสียคาเชาที่ดิน
เนื่องจากเปนที่ดินสวนตัวและยังสงผลในการคืนทุนเร็วขึ้นดวย
จากการศึกษาพบวาปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการประกอบการตลาดนัดดอนตูม(ธกส)สงผลกระทบตอการ
ประกอบการธุรกิจ สามารถจําแนกได ดังนี้
1. ปญหาสําหรับผูจัดตลาด การเกิดขึ้นของตลาดใหมที่เพิ่มมากขึ้น เชนตลาดนัด หางสรรพสินคาบิ๊กซี เทสโกโลตัส
แมคโคร เปนตน ทําอัตราการซื้อของผูบริโภคลดลง สงผลกระทบตอแมคาพอคาในตลาดขายสินคาไดลดนอยลงและกระทบ
ตอรายไดของตลาดพอคาแมคาบางรายตองเลิกกิจการ ตลาดเก็บคาเชาที่ไดลดลง
2. ปญหาสําหรับผูประกอบการรานคา
2.1 สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจในการซื้อลดลง ราคาสินคาแพงขึ้นเพราะตนทุนการผลิตสูงขึ้น
2.2 การเกิดขึ้นของธุรกิจคาปลีกขามชาติ สงผลกระทบทําใหรายไดลดลงไป เชน หางสรรพสินคาเทสโกโลตัส ทํา
ใหผูบริโภคมีตัวเลือกหรือสินคาทดแทนเพิ่มมากขึ้น
3. ปญหาสําหรับผูบริโภคที่เขามาใชบริการ ความตองการใหมีสินคาประเภทเบ็ดเตล็ดเพิ่มมากขึ้น เชน รานเสื้อผา
วัยรุน รานรองเทาแฟชั่น รานตนไมประดับ เปนตน ผูบริโภคตองการสินคาที่นอกเหนือจากผักและผลไม ทําใหไดสินคาที่ไม
ครบความตองการ
4. ปญหาการแขงขันจากผูประกอบการรายอื่นการเกิดขึ้นของตลาดนัดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางมากสงผลกระทบ
โดยตรงกับสินคาขายปลีกของตลาดกลาวคือ ผูบริโภคมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นทําใหปริมาณผูบริโภคที่ผูมาใชบริการในตลาดนัด
ดอนตูม(ธกส)นอยลงสงผลใหผูคาขายสินคาในตลาดนัดดอนตูม(ธกส)มีรายไดลดลงทําใหตองเลิกขายไปในที่สุดแลวสงผลให
รายไดสวนของตลาดลดลงตามไปดวย ซึ่งนับวาเปนผลกระทบที่สงผลตามกันมา
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่ อง รูป แบบและกลยุท ธท างการตลาดของผู ประกอบการตลาดนัด ดอนตูม (ธกส)ตําบลสามงาม
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พบวาตลาดนัดดอนตูม(ธกส)ไดเริ่มกอตั้งเมื่อประมาณป พศ.2533 บริเวณพื้นที่ของตลาดนัด
ดอนตูม(ธกส)มีความกว างขวางอยูติ ดกับถนนทางหลังของชุม ชนในการเดินทางเขาและออกจังหวัดนครปฐมใกลหนวยงาน
ราชการตางๆ โรงเรียน โครงการบานจัดสรร โรงงานตางๆกวา 103 แหง มีการสรางตลาดที่มีหลังคาครอบคลุมพื้นที่คาขาย
ทั้งหมดภายในตลาดนัด เพื่อปองกันแดดและฝนตก อีกทั้งพื้นตลาดนัดยังลาดยางมีการจัดการจราจรที่ดี ทําใหมี กิจกรรมการ
ซื้อขายไดตลอดเวลาโดยที่สภาพดินฟาอากาศไมเปนอุปสรรคในการซื้อขายรวมถึงผูประกอบการตลาดนัดดอนตูม(ธกส)ไดจัด
พื้นที่สําหรับจอดรถที่มีความสะดวกและปลอดภัย รวมถึงระบบสาธารณสุขที่ครบถวน เชน ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ระบบเครื่อง
ขยายเสียง บริการหองน้ําที่มีความสะอาด จัดสถานที่เก็บขยะมูลฝอยเปนสัดสวนถูกสุขลักษณะ มีทําเลที่ตั้งเหมาะสม มีรานคาให
เดินเลือกจับจายใชสอยทั้งสิ้นจํานวนกวา 150 ราน เปดใหบริการทุกวัน 24 ชม. ในเวลาชวงเย็นจะมีผูบริโภคเขามาใชบริการ
มากกวาปกติซึ่งเปนชวงเวลาที่นักเรีย น นักศึกษา แมบาน และคนทํางาน มักออกมาจับจายใชสอยสินคาอุปโภคบริโภคซึ่ ง
สอดคลองกั บงานวิจัย ของลาวัลย เวชอภิกุล (2551: 63) เรื่อง พฤติ กรรมผูซื้อในตลาดนัด กลางคืนมีโ ชค จังหวั ดเชียงใหม
พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนนักเรียนนักศึกษา ซึ่งไดรับเงินคาใชจายจากพอแม/ผูปกครอง ชวงเวลาที่นิยมมาซือ้ คือ ชวงเวลาเย็น
ถึงหัวค่ําในชวงเวลาระหวาง 18.01 – 19.00 น. ซึ่งก็คือชวงเวลาหลังเลิกเรียนแลว
ผูประกอบการตลาดนัดดอนตูม(ธกส)เปนผูควบคุ มดูแลกฎระเบียบในการประกอบการตลาดรวมกั นของพอคาแมค า
เพื่อทําใหการคาขายในตลาดนัดคลองตัว สามารถขยายธุรกิจของรานคาที่มารวมกันคาขาย และพัฒนาธุรกิจการทําตลาดศรี
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เมืองใหเติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณรงศักดิ์ ปนเกลา (2552: 52) เรื่อง รูปแบบและกลยุทธการประกอบการ
ตลาดนั ด คุ ณาวรรณ ตํ าบลทุ ง กระพั ง โหม อํ าเภอกํ าแพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม พบว า การบริ ห ารดํ า เนิ นการตลาดนั ด
คุณาวรรณ ผูบริหารเปนผูควบคุมดูแลกฎระเบียบในการอยูร วมกัน ออกความคิด เห็นมอบนโยบาย หลักการในการบริ หาร
จัดการตลาด ทั้งวาจาและรูปแบบลายลักษณอักษร ออกกฎระเบียบดานตางๆ เพื่อทําใหการคาขายในตลาดคลองตัว สามารถ
ขยายธุรกิจของรานคาที่มาเขารวมคารวมประกอบการดวยกัน เพื่อพัฒนาธุรกิจการประกอบการตลาดนัดคุณาวรรณใหเติบโต
อยางยั่งยืน
จากการศึกษาสามารถอธิบายถึงปจจัยที่ทําใหการประกอบกิจการตลาดนัดดอยตูม(กส)ประสบความสําเร็จ อธิบาย
ไดดังนี้ปจจัยที่สงผลใหการประกอบการตลาดนัดดอนตูม(ธกส)ประสบความสําเร็จมีดังนี้
1. ความแตกตางและจุดเดน กลาวคือ ตองสรางความแตกตางในทางที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้น เชน การออกแบบสถานที่
สรางจุดเดนที่ไมเหมือนที่อื่น
2. ทําเลที่ตั้ ง เป นสิ่งสํ าคัญอยางยิ่ งของการประกอบกิจการตลาดนัด เพราะเป นสิ่งที่ สงผลตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน รวมถึงผลประกอบที่ดี ถาทําเลที่ตั้งไมดีก็เสียเปรียบไปแลวทันที
3. เงินทุน เปนสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาตลาดนัดรวมถึงการทําการตลาดดวย เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขั น
และการดําเนินกิจการตลาดนัด
4. ลักษณะสวนตัวของผูประกอบการ มีความกระตือรือรนในการติดตามขาวสารหรือความเคลื่อนไหวที่สงผลตอการ
ประกอบกิจการตลาดนัดอยางไร แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทันถวงทีหรือไม ซึ่งลักษณะดังกลาวขึ้นอยูแตละบุคคล ซึ่งถามีไหว
พริบในการแกปญหาก็สงผลดีในการประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น
5. กลยุทธทางการตลาดและระบบการจัดการ เปนสิ่งที่กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกิจการตลาด วางแผนกลยุทธดี
ก็สงผลประสบความสําเร็จอยางแนนอน ระบบการจัดการที่ดีสงผลใหการทํางานในกระบวนการดําเนินงานไหลลื่น ไมติดขัด
การประกอบการตลาด ทําเลที่ตั้งสถานที่เปนสิ่งสําคัญในการประสบความสําเร็จของการประกอบกิจการตลาดนัด
เรื่องของที่ดิน ถาเปนที่ดินสวนตัวไมตองเสียคาเชาที่ดิน ก็ไดเปรียบคูแขงขัน และยังสงผลในการคืนทุนเร็วขึ้น รวมถึงการ
พัฒนาและขยายตัวของกิจการที่สามารถทําไดอยางรวดเร็ว
ขอเสนอแนะ
1. การนําผลวิจัยไปใชจากผลการศึกษาปญหาที่เกิดจากภายใน เชน ปญหาการสงเสริมการขาย ผูบริหารตลาดนัด
ดอนตูม (ธกส) ควรที่จะโฆษณาผานสื่อหลายๆทางมากกวานี้และควรปรับปรุงปายชื่อของตลาดนัดดอนตูม(ธกส)ใหมเนื่องจาก
เดิมที่มีอยูไดชํารุด
2.การวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยยังไดใหความสนใจในการพัฒนาและการดํารงอยูของตลาดใหยั่งยืน เนื่องดวยปจจุบันการ
เกิดขึ้นของตลาดเพิ่มขึ้นและมีอยูโดยทั่วไปมีตลาดนัดทุกวันในสัปดาห รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขามชาติขนาดใหญ
เขามาในเขตชุมชนตาง ๆ สงผลกระทบโดยตรงกับผูประกอบการตลาดนัด ซึ่งประเด็นนี้ปจจุบันไดมีผูประกอบการตลาดหลาย
รายไดรับผลกระทบบางรายตองปดกิจการลง เปนปญหาที่ควรศึกษาและใหความสําคัญ
เอกสารอางอิง
ณรงศักดิ์ ปนเกลา (2552: 52) เรื่อง รูปแบบและกลยุทธการประกอบการตลาดนัดคุณาวรรณ ตําบลทุงกระพังโหม อําเภอ
กําแพงแสน จัง หวั ดนครปฐม.” วิ ทยานิพ นธบ ริห ารธุ รกิ จมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิต วิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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การศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย
ในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทักษิณา บุญบุตร
วิทยาลัยนานาชาติ
Email: taksina.ssruic@gmail.com

บทคัดยอ
การเปดหลักสูตรใหมที่ไมเคยมีมากอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานับวาเปนสิ่งที่ทาทายอยางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเปดหลักสูตรนักบินพาณิชย ในระดับปริญญาตรี เพราะเปนหลักสูตรเฉพาะทางและตองการมาตรฐานการบริหาร
หลักสูตรและคุณภาพดานความปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐานขององคกรการบินพลเรือนระหวางประเทศ หรือ ICAO ดังนั้น
การวิจัยเรื่อง ความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความพรอมและศักยภาพของหนวยงานในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นักบินพาณิชย ในระดับปริญญาตรี โครงการวิจัยนี้ทําการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 สวน สวนที่หนึ่งเปน
การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) คือ ผูทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมการบินจํานวน 3 คน การ
เลือกผูใหขอมูลหลักใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีเกณฑการเลือกจากผูยินดีใหความรวมมือ ใชวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สัมภาษณเกี่ยวกับความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับ
ปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมถึงความพรอมและศักยภาพของวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรี สวนที่สองเปนการ
เก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยการใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่กําลังศึกษาอยู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนมัธยมศึกษาในตางจังหวัด เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังและปจจัยที่
สงผลตอการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลการศึกษาพบวา กลุมนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามใหความสนใจใน หลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรี
ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักเรียนสวนใหญเปนเพศชายซึ่งกําลังศึกษาอยูในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร คาดหวังวาหลักสูตรนี้จะสามารถมอบความเชี่ยวชาญในการใชภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
ทางดานการบินและมีความรูดานการบินที่เปนมาตรฐานสากล ผลจากการวิเคราะหการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากผูใหขอมูล
หลัก (Key Informants) คือ ผูทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมการบินจํานวน 3 คน ในดานความเปนไปไดในการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวาความเปนไป
ไดดานเทคนิค จะตองมีการลงทุนสูงในการสรางโรงเรียนการบินและอุปกรณการฝกบินตางๆ หากทางวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไมตองการทีจ่ ะลงทุนเองในสวนนี้ดวยตนเอง ทางวิทยาลัยสามารถสรางความรวมมือเพื่อสง
นักศึกษาไปทําการฝกบินกับโรงเรียนการบินและสายการบินในดานความเปนไปไดดานการบริหารผูบริหารหลักสูตรนี้จะตอง
เปนผูทรงคุณวุฒิดานการบินโดยเปนผูมีประสบการณ ในการสอนวิชาการบินหรือเปนนักบินอาชีพที่มีความเขาใจในระบบ
การศึกษาเปนอยางดี ในดานความเปนไปไดดานการจัดการ ทางวิทยาลัยจะตองคัดเลือกนักศึกษาตามมาตรฐานที่องคการการ
บินพลเรือนระหวางประเทศ หรือ ICAO ระบุไว อยางเครงครัด
คําสําคัญ: การศึกษาความเปนไปได หลักสูตรนักบินพาณิชย ความพรอมของหนวยงาน ศักยภาพของหนวยงาน

758

Feasibility Study of Commercial Pilot License (CPL)
Program of International College, Suan Sunandha Rajabhat University
Abstract
The purpose of this research was to study the feasibility of opening a Commercial Pilot License
(CPL) Program of International College, Suan Sunandha Rajabhat University. Two areas that the research
aimed to find were as follows.
1. The demand of the final year high school students and their expectations towards the
Commercial Pilot License (CPL) Program of International College, Suan Sunandha Rajabhat University.
2. The supply in terms of potential and possibility of International College, Suan Sunandha
Rajabhat University, such as Technology and System, Operations, and Resources.
Results of this research showed that the majority of the respondents were male and study inthe
Mathematics and Science Programs. Factors that influenced their interest were training technology, such
as the aircraft used in training. Curriculum, faculties, facilities and training devices at the ground school
were also the factors that concerned the students.
The conclusion from the expert’s interviews revealed that the college needs to invest a large amount of
money in technology and system in terms of the flight school, flight instructors, fixed base simulator, full flight
simulator and other training devices. Thus, the college must establish collaboration with flight schools and airlines
in order to reduce the cost of investment and to increase technical skills. The experienced airline pilots with the
academic knowledge must be considered forthe program’s faculty. They thoroughly understand the pilot’s career
path and they have ability to train pilots to the highest standard of ICAO.
Keywords: Feasibility, Commercial Pilot License: CPL program, Readiness of organization, Potential of organization
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บทนํา
องค กรชั้ นนํ าระดั บ โลกในอุ ต สาหกรรมการบิ น อาทิ เช น องค การการบิ นพลเรื อนระหว างประเทศหรื อ ICAO
(International Civil Aviation Organization) บริษัทผลิตเครื่องบินโบอิ้งและบริษัทผลิตเครื่องบินแอรบัส ตางก็เผยขอมูล
การวิจัยเกี่ยวกับการขาดแคลนนักบินไปในทิศทางเดียวกัน โดย ICAO คาดการณวาในชวงป พ.ศ. 2559 – 2573 อุตสาหกรรม
การบินทั่ วโลกจะมีค วามตองการตําแหน งงานในสวนของฝ ายเจาหนาที่ปฏิ บัติการการบินถึ งสองล านตํ าแหนง โดยเฉพาะ
ตําแหนงนักบินซึ่งจะขาดแคลนมากที่สุดเนื่องจากผลกระทบจากการเกษียณอายุของนักบินเปนจํานวนมาก สวนบริษัทผลิต
เครื่องบินโบอิ้ง คาดการณวาในชวงป พ.ศ. 2559 – 2578 ความตองการนักบินทั่วโลกจะสูงถึง 617,000 คน โดยกลุม
ประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟกจะมีความตองการนักบินสูงที่สุดถึง 248,000 คน ในขณะที่บริษัทผลิตเครื่องบินแอรบัสนําเสนอ
ขอมูลวาความตองการนักบินทั่วโลกจะสูงขึ้นโดยจะสัมพันธกับยอดสั่งซื้อเครื่องบินในระหวางป พ.ศ. 2559 – 2578 เพราะ
สายการบินทั่วโลกทําการสั่ งซื้อเครื่องบิ นจากทั้งบริษัท ผลิตเครื่องบิ นแอรบัสและบริษัทผลิตเครื่ องบินโบอิ้ง รวมทั้งหมดถึ ง
66,600 ลํา และโดยทั่วไปนั้นสายการบินจะตองเตรียมนักบินระดับกัปตันและนักบินระดับนักบินผูชวยไวอยางละ 10 คน ใน
การบริหารการใชเครื่องบิน 1 ลํานั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทางธุรกิจ
เนื่องจากแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกและของไทยมีอยางตอเนื่องและมีการแขงขันกันสูงขึ้น
ทําใหสายการบินตางๆ ผลิตนักบินเพื่อปอนเขาสูฝูงบินของตนเองไมทัน กัปตันสนอง มิ่งเจริญ นายกสมาคมนักบินไทยกลาววา
การผลิตนักบินแตละคนนั้นตองใชเวลาในการเรียนรูและฝกฝนเปนเวลานาน และสาธิต จาตุรงคกุล นักบินอาชีพจากสถาบันด
รีมวิงสกลาวถึงระยะเวลาในการเก็บประสบการณและชั่วโมงบินสําหรับนักบินระดับกัปตันจะตองใชระยะเวลาอยางนอย 8 –
12 ป และใชเวลาจากการเปนนักบินฝกหัดจนมาเปนนักบินผูชวยจะใชระยะเวลาอยางนอย 2 ป ดังนั้นสายการบินที่มุงเนนใน
การขยายฝูงบินและขยายเสนทางบินแบบกาวกระโดดจึงไมสามารถหานักบินและผลิตนักบินใหเพียงพอกับความตองการของ
สายการบินตนเอง จึงเกิดปญหาการดึงตัวนักบินในประเทศไทยหรือปญหานักบินสมองไหลไปยังสายการบินตนทุนต่ําและสาย
การบินในกลุมประเทศตะวันออกกลางในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา ปญหาการขาดแคลนนักบินสงผลกระทบอยางชัดเจนกับสาย
การบินนกแอรในระหวางวันที่ 14 กุมภาพันธ – 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 เนื่องจากสายการบินนกแอรตองยกเลิกเที่ยวบินใน
ตารางบินถึง 480 เที่ยวบิน ดวยสาเหตุที่มีนักบินจํานวน 17 คนลาออกในชวงเวลาดังกลาว
ในเบื้ องต น แหลง ที่ผลิ ตนักบินในประเทศไทยเพื่ อปอนเข าสูอุตสาหกรรมการบิ นของไทยมีเ พียง 3 แหงเทานั้ น
แบงเปนโรงเรียนการบินของทางหนวยงานราชการ 2 แหง และเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 1 แหง โรงเรียนการบินของทาง
หน วยงานราชการ ไดแ ก โรงเรี ยนการบินกําแพงแสน ของกองทั พอากาศ ที่มี วัต ถุ ประสงค การกอตั้ง เพื่ อผลิ ตนั กบิ นของ
กองทัพอากาศไทย โรงเรียนการบินกําแพงแสนผลิตนักบินไดปละประมาณ 80 คน แหลงผลิตนักบินของหนวยงานราชการอีก
แหงหนึ่งคือโรงเรียนการบินทหารบก ที่มีวัตถุประสงคการก อตั้งเพื่อผลิต นักบินและช างอากาศยานใหกับกําลั งพลของสาย
วิทยาการการบินทหารบก ที่นี่ผลิตศิษยการบินไดปละประมาณ 100 คน นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนการบินที่อยูในรูปแบบของ
รัฐวิสาหกิจคือ ศูนยฝกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน ทีม่ ีหนาที่อบรมและผลิตนักบินใหกับสายการบินในประเทศไทย
อาทิเชน สายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวย ซึ่งปจจุบันผลิตนักบินสัญชาติไทยปละประมาณ 100 คน จะเห็นได
วา แหลงผลิตหลักทีผ่ ลิตนักบินปอนใหกับสายการบินพาณิชยในประเทศไทยนั้นมีแคเพียงศูนยฝกการบินหัวหิน สถาบันการ
บินพลเรือน ซึ่งยังผลิตนักบินไดยังไมพอตอความตองการของตลาดการบินของไทยซึ่งตองการรับนักบินใหม สูงถึงปละ 400 –
500 คน
จากเหตุผลที่มีโรงเรียนการบินนอยและมีกําลังผลิตนักบินไมเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรมการบินใน
ประเทศไทยที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนในประเทศไทยจึงเปดหลักสูตรนักบินพาณิชย
และหลักสูตรที่เกี่ยวของกับนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีทั้งหมด 9 แหง ดวยวัตถุประสงคเพื่อผลิตนักบินใหเพียงพอ
กับความตองการของตลาด เพื่อดึงดูดนักศึกษาใหเขามาเรียนกับสถาบัน และเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ
ของสถาบันการศึกษาเอง สามารถแบงสถาบันการศึกษาทั้ง 9 แหงนี้ออกเปน 2 กลุมคือ กลุมที่มีโรงเรียนการบินเปนของ
สถาบันเองและกลุมที่ไมมีโรงเรียนการบินเปนของสถาบันและตองสงนักศึกษาไปฝกบินกับโรงเรียนการบินแหงอื่นๆ
กลุมที่ 1 คือกลุมทีม่ ีโรงเรียนการบินเปนของสถาบันเอง มีอยู 2 แหง ไดแก
1.1 สถาบันการบินพลเรือน
1.2 มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยการบินนานาชาติ
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กลุมที่ 2 คือกลุมที่ไมมีโรงเรียนการบินเปนของสถาบันเอง มีอยู 7 แหง ไดแก
2.1 มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันการบิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นักบินพาณิชย ใหนักศึกษาฝกบินกับ
โรงเรียนการบินของเอกชน คือ โรงเรียนการบินกรุงเทพ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร จํากัด และโรงเรียนการบิน GFT
บริษัท GFT Aerospace Technologies ตั้งอยูที่เมือง Gender ประเทศแคนาดา
2.2 มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารกิจการการบิน ใหนักศึกษาฝก
บินกับโรงเรียนการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยการบินนานาชาติ
2.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สถาบันเทคโนโลยีการบิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรการบิน ใหนักศึกษาฝกบินกับสมาคมสโมสรการบินพลเรือน สนามบินบางพระ อ. ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2.4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะวิศวกรรมการบิน วิชาเอกนักบินผูชวยและนักบินพาณิชยตรี ใหนักศึกษา
ฝกบินกับโรงเรียนการบินของเอกชน คือ โรงเรียนการบินกรุงเทพ บริษัท บองกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร จํากัด และบริษัท ไทย
ไฟลทเทรนนิ่ง จํากัด
2.5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบิน
พาณิชย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ใหนักศึกษาฝกบินกับโรงเรียนการบินของเอกชน คือ โรงเรียนการบินเอเชีย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่
2.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมน้ําโขง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานักบินพาณิชยตรี (นานาชาติ) ใหนักศึกษาฝกบินกับโรงเรียนการบินของเอกชน คือ โรงเรียนไทย เทคโนโลยีการบิน
บริษัท ไทย เจเนอรัล เอวิเอชั่นเทคโนโลยี จํากัด
2.7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการบินและคมนาคม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการความปลอดภัยการบิน วิชาเอกนักบินพาณิชย ใหนกั ศึกษาฝกบินกับโรงเรียนการบินของเอกชน
อาชีพนักบินถือวาเปนอาชีพกลุมเฉพาะทางดานการบิน เนื่องจากบุคคลที่จะทําการบินไดนั้นจะตองเปนผูถอื ใบอนุญาตผู
ประจํา ตองทําการสอบเพื่อขอใบอนุญาตเปนผูประจําหนาที่นักบินพาณิชยจากกรมการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
นอกจากนั้นนักบินจะตองผานการตรวจสุขภาพรางกายและจิตวิทยาการบิน จากสถาบันเวชศาสตรการบิน กรมแพทยทหาร
อากาศ หรือโรงพยาบาลที่มีการรับรอง และตองสอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษขององคกรการบินพลเรือนระหวางประเทศ
สําหรับนักบินพาณิชยในการปฏิบัติการระดับ 4 (Operational Level) ดังนั้นการคัดเลือกนักศึกษาเขาสูหลักสูตรนักบินพาณิชย
ในระดับปริญญาตรีไดนั้นจําเปนตองมีขั้นตอนที่รัดกุม มีการคํานึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติของผูที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาเปนนักบิน
เปนหลัก เนื่องจากนักบินมีความรับผิดชอบสูงมากตอชีวิตของผูโดยสาร ตอลูกเรือ ตอภาพลักษณและเครื่องบินที่เปนทรัพยสินที่มี
คาของสายการบิน
สายการบินในประเทศไทยก็มีโครงการผลิตนักบินเพื่อปอนเขาสูฝูงบินของตนเองดวยเชนกัน อาทิเชน สายการบิน
ไทย สายการบินบางกอกแอรเวย สายการบินไทยแอรเอเชีย และสายการบินนกแอร มีโครงการนักบินฝกหัดหรือ Student
Pilot โดยสายการบินจะทําการพิจารณาคัดเลือกจากผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยไมจํากัดหลักสูตรการศึกษา ซึ่ง
ผูสมัครจะตองผานขั้นตอนการสอบตามมาตรฐานของแตละสายการบิน หลังจากนั้นสายการบินจึงจะออกทุนใหไปเรียนที่ศูนย
ฝกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน เปนระยะเวลาประมาณ 1 ป และระหวางการเปนนักบินฝกหัดนั้น สายการบินจะ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเรียนและคากินอยูใหกับนักบินฝกหัด ซึ่งทุนการบินที่นักบินฝกหัดจะไดจากสายการบินนั้นจะ
เปนเงินประมาณทุนละ 1,500,000 บาท และเมื่อจบหลักสูตรนักบินพาณิชยจากศูนยฝกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน
นักบินฝกหัดจะกลับเขามารับตําแหนงนักบินฝกหัดของสายการบิน พรอมกับเรียนวิชาพื้นฐานของการบินสากลกับสายการบิน
ตนสังกัดและบินเก็บชั่วโมงบินเพื่อที่จะพัฒนาตนเองสูตําแหนงนักบินผูชวย
ดังนั้นจึงสามารถกลาวสรุปไดวา การเขาสูเสนทางการเปนนักบินพาณิชยของสายการบินไดนั้น นักศึกษาสามารถจบ
การศึกษาจากหลักสูตรใดก็ไดและไมจําเปนตองจบการศึกษาในหลักสูตรนักบินพาณิชยเพียงอยางเดียว เพราะการสมัครเปน
นักบินของสายการบินมีไดถึง 3 เสนทาง ซึ่งไดแก
1. นักศึกษาเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ที่มีหลักสูตรนักบินพาณิชยจนไดใบอนุญาตนักบินพาณิชยตรี แลว
สอบแขงขันระหวางนักบินที่มีใบอนุญาตนักบินพาณิชยหรือ Qualified pilot
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2. นักศึกษาเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยหลักสูตรใดก็ได จากนั้นจึงเรียนการบินในสถาบันการบินโดยใชทุน
สวนตัวจนไดใบอนุญาตนักบินพาณิชยตรี แลวสอบแขงขันระหวางนักบินที่มีใบอนุญาตนักบินพาณิชยหรือ Qualified pilot
3. นักศึกษาเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดก็ได จากนั้นจึงมาสอบชิงทุนโครงการนักบินฝกหัดหรือ
Student Pilot กับสายการบินตาง และทําการบรรจุเปนนักบินกับสายการบินที่ใหทุนดังกลาว
ปจจุบันนีเ้ สนทางการเปนนักบินเปดกวางมากขึ้น ซึ่งจะเห็นไดจากการทีม่ ีสถานที่เรียนเพื่อเปนนักบินเพิ่มขึ้น ทั้งใน
รูปแบบของโรงเรียนการบินเอกชนในประเทศไทยและในตางประเทศ ทําใหผูที่สนใจเรียนในหลักสูตรนักบินสามารถเขาถึงขอมูลได
งายขึ้น ถือเปนประโยชนตอผูปกครองและนักศึกษาเพราะทําใหสามารถวางแผนคาใชจายในการเรียนและวางแผนเสนทางอาชีพได
หลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรีเองก็มีแนวโนมทีจ่ ะไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของตลาดแรงงานที่ยังตองการนักบินเปนจํานวนมาก
สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดรับการสนับสนุนใหเปนหนึ่งในสาขาที่
ไดรับการพัฒนาสูการเปนเอตทัคคะและเปนสาขาที่เปนจุดเนนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อใหสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติการในการนําเสนอหลักสูตรใหมตามแนวปฏิบัติการการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่ระบุไวในคูมือระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การนําเสนอหลักสูตรใหมที่จะเปดสอนควรสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาล ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม มีศักยภาพและความพรอมในการเปดดําเนินการหลักสูตร ดานคณาจารย
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณและปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ ทําใหผูวิจัยสนใจในการศึกษาความเปนไปไดในการเปด
สอนหลักสูตรนักบินพาณิชย ในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเปนการศึกษา
สภาพแวดลอมทางธุรกิจของสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรดานการบิน เพื่อหาขอมูลในการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
ของสาขาธุรกิจการบิน และเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องสูความยั่งยืนทางธุรกิจและดํารงไวซึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย ในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อศึกษาถึงความพรอมและศักยภาพของหนวยงานในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย ในระดับ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมขอมูล
โครงการวิจัยนี้ทําการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 สวน สวนที่หนึ่งเปนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยการ
ใชแบบสอบถามถึงความตองในการศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา โดยสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนมัธยมศึกษาในตางจังหวัด
สวนที่สอง เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) คือ ผูทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมการบิน
จํานวน 3 ทาน การเลือกผูใหขอมูลหลักใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีเกณฑการเลือกจากผูยินดีให
ความรวมมือ โดยผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานจะเปนผูมีประสบการณในการสอนวิชาการบินและเปนนักบินอาชีพ ใชวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สัมภาษณเกีย่ วกับความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับ
ปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ความพรอมและศักยภาพของวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรี
2. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวยคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาหลักสูตรการบิน เปนการ
วิเคราะหสวนประกอบ (Component Analysis)
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ผลการวิจัย
สวนที่หนึ่งของการศึกษาถึงความตองการศึกษาในหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย
ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนมัธยมศึกษาในตางจังหวัด พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
จํานวน 277 คน มีความสนใจในการสมัครเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา คิดเปนรอยละ 69.2 และไมสนใจในการสมัครเรียนจํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.8 ตามลําดับ ผลการวิจัย
พบวานักเรียนที่มีแผนการเรียนตางกันมีความคาดหวังจากหลักสูตรนักบินพาณิชยไมแตกตางกัน ที่ผลการวิจัยไดผลเปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจากนักเรียนมีความสนใจในหลักสูตรนักบินนี้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกแผนการเรียน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวานักเรียนที่สนใจ
หลักสูตรนักบินพาณิชยมีความคาดหวังในหลักสูตรทุกขออยูในระดับมากทั้งหมด โดยคาดหวังในเรื่องดานความรูที่เปนสากล ทักษะ
และความเชี่ยวชาญในการบิน และโอกาสที่จะไดเปนนักบินในอนาคต
ระดับความคาดหวังของกลุมตัวอยางตอหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.87) เมื่อพิจารณาระดับความคาดหวังเปนรายขอ พบวา ความคาดหวังของ
กลุมตัวอยางตอหลักสูตรนักบินผูชวยทุกขออยูในระดับมาก ไดแก เชี่ยวชาญในการใชภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร ( X = 4.12) มี
ความรูดานการบินที่เปนมาตรฐานสากล ( X = 3.89) มีทักษะและความเชีย่ วชาญในการบินเปนนักบินพาณิชย ( X = 3.80) มี
โอกาสในการไดเปนนักบินของสายการบินในประเทศไทย ( X = 3.77) และมีโอกาสในการไดเปนนักบินของสายการบินใน
ตางประเทศ ( X = 3.76) ตามลําดับ
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคาดหวังของกลุมตัวอยางตอหลักสูตรนักบินผูชวย (Multi-Crew Pilot
License: MPL) ในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา
ความคาดหวังตอหลักสูตร

X

SD.

การแปลผล

ลําดับ

1. มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการบินเปนนักบินผูชวย

3.80

1.000

มาก

3

2. มีความรูดานการบินที่เปนมาตรฐานสากล

3.89

1.128

มาก

2

3. มีโอกาสในการไดเปนนักบินของสายการบินในประเทศไทย

3.77

1.142

มาก

4

4. มีโอกาสในการไดเปนนักบินของสายการบินในตางประเทศ

3.76

1.154

มาก

5

5. เชี่ยวชาญในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

4.12

0.894

มาก

1

ในภาพรวม

3.87

0.921

มาก

ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยดานหลักสูตรและกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรที่สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.17) เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุด ไดแก คุณสมบัติและประสบการณของครูวิชาการบิน ( X = 4.26) และความทันสมัยของหลักสูตร ( X = 4.25) ขอที่มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก คุณสมบัติและประสบการณของครูวิชาภาคพื้น ( X = 4.16) ความชัดเจนของวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ( X = 4.15) และความเหมาะสมของกระบวนการรับนักศึกษา ( X = 4.04) ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษา
ในภาพรวม
ปจจัยดานหลักสูตรและ
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
1. ความชัดเจนของวัตถุประสงคของหลักสูตร

X

SD.

การแปลผล

ลําดับ

4.15

0.790

มาก

4

2. ความทันสมัยของหลักสูตร

4.25

0.751

มากที่สุด

2

3. คุณสมบัติและประสบการณของครูวิชาภาคพื้น

4.16

0.824

มาก

3

4. คุณสมบัติและประสบการณของครูวิชาการบิน

4.26

0.809

มากที่สุด

1

5. ความเหมาะสมของกระบวนการรับนักศึกษา

4.04

0.784

มาก

5

ในภาพรวม

4.17

0.640

มาก

สวนที่สอง เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) คือ ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาหลักสูตร
การบินจํานวน 3 ทาน และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหโดยการวิเคราะหสวนประกอบ (Component Analysis) พบวาปจจัยที่
ตองคํานึงถึงในการเปดหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ
ขอบังคับในหลักสูตรนักบินพาณิชย ของ ICAO (International Civil Aviation Organization) ถือเปนปจจัยหลักที่ตองคํานึงถึงใน
การเปดหลักสูตรนี้ เนื่องจาก ICAO เปนผูกําหนดหลักสูตรสําหรับการฝกนักบินทั้งหมด ดังนั้นโรงเรียนการบินหรือสถาบันที่ทําการ
สอนหลักสูตรนี้ตองปฏิบัติตาม นอกจากนีห้ ลักสูตรนักบินพาณิชยจะตองไดรับการอนุมัติจากกรมการบินพลเรือนในประเทศไทยเพื่อ
ทําการตรวจสอบหลักสูตร
ในสวนของการวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรีของ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบงเปน ความเปนไปไดดานเทคนิค ความเปนไปไดดานการบริหาร ความ
เปนไปไดดานการจัดการ
- ความเปนไปไดในทางเทคนิค พบวาสิ่งสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตรนักบินพาณิชยในดานเทคนิค อาทิเชน โรงเรียน
การบิน เครื่องบินฝกบินรูปแบบตางๆ เครื่องชวยฝกบินจําลองแบบฐานตรึงและเครื่องชวยฝกบินจําลองสมบูรณแบบ จําเปนตอง
อาศัยความรวมมือจากสายการบินและโรงเรียนการบิน เนื่องจากการสรางโรงเรียนการบินและอุปกรณการฝกบินตางๆ ดวยตัวเองนั้น
จะตองใชเงินลงทุนที่สูงมากในการจัดหาและบํารุงรักษา
- ความเปนไปไดดานการบริหาร พบวาการบริหารหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตองดําเนินการโดยผูทรงคุณวุฒิดานการบิน โดยเปนผูมีประสบการณในการสอนวิชาการบิน เปน
นักบินอาชีพ และตองเขาใจในระบบการศึกษาเปนอยางดี นอกจากนี้ยังจะตองมีการประสานงานที่ดีกับโรงเรียนการบินและสายการ
บินตางๆ เนื่องจากจําเปนตองใชอุปกรณการฝกบินและครูการบินที่มีประสบการณจากสายการบินมาชวยในการเรียนการสอน
- การวิเคราะหความเปนไปไดดานการจัดการ พบวาการจัดการบุคลากรในดานของนักศึกษาที่จะเขามาเรียนหลักสูตร
นักบินพาณิชย ในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในเบื้องตนจะตองคัดเลือกนักศึกษาตาม
มาตรฐานที่ ICAO ระบุไว อาทิเชน ตองไดรับใบสําคัญแพทยชั้นหนึ่ง (Medical License Class 1) ตองมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่ใชในการติดตอสื่อสารทางวิทยุ ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป ตาม Language Proficiency Rating Scale ที่ ICAO กําหนด
นอกจากนี้นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรจะตองมีคุณภาพละมีมาตรฐานจนไดรับการยอมรับจากสายการบินทั่วไป
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยทําใหทราบวานักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน 277 คน มีความสนใจในการ
สมัครเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คิดเปนรอยละ 69.2
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ถือวาเปนจํานวนความตองการที่สูงมาก แตอยางไรก็ตามการเปดหลักสูตรนักบินพาณิชยตรีนั้นตองคํานึงถึงปจจัยดานโรงเรียนการ
บินเปนหลัก การลงทุนที่จะจัดตั้งโรงเรียนการบินเองนั้นตองใชเงินลงทุนทีส่ ูง ดังตัวอยางของโรงเรียนการบินกรุงเทพ บริษัท
บางกอกแอเวเอชั่น เซ็นเตอร ที่เบื้องตนลงทุนไป 25 ลานบาท ในการบริหารงานและซื้อเครื่องบินที่ใชฝก 1 ลํา ไดแก Cessna
Skyhawk 172 ขนาด 4 ที่นั่ง มูลคาประมาณ 18 ลานบาท ดังนั้นจะเห็นไดวาสวนใหญแลว รูปแบบของหลักสูตรนักบินพาณิชยใน
ระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาที่เปดหลักสูตรนี้ จะใชรูปแบบการรวมมือกับโรงเรียนการบินเอกชนทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศที่มีความพรอมและศักยภาพในการฝกบินใหกับนักศึกษาในระดับชั้นปที่ 4 แตอยางไรก็ตามการรวมมือกับโรงเรียนการ
บินเอกชนนั้นก็มีความเสี่ยงเชนกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมสามารถเขาไปควบคุมคุณภาพของการเรียนการสอนของโรงเรียนการบิน
จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย Indiana State University ที่เปดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาเทคโนโลยี
การบินและผลิตนักบินมาเปนเวลากวา 40 ป ไดทําการเซ็นสัญญาความตกลงในการรวมมือผลิตนักศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชยกับ
โรงเรียนการบินเอกชนมาตลอด ไดพบปญหาถึง 3 ประเด็นเกิดที่เกิดจากโรงเรียนการบินเอกชน ซึ่งไดแก
1. การเรียนการสอนของโรงเรียนการบินเอกชนนั้นยังขาดมาตรฐานในดานความปลอดภัย ซึ่งถือวาเปนสวนที่สําคัญที่สุด
ในการฝกบิน
2. นักศึกษาทําการฝกบินกับเครื่องบินมากถึง 5 ประเภท ซึ่งถือวามากเกินไปสําหรับนักเรียนการบิน เพราะสงผลตอความ
เชี่ยวชาญของนักศึกษากับการฝกบินกับเครื่องบินรุนใดรุนหนึ่ง
3. เครื่องบินสําหรับการฝกบินของโรงเรียนการบินเอกชนนั้นเปนเครื่องบินรุนเกา ซึ่งผลิตในชวงป 1970 – 1980 ซึ่ง
เครื่องบินรุนเกานี้ไมมีอุปกรณการฝกบินที่ทันสมัยและไมมีเทคโนโลยีทที่ ันสมัยเหมือนกับเครื่องบินพาณิชยในปจจุบัน ซึ่งโรงเรียน
การบินเอกชนก็ไมมีแผนการลงทุนในการซื้อเครื่องบินฝกบินรุนใหมแตอยางใด
นอกจากนี้คณะผูบริหารหลักสูตรก็ถือวาเปนปจจัยสําคัญ ซึ่งผูที่เหมาะสมในการมาเปนผูบริหารหลักสูตรนั้น ควรเปน
ผูทรงคุณวุฒิในดานการบินและเปนนักบินอาชีพ
เนื่องจากตองมีความเขาใจในการบริหารหลักสูตรนักบินพาณิชยใหเปนไปตาม
ขอบังคับในหลักสูตรนักบินพาณิชยของ ICAO และกรมการบินพลเรือนแหงประเทศไทย และคณะผูบริหารหลักสูตรที่เปนนักบินจะ
เขาใจถึงหัวใจสําคัญของโรงเรียนการบิน ซึ่งก็คือความมีมาตรฐานของหลักสูตรและความปลอดภัยของเครื่องบิน ดังจะเห็นตัวอยาง
ไดจากสถาบันการศึกษาที่เปดหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรีในปจจุบันนี้
ตางก็มีประธานหลักสูตรที่เปนนักบิน
ผูทรงคุณวุฒิจากกองทัพอากาศ ซึ่งนอกจากจะมีความเชี่ยวชาญและประสบการณทางดานการบินแลว คณะผูบริหารเหลานั้นก็มี
สวนสําคัญในการประสานงานกับหนวยงานดานการบินและสรางความนาเชื่อถือตอสายการบินไดเปนอยางดี
การเปดหลักสูตรนักบินพาณิชยจะตองคํานึงถึงคุณภาพของนักศึกษามากกวาปริมาณของนักศึกษาที่เขามาศึกษาใน
หลักสูตร หรือจํานวนรายไดที่ไดจากคาลงทะเบียนเรียน เนื่องจากอาชีพนักบินถือวาเปนอาชีพกลุมเฉพาะทางดานการบิน ดังนั้นการ
คัดเลือกนักศึกษาจําเปนตองระบุเงื่อนไขกอนเขารับการศึกษาและเงื่อนไขสําเร็จการศึกษาเพื่อเปนการคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่สุดที่จะมาเปนนักบิน ดังเชนตัวอยางเงื่อนไขกอนเขารับการศึกษาและเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรหลักสูตร
วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชยตรี (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมน้ําโขง ซึ่ง
ระบุไวดังนี้
เงื่อนไขกอนเขารับการศึกษา
- ผูเขาศึกษาตองผานการตรวจสุขภาพรางกายและจิตวิทยาการบิน จากสถาบันเวชศาสตรการบิน กรมแพทยทหารอากาศ
หรือโรงพยาบาลที่มีการรับรอง
เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
- นักศึกษาตองสอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศสําหรับนักบินพาณิชยในการ
ปฏิบัติการระดับ 4 (Operational Level) และหรือระดับคะแนน TOEIC ไมนอยกวา 650 คะแนน และการสอบขอใบอนุญาตเปนผู
ประจําหนาที่นักบินพาณิชยตรี (Commercial Pilot License) จากกรมการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
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ขอเสนอแนะ
อาจกลาวไดวาการเปดหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นั้นเปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามตอการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกร เนื่องจากการผลิตนักศึกษาใหเปนนักบินพาณิชยที่มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานของ ICAO และกรมการบินพลเรือนแหงประเทศไทย และไดรับการยอมรับจากสายการบิน จะตองใชความพยายาม
ความอดทน ความตั้งใจแนวแน และไดรับการสนับสนุนทั้งทางดานงบประมาณและการสนับสนุนจากผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
การแสวงหาพันธมิตรและความรวมมือในการผลิตนักบินหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรีจากสายการบิน
ในประเทศไทย จากโรงเรี ยนการบินในประเทศไทยและในตางประเทศ และการรวมมื อทางการศึ กษากั บมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศที่เปดหลักสูตรนักบินพาณิชยในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีอยูถึง 159 แหงในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็เปนสิ่งสําคัญ
และมีค วามเปนไปได สูง ที่จะเกิ ดขึ้ นได ซึ่ง ปจจัย เหลานี้จะทําให หลั กสู ตรนักบินพาณิช ยใ นระดับ ปริ ญญาตรี ของวิ ทยาลั ย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความเขมแข็ง มีมาตรฐาน มีความสามารถในการแขงขัน และที่สําคัญที่สุดก็คือมี
ความยั่ งยืนและมีการพัฒนาอยางตอเนื่ องจนเปนกํ าลั งสําคัญ ในการผลิต นักบินที่มีคุ ณภาพ ปอนสูอุตสาหกรรมการบิ นใน
ประเทศไทยและระดับสากล
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การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชน
ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ธราเทพ มานะกุล
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
email: tarathep.m@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัย ภาคตัด ขวาง (Cross sectional study) นี้มีวัต ถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดั บการนํ าหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 2) เปรียบเทียบการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวั นของชาวชุมชนตําบลปลายบาง จําแนกตามปจจัย สวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได สถานภาพสมรส อาชีพ และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ กลุมตัวอยางที่ ใชในการศึก ษา มี
จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบคาเอฟ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบวา ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนตําบล
ปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานความมีเหตุผล (คาเฉลี่ยเทากับ 3.50) ดานความพอประมาณ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.56) และดานคุณธรรมในการ
ดําเนินชีวิต (คาเฉลี่ยเทากับ 4.06) มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว (คาเฉลี่ยเทากับ3.03) และ
ดานความรูในการดําเนินชีวิต (คาเฉลี่ยเทากับ 2.58) มีการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลางการเปรียบเทียบระดับการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนตําบลปลายบาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา
ชาวชุม ชนที่มี อายุ การศึ กษา รายได สถานภาพสมรส อาชีพ และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ต างกัน มีร ะดั บการนําหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
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Abstract
The objectives of this cross sectional research were: 1) to study the level of application of
sufficiency economy philosophy as a practice for living of persons in Plai Bang subdistric community
Bangkruai district Nonthaburi province; 2) to compare the level of application of sufficiency economy
philosophy as a practice for living of the persons classified by personal factors: gender, age, education,
income, marital status, occupation, and economical status. The samples used in the study were 400
persons. The tool used was a questionnaire and the data were analyzed by using a computer program.
The statistics usedindata analysis were percentage, mean, standard deviation, andF-test which statistically
significantatthe.05 level. The results revealed that the level of the application of sufficiency economy
philosophy as a practice for living of the persons were at the moderate level on an overall basis (mean =
3.35). Upon consideration as an aspect basis, the reasonableness aspect (mean = 3.50), the moderation
aspect (mean = 3.56), and the morality aspect (mean = 4.06) were in the high level, while the morality
aspect (mean = 3.03) and the knowledge aspect (mean = 2.58) were in the moderate level. When
comparing the level of the application classified by the personal factors of the persons in Plai Bang
subdistric community, the persons who have different gender, age, education, income, marital status,
occupation, and economic status had a significant difference at a statistically significant level of 0.05.
Keywords: Sufficiency economy philosophy, Community
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บทนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
รัช กาลที่ 9 ทรงมี พ ระราชดํ ารัส ชี้ แ นะแก พสกนิกรชาวไทยมานานกวา 30 ป ดั ง จะเห็ นได วาปรากฏความหมายเปนเชิ ง
นัยสําคัญเปนครั้งแรกในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในป 2517 ที่พระองคไดทรง
เนนย้ําแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดพึ่ง ตนเอง เพื่อใหเ กิดความพอมีพอกิ น พอใช ของคนสวนใหญ โดยใช หลักความ
พอประมาณ การคํานึงถึงการมีเหตุผลการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนัก
ถึงการพัฒนาอยางเปนขั้น เปนตอน ที่ถู กตองตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเปนกรอบในการปฏิบั ติ และการดํา รงชีวิต
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550, หนา 3)
เศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งตนเองใหไดโดยยึดหลักของความพอเพียงทั้งทางความคิดและการกระทําในการดําเนินชีวิต
ประกอบสัมมนาอาชีพหาเลี้ยงตนเองอยางสุจริตไมโลภหรือไมตักตวงในระดับที่เกินความตองการจนตองเบียดเบียนผูอื่น
หากแตเปนการยึดมั่นในหลักการดําเนินชีวิตที่อยูบนพื้นฐานของการรูจักตนเองและการพัฒนาตนเองกอนเปนพื้นฐาน จะเห็น
ไดวา คําวา เศรษฐกิจพอเพียง (SufficiencyEconomy) จะใกลเคียงกับคําวาเศรษฐกิจพึ่งตนเอง (Self-Reliance) โดยจุด
แตกตางที่ชัดเจนคือเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเนนการควบคุมความตองการของตนเองใหมีลักษณะพอดีหรือพอใจในผลผลิต
ที่ตนเองมีความสามารถผลิตได
ความพอเพี ย ง หมายถึ ง ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล รวมถึ ง ความจํ าเปนที่ จะต องมี ร ะบบภูมิ คุ ม กันในตั วที่ ดี
พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งที่จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวั งอย างยิ่ งในการนํ าวิช าการต างๆ มาใช ในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้ นตอน และ
ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมี
สํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบคอบที่เหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา
และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุ ล และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้ง ดานวัตถุ สังคม
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,
2550, หนา 146 – 147)
เทศบาลตําบลปลายบางตัง้ อยูในเขตอําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีบริเวณถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนบางคูเวียงมี
อาณาเขตติดกับเขตตลิ่งชันและเขตทวีพัฒนากรุงเทพฯระยะทางจากตัวจังหวัดนนทบุรีประมาณ21กิโลเมตรระยะทางจากที่วา
การอําเภอบางกรวยประมาณ๗กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด15.68ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด3ตําบล17หมูบานไดแก
ตําบลบางคูเวียงตําบลมหาสวัสดิ์และ ตําบลปลายบาง
ตําบลปลายบาง ประกอบไปดวย 5 หมูบาน ไดแก หมู1 บานวัดศรีประวัติ, หมู2 บานโรงกรองน้ํา, หมู3 บานวัดอุบลวนา
ราม (คลองปลายบาง), หมู4 บานวัดแพรก และหมู5 บานหัวคู (วัดสุนทร) มีประชากรทั้งหมด 17,823 คน และ มีประชากร
ชวงอายุ 21 – 60 ปประมาณ 14,260 คนประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมและไดรับการศึกษาตํากวาระดับปริญญาตรี
กระทรวงมหาดไทยไดจัดโครงการหมู บานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกปญ หาความเดือดรอนในการประกอบอาชี พ ใน
ลักษณะของการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เนนเรื่องของความเสมอภาค การไมเอารัดเอาเปรียบในสังคมเปนหลัก รวมทั้งดาน
ของความพอดี พอประมาณ ความมีเหตุผล เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
ตอหมูบาน/ชุมชนอื่นๆ
ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูว ิจัยจึงมีแรงบันดาลใจที่จะศึกษาการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมได ดังนั้นการวิจัย
ในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดทําการสังเคราะหตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตามเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนตําบลปลายบาง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนตําบลปลายบาง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
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ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึ กษาวิ จัย ครั้ ง นี้ ผูวิจัย ได ใช แบบสอบถาม เปนเครื่ องมือในการเก็บ รวบรวมข อมู ล โดยมีร ายละเอี ยด และ
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ดังนี้
1. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร นิยามคําศัพท และจากงานวิจัย ตําราเกี่ยวของกับ
ประเด็นที่ตองศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบของหัวขอคําถามในแบบสอบถาม
1.2 ทบทวนระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร และเทคนิคในการออกแบบสอบถาม
1.3 สร า งแบบสอบถาม กํ าหนดเนื้ อ หาในข อความให ค รอบคลุ ม เรื่ องที่ ทํ า การศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาให ผู ต อบ
แบบสอบถามสามารถตอบขอเท็จจริงตามวัตถุประสงคที่วางไว จากนั้นนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง เพื่อ
ความถูกตองตรงประเด็นเนื้อหา และนําไปทดลองใชกับประชากรที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่จะศึกษาจํานวน 30
รายการ เพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่น
1.4 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามครั้งสุดทายเพื่อจะไดนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงโดยแบบสอบถามที่ใชวิจัยคือ
ตอนที่ 1 ไดแก ป จจั ยสวนบุ คคล เปนคําถามขอมูล ทั่วไปเกี่ย วกั บปจจัย สวนบุ คคลของชาวชุ มชนตํ าบลปลายบาง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได อาชีพ และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
เปนลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เปนลักษณะแบบสอบถามปลายปด และใหผูตอบเลือกตอบเพียงขอละ 1 ตัวเลือกเทานั้น ลักษณะคําถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งเปนระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยกําหนดระดับคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง
ระดับการนําไปปฏิบัติตามมากที่สุด
4 หมายถึง
ระดับการนําไปปฏิบัติตาม มาก
3 หมายถึง
ระดับการนําไปปฏิบัติตาม ปานกลาง
2 หมายถึง
ระดับการนําไปปฏิบัติตาม นอย
1 หมายถึง
ระดับการนําไปปฏิบัติตาม นอยที่สุด
ตัวแปรตน
ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ประเภทบุคลากร
6. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
7. รายได

ตัวแปรตาม
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
1. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ
2. สภาพการทํางานที่ปลอดภัย
3. โอกาสพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
4. ความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน
5. การบูรณาการทางสังคม หรือสัมพันธภาพในองคกร
6. ธรรมนูญในองคกร
7. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตดานอื่นๆ
8. การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและความภูมิใจใน
องคกร

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ผูวิจัยไดมีการการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดวยการใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีวิธีสราง ดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี นิยามศัพท และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาตํารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ รวมทั้งแหลงขอมูลอื่นๆ
2. ผูวิจัยไดนําเครื่องมือเพื่อไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
3. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธเพื่อคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
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4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ และขอความ
อนุเคราะหจาก นายพงษศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิน์ ายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จากนั้นนําเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง และ
นํามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม เพื่อใหครอบคลุมในแตละดานและครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยแลว หลังจากนั้น
นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชสูตรของแฮมเบลตัน (Hambleto, 1977, p.88) ทั้งนี้ ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มี
คา IOC มากกวา 0.5 มาใชเปนขอคําถาม
6. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับประชากรที่ศึกษา จํานวน 30 คน แลวรวบรวมแบบสอบถามดังกลาวมาวิเคราะหหาคาความ
เชื่อถือได หาคาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีการของครอนบัช(Cronbach) (อางถึงใน ศุภกิจ สานุรัตย, 2546, หนา 52) จากสูตรหา
คาสัมประสิทธิ์อัลฟา(Cronbach’s Alpha Coefficience) โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรสําหรับ
คอมพิวเตอร คือ SPSS for Windows ในการวิเคราะหไดคาความเชื่อมั่น
สถิติในการใชวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดมา ดังนี้
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูล โดยใชสถิติที่เกี่ยวของในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อพรรณนาขอคนพบจากการวิจัย และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยแยกสถิติออกเปน 2 สวน ดังนี้
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 เพื่ อบรรยายข อมู ล เกี่ย วกั บ ปจจั ย สวนบุ ค คลของผูต อบแบบสอบถาม ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึ กษา
สถานภาพ รายได อาชีพ และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ โดยใชการแจกแจงความถี่ และคารอยละ
1.2 เพื่ อบรรยายการปฏิบัติ ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง วิเ คราะห โดยใช คาเฉลี่ ย (Mean) โดยมี
สัญลักษณ ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสัญลักษณ (S.D.) ใชคูกับคาเฉลี่ยเพื่อแสดง
ลักษณะการกระจายขอมูล
2. สถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics)เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผูวิจัย
ทดสอบหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช t-test สําหรับตัวแปรอิสระมี 2 กลุม และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) สําหรับตัวแปรอสระที่มีตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ผูวิจัยใชการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ เชฟเฟ(Scheffe’s method)
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยาง
จากแบบสอบถามฉบั บสมบู รณที่ ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตั วอย างในการศึ กษาครั้ง นี้ จํานวน 400 คน ได รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจํานวน 400 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามจากจํานวนทั้งหมดที่สงไป ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะห
แสดงลักษณะปจจัยสวนบุคคลของชาวชุมชนฯ ไดแกเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได อาชีพ และ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจเปนคาความถี่ คารอยละ ปรากฏผลการวิเคราะหในตารางที่ 1
ตารางที1่ จํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยาง
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป

773

จํานวน (n=160 คน)

รอยละ

211
189

52.8
47.2

93
94
71
142

23.3
23.5
17.7
35.5

3. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
4. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส/อยูเปนคู
หยา/แยกกันอยู

193
127
80

48.3
31.7
20.0

119
189
69
23

29.7
47.3
17.3
5.7

หมาย
5. รายได
ตั้งแต 10,000 บาท/เดือนลงมา
43
10.8
10,001 - 20,000 บาทตอเดือน
108
27.0
20,001 - 30,000 บาท/เดือน
108
27.0
30,001 บาท/เดือนขึ้นไป
141
35.2
6. อาชีพ
รับจาง
100
25.0
รับราชการ
66
16.5
เกษตรกรรม
136
34.0
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
98
24.5
จากตารางที่ 1พบวาชาวชุมชนตําบลปลายบาง จํานวน 400 คน มีปจจัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้
เพศ สวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 52.8 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 47.2
อายุ สวนใหญมีอายุ 51 – 60 ป คิดเปนรอยละ 35.50 รองลงมามีอายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 23.50 มีอายุ 21 30 ป คิดเปนรอยละ 23.20 และ อายุ 41 - 50 ป คิดเปนรอยละ 17.80 ตามลําดับ
การศึกษา สวนใหญมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 48.20รองลงมา ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
31.80 และ ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 20.00 ตามลําดับ
สถานภาพสมรสสวนใหญมีสถานภาพสมรส/อยูเปนคู คิดเปนรอยละ 47.30 รองลงมา มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ
29.7 มีสถานภาพหยา/แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 17.20 และ มีสถานภาพหมาย คิดเปนรอยละ 5.80 และ ตามลําดับ
รายได สวนใหญมีรายไดตอเดือน ตั้งแต 30,000 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 35.30 รองลงมาตั้งแต 10,001-20,000
บาท คิดเปนรอยละ 27.0ตั้งแต 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.0 และ ตั้งแต 10,000 บาท ลงมา คิดเปนรอยละ
10.8 ตามลําดับ
อาชีพ สวนใหญมีอาชีพ เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 34.00 รองลงมา มีอาชีพ รับจาง คิดเปนรอยละ 25.0 คาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว คิดเปนรอยละ 24.50 และ รับราชการ คิดเปนรอยละ 16.5 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ของชาว
ชุมชนตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
จากขอมูลปจจัยสวนบุคคลในตารางที่ 1 พบวามีขอมูลบางอยางที่มีการกระจายของกลุมตัวอยางไมสมดุลกันทําใหมีผล
ตอการวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดจัดขอมูลปจจัยสวนบุคคลใหมในขอมูลสถานภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 การเปรียบเทียบ ดวยการจําแนกตามเพศ
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ที่จําแนกตามเพศ
การนํามาประยุกตใช

เพศ

ชาย
S.D.
x̅
3.17 0.733

การทดสอบ
หญิง
S.D.
x̅
3.54 0.641

t
Sig.
n
n
โดยภาพรวม
211
189
-5.383 0.000**
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ที่จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติทดสอบคา t (Independent ttest) พบวา มีคา Sig. เทากับ0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ชาวชุมชนฯใชชีวิตที่ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01โดย ชาวชุมชนชายมีระดับที่ต่ํากวาหญิง
2.2 การเปรียบเทียบ แบบจําแนกตามอายุ
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่จําแนกตามอายุ
การนํามาประยุกตใช
ชวงอายุ
n
S.D.
x̅
โดยภาพรวม
21 - 30 ป
93
2.91
0.735
31 - 40 ป
94
3.70
0.553
41 - 50 ป
71
3.65
0.568
51 - 60 ป
142
3.25
0.683
ตารางที่ 4 คาสถิติของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวที่จําแนกตามอายุ
การนํามาประยุกตใช
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
โดยภาพรวม
ระหวางกลุม
37.55
3
12.519
29.76
0.000**
ภายในกลุม
166.55 396
0.421
รวม
204.11 399
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวที่จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติทดสอบคา F (One Way ANOVA) พบวา มีคา
Sig. เทากับ0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวาชาวชุมชนฯ ที่มีอายุตางกันโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จึงทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยรายมีคูดวยวิธีการของเซฟเฟ(Scheffe’) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5เปรียบเทียบที่จําแนกตามอายุดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)
อายุ
(2)
(3)
(4)
คาเฉลี่ย ( X )
3.65
คาเฉลี่ย ( X )
3.70
3.25
*
*
) 21 - 30 ป
2.91
0.000
0.000
0.002*
(2) 31 - 40 ป
3.70
0.974
0.000*
(3) 41 - 50 ป
3.65
0.000*
(4) 51 - 60 ป
3.25
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบc[[จําแนกตามอายุ ดวยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe’) พบวา ชาวชุมชนมีอายุที่มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดย ชาวชุมชนที่มีอายุ 21 – 30 โดยภาพรวมมีระดับต่ํากวาชาวชุมชนที่มีอายุ 31 - 40 ป และ
อายุ 41 - 50 ป และอายุ 51 - 60 ป และชาวชุมชนที่มีอายุ 31 – 40 โดยภาพรวมมีระดับสูงกวาชาวชุมชนที่มีอายุ 51 - 60
ป และชาวชุมชนที่มีอายุ 41 – 50 โดยภาพรวมมีระดับสูงกวาชาวชุมชนที่มีอายุ 51 - 60 ป
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2.3 การเปรียบเทียบที่จําแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกตามระดับการศึกษา
การนํามาประยุกตใช
ชวงอายุ
n
โดยภาพรวม
ต่ํากวาปริญญาตรี
193
ปริญญาตรี
127
สูงกวาปริญญาตรี
80

x̅
2.92
3.60
3.98

S.D.
0.615
0.539
0.484

ตารางที7่ คาสถิติของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวที่จําแนกตามระดับการศึกษา
การนํามาประยุกตใช
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
โดยภาพรวม
ระหวางกลุม
76.10
2
38.050
118.00
0.000**
ภายในกลุม
128.00 397
0.322
รวม
204.11 399
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ที่จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติทดสอบคา F (One Way ANOVA)
พบวา มีคา Sig. เทากับ0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จึงทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยรายมีคูดวยวิธีการของเซฟเฟ(Scheffe’) ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบที่จําแนกตามระดับการศึกษาดวยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe’)
(2)
(3)
ระดับการศึกษา
คาเฉลี่ย ( X )
คาเฉลี่ย ( X )
3.60
3.98
*
) ต่ํากวาปริญญาตรี
2.92
0.000
0.000*
) ปริญญาตรี
3.60
0.000*
) สูงกวาปริญญาตรี
3.98
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบที่จําแนกตามระดับการศึกษา ดวยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe’) พบวา ชาวชุมชนฯที่มีระดับการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรีกับปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรี และปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรีมีระดับที่ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดย ชาวชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีระดับที่ต่ํากวาชาวชุมชนที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีมีระดับที่ต่ํากวาชาวชุมชนที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี
3.4 การเปรียบเทียบที่จําแนกตามสถานภาพสมรส
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่จําแนกตามสถานภาพสมรส
การนํามาประยุกตใช
ชวงอายุ
n
S.D.
x̅
โดยภาพรวม
โสด
119
3.13
0.827
สมรส/อยูเปนคู
189
3.48
0.635
หยา/แยกกันอยู
69
3.34
0.618
หมาย
23
3.36
0.746
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนชาวชุมชนตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีซึ่งอาศัยอยู
ในพื้นที่ดังกลาว ในชวง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สามารถพูดภาษาไทยได สติสัมปชัญญะดี และ ยินดีใหความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผูวิจัยทดสอบหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช t-test สําหรับตัวแปรอิสระมี 2 กลุม ไดแก เพศ การวิเคราะหคา
ความแปรปรวน การทดสอบคา F-test ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) เพื่อหาความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญ0.05 ไดแก อายุ การศึกษา รายได สถานภาพสมรส
อาชีพ และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ เมื่อพบวามีความแตกตางจึงทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวย
วิธีการของเซฟเฟ(Scheffe’)
สรุปผลการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ชาวชุมชนฯ สวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 52.80 สวนใหญมีอายุ 51 – 60 ป คิดเปนรอยละ 35.50 สวนใหญมี
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 48.30 มีสถานภาพสมรสเปนสมรส/อยูเปนคู คิดเปนรอยละ 47.30 มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 35.30สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 34.00 และ มีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ เปนแบบมีรายไดพอๆกับรายจายคิดเปนรอยละ 36.30
2.ระดับชาวชุมชนฯ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความ
มีเหตุผล (คาเฉลี่ยเทากับ 3.50) ดานความพอประมาณ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.56) และดานคุณธรรมในการดําเนินชีวิต (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.06) มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว (คาเฉลี่ยเทากับ3.03) และดานความรูในการ
ดําเนินชีวิต (คาเฉลี่ยเทากับ 2.58) มีการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง
3. การเปรียบเทียบระดับชุมชนฯจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลสรุปไดวา
3.1 ชาวชุมชนมีเพศตางกันมีการใชชีวิตประจําวันที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.2 ชาวชุมชนที่มีอายุตางกันมีการใชชีวิตประจําวันที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา
ชาวชุมชนที่มีอายุ 21 – 30 มีการใชชีวิตประจําวันโดยภาพรวมต่ํากวาชาวชุมชนที่มีอายุ 31 - 40 ป และ41 -50 ป
และ 51 - 60 ปและชาวชุมชนที่มีอายุ 31 – 40 มีการใชชีวิตประจําวันโดยภาพรวมสูงกวาชาวชุมชนที่มีอายุ 51 - 60 ป และ
ชาวชุมชนที่มีอายุ 41 – 50 มีการใชชีวิตประจําวันโดยภาพรวมสูงกวาชาวชุมชนที่มีอายุ 51 - 60 ป
3.3 ชาวชุมชนฯมีระดับการศึกษาตางกันมีการใชชีวิตประจําวันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
เปรียบเทียบเปนรายคู พบวาชาวชุมชนฯที่มกี ารศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีการใชชีวิตประจําวันต่ํากวาระดับปริญญาตรีและสูง
กวาปริญญาตรีและชาวชุมชนฯที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการในชีวิตประจําวันต่ํากวาระดับที่สูงกวาปริญญาตรี
3.4 ชาวชุมชนฯมีสถานภาพสมรสตางกันและมีการใชชีวิตประจําวันโดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวาชาวชุมชนที่มีสถานภาพสมรสโสด มีการใชในชีวิตประจําวัน
โดยภาพรวมต่ํากวาชาวชุมชนฯที่มีสถานภาพสมรสสมรส/อยูเปนคู
3.5 ชาวชุมชนฯมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีการนําใชชวี ิตประจําวันแตกตางกัน ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวาชาวชุมชนฯที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท/เดือนมีการใน
ชีวิตประจําวันต่ํากวาชาวชุมชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 20,000 บาทตอเดือน 20,001 - 30,000 บาทตอเดือน และ
30,001 บาท/เดือนขึ้นไปและชาวชุมชนฯที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 20,000 บาทตอเดือน มีการใชชีวิตประจําวันต่ํา
กวาชาวชุมชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 30,000 บาทตอเดือน และ 30,001 บาท/เดือนขึ้นไป และชาวชุมชนฯที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 30,000 บาทตอเดือน มีการใชในชีวิตประจําวันต่ํ ากวาชาวชุมชนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
30,001 บาท/เดือนขึ้นไป
3.6 ชาวชุ ม ชนฯที่ มีอาชี พ ตางกั น มี การใช ชีวิต ประจํ าวั นแตกตางกั นอย างมีนัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ 0.01 เมื่ อ
เปรียบเทียบเปนรายคู พบวา ชาวชุมชนฯที่มีอาชีพ รับจาง มีการใชชีวิตประจําวันนอยกวาอาชีพรับราชการ แตมากกวาอาชีพ
เกษตรกรรมและชาวชุมชนฯที่มีอาชีพ รับราชการ มีการใชชีวิตประจําวันมากกวาอาชีพเกษตรกรรม และชาวชุมชนฯที่มีอาชีพ
เกษตรกรรม มีการใชชีวิตประจําวันนอยกวาอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนตําบลปลายบาง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจ ซึ่งจะนํามาอภิปรายดังนี้
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1. ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนตําบลปลายบาง อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรีในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ3.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณธรรมใน
การดําเนินชีวิต (คาเฉลี่ยเทากับ4.06) มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความพอประมาณ (คาเฉลี่ยเทากับ
3.56) ดานความมีเหตุผล (คาเฉลี่ยเทากับ3.50) ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว(คาเฉลี่ยเทากับ3.03) และดานความรูในการ
ดําเนินชีวิต (คาเฉลี่ยเทากับ2.58) ตามลําดับ ซึ่งในแตละดานมีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
1) ดานคุณธรรมในการดําเนินชีวิต พบวา ชาวชุมชนฯ ไดปฏิบัติกันมากที่สุด คือการชวยเหลือผูอื่น การแบงปน การ
เสียสละ และความกตัญู ซึ่งชาวชุมชนฯไดยึดเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันกันมาตลอด ที่เปนเชนนี้เพราะชาว
ชุม ชนฯส วนใหญ เ ปนชาวบ านที่ มีอายุม าก มี จิตใจดี ง าม เสี ยสละ ชอบช วยเหลื อผู อื่น ซึ่ง สอดคล องกับ ทฤษฎีลํ าดับ ความ
ตองการ โดย อับราฮัม มาสโลว ที่กล าววา ความต องการเขาใจตนองอยางแทจริง เปนความปรารถนาในทุกสิ่งทุ กอยางซึ่ ง
บุคคลสามารถจะไดรับอยางเหมาะสม บุคคลที่ประสบผลสําเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใชพลังอยางเต็มที่ในสิ่งที่ทาทายความสามารถ
และศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง การเสียสละและแบงบันใหกับผูอื่นโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เปน
การพัฒนาจิตขั้นสูงที่มนุษยทั่วไปยากที่จะทําได
2) ดานความพอประมาณ พบวา ชาวชุมชนไมทําใหมีหนี้ที่มิไดกอใหเกิดรายไดหรือไมซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกให แก
ชีวิตที่ไมมีความจําเปนสําหรับชาวชุมชน และครอบครัว ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ชาวชุมชนเห็นวาการกอหนี้สินจะสงผล
ทําใหชีวิตของพวกเขามีปญหามากมายตามมา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีลําดับความตองการ โดย อับราฮัม มาสโลว ที่กลาววา
มนุษยมีความตองการความปลอดภัยหรือความรูสึกมั่นคง (safety or security) และทฤษฎีความคาดหวังของ วรูม(Vroom)
ที่กลาววา บุคคลเลือกการรับรูตามความคาดหวัง รางวัลที่คาดวาจะไดรับจากการกระทํา บุคคลจะเลือกกระทํา ในระดับที่ผล
ออกมาไดประโยชนมากที่สุด
3) ดานความมีเหตุผล พบวา ชาวชุมชนฯไดปฏิบัติตามมากที่สุด คือ ในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ และคํานึงถึง
ประโยชนและความคุมคา ของสินคาและบริการกอนเสมอ ซึ่งอาจจะเกิดจากชาวชุมชนสวนใหญมีอายุมากกวา 50 ป และอยู
ในพื้นที่ชนบท ซึ่งทําใหมีความจําเปนที่จะตองใชสินคาประเภทฟุมเฟอยนอย และ ถือวา เปนคนวัยกลางคน ที่มีความรูและ
ความเขาใจตอโลกมาก จึงมักจะเปนคนที่ใชชีวิตอยางระมัดระวัง
4) ดานการมีภู มิคุม กันที่ดีใ นตัว พบวา ชาวชุ มชนมีกิจกรรมสรางความสั มพั นธใ นครอบครัว เชน การรับ ประทาน
อาหารรวมกัน การปลูกผักสวนครัว การออกกําลังกาย เพื่อใหเกิดความอบอุนภายในครอบครัว ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา
คนที่อาศัยในเขตชนบทมักจะมีเวลาทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว อีกทั้งชาวชุมชนสวนใหญเปนคนที่มีอายุมาก ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎีลําดับความตองการ โดย อับราฮัม มาสโลว ที่กลาววา บุคคลตองการไดรับความรักและความเปนเจ าของโดยการ
สรางความสัมพันธกับผูอื่น เชน ความสัมพันธภายในครอบครัวหรือกับผูอื่น และทฤษฎีความคาดหวังของ วรูม (Vroom) ที่
กลาววา บุคคลเลือกการรับรูตามความคาดหวัง รางวัลที่คาดวาจะไดรับจากการกระทํา บุคคลจะเลือกกระทําในระดับที่ผล
ออกมาไดประโยชนมากที่สุด
5) ดานความรูในการดําเนินชีวิต พบวา ชาวชุมชนไดศึกษาหลักการตางๆเพื่อเปนการปองกัน และ แกปญหาความ
ยากจน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะชาวชุมชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมและมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ดังนั้ นเพื่อ
ปองกันไมใชตนเองประสบปญหาเนื่องเพราะความไมรูของตน ชาวชุมชนจึงตองหมั่นศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ซึ่ ง สอดคล อ ง
กับทฤษฎีลําดับความตองการ โดย อับราฮัม มาสโลว ที่กลาววา มนุษยมีความต องการความปลอดภัยหรือความรูสึกมั่นคง
(safety or security) และ สอดคลองกับทฤษฎีความคาดหวังของ วรูม (Vroom) ที่กลาววา บุคคลเลือกการรับรูตามความ
คาดหวัง รางวัลที่คาดวาจะไดรับจากการกระทํา บุคคลจะเลือกกระทําในระดับที่ผลออกมาไดประโยชนมากที่สุด
2.การเปรียบเทียบระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนตําบลปลาย
บาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ในขอนี้เปนการแสดงใหเห็นวาปจจัยสวนบุคคลใดที่สงผลตอระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันของชาวชุมชนตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีซึ่งพบวา มีบางปจจัยที่มีผลตอระดับการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได อาชีพ และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี้
1) ดานเพศมีผลตอการในชีวิตประจําวั นในภาพรวมของชาวชุมชนฯ พบวา เพศชายต่ํากวาเพศหญิง เพราะชาวบาน
ผูชายที่มีอาชีพเกษตรกรรม มักจะชอบการกินเลี้ยงสังสรรค ซึ่งเปนกิจกรรมที่พบเห็นไดงายในพื้นที่ชนบท ซึ่งสอดคลองกับจาก
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ทฤษฎีลําดับความตองการ โดย อับราฮัม มาสโลว ที่กลาววา มนุษยมีความตองการที่จะไดรั บการยอมรับ มีโอกาสเขารวม
สมาคมสังสรรคกับผูอื่น
2) ดานอายุ มีผลต อการใชชีวิต ประจําวันในภาพรวมของชาวชุม ชนฯ จากขอมูลพบว า ชาวชุมชนที่อยูใ นวัยทํางานวั ย
กลางคน มีการนําหลักฯไปใชในชีวิตประจํ าวันมากกวาวั ยหนุ มสาวหรื อคนอายุม าก ที่เปนเชนนี้เพราะวา คนวัย ทํางานวั ย
กลางคน มักจะเปนคนที่มีภาระและความรับผิดชอบมากกวาวัยหนุมสาวหรือคนอายุมาก ทําใหตองใชจายอยางระมัดระวัง ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีลําดับความตองการ โดย อับราฮัม มาสโลว ที่กลาววา มนุษยมีความตองการความปลอดภัยหรือความรูสึก
มั่นคง (safety or security) และ สอดคลองกับทฤษฎีความคาดหวังของ วรูม (Vroom) ที่กลาววา บุคคลเลือกการรับรูตาม
ความคาดหวัง รางวัลที่คาดวาจะไดรับจากการกระทํา บุคคลจะเลือกกระทําในระดับที่ผลออกมาไดประโยชนมากที่สุด และ
สอดคลองกับการศึกษาของนพพร เมธีอนันตกุล (2549) เรื่อง การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ดําเนินชีวิต : กรณีศึกษา เกษตรกรลูกคา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
พบวาอายุเปนปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต
3) ด านระดับการศึกษา มีผลตอการใช ชีวิตประจําวันในภาพรวมของชาวชุมชนฯ จากขอมูลพบวา ชาวชุม ชนที่มี ระดั บ
การศึกษาต่ํากวามีระดับ การในชี วิตประจํ าวันต่ํากวาชาวชุมชนที่มี ระดับการศึกษาที่สูงกวาที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ชาว
ชุมชนที่มีระดับการศึกษา ต่ํา มักจะมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ําจึงมักใชจายฟุมเฟอยไปกับสิ่งที่ทําให คนอื่นยอมรับตนเอง
มากขึ้นซึ่งสอดคลองกับจากทฤษฎีลําดับความตองการ โดย อับราฮัม มาสโลว ที่กลาววา มนุษยมีความตองการที่จะไดรับการ
ยอมรับ มีโอกาสเขารวมสมาคมสังสรรคกับผูอื่น และสอดคลองกับการศึกษาของกฤษณาภา ประทัตสุนทรสาร (2551) เรื่อง
การดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนคลองสามวา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
การศึกษาของ นพพร เมธีอนันตกุล (2549) เรื่อง การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต :
กรณีศึกษา เกษตรกรลูกคา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ที่พบวา คนที่มี
ระดับการศึกษาสูงมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาคนที่มีระดับการศึกษาต่ํา
4) ดานสถานภาพสมรส มีผลตอการใชชีวิตประจําวันในภาพรวมของชาวชุมชนฯ จากขอมูลพบวา ชาวชุมชนที่มีสถานภาพ
สมรสโสด มีระดับการนําหลักฯในภาพรวมต่ํากวาที่มีสถานภาพสมรสสมรส/อยูเปนคู ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ชาวชุมชนที่มี
สถานภาพสมรสสมรส/อยูเปนคู มักจะมีภาระและหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแลครอบครัวจึงทําใหตองระมัดระวังการใช
จายมากกวาคนที่โสด เพื่อใหตนเองและครอบครัวอยูอยางไมลําบาก ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีลําดับความตองการ โดย อับราฮัม
มาสโลว ที่กล าวว า มนุษย มีความต องการความปลอดภัย หรือความรูสึกมั่นคง (safety or security) และ สอดคล องกั บ
การศึกษาของ กฤษณาภา ประทัตสุนทรสาร (2551) เรื่องการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนคลองสามวา เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรสมีผลตอการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
5) ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอการใชชีวิตประจําวันในภาพรวมของชาวชุมชนฯ จากขอมูลพบวา ชาวชุมชนที่มีรายได
เฉลี่ย ตอเดื อน ต่ํากว ามี ระดับ การนําหลั กฯไปใชชี วิต ประจํ าวันต่ํากว าผู ที่มี ร ายได เฉลี่ย ตอเดือนที่ สูง กว า ซึ่ งสอดคล องกั บ
การศึกษาของ สายน้ําผึ้ง รัตนงาม (2547) เรื่อง ความคิดเห็นในการดําเนินชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา
สมาชิกเสถียรธรรมสถาน ที่พบวา ปจจัยที่มีผลกับความคิดเห็นของสมาชิกเสถียรธรรมสถานในการดําเนินชีวิต ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง คือ รายได
6) ดานอาชีพมีผลต อการใชชี วิตประจํ าวันในภาพรวมของชาวชุมชนฯจากขอมูลพบวา ชาวชุมชนที่มีอาชีพรั บราชการ
หรือทําธุรกิจมีการนําหลักฯไปใชในชีวิตประจําวันมากกวาอาชีพรับจางหรือเกษตรกรรม ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะชาวชุมชน
ที่มีอาชีพ รับราชการ หรือทําธุรกิจ มักจะเปนคนที่มีความรู การศึกษา และ ฐานะ ดีกวา อาชีพรับจางหรือเกษตรกรรม ทําให
ชาวชุมชนที่มีอาชีพ รับราชการ หรือทําธุรกิจ มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงกวาชาวชุมชนที่มีอาชีพรับจางหรือเกษตรกรรม ซึ่ง
ทําใหชาวชุมชนที่มีอาชีพรับจางหรือเกษตรกรรมมีความตองการการยอมรับจากคนในสังคม วิธีการไดมาซึ่งการยอมรับนับถือ
มักจะไดมาจากการแสดงวาตนเองมีฐานะดีโดยการกูหนี้ยืมสินมาซื้อของฟุมเฟอยตางๆ ซึ่งสอดคลองกับจากทฤษฎีลําดับความ
ตองการ โดย อับราฮัม มาสโลว ที่กลาววา มนุษยมีความตองการที่จะไดรับ การยอมรับ มีโอกาสเขารวมสมาคมสังสรรคกับ
ผูอื่น
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาเรื่อง การนํ าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมาประยุกตใ ชในชีวิตประจํ าวันของชุมชนตําบลปลายบาง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผูว ิจัยมีขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ดังนี้
1) ดานความมีเหตุผลถึงแมการนําหลักฯไปใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนฯในดานนี้อยูในระดับมาก แตมีประเด็นที่ผู
ที่มีหนาที่ดูแลชุมชนฯ จําเปนตองพิจารณาเพื่อยกระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ของชาวชุมชนใหสูงขึ้น คือในการพัฒนาใหชีวิตกาวหนาไดนั้น ชาวชุมชนจะอยูบนหลักการพึ่งตนเอง เชน ตองอดทน พยายาม
แกไขปญหาและตอสูกับอุปสรรคดวยตนเองกอนพึ่งพาผูอื่น เมื่อปฏิบัติเชนนี้ก็จะชวยทําใหชาวชุมชนฯมีความเขมแข็ง สามารถ
อยูไดดวยตนเองโดยไมจําเปนตองพึ่งพาคนอื่น
2) ดานความพอประมาณ ถึงแมการนําหลักฯไปใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนในดานนี้อยูในระดับมาก แตมีประเด็น
ที่ผูที่มีหนาที่ดูแลชุมชนฯ จําเปนตองพิจารณาเพื่อยกระดับการใชชีวิตประจําวันของชาวชุมชนใหสูงขึ้น คือชาวชุมชนจัดทํา
บัญชีรายรับ รายจาย และจัดสรรเงินเพื่อการออมและเพื่อใชจายจะออมเงิน ตามแผนและไมใชจายเงินเกินกวางบประมาณ
ที่ตั้งแผนไวเนื่องจากการปฏิบัติเชนนี้จะชวยทําใหชาวชุมชนไดตระหนักถึงคาใชจายตางๆที่ไมจําเปนและชวยลดคาใชจายใน
ครัวเรือนของชาวชุมชนอีกทางหนึ่งดวย แตเนื่องจากผลการศึกษา พบวา ชาวชุมชนมีการปฏิบัติในเรื่องนี้นอยที่สุด ดังนั้น ผูที่
มีหนาที่ดูแลชุมชนตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ควรมีการสงเสริมใหมีการปฏิบัติในเรื่องนี้ใหมากขึ้น
3) ดานการมีภูมิคุมกัน จําเปนตองยกระดับการนําหลักฯไปใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนใหสูงขึ้น คือ ชาวชุมชนและ
ครอบครัวของผูมีการออมเงิน เนื่องจากการปฏิบัติเชนนี้จะเปนการเพิ่มความมั่นคงทางดานการเงินของชาวชุมชน และปองกั น
ปญหาตางๆที่จะเกินขึ้นในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินทางการเงิน แตเนื่องจากผลการศึกษา พบวา ชาวชุมชนและครอบครัวของทานมีการ
ออมเงินนอย ดังนั้น ผูที่มหี นาที่ดูแลชุมชนตําบลปลายบางควรมีการสงเสริมใหชาวชุมชนมีการออมเงินใหมากขึ้น
4) ดานความรูในการดําเนินชีวิตผูที่มีหนาที่ดูแลชุมชนฯ จําเปนตองพิจารณาเพื่อยกระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนใหสูงขึ้น คือ ชาวชุมชนไดใชความรูเรื่องสื่อตางๆ ทักษะในการคิด และ
ตัดสินใจ ในการตัดสินใจ ดําเนินกิจกรรม ตางๆ เนื่องจากการปฏิบัติเชนนี้นอกจากจะเปนการเพิ่มพูนความรูใหกับตัวเองมาก
ยิ่งขึ้นแลว จะเปนการเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ชาวชุมชมดําเนินกิจกรรมอยางไมรอบคอบ แต
เนื่องจากผลการศึกษา พบวา พนักงานมีการปฏิบัติในเรื่องนี้ นอย ดังนั้น ผูที่มีหนาที่ดูแลชุมชนตําบลปลายบาง อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี ควรมีการสงเสริมใหชาวชุมชนใหมีทักษะในการคิด และ ตัดสินใจ ในการดําเนินกิจกรรม ตางๆมากขึ้น
5) ดานคุณธรรมในการดําเนินชีวิต ผูที่มีหนาที่ดูแลชุมชนฯ จําเปนตองพิจารณาเพื่อยกระดับชาวชุมชนใหสูงขึ้น คือ ชาว
ชุมชนนําหลักคําสอนศาสนามาปฏิบัติเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตเปนประจํา เนื่องจากการปฏิบัติเชนนี้ จะทําใหการปฏิบัติ
ตนของชาวชุมชนมีหลั กการปฏิบัติ ที่ดี ทําให ชาวชุมชนปฏิบัติดีกับตนเองและผู อื่น ซึ่งจะเปนการเพิ่ มความสัม พันธอันดีกับ
บุคคลอื่นๆในชุมชน และจะสงผลตอการไดรับการยอมรับละการชวยเหลือจากบุคคลอื่นในชุมชนมากยิ่งขึ้นไป แตเนื่องจากผล
การศึกษา พบวา ชาวชุมชนมีการปฏิบัติในเรื่องนี้นอย ดังนั้น ผูที่มีหนาที่ดูแลชุมชนตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ควรมีการสงเสริมใหชาวชุมชนนําหลักคําสอนศาสนามาปฏิบัติเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตเปนประจําวันมากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาตอเนื่องในเรื่องดังตอไปนี้
1. ควรศึกษาวิธีการเพิ่มการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนตําบลปลาย
บาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีที่จะเปนประโยชนในการปรับปรุงชีวิตและความเปนอยูของชาวชุมชน ตอไป
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันที่เหมาะสมกับ ชาว
ชุมชนตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
3. ควรศึกษาการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชน อื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบ
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของชาวชุมชนตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประปานครหลวง สาขา
ประชาชื่น กลุมตัวอยางจํานวน 109 คน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหผลการศึกษาดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความพึงพอใจดวยการวิเคราะหเปรียบเทียบ t-test และใชการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (one - way ANOVA เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชแอลเอสดี (LSD) (least significant difference)
ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง รายดานนั้นปจจัยจูงใจ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายองคประกอบพบวา ดานการไดรับการยอมรับหรือยกยอง ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และดาน
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจในระดับสูง สวนดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ปจจัยค้ําจุน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตพิจารณารายองคประกอบ
พบว า ด านสภาพการทํางานและความมั่นคงในงาน มี ระดั บความพึ งพอใจระดับ สูง สวนดานนโยบายและการบริ หารงาน
ดานความสัม พันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคั บบัญชา และดานเงินเดื อนและผลประโยชนตอบแทนมีค วามพึ งพอใจระดั บ
ปานกลาง สําหรับการเปรียบเทียบความแตกตางในตัวแปร เพศ รายไดพิเศษ ลักษณะที่อยูอาศัย ตางกัน จะมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานในปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน แตตัวแปรลักษณะงานตางกัน มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานในปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
คําสําคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น, ปจจัยค้ําจุน,
ปจจัยจูงใจ
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Abstract
The objectives of this research were to study and compare job satisfaction level of the officers in
the Metropolitan Waterworks Authority, Prachachuen Branch. The data were collected from the subjects
of 109 cases with a questionnaire. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard
deviation, t- test and one – way ANOVA and Least Significant Difference (LSD) used to test the differences
between pairs. The result found that the job satisfaction level was at a moderate level. The consideration
in aspect showed that the Motivation Factors over all were at a moderate level. The considered items
found Recognition, Responsibility and Achievement were highest level, but Advancement and the Work
Itself had job satisfaction level were at a moderate level. The Hygiene Factors overall we reat the
moderate level. The considered items found Working Conditions and Job Security were the highest job
satisfaction level. The Company Policy and Administration, Inter-personnel Relations Supervisor, Peers and
Salary were at a moderate level. The subjects differed in sex, extra salary and style place in that there
was no significant difference of the Motivation Factors and Hygiene Factors in overall and aspects.
However, the type of jobs variable had a statistically significant difference at 0.05 in the Motivation
Factors and Hygiene Factors .
Keyword: job Satisfaction, the officers in the Metropolitan Waterworks Authority, Prachachuen Branch, the
Motivation Factors, the Hygiene Factors
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บทนํา
องคกร เกิดจากการที่มนุษยรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อตอบความสนองความตองการแบบใด
แบบหนึ่ง การบริหารงานในองคการปจจุบันใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายไมวาจะเปนองคกรใดหรือประเภทใดก็ตาม ยอม
ตองอาศัยทรัพยากรทางการบริหารหลายประการ ขึ้นอยูกับการใชทรัพยากรทางการบริหารดังกลาวที่มีอยูในองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหลานี้นับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ปจจัยดานบุคลากร ไดรับการพิจารณาวาเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง ที่จะทําใหหนวยงานมีความเจริญรุงเรือง
และประสบความสําเร็จได ความพึงพอใจของบุคคลตอสิ่งตาง ๆ จึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองตระหนักและคํานึงอยูเสมอ เพราะ
ความพึงพอใจของบุคลากรในองคการ มีผลตอความสําเร็จของงานและองคกร หากบุคลากรในองคการไมพึงพอใจในงาน ก็จะ
ทําใหผลการปฏิบัติงานต่ํา คุณภาพของงานลดลง มีการขาดงาน ลาออกจากงาน และเปนปญหาทางวินัยไดอีกดวย แตในทาง
ตรงขาม หากบุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน เปนเครื่องหมายใหเห็นถึงการบริหารที่ดีและผลของการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพอีกดวย.(นายสันติ โกเศยโยธิน, 2554 )
การประปานครหลวงเปนอีกองคกรหนึ่งที่มีความจําเปนตองอาศัยทรั พยากรทางการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ ง
ทรัพยากรประเภทบุคลากรในการปฏิบัติงานในองคการใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ดังนั้นการปฏิบัติงานของการประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งในองคกร จะสําเร็จตามจุดมุงหมายเพียงใดสิ่งหนึ่งที่ ควรพิจารณาคือ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร เพราะความพึงพอใจเปนองคประกอบประการหนึ่งในการบริหารงาน
บุคคล เปนแรงผลักดันใหบุคลากรทํางานดวยความกระตือรือรน ดวยความสมัครใจและความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ทําให
องคกรบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพในที่สุด ดังนั้นผูบริหารทุกระดับควรใหความสนใจ และนํามาเปนองคประกอบใน
การวิเคราะหงานและปรับปรุงงานใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล (นายสันติ โกเศยโยธิน, 2554)
ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น เพื่อทราบขอเท็จจริงวา ระดับความพึงพอใจตอการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นเปนอยางไร ผลที่ไดจะนําไปวางแผนพัฒนาศักยภาพพนักงานใหเกิดความพึงใจในปฏิบัติงาน
ใหแกองคการไดอยางถูกตองและเต็มความสามารถที่ตนเองมีอยูใหบรรลุผลตามเปาประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแกองคกรประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชา
ชื่นจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับเงินเดือน การมีรายไดพิเศษ ลักษณะที่
พักอาศัย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตําแหนงหนาที่
สมมติฐานในการวิจัย
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษามุงศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขา
ประชาชื่น ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นจํานวน 109 คน
(ขอมูลของการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นเดือน ตุลาคม 2558) ทําศึกษาในชวงเวลาระหวางวันที่ 1
เดือนมกราคมพ.ศ.2559 – วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบถึงระดับความพึงพอใจของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ในสายงาน
ตางๆ
2. เพื่อทราบถึงปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความพึงพอใจในงานของการพนักงานประปานครหลวง สํานักงานประปา
สาขาประชาชื่น อันจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น
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3. เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงองคกร ในการสงเสริมและพัฒนาใหพนักงานมีความพึงพอใจในงาน เพื่อ
ประสิทธิภาพในการทางานที่ดียิ่งขึ้น
4. สรางความมั่นคงใหกับองคกร และทําใหพนักงานมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของตนตอสิ่งของ คน หรือสิ่งอื่นใด ในทางบวกจะแสดงออกมาในรูป
ของความรูสึกของตนที่แบงออกมาจากมาตรฐานของตนเองวามีปริมาณมากนอยเพียงใด ซึ่งความรูสึกนั้นเกิดขึ้นเมื่อมีแรงจูงใจ
ที่สามารถตอบสนองความตองการของบุคคลกอใหเกิดความชอบ ความสุข ความสบายใจ
แนวคิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความพึ ง พอใจในการทํ างานเป นความรูสึ กเฉพาะบุ คคล ที่ มี ตอสถานภาพการทํ างาน เพื่ อนร วมงาน และ
สภาพแวดลอมที่เกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการทั้งดานรางกาย และ จิตใจซึ่งจะสงผลใหเกิดความตั้งใจในการ
เพียรพยายามและทุมเทในการทํางานเพื่อใหงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (วรนาถ แสงมณี.2547)
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของทฤษฎีการจูงใจโดยเฮอรซเบอรก
ไดเสนอวา ปจจัยในการทํางานเกี่ยวของกับความพึงพอใจในการทํางาน และไมพึงพอใจในการทํางาน สามารถแบง
ออกไดเปน 2 ปจจัย คือ
1.1 ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivation factor) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลและเปนองคประกอบที่สัมพันธกับ
เรื่องงานโดยตรง ซึ่งทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน บุคคลจะถูกจูงใจใหเพิ่มผลผลิตจากปจจัยนี้ อันไดแก ความสําเร็จในการ
ทํางานของบุคคล (Achievement) การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Work Itself)
หมายถึง ลักษณะงานที่นาสนใจ และทาทายความสามารถ งานที่ตองใชความคิดสรางสรรค ประดิษฐ คนหาสิ่งใหม ๆ ทําให
ผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความกาวหนา (Advancement & Growth)
1.2 ปจจัยสนับสนุน (Hygiene factor) เปนปจจัยที่ที่สนับสนุนใหแรงจูงในการปฏิบัติงานของบุคคลมี อยูตลอดเวลา
ถาไมมีหรือมี ในลักษณะที่ไ มสอดคลองกั บพนักงานในองคกร ก็จะสงผลให บุคคลในองค กรนั้นเกิดความไมพอใจ อันไดแ ก
วิธีการบังคับบัญชา (Supervision) สภาพการทํางาน (Work Conditions) สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา (Relationship
with Supervisor) สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน (Relationship with Peers) นโยบายและการบริหาร (Company Policy
and Administration) ค าจ างและความมั่ นคงในงาน (Pay and Job Security) การที่ผู ปฏิ บัติ งานจะทํ างานให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ก็ตอเมื่อไดรับการตอบสนองความตองการจากปจจัยจูงใจและปจจัยสนับสนุนอยางเพียงพอ
(Herzberg, F., Bernard & Snyderman, B.,1959).
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ระดับเงินเดือน การมีรายไดพิเศษ ลักษณะที่พักอาศัย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตําแหนงหนาที่ ในระหวางวันที่ 1
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีกระบวนการศึกษาดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นจํานวน 109 ราย
2. การกํ าหนดกลุ ม ตั ว อย างเพื่ อเป น ประชากรตั ว อย า งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จัย ใช วิธี การเลื อกการสุ ม แบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เนื่องจากมีจํานวนกลุมตัวอยางดังนั้นจึงทําการเก็บขอมูลในพนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นทุกคน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษามีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ไดกําหนดตามกรอบแนวคิด
ของการศึกษา โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลของประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับ
เงินเดือน การมีรายไดพิเศษ ลักษณะที่พักอาศัย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตําแหนงหนาที่
สวนที่ 2 เปนแบบวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขา
ประชาชื่น ตามแนวคิดทฤษฎีของเฮอรซเบอรก โดยประเมินขอคําถามดวยการใชมาตรวัดของ ลิเคอรต (Likert) ซึ่งเปนคําถาม
แบบประเมินคา (Rating scale) มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มีเกณฑการให
คะแนน ดังนี้
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การพิจารณากําหนดคะแนนเฉลี่ย ความพึง พอใจโดยรวมของพนั กงานการประปานครหลวง สวนของสํานักงาน
ประปาสาขาประชาชื่น ไดกําหนดเกณฑการจัดระดับคาเฉลี่ยของ คะแนน เพื่อใชชี้วัดระดับความพึงพอใจ โดยมีวิธีการกําหนด
ชวงคะแนน คือ
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด

=
= 1.33
ดังนั้น แตละระดับจะมีชวงของคะแนนเทากับ 1.33 คะแนน จึงแบงตามอันตรภาคชั้นดังนี้
คาเฉลี่ย
ระดับความพึ่งพอใจ
1.00 – 2.33
ระดับต่ํา
2.34 – 3.66
ระดับปานกลาง
3.67 – 5.00
ระดับสูง
ประเมินระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายขอ จํานวนทั้งหมด 14 ขอ คือ
จํานวนระดับ

ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจสูง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับความพึงพอใจต่ํา

ชวงคะแนนรายกลุม
43 – 56
29 – 42
14 – 28

ชวงคะแนนรายขอ
3.67 – 5.00
2.24 – 3.66
1.00 – 2.33

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่ น ๆ ต อการปรับ ปรุง และพัฒ นาระบบบริ หารงาน เพื่อส งเสริ ม ให เ กิด แรงจูง ใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประปาชาชื่น
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. สรางแบบสอบถามโดยการศึกษาจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการ
รับบริการ เพื่อนํามากําหนดกรอบของการสรางแบบสอบถาม ตลอดจนแนวทางการออกแบบใหครอบคลุม โดยกําหนดขอ
คําถามใหมีจํานวนมากไวกอนแลวจึงนํามาตรวจสอบวินิจฉัยอีกครั้ง เพื่อใหไดขอคําถามที่ถูกตองที่สุด
2. นําแบบสอบถามที่รางเสร็จตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมกันตรวจสอบใหคําแนะนํา แลวนําไปปรับปรุง
แกไขกอนนําไปทดลองใช
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3. นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขแลวและมีความสมบูรณ ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยวตรงตามเนื้อหา
(Content validity)
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try - out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน
30 คน ที่การประปานครหลวง สาขานนทบุรี
5. นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขและเห็นชอบ มาหาคาความเที่ยงตรง (Reliability) เนื่องจากเปนแบบสอบถาม
แบบวัดระดับความพึงพอใจที่มีขอคําตอบมากกวา 2 ตัวเลือกจึงเลือกหาคาความที่ยงตรงของเครื่องมือโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเที่ยงตรงดังนี้ คาความเที่ยง ปจจัยจูงใจ ประกอบดวย
การประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน การไดรับการยกยองนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในการทา
งาน มีคาคาความเที่ยงเทากับ 0.734 0.699 0.785 0.774 และ0.779 9 ตามลําดับ ปจจัยค้ําจุน ประกอบดวย นโยบาย/แผน
และการบริหารงาน เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา สภาพการทํางาน มี
คาคาความเที่ยงเทากับ 0.795 0.819 0.949 0.842 0.767 ตามลําดับ
6. นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใช ไปปรับปรุงแกไขแลวทําฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลจริงตอไป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามและขอความรวมมือตอบสนองถามดวยตนเอง โดยใชระยะเวลาที่เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 130 มิถุนายน 2559 โดยไดดําเนินการดังนี้
1. ขอหนังสือรับรองจากสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อทําบันทึกขออนุญาต
ผูจัดการการประปานครหลวง สาขาประชาชื่น ในการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูล
2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามจํานวน 109 ราย แก กลุมประชากรที่ปฏิ บัติงานในสาขาทุกคน และตรวจสอบความ
สมบูรณกอนเก็บกลับคืนมา นํามาตรวจสอบเพื่อวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ศึกษาลักษณะการกระจายของลักษณะทั่วไปของ
กลุมตัวอยาง ดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใชเปรียบเทียบความพึงพอใจตอความพึง
พอใจโดยรวมในการปฏิบัติงายของพนักงานประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ไดแก
2.1 ใชการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรตนที่มี 2 กลุม ดวยคาสถิติ t-test
2.2 สําหรับการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรตนที่มี 3 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (one - way ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติจะใชแอลเอสดี (LSD) (least significant difference) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 คุณลักษณะทางประชากรทั่วไปของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
พนักงานการประปานครหลวง สํานั กงานประปาสาขาประชาชื่ น สวนใหญ เป นเพศหญิง ร อยละ 51.4 มี อายุอยู
ระหวาง 45 – 59 รอยละ 50.5 มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. เปนสวนใหญ รอยละ 65.1
พนักงานประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น สวนใหญรอยละ 48.6 มีระดับเงินเดือนอยูในชวง 15,001 บาท
ถึง 30,000 บาท มีการหารายไดพิเศษ รอยละ 87.2 สวนใหญรอยละ 89.9 มีบานเปนของตนเอง มีเพียงรอยละ 10.1 สวน
ใหญทํางานมาแลว 11 – 20 ป มีลักษณะงานสายงานการปฏิบัติมากที่สุดรอยละ 87.2
สวนที่ 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น โดยรวม
และรายดาน
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลางรอย
ละ 52.3 รองลงรอยละ 46.8 มีความพึงพอใจตอการทํางานอยูในระดับมาก และต่ําสุด รอยละ 0.9 มีความพึงพอใจตอการ
ทํางานอยูในระดับต่ํา แตเมื่อพิจารณาในรายดานไดแก ดานปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุนพบวา
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1. ปจจัยจูงใจ
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละระดับความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชา
ชื่นสวนใหญตอการปฏิบัติงาน
ระดับความพึงพอใจ

จํานวน

รอยละ

ระดับต่ํา

1

0.9

ระดับปานกลาง

57

52.3

ระดับสูง

51

46.8

จากตารางที่ 2 ระดับความพึ งพอใจในการปฏิ บัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานั กงานประปาสาขา
ประชาชื่นจําแนกตามตามปจจัยจูงใจ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ 3.65 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลคาระดับความพึงพอใจของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ประปาสาขาประชาชื่นตอการปฏิบัติงาน จําแนกตามปจจัยจูงใจ
ปจจัยจูงใจ



S.D.

ระดับความพึงพอใจ

ความกาวหนาในตําแหนงงาน

3.57

0.55

ปานกลาง

การไดรับการยกยองนับถือ

3.67

0.55

สูง

ลักษณะของงาน

3.59

0.55

ปานกลาง

ความรับผิดชอบ

3.66

0.53

ปานกลาง

การประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน

3.69

0.50

สูง

รวมทุกปจจัยจูงใจ

3.65

0.42

ปานกลาง

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณารายดานพบวา รายดานที่มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับสูงไดแก ดานการประสบ
ผลสําเร็ จในหน าที่ การงาน มีค าเฉลี่ย ของคะแนนระดับ ความพึ งพอใจเท ากั บ 3.69 สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากั บ 0.50
รองลงมาดานการไดรับการยอมรับหรือยกยอง มีคาเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจเทากับ 3.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.55 และดานความรับผิดชอบ คาเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจเทากับ 3.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53
สวนที่เหลือเปนองคประกอบปจจัยจูงใจทีมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ไดแก ดานลักษณะของงาน มีคาเฉลี่ยของ
คะแนนระดับความพึงพอใจทากับ 3.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 รองลงมา ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน มีคาเฉลี่ย
ของคะแนนระดับความพึงพอใจเทากับ 3.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา
สาขาประชาชื่นตอการปฏิบัติงาน จําแนกตามปจจัยค้ําจุน
ปจจัยค้ําจุน



S.D.

ระดับความพึงพอใจ

นโยบาย/แผนและการบริหารงาน

3.55

0.54

ปานกลาง

เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล

3.27

0.65

ปานกลาง

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา

3.55

1.0

ปานกลาง

สภาพการทํางาน

3.67

0.55

สูง

ความมั่นคงในงาน

3.67

0.55

สูง

รวมปจจัยค้ําจุน

3.52

0.49

ปานลาง

2. ปจจัยค้ําจุน
จากตารางที่ 4 ระดับความพึ งพอใจในการปฏิ บัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานั กงานประปาสาขา
ประชาชื่นตามปจจัยค้ําจุน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจเทากับ 3.52 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49
แตเมื่อพิจารณารายดานพบวา รายดานที่มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับสูงไดแก ดานสภาพการทํางานและดาน
ความมั่นคงในงาน มีคาเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจเทากับ 3.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55
สวนที่เ หลื อเป นองค ป ระกอบป จจั ย ค้ํ าจุ นที มี ค วามพึ งพอใจระดั บปานกลาง ได แ ก ด านนโยบาย/แผนและการ
บริหารงานและดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจเทากับ 3.55
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54และ1 รองลงมา ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน มีคาเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึง
พอใจเทากับ 3.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 ตามลําดับ
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตาม
คุณลักษณะทางประชากร
จากการศึกษาพบวาพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีตัวแปรขอมูลทั่วไปไดแก เพศ
รายไดพิเศษ ลักษณะอยูอาศัย ตางกัน จะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในปจจัยจูงใจโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
แตพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีลักษณะงานตางกัน มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในปจจัยจูงใจโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 และพิจารณารายดาน พบวามี 2 ดานที่แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ 0.05 ไดแก ดานการไดรับการยอมรับหรือยกยอง และดานการประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน
ปจจัยค้ําจุน พบวาพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีตัวแปรขอมูลทั่วไปไดแก เพศ
รายไดพิเศษ ลักษณะอยูอาศัย ตางกัน จะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในปจจัยจูงใจโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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แตพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีลักษณะงานตางกัน มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในปจจัยจูงใจโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 และพิจารณารายดาน พบวามี 2 ดานที่แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ 0.05 ไดแก ดานเงินเดือนแลผลตอบแทน และดานสภาพการทํางาน
ปจจัยจูงใจ
ตารางที่ 5 สรุปการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจปจจั ยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ตามขอมูลคุณลักษณะทางประชากร
ปจจัยสวนบุคคล

df

t

P-value

เพศ
107
0.425
0.672
การมีรายไดพิเศษ
107
-0.941
0.347
ลักษณะที่อยูอาศัย
107
-1.33
0.185
ลักษณะงาน
107
2.16
0.03**
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 เปนการสรุปความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
การประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ตามตามขอมูลคุณลักษณะทางประชากร พบวา ตัวแปร เพศ การมี
รายไดพิเศษ และลักษณะที่อยูอาศัยตางกัน มีความพึงพอใจดานปจจัยจูงใจไมตางกัน
แตตัวแปรลักษณะงานแตกตางกัน จะมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 6 สรุปการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจปจจั ยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ตามขอมูลคุณลักษณะทางประชากร
ปจจัยสวนบุคคล

แหลงความ
แปรปรวน
กลุมอายุ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
สถานภาพสมรส
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระดับการศึกษา
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระดับเงินเดือน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ประสบการณการทํางาน ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df

SS

MS

F

P-value

3
105
108
3
105
108
3
105
108
3
105
108
3
105
108

0.637
18.916
19.553
0.218
19.336
19.553
0.299
19.254
19.233
1.181
18.373
19.553
0.540
19.013
19.553

0.318
0.178

1.785

0.173

0.109
0.182

0.597

0.553

0.750
0.185

0.404

0.806

0.590
0.173

3.406

0.037**

0.180
0.181

0.994

0.399
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานเปนรายคูของพนักงาน
การประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีระดับเงินเดือนดวยวิธีการ LSD
อายุ

10,000-15,000
3.52



15,001- 30,000
3.61
0.09

30,001 ขึ้นไป
3.84
0.32**
0.23**

10,000-15,000
3.52
15,001- 30,000
3.61
30,001 ขึ้นไป
3.84
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 7 พบวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีระดับเงินเดือน 30,001
บาทขึ้นไป จะมี ความพึง พอใจในการปฏิบัติงานมากกว า พนักงานที่มีร ะดับเงิ นเดือน 15,001 – 30,000 บาท และ ระดั บ
เงินเดือน 10,000 – 15,000 บาท ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
ปจจัยค้ําจุน
ตารางที่ 8 สรุปการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ตามขอมูลคุณลักษณะทางประชากร
ปจจัยสวนบุคคล
df
t
P-value
เพศ
การมีรายไดพิเศษ
ลักษณะที่อยูอาศัย
ลักษณะงาน
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

107
107
107
107

0.899
-0.803
-0.363
3.36

0.371
0.424
0.718
0.01**

จากตารางที่ 8 เปนการสรุ ปความแตกต างของคาเฉลี่ ย ระดั บ ความพึง พอใจป จจั ย ค้ํ าจุ นในการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ตามขอมูลคุณลักษณะทางประชากรพบวา ตัวแปร เพศ การ
มีรายไดพิเศษ และลักษณะที่อยูอาศัยตางกัน มีความพึงพอใจดานปจจัยจูงใจไมตางกัน
แตตัวแปรลักษณะงานแตกตางกัน จะมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ตารางที่ 9 สรุปการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ตามปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยค้ําจุน
กลุมอายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

P-value

3
105
108
3
105
108
3
105
108

0.152
14.969
15.121
0.089
15.032
15.121
0.759
14.363
15.121

0.076
0.141

0.540

0.585

0.044
0.142

0.313

0.73

0.190
0.138

1.375

0.248
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ระดับเงินเดือน

ระหวางกลุม
3
0.869
0.434
3.231
0.043**
ภายในกลุม
105
14.252
0.134
รวม
108
15.121
ประสบการณการทํางาน ระหวางกลุม
3
0.378
0.126
0.897
0.445
ภายในกลุม
105
14.743
1.40
รวม
108
15.121
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 9 เปนการสรุ ปความแตกต างของคาเฉลี่ ย ระดั บ ความพึง พอใจป จจั ย ค้ํ าจุ นในการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ตามขอมูลคุณลักษณะทางประชากร พบวา ตัวแปร กลุมอายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจดานปจจัยจูงใจไมตางกัน
แตตัวแปรระดับเงินเดือน แตกตางกัน จะมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานเปนรายคูของพนักงาน
การประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่ น ที่ มีการศึกษาแตกต างกัน ดานความสั มพั นธ กับ เพื่ อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาดวยวิธีการ LSD

อายุ

มัธยมศึกษา
ตอนตน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

อนุปริญญา

ปริญญา
ตรี

2.60

2.93

3.46

4.21

สูงกวา
ปริญญา
ตรี
4.00

มัธยมศึกษา
2.60
0.33
0.86**
1.61**
1.4
ตอนตน
มัธยมศึกษาตอน 2.93
0.53
1.28**
1.07
ปลาย
อนุปริญญา
3.46
0.75**
0.54
ปริญญาตรี
4.21
0.21
สูงกวาปริญญาตรี 4.00
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 10 พบวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีระดับการศึกษาตางกัน
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานดานความสัมพันธกับเพื่ อนรวมงานและผูบังคั บบัญชาแตกต างกัน โดยพนั กงานที่ มีระดั บ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีความพึงพอใจนอยกวาพนักงานที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา และพนักงานที่มี ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจสูงกวา พนักงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย
และอนุปริญญา ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 และคูระหวางแตกตางจากพนักงานแตกลุมการศึกษาระดับอื่นไมมีความ
แตกตางกัน
อภิปรายผล
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดดังนี้
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น จําแนก
ตามตามปจจัยจูงใจ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายองคประกอบพบวา ความพึงพอใจตอการไดรับการ
ยอมรับหรือยกยอง ความพึงพอใจตอความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มี
ระดับความพึงพอใจในระดับสูง สวนความพึงพอใจดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ความพึงพอใจตอลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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และพนักงานการประปานครหลวง สํ านักงานประปาสาขาประชาชื่นสวนใหญ มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ซึ่ ง
สามารถอภิปรายไดดังนี้
1. ความกาวหน าในตําแหน งงาน จากการศึ กษาพบว า พนักงานการประปานครหลวง สํ านักงานประปาสาขา
ประชาชื่ นส วนใหญ มี ค วามพึ ง พอใจต อความก าวหน าในการปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นระดั บ ปานกลาง สอดคล องกั บ การศึ กษา
จาอากาศเอกสุริยะ ประเสริฐศรี (2556) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรม
สวัสดิการทหารอากาศ ขาราชการทหารชั้นประทวนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงาน อยู
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ขาราชการทหารชั้นประทวนบางคน เห็นวางานที่ไดรับมอบหมายอาจเปนงานที่ไมมี
ความสํ าคัญ ทําใหเกิ ดความรูสึกขาดความเชื่อมั่นในความก าวหนาในงาน มีความรูสึกว าในสายงานที่ปฏิบั ติงานมี โอกาส
กาวหนานอย
2. การไดรับการยอมรับหรือยกยอง จากการศึกษาพบวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขา
ประชาชื่นสวนใหญ มีความพึงพอใจตอการไดรับการยอมรับหรือยกยองอยูในระดับสูง เนื่องจาก เปนหนวยงานที่มีธรรมาภิ
บาลตอผูใตบังคับบัญชา เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถตามสมรรถนะของตน ทํา
ใหหลายๆคนได รับการยอมรับจากเพื่ อนๆและหนวยงานอื่นๆ สอดคล องกับ สอดคลองกับ สุธานิธิ์ นุกูลอึ้ งอารี (2555)
พนักงานพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ มีความพึงพอใจในการทํางาน ดานการไดรับความยกยอง
นับถืออยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะการที่พนักงานไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชาตองเปนผูที่ มี
ผลงานเปนที่ประจักษ และใหคําปรึกษา แกเพื่อรวมงานได จึงทําใหเกิดการยอมรับได สงผลใหภาพรวมของดานการไดรับ
ความยกยองนับถือ อยูที่ระดับมาก
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากการศึกษาพบวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นสวน
ใหญ มีความพึงพอใจตอลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เนื่องลักษณะการปฏิบัติงานพนักงานไมไดมีภ าระงานที่โด
เดน และการไดรับมอบหมายงานไมคอยตรงกับความรูความสามารถ และมักมีปริมาณงานมาก ไมเหมาะสมกับเวลา ทําให
พนักงานรูสึกไมพึงพอใจเทาที่ควร สอดคลองกับการศึกษาของสุธานิธิ์ นุกูลอึ้งอารี (2555) พบวา พนักงานพนักงานบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญมีความพึงพอใจในการทํางาน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเปนเพราะลักษณะงาน ที่บุคลากรปฏิบัติอยูไมมีอิสระในการวางแผนงาน ประกอบกับพนักงานอาจยังไมไดใชความรู
ความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่ อาจสงผลใหภาพรวมของดานลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูที่ระดับปานกลาง
4. ความรับผิดชอบ พบวาพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นสวนใหญ มีความพึง
พอใจตอความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง เนื่องจากพนักงานจะไดรับการมอบหมายงานที่ตรงกับศักยภาพของ
ตนเอง และการพิจารณาผลตอบแทนใหพิจารณาตามผลงาน ดังนั้นพนักงานทุกคนจะพยายามทํางานของตนเองอยางดี และมี
ความรับผิดชอบตลอด สอดคลองกับการศึกษาของ ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี (2555) พบวาบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ
บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก เพราะบุคลากรปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
อยางมีไหวพริบ และมีความรูและทักษะในการทํางานที่ดี รวมถึงสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มความสามารถและสมบูรณ
อีกทั้ งการที่ผู บัง คับ บัญ ชาให โอกาสแก ผู ทํางานได รับ ผิด ชอบงานของตนเองอย างเต็ มที่ โดยไมต องมีการควบคุ มเขม งวด
จนเกินไป บุคลากรจึงเกิดความพึงพอใจในงานที่ทํางาน
5. การประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน พบวาพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
ส วนใหญ มี ค วามพึ ง พอใจต อความสํ าเร็ จในการในการปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นระดั บ สู ง เนื่ อ งเป นผลจากการทํ างานที่ มี ค วาม
รับผิดชอบ และเปนการกระทําดวยตนเอง พนักงานจึงมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ออกมาสูสายตาหนวยงานอื่นๆ และไดรับ
ผลตอบแทนจากการกระทําของตนเอง สอดคลองกับการศึกษาของ ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี (2555) พบวา บุคลากร
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วิท ยาลั ย ราชพฤกษมี ค วามพึ งพอใจในการปฏิ บั ติง านด านความสํ าเร็ จของงานอยูใ นระดั บมาก เพราะบุ คลากรสามารถ
ปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมายและที่กําหนดไวในเวลาที่มีความเหมาะสม และแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นกับงานไดเปน
อยางดี ทําใหป ระสบผลสําเร็จในการปฏิบั ติงานของหน วยงานซึ่งก อให เกิด ความภาคภู มิใจในการปฏิบั ติงานและประสบ
ความสําเร็จ เปนที่นาพอใจ จากพนักงานสวนใหญ
ปจจัยค้ํ าจุน (hygiene Factors) หมายถึง สิ่ งที่ทําใหผูปฏิ บัติงานเกิดแรงจูง ใจ ในการทํ างานของบุค คลมีอยู
ตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะที่ไมสอดคลองกับผูปฏิบัติงานในองคกร จะนําไปสูความไมชอบงาน สามารถอธิบายไดดังนี้
6. เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน พบวาพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นสวน
ใหญ มีความพึงพอใจตอเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอยูในระดั บปานกลาง เนื่องจากสวนใหญ พนักงานมีรายไดอยู
ในชวง 15,000 – 30,000บาท และมีภาระรายจายมาก เชน คาบาน คาการเดินทาง คาใชจายในครอบครัว ดวยการไดรับ
เงินเดือนประจํา ไมมีพิเศษจากหนวยงานเหมือนบริษัทเอกชนที่มีคาลวงเวลา สอดคลองกับการศึกษาของ จาอากาศเอกสุริยะ
ประเสริฐศรี (2556) พบวาขาราชการทหารชั้นประทวนมีความพึง พอใจในการปฏิบั ติงานดานเงินเดือนและผลประโยชน
เกื้อกูลอยูในระดับปานกลาง แมกรมสวัสดิการทหารอากาศ มีการกําหนดอัตราเงินเดือนที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
รวมถึงมีการกําหนดวันหยุดและวันลาไวอยางเหมาะสมแลว แตขาราชการทหารชั้นประทวนเห็นวา เมื่อเปรียบเทียบความ
เหมาะสมของเงินเดือนที่ไดรับกับปริมาณงานในความรับผิดชอบ ความเหมาะสมของสวัสดิการอื่นๆ กับตําแหนงงาน รวมถึง
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละปเปนไปในอัตราที่นอย ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจในระดับปานกลาง
7. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชา
ชื่นสวนใหญ มีความพึงพอใจตอความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาอยูในระดับสูง เนื่องจากเนนการทํางานเปน
ทีม และการมีส วนรวม ทํา ให พ นักงานได มี ชวงเวลาที่ ตองร วมกิ จกรรมกั นตลอดเวลา ทํ าใหเ กิ ด ความรักในองค กรขึ้ น ซึ่ ง
สอดคลองกับการศึกษาของ ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี (2555) บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา อยูในระดับมาก เพราะไดรับคา แนะคา ปรึกษาเมื่อมีปญหาจาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
8. นโยบายและการบริหารงาน พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นสวนใหญ มีความ
พึงพอใจตอนโยบายและการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากนโยบายและการบริหารเนนการทํางานที่มุงเชิงปริมาณ
มากกวาคุณภาพ ทําใหระบบการทํางานจึงเนนการสั่งงานตามเปาหมาย โดยไมคํานึงวางานนั้น ทําใหการทํางานไมเปนอยาง
ราบรื่นเทาที่ควร พนักงานรูสึงทํางานไมมีความสุขในบางครั้ง และที่สําคัญนโยบายยังเปนแบบจากขางบนลงลาง ( Top –
Down management) จึงทําใหไมพึงพอใจตอนโยบายเทาที่ควร สอดคลองกับการศึกษาของ สุธานิธิ์ นุกูลอึ้งอารี (2555)
พบวา พนักงานพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ มีความพึงพอใจดานการบริหารจัดการ อยูในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารงานยังไมเปนไปตามกลยุทธที่บริษัทฯ กําหนดไว การบริหารจัดการยังไมคอยมีระบบ
หรือขั้นตอนตามที่ บริษัทฯ กําหนดไว
9. สภาพการทํางาน จากการศึกษาพบวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นสวนใหญ
มีความพึงพอใจตอสภาพการทํางานอยูในระดับสูง อาจเนื่องนโยบายขององคกรเองที่สรางความรับผิดชอบตอพนักงานโดยให
มีการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ทําใหพนักงานรูสึกทํางานอยางไม
หวงและมีความสุข สอดคลองกับการศึกษาของ ละไพร โอวาททัศนีย ( 2557 ) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ผูดูแลเด็กในศูนยเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น พบวาครูผูดูแลเด็กในศูนยเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองทองถิ่นมีความ
พึ่งพอใจดานสภาพการทํางานอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี (2555) พบวาบุคลากรวิทยาลัยราช
พฤกษมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานสถานที่ทํางาน อยูในระดับมาก เพราะวิทยาลัยสถานที่ทํางานที่สะอาด
มีระเบียบ จัดเปนสัดสวน มีอุปกรณ เครื่องมือ แสงสวาง และอากาศถายเทที่เหมาะสม
10. ความมั่นคงในการทํางาน จากการศึกษาพบวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชา
ชื่นสวนใหญ มีความพึงพอใจตอสภาพการทํางานอยูในระดับสูง ดวยการประปาเปนรัฐวิสาหกิจที่มีระบบตอบแทนพนักงานที่ดี
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และมีระบบการดูแลพนักงานแบบประดุจญาติ ระบบครอบครัว โดยองคกรประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
มีจริยธรรมองคกรที่รับผิดชอบตอพนักงานในเรื่องของการใหผลตอบแทนที่เปนธรรม และปลุกจิตสํานึกใหพนักงานทุกคนจง
รักษภักดีกับองคกร ทําใหพนักงานทุกคนเชื่อมั่นในความมั่นคงในองคกรและในการงานของตนเอง สอดคลองกับการศึกษาของ
อัมริน ทร ศุภเศรษฐศิริ (2556) พบวาพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจดานความมั่นคงและ
ความกาวหนาโดยรวมและรายขออยูในระดับมากทั้งนี้ เปนเพราะความพึงพอใจกั บการพิจารณาประเมินผลงาน และเลื่อน
ตําแหนง โอกาสกาวหนาในสายงานนั้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการพัฒนาศักยภาพความสามารถจากการอบรม
และการสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. การประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นควรสงเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับ
การยอมรับหรือยกยอง ดานการประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน ดานเงินเดือนและผลตอบแทน และดานสภาพการทํางาน
แกพนักงานในลักษณะงานสายปฏิบัติการ เนื่องจากผลวิจัยชี้ใหเห็นวาพนักงานสายปฏิบัติการนั้นตองการไดรับการดูแล และ
ใหความสําคัญในดานตางๆเหลานนี้ ควรเนนกิจกรรมที่ใหบุคลากรสายปฏิบัติไดมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงเมื่อพนักงานมีผลงาน
ที่ดีและมีความรูความสามารถที่เหมาะสม เชน การเลื่อนตําแหนงตามผลงาน เมื่อกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑที่ชัดเจน โดยไมยึด
ติดกับอาวุโส หรือระยะเวลาการปฏิบัติงาน แตใหพิจารณาจากคุณวุฒิและสมรรถนะบุคคลเปนหลัก
2. ปจจัยดานดานการไดรับการยอมรับหรือยกยอง และกาวหนาในงาน พบวาในการปฏิบัติงานของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นควรเนนการทํางานเปนทีม ที่ใหทุกคนมีการรวมมือกันทํางาน และเนนการ
ใหบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน มีการประเมินและยกยองผลงานของพนักงานอยางเปดเผย เพื่อสรางการยอมรับจากบุคคลรอบขาง
พนักงานเอง และสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน แสดงใหพนักงานเห็นวาไมไดเดินอยูเพียงคนเดียวและปดทองหลังพระ แต
องคกรการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นเปดโอกาสใหแก ผูมีความขยันทําดีเสมอ
3. ดานเงินเดือนแลผลตอบแทน และดานสภาพการทํางาน พบวาพนักงานมีความพึงพอใจที่คาเฉลี่ยนอยสุดในเรื่อง
เงินเดือนไมเพียงพอตอการดํารงชีพ เงินเดือนที่ไดยังไมเหมาะสมกับหนาที่ ความรับผิดชอบและคุณวุฒิ ซึ่งองคกรควรมีการ
พัฒนาดานรายไดมีการจัดกิจกรรมที่เสริมรายไดพนักงาน เชน จัดตลาดนัดเฉพาะในหนวยงาน การฝกอาชีพเสริมใหพนักงาน
เพิ่มรายไดกับพนักงานสายปฏิบัติการ นอกจากนั้นควรใหการสนับสนุนในการเรียนตอเพิ่มคุณวุฒิแบบทุนใชหนี้เวลาแทน โดย
เมื่อจบตามเวลามาสามารถปรับตําแหนงทางสายงานได ถามีตําแหนงว าง โดยไมยึดติด กับ เวลา และวัย วุฒิ เปนการสราง
โอกาสของความกาวหนาในสายงานและคาตอบแทนเงินเดือนไปพรอมๆกันไดเลย
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.ควรมีการศึกษาเชิงลึกหรือวิจัยเชิงคุณภาพในผูบริหารและผูปฏิบัติระดับตางๆ เพื่อคนหาขอมูลที่ผลตอการพัฒนา
ความพึงพอใจ หรือปญหาที่แทจริงที่ทําใหพนักงานสายปฏิบัติยังมีความพึงพอใจในเรื่องดานเงินเดือนแลผลตอบแทน และดาน
สภาพการทํางาน ซึ่งแมจะมีนโยบายการบริหารงานที่เปนเลิศและธรรมภิบาลแลวก็ตาม
2.ควรมีการวิจัยและพั ฒนารูปแบบการจัดการองคกรเพื่อสรางความพึงพอใจในระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ
สําหรับการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
3.ควรศึ กษาเพิ่ มเติม ในเรื่ องคุ ณภาพชีวิต ในการปฏิบั ติ งานของพนั กงานสายปฏิ บัติ การในการประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลบานใหม
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บทคัดยอ
ปจจุบันปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาสําคัญที่อยูคูกับสังคมไทย มายาวนานและนับวันยิ่งมีแนวโนมทวีความรุนแรง
มากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีการขยายตัวของเมืองสูงตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยก็เพิ่มขึ้น และ
การจัดเก็บหรือการจัดการขยะมูลฝอย ไมสามารถรับมือกับจํานวนขยะมูลฝอยที่ตกคางไดทําใหสงผลกระทบตอสิ่ งแวดลอม
และสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยในการจัดการปญหาขยะมูลฝอยนั้น ตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนทุกคน ผูวิจัย
จึงไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลบานใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย และเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการการจัดการ
ขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลบานใหม โดยใชกลุมตัวอยางจากประชาชนที่อาศัยในเขตองค การบริหารสวนตําบล
บานใหม อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม จํานวน 257 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการการจัดการขยะมูลฝอย ใชสถิติ
T-test, และวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (one – way ANOVA) ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศ
หญิง รอยละ 53.7 เพศชาย รอยละ 46.7 อายุระหวาง 41 - 50 ป รอยละ 33.1 สถานภาพการสมรส สวนใหญสมรส รอย
ละ 57.2 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 43.6 อาชีพสวนใหญรับจาง รอยละ 31.1 รายไดของครอบครัว
ตอเดือน 20,001 – 30,000 บาทตอเดือน รอยละ 44.7 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน รอยละ 61.9 การมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย พบวา การมีสวนรวมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน การมีสวนรวมของชุมชน
ในการประเมิ นผล อยูในระดับปานกลาง และการมีสวนรวมของชุม ชนในการไดรั บผลประโยชน อยูใ นระดับ นอย เมื่ อ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของประชาชน พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได
ของครอบครัวและจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยไมแตกตางกัน ขอเสนอแนะ ใน
การจัดการขยะมูลฝอยใหมีความยั่งยืน ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนในชุมชนรวมมือกันในการจัดการขยะมูล
ฝอย ไดแ ก องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เขามามี สวนร วมในการดํ าเนินการจั ดการขยะมู ลฝอย โดยเฉพาะ
สนับสนุนและเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทุกกิจกรรม เพื่อใหประชาชนเกิดการเรียนรูและเกิดจิต สํานึกที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และเกิดจิตสํานึกตอความรับผิดชอบรวมกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
เรื่องขยะมูลฝอยใยชุมชน ซึ่งในการที่จะพัฒนาใหประชาชนและองคกรในทุกภาคสวนในชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น และ
เพื่อเปนการกระตุนใหชุ มชนมีการจัด การขยะมูล ฝอยอยางตอเนื่องและยั่ งยืน ควรมีการทํ าการวิ จัยในแนวการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การจัดการขยะมูลฝอย
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Abstract
The garbage-related problem has been considered as an important problem in Thai society so
far, and its severity tends to be more violent, especially urban societies at which the increment of
amount of garbage increases corresponded with the increase of population. Moreover, the quality of
garbage management is insufficient for getting rid of garbage presented, so people’s participation is
needed. Therefore, the researcher decided to study the effect of people’s participation on the garbage
management and to compare the people’s participation in garbage management Ban Mai Local
Administration by using sampling population of people living in Ban Mai district, Amphur Maha Rat, Phra
Nakhon Si Ayutthaya. The data was collected by questionnaire, 257 persons in total, and was analyzed by
means of statistics, percent, mean, standard deviation. The comparison of people’s participation in
garbage management was carried out using T-test and one-way ANOVA.
The results revealed that the people, who answered the questionnaire, was female (53.7%), 4150 ages (33.1%), married (57.2%), educational background at secondary high school (43.6%), freelancers
(31.1%), monthly incomes 20,001 – 30,000 Baht (44.7%), family members 1-3 persons (61.9%). In the case
of people’s participation in garbage management, it was in moderate level. When considering on each
dimension, the results showed that the people’s participations in terms of decision process, operating
process, evaluation process were in moderate level and the people’s participation in the way of receiving
benefits was in low level. When compared the differences of personal factors of people, the results
showed that gender, ages, educational, marital status, family incomes, and family members background
affected the participation of garbage management
The suggestions of sustainable garbage management were promoting and supporting all sections
to be participated in the garbage management, i.e. government offices, private sectors, and people.
Additionally, promoting and supporting the participation of people in every activity should be providing
for learning and cultivating consciousness of people to adapt their behaviors about local garbage
management and creating consciousness towards responsibilities about local garbage management. In
order to get the participations of people and organizations and to accelerate the continuous and
sustainable local garbage management, the research studying about the following and evaluating
directions in local garbage management should be provided.
Keywords: Participation, Garbage Management
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บทนํา
นับตั้งแตอดีตมาสูปจจุบันปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาสําคัญที่อยูคูกับสังคมไทย มายาวนานและนับวันยิ่งมีแนวโนม
ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีการขยายตัวของเมืองสูงตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลทําให
คุณภาพชีวิตและการดํารงชีวิตของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ปริมาณขยะในประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 ปญหาสาคัญ
ของหลายพื้นที่หากมีการจัดการที่ไมถูก หลักวิชาการ ขยะจะเปนแหลงปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอมไมวาจะเปนมลพิษดาน
อากาศจากการเผาขยะ น้ําเสีย จากการทิ้งขยะลงสูแมน้ําคูคลองหรือจากน้ําชะขยะ เปนแหลงของเชื้อโรคและทําลาย
ทัศนียภาพ การจัดการปญหา ดังกลาวจําเปนตองอาศัยการจัดการที่เหมาะสม เปนระบบ และบูรณาการ รวมทั้งตองใหทุก
ภาคสวนไดเขามามีสวนรวม (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) ปริมาณขยะในประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 จากขอมูลการสํารวจ
ของกรมควบคุมมลพิษ พบวา ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 7,782 แหง ประเทศไทย
มีปริมาณขยะมูลฝอยรวม 26.77 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 2 ลานตัน ซึ่งในปจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยยังเปนปญหา
วิกฤติ และเปนปญหาสําคัญของหลายพื้นที่หากมีการจัดการที่ไมถูก หลักวิชาการ ขยะจะเปนแหลงปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม
ไมวาจะเปนมลพิษดานอากาศจากการเผาขยะ น้ําเสีย จากการทิ้งขยะลงสูแมน้ําคูคลองหรือจากน้ําชะขยะ เปนแหลงของเชื้อ
โรคและทําลายทัศนียภาพ การจัดการปญหา ดังกลาวจําเปนตองอาศัยการจัดการที่เหมาะสม เปนระบบ และบูรณาการ
รวมทั้งตองใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวม (กรมควบคุมมลพิษ, 2557)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่อง มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ปริมาณ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัดประมาณ 796.19 ตัน/วัน ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิเชน การจัดการขยะไมถูกหลัก
สุขาบาล ขยะตกคางสะสม มลพิษทางดานสิ่งแวดลอม จากปญหาที่เกิดขึ้นจึงมีความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการแกไข
ปญหาดังกลาว ตําบลบานใหม อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนสถานที่ตั้งของ พุทธอุทยานมหาราช เปนที่
ประดิษฐานของหลวงปูทวดองคใหญ ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย และยังเปนสถานที่สําหรับใหประชาชนชาวตําบลบานใหม นํา
ผลิตภัณฑ ชุมชนมาจําหนาย วิถีชีวิตของประชาชนจึงเปนทั้งชนบทและกึ่งชุมชนเมือง เขามาเกี่ยวของซึ่งยอมเกิดปญหา
ตามมา โดยเฉพาะทุกครัวเรือนตางก็สรางปญหาในเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปจจุบันในพื้นที่ของตําบลบานใหมมีปริมาณ
ที่เกิดขึ้น 4.08 ตัน /วัน ซึ่งยังไมมรี ะบบเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ทําใหการกําจัดขยะ
มูลฝอยไมถูกตอง ไมเปนเวลาและกําจัดในสถานที่ที่ไมเหมาะสม ทําความสกปรกทําลายภูมิทัศน ดวยปญหาดังกลาวมา
ขางตนจึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในพืน้ ที่ ตองเขามามีสวนรวม มีความรู
ความเขาใจ ความตระหนักและวินัยในการรักษาความสะอาด และรักษาสภาพแวดลอมรวมถึงภายในครัวเรือนและการจัดการ
ขยะมูลฝอยใหถูกตอง ผูวิจัยจึงไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลบาน
ใหม เพื่อทราบถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย และเพื่อใหไดขอมูลนํามาใชเปนแนวทางการในการ
วางแผนจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตอไป
กระบวนการหรือขั้นตอนการมีสวนรวม (Cohen & Uphoff, 1977 อางถึงใน ธนวัฒน คําภีลานนท, 2550) ได
จําแนกชนิดของการมีสวนรวมเอาไวเปน 4 ประเภท คือ
1. การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวนการตัดสินใจนั้น ประการแรก
ที่สุดที่ตองกระทําคือ การกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ ตอจากนั้นเลือกนโยบายและประชากรที่
เกี่ยวของ การตัดสินใจนี้เปนกระบวนการอยางตอเนื่องที่ตองดําเนินการไปเรื่อยๆ ตั้งแตการตัดสินใจชวงเริ่มตน การตัดสินใจ
ชวงดําเนินการวางแผน และการตัดสินใจชางการปฏิบัติตามแผนที่วางไว
2. การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินโครงการ (Implementation) ในสวนที่เปนองคประกอบของการดําเนิน
โครงการนั้น จะไดมาจากคําถามที่วา ใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบาง และจะทําประโยชนดวยวิธีใด เชน การ
ชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงานและงบประมาณ และการขอความชวยเหลือ
3. การมีสวนรวมของชุมชน ในการไดรับผลประโยชน อันเกิดจากโครงการนั้น ๆ (Benefits) ในสวนที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชนนั้นนอกจากความสําคัญของผล ประโยชนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังตองพิจารณาการกระจาย
ผลประโยชนภายในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้รวมทั้งผลประโยชนที่เปนประโยชนทางบวก และผลที่เกิดขึ้นทางลบ
ที่เปนผลเสียของโครงการ ซึ่งเปนประโยชนและเปนโทษแกบุคคลในสังคมดวย
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4. การมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น สิ่งที่
สําคัญที่ตองสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) ซึ่งมีอิทธิพล
สามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตาง ๆ
อดิศร วงศคงเดช (2539) กลาววา ประโยชนของการมีสวนรวม ชุมชนไดประโยชนในการมีสวนรวมกิจกรรม
การพัฒนาสุขภาพอนามัย ชุมชนตระหนักในปญหาของตนเอง และตระหนักที่จะมีสวนรวมในการพัฒนา หรือแกปญหาของ
ตนชุมชนมีโอกาสใชความสามารถของตนที่มีอยู ในรูปของความคิด การตัดสินใจ และการกระทําไดอยางเต็มที่เป นการระดม
ทรัพยากรมนุษย มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชนชุมชนจะมีความรูสึกในความเปนเจาของ ทําใหการพัฒนามีความมั่นคง
ถาวร และประหยัดเปนกระบวนการพั ฒนาความสามารถ และพลังของชุ มชนในการพึ่ งพาตนเองเปนการส งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยชุมชนรับผิดชอบและมีอํานาจสูงสุดในการพัฒนาชุมชนของตนเองเปนการแสดงออกถึงการเคารพ นับถือ เชื่อ
ใจไวใจ รักและศรัทธาในชุมชนวา มีความรู ความสามารถ
พิศิพร ทัศนา (2558) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 2.
เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก ลักษณะงานวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชศึกษาจาก
กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่
เทศบาลนครพิษณุโลกพบวา ในภาพรวม 4 ดาน อยูในระดับอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการมีสวนรวมรับรูสถานการณและสภาพปญหา รองลงมาตามลําดับ คือ ดานการมีสวนรวมทํากิจกรรม
โครงการ
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดสรุปเปนแนวความคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ขอมูลทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได
- จํานวนคนในครัวเรือน

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอย
- การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการ
ตัดสินใจ
- การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการ
- การมีสวนรวมของชุมชน ในการไดรับ
ผลประโยชน
- การมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผล

วัตถุประสงคของการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลบานใหม
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลบานใหม
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลบานใหม โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการ คือ ประชาชนที่อยูในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมดจํานวน 257 คน รวบรวมขอมูลโดยใช
แบบแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเองภายใตแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป เปนแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 8 ขอ ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุ อาชีพ รายไดของครอบครัวตอเดือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
สวนที่ 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการเกณฑใหคะแนนของ
แบบสอบถามเปน มาตราประมาณคา (Rating Scale)
ระดับการมี่สวนรวม
คาคะแนน
มากที่สุด
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
นอย
2 คะแนน
นอยที่สุด
1 คะแนน
และกําหนดเกณฑในการแปลความหมายโดยการหาคาเฉลี่ยของกลุมในแตละขอแลวแปลความหมายคาเฉลี่ย
โดยใชเกณฑซึ่งเปนระบบเดียวกันกับการใหคะแนนโดยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของกลุมดังนี้
คาคะแนนเฉลี่ย
ระดับการมีสวนรวม
4.51-5.00
มากที่สุด
3.51-4.50
มาก
2.51-3.50
ปานกลาง
1.51-2.50
นอย
1.00-1.50
นอยที่สดุ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติพรรณนา ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน นํามาใชวิเคราะหขอมูล เพื่ออธิบาย
ใหเห็นลักษณะของขอมูลทั่วไปของประชากร
2. วิเคราะห t - test ใชสําหรับทดสอบความแตกตาง ในกรณีที่ตัวแปรอิสระแบงออกเปน 2 กลุม
ไดแก เพศ
3. วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา จํานวนสมสชิกในครัวเรือน แ
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา โรงงานผลิตน้ําบางเขน การ
ประปานครหลวง ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาวิจัยออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอย มีรายละเอียดในแตละสวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของประชาชนที่อยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหม อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
(n = 257)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
รอยละ(%)
1. เพศ
ชาย
119
46.3
หญิง
138
53.7
2. อายุ
20 – 30 ป
13
5.1
31 - 40 ป
66
25.7
41 - 50 ป
63
24.5
51 – 60 ป
85
33.1
61 ปขึ้นไป
30
11.7
3. สถานภาพ
70
27.2
โสด
สมรส
147
57.2
หมาย /แยกกันอยู/ หยาราง
40
15.6
4. ระดับการศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
55
21.4
มัธยมศึกษาตอนตน
29
11.3
มัธยมศึกษาตอนปลาย
112
43.6
ประกาศนียบัตร/ อนุปริญญา
46
17.9
ปริญญาตรี
15
5.8
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของประชาชนที่อยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหม อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
(n = 257)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
รอยละ(%)
5. อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
11
4.3
เกษตรกรรม
51
19.8
คาขาย
53
20.6
รับจาง
80
31.1
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
62
24.1
6. รายได
ต่ํากวา 5,000 บาท
6
2.3
5,001 – 10,000 บาท
28
10.9
10,001 – 20,000 บาท
94
36.6
20,001 – 30,000 บาท
115
44.7
30,001 บาทขึ้นไป
14
5.4
7.จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
จํานวน (คน)
รอยละ(%)
1-3 คน
159
61.9
4-6 คน
96
37.4
7-9 คน
2
0.8
จากตารางที่ 1 พบวา ประชากรทั้งหมด จํานวน 257 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 53.7 เพศชาย รอยละ
46.7 สวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 33.1 รองลงมาอายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 25.7 สถานภาพการสมรส
สวนใหญสมรส รอยละ 57.2 รองลงมาสภานภาพโสด รอยละ 27.2 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 43.6
รองลงมาต่ํากวามัธยมตอนตน รอยละ 21.4 อาชีพสวนใหญรับจาง รอยละ 31.1 รองลงมารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ
24.1 รายไดของครอบครัวตอเดือน 20,001 – 30,000 บาทตอเดือน รอยละ 44.7 รองลงมา 10,001 – 20,000 บาท ตอ
เดือน รอยละ 36.6 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน รอยละ 61.9 รองลงมา 4 – 6 คน รอยละ 34.7
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สวนที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงมาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
การมีสวนรวมของประชาชน

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ
มีการจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อวิเคราะหปญหาและให
เห็นความสําคัญของการคัดแยกขยะ
มีสวนรวมในการจัดทําแผนงานการจัดการขยะ
มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก อบต. / เทศบาล
มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย
มีการวางแผนในการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน
รวมมือในการจัดการขยะมูลฝอย
รวมการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ
การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการ
เขารวมประชุม อบรม ประชาสมั พันธเกียวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย
มีการจัดการคัดแยกขยะกอนนําไปทิ้งหรือกําจัด
มีการจัดตั้งธนาคารขยะ สถานที่หรือจุดซื้อขายขยะมูลฝอยใน
ชุมชน
กิจกรรมที่สงเสริมใหมีความรวมมือในการจัดการขยะมูลฝอย
มีการสงเสริมแนะนําการคัดแยกขยะกอนนําไปทิ้ง
สงเสริมการนําขยะที่ใชแลวนํากลับไปใชใหม
รวมการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการ
การมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผล
มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการติดตามผลและประเมินผล
ในการจัดการขยะมูลฝอย
มีการวางแผนและกําหนดเวลาในการติดตามประเมินผล
มีการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหสามารถลด
ปริมาณขยะได
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและแกไขปญหาในการ
ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย

804

S.D.

แปลคา

2.79

1.185

ปานกลาง

3.06
3.15

1.014
1.105

ปานกลาง
ปานกลาง

2.84

1.137

ปานกลาง

3.0

1.088

ปานกลาง

2.97

1.106

ปานกลาง

3.89

0.788

ปานกลาง

3.97
2.85

0.861
1.120

ปานกลาง
ปานกลาง

3.05
3.09
2.68
3.25

3.485
1.118
1.246
1.436

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.62

1.154

ปานกลาง

3.01
3.69

1.081
0.934

ปานกลาง
มาก

3

1.184

ปานกลาง

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงมาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
การมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ
16 มีการรายงานผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยตอ
ชุมชน
17 มีการนําขอมูลจากการประเมินผลไปเปนแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาในครั้งตอไป
รวมการมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผล
การมีสวนรวมของชุมชน ในการไดรับผลประโยชน
18 มีรายไดจากการนํามูลฝอยบางประเภทไปขาย
19 ทําปุยหมักหรือน้ําหมักชีวภาพ จากมูลฝอยอินทรียใน
ครัวเรือนของทาน
20 สามารถติดตอ สื่อสารกับ อบต. ไดสะดวกขึ้น
21 มีสวนรวมในการทําใหชุมชนของทานสะอาด เรียบรอย
22 มีสวนรวมในการลดมลพิษในชุมชนใหนอยลง
รวมการมีสวนรวมของชุมชน ในการไดรับผลประโยชน
รวม

S.D.

แปลคา

2.8

1.151

ปานกลาง

2.92

1.110

ปานกลาง

3.01

1.102

ปานกลาง

1.99
2.27

0.488
0.525

นอย
นอย

2.13
2.52
2.29
2.24
2.87

0.362
0.756
0.462
0.518
1.041

นอย
ปานกลาง
นอย
นอย
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย พบวา การมีสวนรวม
ของประชนนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( x = 2.87, S.D. = 0.518) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ขอ 1 มีการจัดเวที
ประชาคมในชุมชนเพื่อวิเคราะหปญหาและใหเห็นความสําคัญของการคัดแยกขยะ ขอ 2 มีสวนรวมในการจัดทําแผนงานการ
จัดการขยะ ขอ 3 มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. / เทศบาล ขอ 4 มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ขอ 5 มีการวางแผนในการ
รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนรวมมือในการจัดการขยะมูลฝอย ( x = 2.87, 2.79, 3.06, 3.15, 2.84, 3.0 )
ตามลําดับ ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการ การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ขอ 6 เขารวมประชุม
อบรม ประชาสมั พันธเกียวกับการจัดการขยะมูลฝอย ขอ 7 มีการจัดการคัดแยกขยะกอนนําไปทิ้งหรือกําจัด ขอ 8 มีการ
จัดตั้งธนาคารขยะ สถานที่หรือจุดซื้อขายขยะมูลฝอยในชุมชน ขอ 9 กิจกรรมที่สงเสริมใหมีความรวมมือในการจัดการขยะมูล
ฝอย ขอ 10 มีการสงเสริมแนะนําการคัดแยกขยะกอนนําไปทิ้ง ขอ 11 สงเสริมการนําขยะที่ใชแลวนํากลับไปใชใหม ( x =
3.89, 3.97, 2.85, 3.05, 3.09, 2.68, 3.25 ตามลําดับ)ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผล ขอ 12 มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการในการติดตามผลและประเมินผลในการจัดการขยะมูลฝอย ขอ13 มีการวางแผนและกําหนดเวลาในการติดตาม
ประเมินผล ขอ14 มีการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหสามารถลดปริมาณขยะได ขอ15 มีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและแกไขปญหาในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ขอ16 มีการรายงานผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยตอ
ชุมชน ขอ17
มีการนําขอมูลจากการประเมินผลไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาในครั้งตอไป ( x = 2.62, 3.01,
3.69, 3.0, 2.8 ,2.92 ตามลําดับ) ดานการมีสวนรวมของชุมชน ในการไดรับผลประโยชน ขอ 18 มีรายไดจากการนํามูล
ฝอยบางประเภทไปขาย ขอ19 ทําปุยหมักหรือน้ําหมักชีวภาพ จากมูลฝอยอินทรียในครัวเรือนของทาน ขอ20 สามารถติดตอ
สื่อสารกับ อบต. ไดสะดวกขึ้น ขอ21 มีสวนรวมในการทําใหชุมชนของทานสะอาด เรียบรอย ขอ22 มีสวนรวมในการลด
มลพิษในชุมชนใหนอยลง ( x = 1.99, 2.27, 2.13, 2.52, 2.29, 2.24 ตามลําดับ)
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สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามเพศ
การมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย

T – test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
X
การมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวม
ชาย
2.84
.327
-2.060
0.40
หญิง
2.93
.405
จากตารางที่ 3 พบวา ประชาชนที่อยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหม อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศแตกตางกัน มีการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
เพศ

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามอายุ
อายุ
SS
Df
MS
F
Sig.
ระหวางกลุม
1.993
4
.483
3.604
.007
ภายในกลุม
33.791
252
.3604
รวม
35.724
256
จากตารางที่ 4 พบวา ประชาชนที่อยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหม อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุแตกตางกัน มีการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
SS
Df
MS
F
Sig.
ระหวางกลุม
.837
2
.418
3.046
.049
ภายในกลุม
34.887
254
.137
รวม
35.724
256
จากตารางที่ 5 พบวา ประชาชนที่อยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหม อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งโดยรวมและรายดาน ไม
แตกตางกัน
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
.085
35.639
35.724

Df
4
252
256

MS
.021
.141
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F
.151

Sig.
.963

จากตารางที่ 6 พบวาประชาชนที่อยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหม อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งโดยรวมและรายดาน ไม
แตกตางกัน
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
2.509
33.216
35.724

Df
5
251
256

MS
.502
.132

F
3.791

Sig.
.003

จากตารางที่ 7 พบวาประชาชนที่อยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหม อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามรายได
รายได
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
1.201
34.524
35.724

Df
4
252
256

MS
.300
.137

F
2.191

Sig.
.071

จากตารางที่ 8 พบวาประชาชนที่อยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหม อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีรายไดแตกตางกัน มีการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน
จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
1.883
33.841
35.724

Df
6
250
256

MS
.314
.135

F
2.318

Sig.
.034

จากตารางที่ 6 พบวาประชาชนที่อยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหม อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนแตกตางกัน มีการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งโดยรวมและราย
ดาน ไมแตกตางกัน
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สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษา พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา โรงงานผลิตน้ํา
บางเขน การประปานครหลวง สามารถสรุปได ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 53.7 เพศชาย รอยละ 46.7 อายุ
ระหวาง 41-50 ป รอยละ 33.1 สถานภาพการสมรส สวนใหญสมรส รอยละ 57.2 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
รอยละ 43.6 อาชีพสวนใหญรับจาง รอยละ 31.1 รายไดของครอบครัวตอเดือน 20,001 – 30,000 บาทตอเดือน รอยละ
44.7 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน รอยละ 61.9
2. ผลจากการศึกษาการมีสวนรวมของประชนนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวม อยูในระดับปานกลาง
( x = 2.87, S.D. = 0.518) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ การมี
สวนรวมอยูในระดับปานกลาง ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการ การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ดานการมี
สวนร วมของชุ ม ชนในการประเมิ นผล การมี ส วนร วมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ด านการมี ส วนร วมของชุม ชนในการได รั บ
ผลประโยชน การมีสวนรวมอยูในระดับนอย สอดคลองกับการศึกษาของพิศิพร ทัศนา (2558) ไดทําการศึกษาเรื่องการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.เพื่อศึกษาการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 2.เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 3. เพื่อ
ศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก ลักษณะ
งานวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวาระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกพบวา ในภาพรวม 4 ดาน อยูในระดับอยูในระดับปาน
กลาง
3. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดของครอบครัวและจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกตาง
กัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของของพิศิพร ทัศนา (2558) ไดทําการศึกษา
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.เพื่อศึกษา
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 2.เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอย 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
พิษณุโลก เมื่อ เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก ผล
การศึกษาพบวาประชาชนที่มีประชาชนที่มีระดับการศึกษา รายไดและจานวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกตางกัน มีสวนรวมใน
การจัดการขยะไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ในการจัดการขยะมูลฝอยใหมีความยั่งยืน ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนในชุมชนรวมมือกันในการ
จัดการขยะมูลฝอย ไดแก องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย
โดยเฉพาะสนั บสนุ นและเปด โอกาสให ประชาชนไดเ ขามามี สวนรวมทุ กกิ จกรรม เพื่ อใหประชาชนเกิ ดการเรีย นรูแ ละเกิ ด
จิตสํานึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และเกิดจิตสํานึกตอความรับผิดชอบรวมกันแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมเรื่องขยะมูลฝอยใยชุมชน ซึ่งในการที่จะพัฒนาใหประชาชนและองคกรในทุกภาคสวนในชุมชนเขามามีสวนรวม
มากขึ้น และเพื่อเปนการกระตุนใหชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่องและยั่งยืน ควรมีการทําการวิ จัยในแนวการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนงานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแนวทางสงเสริมการ
ออมของครัวเรือน ในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยมีวัตถุประสงคการศึกษาดังนี้1) เพื่อศึกษาถึง
พฤติกรรมการออมของครัวเรือนใน ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการ
ออมของครัวเรือนใน ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนหญิงคิดเปนรอยละ 55 และ เปนชายคิดเปนรอยละ45อายุ 21 – 30 ปคิดเปนรอยละ 17.5 อายุ
31– 40 ปคิดเปนรอยละ 30 อายุ 41– 50 ปคิดเปนรอยละ 20 อายุ 51-60 ปคิดเปนรอยละ 17.5 และอายุ 61 ปขึ้นไป คิด
เปนรอยละ 15 ครัวเรือนสวนใหญมีทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย คือบานและที่ดินเปนของตัวเองคิดเปนรอยละ52.5 อาศัย
ญาติพี่นองคิดเปนรอยละ26.25 และเชาอยูอาศัยคิดเปนรอยละ 21.25ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปน
รอยละ 47.5 รองลงมาเปนการรับราชการคิดเปนรอยละ 22.5 รับจางทั่วไปคิดเปนรอยละ 20 เจาของธุรกิจ และคาขาย
คิดเปนรอยละ10 ระดับรายไดมากที่สุดมี รายไดระหวาง 90,001-100,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ30 รองลงมามีรายได
มากกวา 100,001 บาทตอป คิดเปนรอยละ22.5รายไดระหวาง 80,001- 90,000 บาท คิดเปนรอยละ20 รายไดระหวาง
70,001- 80,000 บาท คิดเปนรอยละ15 รายไดต่ํากวา 70,000 บาท คิดเปนรอยละ12.5 ตามลําดับคาใชจายของประชาชน
มากที่สุดคือ คาใชจายกับรายได เสมอกัน คิดเปนรอยละ62.5รองลงมา คือคาใชจายนอยกวารายไดคิดเปนรอยละ24.48 และ
นอยที่สุดคือคาใชจายมากกวารายไดคิดเปนรอยละ13.02จํานวนสมาชิกที่ตองอุปการะสวนใหญมีบุตรที่ตองอุปการะ 1- 2 คน
คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมาบุตรที่ตองอุ ปการะมากกวา 2 คนคิดเป นรอยละ 17.71 และนอยที่ สุดไมมีบุตรที่ตอง
อุปการะคิดเปนรอยละ 14.06 ประชาชนมีเงินออมออมคิดเปนรอยละ 48 และไมมีเงินออมคิดเปนรอยละ 52 รูปแบบการ
ออมที่ประชาชนนิยมมากที่สุดคือการฝากเงินกับธนาคาร คิดเปนรอยละ 60.94 รองลงมาคือการซื้อสลากออมสินหรือสลาก
ธกส. คิดเปนรอยละ 20 การออมในรูปแบบการการทําประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 18 การออมในรูปแบบของการเลนแชรใน
หมู ญ าติ หรื อคนรู จัก คิ ด เป นร อยละ 13.02 และการออมในรู ป แบบการลงทุ นในกองทุ นต างๆ คิ ด เป นร อยละ 6.25
ตามลําดับดานเหตุผลในการออมเพื่อสรางอนาคตใหกับครอบครัวมากที่สุดคิดเปนรอยละ51.04 รองลงมาเพื่อเหตุฉุกเฉินคิด
เปนรอยละ36.46 และนอยที่สุดเพื่อไดรับการลดหยอนภาษี คิดเปนรอยละ 12.5 ปจจัยที่สงผลตอการออมของประชากร
ของประชาชนในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดานผลิตภัณฑการออมผลิตภัณฑการออม เงินออมมี
ความปลอดภัยไมลดมูลคา จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 41.67 รองลงมา ดานผลตอบแทนของการลงทุน จํานวน 55 คนคิด
เปนรอยละ 28.65 เปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 18.23และสุดทาย มีใหเลือกหลายรูปแบบจํานวน
22 คนคิดเปนรอยละ 11.45ดานทําเลที่ตั้งของสถาบันการเงิน ตั้งอยูในทําเลที่เดินทางสะดวกมากที่สุด จํานวน 140 คน คิด
เปนรอยละ 72.92 รองลงมามีอาคารสถานที่สะอาดทันสมัย และมีที่จอดรถจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 27.08 ดานการ
สงเสริมการตลาดของสถาบันการเงิน มากที่สดุ คือมีของที่ระลึกแจกเมื่อเขาไปติดตอเรื่องการออมจํานวน 74 คน คิดเปนรอย
ละ 38.54การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนการออมจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 31.25การรณรงคการออมผานสื่อจํานวน 38 คน
คิดเปนรอยละ 19.79 การมีเอกสารอธิบายประโยชนของการออม จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10.42
คําสําคัญ : การออม, ปจจัยที่มีผลตอการออม
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Abstract
This research was quantitative research. The objective of this study was to study the promotion
of household savingsin Klong Yong,Phutthamonthon, NakhonPathom Province, with the aim: 1) to study
the behavior of household savings in Khlong Yong Phutthamonthon, NakhonPathom; 2) to study the
factors that affect the savings of households in Klhong Yong,Phutthamonthon, NakhonPathom.The
findings from the study revealed that the majority of respondents were women, accounting for 55
percent and men accounted for 45 percent, ages 21-30 years accounted for 17.5 percent, ages 31-40
years accounted for 30 percent. 41-50 year olds, and 51-60 year olds accounted for 20 percent and 17.5
percent, respectively, and ages 61 years and over accounted for 15 percent of household assets, which
were mainly real estate. The estate itself was 52.5 percent. Living relatives accounted for 26.25 percent,
and rental housing accounted for 21.25 percent of the people. Employed farmers accounted for 47.5
percent, followed by services, which accounted for 22.5 percent. 20 percent owned general businesses
and trade accounted for 10 percent. The most common revenue earnings were between90,001-100,000
baht per year, equivalent to 30 percent. Minor earning more than 100,001 baht per year, represented 22.5
percent; revenue between 80,001- 90,000 baht represented 20 percent, and income between 70,00180,000 baht represented 15 percent. Earnings less than 70,000 baht represented 12.5 percent. The cost to
income equivalent figure was 62.5 percent, followed by spending less than income as a percentage
24.48,and minimum expenses than income was 13.02 percent. Subscribers must adopt the child to be
adopted 1- 2 people 62.5 percent, followed by two more people to adopt children accounted for 17.71
percent, and minimal to no child care accounted for 14.06 percent.People with savings, savings
accounted for 48 percent and 52 percent have no savings scheme savings on the most popular deposit
the bank, represented60.94 percent, followed by the purchase of Lottery or Lottery BAAC. 20 percent of
savings was in the form of life insurance. 18 percent of savings was in the form of play shared among
relatives or acquaintances, which accounted for 13.02 percent, and the savings in the form of investments
in various funds represented6.25 percent, For the reasons of savings to create a future for most families,
represented51.04 percent. Minor emergencies represented36.46 percent, and the minimum to get a tax
break was 12.5 percent. Factors affecting the savings of the population of residents in Klong were linked
with Phutthamonthon, Nakhon Pathom Savings products. The savings were safe, did not decline in value
in 80percent of cases;41.67 percent, followed by the return on investment of 55 percent;28.65 converted
into cash easily 35 percent 18.23 and had a final offer. 22 people were selected, representing 11.45
percent of the institution's location. Convenient location represented the greatest number of 140 people,
representing 72.92 percent, followed by a clean, modern facility, and parking,52 people, representing
27.08 percent of the market promotion of financial institutions. Most of the people valued gift giving
when it contacted the savings institution,74 percent, 38.54valued activities to stimulate savings of 60
percent, 31.25valued campaigning savings through the medium of 38 percent.19.79, the document which
described the benefits of saving were valued by20 per cent 10.42.
Keywords: Savings, factors affecting savings.
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บทนํา
สํานักงานสถิติแหงชาติ สรุปผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในชวง 6 เดือนแรก ของป 2558(
มกราคม - มิถุนายน)ผลการสํารวจในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 พบวาครัวเรือนในประเทศไทย มีรายไดและคาใชจายเฉลี่ย
เดือนละ 27,545 และ 21,818 บาทตามลําดับสัดสวนของคาใชจายตอรายไดประมาณรอยละ 79.2 มีหนี้สินเฉลี่ย 163,276
ซึ่งคิ ดเปน 5.9 เทาของรายไดสําหรั บการกระจายรายไดของครัวเรือนทั่ วประเทศดีขึ้น คื อเมื่อแบง ครัวเรื อนทั่วประเทศ
ออกเปน 5 กลุมเทาๆ กัน พบวากลุมที่มีรายไดต่ําสุด มีสวนแบงของรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 6.0 เปน 6.8 ขณะที่กลุมที่มีรายได
สูงสุดมีสวนแบงของรายไดลดลงจากรอยละ 46.8 เปน 45.2(http://service.nso.go.th/nso สืบคน ณ 17 ตุลาคม 2559
ในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 ครัวเรือนทั่วประเทศมีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 21,818 บาท คาใชจายรอยละ 33.6
เปนคาอาหารและเครื่องดื่ ม(ซึ่งในจํ านวนนี้ มีค าเครื่องดื่ ม ที่เป นแอลกอฮอล รอยละ 0.7) รองลงมาเปนคา ที่อยู อาศัย และ
เครื่องใชภายในบานรอยละ 20.3 คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะรอยละ 18.3 ของใชสวนบุคคล/เครื่องนุงหม/
รองเทารอยละ 6.4ใชในการสื่อสารรอยละ 3.3 ใชเพื่อการศึกษา คาเวชภัณฑ/คารักษาพยาบาล และการบันเทิง/การจัดงาน
พิธี คือรอยละ 1.7 1.5 และ 1.2 กิจกรรมทางศาสนามีเพียงรอยละ 1.1 ในสวนของคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค
เชนคาภาษีของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบง/หวย ดอกเบี้ย พบวามีการใชจายสูงถึงรอยละ 12.6แผนภูมิ 2 รอย
ละของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจาย (ป 2558)

ภาพที่ 1.1 แสดงรอยละของรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามแหลงที่มาของรายได (ป 2558)
นอกจากปญหาหนี้ครัวเรือนจะกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไปแลว เนื่องจากสรางภาระ
คาใชจายแกประชาชนมากขึ้น จนเบียดเบียนการบริโภคแลว หนี้ครัวเรือนยัง “เบียดเบียนการออม” ของประเทศ เนื่องจาก
ครัวเรือนตองกันเงินสวนหนึ่งมาชําระหนี้ หรือในกรณีที่รายไดซึ่งรวมเงินกูแลวไมเพียงพอตอรายจาย ครัวเรือนจะตองกอหนี้
เพิ่มจนไมสามารถออมเงินได สุดทายยอมสงผลใหประเทศไมสามารถลงทุนเพิ่มโดยอาศัยแหลงเงินทุนในประเทศไดอยาง
เพียงพอนอกจากนี้ โครงสรางประชากรที่มีแนวโนมมีผูสูงอายุมากขึ้น นโยบายการสงเสริมเพื่อวางแผนการออมจึงเปนเรื่อง
สําคัญเพื่อรองรับชีวิตบั้นปลายที่อายุยืนยาวมากขึ้นเชนกัน
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ภาพที่ 1.2 รอยละของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจาย (ป 2558)

จากขอมูลรายไดประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2556 แบบปริมาณลูกโซ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน ระบุวาการออมของประเทศ “เริ่ม” ไมเพียงพอตอการลงทุนในชวง 2 ปที่
ผานมา หลังจาก 6 ปกอนหนาที่การออมมีมากกวาการลงทุนมาโดยตลอด (เกินดุล) ทําใหมี “ชองวางการออมและการลงทุน”
ในป 2556 ขาดดุล 63,667 ลานบาท ขณะที่ปกอนหนานี้ขาดดุล 45,070 ลานบาท สงผลให 2 ปที่ผานมาขาดดุลสะสม
108,737 ลานบาท และถายอนหลัง 5 ปของการออมและการลงทุนในประเทศไทย ตั้งแต 2551-2556 พบวาการออมเบื้องตน
เพิ่มขึ้น 6.7 แสนลานบาท แตถาเทียบกับจีดีพีกลับลดลง 2.1% จาก 29.1% ของจีดีพี เปน 27% นอกจากนี้ เฉพาะการออม
ของครัวเรือนกลับลดลงถึง 2 แสนลานบาท ขณะที่การลงทุนรวมชวง 5 ปที่ผานมาเพิ่มขึ้น 8.3 แสนลานบาท
จากขอมูลขางตนผูวิจัยจึงเกิดความสนใจทําการวิจัยเรื่องแนวทางสงเสริมการออมของครัวเรือน ในตําบลคลองโยง
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมซึ่งเปนพื้นที่ ที่หนวยงานผูวิจัยทํางานไดยายแหลงที่ตั้งมาตั้งแตปพ.ศ. 2558 โดยผูวิจัยหวัง
เปนอยางยิ่งวาผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอประชาชนในพื้นที่ และหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําผลจากการ
วิจัยไปใชเปนแนวทางในการวางแนวทางการสงเสริมการออม
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการออมของครัวเรือนใน ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการออมของครัวเรือนใน ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

813

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เปนประชากรตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยไมจํากัดเพศ
อายุ อาชีพ ฯลฯจํานวน 8,788 คน ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1.1 จํานวนประชากรตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
หมูที่
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
หมูที่ 1 บานคลองโยง
423
586
688
1274
หมูที่ 2 บานชัยขันธ
83
152
123
275
หมูที่ 3 บานแหลนหาย
196
309
376
685
หมูที่ 4 บานวัดมะเกลือ
861
1036
1083
2119
หมูที่ 5 บานดอนทอง
905
740
804
1544
หมูที่ 6 บานคลองโยงใหม
646
794
901
1695
หมูที่ 7 บานเจริญสุข
258
296
311
607
หมูที่ 8 บานสหกรณ
132
285
299
584
รวม
3,507
4,200
4,588
8,788
ที่มา : www.khlongyong.go.thสืบคนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559
กลุมตัวอยางการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกจากประชากรตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมการ
วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของตัวอยางประชากรที่ระดับความมีนัยสําคัญ .05 (หรือ 2 σ Confidence Interval) และ
กําหนดขนาดของความคลาดเคลื่อน (e) เป นร อยละ + 5% ซึ่งจากจํานวนประชากรทั้งหมดจํานวน 8,788 คน นํ ามา
คํานวณหาขนาดของกลุ มตั วอยางที่เ หมาะสมและสามารถยอมรับ ไดเ พื่ อใช เ ปนตั วแทนของประชากรได ตามสูต ร Taro
Yamane ดังนี้
n

=

n
N
e

=
=
=

n

=

( )

ขนาดตัวอยาง
จํานวนประชากร 8,788 คน
คาความคลาดเคลื่อนที่ผูวิจัยตองกําหนดขึ้นมา ในที่นี้กําหนดให การ
ประมาณคารอยละมีความผิดพลาดไมเกิน 5%
,
,

( .

)

= 382.58 คน

ดั ง นั้ น ขนาดของกลุ ม ตั ว อย า งที ใ ช ใ นการวิ จัย คื อ 382.58 หรื อประมาณ 383 ตั วอย างและสํ ารองค า ความ
คลาดเคลื่อนไว 17 ตัวอยาง ดังนั้นจึงใชขนาดของตัวอยาง 400 ตัวอยาง
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Closed-ended
Questionnaire) โดยแบงเปน
สวนที1่ แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ของประชาชนในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐมดวยคําถามจํานวน 7 ขอคําถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ประเภทที่อยู
อาศัย อาชีพ ระดับรายได คาใชจาย จํานวนสมาชิกที่ตองอุปการะ (ไมมีรายไดเปนของตนเอง)
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สวนที่ 2 แบบสอบถามที่ เกี่ ยวกั บขอ มูลเกี่ย วกับ การออม ของประชาชนในตําบลคลองโยง อํ าเภอพุ ทธมณฑล
จังหวัดนครปฐมประกอบดวยคําถามจํานวน 3ขอคําถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับ ทานมีการ
ออมหรือไม รูปแบบการออม เหตุผลในการออม
สวนที่ 3 ป จจัย ที่ สง ผลต อการออมของประชากรของประชาชนในตํ า บลคลองโยง อํ าเภอพุ ท ธมณฑล จัง หวั ด
นครปฐมประกอบดวยคําถามจํานวน 4ข อคําถามดานผลิต ภัณฑการออมดานผลตอบแทนของการออมด านทํ าเลที่ตั้ง ของ
สถาบันการเงินดานการสงเสริมการตลาดของสถาบันการเงิน
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามเปนประชาชนในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมสวนใหญเปนหญิงมากกวา
ชาย มีอายุ 31-40 ป มากที่สุด รองลงมา คือ อายุ 41-50 ป อายุ 21-30 ป และ อายุ 51 - 60 ป เทากันและ มากกวา 61 ป
ตามลําดับประเภทที่อยูอาศัยครัวเรือนสวนใหญมีทรัพย สินที่เปนอสังหาริมทรัพย คือบานและที่ดินเปนของตัวเองมากที่สุด
รองลงมาคืออาศัยญาติพี่นอง และเชาอยูอาศัยนอยที่สุด ดานการประกอบอาชีพ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร
รองลงมาเปนการรับราชการ และ รับจางทั่วไป เจาของธุรกิจ และคาขาย ตามลําดับ ระดับรายไดมากที่สุดมีรายไดระหวาง
90,001-100,000 บาทตอป รองลงมามี รายได มากกว า 100,001 บาท รายได ระหวาง 80,001- 90,000 รายไดร ะหวาง
70,001- 80,000 และรายไดต่ํากวา 70,000 บาท นอยที่สุด ตามลําดับ คาใชจายของประชาชน มากที่สุดคือ คาใชจายกับ
รายได เสมอกัน รองลงมา คือคาใชจายนอยกวารายได และนอยที่สุดคือคาใชจายมากกวารายได จํานวนสมาชิกที่ตองอุปการะ
ของประชาชนในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สวนใหญมีบุตรที่ตองอุปการะ 1- 2 คน รองลงมาบุตรที่
ตองอุปการะมากกวา 2 คนและนอยที่สุดไมมีบุตรที่ตองอุปการะ
ขอมูลเกี่ยวกับการออมของผูตอบแบบสอบถาม
ประชาชนมีเงินออมคิดเปนรอยละ 48 และไมมีเงินออมคิดเปนรอยละ 52 รูปแบบการออมที่ประชาชนนิยมมาก
ที่สุดคือการฝากเงินกับธนาคาร คิดเปนรอยละ 60.94 รองลงมาคือการซื้อสลากออมสินหรือสลาก ธกส. คิดเปนรอยละ 20
การออมในรูปแบบการการทําประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 18 การออมในรูปแบบของการเลนแชรในหมูญาติ หรือคนรูจัก คิด
เปนรอยละ 13.02 และการออมในรูปแบบการลงทุนในกองทุนตางๆ คิดเปนรอยละ 6.25 ตามลําดับดานเหตุผลในการออม
เพื่อสรางอนาคตใหกับครอบครัวมากที่สุด รองลงมาเพื่อเหตุฉุกเฉิน และนอยที่สุดเพื่อไดรับการลดหยอนภาษี
ปจจัยที่สงผลตอการออมของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยที่สงผลตอการออมของประชากรของประชาชนในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดานผลิตภัณฑ
การออมผลิตภัณฑการออม เงินออมมีความปลอดภัยไมลดมูลคา มากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.67 รองลงมา ดานผลตอบแทน
ของการลงทุน คิดเปนรอยละ 28.65 เปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย คิดเปนรอยละ 18.23 และสุดทาย มีใหเลือกหลายรูปแบบคิด
เปนรอยละ 11.45 ดานทําเลที่ตั้งของสถาบันการเงิน ตั้งอยูในทําเลที่เดินทางสะดวกมากที่สุด คิดเปนรอยละ 72.92 รองลงมา
มีอาคารสถานที่สะอาดทันสมัย และมีที่จอดรถ คิดเปนรอยละ 27.08 ดานการสงเสริมการตลาดของสถาบันการเงิน มากที่สุด
คือมีของที่ระลึกแจกเมื่อเขาไปติดตอเรื่องการออม คิดเปนรอยละ 38.54 รองลงมา
การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนการออม คิดเปนรอยละ 31.25 การรณรงคการออมผานสื่อ คิดเปนรอยละ 19.79 และสุดทาย
การมีเอกสารอธิบายประโยชนของการออม คิดเปนรอยละ 10.42
สรุปผล
จากผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการออมของครัวเรือนใน ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สามารถสรุปไดวา เพศหญิงมีรูปแบบของการออมมากกวาเพศชายโดยมีรูปแบบการออมมากที่สุดคือการฝากเงินกับธนาคาร
ประชาชนที่มีการออมมากที่สุดคือ เจาของธุรกิจ และคาขาย และมีอสังหาริมทรัพยคือบานและที่ดินเปนของตนเองและออม
นอยที่สุดคือ กลุมเกษตรกรเชาอยูอาศัย โดยระดับรายไดที่มีการออมมากที่สุดมีรายไดระหวาง 90,001-100,000 บาท/ป และ
มีรายไดมากกวาค าใชจายมีจํานวนสมาชิกที่ตองอุปการะสวนใหญมี บุตรที่ ตองอุ ปการะ 1- 2 คนนั่นหมายถึง ภาระในการ

815

อุปการะ ดูแลบุตร มีไมมาก สวนวัตถุประสงคในการออมเพื่อสรางอนาคตใหกับครอบครัวดานปจจัยที่ส งผลตอการออมดาน
ผลิตภัณฑการออมผลิตภัณฑการออม คือความปลอดภัยไมลดมูลคา และดานทําเลที่ตั้งของสถาบันการเงิน ตั้งอยู ในทําเลที่
เดินทางสะดวกดานการสงเสริมการตลาดของสถาบันการเงิน มากที่สุดคือมีของที่ระลึกแจกเมื่อเขาไปติดตอเรือ่ งการออม
อภิปรายผล
ผูต อบแบบสอบถามซึ่ งเป นประชาชน ตํ าบลคลองโยง อํ าเภอพุ ทธมณฑล จัง หวั ดนครปฐม ส วนใหญ เ ปนหญิ ง
มากกวาชาย มีอายุ 31-40 ป มีอาชีพดานคาขาย และประกอบธุรกิจสวนตัว มีจํานวนสมาชิกที่มีภาระตองอุปการะ 1 - 2 คน
สวนใหญมีรายไดรวมเฉลี่ย90,001-100,000 บาท/ปมีรายได มากกวาคาใชจาย
และเลือกเงินออมมีความปลอดภัยไมลดมูลคาสถาบันการเงิน ตั้งอยูในทําเลที่เดินทางสะดวก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤศินีจิรศิลปศาสตร (2548) ที่พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชบริการออมเงิน
คือ ปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการทํางาน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายไดตอเดือน รายจายตอ
เดือน และมูลคาหุน และสอดคลองกับงานวิจัยของปรเมศวร วองพิริยพงศ (2551) ที่พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับขนาด
การออมและการลงทุน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณการลงทุน รายไดตอเดือน และภาระ
หนี้สินตอเดือน แต ไมสอดคลองกับ วรรณรา ชื่นวัฒนาและคณะ(2552) ที่พบวากลุมอาชีพเกษตรกรรมออมกับธกส./SME/
เฉพาะกิจอื่นๆ มากที่สุดรอยละ 40.7 อาชีพคาขาย ออมกับกรมธรรมประกันชีวิตมากที่สุดรอยละ 54.5 อาชีพรับราชการออม
กับกรมธรรมประกันชีวิตมากที่สุดรอยละ 71.7 อาชีพรับจางชั่วคราวออมกับธนาคารพาณิชยมากที่สุดรอยละ 47.3 อาชีพที่มี
เงินเดือนประจําออมกับกรมธรรมประกันชีวิตมากที่สุดรอยละ 57.5 อาชีพอื่นๆ ออมกับธนาคารพาณิชยมากที่สุดรอยละ 65.6
ขอเสนอแนะ
จากผลการทําวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการใหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ที่บางรายจะใหขอมูล
ที่ไมชัดเจน เกี่ยวกับรายรับ รายจาย และภาระหนี้สิน ดังนั้นในการขอขอมูลตางๆ อาจตองพึ่งพาผูนําชุมชน เพื่อใหไดขอมูลที่
แมนยํา
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.การศึ กษาครั้ง นี้ทํ าการศึกษาเฉพาะครั วเรือน ในตําบลคลองโยง อํ าเภอพุท ธมณฑล จั งหวัด นครปฐม เทานั้ น
การศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาใหครอบคลุมทุกตําบลในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อทําการเปรียบเทียบดู
วาในแตละตําบลมีความแตกตางกันอยางไร
2.ควรศึกษาเพื่อหาแนวทางการเพิ่มพฤติกรรมการออมและ ลดพฤติกรรมการกูยืม เพื่อแกปญหาหนี้สิน ให
ประชาชนดํารงชีวิตไดในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
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บทคัดยอ
การวิจัยศึกษาระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยาง มีจํานวน 150 คน
พบวาระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.61) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานความมีเหตุผล (คาเฉลี่ยเทากับ 3.88) และ ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว (คาเฉลี่ยเทากับ 3.66) มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานความพอประมาณ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.28) มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบ
ระดับ การปฏิบั ติ จํ าแนกตามป จจัย สวนบุค คลพบวา พนั กงานที่ มี เพศ อายุ ระดับ การศึกษา รายไดเ ฉลี่ ย ตอเดือน และ
สถานภาพทางเศรษฐกิจ ตางกัน มีระดับการปฏิบัติในภาพรวมแตกตางกันที่ระดับ .05 สวนพนักงานที่มี สถานภาพสมรส และ
สวนงานที่ปฏิบัติหนาที่ที่ตางกัน มีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การประปานครหลวง, พนักงาน, ลาดพราว
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Abstract
The research studied the level of performance in accordance with the Philosophy of Sufficiency
Economy and compared the level of performance of metropolitan waterworks authority employees in
the Philosophy of Sufficiency Economy at the Lad Phrao branch office classified by personal factors. The
samples were 150 employees. The results revealed that the level of the performance were at the high
level on an overall basis (mean = 3.61). Upon consideration, as an aspect basis, the reasonableness
aspect was (mean = 3.88) and the self-sufficiency aspect (mean = 3.66) were in the high level, while the
moderation aspect (mean = 3.28) was in the moderate level. When comparing the level of the
performance classified by the personal factors, the employees who have a different gender, age,
education, income per month, and economical status had a significant difference at a level of 0.05, while
the employees who have a different marital status and affiliated department had no significant difference
in performance in the Philosophy of Sufficiency Economy.
Keywords: Sufficiency economy philosophy, Metropolitan waterworks authority, Employee, Lad Phranch
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บทนํา
เศรษฐกิจพอเพียง (สุรชัย ขวัญเมือง, 2550) คือ การพึ่งตนเองใหได โดยยึดหลักของความพอเพียงทั้งทางความคิด
และการกระทําในการดําเนินชีวิต ประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองอยางสุจริต ไมโลภหรือไมตักตวงในระดับที่เกินความ
ตองการ จนตองเบียดเบียนผูอื่น หากแตเปนการยึดมั่นในหลักการดําเนินชีวิตที่อยูบนพื้นฐานของการรูจักตนเองและการ
พัฒนาตนเองกอนเปนพื้นฐาน จะเห็นไดวา คําวา เศรษฐกิจพอเพียง (Self Sufficiency Economy) จะใกลเคียงกับคําวาเศรษฐกิจ
พึ่งตนเอง (Self Reliance) โดยจุดแตกตางที่ชัดเจนคือ เศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเนนการควบคุมความตองการของตนเองใหมี
ลักษณะพอดี หรือพอใจในผลผลิตที่ตนเองมีความสามารถผลิตได ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิต
และวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในรัชกาลปจจุบันทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสก
นิกรชาวไทยมานานกวา 30 ป พระองคไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนา บนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความ
พอมีพอกิน พอใช ของคนสวนใหญ โดยใชหลักความพอประมาณ การคํานึงถึงการมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว และ
ทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอยางเปนขั้น เปนตอน ที่ถูกตองตามหลักวิชา และการมี
คุณธรรมเปนกรอบในการปฏิบัติ และการดํารงชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550,
หนา 3) ในชวงที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในป2540 นับเปนบทเรียนที่สําคัญที่ทําใหประชาชนเขาใจถึงผล
จากการพัฒนาที่ไมคํานึงถึงระดับความเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ โดยพึ่งพิงความรู เงินลงทุน จากภายนอกประเทศ
เปนหลัก โดยไมไดสรางความมั่นคงและเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันที่ดีภายในประเทศ ไมสามารถพรอมรับความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของปจจัยภายในและปจจัยภายนอก จนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจครั้งใหญ สงผลกระทบอยางรุนแรงตอ
สังคมไทย ในปจจุบันเศรษฐกิจอยูในภาวะซบเทรา ทําใหผูคนในประเทศจํานวนมากมีปญหาทางดานการเงิน และกอใหเกิด
ปญหาดานอื่นๆ ที่ตามมา รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญในการแกไขปญหาดังกลาวใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย
อยางเปนระบบ ดวยการกําหนดนโยบายดานการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานความเปนอยูของคนไทย ในทุกระดับ โดยการใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิด
ความรู ทักษะและเจตคติ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางสมดุล และยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550,
หนา1–2) ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแรงบันดาลใจที่จะศึกษา การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในชีวติ ประจําวันของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราว เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมได
การที่มนุษยไดแสดงพฤติกรรมตางๆออกมานั้น ยอมเกิดขึ้นมาจากแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมเหลานั้นออกมา
ในการตัดสินใจทําตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็เชนเดียวกัน คนที่จะตัดสินใจวาจะทําตามหรือไมทําตามก็ยอมเกิดขึ้นมาจาก
แรงจูงใจ ซึ่งมี หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของดั งตอไปนี้ คือ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับแรงจูง ใจ Maslow (1962) เชื่อว า
พฤติกรรมของมนุษยเปนจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนมของบุคคลในการคนหาเปาหมายที่จะทําใหชีวิตของเขา
ไดรับความตองการ ความปรารถนา และไดรั บสิ่งที่มี ความหมายตอตนเอง กระบวนการของแรงจู งใจเปนหัวใจของทฤษฎี
บุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อวามนุษยเปน “สัตวที่มีความตองการ” (wanting animal) และเปนการยากที่มนุษยจะ
ไปถึงขั้นของความพึงพอใจอยางสมบูรณ ในทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะไดรับความ
พึงพอใจและเมื่ อบุคคลได รับความพึ งพอใจในสิ่งหนึ่ งแลวก็จะยังคงเรีย กรองความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ตอไป ลําดับขั้นความ
ตองการของมนุษย ( The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation ) Maslow เรียงลําดับความตองการ
ของมนุษยจากขั้นตนไปสูความตองการขั้นตอไปไวเปนลําดับดังนี้ คือ ความตองการทางดานรางกาย ( Physiological needs
) ความตองการความปลอดภัย ( Safety needs ) ความตองการความรักและความเปนเจาของ ( Belongingness and love
needs ) ความตองการไดรับความนับถือยกยอง ( Esteem needs ) และ ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง ( Selfactualization needs )
ทฤษฎีความคาดหวัง (The Expectancy Theory) ของ วรูม (Oliver, R., 1974) กลาววา บุคคลเลือกการรับรู
ตามความคาดหวัง รางวัลที่คาดวาจะไดรับในดานงาน บุคคลจะเลือกทํางานในระดับที่ผลออกมาไดรับผลประโยชนมากที่สุด
เขาจะทํางานหนักถาเขาคาดหวังวาความพยายามของเขาจะนําไปสูรางวัลที่เขาตองการ ในดานรายรับหรือตําแหนงที่สูงขึ้น
ระดั บการผลิตของบุคคลจะขึ้นอยู กับแรงผลักดัน 3 ประการคื อ เปาหมายของบุ คคลนั้น ความเขาใจหรือการรับ รูใ น
ความสัมพันธระหวางผลผลิตและการประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย และ การรับรูในความสามารถของเขาวาจะมีอิทธิพลมาก
นอยเพียงใดตอระดับผลผลิต
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ทฤษฎีการตั้งเปาหมาย ( The Goal-Setting Theory of Locke ) ของลอก (Locke, 2006)อธิบายวา แรงจูงใจ
เบื้องต นในการทํ างานเกิด จากความปรารถนาที่จะไปสู ความสํ าเร็จของเป าหมายที่ตั้ งไว เปาหมายที่ตั้ง ไว ตองการเวลา มี
ความสําคัญที่จะชี้แนวทางพฤติกรรมที่บุคคลจะตองกระทําอยางมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับ
ตัวแปรตาม เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ประปา สาขาลาดพราว
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บั ติ ต ามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพนั กงานการประปานครหลวง
สํานักงานประปา สาขาลาดพราว
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ กษาวิ จัย เรื่ อง การปฏิ บั ติ ต ามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพนั กงานการประปานครหลวง
สํานักงานประปา สาขาลาดพราว ครั้งนี้ เปนการวิ จัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ ใชใ นการวิจัยครั้ งนี้ คื อ พนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว จํานวน 200 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแ บบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มาเอง
ภายใตแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 3 ตอน
ตอนที่ 1 ไดแก ปจจัยสวนบุคคล เปนคําถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได หนวยงานที่สังกัด ตําแหนง และ
สถานภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนขอคําถาม 21 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงขอเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผูวิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี นิยามศัพท และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาตํารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ รวมทั้งแหลงขอมูลอื่นๆ ตลอดจนพิจารณาแบบสอบ สอบของงานวิจัยที่เ กี่ยวของ
แลวนํามาสรางแบบสอบถามใหสอดคลองและครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย
2. ผูวิจัยไดนําเครื่องมือเพื่อไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
3. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธเพื่อคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ และขอวาม
อนุเคราะห ผูจัดการสํานักงานประปา สาขาลาดพราว ในการแจกแบบสอบถาม
5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จากนั้นนําเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง และ
นํามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม เพื่อใหครอบคลุมในแตละดานและครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยแลว หลังจากนั้น
นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชสูตรของแฮมเบลตัน (Hambleto, 1977, p.88)
6. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับประชากรที่ศึกษา จํานวน 30 คน แลวรวบรวมแบบสอบถามดังกลาวมาวิเคราะหหาคาความ
เชื่อถือได หาคาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีการของครอนบัค (Cronbach) อางถึงใน ศุภกิจ สานุรัตย, 2546, หนา 52) จากสูตร หา
คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficience) โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรสําหรับ
คอมพิวเตอร คือ SPSS for Windows ในการวิเคราะหไดคาความเชื่อมั่น
7. ไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
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ผลการวิจัย
การวิจัยภาคตัดขวาง(Cross sectional study) เรื่อง การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราว ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาวิจัยออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได หนวยงานที่สังกัด
ตําแหนง และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว โดยมีเกณฑการประเมินระดับการปฏิบัติตาม 3 ดาน คือ ดานความพอประมาณใน
การดําเนินชีวิต ดานความมีเหตุผลในการดําเนินชีวิต และดานระบบภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล มีรายละเอียดในแตละสวน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยาง

1. เพศ
2. อายุ

จํานวน (n=150 คน)

ปจจัยสวนบุคคล
ชาย
หญิง

นอยกวา 21 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
มากกวา 40 ป
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ตารางที่ 1 (ตอ)
ปจจัยสวนบุคคล

ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
4. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส/อยูเปนคู
หยา/แยกกันอยู
หมาย
5. รายได

ตั้งแต 10,000 บาท/เดือน ลงมา
10,001 - 20,000 บาทตอเดือน
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รอยละ

75
75

50.0
50.0

2
36
52
60

1.3
24.0
34.7
40.0

3
4
13
28

2.0
2.7
8.7
18.7

จํานวน (n=150 คน)

รอยละ

71
31

47.3
20.7

73
63
6
8

48.7
42.0
4.0
5.3

5
67

3.3
44.7

20,001 - 30,000 บาท/เดือน
30,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
6. สวนงานที่ปฏิบัติหนาที่
กองธุรกิจบริการ
กองบริการ
กองบํารุงรักษา
กองรายได
7. ตําแหนงงาน
พนักงาน
ตัวแทน
ลูกจาง
หัวหนางาน
8. สถานภาพทางเศรษฐกิจ
รายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ
รายไดมากกวารายจายแตไมมีเงินเหลือเก็บ
รายไดมากกวารายจายและมีหนี้
รายไดพอๆกับรายจาย
รายไดนอยกวารายจายแตไมมีหนี้
รายไดนอยกวารายจายและมีหนี้

29
49

19.3
32.7

15
38
52
45

10.0
25.33
34.67
30.0

96
11
16
27

64.0
7.3
10.7
18.0

37
17
11
31
20
34

24.7
11.3
7.3
20.7
13.3
22.7

จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางเปน เพศชายและเพศหญิง เทากัน คือมีอยางรอยละ 50 อายุสวนใหญมีอายุ
มากกวา 45 ป คิดเปนรอยละ40 การศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 47.30 สถานภาพสวนใหญ โสด คิดเปน
รอยละ 48.70 สวนใหญมีรายตอเดือน ตั้งแต 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.80 สวนใหญปฏิบัติหนาที่ในสวนงาน
กองบํารุง รักษา คิดเป นร อยละ 34.67 ตําแหน งงานสวนใหญเ ปนพนักงาน คิดเป นรอยละ 64.00 ส วนใหญรายไดม ากกว า
รายจายและมีเงินเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ 24.70
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราว
ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขา
ลาดพราว
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความพอประมาณ
ดานความมีเหตุผล
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว
รวม

X

3.28
3.88
3.66
3.61

S.D.
0.604
0.646
0.710
0.564

แปลผล
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราว ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.61, S.D. = 0.564) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานความมีเหตุผล ( X = 3.88, S.D. = 0.646) และดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ( X = 3.66, S.D. = 0.710) มี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานความพอประมาณ ( X = 3.28, S.D. = 0.604) มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 3 ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขา
ลาดพราว ดานความพอประมาณ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. พนักงานและครอบครัว รักษาสุขภาพใหแข็งแรง และ อยูหางไกลยาเสพติด
และอบายมุข
2. พนักงานและครอบครัวรวมทํากิจกรรมทางศาสนาของพนักงาน
3. พนักงานดําเนินชีวิตโดยการรูจักพอเพียง ไมทะเยอทะยาน
จนเกินตัว
4. พนักงานไมกอหนี้โดยไมจําเปนและเกินกําลัง
5. พนักงานเรียนรูรายรับรายจายของตนเองโดยการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน
6. พนักงานลดรายจาย โดยการทําของที่ใชอยูเปนประจํา เชน
ทําน้ํายาลางจานใชเอง
7. พนักงานปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก และ ปลูกไมผล ไวบริโภค
ในครัวเรือน
รวม

X

4.19

S.D.
1.019

แปลผล
มาก

4.03
3.79

0.976
0.952

มาก
มาก

3.72
2.91

1.050
1.206

2.33

1.201

มาก
ปาน
กลาง
นอย

2.02

1.138

นอย

3.28

0.604

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจาณาเป นรายขอระดับการปฏิบัติตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราว ดานความพอประมาณ อยูในระดับปานกลาง ( X = 4.36) และขอที่มี
คาเฉลี่ยระดับการปฏิบัติเรียงจากมากไปนอยคือ พนักงานและครอบครัว รักษาสุขภาพใหแข็งแรง และ อยูหางไกลยาเสพติด
และอบายมุข ( X = 4.19), พนักงานและครอบครัวรวมทํากิจกรรมทางศาสนาของพนักงาน ( X = 4.03), พนักงานดําเนินชี
วิวโดยการรูจักพอเพียง ไมทะเยอทะยานจนเกินตัว ( X = 3.79), พนักงานไมกอหนี้โดยไมจําเปนและเกินกําลัง ( X = 3.72),
พนักงานเรียนรูรายรับรายจายของตนเองโดยการจัดทําบัญชีครัวเรือน ( X = 2.91), พนักงานลดรายจาย โดยการทําของที่ใช
อยูเปนประจํา เชน ทําน้ํายาลางจานใชเอง ( X = 2.33) และพนักงานปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก และ ปลูกไมผล ไวบริโภคใน
ครัวเรือน ( X = 2.02) ตามลําดับ
ตารางที่ 4 ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขา
ลาดพราว ดานความมีเหตุผล
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. พนักงานดําเนินชีวิตและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
2. พนักงานใชสติปญญาและเหตุผลไตรตรองหาสาเหตุเพื่อแกไขปญหาตางๆ
3. พนักงานใฝหาความรูเพื่อนํามาใชประโยชนในการดําเนินชีวิต
4. พนักงานมีสวนรวมสืบทอดประเพณีอันดีงามในชุมชน
5. พนักงานตระหนักใหรายจายและรายไดของทานอยูในสัดสวนที่เหมาะสม
6. พนักงานมีการลดคาใชจายที่ฟุมเฟอยในตนเองและครอบครัวอยางจริงจัง
7. พนักงานและครอบครัวใชทรัพยากรทุกชนิดอยางคุมคาและประหยัด
รวม
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X

4.09
4.05
3.95
3.86
3.85
3.68
3.67
3.88

S.D.
0.838
0.749
0.805
0.905
0.760
0.958
0.936
0.646

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจาณาเปนรายขอระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว ดานความมีเหตุผล อยูในระดับมาก ( X = 3.88) และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ
การปฏิ บัติ เรี ยงจากมากไปนอยคื อ พนั กงานดําเนิ นชี วิต และปฏิบั ติต ามหลั กธรรมทางศาสนา( X = 4.09), พนักงานใช
สติปญญาและเหตุผลไตรตรองหาสาเหตุเพื่อแกไขปญหาตางๆ ( X = 4.05), พนักงานใฝหาความรูเพื่อนํามาใชประโยชนใน
การดําเนินชีวิต ( X = 3.95), พนักงานมีสวนรวมสืบทอดประเพณีอันดีงามในชุมชน ( X = 3.86), พนักงานตระหนักให
รายจ ายและรายไดของทานอยูใ นสัด สวนที่เหมาะสม ( X = 3.85), พนักงานมี การลดค าใช จายที่ ฟุมเฟอยในตนเองและ
ครอบครัวอยางจริงจัง ( X = 3.68) และพนักงานและครอบครัวใชทรัพยากรทุกชนิดอยางคุมคาและประหยัด ( X = 3.67)
ตามลําดับ
ตารางที่ 5 ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขา
ลาดพราว ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
S.D.
แปลผล
X
1. พนักงานมีความเชื่อวา การทําดีจะไดรับสิ่งที่ดี และ การทําชั่วจะไดรับสิ่ง
4.15
0.946 มาก
ไมดีกลับคืนมา
2. พนักงานมีความตั้งใจและสงชําระหนี้ไดดี
4.01
0.912 มาก
3. พนักงานใชหลักประชาธิปไตยในการอยูรวมกันกับครอบครัว
3.93
0.939 มาก
4. พนักงานออมเงินเพื่อเปนทุนสํารองยามฉุกเฉินและเปนหลักประกันใน
3.65
1.074 มาก
อนาคต
0.892 มาก
5. พนักงานศึกษาหาความรูใหเทาทันสถานการณ ในการประกอบอาชีพของ
3.58
ทาน
6. พนักงานมีเงินประกันชีวิต หรือ เงินณาปนกิจ ที่มากกวาหนี้สินของทานใน
3.39
1.086 ปาน
ปจจุบัน
กลาง
7. พนักงานประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับตนเองและครอบครัว
2.95
1.273 ปาน
กลาง
รวม
มาก
3.66
0.710
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจาณาเปนรายขอระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวอยูในระดับมาก ( X = 3.66) และขอที่มี
คาเฉลี่ยระดับการปฏิบัติเรียงจากมากไปนอยคือ พนักงานมีความเชื่อวา การทําดีจะไดรับสิ่งที่ดี และ การทําชั่วจะไดรับสิ่งไมดี
กลับคืนมา( X = 4.15), พนักงานมีความตั้งใจและสงชําระหนี้ไดดี ( X = 4.01), พนักงานใชหลักประชาธิปไตยในการอยู
รวมกันกับครอบครัว ( X = 3.93), พนักงานออมเงินเพื่อเปนทุนสํารองยามฉุกเฉินและเปนหลักประกันในอนาคต ( X = .65),
พนักงานศึกษาหาความรูใหเทาทันสถานการณ ในการประกอบอาชีพของทาน ( X = 3.58), พนักงานมีเงินประกันชีวิต หรือ
เงินณาปนกิจ ที่มากกวาหนี้สินของทานในปจจุบัน ( X = 3.39) และพนักงานประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับตนเอง
และครอบครัว ( X = 2.95) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราว จําแนกตามเพศ
เพศ
การทดสอบ
ชาย
หญิง
การปฏิบัติตาม
t
Sig.
n
S.D.
n
S.D.
x̅
x̅
โดยภาพรวม
75 3.46 0.533 75 3.76 0.559 -3.376 0.001**
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

825

จากตารางที่ 6 พบวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราว ที่มีเพศตางกัน มีระดับการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 7 ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขา
ลาดพราว จําแนกตามอายุ
การปฏิบัติตาม
ชวงอายุ
n
S.D.
x̅
โดยภาพรวม
ต่ํากวา 31 ป
38
3.43
0.673
31 - 40 ป
52
3.53
0.513
มากกวา 40 ป
60
3.79
0.484
ตารางที่ 8 คาสถิติของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว จําแนกตามอายุ
การปฏิบัติตาม
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
โดยภาพรวม
ระหวางกลุม
3.468
2
1.73
5.782
0.004**
ภายในกลุม
44.082 147
0.30
รวม
47.550 149
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน
การประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว จําแนกตามอายุพบวา พนั กงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ประปา สาขาลาดพราวที่มีอายุตางกันมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่ งมีความ
แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 จึ ง ทํ า การวิ เ คราะห ค วามแตกต า งของค า เฉลี่ ย รายมี คู
ดวยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’) ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 เปรีย บเทีย บระดั บการปฏิบั ติต ามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงโดยภาพรวมของพนั กงานการประปา
นครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว จําแนกตามอายุดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)
อายุ
(2)
(3)
คาเฉลี่ย ( X )
คาเฉลี่ย ( X )
3.53
3.79
(1) ต่ํากวา 31 ป
3.43
0.66
0.008*
(2) 31 - 40 ป
3.53
0.052
3.79
(3) มากกวา 40 ป
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 9 พบวา พนักงานที่มีอายุ ต่ํากวา 31ป กับ มากกวา 40ป มีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว จําแนกตามระดับการศึกษา
การปฏิบัติตาม
ชวงอายุ
n
S.D.
x̅
โดยภาพรวม
ต่ํากวาปริญญาตรี
48
3.50
0.477
ปริญญาตรี
71
3.57
0.564
สูงกวาปริญญาตรี
31
3.85
0.633
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ตารางที่ 11 คาสถิติของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว จําแนกตามระดับการศึกษา
การปฏิบัติตาม
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
โดยภาพรวม
ระหวางกลุม
2.477
2
1.238
4.039
0.020*
ภายในกลุม
45.073 147
0.307
รวม
47.550 149
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน
การประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราว จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา พนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาลาดพราวที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวม
แตกตางกัน ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนราย
คูดวยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’) ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมของพนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว จําแนกตามระดับการศึกษาดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)
ระดับการศึกษา
(2)
(3)
คาเฉลี่ย ( X )
3.57
3.85
คาเฉลี่ย ( X )
(1) ต่ํากวาปริญญาตรี
3.50
0.77
0.025*
(2) ปริญญาตรี
3.57
0.071
(3) สูงกวาปริญญาตรี
3.85
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 12 พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรีมีระดับการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว จําแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
การทดสอบ
อยูเดี่ยว
อยูคู
การปฏิบัติตาม
t
Sig.
n
S.D.
n
S.D.
x̅
x̅
โดยภาพรวม
87 3.56 0.579 63 3.66 0.543 -1.032 0.304
จากตารางที่ 13 พบวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราว ที่มี สถานภาพสมรส
ตางกัน มีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมตางกัน
ตารางที่ 14 ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา
สาขาลาดพราว จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
การปฏิบัติตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
n
S.D.
x̅
โดยภาพรวม
นอยกวา 20,001 บาท
72
3.51
0.558
20,001 – 30,000 บาท
29
3.41
0.572
มากกวา 30,000 บาท
49
3.87
0.481
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ตารางที่ 15 คาสถิติของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
การปฏิบัติตาม
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
โดยภาพรวม
ระหวางกลุม
5.097
2
2.548
8.824
0.000**
ภายในกลุม
42.453 147
0.289
รวม
47.550 149
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะห พบวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราวที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตางกันมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จึงทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’) ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมของพนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)
(2)
(3)
ระดับการศึกษา
คาเฉลี่ย ( X )
คาเฉลี่ย ( X )
3.41
3.87
0.736
0.002*
(1) นอยกวา 20,001 บาท
3.51
(2) 20,001 – 30,000 บาท
3.41
0.002*
(3) มากกวา 30,000 บาท
3.87
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบพบวา พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดื อน นอยกวา 20,001 บาท กับ มากกวา 30,000 บาท
และ พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท กับ มากกวา 30,000 บาทมีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 20,001 บาท ( X = 3.51) มีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ต่ํากวา พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 30,000บาท ( X = 3.87) และ
พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท ( X = 3.41) มีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ต่ํากวา พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 30,000บาท ( X = 3.87)
ผลการเปรียบเทียบ พบวา
พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ กับ พนักงานที่มีรายไดมากกวารายจายและมีหนี้ มีระดับ
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานที่มีรายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ กับ พนักงานที่มีรายไดพอๆกับรายจาย มีระดับการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ กับ พนักงานที่มีรายไดนอยกวารายจายแตไมมีหนี้ มีระดับ
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ กับ พนักงานที่มีรายไดนอยกวารายจายและมีหนี้ มีระดับ
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปราย
ผลการศึ กษาการปฏิบั ติต ามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงของพนักงานการประปานครหลวง สํ านั กงาน
ประปา สาขาลาดพราว สามารถสรุปไดดังนี้ เปนเพศชายและหญิงในจํานวนที่เทากันคืออยางละ รอยละ 50 สวนใหญมีอายุ
มากกวา 40 ป คิดเปนรอยละ 40 สวนใหญมีการศึกษา ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 47.3 มีสถานภาพสมรสเปนโสด คิดเปน
รอยละ 78.7 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตั้งแต 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.7สวนใหญเปนพนักงานในสวนงานกอง
บริการ คิดเปนรอยละ 32.0 มีตําแหนงงานเปนพนักงาน คิดเปนรอยละ 64.0 และ มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ เปนแบบ รายได
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มากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ 24.7ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน
การประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.61) เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานความมีเหตุผล (คาเฉลี่ยเทากับ 3.88) และ ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว (คาเฉลี่ยเทากับ 3.66) มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานความพอประมาณ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.28) มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบ
ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน สํานักงานประปา สาขาลาดพราวที่มีเพศตางกันมีระดับ
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01พนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราวที่มีอายุตางกันมีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา พนักงานที่มีอายุ ต่ํากวา 31ป กับ มากกวา 40ป มี
ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05พนักงานการประปา
นครหลวง สํ านั กงานประปา สาขาลาดพราวที่ มีร ะดั บการศึกษาต างกันมีร ะดั บการปฏิ บัติ ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษา ต่ํา
กวาปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรีมีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราวที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีระดับการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราวที่
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 20,001 บาท กับ มากกวา 30,000
บาท และ พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท กับ มากกวา 30,000 บาทมีระดับการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ประปาสาขาลาดพราวที่ปฏิบัติหนาที่ในสวนงานที่ตางกัน มีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตาง
กัน พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาลาดพราวที่มีตําแหนงงานตางกันมีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยงแตกต างกั นอยางมี นัย สําคั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.01 เมื่ อเปรี ยบเที ยบเปนรายคู พบวา พนักงานที่ มี
ตําแหนงเปนพนักงาน กับหัวหนางาน มีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมี นัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราวที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจตางกันมี
ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบ
เปนรายคู พบวา พนั กงานที่มีร ายไดมากกวารายจ ายและมีเ งินเหลือเก็ บ กับ พนั กงานที่มีร ายไดมากกวารายจ ายและมีห นี้
พนักงานทีม่ ีรายไดพอๆกับรายจาย พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ มีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานที่มีรายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือ
เก็บ กับ พนักงานที่มรี ายไดนอยกวารายจายแตไมมีหนี้ มีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ กับ พนักงานที่มีรายไดนอยกวา
รายจายและมีหนี้ มีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ประปา สาขาลาดพราวผูวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจ ซึ่งจะนํามาอภิปรายดังนี้
1. ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา
สาขาลาดพราว ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา
สาขาลาดพร าว ในภาพรวมอยูใ นระดับ มาก (คาเฉลี่ย เท ากั บ 3.61) เมื่ อพิ จารณาเปนรายดานพบว า ดานความมี เหตุผ ล
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.88) มีการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว (คาเฉลี่ยเทากับ 3.66) และ ดานความ
พอประมาณ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.28) ตามลําดับ ซึ่งในแตละดานมีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้ 1)ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพี ยงของพนักงานการประปานครหลวง สํ านั กงานประปา สาขาลาดพราวในด านความมีเ หตุ ผล พบว า
ประเด็นที่พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว ปฏิบัติตามมากที่สุด คือ การดําเนินชีวิตและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมทางศาสนา ซึ่งอาจจะเกิดจากพนักงานสวนใหญมีอายุมากกวา 40 ป ซึ่งถือวาเปนคนวัยกลางคนขึ้นไปที่มักจะ
เขารวมทํากิจกรรมและปฏิบัติตามหลักธรรมศาสนา สอดคลองกับผลการศึกษาของ ชญานี ไมเออร (2552) เรื่อง การมีสวน
รวมในกิจกรรมทางสังคมของผูสูงอายุในจังหวัดประทุมธานี ที่พบวา กิจกรรมที่คนยิ่งมีอายุมากขึ้นมักจะเข ารวมคือกิจกรรม
การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของแตละศาสนา 2)การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลในขอนี้เปนการแสดงใหเห็ นวา
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ปจจั ยส วนบุ คคลใดที่ ส งผลต อระดั บ การปฏิ บั ติต ามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ย งของพนั กงานการประปานครหลวง
สํานั กงานประปา สาขาลาดพร าว พบว ามี บางปจจัยที่มี ผลตอระดับ การปฏิ บัติ ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราวไดแก เพศ อายุระดับการศึกษา รายได ตําแหนงงาน และ
สถานภาพทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ สถานภาพ และ หนวยงานที่สังกัด ไมมีผลตอระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว ซึ่งสามารถอภิปราย ไดดังนี้ 1) ปจจัยสวนบุคคลดาน
เพศมีผลตอระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ประปา สาขาลาดพร าว จากข อมู ลพบวา พนักงานชายมี ระดับ การปฏิ บัติ ต ามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ต่ํ ากว า
พนักงานหญิง ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา พนักงานสวนใหญอยูในวัยกลางคน ซึ่งผูหญิงที่อยูในวัยกลางคนมักจะเปนแมบาน
ที่ตองดูแลการใชจายใหพอเพียงในครอบครัว ดังนั้น พนักงานที่เปนเพศหญิงจึงมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งมากกว าพนั กงานที่ เ ป นเพศชาย การที่ ผู ห ญิ ง ที่ เ ป นแม บ านมั กจะใช จายอย างระมั ด ระวั ง ก็ เ นื่ องจากต องการให
ครอบครัวมีอาหารการกินที่ดีและอยูอยางไมลําบาก ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีลําดับความตองการ โดย อับราฮัม มาสโลว ที่กลาว
วา มนุษยมีความตองการพื้นฐานในเรื่องอาหารและที่อยูอาศัย และ สอดคลองกับทฤษฎีความคาดหวังของ วรูม (Vroom) ที่
กลาววา บุคคลเลือกการรับรูตามความคาดหวัง รางวัลที่คาดวาจะไดรับจากการกระทํา บุคคลจะเลือกกระทําในระดับที่ผล
ออกมาไดประโยชนมากที่สุด ดังนั้น เมื่อพนักงานเพศหญิงมีความคาดหวังอยากใหครอบครัวมีอาหารการกินที่ดีแ ละอยูอยาง
ไมลําบากจึงเลือกที่จะปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการศึ กษาในครั้งนี้ พ นั กงานการประปานครหลวง สํ านั กงานประปาสาขาลาดพร าว จํ าเป นต อง
พิจารณาเพื่อยกระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานใหสูงขึ้น คือ การใชทรัพยากรทุกชนิด
อยางคุมคาและประหยัดของพนักงานและครอบครัว เนื่องจากการปฏิบัติเชนนี้จะชวยลดคาใชจายในครัวเรือนของพนักงาน
ถึงแมในเรื่องนี้จะมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แตก็อยูในระดับที่นอยที่สุดในดานความมีเหตุผล ดังนั้ นจึงควรจัดทํากิจกรรม
เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานและครอบครัวใชทรัพยากรทุกชนิดอยางคุมคาและประหยัดใหมากขึน้
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บทคัดยอ
การประปานครหลวง สํานักงานใหญ เปนหนวยงานหลักที่เนนการบริหารองคกรเปนสําคัญ เพื่อยกระดับและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในการสรางความผูกพัน ผาสุก ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากร การวิจัยนี้มีความมุงหมาย
1)เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ 2)เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจใน
การทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ กลุมตัวอยาง คือ พนักงานพนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานใหญ จํานวน 322 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 60 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
t-test และ One Way Anova ผลการวิจัย การปฏิบัติงานโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จําแนกตามเพศ รายได
พิเศษ ประสบการณการทํางาน และระดับผูบริหารและปฏิบัติการ โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จําแนกตามอายุ โดยรวมไมแตกตางกัน แตรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ สายบังคับบัญชา ความสําเร็จ
สัมพันธภาพในการทํางาน จําแนกตามสถานภาพสมรส โดยรวมไมแตกตางกัน แตรายดาน มีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ คือ สายบังคับบัญชา สายมาตรฐานการปฏิบัติงาน จําแนกตามการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน แตรายดาน แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ คือ สายบังคับบัญชา ความสําเร็จของงาน ความสัมพันธภาพในการทํางาน จําแนกตามระดับเงินเดือน
โดยรวมไมแตกตาง แตรายดาน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สายบังคับบัญชา ความสําเร็จของงาน ความมั่นคงและกาวหนา
ในการทํางาน เงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร ตองมีการใหรางวัล ระบบพีเ่ ลี้ยง สรางความสัมพันธ
ควรเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น ความชัดเจนของงาน เนนความรูความสามารถ และมีระบบเลื่อนตําแหนงที่
ยุติธรรม
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การปฏิบัติงาน, พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
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Abstract
Metropolitan Waterworks Authority Headquarters is the principal focus of the organization and it
is important to upgrade and increase management efficiency, and to engage the welfare system
administration and resource development. The purpose of this study was to research job satisfaction and
compare job satisfaction of the officers in Metropolitan Waterworks Authority Headquarters. A five-point
rating scale questionnaire with 60 items was administered, then data were analyzed using t- test, ANOVA.
The results revealed that: the job satisfaction of the officers in Metropolitan Waterworks Authority
Headquarters was at a moderate level. Differences in classifications such as gender, income, experience,
position of work were significant. Age classification was not significantly different but each the question
was significant: command, success, and working relationships. Status classification was not significantly
different but each the question was significant: command, and work standard. Study classification was not
significantly different but each question was significant: command, success, and working relationships.
Income classification was not significantly different but each question was significant: command, success,
stability and progress in work, salary and benefits. In order to optimize the management of enterprise,
they must support the special award, system, mentor relationships, and should allow everyone to
comment, clarify the job, promote the ability of staff, and be fair with the promotion system.
Keywords: The job satisfaction, the officers, Metropolitan Waterworks Authority Headquarters
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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การประปานครหลวง สํานักงานใหญ เปนหนวยงานหลักที่เนนการบริหารองคกรเปนสําคัญเพราะเปนหนวยงานดาน
บริหารของการประปานครหลวง การตอบสนองนโยบายหลักขององคกรเปนเรื่องสําคัญ ดังนั้นการบรรลุเปาหมายการพัฒ นา
ยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 3 จึงมุงเนนการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเฉพาะ ในประเด็น การยกระดับการ
สรางความผูกพันของพนักงาน (EE : Employee Engagement) และการสรางความผาสุก และการนําระบบการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงบูรณาการมาใชใหเต็มประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนใหบคุ ลากรมีความพรอมและแรงจูงใจที่จะผลักดัน
ยุทธศาสตร แตการจะบรรลุประเด็นเหลานี้ไดองคกรจําเปนตองเขาใจถึงระดับของความพึงพอใจ และปจจัยที่ สงผลตอความ
พึงพอใจของพนักงานที่พรอมจะปฏิบัติงานนั้นๆ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยในฐานะพนักงานขององคกรดังกลาว จึงสนใจที่จะศึกษาถึง
ความความพึงพอใจของพนักงานตอการปฏิบัติงานในสํานักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ เพื่อนําผลการศึกษามา
วางแผนพัฒนาองคกรเพื่อบรรลุยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 - 2559) ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียด และขั้นตอน
ในการสรางเครื่องมือ ดังนี้
1. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร นิยามคาศัพท และจากงานวิจัย ตําราเกี่ยวของกับ
ประเด็นที่ตองศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบของหัวขอคาถามในแบบสอบถาม
1.2 ทบทวนระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร และเทคนิคในการออกแบบสอบถาม
1.3 สร างแบบสอบถาม กํ า หนดเนื้ อหาในข อความให ค รอบคลุ ม เรื่ องที่ ท าการศึ ก ษาโดยพิ จารณาให ผู ต อบ
แบบสอบถามสามารถตอบขอเท็จจริงตามวัตถุประสงคที่วางไว จากนั้นนาไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง เพื่อ
ความถูกตองตรงประเด็นเนื้อหา และนาไปทดลองใชกับประชากรที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่จะศึกษาจานวน 30
รายการเพื่อนาไปหาคาความเชื่อมั่น
1.4 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามครั้งสุดทายเพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงโดยแบบสอบถามที่ใชวิจัยคือ
ตอนที่ 1 ได แก ป จจั ยสวนบุ คคล เป นคาถามข อมู ลทั่ วไปเกี่ย วกั บความพึง พอใจตอการปฏิบัติ งานของพนั ก งานการ
ประปานครหลวง สํ านั กงานใหญ ไ ด แ ก เพศ อายุ สถานภาพสมรสระดั บ การศึ กษา ระดั บ เงิ นเดื อน การมี ร ายได พิ เ ศษ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตําแหนงหนาที่ ซึ่งเปนลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เปนลักษณะแบบสอบถามปลายปด และใหผูตอบเลือกตอบเพียงขอละ 1 ตัวเลือกเทานั้น ลักษณะคําถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ตามแบบแนวคิดของ กิลเมอร (Gilmer) (1967) ซึ่งเปนระดับการปฏิบัติตามหลัก
ความพึงพอใจผูวิจัยกําหนดระดับคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ระดับการนาไปปฏิบัติตามมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการนาไปปฏิบัติตาม มาก
3 หมายถึง ระดับการนาไปปฏิบัติตาม ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการนาไปปฏิบัติตาม นอย
1 หมายถึง ระดับการนาไปปฏิบัติตาม นอยที่สุด
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวามีปจจัยหลายปจจัยๆ ที่มีผลตอระดับ
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ เชนเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งสามารถเขียน
กรอบการศึกษาไดดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน

ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
ระดับเงินเดือน
การมีรายไดพิเศษ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตําแหนงหนาที่

จํานวน 8 ดาน ไดแก
1. ดานโครงสรางองคกร
2. ดานสายบังคับบัญชา
3. ดานอํานาจการบริหาร
4. ดานลักษณะงาน
5. ดานความมั่นคงและกาวหนาในการทํางาน
6. ดานเงินเดือนและสวัสดิการ
7. ดานการปกครองบังคับบัญชา
8. ดานสภาพการทํางาน

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1. สรางแบบสอบถามโดยการศึกษาจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ความพึงพอใจตอ
การปฏิบัติงานเพื่อนํามากําหนดกรอบของการสรางแบบสอบถามตลอดจนแนวทาง
การออกแบบใหครอบคลุม โดย
กําหนดขอคําถามใหมีจํานวนมากไวกอนแลวจึงนํามาตรวจสอบวินิจฉัยอีกครั้งเพื่อใหไดขอคําถามที่ถูกตองที่สุด
2. นําแบบสอบถามที่รางเสร็จเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบใหคําแนะนํา แลวนําไปปรับปรุงแกไขกอน
ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจ
3. นํ าแบบสอบถามที่ ไดรับ การแกไขแลวและมี ความสมบู รณ ใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ ยวตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) ไดแก
1. ผูอํานวยการสายงานผูวาการ
1 ทาน
2. ผูอํานวยการสายงานบริหาร
1 ทาน
3. นักวิชาการพฤติกรรมศาสตร
1 ทาน
4. นําแบบสอบถามไปปรับแกไข แลวนําไปทดลองใช (Try - out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่
ศึกษา จํานวน 30 คน ที่การประปานครหลวง สํานักงานใหญ
5. นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขและเห็นชอบ มาหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
คอรนบารช (Cornbrash’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น 0.846
6. นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใช ไปปรับปรุงแกไขแลวทําฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลจริงตอไป
สถิติในการใชวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดทาการวิเคราะหขอมูลที่ไดมา ดังนี้
1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ศึกษาลักษณะการกระจายของลักษณะทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง ดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใชเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ใชการวิเคราะหเปรียบเทียบ t-test และใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 322 คน ไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจํานวน 322 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามจากจํานวนทั้งหมดที่สงไป ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะห
แสดงลักษณะปจจัยสวนบุคคลของพนักงานฯ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับเงินเดือน การมีรายได
พิเศษ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และตําแหนงหนาที่ เปนคาความถี่ คารอยละ ปรากฏผลการวิเคราะหในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยาง
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
นอยกวา 26 ป
26 - 35 ป
36 - 45 ป
มากกวา 45 ป
เฉลี่ย 36.84 ป ต่ําสุด 22 ปสูงสุด 60 ป
3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หยา/หมาย
4. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
5. ระดับเงินเดือน
ต่ํากวา 20000
20000 - 40000 บาท/เดือน
สูงกวา 40000 บาท/เดือน
เฉลี่ย 30,518.72 บาท/เดือน
ต่ําสุด 10,000 บาท/เดือน สูงสุด 95,810 บาท/เดือน
6. การมีรายไดพิเศษ
มีรายไดพิเศษ
ไมมีรายไดพิเศษ
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จํานวน (n=322 คน)

รอยละ

109
213

33.90
66.10

21
154
81
66

6.50
47.80
25.20
20.50

193
121
8

59.90
37.60
2.50

(n=322 คน)
3
4
8
17
174
116

0.90
1.20
2.50
5.30
54.00
36.00

99
147
76

30.70
45.70
23.60

82
240

25.50
74.50

7. ตําแหนงหนาที่
ระดับผูบริหาร
ระดับปฏิบัติการ

96
226

29.80
70.20

จากตารางที่ 4.1 พบวาพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ จํานวน 322คนมีปจจัยสวนบุคคลดังนี้
เพศ : สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 66.1 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 33.9
อายุ : สวนใหญมีอายุ 26 – 35 ป คิดเปนรอยละ 47.8 รองลงมา มีอายุ 36 – 45 ป คิดเปนรอยละ 25.2 มากกวา 45 ป
คิดเปนรอยละ 20.5 และ อายุ ต่ํากวา 26 ป คิดเปนรอยละ 6.5 ตามลําดับ
สถานภาพสมรส : สวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 59.9 รองลงมา มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 37.6 และ
มีสถานภาพหยา/หมาย คิดเปนรอยละ 2.5 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา : สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 54.0 รองลงมา ระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ
36.0ต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 5.3 อนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 2.5 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ
1.2 และ มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 0.9 ตามลําดับ
ระดับเงินเดือน : สวนใหญมีเงินเดือน ตั้งแต 20,000 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.7 รองลงมาต่ํากวา 20,000
บาท คิดเปนรอยละ 30.7 และสูงกวา 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.6 ตามลําดับ
ตําแหนงงาน : สวนใหญมีตําแหนงงานเปน พนักงานระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 70.2 และ พนักงานระดับผูบริหาร
คิดเปนรอยละ 29.8
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ใหญ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
จากขอมูลปจจัยสวนบุคคลในตารางที่ 4.1 พบวามีขอมูลบางอยางที่มีการกระจายของกลุมตัวอยางไมสมดุลกันทําใหมีผล
ตอการวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดจัดชวงของขอมูลปจจัยสวนบุคคลใหมในขอมูล สถานภาพสมรส และ
ระดับการศึกษา
2.1 การเปรียบเทียบระดับระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
จําแนกตามเพศ
ตารางที่ 2.1การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ใหญ จําแนกตามเพศ
เพศ
การทดสอบ
ชาย
หญิง
ความพึงพอใจ
t
Sig.
n
S.D.
n
S.D.
x̅
x̅
โดยภาพรวม
109 3.29 0.340 213 3.24 0.311 1.254
0.211
จากตารางที่ 2.1 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานใหญ จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติทดสอบคา t (Independent
t-test) พบวา มีคา Sig. เทากับ
0.211 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ที่มีเพศตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอ
การปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน
2.2 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ จําแนกตามอายุ
ตารางที่ 2.2 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจตอ การปฏิบัติงานของพนักงาน
การประปานครหลวง สํานักงานใหญ จําแนกตามอายุ
ความพึงพอใจ
ชวงอายุ
n
S.D.
x̅
โดยภาพรวม
นอยกวา 26 ป
21
3.37
0.398
26 - 35 ป
154
3.24
0.319
36 - 45 ป
81
3.25
0.281
มากกวา 45 ป
66
3.29
0.345
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ตารางที่ 2.2 คาสถิติของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
การประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามอายุ
ความพึงพอใจ
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
โดยภาพรวม
ระหวางกลุม
0.378
3
0.126
1.222
0.302
ภายในกลุม
32.819 318
0.103
รวม
33.197 321
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
การประปานคร
หลวง สํานักงานใหญจําแนกตามอายุ โดยใชสถิติทดสอบคา F (One Way ANOVA) พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.302 ซึ่ง
มากกวา 0.05 หมายความวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน
2.3 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ จําแนกตาม
สถานภาพสมรส
ตารางที่ 2.3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
การประปา
นครหลวง สํานักงานใหญ จําแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
การทดสอบ
อยูเดี่ยว
อยูคู
ความพึงพอใจ
t
Sig.
n
S.D.
n
S.D.
x̅
x̅
โดยภาพรวม
201 3.28 0.315 121 3.22 0.329 1.670 0.096
จากตารางที่ 2.3 ผลการวิเ คราะหการเปรีย บเทียบค าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนั กงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามสถานภาพสมรส โดยใชสถิติทดสอบคา t (Independent t-test) พบวา มีคา
Sig. เทากับ 0.096 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญที่มีสถานภาพสมรสตางกัน
มีระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน
2.4 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตาม
ระดับการศึกษา
ตารางที่ 2.4 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
การประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามระดับการศึกษา
ความพึงพอใจ
ชวงอายุ
n
S.D.
x̅
โดยภาพรวม
ต่ํากวาปริญญาตรี
32
3.22
0.371
ปริญญาตรี
174
3.26
0.306
สูงกวาปริญญาตรี
116
3.27
0.332
ตารางที่ 2.4 คาสถิติของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของระดับความพึงพอใจตอ
การปฏิบัติงาน
ของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ จําแนกตามระดับการศึกษา
ความพึงพอใจ
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
โดยภาพรวม
ระหวางกลุม
0.046
2
0.023
0.220
0.803
ภายในกลุม
33.152 319
0.104
รวม
33.197 321
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
การประปานคร
หลวง สํานักงานใหญ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติทดสอบคา F (One Way ANOVA) พบวา มีคา Sig. เทากับ
0.803 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึง
พอใจตอการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน
2.5 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตาม
ระดับเงินเดือน
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ตารางที่ 2.5 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
การประปานครหลวง สํานักงานใหญ จําแนกตามระดับเงินเดือน
ความพึงพอใจ
ระดับเงินเดือน
n
S.D.
x̅
โดยภาพรวม
ต่ํากวา 20000 บาท/เดือน
99
3.24
0.330
20000 - 40000 บาท/เดือน
147
3.28
0.314
สูงกวา 40000 บาท/เดือน
76
3.25
0.325
ตารางที่ 2.5 คาสถิติของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
การประปานครหลวง สํานักงานใหญ จําแนกตามระดับเงินเดือน
ความพึงพอใจ
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
โดยภาพรวม
ระหวางกลุม
.087
2
0.044
0.419
0.658
ภายในกลุม
33.110 319
0.104
รวม
33.197 321
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
การประปานคร
หลวง สํานักงานใหญ จําแนกตามระดับเงินเดือน โดยใชสถิติทดสอบคา F (One Way ANOVA) พบวา มีคา Sig. เทากับ
0.658 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ที่มีระดับเงินเดือนตางกันมีระดับความ
พึงพอใจตอการปฏิบัติงานโดยภาพรวม ไมแตกตางกัน
สรุปผลการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 66.10 สวนใหญมีอายุ 26 – 35 ป คิดเปนรอยละ 47.80 สวนใหญมีสถานภาพสมรสเปนโสด คิดเปนรอยละ 59.90 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 54.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตั้งแต 20,000 - 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.70
สวนใหญไมมี รายได พิเศษ คิดเปนรอยละ 74.50 มีระยะเวลาการปฏิบัติง าน นอยกวา 5 ป คิดเป นรอยละ 36.60 และ มี
ตําแหนงงานเปน พนักงานระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 70.20
2. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับเงินเดือน การมีรายไดพิเศษ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน และ ตําแหนงหนาที่ พบวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกั น มีระดั บ
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
การอภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปราย
ผลการวิจัยเปนรายดาน ดังนี้
1.1 ดานโครงสรางองคกร ผลการศึกษาพบวา พนักงานฯ มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ในหนวยงาน
ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด จนเกิดความลาชาดังที่เฮอรซเบิรก(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959,
pp. 113-119) กลาววา นโยบายและการบริหารงานขององคการเปนปจจัย ค้ําจุนที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน
เชนเดียวกับล็อค (Locke. 1976, p. 1302
1.2 ดานสายบังคับบัญชา ผลการศึกษาพบวาพนักงานฯ มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
ดานสายบังคับ
บัญชา อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการขออนุมัติเรื่องตาง ๆ ตองใชเวลานาน ลาชา หนวยงานมีสายบังคับบัญชา
ยาวเกิ นไป สอดคลองกั บงานวิ จัย ของ ภู มิพ งศ ไพศาลศิ ริเลิ ศ (2557) ศึกษาความพึ งพอใจตอการปฏิบัติ งานของบุ คลากร
องคการบริหารสวนตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
1.3 ดานอํานาจการบริหาร ผลการศึกษา พบวาพนักงานฯ มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
ดานอํานาจการ
บริหาร อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะอํานาจบริหารเปนสิทธิ์ขาดผูบังคับบัญชาเพียงผูเดียว ไมมีการกระจายความ
รับผิดชอบงานอยางเหมาะสมไมเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจ ซึ่งสอดคลอง สุธานิธิ์ นุกูลอึ้งอารี (2555) ศึกษา
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ระดับความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา ดานอํานาจบริการ ดานการบัญชาการ อยู
ในระดับปานกลาง
1.4 ดานลักษณะงาน ผลการศึกษาพบวาพนักงานฯ มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานอยูในระดับ
ปานกลาง ทั้ ง นี้ อาจเป นเพราะไม ไ ด รั บ ผิ ด ชอบตรงกั บ ความรู ค วามสามารถ ความรั บ ผิ ด ชอบมากกว า ตํ าแหน ง หน าที ่ ที่
รับผิดชอบ สอดคลองกับงานวิจัยของ จาอากาศเอกสุริยะ ประเสริฐศรี (2556) ศึกษาระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
และศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของขาราชการทหารชั้นประทวนดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติพบวา
ขาราชการทหารชั้นประทวนสังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศที่มีอายุตางกันและมีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจดาน
ความรับผิดชอบแตกตางกัน
1.5 ดานความมั่นคงและกาวหนาในการทํางาน ผลการศึกษา พบวาพนักงานฯ มีความพึงพอใจตอความมั่นคงและ
กาวหนาในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะไมมีแรงจูงใจทําใหมีการโอนยายหรือลาออกจากหนวยงาน
การเลื่อนตําแหนงหรือขึ้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ ขึ้นอยูกับความพอใจของผูบังคับบัญชา จึงอาจสงผลใหภาพรวมของดาน
ความกาวหนาในตําแหนงงานอยูที่ระดับปานกลาง ดังที่เฟรนช (French, 1964, pp. 28-31) กลาววาโอกาสกาวหนาในการ
ทํางานการมีโอกาสเลื่อนไปสูตําแหนงที่สูงขึ้น เปนปจจัยที่จะสนองความตองการของคนงานและลูกจางที่กอ ใหเกิดความพึง
พอใจ เชนเดียวกับ เฮอรซเบิรก (Herzberg, Mausner & Snyderman,1959, pp. 113-119) ที่กลาววาความกาวหนาเปน
ปจจัยที่ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน
1.6 ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ผลการศึกษา พบวาพนักงานฯ มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ดานเงินเดือนและ
สวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะเงินเดือนไมเพียงพอตอการดํารงชีพได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติ
พงษ วงศวิชิตและคณะ (2544, หนา 32) ไดทําการวิจัยเรื่องรูปแบบ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
กรณีศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาอัตราเงินเดือน
ของขาราชการมหาวิทยาลัยในระบบใหมควรสูงกวาปจจุบัน
สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลที่พึงไดรับไมควรต่ํากวาเดิมและ
1.7 ดานการปกครองบั ง คับ บั ญ ชา ผลการศึ กษา พบว า พนั กงานฯ มี ค วามพึ งพอใจต อการปฏิบั ติ ง าน ด านการ
ปกครองบังคับบัญชา อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะความสามารถเชิงการปกครอง บังคับบัญชาและควบคุม งาน
ของผูบริหารแบบยืดหยุนสามารถหารือและขอความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาได ใหความเปนกันเองและความใกลชิดกับ
ผูใตบังคับบัญชา ทําใหการปกครองเปนกันเอง และมีการเอาใจใสและติดตามการปฏิบัติงานเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ
น้ําผึ้ง นวลผอง (2557) ศึกษาความพึงพอใจตอ
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไทยสเปเชี่ยลแกส จํากัด จังหวัดชลบุรี
พบวา มีการดําเนินงานตามนโยบาย ซึง่ เปนการทํางานภายใตผูบังคับบัญชา
1.8 ดานสภาพการทํางาน ผลการศึกษา พบวา พนักงานฯ มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
ดานสภาพการ
ทํางาน อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะหองทํางานไมคอยเปนสัดสวน ทํางาน
ไมสะดวก เครื่องมืออุปกรณ
และตําราคูมือตาง ๆ ไมพอใชงาน การทํางานก็มีเสียงรบกวนอยูตลอดเวลา
ดังทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานของเฮอรซเบิรก(Herzberg, Mausner&Snyderman, 1959, pp. 113-119) ที่วาสภาพการทํางานเปนปจจัย ค้ํา
จุน ซึ่งเปนปจจัยที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมของงาน หรือสวนประกอบของงานปจจัยนี้ จะทําหนาที่ไมใหเกิดความทอถอยใน
การทํางานและปองกันมิใหบุคคล เกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการปฏิบตั ิงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ จําแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับเงินเดือน การมีรายไดพิเศษ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และตําแหนง
หนาที่ ผูวิจัยขอนําเสนอผลการเปรียบเทียบดังนี้
2.1 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน จําแนกตามเพศ โดยรวมไมแตกตาง
กัน ซึ่ง สอดคล องกับ งานวิจั ยของ เจนจิ ราพร รอนไพริน (2558) ศึกษาระดั บความพึงพอใจในการปฏิ บัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดสระแกว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทยฯ ที่มีเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ กษา ระดั บเงิ นเดื อน และระยะเวลาในการปฏิ บั ติง านแตกต างกั น มี ค วามพึง พอใจในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
2.2 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน จําแนกตามอายุโดยรวมไม
แตกตางกัน ไมวาจะมีอายุเทาใดจะเปนไปอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ในกลุมอายุตางกันจะมีความเห็นไมตรงกันในบางเรื่อง
แตผลการวิจัยพบวา ดังที่ฮารเรล (Harrell, 1964, pp. 260-273) กลาววาผูที่อายุมากมักจะมีประสบการณในการทํางานนาน
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2.3 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน จําแนกตามสถานภาพสมรส
โดยรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจยั ของ เจนจิราพร รอนไพริน (2558) ศึกษาระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดสระแกว กลาววา สถานภาพการสมรสแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
2.4 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน จําแนกตามระดับการศึกษา
โดยรวมไมแตกตาง สอดคลองกับงานวิจยั ของ เจนจิราพร รอนไพริน (2558) ศึกษาระดับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัด ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
2.5 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน จําแนกตามระดับเงินเดือน
โดยรวมไมแตกตาง สอดคลองกับงานวิจัยของ เจนจิราพร รอนไพริน (2558) ความพึงพอใจระดับเงินเดือนในการปฏิบัติงาน
จะมีความแตกตางกัน เนื่องจากการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
มีการแบงเปนเกณฑการใหเงินเดือน แบงจาก
ความรู ทักษะ ความสามารถ ซึ่งแตละระดับ แตละสายงานมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานตามความรู ความสามารถ
2.6 พนักงานฯ มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน โดยรวมจําแนกตามรายไดพิเศษ นอกจากเงินเดือนที่ไดรับจาก
หนวยงาน ไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ ศุภฤกษ กลิ่นสุคนธ (2554)
2.7 พนั กงานฯ มี ความพึ ง พอใจ จํ าแนกตามระยะเวลาการปฏิ บัติ ง านโดยรวมไม แตกตางกั น ซึ่ งไม เป นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะพนักงานฯ มีอายุงานตางกัน มีค วามพึงพอใจไม แตกตางกัน ดังที่ เฮอรซเบิรก (Herzberg,
Mausner&Snyderman. 1959, pp. 113-119) กลาววาคนที่ตั้งใจมักเกิดจาก ความรับผิดชอบ ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติงาน
2.8 พนั กงานฯ มี ค วามพึ งพอใจตอการปฏิ บัติ งาน จํ าแนกตามตําแหน งหนาที่โ ดยรวมไม แ ตกตาง ดั งที่ กิล เมอร
(Gilmer, 1971, p. 131) กลาวว า การไดทํ างานซึ่ ง มี ลั กษณะตรงกั บ ความถนั ดทั กษะและความรู ค วามสามารถเป น
องคประกอบที่เอื้อตอความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยพบวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานโดยรวมพบวา
1. ดานโครงสรางองคกร ควรสนับสนุนใหมีการฝกอบรมและศึกษาตอ ใหพนักงานไดเลื่อนตําแหนงหนาที่การงาน
เพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิผลการทํางานและสงผลใหองคกรเติบโตและยั่งยืน ไดรับมาตรฐานระดับสากล
2. ดานสายบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาควรชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติใหเขาใจในงาน
อยางชัดเจนเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จลุลวงเปนอยางดีตามกําหนดเวลา
3. ดานอํานาจการบริหาร ดานนโยบายแผนและการบริหารงาน ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาได
แสดงความคิดเห็นในการกําหนดนโยบายรวมกัน เพื่อใหเปนที่พอใจทั้งสองฝาย
4. ดานลักษณะงาน ควรเชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ลักษณะงานควรมี การออกแบบการ
ทํางานโดยเริ่มจากงานที่มีความงายไปหางานยากจะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจใน การทํางานมากยิ่งขึ้น
5. ดานความมั่นคงและกาวหนาในการทํางาน มีการประเมินผลงานอยางยุติธรรมโปรงใส พิจารณาความดีความชอบ
การแตงตั้งการเลื่อนตําแหนงอยางมีกฎเกณฑที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
6. ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ตองมีผลประโยชนเกื้อกูล ควรจัดใหมีคาลวงเวลาและเงินรางวัลพิเศษอื่น ๆ
นอกเหนือจากเงินเดือน ผูบริหารควรใหความสําคัญในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานทุก ๆ ดานอยางเหมาะสมกับ
พนักงาน เชน มีสถานที่พักผอนเวลาทํางาน มีหองออกกําลังกายและควรเปดโอกาสใหพนักงานศึกษาดูงานในตางประเทศ
นอก ซึ่งเปนขวัญกําลังใจ เปนแรงจูงใจใหตั้งใจทํางานมากยิ่งขึ้น
7. ดานการปกครองบังคับบัญชา ตองไดรับการยอมรับนับถือจากผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาควรจัดใหมีการ
ประชุมเพื่อรับฟงปญหาความคิดเห็นแนะนํา แนะแนว และขอเสนอแนะรวมถึงควรมีการมอบหมายงานใหพนักงานปฏิบัติงาน
แทนผูบังคับบัญชาหรือมีสวนรวมในการทํางานเพื่อใหพนักงานเกิดความรูสึกเปนที่ยอมรับและไววางใจของผูบังคับบัญชา
8. ดานสภาพการทํางาน ควรมีเครื่องอํานวยความสะดวกใหเพียงพอตอการใชงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน ควรมีการปรับปรุงอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสํานักงานใหทันสมัยพรอมใชงานและเพียงพอกับจํานวนพนักงานมี
สถานที่จัดเก็บเอกสารเปนหลักแหลง จึงทําใหพนักงานอยากมาทํางานมากขึ้นดวย
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคอยางตอเนื่องในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
2. ควรศึกษาขวัญและกําลังใจในการทํางานที่ดี เพื่อใหผลการศึกษาสมบูรณยิ่งขึ้นลดปญหาการไมรักองคกรของพนักงาน
การประปานครหลวง สํานักงานใหญ
3. ควรศึกษาทัศนคติสิ่งจูงใจและความผูกพันตอองคกรของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
4. ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอบทบาทหนาที่ของตนเองในเชิงลึกเกี่ยวกับขอมูลความพึงพอใจเปนรายดาน
โดยเฉพาะดานที่มีระดับความพึงพอใจนอย ความรูสึกที่แทจริงในการปฏิบัติงาน และความตองการในการทํางานเพื่อยกระดับ
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานขององคกรใหสูงขึ้น
รายการอางอิง
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บทคัดยอ
การวิจัย ศึกษาระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ตัวอยางที่ใช มีจํานวน 160
คน พบวา ระดับการปฏิบัติ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ3.42) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความมี
เหตุผล (คาเฉลี่ยเทากับ 3.65) ดานความรู ในการดําเนิ นชีวิต (คาเฉลี่ยเท ากับ3.66) และดานคุ ณธรรมในการดําเนินชีวิต
(คาเฉลี่ยเทากับ4.08) มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว (คาเฉลี่ยเทากับ3.37) มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง และดานความพอประมาณ (คาเฉลี่ยเทากับ2.33) มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบระดับ การ
ปฏิบัติ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาพนักงานที่มหี นวยงานที่ปฏิบัติงาน ตําแหนง และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ตางกัน
มีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมแตกตางกันที่ระดับ .05 สวนพนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส และรายได ตางกัน มีระดับการปฏิบัติไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การประปานครหลวง, สํานักงานประปา สาขาตากสิน
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Abstract
The research studied the level of performance and compared the level of performance of the
metropolitan waterworks authority employees in the Philosophy of Sufficiency Economy classified by
personal factors. The samples were 160 employees. The results revealed that the level of the
performance were at the moderate level on an overall basis (mean = 3.42). Upon consideration as an
aspect basis, the reasonableness aspect (mean = 3.65), the knowledge aspect (mean = 3.66), and the
morality aspect (mean = 4.08) were in the high level, while the self-sufficiency aspect (mean = 3.37) was
in the moderate level, and the moderation aspect (mean = 2.33) was in the low level. When comparing
the level of the performance classified by the personal factors, the employees who had different
affiliated departments, positions, and economical status had a significant difference at a level of 0.05;
while the employees who had a different gender, age, education, marital status, and income per month
had no significant difference in performance.
Keywords: Sufficiency economy philosophy, Metropolitan waterworks authority, Taksin branch office
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บทนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9 ในรัชกาลปจจุบันทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมานานกวา 30 ป ดังจะเห็นไดวา ปรากฏ
ความหมายเปนเชิงนัยสําคัญเปนครั้งแรกในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในป 2517
ที่พระองคไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนา บนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความพอมีพอกิน พอใช ของคนสวนใหญ โดย
ใชห ลักความพอประมาณ การคํานึ งถึง การมีเหตุผล การสร างภู มิคุม กันที่ ดีในตัว และทรงเตื อนสติ ประชาชนคนไทยไมใ ห
ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอยางเปนขั้น เปนตอน ที่ถูกตองตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเปนกรอบในการปฏิบัติ และ
การดํารงชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550, หนา 3)
เศรษฐกิจพอเพียง (สุรชัย ขวัญเมือง, 2550) คือ การพึ่งตนเองใหได โดยยึดหลักของความพอเพียงทั้งทางความคิด
และการกระทําในการดําเนินชีวิต ประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองอยางสุจริต ไมโลภหรือไมตักตวงในระดับที่เกินความ
ตองการ จนตองเบียดเบียนผูอื่น หากแตเปนการยึดมั่นในหลักการดําเนินชีวิตที่อยูบนพื้นฐานของการรูจักตนเองและการ
พัฒนาตนเองกอนเป นพื้นฐาน จะเห็นไดวา คําว า เศรษฐกิจพอเพีย ง (Self Sufficiency Economy) จะใกลเคีย งกับคําว า
เศรษฐกิจพึ่งตนเอง (Self Reliance) โดยจุดแตกตางที่ชัดเจนคือ เศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเนนการควบคุมความตองการ
ของตนเองใหมีลั กษณะพอดี หรือพอใจในผลผลิต ที่ตนเองมีความสามารถผลิตได สํานักงานการประปาสาขาตากสิน เป น
หนวยงานหนึ่งของการประปานครหลวง มีหนาที่ความรับผิดชอบดูแลการประปาในพื้นที่เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมี
ภารกิจหลัก คือ การจัดสรร ใหบริการ จําหนายน้ําประปา จัดเก็บรายไดคาน้ําประปาและรายไดอื่นในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
การติดตั้งประปาใหม การสํารวจออกแบบและกอสรางวางทอประปา การบํารุงรักษาระบบจายน้ํา และ การลดน้ําสูญเสีย
ตลอดระยะเวลาที่ ผานมาในการขับเคลื่อนปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงสู หนวยงานตางๆทั้ง ภาครัฐและเอกชน
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาลาดพราว เปนหนวยงานระดับปฏิบัติที่ยังไมมีการสํารวจหรือศึกษาวา
ไดมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันอยางไรบาง ผูวิจัยมองเห็นประเด็นปญหาทางการเงินในหลาย
ดานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาตากสิน จึงนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาศึกษา เพื่อ
นําไปประยุกตใ ชในการดําเนินชีวิต ที่ทําให เกิด การเปลี่ยนแปลงหรื อเปนทางออก ในกรอบของความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง
ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแรงบันดาลใจที่จะศึกษา การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาตากสิน เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมได โดยมุงเนนศึกษาจากกลุม
ประชากรตัวอยาง เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไปขยายผลใหกับพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขา
ตากสินและที่สําคัญยังสามารถพัฒนาแนวทางนี้สูการแกปญหาเรื่องอื่นๆ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยประเด็นดังกลาว
คาดวาจะมีผลตอพฤติกรรมในการบริโภคและการใชจายที่ดีขึ้นของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาตาก
สินซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การดําเนินชีวิตของตนเองและสังคมสวนรวมตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ประปาสาขาตากสิน
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บั ติ ต ามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพนั กงานการประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาตากสิน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ระเบียบวิธีวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล เมื่อสรางแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูศึกษาวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
นําแบบสอบถามไปทดสอบใหกลุมตัวอยาง ดังนี้
1. ผูวิจัยจะประสานโดยตรงกับผูประสานโดยตรงกับการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน เพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถาม
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2. ผู วิจัย จะดํ าเนิ นการแจกแบบสอบถามด วยตั วเอง เพื่ อจะได ข อมู ล ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละนั ด วั นขอรั บ
แบบสอบถามกลับคืนยังผูวิจัยภายใน 2 สัปดาห เมื่อถึงกําหนดเวลานัดผูวิจัยจะไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด จํานวน
160 ชุด
3. ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามกอนนํามาประมวลผล
การวิเคราะหขอมูล
การจัดการขอมูล
1. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความถูกตองและครบถ วนแลวนํามาลงรหั สเลข (Code) ตาม
เกณฑของเครื่องมือแตละสวน
2. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว มาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ Statistical Package for Social
Science (SPSS) เพื่อประมวลผลขอมูลที่ไดจัดเก็บและคํานวณหาคาทางสถิติแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไวโดยนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางการวิเคราะหและนําผลการศึกษาที่ไดมาวิเคราะห และนําผลการศึกษาที่ไดมาจาก
การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเขียนขอเสนอแนะ
3. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด (Open ended) ผูวิจัยนํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis)
ผลของการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยาง
จากแบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ ที่ ผู วิ จั ย กํ า หนดขนาดกลุ ม ตั ว อย า งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จํ า นวน 160 คน ได รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 160 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามจากจํานวนทั้งหมดที่สงไป ผูวิจัยนําขอมูลมา
วิเคราะห แสดงลักษณะปจจัยสวนบุคคลของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได หนวยงานที่สังกัด ตําแหนง และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ เปนคาความถี่ คารอยละ
ปรากฏผลการวิเคราะหในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยาง
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
นอยกวา 21 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
มากกวา 40 ป
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

จํานวน (n=160 คน)
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รอยละ

85
75

53.1
46.9

2
40
73
45

1.3
25.0
45.6
28.1

1
4
10
21
101
23

0.6
2.5
6.3
13.1
63.1
14.4

4. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส/อยูเปนคู
หยา/แยกกันอยู
หมาย
5. รายได
ตั้งแต 10,000 บาท/เดือน ลงมา
10,001 - 20,000 บาทตอเดือน
20,001 - 30,000 บาท/เดือน
30,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
6. สวนงานที่ปฏิบัติหนาที่
กองธุรกิจบริการ
กองบริการ
กองบํารุงรักษา
กองรายได
7. ตําแหนงงาน
พนักงาน
ตัวแทน
ลูกจาง
หัวหนางาน
8. สถานภาพทางเศรษฐกิจ
รายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ
รายไดมากกวารายจายแตไมมีเงินเหลือเก็บ
รายไดมากกวารายจายและมีหนี้
รายไดพอๆกับรายจาย
รายไดนอยกวารายจายแตไมมีหนี้
รายไดนอยกวารายจายและมีหนี้

88
64
3
5

55.0
40.0
1.9
3.1

5
75
48
32

3.1
46.9
30.0
20.0

17
38
57
48

10.6
23.8
35.6
30.0

105
14
32
9

65.6
8.8
20.0
5.6

30
13
23
45
7
42

18.8
8.1
14.4
28.1
4.4
26.3

จากตารางที่ 4.1 พบวาพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน จํานวน 160 คน มีปจจัยสวนบุคคล
ดังตอไปนี้
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน สวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 53.10 และเพศ
หญิง คิดเปนรอยละ 46.9พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน สวนใหญมีอายุ 31 – 40 ป คิดเปน
รอยละ 45.60 รองลงมา มีอายุมากกวา 40 ป คิดเปนรอยละ 28.1 อายุ 21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 25.00 และ อายุ ต่ํากวา
21 ป คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน สวนใหญมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 63.10 รองลงมา ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 14.40 ระดับอนุริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ
13.10 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 6.30 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 2.50 และ ประถมศึกษา
หรื อต่ํ ากว า คิดเปนรอยละ 0.60 ตามลําดั บ พนั กงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน ส วนใหญ มี
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมา มีสถานภาพสมรส/อยูเปนคู คิดเปนรอยละ 40.00 มีสถานภาพหมาย คิดเปน
รอยละ 3.10 และมี สถานภาพหยา/แยกกันอยู คิดเปนร อยละ 1.90 ตามลํ าดับ พนักงานการประปานครหลวง สํ านักงาน
ประปาสาขาตากสิน สวนใหญมีรายตอเดือน ตั้งแต 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.90 รองลงมาตั้งแต 20,001 –
30,000 บาท คิดเปนรอยละ 19 ตั้งแต 30,000 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 20.00 และ ตั้งแต 10,000 บาท ลงมา คิดเปนรอย
ละ 3.1 ตามลําดับ พนั กงานการประปานครหลวง สํานั กงานประปาสาขาตากสิ น ส วนใหญ ปฏิ บัติ ห นาที่ใ นสวนงานกอง
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บํารุงรักษา คิดเปนรอยละ 35.60 รองลงมา ปฏิบัติหนาที่ในสวนงานกองรายได คิดเปนรอยละ 30.0 กองบริการ คิดเปนรอยละ
23.80 และ กองธุรกิจบริการ คิดเปนรอยละ 10.6 ตามลําดับ พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาตากสิน
สวนใหญมีตําแหนงงานเปน พนักงาน คิดเปนรอยละ 65.60 รองลงมา มีตําแหนงงานเปนลูกจาง คิดเปนรอยละ 20.00 ตัวแทน คิด
เปนรอยละ 8.80 และหัวหนางาน คิดเปนรอยละ 5.60 ตามลําดับ พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน
สวนใหญมีรายไดพอๆกับรายจายคิดเปนรอยละ 28.10 รองลงมา รายไดนอยกวารายจายและมีหนี้ คิดเปนรอยละ 26.30 รายได
มากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ 18.80 รายไดมากกวารายจายและมีหนี้ คิดเปนรอยละ 14.40 รายได
มากกวารายจ าย แตไ มมี เงิ นเหลือเก็ บ คิ ดเปนรอยละ 8.10 และ รายไดนอยกว ารายจาย แตไ มมี หนี้ คิ ดเปนรอยละ 4.40
ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาตากสิน
จากผลการวิ เ คราะห ขอมู ลเกี่ ยวกับ ระดั บ การปฏิ บัติ ต ามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งของพนั กงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน ดวยคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลดังที่แสดงใน
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความพอประมาณ
ดานความมีเหตุผล
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว
ดานความรูในการดําเนินชีวิต
ดานคุณธรรมในการดําเนินชีวิต
รวม

2.33
3.65
3.37
3.66
4.08
3.42

X

S.D.
0.824
0.905
0.811
0.747
0.746
0.626

แปลผล
นอย
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวาระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน ในภาพรวมอยูใน ระดับปานกลาง ( X = 3.42, S.D. = 0.626) เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานความมีเหตุผล ( X = 3.65, S.D. = 0.905) ดานความรูในการดําเนินชีวิต ( X = 3.66, S.D. = 0.747)
และดานคุณธรรมในการดําเนินชีวิต ( X = 4.08, S.D. = 0.746) มีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก สวนดานการมีภูมิคุมกันที่ดีใน
ตัว ( X = 3.37, S.D. = 0.811) มีการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง และดานความพอประมาณ ( X = 2.33, S.D. = 0.824)
มีการปฏิบัติ อยูในระดับนอย
จากตารางที่ 4.2 ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลมานําเสนอเปนรายดานดังที่แสดงในตารางที่ 4.3 – 4.7 ดังนี้
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ตารางที่ 4.3 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน ดานความพอประมาณ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. พนักงานไมกอหนี้โดยไมจําเปนและเกินกําลัง
2. พนักงานเรียนรูรายรับรายจายของตนเองโดยการจัดทําบัญชีครัวเรือน
3. พนักงานปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก และ ปลูกไมผล ไวบริโภคในครัวเรือน
4. พนักงานลดรายจาย โดยการทําของที่ใชอยูเปนประจํา เชน ทําน้ํายาลางจาน
ใชเอง
รวม

X

S.D.

3.38

1.288

2.41
1.76

1.225
1.004

แปลผล
ปาน
กลาง
นอย
นอย

1.75

0.988

นอย

2.33

0.824

นอย

จากตารางที่ 4.3 เมื่อพิจาณาเปนรายขอระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน ดานความพอประมาณ อยูในระดับนอย ( X = 2.33) และขอที่มีคาเฉลี่ย
ระดับการปฏิบัติเรียงจากมากไปนอยคือ พนักงานไมกอหนี้โดยไมจําเปนและเกินกําลัง ( X = 3.38), พนักงานเรียนรูรายรับ
รายจายของตนเองโดยการจัดทําบัญชีครัวเรือน ( X = 2.41), พนักงานปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก และ ปลูกไมผล ไวบริโภค
ในครัวเรือน ( X = 1.76), และ พนักงานลดรายจาย โดยการทําของที่ใชอยูเปนประจํา เชน ทําน้ํายาลางจานใชเอง ( X =
1.75) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน ดานความมีเหตุผล
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. พนักงานใชสติปญญาและเหตุผลไตรตรองหาสาเหตุเพื่อแกไขปญหาตางๆ
2. พนักงานตระหนักใหรายจายและรายไดของทานอยูในสัดสวนที่เหมาะสม
3. พนักงานและครอบครัวใชทรัพยากรทุกชนิดอยางคุมคาและประหยัด
4. พนักงานมีการลดคาใชจายที่ฟุมเฟอยในตนเองและครอบครัวอยางจริงจัง
รวม

X

3.78
3.74
3.60

S.D.
1.034
1.025
1.004

3.49

1.034

3.65

0.905

แปลผล
มาก
มาก
มาก
ปาน
กลาง
มาก

จากตารางที่ 4.4 เมื่อพิจาณาเปนรายขอระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน ดานความมีเหตุผล อยูในระดับมาก ( X = 3.65) และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ
การปฏิบัติเรียงจากมากไปนอยคือ พนักงานใชสติปญญาและเหตุผลไตรตรองหาสาเหตุเพื่อแกไขปญหาตางๆ ( X = 3.78),
พนักงานตระหนักใหรายจายและรายไดของทานอยูในสัดสวนที่เหมาะสม ( X = 3.74), พนักงานและครอบครัวใชทรัพยากร
ทุกชนิดอยางคุมคาและประหยัด ( X = 3.60), และพนักงานมีการลดคาใชจายที่ฟุมเฟอยในตนเองและครอบครัวอยางจริงจัง
( X = 3.49) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. พนักงานมีความตั้งใจและสงชําระหนี้ไดดี
2. พนักงานออมเงินเพื่อเปนทุนสํารองยามฉุกเฉินและเปนหลักประกันใน
อนาคต
3. พนักงานมีเงินประกันชีวิต หรือ เงินฌาปนกิจที่มากกวาหนี้สินของทานใน
ปจจุบัน
4. พนักงานประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับตนเองและครอบครัว
รวม

X

3.97

S.D.
0.948

แปลผล
มาก

3.43

1.079

ปานกลาง

3.34

1.213

ปานกลาง

2.78
3.37

1.249
0.811

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.5 เมื่อพิจาณาเปนรายขอระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.37) และขอที่มี
คาเฉลี่ยระดับการปฏิบัติเรียงจากมากไปนอยคือ พนักงานมีความตั้งใจและสงชําระหนี้ไดดี( X = 3.97), พนักงานออมเงินเพื่อ
เปนทุนสํ ารองยามฉุ กเฉิ นและเปนหลักประกั นในอนาคต ( X = 3.43), พนั กงานมีเ งินประกันชี วิต หรื อ เงินฌาปนกิจที่
มากกวาหนี้สินของทานในปจจุบัน ( X = 3.34), และ. พนักงานประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับตนเองและครอบครัว
( X = 2.78) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน สวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 53.10 สวน
ใหญมีอายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 45.60สวนใหญมีการศึกษา ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 63.10 มีสถานภาพสมรสเปน
โสด คิดเปนรอยละ 55.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตั้งแต 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.90 สวนใหญเปนพนักงานใน
สวนงานกองบํ ารุ งรักษา คิ ดเป นร อยละ 35.60 มีตํ าแหนง งานเป นพนักงาน คิ ดเปนร อยละ 65.60 และ มี สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ เปนแบบ มีรายไดพอๆกับรายจายคิดเปนรอยละ 28.10
2.ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา

สาขาตากสิน
ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขา
ตากสิน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ3.42) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความมีเหตุผล (คาเฉลี่ย
เทากับ3.65)ดานความรูในการดําเนินชีวิต (คาเฉลี่ยเทากับ3.66) และดานคุณธรรมในการดําเนินชีวิต (คาเฉลี่ยเทากับ4.08 มี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตั ว (คาเฉลี่ยเทากับ3.37) มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และ
ดานความพอประมาณ (คาเฉลี่ยเทากับ2.33) มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
3. การเปรี ยบเที ยบระดับ การปฏิ บัติ ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงของพนักงานการประปานครหลวง
สํานั กงานประปาสาขาตากสิ น จํ าแนกตามป จจั ย ส วนบุ ค คล ได แก เพศ อายุ ระดั บ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได
หนวยงานที่สังกัด ตําแหนง และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ สรุปไดวา
3.1 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสินที่มีเ พศตางกันมี ระดับการปฏิบัติตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน
3.2 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสินที่มีอายุตางกั นมีระดับการปฏิบัติตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน

849

3.3 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสินที่มีระดับการศึกษาตางกันมีระดับการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน
3.4 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสินที่มีสถานภาพสมรสตางกัน คือ อยูเดี่ยว กับอยู
คู มีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน
3.5 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสินที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกั นมีระดับการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน
3.6 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสินที่ปฏิบัติหนาที่ในสวนงานที่ตางกัน มีระดับการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู
พบวา พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในสวนงานกองบริการ กับ กองบํารุงรักษา และ พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในสวนงานกองบริการ
กับกองรายไดมีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.7 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสินที่มีตําแหนงงานตางกันมีระดับการปฏิบัติตาม
หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งแตกต างกันอยางมี นัย สํ าคั ญทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.01 เมื่อเปรี ยบเที ย บเปนรายคู พบว า
พนักงานที่มีตําแหนงเปนตัวแทน กับหัวหนางาน มีระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.8 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสินที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจตางกันมีระดับการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู
พบวา
พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ กับ พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีหนี้ มีระดับ
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ กับพนักงานที่มรี ายไดพอๆกับรายจาย มีระดับการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ กับ พนักงานที่มรี ายไดนอยกวารายจายและมีหนี้ มีระดับ
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เรื่ อง การปฏิ บั ติ ต ามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งของพนั กงานการประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาตากสินผูวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจ ซึ่งจะนํามาอภิปรายดังนี้
1. ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา
สาขาตากสิน
ระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขา
ตากสิน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ3.42) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณธรรมในการดําเนิน
ชีวิต (คาเฉลี่ยเทากับ4.08 มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความรูในการดําเนินชีวิต (คาเฉลี่ยเทากับ3.66)
ดานความมีเหตุผล (คาเฉลี่ยเทากับ3.65) ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว (คาเฉลี่ยเทากับ3.37) และดานความพอประมาณ
(คาเฉลี่ยเทากับ2.33) ตามลําดับ
2.การเปรียบเที ยบระดั บ การปฏิ บัติ ต ามหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงของพนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาตากสิน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ในข อนี้ เ ป นการแสดงให เ ห็ น ว าป จจั ยส วนบุคคลใดที่ สงผลต อระดั บ การปฏิ บัติ ต ามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน ซึ่งพบวา มีบางปจจัยที่มีผลตอระดับการปฏิบัติตาม
หลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งของพนักงานการประปานครหลวง สํ านั กงานประปาสาขาตากสิน ได แก ตําแหนง งาน
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หนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่ และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และ สถานภาพสมรส ไมมีผล
ตอระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ประปาสาขาตากสิน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1) ดานความพอประมาณ ถึงแมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานในดานนี้อยูใน
ระดับนอย แตมีประเด็นที่การประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน จําเปนตองพิจารณาเพื่อยกระดับการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานใหสูงขึ้น คือ การลดรายจาย โดยการทําของที่ใชอยูเปนประจํา เชน ทํา
น้ํายาลางจานใชเอง ของพนักงาน เนื่องจากการปฏิบัติเชนนี้จะชวยลดคาใชจายในครัวเรือนของพนักงานและอาจจะเปนการ
เพิ่มรายไดแกพนักงานอีกทางหนึ่งดวย แตเนื่องจากผลการศึกษา พบวา พนักงานมีการปฏิบัติในเรื่องนี้นอยที่สุด ดังนั้น การ
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน ควรมีการสงเสริมใหมีการปฏิบัติในเรื่องนี้ใหมากขึน้
2) ดานความมีเหตุผล ถึงแมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานในดานนี้อยูในระดับ
มาก แตมีประเด็นที่การประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน จําเปนตองพิจารณาเพื่อยกระดับการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานใหสูงขึ้น คือ พนักงานมีการลดคาใชจายที่ฟุมเฟอยในตนเองและครอบครัวอยาง
จริงจัง เนื่องจากการปฏิบัติเชนนี้จะชวยลดคาใชจายในครัวเรือนของพนักงาน ถึงแมในเรื่องนี้จะมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
แตก็อยูใ นระดับที่ นอยที่สุด ในดานความมีเหตุผล ดัง นั้น การประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน ควรมีจัดทํ า
กิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานและครอบครัวใชทรัพยากรทุกชนิดอยางคุมคาและประหยัดใหมากขึ้น
3) ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ถึงแมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานในดานนี้อยู
ในระดับปานกลาง แตมีประเด็นที่การประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน จําเปนตองพิจารณาเพื่อยกระดับการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานให สูงขึ้น คือ พนักงานประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
ตนเองและครอบครัว เนื่องจากการปฏิบัติเชนนี้จะเปนการเพิ่มรายไดแกพนักงานอีกทางหนึ่งดวย แตเนื่องจากผลการศึกษา
พบวา พนักงานมีการปฏิบัติในเรื่องนี้นอย ดังนั้น การประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน ควรมีการสงเสริมให
พนักงานประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับตนเองและครอบครัวมากขึ้น
4) ดานความรูในการดําเนินชีวิต ถึงแมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานในดานนี้อยู
ในระดับมาก แตมีประเด็นที่การประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาตากสิน จําเปนตองพิจารณาเพื่อยกระดับการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานใหสูงขึ้น คือ พนักงานไดนําความรูที่ไดศึกษาคนความาอยางดีไปเผยแพร
ใหกับบุคคลใกลชิด เนื่องจากการปฏิบัติเชนนี้นอกจากจะเปนการเพิ่มพูนความรูใหกับตัวเองมากยิ่งขึ้นแลว จะเปนการเพิ่ม
ความสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่น ซึ่งจะสงผลตอการไดรับการยอมรับละการชวยเหลือจากบุคคลอื่นมากยิ่งขึ้นไป แตเนื่องจากผล
การศึกษา พบวา พนักงานมีการปฏิบัติในเรือ่ งนี้นอย ดังนั้น การประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาตากสิน ควรมีการ
สงเสริมใหพนักงานไดนําความรูที่ไดศึกษาคนความาอยางดีไปเผยแพรใหกับบุคคลใกลชิดมากขึ้น
5) ดานคุณธรรมในการดําเนินชีวิต ถึงแมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานในดานนี้
อยู ในระดั บ มาก และมากกว าด านอื่ นๆ แต มี ประเด็ นที่ การประปานครหลวง สํานั กงานประปาสาขาตากสิ น จํ าเป นต อง
พิจารณาเพื่อยกระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานใหสูงขึ้น คือ พนักงานมีสวนรวมสืบทอด
ประเพณีอันดีงามในชุมชน เนื่องจากการปฏิบัติเชนนี้ จะเปนการเพิ่มความสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่นๆในชุมชน ซึ่งจะสงผลตอ
การไดรับการยอมรับละการชวยเหลือจากบุ คคลอื่นในชุ มชนมากยิ่ง ขึ้นไป แตเ นื่องจากผลการศึกษา พบวา พนั กงานมีการ
ปฏิบัติในเรื่องนี้นอย ดังนั้น การประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน ควรมีการสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามในชุมชนมากขึ้น
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาตอเนื่องในเรื่องดังตอไปนี้
1. ควรศึกษาวิธีการเพิ่มการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาตากสิน ที่จะเปนประโยชนในการปรับปรุงชีวิติและความเปนอยูของพนักงาน ตอไป
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับ พนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานประปา สาขาตากสิน
3. ควรศึกษาการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง อื่น ๆ เพื่อ
เปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน สํานักงานประปาสาขาตากสิน
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ดัชนีชี้นําการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวของประเทศไทย
ปรารถนา ประชากลาง และฐิติมา พุฒิทานันท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
email: Pradthana.p@googlemail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาหาตัวชี้วัดที่เปนตัวแปรชี้นําการผลิตเหล็กทรงยาว (2) คํานวณดัชนีชี้นํา
การผลิตเหล็กทรงยาวของประเทศไทย โดยอาศัยขอมูลอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 – เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2557 และแนวคิ ดทฤษฏี วัฏ จั กรธุ รกิ จที่พั ฒ นาโดยสํานั กงานวิ จัยเศรษฐกิจสหรั ฐอเมริ กา (National Bureau of
Economic Research; NBER) มาประยุกตใชในการสรางดัชนีชี้นําการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว เพื่อนํามาใชเปน
เครื่องมือวิเคราะหทิศทางของอุตสาหกรรมปจจุบัน และคาดการณแนวโนมภาวะอุตสาหกรรมลวงหนา
ผลการศึ กษา พบว า ตั วชี้ วัด ที่ เ ป น ตั วแปรชี้ นําการผลิ ต เหล็ กทรงยาวของประเทศไทยมี ทั้ ง หมด 8 ตั วแปร
ประกอบดวย ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของไทย ปริมาณการจําหนายเหล็กเสนกลม ปริมาณการจําหนายลวดเหล็ก ปริมาณการ
จําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง ดัชนี ตลาดหลักทรัพยหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยของไทย ดัชนีผสมชี้นําเศรษฐกิจของกลุ ม
ประเทศหลักในเอเชีย การผลิตเหล็กดิบของจีน และดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของมาเลเซีย เมื่อนําตัว
แปรชี้นําทั้งหมดมารวมเปนดัชนีชี้นําการผลิตเหล็กทรงยาวของไทย พบวา สามารถใชเตือนภัยภาวะการผลิตเหล็กทรงยาวของ
ประเทศไทยลวงหนาระยะสั้นไดประมาณ 5 - 6 เดือน
อยางไรก็ตามการใชงานดัชนีชี้นําควรใช ควบคูกับดัชนีการกระจาย (Diffusion Index) ซึ่งเปนดัชนีเชิงคุณภาพที่
สรางขึ้นจากการสอบถามความเชื่อมั่นของผูประกอบการ เพื่อทําใหผลของการเตือนภัยมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: วัฏจักรธุรกิจ, ดัชนีชี้นํา, การเตือนภัยลวงหนา, การผลิตเหล็กทรงยาว, อุตสาหกรรมเหล็ก
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Abstract
This paper is the study of the Production Leading Index in the Thailand Long Steel Industry. The
main objectives were: (1) selection of potential leading factors of long steel production in Thailand; and
(2) calculate the long steel Production Leading Index in Thailand. The data consisted of time series
monthly data during 2004-2014. The Production Leading Index in Thailand Long Steel Industry was
compiled using a modified version of the method developed by the US National Bureau of Economic
Research (NBER).
Results showed that the leading factors of long steel production were 8 factors including Thailand's
leading economic indicators, round-bar sales volume, steel wire sale volume, high-tensile steel wire sale
volume, SET: Index: Property Development and Construction Materials (Thailand), Composite leading
index of economic nations in Asia, China's crude steel production and the industrial production index for
the iron and steel industry of Malaysia. Finally, we found that Thailand’s Long Steel Production Leading
Index, which was combined from 8 factors, could be used to predict the production of long steel in the
short-term average 5 - 6 months.
However, the Production Leading Index should to be used in conjunction with Diffusion Index,
which uses measurements of the enterprise sentiment, to make the prediction more accurately.
Keywords: Business Cycle, Leading Index, Early warning, Long Steel Product, Steel Industry
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บทนํา
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็ กกลาของไทยเปนหนึ่ งในอุ ตสาหกรรมพื้นฐานที่มี ความสําคัญ ในการพั ฒนาประเทศ
เนื่ องจากเป นอุ ต สาหกรรมที่ เ ชื่ อมโยงกั บ อุ ต สาหกรรมสํ าคั ญ ของประเทศเป น จํ านวนมาก เช น อุ ต สาหกรรมยานยนต
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เฟอรนิเจอร อาหารกระปอง (บรรจุภัณฑ) เครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมกอสราง เปนตน
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันสถานการณอุตสาหกรรมเหล็กประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว นโยบายสงเสริม
การส งออกผลิ ตภัณฑเหล็กสํ าเร็ จรูป ของประเทศจีนถื อเป นนโยบายสําคัญที่ ทําใหระดับราคาผลิต ภัณฑ เหล็ กในตลาดโลก
รวมถึงตลาดประเทศไทยลดลงอยางตอเนื่อง ในชวง 2-3 ปที่ผานมาผลิตภัณฑเหล็กราคาถูกจากจีนไดทะลักเขามาในประเทศ
ไทยอยางตอเนื่อง สงผลใหผูผลิตเหล็กทรงยาวของไทยไดรับผลกระทบ โดยอัตราการใชกําลังการผลิตเหล็กทรงยาวลดลงจาก
รอยละ 50 เหลือเพียงรอยละ 30 ของกําลังการผลิตเหล็กทรงยาวทั้งหมด ทําใหกลุมผูประกอบการเหล็กทรงยาวรวมตัวกัน
เพื่อหาแนวทางปกปองอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวภายในประเทศ
ภายใตสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการกําหนดนโยบายและชวงเวลาในการดําเนิน
นโยบายใหเหมาะสมจึงจําเปนตองมีเครื่องมือชี้วัดสภาวะทางเศรษฐกิจที่ถูกตองและเเมนยํา ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินนโยบายมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นการจัดทําดัชนีชี้นําภาวะอุตสาหกรรม (Leading Index) จึงถือเปนการพยากรณสถานการณใน
อนาคตซึ่งจะชวยใหไดขอมูลเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจ
การศึ กษาดั ช นี ชี้ นําวั ฏ จั กรอุ ต สาหกรรมเหล็ ก ของไทยได เ ริ่ ม ศึ ก ษาขึ้ นในป พ.ศ. 2553 โดยสถาบั นเหล็ กและ
เหล็กกลาแหงประเทศไทยรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และตอมาในป พ.ศ. 2557 ได
พัฒนาดัชนีชี้นําวัฏจักรอุตสาหกรรมเหล็กแยกตามผลิตภัณฑเหล็ก ไดแก ดัชนีชี้นําอุตสาหกรรมเหล็กทรงแบนและดัชนีชี้นํา
อุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว อยางไรก็ตามการจัดทําดัชนีชนี้ ําอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวที่ผานมา เปนการศึกษาโดยกําหนดให
“ปริมาณการใชเหล็กบิลเล็ตและบลูม” เปนตัวแปรอางอิง หรือตัวแทนของอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว ซึ่งเปนการศึกษา
ทางดานอุป สงค ดั งนั้นเพื่ อให การศึกษาดั ชนี ชี้นําวัฏ จักรอุต สาหกรรมเหล็กทรงยาวครอบคลุม ทั้ง ดานอุป สงค และอุป ทาน
งานวิ จัย ฉบั บ นี้ จึง ทํ าการศึ กษาและจั ด ทํ าดั ช นี ชี้ นําการผลิ ต เหล็ กทรงยาวสํ าหรั บอุ ต สาหกรรมเหล็ กไทย โดยกํ าหนดให
“ปริมาณการผลิตเหล็กบิลเล็ตและบลูม” เปนตัวแปรอางอิงหรือตัวแทนของอุตสาหรรมที่ใชในการศึกษา เพื่อนําผลการศึ กษา
มาเปรี ยบเทีย บกั บดั ชนี ชี้นําวัฏ จักรอุ ตสาหกรรมเหล็กทรงยาวที่ มีอยูเ ดิม และเพื่อเปนประโยชนในการนํ าเอาข อมู ลไปใช
ประกอบการตั ด สิ นใจดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ของภาคเอกชน รวมถึ ง การกํ าหนดนโยบายพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เหล็ กของ
ภาครัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาหาตัวชี้วัดที่เปนตัวแปรชี้นําการผลิตเหล็กทรงยาวของประเทศไทย
2. เพื่อคํานวณดัชนีชี้นําการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวของประเทศไทย
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้อาศัยขอมูลอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 โดย
เก็บรวบรวมจากขอมูลทุติยภูมิซึ่งไดจากการคนควาเอกสาร หนังสือวิชาการ วิทยานิพนธ และแหลงขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว เชน สํานักงานเศรษฐกิจอุต สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแห ง
ประเทศไทย สมาคมผูประกอบการเหล็ก-สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมศุลกากร กรมการคาตางประเทศ กระทรวง
พาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน โดยตัวแปรที่รวบรวมไดมีทั้งหมด 35 ตัวแปร
สามารถแยกออกเปน 4 กลุมใหญ ไดแก กลุมตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคไทย กลุมตัวแปรอุตสาหกรรมเหล็กไทย กลุมตัวแปร
อุตสาหกรรมตอเนื่อง และกลุมตัวแปรตางประเทศ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหเกิดความเขาใจภาวะอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวในประเทศไทย เชน ภาวะการผลิต ภาวะการตลาด/การคา
ระหวางประเทศ การนําเขา-สงออก ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
2. ทําใหทราบถึงตัวแปรชี้นําที่สงผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กทรงยาวของประเทศไทย
3. ทําใหทราบถึงการหดตัวและการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กทรงยาวลวงหนา เพื่อใชเตือนภัยและ
กําหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ
4. เพื่อเปนแนวทางและนําผลจากการศึกษาไปปรับใชในการกําหนดนโยบายตอไปในอนาคต
ระเบียบวิธีวิจัย
การจัดทําดัชนีชี้นําวัฏจักรธุรกิจนั้นประกอบดวยขั้นตอนการจัดทําดัชนีที่สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ
1. การวิเคราะหวัฏจักรธุรกิจของตัวแปรอางอิง หรือ ตัวแปรที่เปนตัวแทนของการผลิตเหล็กทรงยาวของประเทศ
ไทย
2. การวิเคราะหและคัดกรองตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีแนวโนมวาจะมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวในลักษณะนําภาวะ
เศรษฐกิจโดยอาศัยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและเครื่องมือทางสถิติในการทดสอบ โดยการเปรียบเทียบวัฏจักรและจุดวกกลับ
ของตัวแปรที่ใชประกอบเปนดัชนีชี้นําผสมกับวัฏจักรของตัวแปรอางอิง
3. การทดสอบความสามารถในการชี้นํา รวมทั้งการวิเคราะหดัชนีชี้นําของดัชนีชี้นําผสม (Composite Index) ที่
พัฒนาขึ้น โดยอาศั ยหลักการพิจารณาคาอัตราการขยายตัวเฉลี่ ยในชวง 12 เดือนที่ ผานมา แลวทําการปรับให เรียบ (SixMonth Smooth Annualized Growth Rate) (สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย, 2553)
4. การคํานวณดัชนีชี้นําผสม โดยคํานวณดัชนีชี้นําจากกลุมของตัวแปรที่ไดจ ากการวิเคราะหในขั้นตอนแรกเพื่อใช
เปนสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหวัฏจักรธุรกิจของตัวแปรอางอิง หรือ การวิเคราะหวัฏจักรธุรกิจของปริมาณการผลิตเหล็กบิลเล็ต
และบลูมโดยการหาจุดวกกลับ (Turning point) แสดงไดดังรูปที่ 1
2

1

0

-1

-2

1-2547 1-2548 1-2549 1-2550 1-2551 1-2552 1-2553 1-2554 1-2555 1-2556 1-2557

รูปที่ 1 กราฟวัฏจักรธุรกิจการผลิตบลูมและบิลเล็ตของประเทศไทย
ที่มา : จากการคํานวณ
เมื่อพิจารณาลักษณะวัฏจักรธุรกิจการผลิตบลูมและบิลเล็ตของประเทศไทย พบวา มีจุดวกกลับเกิดขึ้น 6 ชวงเวลา
ประกอบไปดวยจุดสูงสุด (Peak) 3 จุด และจุดต่ําสุด (Trough) 3 จุด ดังนี้
P1 เกิดในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548

T1 เกิดในเดือนธันวาคม พ.ศ 2548
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P2 เกิดในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2551
P3 เกิดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554

T2 เกิดในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ 2552
T3 เกิดในเดือนกันยายน พ.ศ 2555

และมีวัฏจักรเกิดขึ้นอยู 2 ชวง คือ วัฏจักรที่ 1 นับจากจุดสูงสุดเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2551 ระยะเวลารวมของวัฏจักร 36 เดือน วัฏจักรที่ 2 นับจากจุดสูงสุดกุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554
ระยะเวลารวมของวัฏจั กร 39 เดือน โดยตัวแปรอางอิงมี ระยะเวลาเฉลี่ยของวัฏ จักร ณ จุดสู งสุดเฉลี่ย 37.5 เดือน หาก
วิเคราะหจุดวกกลับของวัฏจั กรอางอิง พบวา วัฏจักรดั งกลาวสามารถอธิบายเหตุ ผลที่เกิดขึ้น ณ จุดต่ําสุด และจุดสูงสุดได
และวัฏจักรมีความสอดคลองกับสภาวะจริงเมื่อเทียบกับ Chronology ของวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยตัวแปรอางอิงมีระยะเวลา
เฉลี่ยของวัฏจักร 39 เดือน จําแนกเปนระยะเวลาในชวงขาขึ้นจากจุดต่ําสุดถึงจุดสูงสุด (Expansion Phase) เฉลี่ย 27 เดือน
และระยะเวลาในชวงขาลงจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ําสุด (Recession Phase) เฉลี่ย 12 เดือน
2. การคัดเลือกตัวแปรชี้นําจากตัวแปรที่รวบรวมไดทั้งหมด 35 ตัวแปร จากเกณฑการวิเคราะหจุดวกกลับ และการ
พิจารณาคาความสัมพันธ Cross-Correlation พบวา มีตัวแปรที่ผานเกณฑการพิจารณามีทั้งหมด 8 ตัวแปร ไดแก ดัชนีชี้นํา
เศรษฐกิจของไทย ปริมาณการจําหนายเหล็กเสนกลม ปริมาณการจําหนายลวดเหล็ก ปริมาณการจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง
ดัชนีตลาดหลักทรัพยหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยของไทย ดัชนีผสมชี้นําเศรษฐกิจของกลุมประเทศหลักในเอเชีย การผลิต
เหล็กดิบของจีน และดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของมาเลเซีย รายละเอียดตัวแปรดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงตัวแปรที่ผานการคัดเลือกในการนํามาเปนองคประกอบของตัวแปรชี้นํา
ตัวแปร

Cross-Correlation
rmax
tmax*

Coherence

Mean delay

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของไทย
0.55
4
0.16
5.63
ปริมาณการจําหนาย
0.53
3
0.20
0.36
เหล็กเสนกลม
ปริมาณการจําหนายลวด
0.69
4
0.19
0.72
เหล็ก
ปริมาณการจําหนายลวด
0.83
1
0.66
0.12
เหล็กแรงดึงสูง
ดัชนีตลาดหลักทรัพยหมวด
0.67
2
0.35
0.27
พัฒนาอสังหาริมทรัพยของ
ไทย
ดัชนีผสมชี้นําเศรษฐกิจของ
0.89
4
0.37
0.54
กลุมประเทศหลักในเอเชีย
การผลิตเหล็กดิบของจีน
0.75
3
0.31
0.52
ดัชนีการผลิต
0.88
1
0.77
0.06
ภาคอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกลาของมาเลเซีย
ที่มา: จากการคํานวณ
หมายเหตุ: * เครื่องหมาย + (-) หมายถึง ตัวแปรมีคุณสมบัติชี้นํา (ตาม) เมื่อเทียบกับตัวแปรอางอิง
** เครื่องหมาย – (+) หมายถึง ตัวแปรมีคุณสมบัติชี้นํา (ตาม) เมื่อเทียบกับตัวแปรอางอิง

Turning point **
Average Lag
-5.8
-1.5
-6.5
-3.7
-4.0
-5.8
-0.5
-3.8

เมื่อเปรียบเทียบวัฏจักรของดัชนีชี้นําที่สรางขึ้นจากตัวแปรในตารางที่ 1 กับวัฏจักรของปริมาณการผลิตเหล็กบิลเล็ต
และบลูมของประเทศไทยในชวงเวลา 10 ป ที่ครอบคลุมการศึกษานี้ พบวา ดัชนีชี้นํามีจุดวกกลับกอนการผลิตเหล็กบิลเล็ต
และบลูมของไทย ณ จุดสูงสุดเฉลี่ย 7.7 เดือน และมีการนํา ณ จุดต่ําสุดเฉลี่ย 3.7 เดือน ดังนั้นสามารถสรุปไดวา ดัชนีชี้นํา
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การผลิตเหล็กทรงยาวมีจุดวกกลับเกิดกอนจุดวกกลับของการผลิตเหล็กบิลเล็ตและบลูมโดยเฉลี่ย 5.7 เดือน หรือ ดัชนีชี้นํา
การผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมเหล็กทรงยาวของประเทศไทยสามารถใช คาดการณ การผลิ ต เหล็ กทรงยาวล วงหน าระยะสั้ นได
ประมาณ 5.7 เดือน รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจุดวกกลับของดัชนีชี้นําผสมเปรียบเทียบกับวัฏจักรธุรกิจการผลิตบิลเล็ตและบลูมของประเทศไทย
และระยะเวลานํา
ดัชนีชี้นํา
วัฏจักรธุรกิจการผลิตบิลเล็ตและบลูมของไทย
จุดสูงสุด เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2551
เดือนมกราคม พ.ศ. 2553
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554
ระยะเวลานําจุดสูงสุดเฉลี่ย
จุดต่ําสุด เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เดือนธันวาคม พ.ศ 2548
เดือนธันวาคม พ.ศ 2551
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ 2552
เดือนมกราคม พ.ศ. 2555
เดือนกันยายน พ.ศ 2555
ระยะเวลานําจุดต่ําสุดเฉลี่ย
ระยะเวลานําจุดวกกลับโดยเฉลี่ยทั้งหมด
ที่มา: จากการคํานวณ

ระยะเวลานํา (เดือน)
3
3
17
7.7
1
2
8
3.7
5.7

3. การพิจารณาความสามารถในการชี้นําของดัชนีชี้นําและตัวแปรชี้นําทั้ง 8 ตัวแปร จากผลการคํานวณคาอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยในชวง 12 เดือนที่ผานมา พบวา ชุดขอมูลดังกลาวสามารถชี้นําการเปลี่ยนแปลงการผลิตเหล็กทรงยาวไดตาม
การพิจารณาในชวงตางๆ ดังตอไปนี้
2

1

0

-1

-2

-3
1-2547 1-2548 1-2549 1-2550 1-2551 1-2552 1-2553 1-2554 1-2555 1-2556 1-2557

รูปที่ 2 กราฟเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในชวง 12 เดือนที่ผานมาของดัชนีชี้นําและการผลิตเหล็กบลูมและบิลเล็ต
ที่มา: จากการคํานวณ
ชวงป พ.ศ. 2548 – 2549 ในป พ.ศ. 2548 ดัชนีชี้นําการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กทรงยาวของไทยมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยลดลง และตัวแปรชี้นํา 5-7 ตัวแปรขึ้นไปจากทั้งหมด 8 ตัวแปร มีอัตราการขยายตัวลดลงอยางเห็นได
ชัด แต เ มื่ อผ านพ นในช วงเดื อนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เขาสู เ ดื อนธั นวาคม พ.ศ. 2548 พบว า ดัช นี ชี้ นําการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กทรงยาวของไทยเริ่มมี อัตราการขยายตัว ปรั บเพิ่ม ขึ้น ขณะเดี ยวกั นจํานวนตัวแปรที่ มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยลดลงก็มีจํานวนนอยลงตามลําดับ โดยตั้งแตเดือนมกราคม – กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 พบวา จํานวนตัวแปรที่มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 4 ตัวแปร ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 เหลือเพียง 2 ตัวแปรในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549
และลดลงตอเนื่องเหลือเพียง 1 ตัวแปรในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 ทําใหสรุปไดวา การผลิตเหล็กทรงยาวของไทยไดผานชวง
ต่ําสุดไปแลวและกํ าลังเขาสูภาวะฟ นตัว ซึ่งการสงสั ญญาณดังกลาวสอดคลองกับจุดวกกลับที่เกิดขึ้นในเดื อนธันวาคม พ.ศ.
2548
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ชวงป พ.ศ. 2550 – 2552 ตั้งแตดัชนีชี้นําการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กทรงยาวของไทยผานจุดต่ําสุด
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 และมีสภาพการผลิตที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงตุลาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งจํานวนตัวแปรชี้นําที่มีอัตรา
การเปลี่ย นแปลงลดลงไดเพิ่ มจาก 0 ตัวแปร เป น 1-3 ตัวแปรในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มกราคม พ.ศ. 2551
ขณะเดียวกันอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของดัชนีชี้นําการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กทรงยาวของไทยก็สงสัญญาณลดลง
ลดลงตอเนื่องกัน 3 เดือน ทําใหสามารถสรุปไดวา การผลิตเหล็กทรงยาวของไทยไดผานจุดสูงสุดของวัฏจักรรอบนี้ไปแลว และ
ตองเริ่มระมัดระวังตัวในการผลิต ขณะเดียวกันสภาวะการผลิตเหล็กทรงยาวที่เกิดขึ้นจริงทําจุดสูงสุดในชวงเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2551 หลังจากนั้นก็ตองพบกับการหดตัวอยางรุนแรง โดยทั้งอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของดัชนีชี้นําการผลิตเหล็กทรงยาว
และอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของตัวแปรชี้นําตางหดตัวอยางมากและตอเนื่องจนมาถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2552 และเมื่อเขา
สูเ ดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ก็พ บว าจํานวนตั วแปรชี้ นําที่มี อัต ราการเปลี่ย นแปลงลดลงมีเ พีย ง 4 ตัวแปร และในเดื อน
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 จํานวนตัวแปรที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยลดลงก็มีจํานวนลดลงเหลือเพียง 2 ตัวแปร ทําใหสามารถ
สรุปไดวา สภาวะการผลิตเหล็กทรงยาวของไทยไดผานจุดต่ําสุดมาแลว และกําลังเขาสูชวงฟนตัว ซึ่งเปน การสงสัญญาณให
ผูประกอบการสามารถปรับตัวเพื่อรองรับกับการฟนตัวของธุรกิจ
ชวงป พ.ศ. 2554 – 2555 ไตรมาสสุดทายป พ.ศ. 2554 ดัชนีชี้นําการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กทรง
ยาวของไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยลดลง และมีตัวแปรชี้นํา 4-7 ตัวแปรขึ้นไปจากทั้งหมด 8 ตัวแปร มีอัตราการขยายตัว
ลดลงอยางเห็นไดชัด แตเมื่อผานพนในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 เขาสูตนป พ.ศ. 2555 พบวา ดัชนีชี้นําการผลิตใน
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กทรงยาวของไทยเริ่มมี อัตราการขยายตัวปรั บเพิ่ม ขึ้น ขณะเดี ยวกั น จํานวนตัวแปรที่ มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยลดลงก็มีจํานวนลดลงตามลําดับ โดยตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-เมษายน พ.ศ. 2555 พบวา ตัวแปรที่มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงลดลงมีจํานวน 3 ตัวแปร ขณะที่อัตราการขยายตัวของตัวแปรชี้นําเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ทําให
สามารถสรุป ไดวา การผลิ ต เหล็กทรงยาวของไทยได ผานช วงต่ํ าสุ ด ไปแล วและกําลัง เข าสูภ าวะฟนตั ว ซึ่ง การสง สั ญญาณ
ดังกลาวสอดคลองกับจุดวกกลับของการผลิตเหล็กทรงยาวที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555
4. การคํานวณดัชนีชี้นําการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวของประเทศไทย (Leading Index) จากขอมูล
รายเดือนของตัวแปรในตารางที่ 1 สามารถแสดงไดดังรูปที่ 3 โดยดัชนีชี้นําในเดือนเริ่มตนมีคาเทากับ 100
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รูปที่ 3 กราฟดัชนีชี้นําการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวของประเทศไทย
ที่มา : การคํานวณ
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สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ศึกษาหาตัวแปรชี้นําการผลิตเหล็กทรงยาวของประเทศไทย (2) คํานวณ
ดัชนีชี้นําการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวของประเทศไทย โดยศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิของตัวแปรที่เกี่ยวของราย
เดือนตั้งแตป พ.ศ. 2547-2557 โดยวิธีการคัดเลือกตัวแปรชี้นําใชเทคนิคการหาจุดวกกลับ (Turning point) ตามแนวคิด
ทฤษฏีวัฏจักรธุรกิจที่พัฒนาโดย National Bureau of Economic Research: NBER ตามวิธีการศึกษาของสถาบันเหล็กและ
เหล็กกลาแหงประเทศไทย (2553) และการพิจารณาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ตองการศึกษากับตัวแปรอางอิง CrossCorrelation ตามวิธีการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2553) ซึ่งจะนําตัวแปรชี้นําที่ผานการคัดเลือก คํานวณ
เปนดัช นีชี้ นําผสม (Composite leading Index) ตามวิธีการศึกษาของสํ านักงานเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม (2559) โดย
การศึกษาครั้งนีก้ ําหนดให “ปริมาณการผลิตเหล็กบิลเล็ตและบลูม” เปนตัวแปรอางอิงที่ใชในการศึกษา และกําหนดใหน้ําหนัก
ของตัวแปรแตละตัวเทากัน
ผลการศึกษาหาตัวแปรชี้นําการผลิตเหล็กทรงยาวของประเทศไทย พบวา ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของไทย ปริมาณการ
จําหนายเหล็กเสนกลม ปริมาณการจําหนายลวดเหล็ก ปริมาณการจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง ดัชนีตลาดหลักทรัพยหมวด
พัฒนาอสังหาริมทรัพยของไทย ดัชนีผสมชี้นําเศรษฐกิจของกลุมประเทศหลักในเอเชีย การผลิตเหล็กดิบของจีน และดัชนีการ
ผลิตภาคอุตสหากรรมเหล็กและเหล็กกลาของมาเลเซีย รวมทั้งสิ้น 8 ตัวแปร เปนตัวแปรชี้นําการผลิตเหล็กบลูมและบิลเล็ต
ของไทย โดยตัวแปรทุกตัวมีจุดวกกลับเกิดกอนจุดวกกลับของตัวแปรอางอิงทั้งในสวนของจุดวกกลับเฉลี่ย (Average)
ผลการคํานวณและเปรียบเทียบจุดวกกลับของวัฏจักรดัชนีชี้นําที่สรางขึ้นจากตัวแปรชี้นําทั้ง 8 ตัวแปร กับวัฏจักรตัว
แปรอางอิง พบวา ดัชนีชี้นํามีจุดวกกลับเกิดกอนตัวแปรอางอิง ณ จุดสูงสุดเฉลี่ย 7.7 เดือน และมีจุดวกกลับเกิดกอนตัวแปร
อางอิง ณ จุดต่ําสุดเฉลี่ย 3.7 เดือน สามารถสรุปไดวา ดัชนีชี้นําการผลิตเหล็กทรงยาวของประเทศไทยมีจุดวกกลับเกิดกอนจุด
วกกลับ ของการผลิต เหล็กบิล เล็ ตและบลูม โดยเฉลี่ ย 5.7 เดือน หรื อ ดั ชนี ชี้นําการผลิต ในอุต สาหกรรมเหล็กทรงยาวของ
ประเทศไทยสามารถใชเตือนภัยภาวะการผลิตเหล็กทรงยาวของประเทศไทยไดลวงหนาระยะสั้นไดประมาณ 5 – 6 เดือน
เมื่อนําผลการศึกษาที่ไดเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตเหล็กทรงยาวของไทยที่เกิดขึ้นจริง พบวา ดัชนีชี้นําที่สราง
ขึ้นสามารถเตือนภัยภาวะการผลิตเหล็กทรงยาวของประทศไทยไดลวงจริง โดยดัชนีชี้นําที่คํานวณขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2557 อยูที่ ระดับ 125.8 อัตราการขยายตัว รอยละ 3.7 สามารถสรุปไดวาภาวะการผลิ ตเหล็กทรงยาวของไทยในชวง 5-6
เดือนขา งหน าส งสัญ ญานเข าสูช วงฟ นตัว เมื่อเปรีย บเทียบกับปริมาณการผลิตเหล็ กทรงยาวของไทยที่ เกิด ขึ้นจริง ในเดือน
เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ. 2558 พบวา ปริมาณการผลิตเหล็กทรงยาวขยายตัวรอยละ 4 รอยละ 20 และรอยละ
1
15 อยูที่ 270,866 ตัน 322,391 ตัน และ 373,655 ตัน ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
1. เสนอแนะใหหนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของนําผลการศึกษาไปใชเปนเครื่องมือเตือนภัยภาวะการ
ผลิตเหล็กทรงยาวระยะสั้น เพื่อประกอบการวางแผน กําหนดนโยบายแกปญหาในชวงเวลาที่เหมาะสม และภาคเอกชนใชเปน
เครื่องมือเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจในอนาคต
2. เสนอแนะใหนําดัชนีชี้นําไปใชควบคูกับดัชนีการกระจาย (Diffusion Index) ซึ่งเปนดัชนีที่สรางขึ้นจากการ
สอบถามความเชื่อมั่นไปยังผูประกอบการ เพื่อทําใหผลของการเตือนภัยมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น
3. เสนอแนะใหเมื่อโครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวของไทยมีการเปลี่ยนแปลง และขอมูลของตัวแปรตาง ๆ
มีการจัดเก็บครบถวนสมบูรณและตอเนื่อง ควรมีการปรับปรุงดัชนีชี้นํา เพื่อทําใหการเตือนภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เอกสารอางอิง
ธีรทัศน อิศรางกูร ณ อยุธยา. 2559. การสรางดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และดัชนีพอ งเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.
ปราณี ทินกร. 2541. การวิเ คราะหดัช นีชี้นําภาวะเศรษฐกิ จสําหรับประเทศไทย รายงานวิจัย สถาบันวิจัยเพื่ อการพัฒนา
ประเทศไทย เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส. 2549. โครงการศึกษาดัชนีชี้นําภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส.
1
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลา
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ระพี อยูเย็น, โอปอล สุวรรณเมฆ และปญญา หมั่นเก็บ
คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
email: rapee.uyen@gmail.com

บทคัดยอ
ผูวิจัย ศึ กษาป จจัย ที่มี อิทธิ พ ลต อการตั ดสิ นใจซื้ อขนมขบเคี้ย วจากเนื้ อปลาของผู บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อขนมขบ
เคี้ยวจากเนื้อปลา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาอิท ธิพลของปจจัยส วนบุคคล ปจจัย สวนประสมทาง
การตลาดดานที่มีตอการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรกลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาในเขตกรุงเทพมหานครดวยขนาดตัวอยาง 384 คน
โดยไดกลุมตัวอยางมาจากการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ
แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติการถดถอยเชิงพหุ (Multiple linear regression)
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูบริโภคขนมขบเคี้ยวเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 33 ป มีระดับการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือองคกรเอกชน มีสถานภาพสมรสเปนโสด รายได เฉลี่ ยตอเดือน 25,157
บาท และมีจํานวนสมาชิกภายในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุพบวา ปจจัย สวนบุคคลดานอายุ
ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา (ปริญญาตรี) ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ (ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน
ของรัฐ) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา สวนประสมทางการตลาดดานสถานที่จัดจําหนาย และสวนประสมทาง
การตลาดด า นการส ง เสริ ม การตลาด มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ขนมขบเคี้ ย วจากเนื้ อ ปลาของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01
คําสําคัญ: ตัดสินใจซื้อ, ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลา, กรุงเทพมหานคร
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Abstract
This research studied of factors influencing customer buying decisions of fish snack products in
Bangkok. The objectives of this research were: 1) to study personal factors, level of marketing mix factors
and level of buying decision of fish snack product consumers in Bangkok; and 2) to study the relation
influence of personal factors and marketing mix factors forwarding buying decisions of fish snack product
consumers in Bangkok. The samples were 384 respondents by using questionnaires and conducting by
convenience sampling. The data was analyzed by in percentage, arithmetic mean, and standard deviation
and Multiple Linear Regression. The result showed that the majority of samples were women, 33 years
old on average, single, employed by private companies, under bachelor’s degree of education, average
salary was 25,157 Thai baht per month and the average number of people in a family was 4. Multiple
Regression Analysis indicated that personal factors including age, education (bachelor’s degree),
occupation (official organization worker), marketing mix factors on price, place, and promotion factors
influenced the customer buying decisions of fish snack products in Bangkok at 0.05 and 0.01 level of
statistic significant.
Keywords: Buying decision, Fish Snack, Bangkok
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บทนํา
ขนมขบเคี้ยว หรือ สแนก (Snack) เปนอาหารสําเร็จรูปสําหรับทานเลนซึ่งถือไดวาเปนอาหารวางที่มีความนิยมสูงใน
ปจจุบัน ตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยมีมูลคาสูงถึง 2.9 หมื่นลานบาท คิดเปน 1.42% ของตลาดโลก และมีอัตราการ
เติบโตในป พ.ศ.2552-2557 เฉลี่ย 9% ตอป (พรพรรณ ปญญาภิรมย.2558)จากแนวโนมของการบริโภคผลิตภัณฑอาหารแปร
รูปที่คนไทยนิยมมากที่สุด ขนมขบเคี้ยวถือเปนผลิตภัณฑหนึ่ งที่ติดอันดับ 1 ใน 5 โดยมีมูลคาการผลิต ในป พ.ศ.2556 ถึ ง
27,691.8 ลานบาท (วรรณวิจักขณ. 2557)ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาถือเปนขนมขบเคี้ยวที่ครองตลาดในประเทศไทยมากที่สุด
ในบรรดาขนมขบเคี้ยวประเภทที่ไดมาจากการแปรรูปเนื้อสัตว โดยเมื่อเทียบกับขนมขบเคี้ยวจากเนื้อสัตวชนิดอื่นๆ ผลิตภัณฑ
จากปลาสวรรคและปลาเสนปรุงรสมีสวนแบงการตลาด ประมาณ 1,300 ลานบาท เนื่องจากทําตลาดมานานที่สุด ทั้งยังมี
รส ชาติ ให เลื อกห ลากหล าย มี ก ล ยุ ท ธ ก ารป ร ะช าสั มพั น ธ โ ฆษณาผ านสื่ อต าง ๆ ที่ ต รง กั บ กลุ ม เป าหมาย
(พรรัตน พงษประเสริฐและคณะ. 2554)
จากขอมูล ณ ป 2555 พบวากรุงเทพมหานครถือเปนเขตการปกครองที่มีตลาดพื้นที่คาปลีกซึ่งเติบโตอยางต อเนื่อง
การจําหนายผลิตภัณฑหรือสินคาประเภทขนมขบเคี้ยวนั้น จําเปนจะตองใชชองทางการจําหนายประเภทรานคาปลีกสะดวก
ซื้อ มินิมารท (Minimart)หรือซุปเปอรมาเก็ต (Supermarket) เพื่อใหผลิตภัณฑสงถึงกลุมเปาหมายหลักของขนมขบเคี้ยวอัน
ไดแก เด็กและวั ยรุน จากขอมูล ของกรมพัฒนาธุ รกิจการคา กระทรวงพาณิชย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย .
2559)ไดเปดเผยวาการจดทะเบียนของธุรกิจการคาประเภท ซุปเปอรมาเก็ต รานขายของชํา รานสะดวกซื้อหรือมินิมารท ซึ่ง
เปนการจดทะเบียนในรูปของบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุน สวนสามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากัด ในป พ.ศ.2558
โดยเปรียบเทียบกันในแตละภาคสวนของประเทศไทย พบวา กรุงเทพมหานครเปนเขตการปกครองที่มีจํานวนการจดทะเบี ยน
รานคาปลีกประเภทรานสะดวกซื้อมากที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศไทยการแขงขันของอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว
ในประเทศไทยจึงมีการเติบโตคอนขางสูงขึ้นตามไปดวย แตก็เปนตลาดที่มีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง เนื่องจากขนมขบ
เคี้ยวเปนสินคาที่ผลิตงาย จึงสงผลใหมีผูประกอบการเปนจํานวนมากทั้งรายเล็กและรายใหญสนใจและตองการจะเขามาใน
ตลาดหลายราย ผูผลิตตางก็มีกลยุทธเพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาดกันอยางคึกคัก แตแมวาจะมีการเขามาในตลาดเปน
จํานวนมากแตพฤติกรรมของผูบริโภคนั้นมักจะไมมีความจงรักภักดีตอสินคา สงผลใหผูประกอบการตางก็พยายามที่จะยืดอายุ
ของสินคาใหติดตลาดนานที่สุด (กัลยา วานิชยบัญชา. 2555)
การตั ด สิ นใจซื้ อ ของผู บ ริ โ ภค (Consumer Purchase Decision) เป นตั วแปรหนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ าคั ญ สํ าหรั บ
ผูป ระกอบการทั้ง กับ ผู ประกอบการเดิม และผูป ระกอบการรายใหมที่ สนใจในธุ ร กิจขนมขบเคี้ ย วเปนอยางมาก เนื่ องจาก
การศึกษากระบวนการตั ด สินใจซื้ อในภาพรวมจะทํ าให นักการตลาดสามารถค นหาแนวทาง วิ ธีการหรื อกลยุ ทธ ที่ จะช วย
ผูบริโภคผานขั้นตอนในกระบวนการซื้อแตละขั้นไปได(Armstrong &Kotler. 2009) “การตัดสินใจซื้อ” นั้นเปนกระบวนการ
อยางหนึ่งที่มีขั้นมีตอน ดังที่ (Kotler& Keller 2012)ไดอธิบายเอาไววา เมื่อผูซื้อจะทําการซื้อสินคาผูซื้อจะเกิดการขามผาน
ลําดับ ขั้น 5 ขั้ นตอน อั นประกอบไปด วย การตระหนั กถึ งป ญหา (Problem recognition) การคนหาขอมูล ขาวสาร
(Information Search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การตัดสินใจเลือก (Purchase Decision)
และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior)
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป นชุ ดเครื่ องมืออย างหนึ่ ง ที่ องค กรหรื อผู ป ระกอบการใช ใ นการ
ดําเนินการเพื่อตอบสนองจุดประสงคของกลุมเปาหมายทางการตลาด(Kotler. 2001 อางถึงใน อังคณา พุมกุมาร) สวน
ประสมทางการตลาดประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริม
ทางการตลาด (Promotion) ส ว นประสมทางการตลาดเหล านี้ มี ค วามเกี่ ย วข อ งต อ การตั ด สิ น ใจของผู ซื้ ออั นจะเห็ น
ความสัมพันธระหวางสวนผสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อไดจากตัวแบบจําลองพฤติกรรมผูซื้อ (Model
of Behavior) หรือที่เรียกกันวา “แบบจําลองกลองดํา” ของ Armstrong &Kotler(อังคณา พุมกุมาร. 2552)ดังภาพที่ 1
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สิ่งกระตุนทางการตลาดและอื่นๆ
การตลาด
1.ผลิตภัณฑ
2.ราคา
3.ชองทางจัด
จําหนาย
4.การสงเสริม
ทางการตลาด

สิ่งกระตุนอื่นๆ
1.เศรษฐกิจ
2.เทคโนโลยี
3.สังคม
4.วัฒนธรรม

กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ
ลักษณะเฉพาะของผูซื้อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค

การตอบสนองของผูซื้อ
1.ความพึงพอใจและทัศนคติในการซื้อ
2.พฤติกรรมการซื้อ อันไดแก ซื้ออะไร, ซื้อ
เมื่อไร, ซื้อที่ไหน และซื้อมากเทาใด
3.พฤติกรรมตอตราสินคา และความสัมพันธ
กับบริษัท

ภาพที่ 1 แบบจําลองพฤติกรรมผูซื้อ
ที่มา : อารมสรอง และ คอตเลอร. (2558). หลักการตลาด.(นันทสารี สุขโต, เพ็ญสิน ชวนะคุรุ, กุลทิวา โซเงิน, จิราพร
ชมสวน, นวพงศ ตัณฑดิลก,วริศรา แหลมทอง, วัลภา หัตถกิจพาณิชกุล, วีรพล สวรรคพิทักษ และสมศิริวัฒนสิน,
ผูแปล).กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบริษัทเพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา จํากัด.
จากภาพที่ 1 จะเห็ นไดวาสวนของสิ่ งกระตุ นทางการตลาดอื่ นๆ ที่ จะส งผลไปยัง “กล องดํา ” ที่ป ระกอบไปดวย
ลักษณะเฉพาะของผูซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อนั้น สวนผสมทางการตลาดเปนสิ่งหนึ่งที่เปนสิ่งกระตุนเราภายใน
กระบวนการของแบบจําลองพฤติกรรมผูซื้อ
จากประเด็นปญหาและความสําคัญทีไ่ ดอธิบายมารวมถึงการศึกษาคนควาทฤษฎีและงานวิจัยในอดีตดังที่กลาวมานั้น
ผูวิจัย จึงสนใจจะศึกษาป จจัย ที่มีอิท ธิพลตอการตัด สินใจซื้อขนมขบเคี้ ยวจากเนื้ อปลาของผูบริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพื่อที่จะไดทราบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลกับกระบวนการในการตัดสินใจซื้อขนม
ขบเคี้ยวจากเนื้อปลาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม อยางไร
สมมติฐานของการวิจัย
ปจจั ยสวนบุค คลและป จจัย สวนประสมทางการตลาดมีอิท ธิพลตอการตั ดสินใจซื้ อขนมขบเคี้ย วจากเนื้ อปลาของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ
ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ
ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน
ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ
ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรส
ปจจัยสวนบุคคลดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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การตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลา
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลา ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานที่มีตอการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยว
จากเนื้อปลาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมขอมูล
1.1. ขอบเขตการวิจัยดานประชากรที่ใชในการศึกษา ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู ที่เคยบริโภคขนมขบ
เคี้ยวจากเนื้อปลาซึ่งพักอาศัยอยูภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไมทราบจํานวนประชากร แตจะใชกลุมตัวอยางโดยผูวิจัย
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการใชสูตรหากลุมตัวอยางในกรณีที่ประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนที่แทจริงของ
ประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2555) จากการแทนคาตามสูตรไดขนาดกลุมตัวอยางคือ 384 คน
1.2. ขอบเขตดานกระบวนการเก็บขอมูล การสุมกลุมตัวอยางจะใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางผูท ี่เคยบริโภคขนมขบเคี้ยว
จากเนื้อปลาแบบบังเอิญ (Convenience Sampling)
1.3. ขอบเขตดานตัวแปรที่ใชในการศึกษาตัวแปรอิสระ ประกอบไปดวย
ตัวแปรตนปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เงินเดือน จํานวนสมาชิกภายในครอบครัว
ตัวแปรตนปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด
ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. การวิเคราะหขอมูล
2.1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูที่เคยบริโภคขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลา ซึ่งมีที่พักอาศัย ณ ปจจุบันในขณะนั้นอยู
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2.2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณโดยใชสูตรการหาขนาด
ตัวอยางในกรณีที่ป ระชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํ านวนประชากรที่ แทจริง (กัลยา วานิชยบัญชา.2555)โดยกําหนดค า
ความคลาดเคลื่อนที่ไมเกินรอยละ 5 คาปกติมาตรฐานที่ไดจากการแจกแจงมาตรฐานกําหนดเปน 1.95 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง
จากการคํานวณ 384 คน
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง จะดําเนินการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) เพื่อทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่ผูที่เคยบริโภคขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาซึ่งพักอาศัยอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามชนิดปลายปดและปลายเปด โดยแบงเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปจจัยสวน
บุค คล ป จจัย สวนประสมทางการตลาด และแบบสอบถามวั ด ระดับ การตัด สินใจในการซื้อขนมขบเคี้ ย วจากเนื้ อปลาของ
ผูบริโภค
การสร างเครื่ องมื อที่ ใช ใ นการวิ จัย ผูวิจัย สรางเครื่องมือที่ใ ช ในการวิจัย ครั้ งนี้ ด วยการทําการศึกษา ค นควา ตํารา
วารสาร สื่อสิ่งพิมพและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดเปนขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแบบสอบถาม จากนั้นขอความ
อนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความชัดเจนของการใชภาษา แลวจึงนํามาคํานวณหา
ดัชนีความสอดคลองระหวางข อคําถามกับเนื้อหาหรือจุดประสงค สุดทายทํ าการทดลองใช กับกลุมตัวอยาง 30 ชุด เพื่อหา
ระดั บ ค าความเชื่ อมั่ น ของแบบสอบถาม โดยเกณฑ ร ะดั บ ค าความเชื่ อมั่ น ที่ เ หมาะสมที่ ค วรจะโดยสู ง กว าเกณฑ เ ป นใน
แบบทดสอบคือ 0.7 (สุวิมล ติรกานันท. 2551)ทําใหไดผลการทดสอบคา Reliability แตละสวนของแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ไดจากการทดสอบ
ปจจัย
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจําหนาย
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค

คาแอลฟาของCronbach
0.798
0.715
0.881
0.727
0.836

3. สถิติที่ใชในการวิจัย
3.1 สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย รอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใชบรรยายคุณลักษณะของ
ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากผูตอบแบบสอบถาม
3.2 สถิติเชิงอนุมาน ใชทดสอบสมมติฐานในการวิจัย โดยในที่นี้จะใชสถิติทดสอบ Multiple Linear Regression
โดยสามารถสรางสมการเชิงประจักษดังนี้
=

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

โดยที่ คือ การตัดสินใจในการซื้อขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห ข อมู ล ทั่ วไปของผู ต อบแบบสอบถาม ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึ กษา อาชี พ ระดั บ เงิ นเดื อ น
สถานภาพสมรส และจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 260 คน คิดเปนรอยละ 67.7 มี
อายุเฉลี่ย 33.45 มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 190 คน คิดเปนรอยละ 49.48 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือ
องคกรเอกชน 271 คน คิดเปนรอยละ 70.57 มีสถานภาพเปนโสด 208 คน คิดเปนรอยละ 54.2 ระดับเงินเดือนเฉลี่ย 25,157
บาท และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว เฉลี่ยประมาณ 4 คน ดังตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (อายุ เงินเดือนและจํานวนสมาชิกในครอบครัว)
อายุ (ป)
เงินเดือน (บาท/เดือน)
จํานวนสมาชิกภายในครอบครัว

นอยที่สุด
17
0
1

มากที่สุด
65
500,000
15
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คาเฉลี่ย
33.45
25,156.70
3.95

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
8.585
31094.695
1.637

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป

จํานวน (คน)

รอยละ

124
260

32.3
67.7

26
168
190

6.77
43.75
49.48

23
271
46
11
33

5.99
70.57
11.98
2.86
8.59

208
176
384

54.2
45.8
100

เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ํากวาปริญญาตรี
อาชีพ
ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทหรือองคกรเอกชน
ผูประกอบการหรือธุรกิจสวนตัว
นักเรียน นิสิต และนักศึกษา
อาชีพอื่นๆ
สถานภาพสมรส
โสด
สมรสแลว

รวม

ผลการวิเคราะหระดับคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางในการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และระดับความคิดเห็นของการ
ตัดสินใจซื้อ ไดผลจากการวิเคราะหดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห ข อมู ล ระดั บ ค าเฉลี่ ย และค าส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความคิ ด เห็ นของผู ต อบ
แบบสอบถาม
ตัวแปร
สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมทางการตลาด
การตัดสินใจในการซื้อขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลา

คาเฉลี่ย (mean)

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

4.3115
4.1974
4.1333
3.9262
3.9609

0.66292
0.65172
0.68975
0.75400
0.70673

ในการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหทางสถิติในการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล ป จจัย สวนประสมทางการตลาดกับการตั ดสินใจในการเลือกซื้อขนมขบเคี้ ยวจากเนื้อปลา โดยใชการวิ เคราะห การ
ถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Linear Regression) โดยเลือกใชวิธีการคัดเลื อกตัวแปรเขาสมการแบบ Stepwise ไดผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที 5
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว ONE-WAY ANOVA (model ที่ 6)
Model 6
Sum of Squares
Regression
120.342
Residual
70.952
Total
191.294

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

df

Mean Square
20.057
0.188

6
377
383

F
106.571

Sig.
0.000**

จากตารางที่ ในขั้นตอนการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใชการวิเคราะหแปรปรวน
ทางเดียว (ONE-WAY ANOVA) เมื่อพิจารณาคาสถิติ F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา Sig.(F) มีคาเทากับ 0.000
ซึ่งหมายความวามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0และยอมรับสมมติฐาน H1นั่นคือ มีตัวแปรอิสระ
อยางนอย 1 ตัว ที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม หรือกลาวไดวาตัวแปรตามขึ้นกับตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว สงผลนําไปสู
การทดสอบวามีตัวแปรตามขึ้นกับตัวแปรอิสระตัวใดบางและทําการศึกษาระดับความสัมพันธ ไดผลการวิเคราะหดังตารางที่
ตารางที่ 6 คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (model ที่ 6)
Model 6

(Constant)
Promotion
Place
Price
Age
EducationB
OcOfficial

Unstandardize Standardized
d Coefficients Coefficients
B
Std.
Beta
Error
0.676
0.416
0.231
0.211
-0.007
0.110
-0.200

0.183
0.043
0.058
0.057
0.003
0.046
0.094

t

Collinearity Statistics
Tolerance

3.693
9.750
3.970
3.693
-2.569
2.406
-2.122

0.444
0.226
0.196
-0.082
0.077
-0.067

Sig.

0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.011*
0.017*
0.035*

0.475
0.305
0.354
0.966
0.961
0.975

VIF
2.106
3.283
2.825
1.035
1.041
1.025

R = 0.793, R2 = 0.629, Adjusted R2 = 0.623
กําหนด Constant = คาคงที,่
promotion = ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด,
Place = ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางในการจัดจําหนาย,
Price = ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา,
Age= ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ,
EducationB= ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา (ปริญญาตรี),
OcOfficial = ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ (ขาราชการ พนักงานรัฐหรือวิสาหกิจ)

จากตารางที่ 6คา VIF แตละตัวแปรมีคาเทากับ 2.106, 3.283, 2.825, 1.035, 1.041 และ 1.025 ซึ่งมีคาไมเกิน 10
แสดงวาตัวแปรอิสระเหลานี้เปนอิสระตอกันนั่นคือไมเกิดปญหา Multicollinearity และเมื่อพิจารณาที่คา P-value ของการ
ทําการทดสอบ T-test พบวาตัวแปรที่ถูกนําเขาสมการทํานายทั้งหมดประกอบไปดวย ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
การสงเสริมการตลาด ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการ
สงเสริมทางการตลาด ปจจัยสวนบุค คลดานอายุ ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึก ษา (ระดับปริ ญญาตรี) และปจจัยสวน
บุคคลดานดานอาชีพ (อาชีพขาราชการ พนักงานรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ) โดยคา R2มีคาเทากับ 0.629ซึ่งสามารถอธิบาย
ไดวา ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตัวแปรตามโดยสามารถนํามาใชพยากรณความสัมพันธได 62.9%
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จากตารางที่ สามารถพยากรณตัวแปรการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได
รอยละ 62.9ซึ่งสามารถสรางตัวแบบสมการของความสัมพันธอันมีอิทธิพลระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ปจจัยสวนบุคคล
ดานระดั บการศึ กษา (ระดับปริญญาตรี ) และปจจัยส วนบุคคลดานดานอาชีพ (อาชี พขาราชการ พนักงานรัฐหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ) กับการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได ดังนี้
Y = 0.676 + 0.416(Promotion) + 0.231(Place) + 0.211(Price) - 0.007(Age) + 0.110(EducationB)
– 0.200(OcOfficial)
โดยที่
Promotion
Place
Price
Age
EducationB
OcOfficial

คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจําหนาย
คือปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา
คือ ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ
คือ ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา (ปริญญาตรี)
คือ ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ (ขาราชการ พนักงานรัฐหรือวิสาหกิจ)

สรุปและอภิปรายผล
ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานอายุในการวิจัยครั้งนี้ ไดผลสอดคลองกับงานวิจัยของ
RongZeng (2013)งานวิจัยของ C. Kandasamy, (2015)และงานวิจัยของ Debasis Ray (2015)ปจจัยสวนบุคคลดานอายุมี
อิทธิพลเชิงลบตอการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นั่นหมายความวายิ่งผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาก็จะลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริโภคที่
มีอายุเพิ่มมากขึ้นอาจมีความใสใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นจึงไมนิยมบริโภคขนมขบเคี้ยว
ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ไดผล
สอดคลองกับงานวิจัยของ C. Kandasamy.(2015)ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา (ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี) มี
อิทธิพลเชิงบวกตอการตัดสินใจซือ้ ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นั่นหมายความวาถาผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครเปนผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาก็จะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
อาจเปนไปตามที่สุดาพร กุณฑลบุตร.(2557)ไดอธิบายเอาไวถึงปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในดาน
ของชนชั้นทางสังคม (Social class) ซึ่งพอสรุปไดวา ระดับการศึกษานั้นเปนหนึ่งในสิ่งที่ใชแบงแยกสถานะทางสังคม ซึ่งทําให
เกิดความแตกตางทางสถานะภาพ อันจะสงผลตอกิจกรรมทางการตลาดดวย อนึ่งผูที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นอาจมี
โอกาสหรือกิจวัตรการใชชี วิตที่เกี่ยวของกับการรับรูข อมูลขาวสารของผลิตภัณฑข นมขบเคี้ยวจากเนื้อปลา หรือมีเหตุจูงใจ
ความตองการจากการสังสรรคทางสังคม ที่ทําใหไดพบไดเจอผลิตภัณฑมากกวาระดับการศึกษาอื่นๆ
ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพในการวิจัยครั้งนี้ ไดผลสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Debasis Ray (2015)และงานวิจัยของ C. Kandasamy.(2015)ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ (ขาราชการ พนักงานรัฐหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ) มีอิทธิพลเชิงลบตอการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นั่น
หมายความวา หากผูบริโภคเปนขาราชการ พนักงานรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาก็จะ
ลดลง ทั้งนี้อาจเปนไปตามที่ Debases Ray.(2015)ไดอธิบายเอาไวถึงปจจัยดานอาชีพที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อซึ่งพอจะ
สรุปไดวาธรรมชาติของมนุษยนั้นมักจะมีรสนิยมชมชอบทางเลือกตามเพื่อนรอบขาง เพื่อนรวมงานหรือเพื่อนบานการตัดสินใจ
ซื้อผลิต ภัณฑ ณ ขณะนั้ นอาจมีสิ่ งเหล านี้ เขามาเป นป จจั ยที่ มีอิทธิ พลตอการตั ดสิ นใจได อนึ่ งผู ที่ป ระกอบอาชี พข าราชการ
พนักงานรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะตองปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ ทําใหไมสะดวกในบริโภค
ขนมขบเคี้ยวในเวลา และสถานที่ปฏิบัติราชการได
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทางดานการตลาด ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานการสงเสริมทางการตลาดในการวิจัยครั้งนี้ ไดผลสอดคลองกับงานวิจัยของ JunioAngreti.(2013)และงานวิจัยของ Randi
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Darmasaputra.(2015)ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทางดานการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อ
ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นั่นหมายความวาหากมีการใชกลยุทธดานการสงเสริมการตลาด
หรือมีการโฆษณาและมีการสรางกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มระดับความคิดเห็นของผูบริโภคในดานการสงเสริม
การตลาด การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาในเขตกรุงเทพมหานครก็จะเพิ่มมากขึ้น
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาในการวิจัย ครั้งนี้
ได ผ ลสอดคล อ งกั บ งานวิ จัย ของ RezkyPurnaSatit. (2012)งานวิ จัย ของ ChirstinaSagala. (2014)และงานวิ จัย ของ
JunioAngreti. (2013)ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคามีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลา
ของผู บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครนั่ นหมายความว าหากมี ก ารปรั บ ราคาที่ เ หมาะสมกั บ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละ
เปรียบเทียบกับราคาคูแขงเพื่อเพิ่มระดับความคิดเห็นของผูบริโภคในดานราคา การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคขนมขบเคี้ยวจาก
เนื้อปลาในเขตกรุงเทพมหานครก็จะเพิ่มมากขึ้น
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางในการจัดจําหนาย ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ชองทางในการจัดจําหนายในการวิจัยครั้งนี้ ไดผลสอดคลองกับงานวิจัยของ Randi Darmasaputra. (2015)และงานวิจัยของ
Nang Phaung Kham. (2016)ป จจัย สวนประสมทางการตลาดด านชองทางในการจัด จําหน ายมีอิทธิพ ลเชิง บวกต อการ
ตัดสิ นใจซื้อขนมขบเคี้ ยวจากเนื้ อปลาของผู บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครนั่นหมายความวาหากมีการใชกลยุ ทธป รั บ ปรุ ง
สถานที่จัดจําหน าย เพิ่ม ความสะดวกในการเข าถึ งตัวผลิต ภัณฑให มากขึ้นเพื่อเพิ่ม ระดับความคิด เห็นของผูบ ริโภคในดาน
ชองทางการจัดจําหนาย การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาในเขตกรุงเทพมหานครก็จะเพิ่มมากขึ้น
ขอเสนอแนะกับผูประกอบการและผูเกี่ยวของ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูประกอบการหรือผูมีสวนในการกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจําหนาย
ขนมขบเคี้ยวจาเนื้อปลา ควรพิจารณาใหความสําคัญกับปจจัย ดังตอไปนี้
1.ควรมุงเนนการกระจายสินคาสูรานสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร ยานธุรกิจที่มี พนักงานเอกชนอยูเปนจํานวน
มาก และในแหลงทองเที่ยว ที่มีกลุมผูบริโภคกลุมเปาหมาย คือ วัยรุน วันทํางาน
2.ควรจัดรายการสงเสริมการขาย อาทิ จัดทําสื่อโฆษณา จัดกิจกรรมแจกสินคา สวนลดราคา ชิงโชคชิงรางวัล
เปนตน เพื่อกระตุนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคกลุมเปาหมาย
3.ควรกําหนดราคาขายปลีกผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาใหเหมาะสมกับรสชาติ คุณภาพวัตถุดิบ และปริมาณ
ของสินคา โดยควรเทียบเคียงกับสินคากลุมเดียวกัน
4.ควรจัดวางผลิตภัณฑใหเห็นงายสวยงามสะดุดตา สะอาดสะดวกตอการหยิบซื้อ อาทิ การจัดวาง ณ บริเวณจุ ด
ชําระเงิน, บริเวณพื้นที่ใกลกับตูแชเครื่องดื่ม เปนตน เพื่อใหผูบริโภคกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงสินคาไดมากขึ้น
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โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ รอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ กษาพบว า 1) สมาชิ กสถาบั นการเงิ นชุ มชนบ านอ างหิ นมี ระดั บคุ ณธรรมพื้นฐานตามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดานความซื่อสัตยมากที่สุด รองลงมา คือ ความมีวินัย ความสะอาด ความสุภาพ ความขยัน ความประหยัด
ความสามัคคี และความมีน้ําใจ ตามลําดับ 2) สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนบานอางหินมีระดับความยั่งยืนของสถาบันการเงิน
ชุมชน ดานสังคมมากที่สุด รองลงมา คือ ดานเศรษฐกิจ และดานสิ่งแวดลอม ตามลําดับ ดังนั้นสถาบันการเงินชุมชนควร
สงเสริ มใหพ นักงานทําความเขาใจผูเขามาใชบ ริการ ซึ่งอาจมีค วามแตกตางกันหลายแบบ และวิธีการทําความเขาใจความ
ตองการของผูรับบริการ เพื่อใหสมาชิกไดรับบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว รวมถึงกระตุนพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับ
พนักงานและสมาชิก เพื่อเพิ่มระดับความคุณธรรมและความยั่งยืนตามลําดับ
คําสําคัญ: ปจจัยคุณธรรมพื้นฐาน, เศรษฐกิจพอเพียง, สถาบันการเงินชุมชน, ความยั่งยืน
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Abstract2
The purpose of this research was to study the level of basis moral according to the Sufficient
Economy principle from National Economic and Social Development Plan and the level of the
sustainability of Ban AngHin Community’s Financial Institute, Sam PhraYa district, Petchaburi province. The
study focused on 164 people in the community by using probability sampling and questionnaires as
research tools to analyze data with Frequency, Percentile, Means and Standard Deviation.
The result found:1) members of Ban AngHin Community’s Financial Institute had the level of
basis moralityaccording to the Sufficient Economy principle, highest in integrity, then discipline, cleanness,
politeness, diligence, conservative, unity and generosity respectively;2) members of Ban AngHin
Community’s Financial Institute had the level of the sustainability of Ban AngHin Community’s Financial
Institute, highest in social marks, then economy and environment, respectively. Therefore, the
Community’s Financial Institute should encourage employee to understand the customer’s need to be
able to support customers’ requirements quickly and correctly. This also includes motivating employees
and members in the environmental conservation concept to increase the level of basis morality and
sustainability accordingly.
Keywords: Moral basis, Sufficiency economy, Financial community, Sustainability
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บทนํา
ประเทศไทยยั งคงตองเผชิ ญกับ วิกฤตตาง ๆ มากมายไม วาจะเปนทางดานเศรษฐกิ จ สั งคม ชีวิต ความเปนอยู ที่ไ ม
อาจจะปฏิเสธความวุนวายของสังคมได ประเทศไทยกําลังกาวไปสูประเทศพัฒนา ทําใหคนไทยเริ่มที่จะละทิ้งความเปนอยู หัน
ไปเนนภาคอุตสาหกรรม ติดวัตถุนิยม ชอบความฟุงเฟอกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแทบทุกด านไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา หนึ่งในนั้นคือเกิดรายไดที่แตกตางกันอยางมากระหวาง
เมืองกับชนบท กอใหเกิดความยากจนหรือความลมเหลวในการยกระดับชีวิตของคนในชุมชน การเกิดปญหาทางดานสังคมตาง
ๆ เนื่ อ งจากการพั ฒ นาแบบสุ ด โต ง ของระบบทุ น เช น สิ่ ง แวดล อมทางอากาศและน้ํ า เป น พิ ษ ประเพณี ศี ล ธรรมถู ก
กระทบกระเทือน ความมีน้ําใจลดนอยลง การมีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชนขาดหายไป (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2550)
การมุงสงเสริมใหสังคมไทยอยูเย็นเปนสุข ดวยวิธีปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เปนการเสริมสรางภูมิคุมกันในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิด
ความสมดุ ล และเป นธรรมอย างยั่ ง ยื นจึ ง ควรนํ าปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาเป น แนวทางในการปฏิ บั ติ เป นปรั ช ญาที่
พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วพระราชทานพระราชดํ าริชี้ แ นะแนวทางการดําเนินชี วิต แกพ สกนิ กรชาวไทยมาโดยตลอด
นับตั้งแตป พ.ศ. 2517 เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนไทยเพื่อมุงใหเกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ความอยูดีมีสุขของคนไทย” เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ
สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2553)
การบริหารจัดการอยางยั่งยืนนั้น เปนแนวทางการดําเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุม 3 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ภายใตหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่สอดคลองกันในทุกธุรกิจ เปาหมาย
สูงสุดของการดําเนินธุรกิจ คือ สรางคุณคาใหแกลูกคา พนักงาน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายอยางสมดุ ล โดยมีผลกําไรเปน
เสมือนทางผานไปสูประโยชนสุขรวมกันของทุกฝาย ในการที่จะเติบโตอยางยั่งยืนไปพรอมๆ กัน โดยกําหนดเปาหมาย และ
แนวทางการดําเนินงานใหทุกธุรกิจนําไปปฎิบัติ เพื่อจัดทํา "แนวทางปฎิบัติการพัฒนาอยางยั่งยืน" ใหเปนคูมือการดําเนินการ
ในเรื่องตางๆ อันจะสงผลสูการนําไปปฎิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความเชื่อมโยงของการดําเนินงาน ในแตละเรื่องที่อาจ
มีหลายหนวยงานรับผิดชอบรวมกัน (John Elkington, 1977) จึงจําเปนตองอาศัยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ไดแก ขยัน
ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ นํามาใชเปนหลักการในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู ที่เชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบั น
ศาสนา และสถาบันการศึกษา สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นเปนการพัฒนาอยางบูรณาการ โดยไมมองเฉพาะเศรษฐกิจอยางเดียว แตมองถึงสังคม และสิ่งแวดลอมพรอมๆ ไป
กับการพัฒนา พิจารณารอบดาน เรียกวา บูรณาการและพึ่งตนเอง พึ่งเงินออม สติปญญาและการตลาด โดยอาศัยปจจัยใน
การพัฒนา คือ คนและเปาหมายของคน ซึ่งคือ อยูดี กินดี มีสุขทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา คุณธรรม เศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดลอมที่ดี (ณรงค โชควัฒนา, 2542)
สถาบันการเงินของชุมชน เปนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสูรากหญา ชวยใหประชาชนมีโอกาส
ขยายการลงทุน เสริมสรางอาชีพและเพิ่มรายได รวมทั้งยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้น ตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง
แหลงเงินทุนไดงายขึ้น และชวยลดปญหาหนี้นอกระบบไดระดับหนึ่งจึงจําเปนตองการรับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สถาบันการเงินชุมชนบานอางหิน หมูที่ 6 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 278 คน
โดยมีการบริหารจัดการโดยอาศัยหลักการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน ใชหลักการเขาถึง เขาใจ เนนการมีสวนรวมในการทํางาน
ประสานความรวมมือกันระหวางกองทุนและประชาชนภายในชุมชน นับเปนองคกรทางการเงิ นในระดั บหมูบาน ที่ชวยให
ชาวบานสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อนํามาประกอบอาชีพไดงายและสะดวกยิ่งขึ้น จึงถือวาสถาบันการเงินชุมชนเปนองคกร
ทางการเงินที่นําไปสูความสําเร็จในการแกไขปญหาความยากจน ชวยเหลือเกษตรกรที่ขาดโอกาส ขาดแหลงเงินทุน ไดมีโอกาส
พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถพึ่ งพาตนเองได และชวยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนใหเติบโต
อยางมั่นคง (สถาบันการเงินชุมชนบานอางหิน, 2558)
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สงผลตอความยั่งยืน
ของสถาบันการเงินชุมชนบานอางหิน ตําบลสามพระยา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปนประโยชนตอสถาบันการเงินชุมชนที่พยายาม
มุงหวังใหเกิดความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน โดยสอดคลองกับคุณธรรมพิ้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนบานอางหิน
ตําบลสามพระยา จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับความยั่งยืนของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนบานอางหิน ตําบลสามพระยา จังหวัดเพชรบุรี
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรในการวิจัย ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนบานอางหิน ตําบลสาม
พระยา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 278 คน ณ เดือนธันวาคม 2558 (สถาบันการเงินชุมชนบานอางหิน, 2558)
2. ขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนบาน
อางหิน ตําบลสามพระยา จังหวัดเพชรบุรี กําหนดขนาดตัวอยางตามแนวทางของ Taro Yamane (1967) (ประสพชัย พสุ
นนท, 2555: 188) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5
3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย โดยมีตัวแปรตน คือ คุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ
ประกอบดวย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ สวนตัวแปรตาม คือ ความยั่งยืนของสถาบัน
การเงินชุมชน 3 ดาน ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และ ดานสิ่งแวดลอม
4. เครื่องมือในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจัดลําดับเนื้อหา
ออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได คาใชจายตอเดือน เงินออมเฉลี่ย
ตอเดือน จํานวนสถาบันการเงิน/ธนาคารที่ใชบริการอยูในปจจุบัน และวัตถุประสงคหลักในการใชบริการสถาบันการเงินชุมชน
บานอางหิน
สวนที่ 2 การนําคุณธรรมพื้ นฐานตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง 8 ประการ ไดแ ก ความขยัน ความ
ประหยัด ความซื่อสัตย ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ําใจ จํานวน 40 ขอ
สวนที่ 3 ความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชนบานอางหิน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม
จํานวน 15 ขอ
โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น นําสงใหอาจารยผูทรงคุณวุ ฒิ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพดานความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) รายขอเพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางคําถามและตัวแปรที่ตองการวัด โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.5 มาเปนขอคําถามในแบบสอบถาม แลวจึงนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับ ดานความเที่ยง (Reliability) แบบความสอดคลอง
ภายในโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของ Cronbach ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.92 คุณธรรม
พื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทากับ 0.88 และความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน เทากับ 0.86 ซึ่งอยูใน
เกณฑที่ยอมรับได จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปใชจริงในการเก็บขอมูลวิจัยตอไป สวนขอมูลทุติยภูมินั้นศึกษารวบรวมขอมูล
จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารงานของสถาบันการเงินชุมชน
5. การวิเ คราะหข อมู ล วิ เ คราะห ข อมู ล โดยใช สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได แ ก คาความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย ( ̅ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป ผลการศึกษาลักษณะของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 40 ป สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี อาชีพรับจาง รายไดระหวาง 5,001 – 7,500 บาท คาใชจาย
เฉลี่ยตอเดือนระหวาง 2,501 – 3,750 บาท มีเงินออมเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 501 – 1,000 บาท ใชบริการสถาบันการเงิน 2
แหง และมีวัตถุประสงคหลักในการใชบริการเพื่อออมทรัพย
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวม
และรายดาน
คุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความขยัน
ความประหยัด
ความซื่อสัตย
ความมีวินัย
ความสุภาพ
ความสะอาด
ความสามัคคี
ความมีน้ําใจ
รวม

̅
4.61
4.59
4.69
4.64
4.63
4.64
4.56
4.53
4.61

S.D.
0.40
0.40
0.39
0.36
0.39
0.39
0.40
0.42
0.23

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลําดับ
5
6
1
2
4
2
7
8

2. ระดั บคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ พบวากลุมตัวอย างมีระดั บคุณธรรม
พื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.61) เมื่อพิจารณารายดาน
พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความซื่อสัตย ( ̅ = 4.69) รองลงมา คือ ความมีวินัย ( ̅ = 4.64) ความสะอาด ( ̅ = 4.64)
ความสุภาพ ( ̅ = 4.63) ความขยัน ( ̅ = 4.61) ความประหยัด ( ̅ = 4.59) ความสามัคคี ( ̅ = 4.56) และความมีน้ําใจ ( ̅ =
4.53) ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานความ
ขยัน
ความขยัน
1. สถาบันการเงินชุมชนตั้งใจทําหนาที่อยางจริงจัง
และสม่ําเสมอ
2. สถาบันการเงินชุมชนมีความพยายามไมทอถอย
ตอปญหาและอุปสรรค
3. สถาบันการเงินชุมชนสามารถแกไขปญหาดวย
เหตุและผล จนเกิดผลสําเร็จ
4. สถาบันการเงินชุมชนแสดงถึงความรักองคกร
และรักในงานที่ทํา
5. สถาบันการเงินชุมชนมีความกระตือรือรน และ
ใหบริการจนสําเร็จ

มากที่สุด
124
(75.60%)
98
(59.80%)
109
(66.50%)
90
(54.90%)
105
(64.00%)

ระดับคุณธรรม
ปาน
มาก
กลาง
39
1
(23.80%) (0.60%)
57
9
(34.80%) (5.50%)
51
4
(31.10%) (2.40%)
67
7
(40.90%) (4.30%)
53
6
(32.30%) (3.70%)

รวม

นอย
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

นอย
ที่สุด
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

̅

S.D. ระดับ ลําดับ

4.75 0.45
4.54 0.60
4.64 0.53
4.51 0.58
4.60 0.56
4.61 0.40

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

1
4
2
5
3

3. ระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานความขยันโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( ̅ =
4.61) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถาบันการเงินชุมชนตั้งใจทําหนาที่อยางจริงจังและสม่ําเสมอ ( ̅ =
4.75) รองลงมา คือ สถาบันการเงินชุมชนสามารถแกไขปญหาดวยเหตุและผล จนเกิดผลสําเร็จ ( ̅ = 4.64) และสถาบั น
การเงินชุมชนแสดงถึงความรักองคกรและรักในงานที่ทํามีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( ̅ = 4.51) ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานความ
ประหยัด
ความประหยัด
1. สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมการออมเงินของ
ชุมชนทั้งสมาชิกและประชาชน
2. สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหสมาชิกรูจักใช
เงินและสินทรัพยใหเกิดประโยชนคุมคา ไม
ฟุมเฟอย ฟุงเฟอ
3. สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหสมาชิกรูจักทํา
บัญชีรายรับ-รายจายของตนเองอยูเสมอ
4. สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหสมาชิกดําเนิน
ชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย
5. สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหสมาชิกรูจัก
ฐานะการเงินของตน คิดกอนใช คิดกอนซื้อ

ระดับคุณธรรม
S.D. ระดับ ลําดับ
ปาน
นอย
̅
มากที่สุด
มาก
นอย
กลาง
ที่สุด
94
68
2
0
0 4.56 0.52 มาก
4
(57.30%) (41.50%) (1.20%) (0%) (0%)
ที่สุด
84
72
8
0
0 4.46 0.59 มาก
5
(51.20%) (43.90%) (4.90%) (0%) (0%)
112
48
4
0
0 4.66 0.53 มาก
ที่สุด
(68.30%) (29.30%) (2.40%) (0%) (0%)
99
62
3
0
0 4.59 0.53 มาก
ที่สุด
(60.40%) (37.80%) (1.80%) (0%) (0%)
114
47
3
0
0 4.68 0.51 มาก
ที่สุด
(69.50%) (28.70%) (1.80%) (0%) (0%)
มาก
รวม
4.59 0.40
ที่สุด

2
3
1

4. ระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานความประหยัดโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
( ̅ = 4.59) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหสมาชิกรูจักฐานะการเงินของตน
คิดกอนใช คิดกอนซื้อ ( ̅ = 4.68) รองลงมา คือ สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหสมาชิกรูจักทําบัญชีรายรับ -รายจายของ
ตนเองอยูเสมอ ( ̅ = 4.66) และสถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหสมาชิกรูจักใชเงินและสินทรัพ ยใหเกิดประโยชนคุมคา ไม
ฟุมเฟอย ฟุงเฟอมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( ̅ = 4.46) ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานความ
ซื่อสัตย
ความซื่อสัตย

มากที่สุด

1. สถาบันการเงินชุมชนทํางานอยางตรงไปตรงมา

117
(71.30%)
2. สถาบันการเงินชุมชนแสดงความโปรงใส
112
สามารถตรวจสอบการทํางานได
(68.30%)
3. สถาบันการเงินชุมชนมีความจริงใจทั้งทางกาย
116
วาจา และใจ ปลอดจากความรูสึกลําเอียงหรืออคติ (70.70%)
4. สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหเจาหนาที่
117
ซื่อสัตยตอตนเอง สังคม และหนาที่การงาน
(71.30%)
5. สถาบันการเงินชุมชนรับรูหนาที่ของตนเองและ
114
ปฏิบัติอยางเต็มที่ถูกตอง
(69.50%)

ระดับคุณธรรม
ปาน
มาก
กลาง
46
1
(28.00%) (0.60%)
49
3
(29.90%) (1.80%)
47
1
(28.70%) (0.60%)
45
2
(27.40%) (1.20%)
48
2
(29.30%) (1.20%)

รวม

นอย
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

นอย
ที่สุด
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

̅

S.D. ระดับ ลําดับ

4.71 0.47
4.66 0.51
4.70 0.47
4.70 0.49
4.68 0.49
4.69 0.39
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มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

1
5
2
2
4

5. ระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานความซื่อสัตยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
( ̅ = 4.59) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถาบันการเงินชุมชนทํางานอยางตรงไปตรงมา ( ̅ = 4.71)
รองลงมา คือ สถาบันการเงินชุมชนมีความจริงใจทั้งทางกาย วาจา และใจ ปลอดจากความรูสึกลําเอียงหรืออคติ ( ̅ = 4.70)
และสถาบันการเงินชุมชนแสดงความโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( ̅ = 4.66, S.D. = 0.51)
ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานความ
มีวินัย
ความมีวินัย
1. สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหสมาชิกและ
ประชาชนยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ
และขอปฏิบัติของสถาบันการเงินชุมชน
2. สถาบันการเงินชุมชนมีวินัยในตนเองและวินัย
ตอสังคม
3. สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหสมาชิกและ
ประชาชนมีวินัยในตัวเอง
4. สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหเจาหนาที่ยึด
มั่นในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติ
ของสถาบันการเงินชุมชน
5. สถาบันการเงินชุมชนปฏิบัติตามระเบียบแบบ
แผน ขอบังคับของสถาบันการเงินชุมชน อยาง
เต็มใจ

102
(62.20%)

ระดับคุณธรรม
S.D. ระดับ ลําดับ
ปาน
นอย
̅
มาก
นอย
กลาง
ที่สุด
61
1
0
0 4.62 0.50 มาก
2
(37.20%) (0.60%) (0%) (0%)
ที่สุด

100
(61.00%)
106
(64.60%)
101
(61.60%)

62
2
0
0 4.60 0.52
(37.80%) (1.20%) (0%) (0%)
54
4
0
0 4.62 0.53
(32.90%) (2.40%) (0%) (0%)
61
2
0
0 4.60 0.52
(37.20%) (1.20%) (0%) (0%)

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4

128
(78.00%)

36
(22.00%)

0
0 4.78 0.42
(0%) (0%)

มาก
ที่สุด

1

4.64 0.36

มาก
ที่สุด

มากที่สุด

รวม

0
(0%)

2
4

6. ระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานความมีวินัยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( ̅ =
4.64) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถาบันการเงินชุมชนปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ขอบังคับของ
สถาบันการเงินชุมชน อยางเต็มใจ ( ̅ = 4.78) รองลงมา คือ สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนยึดมั่นใน
ระเบีย บแบบแผน ข อบั งคั บ และขอปฏิ บัติ ของสถาบั นการเงินชุม ชน ( ̅ = 4.62) และสถาบันการเงินชุมชนส งเสริ มให
เจ าหน าที่ ยึ ดมั่ นในระเบีย บแบบแผน ข อบั ง คั บ และข อปฏิ บั ติข องสถาบั นการเงิ นชุ มชนมี ค าเฉลี่ ยต่ํ าที่ สุ ด ( ̅ = 4.60)
ตามลําดับ (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานความ
สุภาพ
ความสุภาพ
1. สถาบันการเงินชุมชนใหบริการดวยมารยาทที่
ดีงาม มีสัมมาคารวะ
2. สถาบันการเงินชุมชนใหบริการดวยความออน
นอมถอมตนและถูกกาลเทศะ
3. สถาบันการเงินชุมชนใหบริการดวยความ
สุภาพไมกาวราวรุนแรง ไมวางอํานาจขมผูอื่นทั้ง
โดยวาจาและทาทาง
4. สถาบันการเงินชุมชนมีความมั่นใจในตนเอง
วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
5. สถาบันการเงินชุมชนมีความเรียบรอย ละมุน
ละมอม

ระดับคุณธรรม
S.D. ระดับ ลําดับ
ปาน
นอย
̅
มากที่สุด
มาก
นอย
กลาง
ที่สุด
110
53
1
0
0 4.66 0.49 มาก
2
ที่สุด
(67.10%) (32.30%) (0.60%) (0%) (0%)
116
46
2
0
0 4.70 0.49 มาก
1
(70.70%) (28.00%) (1.20%) (0%) (0%)
ที่สุด
105
59
0
0
0 4.64 0.48 มาก
3
ที่สุด
(64.00%) (36.00%) (0%) (0%) (0%)
101
61
2
0
(61.60%) (37.20%) (1.20%) (0%)
92
70
2
0
(56.10%) (42.70%) (1.20%) (0%)

0 4.60 0.52
(0%)
0 4.55 0.52
(0%)

รวม

4.63 0.39

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4
5

7. ระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานความสุภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( ̅ =
4.63) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถาบันการเงินชุมชนใหบริการดวยความออนนอมถอมตนและถูก
กาลเทศะ ( ̅ = 4.70) รองลงมา คือ สถาบันการเงินชุมชนใหบริการดวยมารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ( ̅ = 4.66) และ
สถาบันการเงินชุมชนมีความเรียบรอย ละมุนละมอมมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( ̅ = 4.55) ตามลําดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานความ
สะอาด
ความสะอาด
1. สถาบันการเงินชุมชนมีความผองใสเปนที่เจริญ
ตา ทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น
2. สถาบันการเงินชุมชนมีการจัดวางอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชอยางเปนระเบียบ เรียบรอย
3. สถานที่ของสถาบันการเงินชุมชนมีความสะอาด
ปลอดภัย
4. สถานที่ของสถาบันการเงินชุมชนตั้งอยูใน
บริเวณที่มีสิ่งแวดลอมถูกตองตามสุขลักษณะ
5. สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหเจาหนาที่รักษา
ความสะอาด

มากที่สุด
104
(63.40%)
107
(65.20%)
110
(67.10%)
95
(57.90%)
116
(70.70%)

ระดับคุณธรรม
ปาน
มาก
กลาง
58
2
(35.40%) (1.20%)
56
1
(34.10%) (0.60%)
54
0
(32.90%) (0%)
67
2
(40.90%) (1.20%)
47
1
(28.70%) (0.60%)

รวม

นอย
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

นอย
ที่สุด
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

̅

S.D. ระดับ ลําดับ

4.62 0.51
4.65 0.49
4.67 0.47
4.57 0.52
4.70 0.47
4.64 0.39
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มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4
3
2
5
1

8. ระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานความสะอาดโดยรวมอยูในระดับมากที่สุ ด
( ̅ = 4.64) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหเจาหนาที่รักษาความสะอาด
( ̅ = 4.70) รองลงมา คือ สถานที่ของสถาบันการเงินชุ มชนมีความสะอาด ปลอดภัย ( ̅ = 4.67) และสถานที่ของสถาบัน
การเงินชุมชนตั้งอยูในบริเวณที่มีสิ่งแวดลอมถูกตองตามสุขลักษณะมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( ̅ = 4.57) ตามลําดับ (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรูคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความสามัคคี
ความสามัคคี
1. สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหเจาหนาที่
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานจน
บรรลุเปาหมาย
2. สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหสมาชิกและ
ประชาชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน และ
ชวยเหลือกัน เพื่อชวยสรางชุมชนที่ดี
3. สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหเจาหนาที่
ปรองดองกันและปราศจากการทะเลาะวิวาท
4. สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหเจาหนาที่
ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด
ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ
5. สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหเจาหนาที่
ปฏิบัติงานรวมกันดวยสรางสรรค

มากที่สุด
107

ระดับคุณธรรม
ปาน
มาก
กลาง
55
2

นอย
0

(65.20%) (33.50%) (1.20%) (0%)
95

65

4

0

นอย
ที่สุด
0

S.D. ระดับ ลําดับ

4.64 0.51

มาก
ที่สุด

1

4.55 0.55

มาก
ที่สุด

3

4.59 0.54

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

2

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

5

(0%)
0

(57.90%) (39.60%) (2.40%) (0%)

(0%)

100
60
4
0
(61.00%) (36.60%) (2.40%) (0%)
85
77
2
0

0
(0%)
0

(51.80%) (47.00%) (1.20%) (0%)

(0%)

85
76
3
0
(51.80%) (46.30%) (1.80%) (0%)

0
(0%)

รวม

̅

4.51 0.53
4.50 0.54
4.56 0.40

4

9. ระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานความสามัคคีโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
( ̅ = 4.56) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหเจาหนาที่ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
เพื่อใหการปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมาย ( ̅ = 4.64) รองลงมา คือ สถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหเจาหนาที่ปรองดองกันและ
ปราศจากการทะเลาะวิวาท ( ̅ = 4.59) และสถาบันการเงินชุมชนสงเสริมใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานรวมกันดวยสรางสรรค มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( ̅ = 4.50) ตามลําดับ (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรูคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความมีน้ําใจ
ความมีน้ําใจ

ระดับคุณธรรม
S.D. ระดับ ลําดับ
ปาน
นอย
̅
มากที่สุด
มาก
นอย
กลาง
ที่สุด
93
68
3
0
0 4.55 0.54 มาก
2
(56.70%) (41.50%) (1.80%) (0%) (0%)
ที่สุด
86
73
5
0
0 4.49 0.56 มาก
4
(52.40%) (44.50%) (3.00%) (0%) (0%)

1. สถาบันการเงินชุมชนเห็นอกเห็นใจคุณคาใน
เพื่อนมนุษย มีความเอื้ออาทร
2. สถาบันการเงินชุมชนเอาใจใส ใหความสนใจใน
ความตองการ ความจําเปน ความทุกขสุขของผูอื่น
และพรอมที่จะใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
3. สถาบันการเงินชุมชนอาสาชวยเหลือสังคม รูจัก
98
63
3
0
0 4.58 0.53
แบงปน เสียสละความสุขสวนตนเพื่อทําประโยชน (59.80%) (38.40%) (1.80%) (0%) (0%)
แกผูอื่น
4. สถาบันการเงินชุมชนอาสาชวยเหลือสังคมดวย
85
75
4
0
0 4.49 0.55
(51.80%) (45.70%) (2.40%) (0%) (0%)
แรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทา
ปญหา
5. สถาบันการเงินชุมชนรวมสรางสรรคสิ่งดีงามให
90
69
5
0
0 4.52 0.56
เกิดขึ้นในชุมชน
(54.90%) (42.10%) (3.00%) (0%) (0%)
รวม

4.53 0.42

มาก
ที่สุด

1

มาก

5

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3

10. ระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานความมีน้ําใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
( ̅ = 4.53) เมื่อพิจารณารายข อพบว าข อที่มี คาเฉลี่ยสู งสุ ด คือ สถาบั นการเงินชุม ชนอาสาช วยเหลื อสั งคม รู จักแบ งป น
เสียสละความสุขสวนตนเพื่อทําประโยชนแกผูอื่น ( ̅ = 4.58) รองลงมา คือ สถาบันการเงินชุมชนเห็นอกเห็นใจคุณคาในเพื่อน
มนุษย มีความเอื้ออาทร ( ̅ = 4.55) และสถาบันการเงินชุมชนเอาใจใส ใหความสนใจในความตองการ ความจําเปน ความ
ทุกขสุขของผูอื่น และพรอมที่จะใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( ̅ = 4.49) ตามลําดับ (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชนโดยรวมและ
รายดาน
ความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน
ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม
ดานสิ่งแวดลอม
รวม

̅
4.53
4.57
4.53
4.54

S.D.
0.41
0.36
0.43
0.33

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลําดับ
2
1
2

10. ความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน พบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นของความยั่งยืนของสถาบันการเงิน
ชุมชนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.04) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสังคม ( ̅ = 4.57)
รองลงมา คือ ดานเศรษฐกิจ ( ̅ = 4.53) และดานสิ่งแวดลอม ( ̅ = 4.53) ตามลําดับ (ตารางที่ 10)
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ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชนดานเศรษฐกิจ
ดานเศรษฐกิจ
1. สถาบันการเงินชุมชนมีนโยบายวาจางคนใน
ชุมชนซึ่งอยูในพื้นที่ และชวยสงเสริมอาชีพของ
ชุมชนใหมีความแข็งแกรง ดวยการใหความรู
2. สถาบันการเงินชุมชนสรางบรรยากาศใหพนักงาน
คิดนอกกรอบ กลาแสดงความคิดเห็น เปดใจรับฟง
สงเสริมใหเรียนรูและพัฒนาตนเอง
3. สถาบันการเงินชุมชนมีการปรับตัวอยางรวดเร็ว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและปจจัยความไม
แนนอน เชน การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ผลกระทบจากปญหาทางการเมืองในประเทศ เปน
ตน
4. สถาบันการเงินชุมชนมีการพัฒนา บริการใหมๆ
ใหมีความหลากหลาย ครบวงจร และมีคุณภาพ
5. สถาบันการเงินชุมชนมีการพัฒนากระบวนการ
ทํางาน การควบคุมกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ระดับความยั่งยืน
S.D. ระดับ ลําดับ
ปาน
นอย
̅
มากที่สุด
มาก
นอย
กลาง
ทีส่ ุด
101
60
3
0
0 4.60 0.53 มาก
1
ที่สุด
(61.60%) (36.60%) (1.80%) (0%) (0%)
84
76
4
0
0 4.49 0.55
(51.20%) (46.30%) (2.40%) (0%) (0%)

มาก

4

94
64
6
0
0 4.54 0.57
(57.30%) (39.00%) (3.70%) (0%) (0%)

มาก
ที่สุด

2

80
81
3
0
0 4.47 0.54
(48.80%) (49.40%) (1.80%) (0%) (0%)
91
71
2
0
0 4.54 0.52
(55.50%) (43.30%) (1.20%) (0%) (0%)

มาก

5

มาก
ที่สุด

2

รวม

4.53 0.41

มาก
ที่สุด

11. ระดับความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชนดานเศรษฐกิจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.53) เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถาบันการเงินชุมชนมีนโยบายวาจางคนในชุมชนซึ่งอยูในพื้นที่ และชวยสงเสริมอาชีพ
ของชุมชนใหมีความแข็งแกรง ดวยการใหความรู ( ̅ = 4.60) รองลงมา คือ สถาบันการเงินชุมชนมีการพัฒนากระบวนการ
ทํางาน การควบคุมกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ( ̅ = 4.54) และสถาบันการเงินชุมชนมีการพัฒนา บริการ
ใหมๆ ใหมีความหลากหลาย ครบวงจร และมีคุณภาพมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( ̅ = 4.47) ตามลําดับ (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชนดานสังคม
ดานสังคม
1. สถาบันการเงินชุมชนใหขอมูลที่ถูกตองและ
เพียงพอแกผูใชบริการ โดยคํานึงถึงประโยชน
ของผูใชบริการเปนสําคัญ
2. สถาบันการเงินชุมชนจัดใหมีระบบการ
บริหารจัดการที่สามารถปองกันการจายสินบน
และทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบไดโดยไม
ชักชา
3. สถาบันการเงินชุมชนจัดเก็บขอมูลสมาชิก
อยางปลอดภัย ไมสงตอขอมูลสมาชิกใหกับผูอื่น
นอกจากจะไดรับความยินยอมจากสมาชิกกอน
4. สถาบันการเงินชุมชนรวมมือกับชุมชนในการ
ชวยรักษาสภาพแวดลอมในชุมชนและสังคมให
นาอยู

78
(47.60%)

ระดับความยั่งยืน
ปาน
มาก
กลาง
84
2
(51.20%) (1.20%)

0
(0%)

นอย
ที่สุด
0
(0%)

88
(53.70%)

74
(45.10%)

2
(1.20%)

0
(0%)

109
(66.50%)

53
(32.30%)

2
(1.20%)

96
(58.50%)

66
(40.20%)

2
(1.20%)

มากที่สุด
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นอย

̅

S.D. ระดับ ลําดับ

4.46 0.52

มาก

5

0
(0%)

4.52 0.53

มาก
ที่สุด

4

0
(0%)

0
(0%)

4.65 0.50

มาก
ที่สุด

1

0
(0%)

0
(0%)

4.57 0.52

มาก
ที่สุด

3

5. สถาบันการเงินชุมชนสนับสนุนและมีสวน
รวมในการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ เชน การ
จัดกิจกรรมสงเสริมการทําความดีลดอบายมุข
เพื่อความอยูดีมีสุขภายใตหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนตน

104
(63.40%)

59
(36.00%)

1
(0.60%)

0
(0%)

0
(0%)

รวม

4.63 0.50

4.57 0.36

มาก
ที่สุด

2

มาก
ที่สุด

12. ระดับความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชนดานสังคมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.57) เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถาบันการเงินชุมชนจัดเก็บขอมูลสมาชิกอยางปลอดภัย ไมสงตอขอมูลสมาชิกใหกับผูอื่น
นอกจากจะไดรับความยินยอมจากสมาชิกกอน ( ̅ = 4.65) รองลงมา คือ สถาบันการเงินชุมชนสนับสนุนและมีสวนรวมในการ
บําเพ็ญประโยชนสาธารณะ เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการทําความดีลดอบายมุขเพื่อความอยูดีมีสุขภายใตหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียง เปนตน ( ̅ = 4.63) และสถาบันการเงินชุมชนใหขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกผูใชบริการ โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ผูใชบริการเปนสําคัญมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( ̅ = 4.46) ตามลําดับ (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 13 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชนดานสิ่งแวดลอม
ดานสิ่งแวดลอม
1. สถาบันการเงินชุมชนใชทรัพยากรและพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. สถาบันการเงินชุมชนกระตุนพฤติกรรมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ใหกับพนักงาน
3. สถาบันการเงินชุมชนกระตุนพฤติกรรมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ใหกับชุมชน
4. สถาบันการเงินชุมชนจัดกิจกรรมดูแล
สภาพแวดลอมในชุมชน เชน ปลูกตนไม ทําความ
สะอาดพื้นที่ชุมชน ฯ
5. สถาบันการเงินชุมชนปลูกฝงใหเจาหนาที่มี
จิตสํานึกในการคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ควบคูไปกับการปฏิบัติงานในหนาที่

ระดับความยั่งยืน
ปาน
มาก
กลาง
68
1
(41.50%) (0.60%)
77
5
(47.00%) (3.00%)
67
1
(40.90%) (0.60%)
74
4
(45.10%) (2.40%)

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

นอย
ที่สุด
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

92
69
3
(56.10%) (42.10%) (1.80%)

0
(0%)

0
(0%)

มากที่สุด
95
(57.90%)
82
(50.00%)
96
(58.50%)
86
(52.40%)

รวม

นอย

̅

S.D. ระดับ ลําดับ

4.57 0.51
4.47 0.56
4.58 0.51
4.50 0.55
4.54 0.54

4.53 0.43

มาก
ที่สุด
มาก

2
5

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

1

มาก
ที่สุด

3

4

มาก
ที่สุด

13. ระดั บความยั่งยื นของสถาบั นการเงินชุ มชนด านสิ่ง แวดล อมโดยรวมอยูในระดับ มากที่ สุด ( ̅ = 4.53) เมื่ อ
พิจารณารายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถาบันการเงินชุมชนกระตุนพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดล อม ใหกับชุมชน
( ̅ = 4.58) รองลงมา คือ สถาบันการเงินชุมชนใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ( ̅ = 4.57) และสถาบัน
การเงินชุมชนกระตุนพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ใหกับพนักงานมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( ̅ = 4.47) ตามลําดับ (ตารางที่ 13)
สรุปและอภิปรายผล
1. กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นของความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน ดานเศรษฐกิจพบวาสถาบันการเงิน
ชุมชนมีนโยบายวาจางคนในชุมชนซึ่งอยูในพื้นที่และชวยสงเสริมอาชีพของชุมชนใหมีความแข็งแกรง ดวยการใหความรู และ
ดานสิ่งแวดลอมพบวาสถาบันการเงินชุมชนกระตุนพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
พระมหาสิทธิพงศ สิทธิเมธี (2543) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลทางเศรษฐกิจและสังคมในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกรตําบลเขาดินพัฒนาอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนใหญมีความ
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เปนอยูที่ ดีขึ้นมากกวากอนเขาโครงการ ลักษณะทางเศรษฐกิ จพบวา หลัง จากที่เกษตรกรเขารวมโครงการแล ว ทํ าให การ
ดําเนินชีวิตทางเศรษฐกิจมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะมีความพอเพียงดานปจจัย 4 ดีขึ้นกวาเดิม
2. กลุมตัวอยางมีระดับการรับรูคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ความซื่อสัตย ความมี
วินัย ความสะอาด ความสุภาพ ความขยัน ความประหยัด ความสามัคคี และความมีน้ําใจ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของวรรณา โชคบันดาลสุข และคณะ (2557) ทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยแหงความสําเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบานหนอง
ขนาก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยแหงความสําเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบานหนองขนาก คือ 1)
สถาบันการเงินชุมชนถูกจัดตั้งขึ้นโดยความตองการของชาวบานเอง 2) คณะกรรมการทํางานดวยความซื่อสัตยโปรงใส มีความ
เสียสละและสามัคคี 3) ผูนํามีความรับผิดชอบในการบริหารงานดี ไดรับความเคารพและการยอมรับจากคณะกรรมการและ
สมาชิกเปนอยางมาก
ขอเสนอแนะ
1. ระดับการรับรูคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ
ดานความขยัน ผูบริหารสถาบันการเงินชุมชนควรใหความสําคัญกับงานของพนักงาน เห็นคุณคาของงานที่พนักงาน
ทํา ชื่นชมในผลงานและความสําเร็จ มีโอกาสเติบโตในหนาที่การงาน มีสวัสดิการดี ดูแลพนักงานดี พนักงานก็จะรักและเลือกที่
จะอยูกับองคกร
ด านความประหยั ด ผู บ ริ ห ารควรเน นย้ํ าให พ นั กงานส ง เสริ ม และหมั่ นให ค วามรู แ ก ส มาชิ กในชุ ม ชน ได เ ข าใจ
ความหมายของความประหยัด ยกตัวอยางการประหยัดที่สามารถทําไดงาย ๆ ใหกับสมาชิกลองปฏิบัติตาม
ดานความซื่อสัตย ผูบริหารควรสรางธรรมเนียมการดําเนินงานในองคการ โดยใหผูปฏิบัติงานทุกระดับตั้งแตผูบริหาร
และพนั กงานปฏิ บั ติการ มี การดํ าเนินงานทุ กอย างแบบสามารถมองเห็นได คาดเดาได และเข าใจได สื่ อสารให ส มาชิ ก
ผูใชบริการเขาใจในการดําเนินงานตาง ๆ
ดานความมีวินัย ผูบริหารควรเขมงวดตอพนักงานสถาบันการเงินชุมชน ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบการทํางานอยาง
ถูกต อง โดยเริ่ม จากใหค วามรูเ กี่ย วกั บระเบี ยบขอบังคั บต าง ๆ หากไดรั บทราบแล วแตพ นักงานยัง ไม ทําตามจึง ควรมี การ
ตักเตือนตอไป
ดานความสุ ภ าพ ผู บ ริ ห ารควรมี การอบรมพนั กงานเกี่ ย วกั บ การให บ ริการที่ ดี อธิ บ ายให พ นั กงานเข าใจว าการ
ใหบริการที่ดีนั้นสงผลอยางไรตอผูเขารับบริการ ผูใหบริการ รวมถึงองคกร เพื่อใหพนักงานปฏิบั ติงานอยางมีความเขาใจถึง
ขอดีจากการใหบริการที่ดี และขอเสียจากการใหบริการที่ไมดี หรืออาจใหมีการประเมินการใหบริการของพนั กงานแตละคน
เพื่อจะไดทราบวาพนักงานทานใดไดคะแนนประเมินต่ําแลวจึงอบรมปรับปรุงเปนรายคน
ดานความสะอาด ผูบ ริห ารควรส งเสริ มใหพ นักงาน รวมไปถึง ผูม าใชบ ริการรวมกั นรั กษาความสะอาด กํ าชั บให
พนักงานทําความสะอาดดูแลสถานที่อยางเครงครัด รวมถึงอาจปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบใหสวยงาม สะอาด เรียบรอย นาเขา
มาใชบริการ
ดานความสามัคคี ผูบริหารอาจจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธที่ดีใหแกพนักงานและผูบริหาร ทํากิจกรรมที่ได
มีการแกปญหารวมกัน (Problem Solving) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน
ดานความมีน้ําใจ ผูบริหารควรสงเสริมใหพนักงานทําความเขาใจผูเขามาใชบริการ ซึ่งอาจมีความแตกตางกันหลาย
แบบ วาควรรับมืออยางไร และวิธีการทําความเขาใจความตองการของผูรับบริการ เพื่อใหสมาชิกไดรับบริการอยางถูกตอง
รวดเร็ว
2. ความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน
ดานเศรษฐกิจ ผูบริหารและพนักงานควรคนควาหาขอมูลบริการทางการเงินใหม ๆ และพัฒนาบริการใหครอบคลุม
เทียบเทากับสถาบันการเงินใหญ เพื่อใหผูใชบริการสามารถใชบริการที่หลากหลายได ณ สถาบันการเงินชุมชนในคราวเดียว
ดานสั งคม ผูบริห ารควรใหข อมูลและอัพ เดทข อมูลต าง ๆ ทั้ง ที่เกี่ย วกับการให บริการโดยตรงและทางออมใหแ ก
พนักงาน เพื่อการใหบริการที่ถูกตองโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูใชบริการเสมอ
ดานสิ่งแวดลอม ผูบริหารควรนําเสนอวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมใกลตัวพนักงานที่สามารถทําไดงาย ๆ เชน การใช
กระดาษรียูส (Re-use) การปดไฟ/เครื่องใชไฟฟาเมื่อไมใช เปนตน
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ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม มาตรฐาน GMP
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษา บริษัทผลิตเนื้อสัตวแหงหนึ่ง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ระดับการมีสวนรวมและปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน GMP ของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผลิตเนื้อสัตว
แหงหนึ่ง จํานวนทั้งสิ้น 304 คน ที่ไดจากการใชวิธีสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนพหุคูณในการ
ทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวาระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMPอยูระดับมากโดยปจจัยดานความ
ซับซอนของกระบวนการผลิต การทํางานเปนทีม และการฝกอบรม สงผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP
ของพนั กงานระดับ ปฏิ บัติการ โดยตั วแปรอิ สระทั้ง หมดสามารถอธิบายความผันแปรของการมี สวนรวมในการปฏิ บัติ ตาม
มาตรฐาน GMP โดยรวมไดรอยละ 57.60
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, มาตรฐาน GMP, พนักงานระดับปฏิบัติการ, บริษัทผลิตเนื้อสัตว
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Factors Affecting Participation in GMP Standard of Operative Employees :
A Case Study of Meat Manufacturing Company
Chayanich Jalernkulthanarat, Montajula Suvattanadilok and Nuttawut Rojniruttikul
Email: ta_ford@hotmail.com, ksmontaj@kmitl.ac.thand nuttawat.ro@kmitl.ac.th

Abstract
The purposes of this research were to study the level of participation in GMP standard of
operative employees and the factor affecting participation in GMP standard of operative employees. The
study sample consisted of 304 employees of meat manufacturing Company which were drawn by simple
random sampling method. Questionnaire was used as research instrument. Statictics for data analysis
includes percentage, arithmetic mean, and standard deviation. Multiple linear regression analysis was
used for hypothesis testing. The results showed that the level of participation in GMP Standard was at
high level.Production complexity, teamwork, and training could affectparticipation in GMP Standard of
operative employees.All independent variables could explain the variability of participation in GMP
standard at 57.60%
Keywords: participation, GMP standard, operative employees, meatManufacturing Company
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บทนํา
ปจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกประเทศ สงผลให
ผลิตภัณฑอาหารมีความหลากหลายมากขึ้น นําไปสูการเปดตลาดทางดานการคาแบบเสรี ทําใหมีการแขงขันทางดา นการคา
อยางรุนแรง ดังนั้นประเทศที่มีผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลยอมไดเปรียบดานการสงออกมากกวา
ประเทศไทยในฐานะที่เปนสมาชิกขององคการการคาโลกจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองใหความสําคัญกับระบบมาตรฐานที่ทั่วโลก
ยอมรับ เชน ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของดานอาหาร เชน สุขลักษณะที่ดีเกี่ยวกับดานอาหาร (General Principle of
Food Hygiene) ของ FAO/WHO ไดแก ระบบการวิเคราะหอันตราย จุดควบคุมวิกฤตซึ่งเปนระบบประกันคุณภาพอาหาร
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex ; recommended international code of practicegeneral principles of food hygiene) ไดเห็นความสําคัญของความปลอดภัยดานอาหารจึงไดจัดทําหลักเกณฑวิธีการที่ดี
หรือ Good Manufacturing Practice (GMP) โดยเนนที่จะกํากับดูแลผลิตภัณฑอาหารตั้งแต สถานที่ผลิต กระบวนการผลิต
ตลอดจนผลิตภัณฑอาหารอีกทั้งมีความตองการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจะสราง
ความมั่นใจใหกับผูบริโภค ทําใหทุกประเทศตองพยายามสรางความมั่นใจใหกับลูกคาวา ผลิตภัณฑอาหารไดรับมาตรฐานสากล
มีความปลอดภัยอยางแทจริง และลดการกีดกันทางการคา
ในภาวะที่เศรษฐกิจของโลกไดเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็วการเชื่อมโยงของขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีตางๆได
กาวหนาและพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้งประเทศไทยจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับตัวปรับทาทีตางๆใหทันกับเหตุการณของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในดานการคาซึ่งประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการเปนประเทศที่สงออกสินคาไปยังตางประเทศ
รายใหญของโลก(กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. 2557)
การสงออกอาหารไมเพียงแตจะพิจารณาถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวแตตองพิจารณาถึงความพึง
พอใจของประเทศคูคาในดานความปลอดภัย และคุณภาพมาตรฐานของอาหารดวย
สวนการมีสวนรวม เปนกระบวนการใหบุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด ตัดสินใจ แกไข
ปญหาดวยตนเอง และยังรวมกันคนหาปญหา วางแผน ดําเนินการแกไขปญหา และติดตามประเมินผลการแกไขปญหา เพื่อให
เกิดการเรียนรูและพัฒนาความสามารถในการจัดการใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด
ดวยเหตุผลนี้ผูศึกษาจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของปจจัยภายในองคกรที่มีผลตอการมีสวนรวม ในการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน GMPและทั้งนี้เพื่อจะไดทราบถึงขอมูลของพนักงานระดับปฏิบัติการอยางแทจริง และสามารถนําขอมูลที่ไดศึกษาไป
ใชประโยชนตอการบริหารงานปรับปรุงสภาพการทํางานและของพนักงานบริษัทเพื่อควบคุมการผลิตสินคาใหถึงมือผูบริโภค
อยางมั่นใจ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของพนักงานตามมาตรฐาน GMP ของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทผลิตเนื้อสัตวแหงหนึ่ง
2. เพื่อศึกษาปจจัยภายในองคการ ที่สงผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม มาตรฐาน GMP ของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัทผลิตเนื้อสัตวแหงหนึ่ง
สมมติฐานของการวิจัย
ปจจัยภายในองคการ ดานการสนับสนุนจากผูบริหาร การจัดสรรทรัพยากรภายใน ความซับซอนของกระบวนการ
ผลิต การฝกอบรม การทํางานเปนทีม สงผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP โดยรวม ของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เ ปนการศึ กษาป จจัย ภายในองค การที่ส ง ผลต อการมี สวนร วมในการปฏิ บัติ ตาม มาตรฐาน GMP ของ
พนั กงานระดั บ ปฏิ บั ติ การของ บริ ษัท ผลิ ต เนื้ อสั ต ว แ ห ง หนึ่ ง ผู วิ จัย ได นําแนวคิ ด ป จ จั ย ภายในองค การของ EMERGO
GROUP(2016) ผสมผสานกับแนวคิด Richard Hackman (2002) เปนแนวทางในการศึกษา
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ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของโดยมุงเนนศึกษาทางดานการมีสวนรวมมากําหนดกรอบแนวความคิดในการ
วิจัยโดยใหมีการกําหนดตัวแปรอิส ระและตัวแปรตามเพื่อเปนแนวทางในการคนหาคําตอบเพื่อที่จะนําผลการศึกษามาเป น
แนวทางในการปรับเปลี่ยนการบริหารงานของบริษัทไดอยางเหมาะสม
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยภายในองคการ
1.การสนับสนุนจากผูบริหาร
2.การจัดสรรทรัพยากรภายใน
3.ความซับซอนของกระบวนการผลิต
4.การฝกอบรม
5.การทํางานเปนทีม

การมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน GMP

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผลิตเนื้อสัตวแหงหนึ่งจํานวนทั้งสิ้น 1,300 คน(ตาม
ขอมูลของฝายบุคคล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559) โดยมีขนาดตัวอยาง เทากับ 304 คน ซึ่งไดจากการคํานวณโดยใชสูตรของ
Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน 95%
2.ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปจจัยภายในองคการ ไดแก
1) การสนับสนุนจากผูบริหาร
2) การจัดสรรทรัพยากรภายใน
3) ความซับซอนของกระบวนการผลิต
4) การฝกอบรม
5) การทํางานเปนทีม
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP
3. ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยอยูในชวงระหวาง เดือน สิงหาคม – กันยายน
2559
การทบทวนวรรณกรรม
1.แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
Davis (1972 : อางอิงใน เปยมสุข ทุงกาวี. 2557)ใหนิยามความหมายของการมีสวนรวมวา เปนความเกี่ยวของ ทาง
จิตใจและอารมณของบุคลหนึ่งในสถานการณกลุม และผลของความเกี่ยวของนี้เ ปนเหตุใหบุคคลมือกระทําการใหบ รรลุมุ ง
หมายของกลุม และก อให เ กิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบตอกลุ ม ดั ง กล าว เป นการแสดงถึ ง การมี ส วนร วมของบุ ค ลากร ซึ่ ง มี ผ ลต อ
เปาหมายองคกรโดยรวม
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Richard Hackman (2002 อางถึงใน สัมมนา สีหมุย. 2553) ไดอธิบายหลักในการทํางานเปนทีมวา ทีมที่แทจริง มี
คุณลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ คือ ภารกิจของทีม ขอบเขตการทํางานที่ชัดเจน การมอบหมายอํานาจในการบริหารจัดการ
กระบวนการทํางานของทีมอยางชัดเจน และการมีสมาชิกอยูภายในชวงเวลาหนึ่ง ๆที่เหมาะสม
2.งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชัยวัฒน กิตติ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จํากัด (มหาชน)
โรงงานผลิตอาหารสัตวลําพูนในการดําเนินกิจกรรม TPM ตอการบริหารงานคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวน
รวมของพนักงานในการดําเนินกิจกรรม TPM ตอการบริหารคุณภาพ เพื่อศึกษาการนําความรูดาน TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินกิจกรรม TPM ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
โรงงานผลิตอาหารสัตวลําพูน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือพนักงานโรงงานผลิตอาหารสัตวลําพูนจํานวน 50 คน เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ดวยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา
ระดับการมีสวนรวมของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตวลําพูนในการดําเนิน
กิจกรรม TPM ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับดังนี้ การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามกิจกรรมสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง
รองลงมาคือการมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้พนักงานไดนําความรูเรื่อง TQM ไป
ปรับใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยยึดหลักการบริหารงานดานคุณภาพพื้นฐานในการทํางาน อาทิ 5ส (สะสาง
สะอาด สะดวก สรางมาตรฐาน สรางวินัย ) และนําวิธีการคนหาสาเหตุของกระบวนการทํางานของพนั กงานและเครื่องจักร
(LOSS) มาปรับใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดยการดําเนินงาน TPM ทางบริษัทควรสนับสนุนใหแตละหนวยงานมี
อุปกรณและเครื่องมืออยางเพียงพอตอความตองการและควรมีการวางแผนการบํารุงรักษา เพื่ อใหมีแนวทางในการดําเนิ น
กิจกรรมที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ควรจัดการอบรมใหความรูแกพนักงานและมีการติดตามผลการดําเนินงานดาน TPM
อยางตอเนื่อง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยนีใ้ ชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามปลายปด (Close-Ended
Response Question) มีจํานวน 8 ขอ ไดแกเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา แผนก อายุงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน
และประเภทการจางงาน
สวนที่ 2เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยภายในองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผลิตเนื้อสัตวแหงหนึ่ง
ไดแกการสนับสนุนจากผูบริหารการจัดสรรทรัพยากรภายในความซับซอนของกระบวนการผลิตการฝกอบรบ และการทํางาน
เปนทีมซึ่งแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตรวัด (Likert Scale) 5 ระดับคือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปาน
กลาง เห็นดวยนอยและเห็นดวยนอยที่สุด จํานวน 24 ขอ
สวนที่ 3เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ไดแก สุขลักษณะของสถาน
ที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา
และการทําความสะอาด และบุคลากรและสุขลักษณะ โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ Likert Scale 5 ระดับ คือ เห็นดวย
มากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอยและเห็นดวยนอยที่สุด จํานวน 24 ขอ
สวนที่ 4เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อรับขอคิดเห็น รวมทั้งขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางพนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 304 ฉบับโดย
ใชวิธีการสุมอยางงาย
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลประกอบดวยการหาคารอยละคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใชการวิเคราะหการถดถอย
เชิงเสนแบบพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน
การวัดระดับปจจัยภายในองคการของบริษัทผลิตเนื้อสัตวแหงหนึ่ง ในดานตางๆ 5 ดาน ไดแก การสนับสนุนจาก
ผูบริ หาร การจั ดสรรทรั พยากรภายในความซับ ซอนของกระบวนการผลิต การฝ กอบรมและการทํ างานเป นที ม โดยผู วิจัย
กําหนดเกณฑในการแปลความหมาย คาเฉลี่ย ระดับปจจัยภายในองคการเปน 5 ระดับดังนี้
เกณฑคะแนนเฉลี่ยของปจจัยภายในองคการใชเกณฑอางอิง Likert’s rating scale ดังนี้
คาเฉลี่ย
4.501– 5.000
3.501– 4.500
2.501– 3.500
1.501– 2.500
1.000– 1.500

ระดับปจจัยภายในองคการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

เกณฑการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต ( X )และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ประกอบการพรรณนาขอมูล โดยนํา
มาเปรียบเทียบและแปรความหมายกับเกณฑที่ตั้งไว
การแปลความหมายของคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะใชเกณฑดังนี้คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ํากวา 1.00 หมายถึง
พนักงานแตละคนมีร ะดับ ความคิดเห็นต อปจจัยภายในองค การไมแตกตางกันมากค าสวนเบี่ย งเบนมาตรฐานมากกว าหรื อ
เทากับ 1.00 หมายถึงพนักงานแตละคนมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยภายในองคการแตกตางกันมาก
การวั ด ระดับ การมี สวนร วมในการปฏิ บัติ ตามมาตรฐาน GMPได แ ก สุข ลั กษณะของสถานที่ ตั้ งและอาคารผลิ ต
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทํา
ความสะอาด และบุคลากรและสุขลักษณะ โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑในการแปลความหมาย คาเฉลี่ย ระดับการมีสวนรวมเปน 5
ระดับดังนี้
เกณฑคะแนนเฉลี่ยของระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ใชเกณฑ Likert’s rating scale
อางอิงดังนี้
คาเฉลี่ย
4.501– 5.000
3.501– 4.500
2.501– 3.500
1.501– 2.500
1.000– 1.500

ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

เกณฑการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ประกอบการพรรณนาขอมูล โดยนํา
มาเปรียบเทียบและแปรความหมายกับเกณฑที่ตั้งไว
การแปลความหมายของคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะใชเกณฑดังนี้คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ํากวา 1.00หมายถึง
พนักงานแตล ะคนมี ระดับ การมีส วนรวมไมแ ตกตางกั นมากค าส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานมากกว าหรือเท ากั บ 1.00หมายถึ ง
พนักงานแตละคนมีระดับการมีสวนรวมแตกตางกันมาก
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
นอยกวาหรือเทากับ 20 ป
มากกวา 20 ป-30 ป
มากกวา 30 ป – 40 ป
มากกวา 40 ป-50 ป
มากกวา 50 ป
3. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หยาราง/ หมาย / แยกกันอยู
4. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
5. แผนก
Food Product 1
Food Product 2
Meat Production
Primary Production
6. อายุงาน
ไมเกิน 5 ป
มากกวา 5 ป -10 ป
มากกวา 10 ป – 15 ป
มากกวา 15 ป
7. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวาหรือเทากับ 9,000 บาท
มากกวา 9,000 บาท - 15,000 บาท
มากกวา 15,000 บาท – 20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท – 25,000 บาท
มากกวา 25,000 บาท – 30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท
8. ประเภทการจางงาน
พนักงานรายวัน
พนักงานรายเดือน
อื่นๆ เชน คาจางเหมา
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จํานวน

รอยละ

62
242

20.39
79.61

3
116
103
74
8

0.99
38.16
33.88
24.34
2.63

106
192
6

34.87
63.16
1.97

214
23
6
61

70.39
7.57
1.97
20.07

71
17
102
114

23.36
5.59
33.55
37.50

153
72
50
29

50.33
23.68
16.45
9.54

35
136
72
37
20
4

11.51
44.74
23.68
12.17
6.58
1.32

228
72
4

75.00
23.68
1.32

ตารางที่ 1(ตอ)
ปจจัยสวนบุคคล

จํานวน
304

รอยละ
100.00

จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางจํานวน 304 คนสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 21-30 ปมีสถานภาพสมรส
มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวาสังกัดแผนก Primary Production มีอายุงานไมเกิน 5 ป มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 9,001 – 15,000 บาท และมีประเภทการจางงานแบบรายวัน
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย (X̅ ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ระดับและลําดับที่ของการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
GMP ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผลิตเนื้อสัตวแหงหนึ่ง
ระดับการมีสวน
การมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม
S.D.
ลําดับที่
ดาน
X̅
มาตรฐาน GMP
รวม
1
บุคลากรและสุขลักษณะ
4.389
0.723
มาก
1
2
การสุขาภิบาล
4.243
0.812
มาก
2
3
การบํารุงรักษาและการทําความ
4.204
0.834
มาก
3
สะอาด
4
สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคาร
4.120
0.849
มาก
4
ผลิต
5
การควบคุมกระบวนการผลิต
4.120
0.907
มาก
4
6
เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณใน
4.076
0.832
มาก
5
การผลิต
โดยรวม
4.192
0.715
มาก
จากตารางที่ 2 พบวาพนักงานระดับปฏิบัติการ มีระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP โดยรวมอยู
ในระดับมาก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งมี คาเทากับ 4.192 และพนักงานระดับปฏิบัติการแตละคน มีระดับการมีสวนรวมไม
แตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากคา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.715
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย (X̅ ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ระดับและลําดับที่ของปจจัยในองคการของบริษัทผลิตเนื้อสัตวแหง
หนึ่ง
ดาน
ปจจัยภายในองคการ
S.D.
ระดับ
ลําดับที่
X̅
1
การทํางานเปนทีม
4.157
0.730
มาก
1
2
ความซับซอนของกระบวนการผลิต
4.090
0.814
มาก
2
3
การจัดสรรทรัพยากรภายใน
3.978
0.850
มาก
3
4
การสนับสนุนจากผูบริหาร
3.971
0.877
มาก
4
5
การฝกอบรม
3.819
1.023
มาก
5
โดยรวม
4.003
0.758
มาก
จากตารางที่ 3 พบวาพนักงานระดับปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยภายในองคการโดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ซึ่งมีคาเทากับ 4.003 และพนักงานระดับปฏิบัติการแตละคน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัย
ดานองคการไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.758
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ตารางที่ 4การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณของปจจัยภายในองคการที่สงผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน GMP ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผลิตเนื้อสัตวแหงหนึ่ง
ตัวแปรอิสระ
bj
t
p-value
คาคงที่
1.301
7.865
0.000**
การสนับสนุนจากผูบริหาร
-0.019
-0.348
0.728
การจัดสรรทรัพยากรภายใน
0.126
1.852
0.065
ความซับซอนของกระบวนการผลิต
0.248
3.757
0.000**
การฝกอบรม
0.168
3.461
0.001**
การทํางานเปนทีม
0.195
3.127
0.002**
2
R = 0.759 ; R = 0.576 ; SEE = 0.47010 ; F = 80.866 ; Sig = 0.000**
หมายเหตุ ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4 พบวาคา F = 80.866 และ p-value = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 แสดงวามีปจจัยภายในองคการ
อยางนอยหนึ่งปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยรวมในเชิง
เสนตรงโดยความซับซอนของกระบวนการผลิต สงผลทางบวกตอการมีสวนรวมโดยรวม ในเชิงเสนตรงมากที่สุด (b3=0.248)
รองลงมาคื อการทํางานเปนทีม (b5=0.195) และการฝกอบรม (b4=0.168) สวนการจั ดสรรทรัพ ยากรภายในและการ
สนั บสนุ นจากผู บริ ห าร ไม ส งผลต อการมีส วนร วมในการปฏิบั ติ ตาม มาตรฐาน GMPของพนักงานระดั บ ปฏิ บัติ การในเชิ ง
เสนตรง และพบวา R2 = 0.576 ซึ่งอธิบายไดวาตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถ อธิบายความผันแปรของการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติตาม มาตรฐาน GMP โดยรวมไดรอยละ 57.60
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม มาตรฐาน GMP ของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ บริษัทผลิตเนื้อสัตวแหงหนึ่ง สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1.ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผลิตเนื้อสัตวแหงหนึ่ง
ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผลิตเนื้อสัตวแหงหนึ่ง โดยรวมอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากพนักงานมีสวนรวมในดานบุคคลและสุขลักษณะจากขอมูลที่ศึกษา พบวา กอนที่พนักงานจะเริ่ม
ปฏิบัติงาน ตองลางมือทุกครั้งและดูความเรียบรอยในเรื่องเครื่องแตกาย จะตองมีเสื้อคลุมหรือผากันเปอนที่สะอาดอยูเสมอ
ผู วิจัย มี ค วามเห็ นว าการมี ส วนร วมในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน GMP ของพนั กงานระดั บ ปฏิ บั ติ การด านบุ ค ลากรและ
สุขลักษณะตองอาศัยการมีสวนรวมของพนักงานเปนอยางมากในเรื่องสุขลักษณะ เพื่อสรางความมั่นใจวาไมเกิดการปนเปอน
จากบุคลากรแนนอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาติ สุขเจริญ (2556) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษารูปแบบการเฝาระวังคุณภาพ
น้ําบริโภคแบบหยอดเหรียญในชุมชนเมือง ควรจัดใหมีอางลางมือ สบูพรอมติดสติ๊กเกอรการลางมือ 7 ขั้นตอนในบริเวณที่
เตรียมปรุงอาหารเพื่อใหสะดวกแกการใชงานและเปนการสรางสุขนิสัยที่ถูกตองในการลางมือเพื่อลดการแพรกระจายของเชื้อ
โรค
ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ดานการสุขาภิบาล อยูใน
ระดับมาก จากขอมูลที่ศึกษา พบวาในการดูแลสอดสองพื้นที่ทํางานใหสะอาดและดูแลภาชนะใหพรอมใชงานอยูเสมอ ผูวิจัยมี
ความเห็นวาการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ของพนักงานระดับปฏิบัติการดานสุขาภิบาลซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของพฤทธิ์ ไชยเหมวงศ (2552) ที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความรู และทัศนคติเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
อาหารของผูประกอบการรานอาหารที่ไดรับและไมไดรับปายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอรอย จังหวัดนราธิวาส
ผลการวิจัยพบวาผูประกอบการรานที่ไดรับและไมไดรับปายรับรองสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับสูง
2. ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม มาตรฐาน GMPของพนักงานระดับปฏิบัติ การ บริษัทผลิต
เนื้อสัตวแหงหนึ่ง
จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยภายในองคการดานความซับซอนของกระบวนการผลิต ดานการทํางานเปนทีม และ
ดานการฝกอบรม มีผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMPของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยรวม และในสวน
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ของปจจัยภายในองคการดานการจัดสรรทรั พยากรภายใน และการสนับสนุนจากผู บริหารไมมีผ ลตอการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยรวม ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี้
ปจจัย ภายในองคการด านความซั บซอนของกระบวนการผลิต มีผ ลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ตามมาตรฐาน
GMP มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการผลิตจะตองมีขั้นตอนการผลิตที่มีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน รอยตอแตละขั้นตอนใน
กระบวนการผลิตตองมีความตอเนื่องในแตละกระบวนการผลิตใชระยะเวลาในการดําเนินการที่เหมาะสมนั้น ตองอาศัยการมี
สวนรวมของพนักงานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ซารีนา ไวยสุภี(2554) ที่ศึกษาปจจัยความสัมพันธตอการ
มีสวนรวมกิจกรรมไคเซ็น(Kaizen) ของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท โซนี่เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จํากัด พบวา ปจจัยทัศนคติ
ของพนักงานที่มีตอกิจกรรมไคเซ็น(Kaizen) ไดแก ดานวัตถุประสงค จุดเดนดานบุคคล ดานประโยชน ดานคุณลักษณะ และ
ทัศนคติที่สนับสนุนความสําเร็จของไคเซ็น โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน
ปจจัยภายในองคการดานการทํางานเปนทีมมีผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMPของพนักงาน
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง นี้ เ นื่ องมาจากการทํ างานเป นที ม ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ต องอาศั ย สมาชิ ก จากแผนกต า งๆ ที่ มี ค วาม
เอื้อเฟอเผื่อแผและยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน จึงทําใหเกิดบรรยากาศของความเปนมิตรและบรรลุผลสําเร็จไดอยาง
รวดเร็ว ผูวิจัยเห็นวา การทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพนั้น ตองมีสมาชิกและเพื่อนรวมงานอยางเหมาะสมและเปน มิตร จึง
ทําใหพนักงานเกิดความรูสึกที่ดีซึ่งสงผลกับการมีสวนรวมระหวางพนักงานและองคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรวดี
รัตนวงศ (2550) ซึ่งศึกษาเรื่องผลกระทบของประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมที่มีตอความสําเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย พบวา ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีม ดานสมาชิกในที มมีความพึงพอใจในการทํางาน
ดานการสื่อสารที่ดี ดานการแกไขปญหาและอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก
ปจจัยภายในองคการดานการฝกอบรม มีผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการทั้งนี้เนื่องมาจาก การฝกอบรมมีสวนชวยใหพนักงานทํางานไดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถแกไขและปรับปรุง
ขอบกพรองวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยการประเมินผลฝกอบรม จากหลักสูตรการฝกอบรมที่ตรงกับความ
ตองการ เนื่องจากมีการสํารวจความตองการในการฝกอบรมจากพนักงานอยางตอเนื่อง ผูวิจัยมีความเห็นวาพนักงานสวนใหญ
หากไดรับการฝกอบรมแลวสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และยังสามารถแกไขปรับปรุงขอบกพรองวิธีการทํางานให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหพนักงานรูสึกวาตนเองมีคุณคาและเปนสวนหนึ่งขององคการ สงผลกับการมีสวนรวมระหวาง
พนักงานและองคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญมี เปยมพริ้ง (2547) ไดทําการศึกษาการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการ
ฝกอบรมซิกซิกมากรี นเบลท กรณีศึ กษา บริ ษัท การบินไทย จํ ากั ด (มหาชน) พบวาหลั งการฝกอบรม ผู เข ารั บการอบรม
สามารถนําความรู ความเขาใจ ในเนื้อหาที่ไดรับจากการฝกอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มาประยุกตใชกับงานประจํา
ปจจัยภายในองคการดานการจัดสรรทรัพยากรภายใน ไมมีผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP
ของพนักงานระดับปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดสรรทรัพยากรของบริษัททาน ถึงจะมีการกําหนดบุคคลที่จะรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานแตละสวนอยางชัดเจน ทํางานในหนาที่ของตัวเอง เนนเรื่องงานที่จะออกมาเปนหลัก โดยไมไดคํา นึงถึงการมีสวน
รวม จึงอาจทํ าใหไมมีผลตอการมีสวนรวม ในการปฏิบั ติตามมาตรฐาน GMP ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยEMERGO (2016)
กลาววาการจัดสรรทรัพยากรภายในนอกจากผูบริหารระดับสูงจะสนับสนุนแลว ความทุมเทของทรัพยากรขององคกรจําเปนที่
จะตองมีหนวยงานที่จะมาชวยในเรื่องระบบคุณภาพ FDA GMP เพื่อจะเพิ่มยอดขาย ฉะนั้นในการเลือกบุคคลเขามาดูคอนขาง
ที่จะสําคัญ
ปจจัยภายในองคการดานการสนับสนุนจากผูบริหารไมมีผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ของ
พนักงานระดับปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูบริหารมุงเนนใหความสําคัญและสนับสนุนเกี่ยวกับเปาหมายขององคกรเปนหลัก ทั้ง
ในเรื่องการลดตนทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ และการเพิ่มยอดขาย เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว สวนดานการสนับสนุน
จากผูบริหารใหมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP นั้นจะใหความสําคัญในการรักษามาตรฐานGMP ใหคงไว แตการ
มุง เนนใหค วามสํ าคัญ น อยกว า จึ งไม มีผ ลต อการมี ส วนร วมในการปฏิ บั ติ ตาม GMP ของพนั กงานระดั บ ปฏิ บั ติการซึ่ ง ไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน กิตติ (2555) ที่ศึกษาการมีสวนรวมของพนักงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตวลําพูน ในการดําเนินกิจกรรม TPM ตอการบริหารงานคุณภาพ ดานการมีสวนรวมเสนอความ
คิดเห็น ผลการศึกษาพบว าระดั บการมีส วนรวมอยู ในระดับ ปานกลาง ผูวิจัยมี ความเห็ นว า หากผูบ ริห ารหรื อตั วแทนของ
ผูบริหารใหความสําคัญและลงมาปฏิบัติจริง พนักงานไดเห็นก็จะเปนแรงผลักดันใหเกิด อิทธิพลรวมกันขององคการไดดีการ
สนับสนุนจากผูบริหารเปนการสงเสริมและการสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP มีความรูสึก
รวมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1.ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
1.1ความซับซอนในกระบวนการผลิตงานทุกประเภท ควรมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยใชมาตรฐานและ
รูปแบบการควบคุมที่เปนในลักษณะเดียวกันมิใชใหความสําคัญกับงานที่มียอดผลิตจํานวนมากเทานั้น เพื่อรักษาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของงาน และคุณภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานดวย
1.2 ควรจัดใหมีการกําหนดความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นของการปฏิบัติงาน โดยมุงใหเห็นถึงการทํางาน
เปนทีม และการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน
2.3ผูบริหารควรเปดโอกาสใหพนักงานไดเขารับการอบรมมากขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน และสนับสนุนให
นําความรูมาใชในการทํางานเพื่อความกาวหนาในอาชีพ
2.ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
2.1ควรมีการขยายการศึกษากลุมบริษัทผลิตเนื้อสัตวในเครือ เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติตาม มาตรฐาน GMP
2.2 ปจจั ยที่ส งผลต อการมีส วนร วม อุตสาหกรรมผลิตอาหารของพนั กงานบริ ษัทขามชาติประเทศอื่นแลวนํามา
เปรียบเทียบกับองคการเพื่อนําจุดแข็งไปประยุกตใชในการปรับปรุงองคการ
เอกสารอางอิง
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คุณภาพชีวิตในการทํางานและความเครียดของพนักงานขับรถ
บริษัทขนสงผูโดยสารแหงหนึ่ง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความเครียดของพนักงาน
ขับรถ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานขับรถ บริษัทขนสงผูโดยสารแหงหนึ่ง จํานวนทั้งสิ้น 191 คน ที่ไดจากการสุม
อยางงาย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวาระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํ างานอยู ใ นระดั บ มาก และความเครี ย ดของพนั กงานขั บ รถอยู ใ นระดั บ น อย โดยคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ างานมี
ความสัมพันธในเชิงลบกับความเครียดของพนักงานขับรถ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตในการทํางาน, ความเครียด, พนักงานขับรถ
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Quality of Worklife and Stress of Driver
in An Passenger Transport Company
Sahapat Phanichkullasath, Montajula Suvattanadilok and Nuttawut Rojniruttikul
Email: change_groups@windowslive.com, ksmontaj@kmitl.ac.th and nuttawat.ro@kmitl.ac.th

Abstract
The research aimed to study the level of quality of work life and stress of driver in an Passenger
Transport Company. The samples were 338 employees who were drawn by simple random sample. The
questionnaire was used as research instrument. Statistics for data analysis includes percentage, mean and
standard deviation. Pearson Correlation Analysis was used for hypothesis testing. The research showed
that the level of quality of work life was at high level but stress of driver was at low level. Quality of work
life had nagative relationship with stress of driver statistical signiﬁcance 0.01 level.
Keywords: Quality of Work life, Stress, Driver
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บทนํา
การขนสงมวลชน เปนระบบการขนสงผูโดยสารครั้งละมากๆ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2554) ไมวาจะเปนการขนส ง
ผู โ ดยสารทางอากาศ ทางบก หรื อทางน้ํ า และมี ห ลายรู ป แบบการขนส ง ผู โ ดยสารด ว ยกั น ทางหน วยงานภาครั ฐ ได ใ ห
ความสําคัญในการลงทุนและพัฒนาการขนสงมวลชนภายในประเทศในทุกๆ ดานเปนอยางมาก ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตทาง
ระบบเศรษฐกิ จภายในประเทศ และประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น(AEC) โดยนํ าเอาเทคโนโลยี ตางๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ มาพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการขนสงมวลชนใหดีขึ้น สามารถเคลื่อนยายจํานวน วัตถุดิบ แรงงาน กระจายไป
ยังสถานทีต่ างๆ เชน การตั้งแหลงโรงงานหรือ นิคมอุตสาหกรรม ไปยังภูมิภาคตางๆ จึงกอใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานและ
เกิดการจางงาน ทําใหประชาชนมีรายไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงอัตราการจางงานเพิ่มและการลดคาครองชีพ ซึ่งใน
ปจจุบันระยะเวลาที่ใชในการเดินทางไดลดลง เปนผลมาจากระบบการขนสงที่มีการพัฒนาจากอดีต นอกจากนี้ การที่มีระบบ
ขนสงมวลชนภายในประเทศที่ดี มีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย สะดวก และมีราคาที่เหมาะสม ยังเปนเครื่องมือ หรือตัว
ชวยใหชาวตางชาติใชในการตัดสินใจ เลือกที่จะมาลงทุนสรางธุรกิจ หรือจะเดินทางมาทองเที่ยวภายในประเทศไทย ซึ่งก็จะ
สงผลใหเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทยเติบโตมากขึ้น ทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นตามไปดวย
นั่นเอง(คมสัน สุริยะ. 2551)
บริษัทขนสงผูโดยสารแหงหนึ่ง ใหบริการดานรถโดยสารไมประจําทาง โดยใหความสําคัญกับพนักงานในองคการ มี
การบริหารจัดการหนวยงานภายในองคกร ซึ่งทางบริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องในธุรกิจนี้ ไมวาจะเปน
นิคมอุตสาหกรรมและทางดานการทองเที่ยวในประเทศ โดยใหบริการ รถบัส รถตู รถบัสปรับอากาศ รถทัวรปรับอากาศ ทาง
บริษัทฯไดดําเนินการพัฒนารูปแบบการบริการ เชน ดานความพรอมของรถที่ใหบริการ โดยทางบริษัทฯไดมีการปรับปรุงและ
พัฒนารถและเครื่องยนตที่ใหบริการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ดวยการจัดตั้งสถานที่ซอมบํารุงและพรอมกับทีมชางที่มีความ
ชํานาญเฉพาะเพื่อควบคุมคุณภาพของรถใหดีอยูเสมอ ดานพนักงานขับรถ ทางบริษัทฯไดมีการจัดการรูปแบบพูดคุยพบปะกัน
ระหว างผู ป ระสานงานที่ ต องสั ม ผั ส กั บ ความต อ งการของลู ก ค า ที่ ต อ งการเดิ น ทางกั บ พนั กงานขั บ รถอยู เ สมอเพื่ อ ให ผู
ประสานงาน ไดแลกเปลี่ยนความคิด เห็นและความตองการของผูใชบ ริการให แกพ นักงานขั บรถ ใหรั บทราบและทํ าการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนา การใหบริการมาโดยตลอดอยางตอเนื่อง จากผลการดําเนินการ ที่ผานมาทางบริษัทฯไดดําเนินการดวย
ความซื่อสัตย ในราคาที่ยุ ติธรรม ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงเปนที่ยอมรับของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั ่วไป อีกทั้งยั ง
บริ การเช าเหมาท องเที่ ย วตามบริ ษัท ห างรานต างๆ และจากความสํ าเร็ จที่ ผานมาทําให ผู บริ การของบริ ษัท ฯ มุ งมั่ นที่ จะ
พัฒนาการใหบริการในรูปแบบตางๆใหสมกับเปนมืออาชีพดานการเดินรถตอไปในอนาคต
สภาพของสังคมโลกในปจจุบัน สังคมไทยของเราไดพัฒนาเจริญรุงเรืองรุดหนาไปสูความทันสมัยมากขึ้นอยางรวดเร็ว
ทั้งในดานวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานเศรษฐกิจ และสังคม ทําใหมีผลตอบทบาทหนาที่และสภาพความเปนอยูของคน
ไทย ในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งทําใหเกิดการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลตองเผชิญกับสภาพการณตางๆ ที่
กอใหเกิดปญหาและอุปสรรค ทําใหคนเรานั้นจําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตรอดไดในสังคมปจจุบัน การ
ปรับตัวนี้บุคคลแตละบุคคลจะมีการปรับตัวที่แตกตางกัน คนที่สามารถปรับไดก็ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข สวนคนที่ปรับตัว
ไมไดจะกอใหเกิดปญหาและความเครียดในการทํางาน
ในการขนสงผูโดยสารนั้น พนักงานขับรถถือวาเปนบุคลากรที่สําคัญและมีความจําเปนมาก เพราะพนักงานขับรถ
จะตองขับรถใหลูกคาตลอด พนักงานขับรถตองทํางานบริการดวยใจ เพราะถาหากบริการไมดี จะสงผลกระทบถึงภาพลักษณ
บริษัท พนักงานขับรถจึงควรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี มีองคประกอบจําเปนพื้นฐานตามปจจัยสี่ มีสุขภาพรางการจิตใจ
ที่แข็งแรง มีสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางานสงผลใหมีสุขภาพจิตที่ดีและจะทําใหทํางานไดอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพ
จากเหตุดังกลาวผู วิจัยมีค วามต องการทราบ ระดั บคุณภาพชีวิต ในการทํางานและความเครีย ดในการทํางานของ
พนักงาน บริษัทขนสงผูโดยสารแหงหนึ่งเปนอยางไรบาง มีคุณภาพชีวิตในการทํางานและ ความเครียดในการทํางานอยูใ น
ระดับใด ซึ่งขอมูลและผลการศึกษานี้ มาพัฒนา ปรับปรุง ลดปญหาตางๆ เชน ปญหาการขาดงาน การลาออกของบุคลากร
เปนประโยชนในการเสริมสรางเพิ่มพูน ใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีขึ้น ความเครียดในการทํางานลดนอยลง กอ
เกิดความพึงพอใจและความผูกพันตอองคการ ทําใหบุคลากรเกิดความจงรักภักดี พรอมที่จะปฏิบัติงานใหกับองคการอยางเต็ม
ความสามารถในที่สุด
หากองคการมีอัตราการลาออกของบุคลากรสูง องคการจะตองแบกภาระตนทุนไมวาจะเปนทางตรง เชน การสรรหา
คัดเลือกพนักงานใหมมาทดแทน หรือทางออม เชน ตนทุนการฝกอบรมพนักงานใหมที่สูงขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น หาก
องคการมีการลงทุนเพื่อสรางสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานไดอยางเหมาะสมก็มีแนวโนมที่จะไดรับประโยชนตอบแทนจาก
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การลงทุนดังกลาว นอกจากอาจจะกอใหเกิดประโยชนแกพนักงานโดยตรงแลวยังจะสงผลดีใหองคการตามที่คาดหมายไดอีก
ดวย เชน พนักงานมีขวัญกําลังใจดีขึ้น เพิ่มความจงรักภักดีตอองคการ ลดแรงกดดันตอตัวเองในการทํางาน และในที่สุดอาจ
สงผลใหการปฏิบัติงานโดยรวมขององคการดีขึ้นอีกดวย
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานขับรถรถ บริษัทขนสงผูโดยสารแหงหนึ่ง
2. เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการทํางานของพนักงานขับรถรถ บริษัทขนสงผูโดยสารแหงหนึ่ง
3. เพื่ อศึกษาความสัม พันธร ะหว าง คุ ณภาพชีวิต ในการทํางานและความเครียดในการทํางานของพนั กงานขับรถ
บริษัทขนสงผูโดยสารแหงหนึ่ง
สมมติฐานของการวิจัย
คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางานของพนักงานขับรถ
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและความเครียดในการทํางานของพนักงานขับรถ บริษัทขนสง
ผูโดยสารแหงหนึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน Walton, Richard E. (1975) และแนวคิดเกี่ยวกับ
ความเครียดในการทํางาน Robbins and Judge (2013) เปนแนวทางในการศึกษามากําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย
โดยใหมี การกําหนดตั วแปรอิ สระ และตัวแปรตาม เพื่ อคนหาคําตอบ เพื่ อนําผลการศึ กษามาเป นแนวทางในการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานขับรถ บริษัทขนสงผูโดยสารแหงหนึ่ง พนักงานพรอมที่จะทุมเทอยางเต็มศักยภาพ อัน
จะนําไปสูความสําเร็จตอตนเองและองคการ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณภาพชีวิตในการทํางาน

ความเครียดในการทํางาน
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
1 ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานขับรถ บริษัทขนสงผูโดยสารแหงหนึ่ง ซึ่งมีจํานวน 2,170 คน (ขอมูลจากฝาย
บุคลากร ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559)
2 ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ คุณภาพชีวิตในการทํางาน
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความเครียดในการทํางาน
3 ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยอยูในชวงระหวาง เดือน สิงหาคม – กันยายน
2559
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) และลักษณะของแบบสอบถามที่ใช
เปนลักษณะของแบบสอบถามปลายปด และแบบสอบถามปลายเปด แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย 4
ตอนไดแก
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามปลายปด (Close-Ended
Response Question) มีจํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และรายได
เฉลี่ยตอเดือน
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํ างานในดานตางๆ ไดแก สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและ
ปลอดภัย ดานความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม การบูรนาการทางสังคม สิทธิของพนักงาน การพัฒนาสมรรณภาพ
บุคคล ความกาวหนาและมั่นคงในงาน ความสมดุลระหวางชีวิต และผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ซึ่งแบบสอบถามที่มี
ลักษณะเปนมาตรวัด (Likert Scale) 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็น
ดวยนอยที่สุด จํานวน 40 ขอ
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ Likert Scale 5
ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด จํานวน 15 ขอ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความเครียดในการทํางาน จํานวน 1 ขอ
โดยแบบสอบถามมีลักษณะแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความเครียดใน
การทํางานพนักงานขับรถ บริษัทขนสงผูโดยสารแหงหนึ่ง
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางพนักงานขับรถ บริษัทขนสงผูโดยสารแหงหนึ่ง
จํานวน 191 ฉบับ โดยใชวิธีการสุมอยางงาย
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย การหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธ
แบบเพียรสันในการทดสอบสมมติฐาน
การวัดระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานขับรถ ในดานตางๆ 8 ดาน ไดแก ไดแก สิ่งแวดลอมที่ถูก
ลักษณะและปลอดภัย ดานความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม การบูรนาการทางสังคม สิทธิของพนักงาน การพัฒนา
สมรรณภาพบุคคล ความกาวหนาและมั่นคงในงาน ความสมดุลระหวางชีวิต และผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดย
ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน เปน 5 ระดับดังนี้
คาเฉลี่ย
4.501– 5.000
3.501– 4.500
2.501– 3.500
1.501– 2.500
1.000– 1.500

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

การแปลความหมายของคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชเกณฑดังนี้ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ํากวา 1.00 หมายถึง
พนักงานแตละคนมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกันมาก คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกวาหรือเทากับ 1.00
หมายถึง พนักงานแตละคนมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันมาก
การวัดระดับความเครียดในการทํางาน โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ยระดับความเครียดใน
การทํางานเปน 5 ระดับดังนี้
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คาเฉลี่ย
4.501– 5.000
3.501– 4.500
2.501– 3.500
1.501– 2.500
1.000– 1.500

ระดับความเครียดในการทํางาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

การแปลความหมายของคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชเกณฑดังนี้ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ํากวา 1.00 หมายถึง
พนักงานแตละคนมีระดับความเครียดในการทํางาน ไมแตกตางกันมาก คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกวาหรือเทากับ 1.00
หมายถึง พนักงานแตละคนมีระดับความเครียดในการทํางานแตกตางกันมาก
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย
2. อายุ
มากกวา 20 ป-30 ป
มากกวา 30 ป – 40 ป
มากกวา 40 ป-50 ป
มากกวา 50 ป
3. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หยาราง/ หมาย / แยกกันอยู
4. ระดับการศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.)
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (ปวช.)
อนุปริญญาหรือเทียบเทา (ปวส.)

จํานวน

รอยละ

191

100.0

9
57
76
49

4.7
29.8
39.8
25.7

25
138
28

13.1
72.2
14.7

130
50
11
191

68.1
26.2
5.7
100.0

จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางจํานวน 191 คน ทุกคนเปนเพศชายโดยสวนใหญ มีอายุ 40-50 ป มีสถานภาพ
สมรส มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ระดับและลําดับที่ของคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานขับ
รถ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ระดับคุณภาพ
ดาน
S.D.
ลําดับที่
ชีวิต
1
ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน
4.123
0.718
มาก
1
2
ดานผลตอบแทนที่เพียงพอและ
4.123
0.735
มาก
1
ยุติธรรม
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ดาน
3
4
5
6
7
8

4.103

0.760

ระดับคุณภาพ
ชีวิต
มาก

4.086

0.695

มาก

3

4.004
3.929
3.905

0.665
0.757
0.717

มาก
มาก
มาก

4
5
6

3.854

0.807

มาก

7

4.016

0.615

มาก

-

คุณภาพชีวิตในการทํางาน

ดานความเกี่ยวของและเปน
ประโยชนตอสังคม
ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ
ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ดานธรรมนูญองคการ
ดานบูรณาการทางสังคมหรือการ
ทํางานรวมกัน
ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิต
สวนตัว
โดยรวม

S.D.

ลําดับที่
2

จากตารางที่ 2 พบวาพนักงานขับรถ มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยซึ่งมีคาเทากับ 4.016 และพนักงานขับรถแตละคนมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณา
จากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.615
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ระดับและลําดับที่ของความเครียดในการทํางานของพนักงานขับ
รถ
ระดับความเครียด
ตัวแปร
S.D.
ความเครียดในการทํางาน
1.524
0.513
นอย
จากตารางที่ 3 พบวาพนักงานขับรถ มีระดับความเครียดในการทํางาน อยูในระดับนอย โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย
ซึ่งมีคาเทากับ 1.524 และพนักงานขับรถแตละคน มีระดับความเครียดในการทํางานไมแตกตางกันมาก โดยพิจารณาจากคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 0.513
ตารางที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง คุณภาพชีวิตในการทํางานและความเครียด ของพนักงานขับรถ
ตัวแปร
ความเครียด
คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย
-0.385**
คุณภาพชีวิตดานดานความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอสังคม
-0.280**
คุณภาพชีวิตดานการบูรนาการทางสังคม
-0.272**
คุณภาพชีวิตดานสิทธิของพนักงาน
-0.269**
คุณภาพชีวิตดานการพัฒนาสมรรณภาพบุคคล
-0.347**
คุณภาพชีวิตดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน
-0.220**
คุณภาพชีวิตดานความสมดุลระหวางชีวิต
-0.314**
คุณภาพชีวิตดานผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
-0.327**
โดยรวม
-0.357**
หมายเหตุ ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานและความเครียด ของพนักงานขับรถ มีความสัมพันธใน
เชิงลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ เ คราะหคุ ณภาพชี วิต ในการทํางานและความเครีย ดของพนั กงานขั บ รถ ขนส ง ผู โดยสารแหง หนึ่ ง
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ระดับความเครียดของพนักงานขับรถ บริษัทขนสงผูโดยสารแหงหนึ่ง โดยรวมอยูในระดับนอย จากขอมูลที่ศึกษา
ผูวิจัยมีความเห็นวาระดับความเครียดนั้น มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหลายๆ ดาน ในดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติ
ของพนักงานขับรถขนสงผูโดยสารก็เชนกัน ผูวิจัยมีความเห็นวาดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน สงผลตอ
ระดับความเครียดที่แตกตางกัน เนื่องจากพนักงานขับรถขนสงผูโดยสาร ในการปฏิบัติงานบางครั้งอาจตองอยูบนทองถนนและ
สภาพการจราจรเปนเวลานาน อาจจะกอใหเกิดความเครียดได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชนีย สุวรรณชมพู (2546) ที่
ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานพนักงานระดับปฏิบั ติการที่แตกตางกัน มีผลตอระดับความเครีย ด
แตกตางกัน สาเหตุเนื่องจากหากพนักงานมีสภาพจิตใจที่ขุนมัว หรือรูสึกถูกกดดันมาจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ก็จะ
สงผลใหพนักงานเกิดความเครียดขึ้นได ในทางกลับกันหากพนักงานมีสภาพแวดล อมการทํางานที่สบายและนาพึงพอใจก็จะ
สงผลใหทํางานไดอยางเต็มความสามารถ และมีสวนชวยใหบรรยากาศในการทํางานนั้นปราศจากความเครียด
2. ระดับคุณภาพชีวติ ของพนักงานขับรถ บริษัทขนสงผูโดยสารแหงหนึ่ง โดยรวมอยูในระดับมาก จากขอมูลที่ศึกษา
พบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานทั้ง 8 ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการบูรณาการ
ทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ดานธรรมนูญองคการ ดานโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน
ดานความสมดุ ล ระหว างงานกั บ ชี วิต ส วนตั ว ด านผลตอบแทนที่ เ พี ย งพอและยุ ติ ธรรม และด านความเกี่ ย วข องและเป น
ประโยชนตอสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติมา พันธพุทธรุตน (2556) เรื่องความสัมพันธระหวางความพึงพอใจใน
คุณภาพชีวิต และความตั้งใจในการลาออกจากงานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เครือขายการบริการและการขาย 1
เขตการบริการและการขาย 1 มีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้ง 8 ดาน โดยสูงสุด คือ ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอม
รองลงมา ดานลักษณะสัมพันธภาพภายในองคการ ดานความสําเร็จและความกาวหนาในงาน ดานนโยบายในการบริหารงาน
ดานลั กษณะงาน ด านความภูมิ ใ จในองคการ ด านการพั ฒนาศั กยภาพของพนั กงาน และดานคาตอบแทนและสวั ส ดิการ
ตามลําดับ
3. ความสัม พั นธ ร ะหว างคุ ณภาพชี วิต ในการทํางานและความเครีย ด พบว ามี ค วามสั มพั นธ ในเชิง ลบ เนื่ องจาก
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ทั้ง 8 ดานโดยรวมอยูในระดับมาก พนักงานขับรถพอใจในคุณภาพชีวิตในการทํางานและความ
เปนอยูในปจจุบัน ทําใหระดับความเครียดมีนอย ซึ่งในการปฏิบัติงานโดยสวนมากพนักงานขับรถโดยสาร ปฏิบัติหนาที่ตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบที่กําหนดไว ไมเปลี่ยนแปลงการทํางานมากนัก พบปญหาหรือสถานการณเดิมๆ จึงแกไขปญหาและ
สถานการณอุปสรรคไดไมยาก ลักษณะงานคงที่ จึงไมสงผลระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความเครียด ในทางกลับกัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพประภา อมรกิจภิญโญ (2548) เรื่องปจจัยความเครียดในการทํางานที่มีผลตอคุณภาพชีวิต
ของครู มัธยมสังกัดรัฐบาล ที่พบวาความเครียดมากขึ้นจะทําใหคุณภาพชีวิตนอยลง โดยความเครียดจะสงผลกระทบตอบุคคล
ทางดานรางกายที่ทําใหเกิดอาการ ตางๆ เชน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เหนื่อยลา เพิ่มความ ดันโลหิต และอัตราการเตนของ
หัวใจ ผลทางดานจิตใจ ทําใหเกิดอาการตาง ๆ เชน กาวราว วิตกกังวล เก็บกด เบื่อหนายโกรธงาย หงุดหงิดและมีความรูสึกไม
มีศักดิ์ศรี และผลกระทบทางดานพฤติกรรม เชน เสี่ยงตอการติดยาเสพติด การแสดงออกทางอารมณที่ รุนแรงดื่มเหลาหรือสูบ
บุหรี่มากเกินไป พูดจาที่ไมเหมาะสม และกิริยามารยาทไมเหมาะสม ดั้งนั้นจากการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานและ
ความเครียดของพนักงานขับรถ ชวยสะทอนความคิดเห็นและบงบอกถึงสภาวะการณปจจุบันของพนักงานขับรถที่เปนบุคลากร
กลุมหนึ่งในองคกร ซึ่งถือวาเปนฟนเฟองและรากฐานที่สําคัญในระดับปฏิบัติการ ความคิดเห็นเหลานี้ เปนสิ่งที่องคกร ผูบริหาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ จําเปนตองรับฟงไมควรมองขามและละเลย เพื่อเปนเครื่องมือ ในดานการปรับปรุงและพัฒนาความเจริญ
และความกาวหนาใหกับองคกร
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตในการทํางานและความเครียดของพนักงานขับรถ บริษัทขนสง
ผูโดยสารแหงหนึ่ง พบวา พนักงานขับรถมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก แตมีระดับความเครียดอยู
นอย ดัง นั้นบริษัท สามารถนําขอมู ลจากการวิจัยในครั้งนี้นําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุ งกระบวนการการจัดการองคกร
เพื่อใหพนักงานขับรถมีความเครียดลดนอยลงก็จะสงผลใหกับพนักงานขับรถมีความสุขกับการทํางานเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
2.1 ควรศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและปจจัยที่มีผ ลตอความเครี ยด ของพนั กงานขับรถโดยสารบริษัทอื่นๆ
เพื่อนํามาเปรียบเทียบผลของการศึกษาครั้งตอไป
2.2 ควรมี การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํ างานและความเครี ยดอย างต อเนื่องโดยศึกษาปจจัยเฉพาะดานเพื่อหา
แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการกับความเครียดที่อาจจะขึ้นในอนาคตและควรมีการนําตัวแปรอื่นๆ มาใชในการศึกษาเพิ่มขึ้น
เชน ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางาน และการใชชีวิตสวนตัว
2.3 ควรทําการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและความเครียดเชิงลึกดวยการทําวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหเกิดความ
เขาใจถึง สาเหตุที่ เกิ ดความเครี ยดอย างแท จริ งและวิธีบริ หารจั ดการกับ ความเครีย ดใหอ ยูใ นระดั บที่ เหมาะสมใหส ามารถ
ปฏิบัติงานได
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูร ายวิชาอาเซียนศึกษา โดยบูรณาการกระบวนการสืบสอบ
และแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับบทบาทสมมติที่มีตอความสามารถในการแกปญหา
อยางสันติวิธีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
รพัฑศชญาณ วงษไสว1 และเกศินี ครุณาสวัสดิ2์
1

สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู (สังคมศึกษา) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต, 2สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
1,2
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
email Address: krujikie@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา โดยบูรณาการกระบวนการ
สืบ สอบและแสวงหาความรูเ ปนกลุ มร วมกับ บทบาทสมมติที่ มีต อความสามารถในการแก ปญ หาอย างสันติวิธีข องนักเรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี รายวิชาอาเซียนศึกษาระหวาง
กอนการเรียนและหลังการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการกระบวนการ
สืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับบทบาทสมมติ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 34 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ หนวย
การเรี ย นรู อาเซี ย นศึ ก ษาโดยบู ร ณาการกระบวนการสื บ สอบและแสวงหาความรู เ ป นกลุ ม ร ว มกั บ บทบาทสมมติ และ
แบบทดสอบวัด ความสามารถในการแกป ญหาอยางสันติวิธี ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.72 ผลการวิจัย
พบวา (1) กิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแกขั้นที่ 1) ขั้นเผชิญสถานการณความขัดแยง ขั้นที่ 2)
ขั้นแสดงบทบาทตอสถานการณความขัดแยงขั้นที่ 3) ขั้นวางแผนและแสวงหาขอมูลเพื่อแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธีขั้น
ที่ 4) ขั้นนําเสนอบทบาทในการแกปญหาและอภิปรายผลรวมกัน และขั้นที่ 5) ขั้นทบทวนหรือกําหนดประเด็นปญหาตอไป (2)
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธีหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: วิชาอาเซียนศึกษา, กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม, บทบาทสมมติ, ความสามารถในการ
แกปญหาอยางสันติวิธี
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The Effect of ASEAN Studies Learning Activities with the Integrated Group
Investigation Instructional Method and Role-Playing for Peaceful ProblemSolving Abilities among Mattayomsuksa Two Students
Raphatsachaya Wongsawai and Kesinee Karunasawat
Faculty of Education Srinakharinwirot University

Abstract
The purposes of this research were:1) to develop learning activities in ASEAN studies using an
integrated group investigation instructional method to promote role-playing for the deployment of
peaceful problem-solving skills among students; and2) to compare the peaceful problem-solving abilities
taught in ASEAN studies both before and after the instruction of Mattayomsuksa Two students with the
use of learning activities by this instructional method with role-playing.The sample size used in the
research consisted of thirty-four Mattayomsuksa Two students at Princess Sirindhorn's College, in
MueangNakhon Pathom, Nakhon Pathom Province. The research instruments consisted of unit plans
based on ASEAN studies learning activities with the integrated group investigation instructional method,
role-playing, and a peaceful problem-solving ability test. The reliability was 0.72.The findings of this
research revealed that the effect of ASEAN studies learning activities using integrated group investigation
instructional method along role-playing, for peaceful problem-solving abilities consisted of five steps: 1)
conflict situation in the confrontation process; 2) role play for conflict situations; 3) planning and gathering
information for peaceful problem solving abilities; 4) problem solving role-play activities and discussions;
and 5) activation of prior knowledge and a definition of terms. The mean scores of the students on
peaceful problem-solving abilities after learning activities employing the integrated group investigation
instructional method with role-playing was significantly higher than the pre-test at a statistically significant
level of .05
Keywords: ASEAN studies, Integrated group investigation instructional method, Role-playing, Peaceful
problem-solving abilities
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บทนํา
สังคมไทยในปจจุบันมีความหลากหลายในหลายดาน ไมวาจะเปนความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความหลากหลายทางดานความคิด ทามกลางความหลากหลายดังกลาวประชาชนทุกคนตองอยูรวมกัน ตองเผชิญ
ปญหาหลายๆด านรวมกันอยางหลีกเลี่ย งไม ได เชน ปญหาสิ่งแวดล อม ปญหาโรคภัยไขเจ็บ ปญ หาภั ยคุกคามความมั่นคง
ปญ หาความแตกแยกทางการเมื อง เป นตน ดั ง นั้นในฐานะพลเมื องของประเทศที่ต องอยูร วมกั นจึ ง ตองช วยกั นลดป ญ หา
ลดความขัด แยง โดยการช วยเหลือพึ่ งพา รวมส งเสริมความเข าใจอั นดีต อกัน ตลอดจนสรางความสงบสุ ขและสันติภ าพให
เกิดขึ้นโดยใชกระบวนการสันติวิธี
การจะทําใหสังคมมีความสงบสุขและสันติไดนั้น การใชการศึกษาโดยเฉพาะมิติของสันติศึกษาสามารถเปนเครื่องมือ
หรือกลไกที่จะนําไปสูการแก ปญหาความขัด แยงในสัง คมไดอยางมีป ระสิ ทธิภาพ การให การศึกษาดานสันติ ศึกษาจะทําให
นักเรียนซึ่งอยูในสังคมที่หลากหลายทางดานความคิดและความขัดแยง มีความเขาใจความเคารพซึ่งกันและกันในดานความคิด
ไดเรียนรูการแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม อันจะนําไปสูความสมานฉันทของคนในประเทศ (สิริวรรณ ศรีพหล.2554:2)
ดัง นั้ น การจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อพั ฒ นาความสามารถในการแก ป ญ หาอย างสั นติ วิธีใ ห กับ นั กเรี ย นจึ ง มี ค วามจํ าเป นอย างยิ่ ง
หากนักเรียนไดเขาใจถึงความแตกตาง ความขัดแยง และความรุนแรงในสังคม จะชวยใหสามารถนําสันติวิธีไปใชกับการดําเนิน
ชีวิต เมื่อเยาวชนเติบโตเปนกําลังสําคัญของประเทศ เจตคติเหลานี้จะสงเสริมใหสังคมเกิดความสามัคคีและความปรองดอง
นํ า ไปสู สั ง คมที่ มี ค วามสงบสุ ข และสมานฉั น ท โดยเฉพาะอย างยิ่ ง เมื่ อ สั ง คมไทยเป น ส ว นหนึ่ ง ของประชาคมอาเซี ย น
ความแตกตางหลากหลายทีเ่ พิ่มเขามา ตลอดจนปญหาความทาทายใหมๆยอมเผชิญอยางหลีกเลี่ยงไมได การดํารงอยูรวมกัน
บนความสามารถที่จะแกไขปญหาตางๆอยางสันติวิธีจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในสังคมปจจุบันและในอนาคต
แนวทางการจัดการเรียนรูอาเซียนศึกษาตองใหความสําคัญในกระบวนการแกปญหาอยางสันติวิธีและกระบวนการคิด
โดยเนนที่นักเรียนเปนสําคัญ ซึ่งกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมให
นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในการแกปญหา เกิดการยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและในการทํางานรวมกัน ดังที่
วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม (2553: 168) อธิบายไววา กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเ ปนกลุมเปน
กระบวนการที่ทําใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการแสวงหาความรู รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล เพื่อสรุปเปนคําตอบ
ฝกความรับผิด ชอบในการทํางานเป นกลุมและเรีย นรูรวมกันในการแกป ญหา การจัดกิ จกรรมในลักษณะนี้เป นการส งเสริ ม
ความเปนประชาธิปไตยในการทํางานและยั งเปนการจั ดกิจกรรมที่ ทําใหนักเรี ยนยอมรับ ความแตกต างระหวางบุคคล ครู มี
บทบาทหนาที่ในการอํานวยความสะดวกและสรางบรรยากาศใหนาศึกษาคนควา สรางสถานการณหรือปญหาใหนักเรียนเกิด
ความขัดแยงทางความคิด สงสัยและรวมกันระดมความคิดเพื่อแกปญหาอยางหลากหลายวิธี
บทบาทสมมติ มุ งให นักเรีย นเกิด ความเขาใจในความรูสึ กและพฤติ กรรมทั้ง ของตนเองและผู อื่น ฝกการใช ความรู
ความคิดในการตัดสินใจและการแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลหรือในกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหนักเรียนมีความรู
ความเข าใจเกี่ย วกั บเจตคติ ไดกวางขวางขึ้ น ซึ่ งสามารถช วยแกปญ หาและลดความขัดแยง ตางๆ ตลอดจนเกิด ความเข าใจ
เกี่ยวกับสถานการณตางๆของสังคมเปนอยางดี ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2550: 358) อธิบายวา บทบาทสมมติเปนวิธีการที่มุง
ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูการเอาใจเขามาใสใจเรา เกิดความเขาใจในความรูสึกและพฤติกรรมทั้งของตนเองและผูอื่น
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา โดยบูรณาการกระบวนการสืบสอบ
และแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับบทบาทสมมติที่มีตอความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมุงหวังใหเปนแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธีตอไป
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแกปญหาความขัดแยง โดย
ใชวิธีการของสันติวิธีที่ไมใชความรุนแรงและใชหลักเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา ประกอบไปดวยพฤติกรรมตางๆ ไดแก
1) ระบุป ระเด็ นที่ ขั ดแย งตามข อเท็ จจริ ง ที่ ป รากฏ 2) แสดงความคิ ด เห็ นตอประเด็ นที่ขั ด แย ง อย างมี เ หตุ ผ ลและเป ดเผย
ตรงไปตรงมา 3) ตรวจสอบและระบุแนวคิดของตนเองและผูอื่นได 4) รับฟงและเคารพในการแสดงความคิดเห็นของผูอื่นที่มี
ความคิ ดเห็ นแตกต างกัน 5) วิเ คราะห หาสาเหตุ และผลกระทบของความขั ดแยงอยางมีเ หตุ ผล 6) อภิ ปรายและสรุป แนว
ทางการแกปญหารวมกันโดยอยูบนพื้นฐานที่ทุกฝายยอมรับ ไดรับผลประโยชนรวมกันและไมใชความรุนแรง
2. การเรียนรูแบบสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับบทบาทสมมติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มี
จุดมุงหมายในการพั ฒนาความสามารถในการแกปญ หาอยางสันติ วิธี สง เสริม ใหนักเรียนไดแสวงหาความรู รวบรวมขอมู ล
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วิเ คราะห ขอมู ล ฝ กการใชค วามรู ความคิ ด ในการตัด สิ นใจและการแก ปญ หา ฝ กความรับ ผิ ดชอบในการทํ างานเปนกลุ ม
เปดโอกาสใหมีการสรางการเรียนรูโดยการถายทอดบทบาทสมมติ ทําใหเกิดความเขาใจในความรูสึกและพฤติกรรมของตนเอง
และผูอื่น ชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่กวางขวางขึ้น เกิดการยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและในการทํางานรวมกั น
ตลอดจนเขาใจเกี่ยวกับสถานการณตางๆของสังคม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา โดยบูรณาการกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปน
กลุมรวมกับบทบาทสมมติที่มีตอความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธีรายวิชาอาเซียนศึกษาระหวางกอนการเรียนและหลัง
การเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการกระบวนการสืบสอบและแสวงหา
ความรูเปนกลุมรวมกับบทบาทสมมติ
ความสําคัญของการวิจัย
1. ไดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา โดยบูรณาการกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับ
บทบาทสมมติที่มีตอความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี
2. เป นแนวทางสํ าหรั บ ผูส อนสัง คมศึกษาและรายวิ ช าอื่ นๆในการจั ด การเรี ยนรู เ พื่อพั ฒ นาความสามารถในการ
แกปญหาอยางสันติวิธี
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยโดยมีแบบแผนการวิจัยเชิงกึ่งทดลองแบบกลุมเดี่ยวสอบกอนและสอบหลัง One
Group pre-test post-test design ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1.1. สุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรี ยนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวั ด
นครปฐม จํานวน 1 หองเรียน จาก 8 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน โดยใชการสุมแบบกลุม (Cluster Random
Sampling) ซึ่งใชหองเรียนเปนหนวยการสุม
1.2. นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี ที่ไดสรางขึ้นจํานวน 6 สถานการณๆ ละ 6 ขอ
ไปทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุมตัวอยางแลวบันทึกคะแนนกลุมตัวอยาง
1.3. ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยบูรณาการกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปน
กลุมรวมกับบทบาทสมมติ โดยใชเวลา 14 คาบ คาบละ 50 นาที จํานวน 3 หนวยการเรียนรู
1.4. เมื่อดําเนินการจัด การเรี ยนรูครบแลว นําแบบวัด ความสามารถในการแกป ญหาอย างสันติ วิธีที่ใ ช
ทดสอบกอนเรียนมาทําการทดสอบหลังเรียน
1.5. ตรวจใหคะแนนแบบวัดความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี นําผลคะแนนที่ไดวิเคราะหดวย
วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน

ตอไปนี้

2. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยการทดสอบสมมติฐานใชสถิติ t-test for dependent sample ไดผลดังตาราง
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ตาราง แสดงผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา โดยบูรณาการกระบวนการสืบสอบและแสวงหา
ความรูเปนกลุมรวมกับบทบาทสมมติที่มีตอความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จาก
แบบวัดความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี
ความสามารถในการแกปญหาอยางสันติ
วิธี
กอนเรียน
หลังเรียน

n

x

s

df

t

p

34
34

7.82
11.53

1.67
2.06

33

13.01**

.00

 .05,33 = 1.69 **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางพบวา คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดสอบความสามารถในการแกปญหาอยางสันติ
วิธี รายวิชาอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการกระบวนการ
สืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับบทบาทสมมติ เทากับ 7.82 คะแนน และ 1.67 คะแนนตามลําดับ และหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 11.53 คะแนน และ 2.06 คะแนนตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยผลตางของความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี รายวิชาอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอน
เรียนและหลังเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับ
บทบาทสมมติพบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธีหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นโดยบูรณาการกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับบทบาท
สมมติประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเผชิญสถานการณความขัดแยง
ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงบทบาทตอสถานการณความขัดแยง
ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผนและแสวงหาขอมูลเพื่อแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี
ขั้นที่ 4 ขั้นนําเสนอบทบาทในการแกปญหาและอภิปรายผลรวมกัน
ขั้นที่ 5 ขั้นทบทวนหรือกําหนดประเด็นปญหาตอไป
2. นั กเรีย นระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2 ที่ไ ดรั บการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรูร ายวิช าอาเซีย นศึ กษา โดยบู รณาการ
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับบทบาทสมมติที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
แกปญหาอยางสันติวิธี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับบทบาทสมมติที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจึงสามารถพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธีของนักเรียนได เนื่องจากกระบวนการสืบสอบและ
แสวงหาความรูเปนกลุมเปนวิธีการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนไดแสวงหาความรู รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ฝกการใชความรู
ความคิดในการตัดสินใจและการแกปญหา ฝกความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม เปดโอกาสใหมีการสรางการเรี ยนรูโดย
การถายทอดบทบาทสมมติ ทําใหเกิดความเขาใจในความรูสึกและพฤติกรรมของตนเองและผูอื่น ชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่
กวางขวางขึ้น เกิดการยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและในการทํางานรวมกัน ตลอดจนเขาใจเกี่ยวกับสถานการณ
ตางๆของสังคม อันเปนแนวทางสูการพัฒนาทักษะในการแกปญหาอยางสันติวิธีได ดังที่ สิริวรรณ ศรีพหล (2554:17-18) ได
เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความเข าใจอันดีเรื่องสันติวิธีใหแกนักเรียนวา กิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการสืบสวนสอบสวนเปนวิธีการหนึ่งของการเรียนการสอนสังคมศึกษา โดยเนนใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเอง
โดยการคนควาคําตอบจากขอมูลตางๆ แลวสรุปเพื่อตอบคําถามหรือขอสงสัย ดังนั้น การสอนใหนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาใหเ ขาใจเรื่องสันติ ภาพจึง ควรนําวิ ธีส อนแบบสื บสวนสอบสวนไปประยุ กตใ ชในการเรี ยนการสอนอยางยิ่ ง
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สอดคลองกับ วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม (2553: 168) อธิบายวากระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปน
กลุมเปนกระบวนการที่ทําใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการแสวงหาความรู รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล เพื่อสรุปเปน
คําตอบ ฝกความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุมและเรียนรูรวมกันในการแกปญหา การจัดกิจกรรมในลั กษณะนี้เ ปนการ
สงเสริ มความเปนประชาธิปไตยในการทํางานและยังเปนการจั ดกิจกรรมที่ทํ าใหยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ครู มี
บทบาทหนาที่ในการอํานวยความสะดวกและสรางบรรยากาศใหนาศึกษาคนควา สรางสถานการณหรือปญหาเพื่อใหนักเรียน
เกิดความขัดแยงทางความคิด สงสัย และรวมกันระดมความคิดเพื่อแกปญหาอย างหลากหลายวิธี สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ วิมลรัตน ลีหะสุนนท (2551: 56) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความฉลาดทางอารมณดานทักษะทาง
สัง คมของนั กเรีย นระดั บ ชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 1 โดยการจั ด การเรี ย นรู แ บบกระบวนการสื บเสาะแสวงหาความรู เ ป นกลุ ม
ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรูเปนกลุมสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความฉลาดทางอารมณด านทักษะทางสังคมของนั กเรี ยนได นอกจากนี้ วั นดี เพ็ง ดํา (2548: 97-98) ไดศึกษาผลของ
กิจกรรมประกอบการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมสืบสวนสอบสวนที่มีตอความภาคภูมิใจในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมประกอบการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุม
สืบสวนสอบสวนสามารถพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได
ขณะที่การบูร ณาการบทบาทสมมติเขาไปในกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเ รียนลองสวมบทบาทและแสดงบทบาท
สมมตินั้นๆ จะชวยสะทอนความรูสึกนึกคิด โดยเฉพาะความเขาใจเมื่อตนเองอยูในสังคมที่มีความขัดแยง นักเรียนจะไดฝ กหา
สิ่งที่เปนความขัด แยงดวยการหาข อเท็ จจริ ง ระบุป ระเด็นที่ เปนปญหาและระบุการแก ประเด็นปญหา ซึ่ งเปนกระบวนการ
พื้นฐานที่ใชในการแกปญหาความขัดแยงและนําไปสูสันติวิธี ดังที่ อาภรณ ใจเที่ยง (2550: 160) อธิบายวา การสอนโดยใช
บทบาทสมมติเ ปนวิธีสอนที่ค รูส รางสถานการณแ ละบทบาทสมมติ ขึ้นจากความเป นจริง มาให นักเรีย นไดแ สดงออกตามที่
นักเรียนคิดวาควรจะเปน ครูจะใชการแสดงออกทั้งทางดานความรูความคิด และพฤติกรรมของผูแสดงมาเปนพื้นฐานในการให
ความรูและสรางความเขาใจแกนักเรียน อันจะทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาสาระของบทเรียนอยางลึกซึ้งและรูจักปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการแกไขปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ สิริวรรณ ศรีพหล และพันทิพา อุทัยสุข (2540: 110)
ระบุวา การแสดงบทบาทสมมติจะชวยใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล เขาใจถึงพฤติกรรมของ
บุคคลนั้น เขาใจถึงผลประโยชนที่บุคคลพิทักษและหวงแหนจนเกิดความขัดแยงขึ้น และยังไดเรียนรูเกี่ยวกั บเทคนิคของการ
ขจัดความขั ดแยง นั้นๆด วย เชนเดี ยวกั บ ทิศ นา แขมมณี (2550: 358) อธิบ ายถึง บทบาทสมมติวาเปนวิ ธีการที่มุงช วยให
นักเรียนไดเรียนรูการเอาใจเขามาใสใจเรา เกิดความเขาใจในความรูสึกและพฤติกรรมทั้งของตนเองและผูอื่นหรื อเกิดความ
เขาใจในเรื่องตางๆเกี่ยวกับบทบาทสมมติที่ตนแสดง สอดคลองกับผลการวิจัยของ น้ําออย ทวีการไถ (2555: 49) ไดศึกษาการ
ใชบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัย
พบว า การใช บทบาทสมมติส ามารถพัฒนาทั กษะทางสั งคมของนักเรี ยนได นอกจากนี้ ดวงสมร จันทับ (2550) ไดศึ กษา
เปรียบเทียบการจัดการเรียนรูโดยใชบทบาทสมมติและการเลานิทานที่มีตอความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชบทบาทสมมติและการ
เลานิทานนักเรียนที่สามารถพัฒนาความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนได
ดังนั้น การจัด กิจกรรมการเรียนรูโดยบูร ณาการกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม รวมกับบทบาท
สมมติจึง เป นวิธีการสอนที่ สามารถสง เสริมใหนักเรี ยนไดแ สวงหาความรู รวบรวมข อมู ล วิ เคราะหข อมูล ฝ กการใชความรู
ความคิดในการตัดสินใจและการแกปญหา ฝกความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม เปดโอกาสใหมีการสรางการเรี ยนรูโดย
การถายทอดบทบาทสมมติ ทําใหเกิดความเขาใจในความรูสึ กและพฤติกรรมของตนเองและผูอื่น ชวยให นักเรียนมีเจตคติที่
กวางขวางขึ้น สงเสริ มความเปนประชาธิป ไตยในการทํางาน สามารถทําให นักเรียนพัฒนาทั กษะในการแก ปญหา เกิดการ
ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและในการทํางานรวมกัน ตลอดจนเขาใจเกี่ยวกับสถานการณตางๆของสังคม ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการศึกษา
1. กอนการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูการบูรณาการกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุ ม
รวมกับบทบาทสมมติ ครูควรศึกษาและทําความเขาใจในแตละขั้นตอนอยางละเอียด เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ถู กตองและตรง
กับจุดมุงหมายของกิจกรรม
2. ครูต องเลือกสถานการณที่มีประเด็นความสอดคลองกับวั ย ระดับ ชั้น และเปนประเด็นทางสังคมที่ไ ดรับความ
สนใจ เพื่อทาทายและกระตุนใหผูเรียนหาคําตอบและหาแนวทางแกปญหา
3. ในระยะแรกที่ครูใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติเพื่ออภิปรายและแสดงความคิดเห็นรวมกัน นักเรียนอาจยั ง มี
ประสบการณนอยในการแสดงความคิดเห็น ครูจึงตองคอยใหคําแนะนําและกระตุนใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายไดเต็มศักยภาพ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรนํากิจกรรมการเรียนรูการบูรณาการกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับบทบาทสมมติ
โดยใชในเนื้อหาสาระอื่นๆ เชน ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร ภูมิศาสตร ฯลฯ ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
2. ควรนํากิจกรรมการเรียนรูการบูรณาการกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับบทบาทสมมติ
ไปใชกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น หรือระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป
3.ควรมีการวิจัยอยางตอเนื่องในการนํากิจกรรมการเรียนรูการบูรณาการกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู
เปนกลุมรวมกับบทบาทสมมติ เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู หรือการนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไป
เอกสารอางอิง
ดวงสมร จันทับ (2550). การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูโดยใชบทบาทสมมติและการเลานิทานที่มีตอ
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง.
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
น้ําออย ทวีการไถ. (2555). การใชบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ทิศนา แขมมณี. (2547). ศาสตรการสอน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ทิศนา แขมมณี. (2550). รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย. พิมพครั้งที่ 6.กรุงเทพ: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิมลรัตน ลีหะสุนนท. (2551). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความฉลาดทางอารมณ ดานทักษะทาง
สังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู
เปนกลุม. สารนิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม .(2553). รูปแบบการเรียนการสอน. มหาสารคาม: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วันดี เพ็งดํา. (2548). ผลของกิจกรรมประกอบการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมสืบสวนสอบสวนที่มีตอความภาคภูมิใจใน
ตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
สิริวรรณ ศรีพหล. (2554). การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลสาหรับครูสังคมศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนสันติศึกษา
ในสถานศึกษา จังหวัดสงขลา: โครงการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สิริวรรณ ศรีพหล และพันทิพา อุทัยสุข. (2540). หนวยที่ 10 การสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (1). เอกสารการสอนชุด
วิชาวิทยาการสอน หนวยที่ 8-15. พิมพครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). แนวทางการบริหารจัดการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียน.กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
เสริมศรี ลักษณศิร.ิ (2540). หลักการสอน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏพระนคร.
อาภรณ ใจเที่ยง. (2550). หลักการสอน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร.

914

บทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการ
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บทคัดยอ
งานวิ จัย ครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ กษาและเปรี ย บเที ย บบทบาทของผู บ ริ ห ารในการบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดสถานศึกษาและเสนอแนวทางการ
พัฒนาบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางวิจัยครั้งนี้ จํานวน 118 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที และวิเ คราะหเชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบวาผูบ ริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐานขนาดกลางและขนาดเล็กมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก สวนการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดกลางและขนาดเล็ก พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แนวทางการพัฒนาบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการ ควรใชแนวทางการบริหารจัดการ
งานวิชาการโดยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง ปรับปรุงพัฒนาหลักสูต รสถานศึกษาใหทันสมัยสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ตาม
ความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจ ความ
ถนั ด ของผู เรี ย น ฝ กทั กษะ กระบวนการคิ ด สนั บ สนุ น สง เสริ ม การจั ด ทํ าสื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ต างๆเพื่ อใช ใ น
กระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเ รียนเกิดการเรียนรูไดง ายขึ้น พัฒนาผูมีส วนเกี่ ยวของในการวัดผล ประเมินผลการเรีย นรูเพื่ อ
ตรวจสอบคุณภาพที่เกิดขึ้นกับผูเรียน รวมทั้งใชหลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ชวยเหลือเกื้อกูลแนะแนวทางที่ถูกตองดวย
การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ, บทบาทของผูบริหาร
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Roles of Administrator on Academic Affair
Under the Office of Bangsue, Bangkok Educational
Abstract
The objective of this study was to compare roles of the administrator of academic affairs under
the Basic Education Institution of the Bang Sue Office, Bangkok. Research samples consisted of one
hundred and eighteen teachers and administrators. Data were collected by interviews and questionnaires.
Statistical analysis was performed by t-test, standard deviation, mean average, and percentages.
It was found that the attitude of both the teachers and the administrators within both medium
and small sized groups scored very high. Comparative analysis found that school curriculum
development, learning process development, measurement and evaluation, and transfer of equivalent
grades were different at a .05 level of significance. Bang Sue academic administration guidelines suggested
a Deming cycled system to develop the school curriculum based upon a particular school's needs
including the particular needs of the students and the local community. Teachers should be encouraged
to adopt appropriate pedagogies and to teach with the students' learning processes in mind. It was also
found that those with responsibility toward a learner's progress should include both the principle of the
school and all of the faculty. The report also evaluated the quality of learning that occurs with the
participants with respect to the involvement of primary supervisors from the fellowship.
Keywords: Academic Administration , Roles of the administrator.
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บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายการศึกษา
แหงชาติที่ถือกําเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สาระสําคัญคือมุงเนนใหมีการ
ปฏิรูประบบบริหาร และการจั ดการทางการศึกษาให มีประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผล มีเอกภาพในเชิ งนโยบาย มีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่ทางการศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544, หนา 1) เนื้อหาสาระของหมวด 4 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 โดยบัญญัติแนวการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตอง
เนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ฝก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติให
ทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูด านตางๆอยางได
สัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมและสนับสนุนให
ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความ
รอบรู การจัดการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดามาราดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชน
ทุ กฝ าย เพื่ อ ร วมกั นพั ฒ นาผู เ รี ย นตามศั กยภาพและมาตรา 26 ให ส ถานศึ กษาจั ด การประเมิ นผู เ รี ย นโดยพิ จารณาจาก
พัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสม ซึ่งเปนงานวิชาการที่สถานศึกษาไดใหความสําคัญและเปนภารกิจหลัก(กระทรวงศึกษาธิการ
,2546, หนา 11-13)
การบริหารวิชาการเปนสวนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาซึ่งการบริหารวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษา โรงเรียน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาจะ มี โอกาสในการตัด สินใจมากขึ้นตาม หลั กการกระจายอํานาจทางการศึกษา ที่ใ ห
สถานศึกษาและ สํานักงานเขตพื้นที่รับผิดชอบการบริหารงานวิชาการโดยตรง เปนเรื่องที่สถานศึกษา และ สํานักงานเขตพื้นที่
จะตองปรับตัวรองรับการกระจายอํานาจ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความเขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ
โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น และโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการ
บริหารงานวิชาการ ผูบริหารตองเปน ผูนําทางวิชาการทั้งทางดานหลักสูตร และการเรียนการสอน ซึ่งหมายความวา ผูบริหาร
และผูที่เกี่ยวของทุกฝายตองรูและเขาใจกรอบแนวความคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนอยางดี จนสามารถนําไปดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนไปตามหลักสูตรแกนกลาง
และในขณะเดียวกันก็สนองความตองการความสนใจ และศักยภาพของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น รวมทั้งสามารถ
พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีการเรียนรูที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาแหลงการเรียนรูที่เพียงพอ
บทบาทสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ ไดแก ผูอํานวยการ อาจารยใหญ หรือครูใหญ
เนเชวิค (Knezevick, 1984, หนา 17-18) ไดกําหนดไว คือ เปนผูกําหนดทิศทาง แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่ อ
เปนไปตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา เปนผูกระตุนความเปนผูนําในงานดานตางๆ ของสถานศึกษา เปนผูมีอิทธิพลและจูงใจ
ใหผูอื่นคลอยตามได เปนนักวางแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวรวมกับคณะกรรมการของสถานศึกษา เปนผูตัดสินใจ กําหนด
โครงสรางการบริ หารงานในสถานศึ กษา เปนผูนําการเปลี่ย นแปลง การจู งใจในการเปลี่ย นแปลง เป นผูป ระสานงานกั บ
หนวยงานตางๆในสถานศึกษา เปนผูที่บุคลากรในสถานศึกษาติดตอและประสานสัมพันธกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เปนผูคอยแก ปญหาความขัด แยง ระหวางบุ คคลและกลุม ภายในสถานศึ กษา เปนผูนําในการจั ด
ระบบงานและการพั ฒนาสถานศึ กษา เปนผู นําทางด านวิ ชาการ การจั ดการเรี ยนการสอนและการบริ ห ารหลักสู ตรใน
สถานศึกษา เปนผูสรรหา คัดเลือก รักษาและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา เปนผูบริหารทรัพยากร ทั้งทรัพยสิน สิ่งของและ
บุคคลมาใชให เกิดประโยชน และมีประสิ ทธิภาพสูงสุด เป นผูประเมินผลการทํ างานและโครงการตางๆของสถานศึกษา
รวมทั้งเปนผูนําทางดานการจัดงานและโครงการตางๆ ของหนวยงาน ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อีกทั้งเปนผูสราง
ความสัมพันธกับชุมชน ความสัมพันธกับหนวยงานภายนอก การประชาสัมพันธ การติดตอประสานงาน รวมทั้งการใหบริการ
วิชาการแกหนวยงานอื่น ๆ
สํานักงานเขตบางซื่อ มีการบริหารงานวิชาการโดยยึดแนวทางในการบริหารตามนโยบายของสังกัด สํานักการศึกษา
กรุง เทพมหานคร จากรายงานประจําปของสถานศึ กษา ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึ กษา SMART School ป
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การศึกษา 2556-2558 ที่ผานมาประสบกับปญหาที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการ ไดแก คุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม
ของแตละโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปรับปรุง ผลการทดสอบระดับชาติไมผานเกณฑโดยเฉพาะกลุมสาระ
คณิตศาสตรและกลุมสาระภาษาตางประเทศ อาจสืบเนื่องมาจากครูขาดความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตรและองคประกอบของ
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุประกอบหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้น
เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน ปญหาการบริหารงานวิชาการเปนหนาที่ของผูบริหาร
ที่จะตองบริหารจัดการและใหบริการ สรางแรงจู งใจในการทําแผนการจัด การเรียนรู การชวยพัฒ นาครูใหเกิดความรูความ
เข าใจในกระบวนการเรี ยนการสอนที่เ นนผูเ รีย นเปนสําคัญ (ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ ,สถาบัน ทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ ( องคการมหาชน):2558 )
สํานักงานเขตบางซื่อ มีสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กรวมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ซึ่งสถานศึกษาแตละขนาด มีการ
บริ หารงานวิ ชาการในรูป แบบเดี ย วกั นตามที่ กระทรวงศึกษาธิ การกํ าหนดขึ้ น แตบ ทบาทของผู บริ หารสถานศึกษาในการ
บริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ กษาย อมแตกต า งกั น ตามขนาดของสถานศึ กษา รวมทั้ ง สภาพป ญ หาของงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาทีต่ องใหความสําคัญและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษา
บทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครจําแนก
ตามขนาดสถานศึ กษา เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลการศึ กษามาเปนแนวทางกํ าหนดบทบาทสํ าหรั บ ผู บ ริ ห ารสถานศึ กษา และ
หน วยงานต นสั ง กัด ในการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานวิ ชาการใหมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากที่ สุด ส งผลตอคุ ณภาพของครู ผูส อน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของผูเรียนตามลําดับ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
สมมุติฐานของการวิจัย
บทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดแตกตางกัน ของสังกัดสํานักงาน
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครมีความแตกตางกัน
กรอบแนวคิดการวิจัย
บทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ขนาดสถานศึกษา
- สถานศึกษาขนาดกลาง
- สถานศึกษาขนาดเล็ก

บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
1) บทบาทดานการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ
2) บทบาทดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3) บทบาทดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
4) บทบาทด านการส ง เสริ ม พั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษา
5) บทบาทดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
6) บทบาทของผูบริหารในดานการนิเทศการศึกษา
แนวทางการพัฒนาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้ง นี้ป ระชากรที่ใ ชใ นการวิจัย กลุม ที่ 1 คื อ ผูบ ริห ารสถานศึกษา และครู จากสถานศึ กษาขนาดกลาง
จํานวน 125 คน สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 170 คน ทําการเปดตารางของเครซี่และมอรแกน
(Krejcie & Morgan, 1970,p.608) ไดสุมกลุมตัวอยางจํานวน 118 คน โดยทําการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (stratified
random sampling) กําหนดชั้นภูมิเปนขนาดสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร กลุมที่ 2 ผูมีความรู
และประสบการณเกี่ยวกับบทบาทในการบริหารงานวิชาการ จํานวน 5 คน โดยมีตัวแปรที่ใชในการวิจัยไดแก ตัวแปรอิสระ
คือ ขนาดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ไดแก ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และตัวแปร
ตาม คือ บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บทบาทดาน
การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ บทบาทดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา บทบาทดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
บทบาทดานการสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา บทบาทดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียน และบทบาทของผูบริหารในดานการนิเทศการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก
1. แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณการทํางาน
วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา โดยเปนแบบตรวจสอบรายการ จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 ระดับบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดสถานศึกษาจํานวน 60 ขอ
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ นและข อเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ บทบาทของผู บ ริ ห ารในการบริ ห ารงานวิ ช าการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด
2. แบบสัมภาษณ เสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เปนแบบการสัมภาษณแบบเจาะลึก ไดแก บทบาทดานการวางแผนเกี่ยวกับงาน
วิชาการ บทบาทดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา บทบาทดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู บทบาทดานการสงเสริม
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา บทบาทดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และบทบาท
ของผูบริหารในดานการนิเทศการศึกษา
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน
3 ทาน ไดคาความเที่ยงตรงเทากับ 0.67-1.00 และการตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยทดสอบ (try-out) กับกลุม
ที่มีลักษณะใกลเคียงกับประชากรที่จะศึกษา จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.922
การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติรอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห ระดับบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ใชคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยใชคาสถิติเปรียบเทียบ t-test (( Independent))
4. การวิเ คราะหแนวทางการพัฒนาบทบาทของผู บริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกั ด
สํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
ผลการดําเนินงาน
1. สถานภาพของผูต อบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 31-40 ป มีตําแหนงเปน ครู จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีประสบการณทํางาน 6-10 ปขึ้นไปมีจํานวนมากที่สุด (ดังตาราง 1)
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละ สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามบทบาทของผูบริหารในการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
สถานภาพและขอมูลทั่วไป
สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดเล็ก
(n= 86)
(n= 32)
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
1. เพศ
ชาย
17
19.80
5
15.60
หญิง
80.20
27
84.40
69
ภาพรวม
86
100.00
32
100.00
สถานภาพและขอมูลทั่วไป
2. อายุ
นอยกวา 21 ป
21- 30 ป
31-40 ป
41- 50 ป
51 ปขึ้นไป
ภาพรวม
3. ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
ครู
ภาพรวม
4. ประสบการณการทํางาน
นอยกวา 5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16 – 20 ป
20 ปขึ้นไป
ภาพรวม
5. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกวาปริญญาโท
ภาพรวม

สถานศึกษาขนาดกลาง
(n= 86)
จํานวน
รอยละ

สถานศึกษาขนาดเล็ก
(n= 32)
จํานวน
รอยละ

8
38
17
23
86

-

9.30
44.20
19.80
26.70
100.00

4
14
5
9
32

12.50
43.80
15.60
28.10
100.00

8
78
86

9.30
90.70
100.00

4
28
32

12.50
87.50
100.00

13
22
18
16
17
86

15.10
25.60
20.90
18.60
19.80
100.00

4
9
7
8
4
32

12.50
28.10
21.90
25.00
12.50
100.00

49
37
86

57.00
43.00
100.00

22
10
32

68.70
31.30
100.00

2. บทบาทของผู บ ริ ห ารในการบริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตบางซื่ อ
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดสถานศึกษา (ดังตาราง 2)
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน
สังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดาน
สถานภาพและขอมูลทั่วไป

1. ดานการวางแผนงานวิชาการ
2. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
4. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
5. ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน
6.ดานการนิเทศการศึกษา
ภาพรวม

สถานศึกษาขนาดเล็ก
(n= 32)
S.D.
แปลผล

สถานศึกษาขนาดกลาง
(n= 86)
S.D.
แปลผล
4.22
4.22
4.28
4.17

มาก
มาก
มาก
มาก

4.37
4.41
4.51
4.41

4.07

.495
.490
.661
.844
.
640

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.31

.438
.297
382
.364
.
.413

มาก

4.23
4.18

.650
.480

มาก
มาก

4.41
4.40

.419
.317

มาก
มาก

มาก

3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดสถานศึกษา (ดังตาราง 3)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน สังกัดสํานักงานเขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
S.D.
t
df
Pการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการ
ขนาด
value
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึ
สังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
กษา
1. ดานการวางแผนงานวิชาการ
กลาง
4.22 .495 1.487 116
.140
เล็ก
4.37 .438
2. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กลาง
4.22 .490 2.564 91.434
.012*
เล็ก
4.41 .297
3. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
กลาง
4.28 .661 2.334 95.299
.022*
เล็ก
4.51 .382
4. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี กลาง
4.17 .844 1.529 116
.129
ทางการศึกษา
เล็ก
4.41 .364
5. ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล กลาง
4.07 .640 2.441 86.176
.017*
การเรียน
เล็ก
4.31 .413
6. ดานการนิเทศการศึกษา
กลาง
4.23 .650 1.440 116
.153
เล็ก
4.41 .419
ภาพรวม
กลาง
4.18 .480 2.808 83.935
.006*
เล็ก
4.40 .317
*คา p-value นอยกวา .05
การเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก มีบทบาทของผูบริหารในการ
บริหารงานวิชาการในภาพรวม แตกต างกัน หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา ด านที่แตกตางคือ ดานการพัฒนาหลักสูต ร
สถานศึกษา ดานการพั ฒนากระบวนการเรี ยนรู และดานการวั ดผล ประเมิ นผล และเที ย บโอนผลการเรี ยนส วนดานที่ ไ ม
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แตกตางกัน คือ ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และดานการนิเทศ
การศึกษา
4. แนวทางการพั ฒนาบทบาทของผูบริ หารในการบริหารงานวิช าการจากผูเชี่ ยวชาญจํานวน 5 ท าน ผูวิจัยสรุ ป
ดังรายละเอียดแตละดานตอไปนี้ 1)บทบาทดานการวางแผนงานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาควรแตงตั้งทีมงานวิชาการ เขา
รวมดําเนินการ จัดสิ่งอํานวยความสะดวก ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานงานวิชาการตามแผนที่ไดวางไว 2)บทบาทดาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารตองทราบขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา สนับสนุนใหบุคลากรมีความสามารถราง
หลักสูตรสถานศึกษารวมกัน ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ติดตามการใช หลักสูตรสถานศึกษาอยางมีระบบ พัฒนาสาระ
ของหลั กสู ตรสถานศึ กษาใหทันสมั ย สอดคล องกับ ความต องการของผู เรี ยน ชุ มชน และทองถิ่น 3)บทบาทดานการพั ฒนา
กระบวนการเรียนรู ผูบริหาร ตองพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเรียนรู ใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย นิเทศการสอนครูเปนระยะๆ ใหครูประเมินตนเอง 4)บทบาทดานการพัฒนา
สื่อ นวัต กรรม และเทคโนโลยี ทางการศึ กษา ผู บ ริ หารควรจั ด ตั้ งคณะกรรมการจั ด ทํ าแผนงานพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุนใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
สํ ารวจความต องการด านวั ส ดุ อุ ป กรณ ดํ าเนิ นการสร างและพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ กษา นํ าสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช นิเทศ ติดตามการใชสื่อ นวัตกรรม สงเสริมสนับสนุนพัฒนาตอยอด 5)บทบาท
ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ผูบริหารควรจัดตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบ จัดทํากระบวนการวัดผลและ
ประเมิ นผลผู เ รี ย นตามแนวทางการวั ด ผล ประเมิ น ผลของสถานศึ ก ษา ชี้ แ จงแก ค รู เ พื่ อดํ าเนิ นการวั ด และประเมิ นผล
ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา สงเสริมพัฒนา
ระบบและเทคนิ ควิธีการวัดและประเมินผลการเรีย นรู ใหคํ าปรึกษา ติ ดตาม กํากั บการวัด และประเมิ นผลการเรี ยนรู ของ
สถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักวิชาการของสถานศึกษาที่ไดกําหนดไว6.)บทบาทดานการนิเทศการศึกษา ผูบริหารสรางความ
ตระหนั กให บุ ค ลากรเห็ นความสํ าคั ญ ของการนิ เ ทศการสอน สง เสริ ม สนั บ สนุ นใหค รู พั ฒ นาความรู แ ละทั กษะ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการนิเทศการสอน จัดทํากําหนดระยะเวลาและโครงการนิเทศการสอน สงเสริม สนับสนุนจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวก และใหการนิเทศเปนรายบุคคล หรือหมวดวิชา ตรวจสอบ ปรับปรุง ใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน นําผลและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ศึกษาปญหาและแนวทางแกไข เพื่อสรางการเรียนรูขึ้นใหมอยางเปนระบบ
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. บทบาทของผู บ ริ ห ารในการบริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตบางซื่ อ
กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดกลางและขนาดเล็ก โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก เพราะปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษากอนจะเขาดํารงตําแหนงผูบริหาร ตองผาน
การฝกอบรมจากสถาบันพัฒนาผูบริหาร จึงทําใหมีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการ ตลอดจนประสบการณ ทักษะใน
การบริหารจัดการเรียนการสอน การวางแผนดานงานวิชาการ การสรางและการพัฒนาหลักสูตร การสงเสริมการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน การนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานดานวิชาการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบรรลุตามเจตนารมณของการปฏิรูป
การศึกษาในยุคปจจุบัน เนื่องจากงานวิชาการ เปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนัญชัย
สายสุด (2535,หนา 125) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัตงิ านวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พบวา
การปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและ
รายด านอยู ในระดั บมาก ซึ่ ง สอดคลองกั บแนวคิ ดของวันเพ็ญ บุ รีสู งเนิน (2542,หนา31) ได กลาวว า การบริ หารโรงเรี ย น
ประถมศึกษานั้นเปนการดําเนินการวางแผนการจัดระบบงานในโรงเรียนโดยผูบริหารโรงเรียนเปนหลักสามารถบริหารโรงเรียน
และพัฒนาเยาวชนใหมีคุณภาพตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
2. การเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กมีบทบาทของผูบริหารใน
การบริหารงานวิชาการในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนที่มีขนาด
ต างกั นมี ค วามคิ ด เห็ น ในการบริ ห ารงานวิ ช าการแตกต างกั น ในด านการพั ฒ นาหลั กสู ต รสถานศึ กษา ด า นการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู และดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของของธนัญชัย สาย
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สุด (2535,หนา 126) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พบวา
ผูบริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีระดับการปฏิบัติงานวิชาการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในสถานศึกษาขนาดเล็กผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามากกว าผู บ ริห ารสถานศึ กษาในสถานศึกษาขนาดกลาง เนื่ องจากผลการวิจัยพบว าในสถานศึกษาขนาดเล็ ก
ผูบริ หารมีการกระตุ นให ครู มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร ให คําปรึกษากั บครู เมื่อมี ปญหาเกี่ ยวกับหลั กสู ตร และแต งตั้ ง
คณะกรรมการหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาตามกลุมสาระการเรียนรูตางๆซึ่งสอดคลองกับฆนัท ธาตุทอง (2550 :
64-65) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่จะนําหลักสูตรไปใชไววา ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่ใหการสนับสนุนการ
นําหลักสูตรไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับวิโรจน สารรัตนะ (2553 : 381) ไดกลาวไววา หลักสูตรสถานศึกษาเปน
หลักสูตรที่เกิดจากการที่สถานศึกษานําสภาพตางๆ ที่เปนปญหา จุดเดน เอกลักษณของชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อการเปนสมาชิกที่ของครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ด านการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสถานศึ กษาขนาดเล็ กมี บ ทบาทด านการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู มากกวาผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดกลาง เนื่องจากผลการวิจัยพบวาในสถานศึกษาขนาด
เล็ก ผูบริหารดูแลเกี่ยวกับการจัดการเรียนภายในสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนองค กรแหงการเรียนรูและ
วางแผนการพั ฒนางานในโรงเรี ยนไดส อดคล องกั บ การพั ฒนากระบวนการเรีย นรู และยัง ส งเสริ มให กําลั งใจแกค รู ในการ
ปฏิบัติง าน ซึ่ง สอดคล องกับ เข็มทอง ศิริ แสงเลิ ศ ( 2555 ,หนา 6, 51-52) กลาวว าบทบาทที่สําคั ญของผู บริหารในการ
บริหารจัด การเรียนรูในสถานศึกษา สอดคล องกั บสํานักงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพทางการศึกษา(องคการ
มหาชน) สมศ. ไดสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 (พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2553) และไดใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาในสวนบทสรุปสําหรับผูบริหาร ที่ยังพบปญหาการบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหองเรียนและโรงเรียนให
เปนศูนยการเรียนรูยังไมครอบคลุม การบริหารการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจรรยา ประพิณพงศา
(2550,หนา 86 ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวชิรวิทย จังหวัดเชียงใหม ไดทราบวา การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนวชิรวิทย ฝายประถมพบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวชิรวิทย ที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขใน
งานตางๆ ตามลําดับมากที่สุดดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงตารางสอนบอย 2) จํานวนสื่อการสอนไมเพียงพอตอความตองการของ
ครู ผู ส อน3)มี การปรั บ เปลี่ ย นเวลาส ง คะแนนเสมอทํ าให ค รู ส ง คะแนนไม ทั น 4)จํ านวนหนั ง สื อที่ จะทํ าการค นคว าเพื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนมีนอย 5) โรงเรียนไมมีหองแนะแนวโดยเฉพาะ
ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กมีบทบาทดาน
การวัด ผล ประเมิ นผล และเที ย บโอนผลการเรี ย น มากกว าบทบาทของผู บ ริ หารสถานศึ กษาในสถานศึ กษาขนาดกลาง
เนื่ องจากในสถานศึ กษาขนาดเล็ ก ผูบ ริ ห ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการวั ด ผล ประเมิ นผลและการเที ย บโอนผลการเรี ย นของ
สถานศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของ
สถานศึกษาและจัดประชุมชี้แจงใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
และกํ า กั บ ติ ด ตาม การปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ วั ด ผล ประเมิ นผลและการเที ย บโอนผลการเรี ย นอยู เ สมอซึ่ ง สอดคล องกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตราที่ 26
กําหนดใหการวัด และประเมินผล การตัด สินผลการเรียน การผานชวงชั้ น และการจบหลักสู ตร เปนอํานาจหนาที่ของ
สถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา อาจญา
ทา (2555,หน า 140) ไดศึ กษาบทบาทการบริ ห ารงานวิช าการของผูบ ริ ห ารสถานศึ กษาเอกชน ในจัง หวั ดร อยเอ็ ด ผล
การศึกษาพบว า บทบาทการบริหารงานวิ ชาการของผูบ ริหารสถานศึ กษาเอกชนในจังหวัด รอยเอ็ ด ตามความคิดเห็นของ
ผูบ ริห ารสถานศึกษา ครูวิชาการและครู ผูส อน โดยรวมอยูใ นระดั บ มาก เมื่ อพิ จารณาความคิ ดเห็นตามสถานภาพพบว า
ผูบริหาร ครูวิชาการ และครูผูสอน มีความคิดเห็น อยูในระดับมากทุกดาน ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด แสดงใหเห็นวาผูบริหารมีบทบาทสําคัญในดานการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มาใช
ในการบริหารสถานศึกษาและหลักการของวิโรจน สารรัตนะ (2553 : 385-387) ไดสรุปหลักการดําเนินงานดานการวัด
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และสอดคลองกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 (พ.ศ. 2548 -พ.ศ. 2553) และได
ใหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในสวนบทสรุปสําหรับผูบริหาร ที่ยังพบปญหาการบริหารงานวิชาการดานการวัดผล
ประเมินผล ผูบริหารควรมีการพัฒนารูปแบบการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงและการจัดหาเครื่องมือและ
แนวทางการวัดและประเมินผลที่ไดมาตรฐาน
สวนดานที่ไมแตกตางกัน คือ ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และดานการนิเทศการศึกษาเพราะ ไมวาจะเปนสถานศึกษา ขนาดกลางหรือสถานศึกษาขนาดเล็ก ตองใหความสําคัญ
กับการวางแผนงานดานวิชาการสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน(2553 อางถึงในวิเศษ พลอาจทัน,2555 หนา238 )
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กลาวไวถึงความสําคัญของการวางแผนวิชาการวา การวางแผนงานวิชาการมีความสําคัญ ตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
สวนด านการพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ท างการศึ กษาผู บ ริ ห ารมี บทบาทในการส ง เสริ มให ค รู ไ ด มีการผลิ ต สื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาตามความเหมาะสมของผูเรียน สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 36) ได
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและดานนิเทศการศึกษาผูบริหารเปนผูมี
ความรู ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการที่จะนิเทศภายในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมซึ่งสอดคลอง
กับ รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2551 : 142) ที่ไดกลาวถึงงานดานการนิเทศการศึกษาไววา การนิเทศการศึกษาเปนการชวยพัฒนา
งานวิ ช าการเพื่ อใหเ ป นไปตามจุ ด มุ ง หมายของการศึ กษา การจั ด การศึ กษาในป จจุ บั นมี การเปลี่ ยนแปลงหลักสู ต รและ
วิธีดําเนินการสอน การนิเทศเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ผูบริหารใชพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 จากการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครทั้งในสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดเล็ก มีบทบาทตอการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก แตจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติและผล
การประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ ยังอยูในเกณฑ
ที่ไมนาพอใจ สถานศึกษาบางแหง ยังไมผานการทดสอบระดับชาติ(o-net)ในทั้ง 8กลุมสาระการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรใหความสําคัญและพิจารณาทบทวน วางแผน ปรับปรุง แกไขการดําเนินงานดานวิชาการใหมี
คุณภาพสูงขึ้นอยางเปนรูปธรรม
1.2 จากการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีบทบาทตอการบริหารงาน
วิชาการดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน อยูในลําดับสุดทาย ซึ่งถือวาเปนปญหาสําคัญที่ ควรเรงแกไข
เรงดวน เพราะ การวัด ผล ประเมินผล เปนหัวใจสําคัญ ที่จะแสดงใหเห็ นวางานวิชาการมีคุณภาพมากนอย เพียงใด ดังนั้ น
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการจัดระบบงานวัดผลอยางเปนระบบ ควรแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานที่มีคุณภาพ ดําเนินงาน
ดวยความเที่ยงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได มีการ กํากับ ติ ดตาม ผลการดํ าเนินงานอยางเครงครัด และใหความสําคัญกั บ
ระบบการวัดผล และตัดสินผลการเรียนของผูเรียน มีการแตงตั้งเจาหนาที่เทียบโอนผลการเรียน เพื่อดูแลรับผิดชอบในกรณีมี
เด็กยายสถานศึกษาหรือตองการเทียบโอนผลการเรียนไปยังรูปแบบการศึกษาอื่นๆนอกระบบ
2.ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานดานอื่น ๆ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเชน การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานงบประมาณ เปนตน
2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทคัดยอ

การศึกษาตองการศึกษาแนวคิดทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีไทย ตามกระแสรัฐธรรมนูญนิยม พุทธศักราช 2540
โดยมีสมมติฐานวาแนวคิดทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย มาสูระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แนวคิดทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี
เปนผลมาจากปจจัย 2 ประการ คือ ปจจัยภายในอันไดแก การอบรม การศึกษา ประสบการณ ความรูและความสามรถ และ
ปจจัยภายนอกที่มีผลตอความรูสึกนึกคิดของนายกรัฐมนตรีแตละทาน ภายใตบริบท อาทิ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ตลอดจนกระแสแหงการมีรัฐธรรมนูญที่กลาววาเปนรัฐธรรมนูญของประชาชน หรือภาคประชาชนนําไปสูการมีสวนรวมในการ
รางรัฐธรรมนูญ ขอเสนอแนะควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตางๆ ที่บัญญัติถึงการให
อํานาจของผูนําฝายบริหารหรือนายกรัฐมนตรี เพื่อศึกษาวาบทบาทตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด กับทัศนคติสวนบุคคลทางการ
เมืองของนายกรัฐมนตรีไทยแตละทานเพื่อจะไดมีการพัฒนาองคความรูตอไป
คําสําคัญ: แนวคิดของนายกรัฐมนตรี
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The Political Concept of The Prime Minister
During The Constitutionalism Year of 1997
Abstract
This research paper was aimed to study the political concept of the Prime Minister during the
constitution year of 1997 with the hypothesis after the changing the government from a monarchy to a
democratic government with the King as Head of the State. The political concept of the Prime Minister
resulted from two factors: the internal factors including training, studying, experience, knowledge and
proficiency; and the external factors which affected the sentiment of each Prime Minister including
politics, the economy, society and the trend of the public Constitution or public participation. The
suggestion of this research paper was to compare the Constitution, each version, which legislates the
authority of the administrative section or the Prime Minister to study the role on the Constitution and the
political attitude of each Prime Minister for improving and furthering the knowledge of democracy.
Keyword: Concept of the Prime Minister
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บทนํา
นายกรัฐมนตรีถือเปนตําแหนงทางการเมืองที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในการบริหารราชการไทยการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสู
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จากเดิมอํานาจทางการปกครองจะรวมศูนยไวที่องค
พระมหากษัตริย แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกลาว อํานาจตางๆที่เคยรวมศูนยไว ไดมีการแบงแยกอํานาจและ
กอตั้งริเริ่มเปนสถาบันทางการเมืองตางๆตามมาเปนลําดับ เฉพาะอยางยิ่งการมีรัฐธรรมนูญ ที่เปรียบเสมือนเปนกฎหมายสูงสุด
ที่ไดบัญญัติและกําหนดรูปแบบและอํานาจหนาที่ของแตละสถาบันทางการเมือง ไมวาจะเปนสถาบันนิติบัญญัติหรือรัฐสภา ถือ
เปนสถาบันทางการเมืองที่ใชอํานาจในการบัญญัติขอกฏหมายขึ้นมาบังคับใชเพื่อใหคนในสังคมมีความปกติสุข ที่ระบุถึง
โครงสรางและอํานาจหนาที่ออกเปนสองสภา คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
โดยภาพรวมแลววิธีการในการขึ้นสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีและวิธีการเปลี่ยนถายตําแหนงนายกรัฐมนตรีของไทย
นับวามีความแตกตางกันอยางยิ่ง ซึ่งถาหากเราไดทําการศึกษาในเรื่องดังกลาวอยางลึกซึ้งแลว ก็จะทําใหทราบถึงหลักแนวคิด
ทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี ตามหลักกระแสรัฐธรรมนิบม และจะทําใหเรามีความเขาใจถึงอัตลักษณทางการเมืองไทยมาก
ยิ่งขึ้นจากที่กลาวมาทั้งหมดนี้จะเห็นไดวาประเทศไทยไดมีบุคคลเขามาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว 29 ทาน ซึ่งบุคคล
ที่มาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีทั้งหมดนี้ตางก็มีวิธีการในการขึ้นสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงแนวคิดทางการเมืองที่
นํามาปรับใชเพื่อใหกับสอดคลองตามแตละสถานการณของประเทศ ที่มีกระแสความเปนรัฐธรรมนูญนิยม ดังนั้น ผูวิจัยจึง
ศึกษาเรื่อง แนวคิดทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีไทยภายหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีภายหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวคิดของนายกรัฐมนตรีไทยภายหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. ขอบเขตดานการศึกษา
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองตามของนายกรัฐมนตรี หรือ ภายหลั งการประกาใช รัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
2.ขอบเขตดานระยะเวลา
การศึ ก ษา แนวคิ ด ทางการเมื องของนายกรั ฐ มนตรี ไ ทย ตั้ ง แต ภ ายหลั ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2540ใชระยะเวลาในการศึกษา จํานวน 12 เดือน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงแนวคิดทางการเมืองตามของนายกรัฐมนตรีของไทยภายหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 เปนตนมา
2. ทําใหทราบถึงขอเสนอแนะแนวคิดทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีภายหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 เปนตนมา
นิยามศัพทเฉพาะ
แนวคิดทางการเมือง หมายถึง ความเชื่อ ความคิด อุดมการณทางการเมืองที่เกิดจากการอบรม เรียนรู
ประสบการณ
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นายกรัฐมนตรี หมายถึง ผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหาร หรือผูบังคับบัญชาระดับคณะรัฐมนตรีตั้งแตภายหลัง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง แนวคิดทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีไทยภายหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 กรอบแนวความคิดและทฤษฎีตังตอไปนี้
1. แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองภาคประชาชน
3. แนวคิดประชาธิปไตย
4. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
5. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง
6. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1.แนวคิดทางรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism)
ที่มาของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม
แนวทางรั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย ม เป น แนวทางในการปฏิ รู ป การเมื อ งจากหนั ง สื อ เรื่ อ งคอนสติ ติ ว ชั่ น แนลลิ ส ม
(Constitutionalism): ทางออกของประเทศไทย โดยอมร จันทรสมบูรณ(2537) โดยเนื้อหาแลว หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่มี
ความสําคัญและทรงอิทธิพลเลมหนึ่งในประเทศไทย เพราะถือเปนการวางรากฐานการปฏิรูปการเมืองและเปนตัวแบบที่สําคัญ
ตอการรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่มีจุดมุง หมายในการปฏิรูปการเมือง ซึ่ง อมร จันทรสมบูรณ เป น
ศาสตราจารยดานกฎหมายมหาชนชั้นครูที่มีลูกศิษยลูกหามากมาย ทําใหแนวคิดและหนังสือเลมนี้มีอิทธิพลตอการปฏิรูปการ
เมืองไทยเปนอยางมาก โดยในหนัง สือดังกลาว อมร จันทรสมบู รณ ได วิเคราะหสภาพปญหาของระบบการเมืองไทย และ
นําเสนอวิธีการในการแกไขปญหาโดยการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้นมา โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเปนการสรางกลไกและ
องคกรใหมที่ทาหนาที่ในการแกไขสภาพบกพรองตางๆ ทางการเมือง รางรัฐธรรมนูญจากขอเสนอของ อมร จันทรสมบูรณ ยัง
ไดเ ปนสวนหนึ่ งของข อเสนองานศึ กษาการปฏิรูป การเมื องของคณะกรรมการพั ฒนาประชาธิป ไตย (คพป.) อี กดวย อมร
จันทรสมบูรณ เริ่มต นในการเสนอความเห็นการปฏิ รูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญ นิยมจากการวิเคราะหปญ หาของ
ระบบรั ฐ สภาที่ มี อํ า นาจสองขั้ ว ว า โดยดั้ ง เดิ ม แล ว ต น กํ า เนิ ด ของระบบรั ฐ สภามี ที่ ม าจากการช ว งชิ ง อํ า นาจระหว า ง
พระมหากษั ต ริ ย ใ นประเทศอั ง กฤษกั บ สามั ญ ชนหรื อรั ฐ สภา โดยพระมหากษั ต ริ ย เ ป นผู แ ต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห ารประเทศ หรื อ
คณะรัฐมนตรี ในขณะที่รัฐสภาเปนตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เปน “ตัวแทน” ของประชาชน ที่เขามาดูแลให
ความเห็นชอบฝายบริหารในเรื่องตางๆ เช นการจั ดเก็บ ภาษี หรือการบัญญัติ กฎหมายที่จะมีผลใชทั่วราชอาณาจั กร ดังนั้ น
รัฐสภาและฝายบริหารจึงมีที่มาจากคนละกลุมกันและมีอํานาจเปนสองขั้วแยกขาดออกจากกัน (Dualism) ทําการตรวจสอบ
ถวงดุล ซึ่งกั นและกั น ตอมาการเมืองไดพัฒ นาไป อํานาจของพระมหากษัต ริย ในอั งกฤษไดมี การเปลี่ย นแปลงรูปแบบและ
อิทธิพลลดลงไปในทางการเมือง พระมหากษัตริยไมไดเปนผูแตงตั้งฝายบริหารตามพระราชอํานาจอีกตอไปแลว แตทรงแตงตั้ง
บุคคลที่ไดรับการเสนอมาจากรัฐสภาเพื่อมาดํารงตําแหนงฝายบริหาร และรวมถึงนายกรัฐมนตรีผูซึ่งเปนผูนาฝายบริหารดวย
จึงไดนามาสูหลักการทั่วไปที่เปนที่ยอมรับวา พรรคการเมืองที่ไดรับเสียงขางมากในรัฐสภา จะมีความชอบธรรมในการจัดตั้ง
รัฐบาลและทําหนาที่ในการบริหารประเทศ ทําใหอํานาจของฝายที่จัดตั้งรัฐบาลมีอํานาจเหนือฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติใน
ขั้วเดียวกัน ความเปนอํานาจสองขั้วจึงหมดไปในระบบรัฐสภา กลายเปนระบบขั้วอํานาจเดียว (Monism) ภายใตระบบขั้ว
อํานาจเดียวนั้นจึงเกิดปญหาขึ้นหลายประการ อันนาไปสูการปฏิรูประบบรัฐสภาในที่สุด โดยสามารถวิเคราะหระบบขั้วอํานาจ
เดียวตามขอเสนอของอมร จันทรสมบูรณ ไดเปน ดังตอไปนี้
1. การที่รัฐสภาและรัฐบาลมีที่มาจากแหลงเดียวกัน ทําใหไมเกิดการตรวจสอบถวงดุลจากฝายนิติบัญญัติ ทําใหไม
อาจเกิดระบบตรวจสอบถวงดุลได เพราะเมื่อใดที่รัฐสภายื่นอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล ฝายรัฐบาลซึ่งครองเสียงขางมากใน
รัฐสภาอยูดวยมักจะเปนฝายชนะ เพราะรัฐบาลมีคะแนนเสียงมากกวาฝายคานอยูเสมอ การอภิปรายไมไววางใจจึงไมไดเปน
เครื่องมือที่ทาใหฝายรัฐบาลเกิดความเกรงกลัว หรือสามารถเปนเครื่องมือที่ตรวจสอบรัฐบาลได เปนเพียงแตการทาใหชื่อเสียง
ของรัฐบาลตองหมนหมอง หากไมสามารถตอบกระทูในการอภิปรายไมไววางใจไดชัดเจน
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2. ฝายที่ครองเสียงขางมากในรัฐสภาสามารถใชทั้งอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารไดพรอมกัน ทําใหขาดอํานาจ
ในการตรวจสอบถวงดุลรัฐบาล ซึ่งไดสงผลใหเกิดสภาพ “เผด็จการรัฐสภา” คือเมื่อรัฐสภาเปนฝายเดียวกับรัฐบาล ทาใหเกิด
การใชอํานาจเบ็ดเสร็จ การรวบอํานาจสูนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความสุมเสี่ยงที่จะเกิดการใชอํานาจอยางผิดวิธี เชนการคอรรัปชั่น
หรือการทางานที่ไมมีประสิทธิภาพ
3. เมื่อผูที่สามารถครองอํานาจรัฐสามารถใชอํานาจเบ็ดเสร็จไดแลว จึงเกิดการแขงขันในระบบเลือกตั้งอยางเอาเปน
เอาตายเพื่อแยงกันไดเสียงในรัฐสภาใหมากที่สุด เพื่อเปนรัฐบาลนําไปสูการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง การเลนพรรคเลนพวก การซื้อตัว
นักการเมือง ซึ่งทําใหพรรคการเมืองไมอาจเจริญเติบโต และเปนตนตอของการทุจริตคอรรัปชั่น เพราะไมมีหนวยงานใด
สามารถตรวจสอบได ลักษณะขั้วอํานาจเดียวของรัฐสภาที่ไดกลาวมานั้น ไมไดทําใหเกิดปญหาแตเฉพาะในประเทศไทย
ประเทศเดียว แตเกิดกับทุกประเทศที่ใชระบบรัฐสภา รัฐบาลของหลายประเทศจึงพยายามหาทางแกไขขอบกพรองของระบบ
รัฐสภาแบบเดิมโดยการปฏิรูประบบรัฐสภาใหเปนรัฐสภาแบบมีเหตุผล (rationalized parliamentary system) เชนใน
ฝรั่งเศสและเยอรมนี เปนตน การปฏิรูประบบรัฐสภาแบบมีเหตุผลนี้เปนสวนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism)
ซึ่งหมายถึงการปฏิรูปการเมืองอยางเปนระบบทั้งหมด โดย อมร จันทรสมบูรณ ไดตั้งเปาหมายไวสามดาน ดังตอไปนี้
2. เปาหมายของการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม
1. ปฏิรูปนักการเมือง เพื่อใหไดระบบเลือกตั้งที่สามารถกลั่นกรองนักการเมืองที่เปนตัวแทนประชาชนโดยสุจริต ไม
ซื้อขายเสียงเขาไปมีที่นั่งในรัฐสภาใหมากที่สุด อันเปนการตัดวงโคจรธุรกิจการเมือง โดยวิธีการตางๆ เชน กําหนดเขตเลือกตั้ง
แบบเขตเดียวเบอรเดียว การกําหนดขอบเขตวิธีการหาเสียงไมใหมีการใชจายมากเกินไป การใหรัฐเขาไปกําหนดใหการหาเสียง
มีความเสมอภาคใหมากที่สุด
2. ปฏิรูปองคกรการเมืองใหสุจริต ทาหนาที่ตางๆ ของตนโดยถูกตอง โดยการสราง องคกรตางๆ มาถวงดุลอํานาจ
ของผูใชอํานาจรัฐ เชน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดิน เปนตน
3. ปฏิรูปองคกรการเมืองใหมีประสิทธิภาพ โดยใหรัฐบาล และรัฐสภา สามารถทํางานได บริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความมั่นคง ขอวิเคราะหและขอเสนอในเรื่องแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมมีความสําคัญตอการปฏิรูปการเมือง
เปนอันมาก โดยคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) ไดนําขอเสนอของ อมร จันทรสมบูรณ เปนแกนหลักในขอเสนอ
กรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย โดยไดเสนอตอประธานสภา ผูแทนราษฎรถึงผลการศึกษาวิเคราะหแนวทางการ
ปฏิรูปการเมืองไว โดยระบุไววาเปนการกําหนด โครงสราง องคกร กลไก กระบวนการตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม
(constitutionalism) (คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย, 2538)
สรุปไดวา หลักการการปฏิรูปการเมืองดวยสถาบันการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมแลวพบวา แนวทางนี้เปน
แนวทางที่เนนระบบ คือ มุงสรางระบบที่ดีที่สามารถสรางกรอบทางการเมืองที่สุจริต ยุติธรรม และมีศักยภาพ โดยการมุง
ปฏิรูปนักการเมือง การปฏิรูปองคกรการเมือง และการสรางประสิทธิภาพใหกับองคกรทางการเมืองเพื่อสรางหนทางให “คนดี
มีความสามารถ” เขามาสูระบบการเมืองไดมากขึ้น จึงทาใหมองไดวาการปฏิรูปการเมืองดวยสถาบันการเมืองนั้น แทจริงแลวผู
นาแนวคิดนี้ยังมีความเชื่อมั่นในตัวคน (ไมใชตัวระบบ) โดยมุงสรางระบบให “คนดี” เขามาอยูใน ”การเมือง” ใหไดนั่นเอง
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีภายหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 ครั้งนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และเสนอรายงานการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห (Analytical
Description) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
2. การวิเคราะหขอมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ประเภทแหล่งข้ อมูล
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชการเก็บรวบรวมขอมูลจาก แหลงขอมูลที่เปนเอกสารสําคัญ ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูล
เอกสารนี้ ผูวิจัยจะใหความสําคัญตอเอกสารปฐมภูมิมากกวาเอกสารชั้นทุติยภูมิ โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แหลงขอมูล 2 แหลงขอมูล เรียงงจามลําดับความสําคัญของแหลงขอมูลดังนี้
1.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมินี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ธรรมนูญการปกครอง ประกาศคณะปฏิวัติ ประกาศคณะรัฐประหาร ประกาศคณะปฏิรูป พระราชกฤษฎีกา แถลงการณ คํา
พิพากษา รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร เปนตน
1.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือทั่วไป บทความ วารสาร
งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
2. สถานทีเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาวิจัยครั งนี ได้ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก3 สถานทีด้ วยกัน ดังนี
2.1 หอสมุดรัฐสภาและพิพิธภัณฑ์ รัฐสภา
2.2 หอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี
2.3 หอสมุดแห่งชาติ
ผลการศึกษา
แนวคิดของนายกรัฐมนตรีภายหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งนายกรัฐมนตรีดํารง
ตําแหนงในชวงเวลาดังกลาวเปนตนมา ดังนี้
(นายชวน หลีกภัยนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 20)
ชวงเวลาของนายชวน หลีกภัยประเทศไทยใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 และเปนชวงเปลี่ยน
ผานกอนที่จะมีการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แตไดเริ่มมีการวางรูปแบบการเมืองเพื่อรองรับ
รัฐธรรมนูญใหมแลว เชน การจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ แนวคิดทางการเมืองในยุคนี้เปน
แนวคิดระหวางแนวคิดอนุรักษนิยมที่เนนรัฐขาราชการที่ใหความสําคัญกับองคกรราชการในการบริหารราชการแผนดินกับ
แนวคิดการกระจายอํานาจตามแนวปฏิรูปการเมืองประชาธิปไตย
(นายบรรหาร ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 21)
นายบรรหาร ศิลปะอาชา ดํารงตําแหนง วันที่ 13 กรกฎาคม 2538 - 25 พฤศจิกายน 2539ถึงแกอนิจกรรม ดวยวัย
83 ป หลังรักษาตัวจากอาการหอบหืดกําเริบ
นายบรรหาร ศิลปอาชา เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนประทีปวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจาก
เปนชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงพักการเรียนไปชั่วขณะหนึ่ง โดยหันไปทํากิจการของตนเอง และไดเรียนภาษาจีนไปดวย
จากนั้นไดไปศึกษาตอที่กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย และฝกงานดานสงสินคาและการกอสรางกับ นายสมบูรณ ศิลปอาชา ผูเปน
พี่ชาย และเปดบริษัทรับเหมากอสรางเปนของตัวเอง อีกทั้งเปนตัวแทนจําหนายคลอรีนใหกับการประปาสวนภูมิภาค จนมี
ฐานะร่ํารวยและเขาสูวงการเมือง และถูกมองวาใชอํานาจเงินเปนใบเบิกทางเขามาทํางานการเมืองผลงานที่สําคัญของนาย
บรรหาร ศิลปะอาชาคือ 1) รัฐบาลบรรหาร เปนผูใหกําหนดนโยบาย กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปนนโยบายที่ใชกัน
มายาวนาน จนถึงปจจุบันนี้ เปดโอกาสให นักเรียนยากจน ขาดโอกาส ไดมีโอกาสศึกษาในระดับสูงขึ้นไป หรือเปนนโยบายทาง
การศึกษาที่ดีเยี่ยม ชนิดสําคัญก็วาได ถือเปนคุณูปการตอเยาวชนคนไทยเปนอยางมากและ 2) การรางรัฐธรรมนูญ 2540ที่มา
ของรัฐธรรมนูญ 2540 นี้มาจากการเรียกรองใหมีการปฏิรูปการเมืองหลังจากที่ใชรัฐธรรมนูญ 2534 ที่เปนรัฐธรรมนูญที่มา
จากคณะทหารที่ยึดอํานาจ แมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 จะเปนรัฐธรรมนูญที่มีขอดีที่สําคัญคือการกําหนดจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตายตัวเอาไว สวนขอดอยทั้งหลายก็ไดมีการแกไข ใน พ.ศ. 2535 และประชาชนมองกันวาเมื่อกัน
ทหารออกไปจากการเมืองแลวใหนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง เขามามีอํานาจเต็มที่ นักการเมืองเหลานั้นก็ไมไดทําให
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การเมืองดีขึ้น ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2538 พรรคชาติไทย ของนายบรรหาร ศิลปอาชา ไดชูนโยบายปฏิรูปการเมือง ที่
ตองทําใหมีการรางรัฐธรรมนูญกันใหมโดยไมใหนักการเมืองเปนผูราง เมื่อผลการเลือกตั้งครั้งนั้นพรรคชาติไทยชนะ และไดเปน
แกนนําจัดตั้งรัฐบาล ที่มีนายบรรหาร ศิลปะอาชา เปนนายกรัฐมนตรี การปฏิรูปจึงเริ่มขึ้นโดยการแกไขรัฐธรรมนูญขณะนั้นให
สามารถมีสภารางรัฐธรรมนูญขึ้นมาและใหรัฐสภามีหนาที่เพียงรับหรือไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนั้นเทานั้น
การบริหารราชการแผนดินในตําแหนงนายกรัฐมนตรีของนายบรรหาร ศิลปะอาชา ดําเนินไปดวยความไมราบรื่น
จนกระทั่งในวันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2539 เขาถูกพรรคฝายคาน นําโดยพรรคประชาธิปตย อภิปรายไมไววางใจโจมตีวา
การบริหารประเทศไรประสิทธิภาพ ไมเปนไปตามนโยบายที่แถลงไว ประกอบกับพรรครวมรัฐบาลไดแก พรรคความหวังใหม
พรรคนําไทย และพรรคมวลชน ไดขอใหเขาลาออกจากตําแหนง แตเขาไดตัดสินใจยุบสภา เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
แทน
สรุปแนวคิดนายบรรหาร ศิลปะอาชาพบวาแมจะมีภาพลักษณของการเปนรัฐบาลพอคาและถูกพรรคประชาธิปตย
อภิปรายไมไววางใจวาไมใชคนไทย แตผลงานของนายบรรหาร ศิลปะอาชาถือวาโดดเดนและสงเสริมประชาธิปไตยนั้นคือ การ
เริ่มตนใหมีการรางรัฐธรรมนูญ 2540 แนวคิดนี้ของนายบรรหาร ศิลปะอาชาถือวาเปนการสงเสริมประชาธิปไตยและสราง
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ 2540 นอกจากนี้ จากประวัติการตอสูชีวิตในวัยเด็กทําให
นายบรรหาร ศิลปะอาชาเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาของเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพยการดําเนินนโยบายกองทุนกูยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ไดเสริมสรางความเขมแข็งของการพัฒนาคุณภาพประชากรและตอยอดไปยังสวนอื่น ๆ ของสังคม
(พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี คนที่ 22)
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธดํารงตําแหนง 25 พฤศจิกายน 2539 - 9 พฤศจิกายน 2540
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 ณ บานพักของบิดายานนางเลิ้ง ซึ่งอยูติดกับบริเวณ “วังไช
ยา” ซึ่งในปจจุบันกลายเปนสํานักทะเบียนกลางกรุงเทพมหานคร บิดาคือ รอยเอก ชั้น ยงใจยุทธ และมารดา คือ นางละมุน
ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน สุรียศรี ยงใจยุทธ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารบก ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 และไดลาออก
จากราชการในตําแหนงทั้งสอง ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2533 เพราะเคยประกาศไวแลววาจะลาออกกอนเกษียณอายุ
ราชการ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2533 ไดมีการยื่นขอจดทะเบียนกอตั้ง “พรรคความหวังใหม” โดย “วีระ สุวรรณกูล” เปนผู
ริเริ่มกอตั้ง และปรากฏชื่อ “พรรคความหวังใหม” ในทําเนียบรายชื่อของสํานักงานทะเบียนพรรคการเมือง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ซึ่งในระยะแรกมีหัวหนาพรรคชื่อ “วีระ สุวรรณกูล” แตหัวหนา
พรรคในเวลาตอมา คือพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งเขาดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.
2533
เหตุการณสําคัญในสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธคือสถานการณทางเศรษฐกิจพ.ศ. 2540 ขณะที่บริหารประเทศ
ภายใตการนําของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ประเทศไดประสบกับปญหาดานการคลัง จนทําใหนายอํานวย
วีรวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลาออก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2540 สาเหตุมาจากการลดคาเงินบาท และ
ตอมาใหนายทนงพิทยะ เขามารับตําแหนงรัฐมนตรีวาการประทรวงการคลัง แตเหตุการณและปญหาดานการเงินการคลังยัง
รุนแรงมาก ทําใหบริษัทเงินทุนขณะนั้นประสบกับภาวะขาดทุนจนตองระงับการดําเนินธุรกรรมทางการเงินถึง 16 สถาบันดวย
ขณะที่รัฐบาลไมสามารถแกปญหาได รัฐบาลจึงประกาศลอยตัวคาเงินบาทในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ทําใหเกิดการโจมตี
คาเงินบาทจากกองทุนตางประเทศ ตองนําทุนสํารองพยุงคาเงินบาทไว แตไมประสบผลสําเร็จ จนตองประกาศใหคาเงินบาท
ลอยตัว สงผลใหเกิดวิกฤตทางการเงิน การคลังของประเทศจนในที่สุด วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2540 รัฐบาลประกาศระงับการ
ดําเนินกิจการชั่วคราวของสถาบันการเงินถึง 42 แหง จนที่ประชุมของกรุงโตเกียวระดมเงินทุนชวยเหลือประเทศไทยจาก 12
ประเทศจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540
หลักจากวิกฤตทางการเงินครั้งนี้ ทําใหพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ไดตัดสินใจรับความชวยเหลือจาก
I.M.F.(International Monetary Fund)หรือกองทุนการเงินระหวางประเทศ ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เปนการขอรับ
ความชวยเหลือดานการเงินและวิชาการจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจไทยใหกลับคืนมาโดยเร็วที่สุด
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เปนผูลงนามในหนังสือแสดงความจํานงปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจและการเงินของไทย ขอรับความชวยเหลือแตจะตองปฏิรูประบบสถาบันการเงิน การเขาควบคุมสถาบัน
การเงินที่ออนแอ ใหกองทุนฟนฟูระบบสถาบันการเงินรับประกัน ผูฝากเงินและเจาหนี้ในสถาบันการเงินที่ดี รวมทัง้ การใช
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มาตรการภาษีอากร เชน การปรับภาษีมูลคาเพิ่มจากรอยละ 7 เปนรอยละ 10 การกําหนดงบประมาณเกินดุลในปงบประมาณ
2541 ไมเกินรอยละ 1 ของจีดีพี สงผลใหรัฐบาลตกอยูในกระแสวิกฤติศรัทธา และขณะนั้นฐานะทางการเงินการคลังเกิดวิกฤติ
อยางรุนแรง
สรุป แนวคิด พบวาพลเอกชวลิต ยงใจยุทธไดรับยกยองวาเปนนายทหารประชาธิปไตยเนื่องจากการเขาดํารง
ตําแหนงทางการเมืองเปนไปตามครรลอลประชาธิปไตยคือ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุ
ราชการ จัดตั้งพรรคการเมือง ลงสมัครรับเลือกตั้งและไดรับเลือกเปนนายกรัฐมนตรีในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 ในชวงเวลา
การดํารงตําแหนงมีเหตุการณสําคัญคือวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธไมสามารถแกปญหาได ทํา
ใหพลเอกชวลิต ยงใจยุทธลาออกจากตําแหนงในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 ที่กลาววาพลเอกชวลิต ยงใจยุทธมีความเปนนัก
ประชาธิปไตยคือชวงเวลาการเมืองไทยขณะนั้น(ลาออกจากราชการ ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2533) การเมืองไทยยังไมเปน
ประชาธิปไตยมากนั้น อํานาจทางการเมืองยังอยูกับทหารซึ่งขณะนั้น พลเอกชวลิต ยงใจยุทธสามารถดํารงตําแหนงทาง
การเมืองอยางตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดโดยไมตองผานการเลือกตั้ง แตพลเอกชวลิต ยงใจยุทธกลับเลือกเสนทางการเมืองใน
แนวทางประชาธิปไตยเมื่อพนจากตําแหนงก็พนโดยการลาออกเพื่อเปดทางใหพรรคการเมืองอื่นเขามาบริหารประเทศแทนที่
จะยุบสภาใหมีการเลือกตั้งใหม
(พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 23)
รัฐบาลของของพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร เปนรัฐบาลแรกที่เขาบริหารประเทศภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 การออกแบบใหมของรัฐธรรมนูญที่ตองการปฏิรูปการเมืองใหเปนการเมืองแบบมีสวนรวม (participative
politics) โดยนําหลักการถอดถอน(recall) หลักการริเริ่มเสนอแนะ (initiatives) หลักการประชาพิจารณ (public hearings)
และหลักการแสดงประชามติ (referendum) มากําหนดไวในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 ซึ่งรัฐบาลของของพ.ต.ท.
ดร.ทักษิณ ชินวัตร นํานโยบายประชานิยมนํามาใชดําเนินการเปนนโยบายผานนโยบายที่บริหารจัดการใหเงินและผลประโยชน
จากรัฐในรูปแบบตางๆ ไปถึงมือชาวบานอยางจับตองได เชน นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมูบาน เปนตน ซึ่งสราง
คะแนนนิยมกับชาวบานอยางทวมทน จนไดรับเลือกเขามาใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีตออีกเปนสมัยที่ 2 ที่ยังคง
ดําเนินการนโยบายประชานิยมหลายรูปแบบอยางตอเนื่อง จึงนาสนใจที่จะตองใหรายละเอียดกับโครงการที่ถูกมองวาเปน
ประชานิยม
(พลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 24)
รัฐบาลพลเอก สุรยุทธ จุลานนท บริหารประเทศภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช2549 แนวคิดทางการเมืองของรัฐบาล
พลเอก สุรยุทธ จุลานนทเปนแบบอํานาจนิยมเนื่องจากการเขามาเปนรัฐบาลโดยไมผานการเลือกตั้งโดยการ
รัฐประหารของพลเอก สนธิ บุญญรัตนกลิน การบริหาราชการแผนดินใชแนวคิดดึงอํานาจกลับมารวมศูนยที่ระบบราชการอีก
ครั้งหลังจากที่เคยกระจายไปแลวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
(นายสมัคร สุนทรเวชนายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 25)
รัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวชบริหารประเทศภายใตรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเปน
รัฐธรรมนูญที่สืบเนื่องจากการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 แตรูปแบบแนวคิดการบริหารประเทศนั้นยังคงสืบเนื่องจาก
พรรคไทยรักไทยที่ถูกยุบไปแลวในรัฐบาลของรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ จุลานนท รัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวชมีความ
ผสมผสานแนวคิดดานอนุรักษนิยมผสมกับเสรีนิยมเขาดวยกันกลาวคือนายสมัคร สุนทรเวชถือเปนตัวแทนนักการเมืองอนุรักษ
นิยมที่บริหารประเทศภายใตนโยบายเสรีนิยมของพรรคพลังประชาชน
(นายสมชาย วงศสวัสดิน์ ายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 26)
รัฐบาลของนายสมชาย วงศสวัสดิ์บริหารประเทศภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เนื่องจาก
ชวงเวลาการบริหารประเทศของรัฐบาลนี้สั้นเพียง 3 เดือน แนวคิดทางการเมืองตามแนวรัฐธรรมนูญนิยมจึงยังไมเดนชัดมาก
นัก โดยรวมแลวเปนการบริหารราชการแผนดินตอจากรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช
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(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 27)
รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะบริหารประเทศภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดให
ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยเริ่มนโยบายเรียนฟรี15 ป เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ500บาทตอเดือนการ
จัดตั้ง กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกตําบล สมาชิก อสม. ทั่วประเทศเกือบ 1 ลานคน ที่ไดคาตอบแทนคนละ 600 บาทตอ
เดือนการรักษาฟรีคนยากจน เด็ก ผูสูงอายุ ประกันสุขภาพทั้งครอบครัว 500 บาทตอปโครงการชุมชนพึ่งตนเอง/ชุมชนเข็ม
แข็งเปนตน
(นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 28)
รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตรบริหารประเทศภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รัฐบาล
ของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตรมีแนวคิดทางการเมืองที่เปนแบบเดียวกับพรรคไทยรักไทยในรัฐบาลของพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชิน
วัตร โดยสืบทอดนโยบายประชานิยมหลายอยาง เชน การรับจํานําขาว รถยนตคันแรก เปนตน
(พลเอกประยุทธ จันทรโอชานายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 29)
รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชาเกิดจากการรัฐประหารรัฐบาลจึงมีแนวคิด การบริหารประเทศแบบอํานาจนิยม
โดย ควบคุมสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน มักจะไมยอมใหประชาชนเขามีสวนรวมทางการเมือง มีการ
ตรวจสอบหรือใชอํานาจรัฐสั่งปดหนังสือพิมพมักจะอางลัทธิชาตินิยมมาสรางความชอบธรรมใหกับการใชอํานาจของผูปกครอง
แตรัฐจะยังคงใหเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือประชาชนสามารถที่จะเลือกนับถือศาสนา ดําเนินชีวิตสวนตัวและ
ธุรกิจไดอยางเปนอิสระพอสมควร โดยสรุปแลว(1) ผูนําตางมีอํานาจเด็ดขาด (2) ผูนําตางใชอํานาจเพื่อรักษาสถานภาพ
ของตนเอง โดยการกําจัดศัตรูทางการเมือง หรือกลุมการเมืองฝายตรงขาม ทั้งยังไมยินยอมใหมีกลุมคิดทางการเมืองที่แตกตาง
ออกไปเกิดขึ้น(3) มีการจํากัดเสรีภาพของประชาชน(4) มองประชาชนในฐานะที่เปนเครื่องมือที่จะสรางความยิ่งใหญใหกับ
ตนเองและ (5) มีการควบคุมสื่อสารมวลชนในระดับหนึ่ง
อภิปรายผล
การศึกษาแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมเขามามีบทบาทกับการเมืองการปกครองของไทยหลังการปกครองป 2475 เปน
การศึกษาการปกครองประชาธิปไตยของไทยที่ยึดแนวทางรัฐธรรมนูญลายลักอักษร หากพิจารณาอํานาจในการจัดใหมี
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยจะพบวามีที่มาการจัดทําเพียงไมกี่วิธีไดแก
1. ผูกอการปฎิวัติหรือรัฐประหารเปนผูจัดใหมีที่มาของรัฐธรรมนูญลักษณะนี้พบมาในการเมืองการปกครองของไทย
ที่การเมืองอยูในวังวนการรัฐประหารมีรัฐธรรมนูญแทบทุกฉบับจะมาจากผูกอการปฎิวัติหรือรัฐประหารเปนผูจัดใหมีผลที่
ตามมาคืออํานาจและแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐธรรมจากการรัฐประหารรวบอํานาจฝายบริหารและนิติบัญญัติไวที่
นายกรัฐมนตรีการที่รัฐสภาและรัฐบาลมีที่มาจากแหลงเดียวกัน ทําใหไมเกิดการตรวจสอบถวงดุลจากฝายนิติบัญญัติ ทําใหไม
อาจเกิดระบบตรวจสอบถวงดุลได เพราะเมื่อใดที่รัฐสภายื่นอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล ฝายรัฐบาลซึ่งครองเสียงขางมากใน
รัฐสภาอยูดวยมักจะเปนฝายชนะ เพราะรัฐบาลมีคะแนนเสียงมากกวาฝายคานอยูเสมอ
2. ราษฎรเปนผูจัดใหมีที่มาของรัฐธรรมนูญลักษณะนี้ที่เห็นเดนชัดคือรัฐธรรมนูญ 2540 สวนรัฐธรรมนูญ ฉบับป
พ.ศ. 2517 แมจะไดชื่อวาราษฎรมีสวนรวมแตก็ไมเดนชัดเหมือนกับรัฐธรรมนูญ 2540 เพราะกลุมคนที่รางรัฐธรรมนูญ ฉบับป
พ.ศ. 2517 เปนรัฐบาลนายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์ซึ่งเปนรัฐบาลพระราชทาน รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 ถือเปนรัฐธรรมนูญ
นิยม (Constitutionalism) อันเกิดจากการพัฒนาการประชาธิปไตยที่ของประชาชนที่ตองการใหรัฐธรรมนูญมีความสําคัญ
สูงสุดอยางแทจริง รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดคํานึงถึงความเปนจริงทางการเมืองจากการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น
ความพยายามของรัฐธรรมนูญที่จะแกไขปญหาทางการเมืองเชนการทุจริตในการเลือกตั้งการไรเสถียรภาพของรัฐบาลการ
ปราบปรามการคอรับชั่นการทําใหการเมืองเปนของพลเมืองอยางแทจริงมีการจัดตั้งองคการตามรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อชวย
ดูแลเรื่องขางตน เชน คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและศาลรัฐธรรมนูญ
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ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษารากเหงาที่มาของรัฐธรรมนูญมากกวาตัวรัฐธรรมนูญ เพราะรากเหงาที่มาจะบงบอกถึงหลักความเปน
ประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๆ ซึ่งจะสงผลตอการวิเคราะหบทบาทแนวคิดของนายกรัฐมนตรีของไทยไดอยางถูกตอง
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของไทยฉบับตาง ๆ ที่ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศเพื่อศึกษา
วาบทบาทตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดกับทัศนคติสวนบุคคลทางการเมืองของนายกไทยแตละคนเปนอยางไร
3. ควรศึกษาการสรางความยั่งยืนใหกับรัฐธรรมนูญของไทยไมใหถูกฉีกไดโดยงานจากการรัฐประหาร
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ประเมินสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปา
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน
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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและ
สปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน จําแนกตามเพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระดับตําแหนงงาน รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานรวมทั้งเพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
สมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกนกลุมตัวอยาง
ในการวิจัย ไดแกผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน จํานวน 97
คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเปดตารางของเครจซี และมอรแกน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ มีคา
อํานาจจําแนกรายขอ ระหวาง .23 ถึง .89 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .90สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจก
แจงความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชการทดสอบโดยสถิติ t-test และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA : F-test) ผลการวิจัยพบวา 1. สมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาใน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน อยูในระดับปานกลาง 2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของ
ผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน จําแนกตาม เพศ พบวา
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนจําแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประเภท
ของงาน รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานใน
จังหวัดขอนแกน มีดังนี้ ผูใหบริการควรมีกริยามารยาทสุภาพ เรียบรอยซื่อสัตย ขยัน และอดทนตอการปฏิบัติงานควรเขา
อบรมหรือเรียนรูดวยตนเองเกี่ยวกับความรูใหมที่เกี่ยวของกับงาน และไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ดีควร
เปนคนตั้งใจมุงมั่นในการทํางานเสมอและสามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญ
คําสําคัญ: สมรรถนะ, นวดและสปา, สุขภาพที่ผานมาตรฐาน
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Abstract
The objectives of this research were: to study the level of evaluating performance of service
providers at massage and spa establishments for health that passed standards, compare individual factors
with evaluating the performance of service providers in massage and spa establishments for health that
passed standards in Khon Kaen province classified by gender, age, marital status, education, career level,
total average of monthly income, and the period of working; and provide suggestions about evaluating
performance of service providers in massage and spa establishments for health that passed standards in
Khon Kaen province. The sample of service providers in massage and spa establishments for health that
passed standards were 97 people, and was determined by the table of Krejcie and Morgan. The research
used questionnaires with discrimination power between .23 to .89 and reliability at .90. The statistics used
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent variables) and one way
ANOVA (F-test)The research results were as follows: 1. evaluating performance of service providers in
massage and spa establishments for health that passed standards in Khon Kaen province was overall at a
moderate level;2. the result comparison of evaluating performance of service providers in massage and
spa in establishments for health that passed standards in Khon Kaen province, classified by gender found
that there was no significant difference, at the level of statistical significance level .05; classified by age,
marital status, education, career level, total average monthly income and period of working were found
that have significant difference at the level of statistical significance level .05;3. Suggestion about
evaluating performance of service providers in massage and spa establishments for health that passed
standards in Khon Kaen province were as follows: the service providers should be polite in manners, neat,
honest, diligent, and patient, and should train or use self-study for new knowledge-related work, have an
evaluated working performance in the good level, should always have an intended commitment to work.,
and should bring knowledge to work as an expert.
Keywords: Evaluating, massage and spa, health that passed standards
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บทนํา
ปจจุบันกิจการสถานบริการสปากําลังไดรับความสนใจจากประชาชนอยางมาก เนื่ องจากประชาชนทั้ งคนไทยและ
ต างชาติ หั นมาให ค วามสํ าคั ญ เอาใจใส ต อสุ ข ภาพอย างจริ ง จั ง ต อเนื่ องส วนหนึ่ ง มาจากการที่ ค นต องทํ า งานหนั กและมี
ความเครียดมากขึ้น จึงตองการหาสถานที่ผอนคลายและบําบัดโดยอิงกับวิธีธรรมชาติหรือธรรมชาติบําบัดแทนการออกไปชอป
ป ง หรื อเที่ ย วตามสถานบั นเทิ ง ต างๆ ซึ่ ง ทํ าให เ กิ ด การสิ้ นเปลื องทรั พ ย สิ นด วย นายแพทย ธานิ นทร สนธิ รั กษ ( กระทรวง
สาธารณสุข, 2548) อางอิงจากผลวิจัยของ ดร.บียอรน แฮนสัน จากไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร ซึ่งเปนหนวยวิจัยขององคกรส
ปาระหวางประเทศ (International Spa Association-ISPA) [ไอสปา] พบวาในอนาคตความตองการสปาจะเพิ่มมากขึ้ น
เพราะการทํางานในโลกปจจุบัน เปนเรื่องของการแขงขัน ทําใหคนเครียดมากขึ้น จึงตองแสวงหาสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิต การ
พักผอนดวยการนอนหลับ อยางเดียวอาจไมพอ การใหบริการตามภูมิปญญาของทองถิ่นที่มาจากวัฒนธรรมความรู ปรัชญา
ของแตล ะท องถิ่น เชน การนวดแผนไทย ชี่กงของจีน นวดแบบชิ อัท สุข องญี่ปุ น ฯลฯ จะกลายเป นที่ นิย มของคน ที่ ไปใช
บริการสปาเพิ่มขึ้น เพราะคนตะวันตกเริ่มสนใจศาสตรของตะวันออกที่ใหความสําคัญตอจิตวิญญาณและองครวมของสุขภาพ
รัฐบาลได มีนโยบายในการพัฒนาประเทศไทยให เปนศูนย กลางสุขภาพของเอเชี ยมาตั้งแตป พ.ศ. 2547 ตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2547 – 2551) และตอมาไดผลักดัน
แผนยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553 – 2557) โดยกําหนดใหมีบริการที่เปนแหลงรายไดหลักเขาสูประเทศ จํานวน 4
ผลผลิตหลัก คือ 1) เนนคุณภาพการรักษาใหเปนเลิศแกชาวตางประเทศ โดยไมกระทบการรักษาสุขภาพของคนในประเทศเอง
2) เน นการผลั กดั น บริ การเกี่ ย วเนื่ องกั บ สุ ข ภาพ ทั้ ง การนวดแผนไทยและธุ ร กิ จ สปาสู ส ากล 3) ดึ ง ชาวต างชาติ เ ข ามา
รักษาพยาบาลในประเทศไทยและโดยใช การแพทย ทางเลือกและสมุนไพรมากขึ้ น เปนการลดการพึ่ง พาการนําเขายาจาก
ตางประเทศ และเปนการเผยแพรเอกลักษณและภูมิปญญาไทยสูนานาชาติ 4) เนนการสนับสนุนสมุนไพรที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพใหเขาสูตลาดเครื่องสําอาง ตลาดยาและอาหารเสริมสุขภาพ โดยคาดวาทั้ง 4 ผลผลิตนี้จะสรางรายไดใหแกประเทศ
ไทยประมาณ 4 แสนลานบาท ในระยะเวลารวม 5 ป (2553 – 2557) ยุทธศาสตรดังกลาว มีความสอดคลองกับทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (2555 – 2559) คือ เพื่อเตรียมพรอมและปรับตัวเขาสูบริบทโลกและ
ภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเขาสูประชาคมอาเซียน พรอมกับเสริมสรางความไดเปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจของประเทศสงเสริมบทบาทไทยในเวทีระหวางประเทศใหเดนชัด สรางความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยเนนการสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยยกระดับการใหบริการด านสุขภาพและ
บริการดานสาธารณสุข ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการใหบริการเพื่อกาวสูการเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพของภูมิภาค
(Medical Hub) สรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเคลื่อนยายแรงงาน และ
การสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
ปจจุบันธุรกิจสปาไดกาวขึ้นมาเปนหนึ่งในธุรกิจบริการที่คนไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน และไมมีชาติใดในโลก
ที่พัฒนาธุรกิจสปาไดดี เทียบเทากับคนไทย เนื่องจากการใหบ ริการของคนไทยทําดวยใจ และไดมีการผสมผสานวัฒ นธรรม
ตางๆ ลงไปในการใหบริการ รวมทั้ง ยังไดมีการนําสมุนไพร เครื่องเทศ ซึ่งขณะนี้กําลังเปนที่สนใจ และยอมรับในแงที่วาชวยใน
การบําบัดรักษาสุขภาพไดอีกทางหนึ่ง
ดังนั้น เมื่อแนวโนมของธุรกิจสปากําลังอยูในชวงเติบโตไดดีปจจุบันอัตราการเติบโตของธุรกิจสปาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ในระยะ 3 -4 ป (2545-2550) ที่ผานมาซึ่งจากการสํารวจของบริษัท Intelligent Spa ไดสํารวจอุตสาหกรรมสปาในประเทศ
ไทย Spa Industry Survey: Thailand 2002 ประเทศสิงคโปร พบวาในป 2545 มีผูเขารับบริการสปาจํานวน 3.3 ลานคน
โดยแบงเปนคนไทย 0.7 ลานคน เปนชาวตางชาติ 2.6 ลานคนกอใหเกิดรายไดประมาณ 3,655 ลานบาท (85 ลานเหรียญ
สหรัฐ) ซึ่งนักทองเที่ยวชาวตางชาติจะมีคาใชจายในการใชบริการสปาไทยประมาณ 10% ของคาใชจายทั้งหมด
นอกจากนี้ จากการสํารวจของ Intelligent Spa ยังพบอี กวา การใชบ ริการสปาเพิ่มขึ้ น 64% ใน 3 ป ที่ผานมา
โดยสปาสวนใหญจะตั้งอยูในโรงแรมหรือรีสอรท สงผลใหรายไดครึ่งหนึ่งของสปามาจากการนวด และผูใชบริการประมาณ
59% เปนผูหญิง และ 41% เปนผูชาย ซึ่งธุรกิจสปานอกจากจะนํารายไดเขาประเทศแลว ยังเปนการสรางงานสรางรายได
ใหกับแรงงานไทย รวมถึงการสรางจุดขาย ที่สงผลใหเกิดการขยายตลาดใหกับผลิตภัณฑสมุนไพรไทย ที่ใชในการบําบัดเสริม
ความงาม และสินคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับวงการธุรกิจสปา ดานมูลคายอดขายของธุรกิจสปา จะพบวาผูประกอบการเอสเอ็มอี
มีมูลคายอดขายในป 2549 เพิ่มขึ้นประมาณ 3.78% เมื่อเทียบกับป 2548 ในขณะที่ภาพรวมของธุรกิจสปา ของทั้งประเทศใน
ป 2549 เพิ่มขึ้นเพียง 2.94% แสดงวา ผูประกอบการเอสเอ็มอี มีความสามารถในการทํายอดขายไดดีกวาเมื่อเปรียบเทียบ
เทากับภาพรวมของธุรกิจสปา สวนความสามารถในการทํากําไรของ ผูประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจสปาสามารถทําไดถึง 0.030
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สําหรับป 2549 และดีกวาปกอนหนาที่ทําไดเพียง 0.022 เทา ทั้งนี้ภาพรวมของธุรกิจสปามีความสามารถในการทํากําไรไดถึง
0.043 เทาซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการคาและการบริการของประเทศไทย (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.), 2550)
การใชบริการสปาในแตละปมีการจางงานในธุรกิจเสริมสรางสุขภาพ(รวมรานนวด, รานสปาและรานเสริมสวย) เฉลี่ย
คนตามรายงานการจางงานในธุรกิจเสริมสรางสุขภาพและสังคม (สสว, 2551) และมีผูใหบริการสปา (Therapist) ผานการ
อบรมตามมาตรฐานของ พรบ. สาธารณสุข จํานวน 3,000 คน จากผูขึ้นทะเบียนจํานวน 11,240 คน ทั่วประเทศ ในขณะที่
แรงงานในธุรกิจบริการเสริมสรางสุขภาพ (สปาเพื่อสุขภาพ, นวดเพื่อสุขภาพ, นวดเพื่อเสิรมสวย) ในป 2548 จํานวน มากถึง
325,657 คน และลดลงมาอยูในระดับ ไมเกิน 200,000 คนในระหวางป 2549 – 2551 ตามกราฟจํานวนการจางงานในธุรกิจ
บริการเสริมสรางสุขภาพ สปา และสังคม(รายงานการศึกษาวิเคราะหเตือนภัย SMEs รายสาขาป 2550 และแนวโนมป 2551
สาขาธุรกิจการคาและบริการ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.))
แมวาประเทศไทยจะมีการสงเสริมธุรกิจสปาดังกลาว แตก็พบวายังมีปญหาอยูหลายอยางเชนกัน อาทิ ปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรคุณภาพสูงในการนวดแผนไทย จึงเกิดปญหาเรื่องการแยงชิง/ซื้อตัวบุคลากรอยูบอยครั้ง บุคลากรในสถาน
ประกอบการของไทยมีทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่จํากัด ผูประกอบการไทยที่มีความพรอมในการลงทุน
ขยายกิจการไปตางประเทศมีจํานวนไมมากนั กเนื่องจากยังมีปญหาดานเงินทุน ความจํากัดของขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนธุรกิจในตางประเทศ ขอกีดกันการลงทุนในกิจการของประเทศตางๆ และปญหาเรื่องใบอนุญาตสถานประกอบการ วีซา
และใบอนุญาตทํางานของบุคลากรสปา เปนตน ไทยมีปญหาสําคัญเรื่อง ภาพลักษณในทางลบของการใหบริการนวดแผนไทย
ในประเทศไทยเนื่องจากผูประกอบการบางรายแอบแฝงการคาบริการทางเพศในกิจการสปาของตน โรงเรียนสอนพนักงานสปา
ไมมีเงินทุนสูงพอที่จะรับภาระคาใชจายในการจดทะเบียนเปนบริษัทจัดหางานกับกรมการจัดหางาน ซึ่งตองวางเงินประกันใน
จํานวนที่สูงสําหรับการสงพนักงานสปาไปทํางานตางประเทศ (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ สํานักการคาบริการและการ
ลงทุน ตุลาคม 2554, หนา 26-31)
นอกจากสปาจะเปนกิจกรรมที่ตอบสนองในดานสุขภาพของคนที่ตองการผอนคลายและดูแลสุขภาพแลว กิจการสปา
ยังเปนธุรกิจที่สามารถทํารายไดใหกับผูประกอบการเปนอยางดีถึงแมวาในอดีตประมาณป พ.ศ. 2537 กิจการสถานบริการสปา
จะเปนเพียงกิจการหนึ่งที่แฝงอยูในกิจการโรงแรมหรูระดับสี่หรือหาดาวเพื่อบริการแกนักทองเที่ยวเปนหลัก ซึ่งมีบทบาทใน
การเสริมจุดขายใหกับโรงแรมและรีสอรทเหลานั้น แตตอมาเมื่อกระแสความตองการของผูบริโภคมากขึ้นรวมทั้งสื่อโฆษณาที่มี
มากทํ าให กิจการสถานบริ การสปามี การขยายตั วเกิ ดขึ้ นอยู ทั่วไปในป จจุบั นโดยเฉลี่ย อยู ที่ รอยละ 20-30 ต อป (ฝ ายวิ จัย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), 2551) และรูปแบบของกิจการสถานบริการสปายังไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหเกิด
ความหลากหลาย ทั้งสปาประเภทที่อยูในกิจการโรงแรมหรือรีสอรทแบบเดิมที่ใหบริการแกนักทองเที่ยวเปนสวนใหญ และการ
ตั้งเปนสถานบริการสปาตามแหลงชุมชน เพื่อใหประชาชนที่สนใจสามารถใชบริการไดสะดวกขึ้น เปนการขยายตัวที่สามารถ
สรางรายไดใหประเทศไทยถึง 85 ลานเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,570 ลานบาท ในชวง มิถุนายน 2544 - กรกฎาคม 2545
(Intelligent Spas Pte Ltd in Singapore,n.d. อางถึงใน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน),2547) และขอมูลของ
ศูนยวิจัยกสิกรไทยป 2544 พบวา ธุรกิจสปาในประเทศไทย กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว กลายเปน จุดขายสําคัญของโรงแรม
และรีสอรทระดับ 4-5 ดาว สามารถทํารายได จากนักทองเที่ยว ตางชาติปละไมต่ํากวา 2.4 หมื่นลานบาท ขณะที่สปาขนาด
เล็กซึ่งเปนตลาดของคนไทย ทํารายไดมากถึงปละ 2,000 ลานบาทดวยเหตุนี้การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จึงไดประกาศ
ให สปา เปนแหล ง ทองเที่ ยว และพั กผอน อั นดั บ หนึ่ ง ของเมืองไทย พรอมกับ เป นธุร กิ จ ที่ส ร างเม็ด เงิ นให ป ระเทศอย าง
มหาศาล การกอตัวขึ้นของสถานบริการสปานั้นยังสอดรับกับนโยบายการสนับสนุนใหเกิดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(Small and Medium Enterprises-SMEs) ของภาครัฐที่ตองการใหประชาชนไทยเปนเจาของกิจการ เพื่อใหประชาชนมี
รายไดและสรางความเขมแข็งใหกับภาคธุรกิจเอกชน อันจะเปนรากฐานที่มั่นคงในดานเศรษฐกิจของประเทศในการพัฒนาไปสู
ความเจริญรุงเรื่องและมีเสถียรภาพอยางยั่งยืนในอนาคต
กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเปนกิจการบริการทีส่ รางงานและรายไดแกประเทศจํานวนมาก และเปนกิจการ
ที่ไดรั บความเชื่ อมั่นจากผูรับบริการทั้ง ชาวไทยและชาวตางประเทศมายาวนานจึง มีผูป ระกอบกิจการมากขึ้นในแตล ะป ผู
ใหบริการจํานวนมากขาดความรูทักษะในการประกอบกิจการ และการใหบริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสวนใหญ
ไมไดมาตรฐาน สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูรับบริการทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่มีตอกิจการและป จจุบันได มี
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฉบับใหม ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 31 มีนาคม 2559 มีผลบังคับใช
วันที่ 27 กันยายน 2559
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การดําเนินกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทกิจการสปานั้นผูประกอบการจะตองมีขีดความสามารถที่
จําเปนในการทํากิจกรรมสปาใหสามารถสรางความพึงพอใจของลูกคา มีการพัฒนารูปแบบการบริการอยางไมหยุดยั้ ง เพื่ อ
สรางความประทับใจใหพวกเขากลับมาใชบริการอีก ปกติแลวผูใ ชบริการสปาหรือลูกคาจะคาดหวังถึงผลการเขารับบริการสปา
วาจะตองไดรับประโยชนอยางที่พวกเขาคาดหวังและไดรับความพึงพอใจกลับไปเสมอ เชน การมีสุขภาพดีขึ้น การมีความงาม
มากขึ้ น ความปลอดภั ย ขณะเข ารั บ บริ การและการบริ การอย างดี เ ยี่ ย มของพนั กงาน ดั ง นั้ น สถานประกอบการสปาจึ ง
จํ าเป น ต องสนองตอบความต องการของลู กค าในสิ่ ง ที่ พ วกเขาประสงค จะได รั บ นี้ เพื่ อประโยชน ใ นเชิ ง ธุ ร กิ จของสถาน
ประกอบการใหสามารถดําเนินกิจการไดกาวหนาตอไป ในตัวของกิจการนั้นผูประกิจการหรือผูดําเนินการถือว าเปนแกนหลัก
สําคัญที่สุด ผูที่จะทํากิจการนี้ใหประสบความสําเร็จ ไดจะตองมีขีดความสามารถที่เพียงพอ เพราะกิจการสถานบริการสปาเปน
กิจการที่มีการยอมรับกันอยางแพรหลายไมเกิน 10 ป และเปนธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพของลูกคา กระทรวงสาธารณสุขกําหนดให
สถานประกอบการสปาเป นสถานประกอบการที่มี อันตรายต อสุ ขภาพ ตองอยู ในความควบคุม ดั ง นั้นผูป ระกอบการหรื อ
ผูดําเนินการจึงจําเปนตองมีความรูเฉพาะดานของสปาที่มีความละเอียดอ อนเขาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษยคือ รูป รส
กลิ่น เสียง สัมผัส และความเกี่ยวของกับการใชตัวยาสมุนไพรเพื่อบําบัดและบํารุงสุขภาพ จําเปนตองใหความสําคัญดานความ
สะอาด การใชเครื่องมือตาง ๆ ของสปาและองคประกอบอื่นที่มีผลตอสุขภาพของผูใชบริการและชุมชน ไมสามารถใชวิธีการ
ลองผิดลองถูกได ดังนั้นขีดความสามารถของผูประกอบการที่จะจัดการกับปจจัยเหลานี้เปนสิ่งจําเปนมากเพื่อใหไดผลการให
การบริการที่ดีแกลูกคาและประสบผลสําเร็จในธุรกิจ สามารถขับเคลื่อนกิจการใหประสบความสําเร็จไดระยะยาว มิใชแคเพียง
วาทํากิจการสถานบริการสปาเพราะวากระแสนิยม สปาที่ผูคนใหความสนใจและสามารถสรางรายไดใหกับตนเองเทา นั้น แต
เสมือนไดวาขีดความสามารถของผูประกอบการ คือตัวแทนศักยภาพของสถานบริการสปานั้น ๆ ขีดความสามารถนี้คือสิ่งที่จะ
สนองตอบตอการเจริญเติบโต อยางรวดเร็วของกิจการประเภทนี้ ผลักดันกิจการของตนเองใหไดรับความนิยม สามารถดึงดูด
ลูกคาใหมาใชบริการ และพัฒนาขึ้นไปใหสูระดับสากลไดดัง นั้นประเด็นปญหาชองการประกอบกิจการสถานบริการสปาใน
ประเทศไทยคือ ขีดความสามารถที่จําเปนของผูประกอบการมีดานใดบาง สามารถปรับปรุงและพัฒนาขึ้นไดอยางไร รวมทั้งขีด
ความสามารถที่พึงประสงคโดยผูใชบริการหรือลูกคาเปนดัชนีที่ใชเปนแนวหนึ่งในการวัดขีดความสามารถของผูประกอบการ
สถานบริการสปา เมื่อศึกษาจนทราบแลวจะเปนขอมูลใหกับผูประกอบการเดิมและผูที่กาลังจะประกอบกิจการประเภทนี้ใช
เปนแนวทางในการดําเนินกิจการเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากทํากิจการไปแลวอันเกิดจากความ
บกพรองดานการมีขีดความสามารถไมเพียงพอของผูประกอบการ
จากปญหาดังกลาวมีขอมูลที่ตรงกับการสํารวจของ (รายงานการศึกษาวิเคราะหเตือนภัย SMEs รายสาขาป 2550
และแนวโนมป 2551 สาขาธุรกิจการคาและบริการ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)) ที่คนพบวา
บุคลากรในธุรกิจสปา เชน ผูจัดการ พนักงานบริการ มีคอนขางจํากัด ทําใหเปนอุปสรรคในการทําธุรกิจสปา คนไทยมีพื้น
ฐานความรูดานภาษาไมดีเทาใดนัก ทําใหมีปญหาดานการติดตอสื่อสารกับลูกคาชาวตางชาติ ซึ่งอาจสงผลใหการบริการไม
เปนไปตามที่ลูกคาตองการ ถึงแมประเทศไทยจะมีสมุนไพรและเกาะแกงมากมาย แตถาเปรียบเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย
แลวจัดวาเปนคูแขงที่นาเกรงขาม เนื่องจากเปนประเทศที่นักทองเที่ยวนิยมไปใชบริการสปามากที่สุดในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใตรองจากประเทศไทย ปญหาผูกอการรายที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สงผลกระทบตอการทองเที่ยว
ภายในประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจสปา เพราะทําใหนักทองเที่ยวตางชาติไมกลาเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ธุรกิจส
ปาสวนใหญมีเปาหมายที่จะสนองความตองการของกลุมคนชั้นกลางและชั้นสูง ดังจะเห็นไดจากคาบริการของ Hotel และ
Resort Spa ที่อยูในระดับสูง และผูใชบริการสวนใหญมักเปนชาวตางชาติ เมื่อชาวตางชาติไมมาเที่ยวประเทศไทย อาจสงผล
กระทบตอรายไดของธุรกิจสปาอยางแนนอน (ที่มา : ปญหาระดับประเทศจากสถาบัน SME) จากการศึกษาปญหาเบื้องตน ยัง
คนพบวา ในผูประกอบการรานสปา ยังคงมีปญหาในดานบุคลากรเชนกัน ในงานวิจัย ของ ชริดา บุญเรืองขาวพบวา ปจจัย
ที่มีปญหาคือ ทางดานบุคลากรไมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ผูวิจัยเห็นวา สมรรถนะของผูใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสอดคลองกับแผนพัมนาเศรษฐกิจของจังหวัด
ขอนกแกนในดานการบริการดานการทองเที่ยว และใหเปนไปตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและควบคุมกํากับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอยางชัดเจน ซึ่งมี3ประเภทไดแก สปา นวดเพื่อ
สุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ใหไดมาตรฐานตามกฎหมาย และคุมครองความปลอดภัยผูใชบริการ ซึ่งจะทําใหไดรับ
ความเชื่อมั่นจากผูรับบริการทั้งไทยและตางชาติ
ในเขตเทศบาลนครขอนแกน มีจํานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกนมีจํานวน
ทั้งหมด 23 แหง (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน.2559) แบงเปน สปาเพื่อสุขภาพ, นวดเพื่อสุขภาพ, นวดเพื่อเสริม
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สวย จากขอมูลเบื้องตนพบวา สถานประกอบการสวนใหญ ไมไดขอรับใบรับรองมาตรฐาน ไมผานมาตรฐาน ขาดการตออายุ
รอการสงเสริมพัฒนา รวมทั้งปดกิจการไปเนื่องจากการบริการที่ไมไดมาตรฐาน พนักงานนวดไมมีความรูดานการนวดอยาง
แทจริง ทําใหไมมีลูกคามาใชบริการอยางตอเนื่อง (สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน, 2559) ปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอสถาน
ประกอบการ ภาพลักษณ เศรษฐกิจของจังหวัด
จากที่กลาวมาจึงเห็นไดวา บุคลากรผูใหบริการนวดสปามีความสําคัญอยางยิ่ง และควรไดรับมาตรฐานดานบุคลากร มี
การพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อใหมีคุณสมบัติที่จะบริการลูกคาไดอยาง
ปลอดภัยและประทับใจ ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ตอไป
คําถามของการวิจัย
1. สมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน อยู
ในระดับใด
2. ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน รายไดรวมเฉลี่ยตอ
เดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่ตางกัน มีสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปา แตกตางกันหรือไม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานใน
จังหวัดขอนแกน
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่
ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน รายไดรวมเฉลี่ย
ตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผาน
มาตรฐานในจังหวัดขอนแกน
สมมติฐานของการวิจัย
ผูใหบริการดานนวดและสปา จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน รายไดรวม
เฉลี่ยตอเดือนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่ตางกัน มีสมรรถนะการใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาสมรรถนะของผูใหบ ริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผาน
มาตรฐานในจังหวัดขอนแกน โดยผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ระดับสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่
ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน แบงออกตามทฤษฏีสมรรถนะได 5 ดาน ประกอบดวย ดานบริการที่ดี ดานจริยธรรม ดาน
การทํางานเปนทีม ดานมุงผลสัมฤทธิ์และดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผาน
มาตรฐานในจังหวัดขอนแกน ทั้งหมด 25แหง จํานวนทั้งหมด126 คน (ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559)
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผาน
มาตรฐานในจังหวัดขอนแกน ผูศึกษาไดใชตารางสําเร็จรูปตามแบบของ เครซี่ และเมอรแกน (Krejci and Morgan สมเกียรติ
เกียรติเจริญ. 2552 : 55) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 97คน
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2.3 ผูใหขอมูลสําคัญที่ใชศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือผูใชบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่
ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) (กัลยา วานิชยบัญชา.
2542 : 102)
3. ขอบเขตดานเวลาและสถานที่
3.1 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ดําเนินการในชวงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2559
3.2 สถานที่ใชในการศึกษา คือ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานปรกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัด
ขอนแกนผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวมากําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังนี้
ขอมูลทั่วไป

สมรรถหลัก 5 ดาน
1. ดานการบริการที่ดี
2. ดานมีจริยธรรม
3. ดานทํางานเปนทีม
4. ดานการมุงผลสัมฤทธิ์
5. ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- ระดับตําแหนงงาน
- รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1 แบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ใชสอบถามผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการ
เพื่ อสุ ข ภาพที่ ผ านมาตรฐานในจั งหวั ด ขอนแก น โดยกํ าหนดให เ ป นคํ าถามชนิ ด ปลายป ด แบบกํ าหนดให เ ลื อกตอบแบบ
ตรวจสอบรายการ กับแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยแบงออกเปน 3 สวน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามรายการ (Check
Lists) จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่
ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย ดานการบริการที่ดี ดานมีจริยธรรม ดานทํางานเปนทีม ดาน
การมุงผลสัมฤทธิ์ และดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน โดยวิธีแบบมาตรวัดมาตราสวนประมาณคาลิเคิรท (Rating scale)
ซึ่งประกอบดวย 5 ระดับตัวเลือก
ตอนที่ 3 แบบสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน
1.2 แบบสัมภาษณ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) (อรุณี ออน
สวัสดิ์. 2551 : 147) บันทึกการสัมภาษณประเด็ นคําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะของผูใหบริการดานนวด
และสปาในสถานประกอบการเพื่อสุข ภาพที่ ผานมาตรฐานในจั งหวัด ขอนแกน จากผูใ หบ ริการดานนวดและสปาในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนบุคคลที่สําคัญในการใหขอมูลในการวิจัยไดชัดเจนมากที่สุด
จํานวน 20 คน
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2. การสรางเครื่องมือในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพ ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ นโยบายแนวทางการพัฒนาประเทศไปสูประชาคมอาเซียนทางดานการศึกษา
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามและเครื่องมื อเก็บรวบรวมขอมูล วิ ธีการสรางเครื่องมือ ชนิดมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale)
3. สรางแบบสอบถามขึ้นมา 1 ฉบับ ใหครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัยทั้ง
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ เพื่อแนะนําและตรวจสอบ ความ
ถูกตองตลอดจนลักษณะของการใชภาษา แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคา IOC (Index of item objective congruence)
6. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธอีกครั้ง
7. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญโดยเลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต .66 ขึ้นไป นําไปทดลอง
ใช (Try Out) กับสมรรถนะของผูใหบริการด านนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุข ภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวั ด
ขอนแกน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน
8. นําไปหาคาอํานาจจําแนกรายขอ และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’sAlpla Coefficient)(บุ ญชม ศรีสะอาด. 2543 : 100) ไดมี คาอํานาจจําแนกรายข อ
ระหวาง .23 ถึง .89 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .90
9. เลือกประเด็นคําถามที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการแบบสัมภาษณ
10. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อใหไดขอมูลครบสมบูรณ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยาง
2. ผูวิจัยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ถึงผูบริหารสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน เพื่อขอความอนุเคราะห รวมมือและประสานงานในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. ผูวิจัยอบรมชี้แจงผูชวยวิจัย ใหเขาใจขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลวัตถุประสงคแบบสอบถาม
4. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน จากกลุมตัวอยางในการวิจัย
5. ตรวจสอบความสมบู ร ณ ข องแบบสอบถาม และจํ า นวนแบบสอบถามที่ ไ ด รั บ คื น ด วยตนเอง จนได
แบบสอบถามครบตามจํานวนทุกฉบับ
6. นําแบบสัมภาษณที่รวบรวมมาทําการตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ จนครบตามจํานวนตัวอยางที่ใช
ในการศึกษาแลวนําไปประมวลผลตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระดับตําแหนงงาน รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยใชการหาคาความถี่ (Frequency)
และคารอยละ (Percentage)
2. การวิเ คราะหขอมู ลเกี่ย วกับระดับสมรรถนะของผูใ หบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่ อ
สุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกําหนดให
คะแนนคําตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99 -100)
มากที่สุด ให 5 คะแนน
มาก
ให 4 คะแนน
ปานกลาง ให 3 คะแนน
นอย
ให 2 คะแนน
นอยที่สุด ให 1 คะแนน
แลวหาคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็น โดยใชเกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม
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ศรีสะอาด. 2545 : 118)
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง สมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปา อยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง สมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปา อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง สมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปา อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง สมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปา อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง สมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปา อยูในระดับนอยที่สุด
3. การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัด ขอนแกน จําแนกตามเพศ สถิติ ที่ใช ไดแ ก สถิติการทดสอบคา t-test สวนการทดสอบ
สมมติฐานจําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F– test (one-way ANOVA) หากพบความแตกตางใชการ
เปรียบเทียบความทดสอบรายคู โดยวิธี LSD. (Least Significant Difference)
4. สถิติที่ใชวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) และการพรรณนาความตามเนื้อหา
(Content Analysis) และขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ โดยวิธีการตีความและสรางขอสรุป
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก การแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชการทดสอบโดยสถิติ
t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)
ผลการวิจัย
1. สมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน อยู
ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานใน
จังหวัดขอนแกน
สมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่
ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน
1. ดานการบริการที่ดี
2. ดานมีจริยธรรม
3. ดานทํางานเปนทีม
4. ดานการมุงผลสัมฤทธิ์
5. ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
รวม

X

S.D.

แปลผล

3.44
3.22
3.87
2.28
2.06
2.98

0.76
0.67
0.68
0.60
0.55
0.49

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
นอย
นอย
ปานกลาง

2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานใน
จังหวัดขอนแกน จําแนกตาม เพศ พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนจําแนกตามอายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานใน
จังหวัดขอนแกน ปรากฏดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน จากแบบสอบถามปลายเปด ปรากฏผลดังนี้
3.1.1ผูใหบริการควรมีกริยามารยาทสุภาพ เรียบรอยซื่อสัตย ขยัน และอดทนตอการปฏิบัติงาน
3.1.2ผูใหบริการควรเขาอบรมหรือเรียนรูดวยตนเองเกี่ยวกับความรูใหมที่เกี่ยวของกับงาน และไดรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ดี
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3.1.3ผูใหบริการควรเปนคนตั้งใจมุงมั่นในการทํางานเสมอและสามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานจนเกิด
ความชํานาญ
3.2 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณบุคคล
3.2.1 การที่เขาไปพูดคุยกับลูกคาเพื่อรับรูถึงความตองการหรือการรับฟงปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึง
คําแนะนําตางๆจากลูกคา ไมเพียงพอ ทําใหไมทราบปญหาหรือความตองการของลูกคานอกจากนี้ยังพบอีกวาความมีมนุษย
สัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานดวยกันเองก็ยังมีความไมเหมาะสมในบางครั้ง ทําใหการใหความชวยเหลือกันในฝายตางๆไม
ราบรื่นและเกิดผลเสียตองานในบางครั้ง
3.2.2 การที่ผูปฏิบัติงานสนใจแตจะรับผิดชอบในงานของตนเพียงอยางเดียว แตโดยความเปนจริงแลวองคกร
ตองการใหมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอื่นดวย เพื่อเปนการประเมินและปรับปรุงผลการทํางานอยางตอเนื่องอยูเสมอ
และจากการศึกษายังพบวาผูปฏิบัติงานมีความมุงมั่นและตั้งใจทํางานเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จยังไมเปนไปตามที่องคกรตั้ง
เปาไวเชนกัน
3.2.3 ผูปฏิบัติงานมีความรูความสามารถในงานที่ทํา แตไมสามารถนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
และใหเกิดผลงานที่ดีอยางที่ควรจะเปนหรือตามที่กําหนดไวได
การอภิปรายผล
สมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทีผ่ านมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน อยูใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูใหบริการขาดความรับผิดชอบตองาน ขาดความรูความสามารถในการแกป ญหา ไม
สามารถนํ าความรูใ หมๆ ที่ต นมี รวมไปถึง ความถนัด มาประยุกต ใชในงาน ขาดความมานะในการทํ างานและความสุขุ ม
รอบคอบ รวมไปถึงขาดการฝกพัฒนาฝมือของตัวเองจนใหเกิดความชํานาญและเชี่ยวชาญ จึงทําใหงานไมประสบผลสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับนภัสกมล วรเลิศ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความสามารถที่พึ่งประสงค
ของนักบริหารทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรม ในชวงป พ.ศ.2550-2555 โดยทําการศึกษาในผูบริหารทรัพยากรระดับสูง และ
ระดับกลางในธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร จํานวน 14 คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา
ขีดความสามารถของผู บริหารทรัพยากรบุคคลที่พึ่งประสงคที่ มีความสําคัญแบงออกเปน 3 กลุม คื อกลุม ที่ คือ Business
Management Competencies ซึ่งประกอบดวย การมีวิสัยทัศน การรูและเขาใจกลยุทธขององคกรมุมมองในเชิงกลยุทธของ
ธุ ร กิ จ สามารถวิ นิจ ฉั ย ข อเท็ จ จริ ง ทางธุ ร กิ จ และการหยั่ ง รู แ ละควบคุ ม องค ก ร ตามลํ า ดั บ กลุ ม ที่ 2 คื อ Professional
Compencies ซึ่งประกอบดวย มีความสามารถเชิงวิเคราะห การหยั่งรูและการประเมินคา การใสใจ การระมัดระวัง การยึด
มั่นกับงานบริการที่มีคุณภาพตามลําดับ และกลุมที่ 3 คือ Technical HR Competencies ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารตอง
สามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความสามารถในการเพิ่มคุณคาของทรัพยากรมนุษย การมีความรูดานกฎหมาย
และไมฝาฝนสภาพทั่วไปของกฎหมายที่เกี่ยวกับงาน การสรรหางานและการรักษาพนักงาน และการจัดการเรื่องคาตอบแทน
และสอดคลองกับรัชฎาพร วงษโสพนากุล (2551) ไดศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของนักบําบัดสปาที่พึ่งประสงคตามการรับรูของผู
บริหารธุรกิจสปา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยทําการเก็บรวยรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากผูบริหารธุรกิจ สปา
จํานวน 22 ราย เกี่ยวกับลักษณะงานของนักบําบัดสปา และคุณสมบัติที่พึ่งประสงค ดานความรู ดานความสามารถ ทักษะ
บุคลิกภาพผลการวิจัยพบวา ธุรกิจสปาสวนมากมีนักบําบัดสปา 4 คน นักบําบัดสปา 1 คน คนใหบริการผูมารับบริการ 2 คน
ตอวัน นักบําบัดสปาสวนใหญอายุตั้งแต 26 ปขึ้นไป การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สวนใหญ
งานที่ตองปฎิบัติทุกวัน กอนการใหบริการคือ การเตรียมอุปกรณตางๆ สําหรับการใหบริการ คือ การบริการขัดตัว การนวด
แบบตางๆ ชวงหลัง การใหบ ริการการทําความสะอาดอุป กรณ เก็ บอุปกรณแ ละเปลี่ย นเครื่องใชสําหรับ ลูกคารายใหม สวน
คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก บํ า บั ด สปาที่ พึ่ ง ประสงค เ ป น เพศหญิ ง อายุ ตั้ ง แต 26 ป ขึ้ น ไป สถานภาพใดก็ ไ ด การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คุณสมบัติดานบุคลิกภาพเนนเรื่องความซื่อสัตยและเรื่องความละเอียดรอบคอบ คุณสมบัติดานความรู
จะเนนความรูเกี่ยวกับรูปแบบการนวด คุณสมบัติดานความสามารถใหความสําคัญกับความสามารถในการรับคําสั่งและปฏิบัติ
ตามคําสั่งและคุณสมบัติดานทักษามุงเนนทักษาในการนวดตัวแบบต างๆ นอกจากนี้ผูบําบัดสปาควรวางตัวใหเหมาะสม ไม
เลือกผูมาใชบริการ สามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดดี ควรหาความรูเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ ควรมีจิตวิทยาในการบริการ
มีทักษาในการปฐมพยาบาลเบื้อตน และผูบริหารธุรกิจสปาตองการใหรัฐสนับสนุนอยางแทจริง
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ผูใหบริการดานนวดและสปา จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน รายไดรวม
เฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่ตางกัน มีสมรรถนะการใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ แตกตางกัน
1. จําแนกตามเพศ พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผู
ใหบริการคอนขางมีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ขยัน เปนคนมีค วามตั้งใจ กระตือรือรน และอดทนตอการปฏิบัติ งาน มีกริย า
มารยาทดี รวมไปถึงการแตงกายถูกตองเปนระเบียบพอสมควร สอดคลองกับสุธีรัตน เจียรอดิศักดิ์ (2548) ศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็ นของผูมาใชบริการสปาเพื่ อสุขภาพในเขตวั ฒนา โดยมีจุดมุ งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใช บริการที่มีต อการ
ใหบริการของสปาเพื่อสุขภาพ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของสปาเพื่อสุขภาพ โดยเลือก
กลุ มตั วอย างสํ าหรั บศึ กษาคาเฉลี่ ย ของประชากรที่ร ะดับ ความเชื่ อมั่ น 95% ได จํานวนกลุม ตั วอยาง 385 คน และพบว า
ผูใชบริการสปาเพื่อสุขภาพในเขตวัฒนามีความคิดเห็นดานสถานที่บุคลากร การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการ ในระดับมากที่สุ ด และดานผลิ ตภั ณฑ ราคา และการสง เสริ มการตลาดมี ความคิ ดเห็นอยูใ นระดั บมาก โดย
เลือกใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) และเมื่อมีการเปรียบเทียบจะพบวาผูใชบริการเพศชายและ
เพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสปา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และควรเนนใน
กลุมอายุ 30-39 ป ซึ่งมีรายได 30,001-40,000 บาท ยกเวนระดับทางกายภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน
ดานการศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานแตกตางกันยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. จําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูใหบริการสามารถ
ปรั บ ตัวเข ากั บ ผูร วมงานและสถานที่ทํ างาน ความมั่นคงทางอารมณ และมี ม นุษย สั มพั นธที่ ดี เพื่ อนร วมงานมีน้ําใจไมตรี
ชวยเหลือคําแนะนําเรื่องการปฏิบัติงานและดานสวนตัวไดในระดับพอใช สอดคลองกับวิภาพร มหาชัย (2544) ศึกษาเรื่อง
พฤติ กรรมของนั กท องเที่ ย วชาวญี่ ปุ นในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ต อ การเลื อ กใช บ ริ การสปาเพื่ อสุ ข ภาพ ผลการศึ กษาพบว า
นักทองเที่ยวสวนใหญมี ประสบการณการใชบริการสปามาแลว 6-10 ครั้ง สาเหตุของการใชบริการสปา คือ เพื่อผอนคลาย
ความเครียด บริการสปาที่เปนที่สนใจของนักทองเที่ยวคือ การนวดไทยแผนโบราณ และการนวดดวยนามันหอมระเหย โดย
เฉลี่ยแลวจะใชเวลาในการมาใชบริการสปา ประมาณ 2 ชั่วโมงตอครั้ง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับการเลือกใชบริการ สปาเพื่อสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผูใหบริการสามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญ และสามารถในการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 ผูใหบริการควรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาฝมืออยางตอเนื่อง และเรียนรูดวยตนเอง
เกี่ยวกับความรูใหมที่เกี่ยวของกับงาน
1.3 ผูใหบริการควรฝกพัฒนาฝมือของตัวเองเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและมีการติดตามความรู
ใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตนได
1.4 ผู ประกอบการควรมีแ ผนพั ฒนาศักยภาพพนั กงานอันได แ ก แผนการอบรมเทคนิ ค เฉพาะทางรวมทั้ งการ
ประเมินจากการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในงาน
1.5 ผูประกอบการควรสงเสริมกระบวนการเรียนรูของพนักงาน เพื่อมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
2.ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ผูใหบริการควรทําการศึกษาสมรรถนะในดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานของผูใหบริการดานนวดและสปา
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน
2.2 ผูใหบริการควรทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะของผูใหบริการดานนวดและสปาในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ผานมาตรฐานในจังหวัดขอนแกน
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บทบาทของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
จันทรจิรา จันทรโกมุท1, และปยะนาถ บุญมีพิพิธ2
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
e-mail: peddakok@windowslive.com

บทคัดยอ
การบริหารสถานศึกษาหลายๆ แหง พบวา ยังไมชัดเจนในเรื่องวัตถุประสงคเปาหมายและแนวทางในการบริหาร
จัดการอยางแทจริง รวมทั้งผลการดําเนินงานอยูในลักษณะของประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษา 1) ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 2) ระดับคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษา และ 3) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยใน
ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 97 คน ครูผูสอน จํานวน 274 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 371 คน ใชการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง และสุมแบบอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.961 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน รองลงมาคือ ดานการ
จัดสภาพแวดลอม ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาครู ดานการบริหารจัดการ และดานการเปนแบบอยาง
ตามลําดับ 2) คุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานเจตคติ รองลงมาคือ ดานทักษะ
กระบวนการ และดานความรูเกี่ยวกับอาเซียน ตามลําดับ และ 3) บทบาทของผูบริหาร (X) ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนตาม
กรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน (Y) ไดแก ดานการพัฒนาครู (X4) ดานการเปนแบบอยาง (X6) และดานการ
จัดกระบวนการเรียนรู (X2) มีคาประสิทธิภาพในการทํานาย รอยละ 51.80 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยดังนี้
̂ = 1.198 + 0.040(X1) + 0.161(X2) + 0.035(X3) + 0.257(X4) + 0.014(X5) + 0.218(X6) ขอเสนอแนะพบวา
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนควรใหความสําคัญบทบาทในการพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจ ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการบูรณาการประชาคมอาเซียน เพื่อใหนักเรียนใหมีความรู ทักษะและเจตคติที่ดีตอการเขา
รวมในประชาคมอาเซียนและมิตรประเทศอาเซียน
คําสําคัญ : บทบาทผูบริหาร, คุณภาพผูเรียน, อาเซียน
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The Roles of Administrators Affecting Learner Quality according to
Framework of Thai Child Characteristics in ASEAN Community of Schools
Under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 2
Janjira Jankomut1, and Piyanart Moonmeepipit2
Educational Administration, Phetchaburi Rajabhat University1
e-mail: peddakok@windowslive.com

Abstract
It was found in the administration of various schools that objectives, goals, and management
approaches were still not clear and performance results were only in the form of efficiency. The researcher
was, therefore, interested in doing this research aiming to study: 1) the level of the school administrators’ roles;
2) the level of learner quality according to the framework of Thai child characteristics in the ASEAN Community
of schools; and 3) the roles of administrators affecting learner quality according to the framework of Thai child
characteristics in the ASEAN Community of schools under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office
2. The 371 research samples consisted of 97 school administrators, and 274 school teachers, selected by using
purposive and simple random sampling methods. The research tool was a 5-level rating scale questionnaire
with a 0.961 level of reliability. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and
multiple regression analysis. The research results were as follows: 1) the roles of administrators in schools
under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 2 were at a high level both overall and in each
aspect. Organizing activities for promoting learner quality was the aspect with the highest mean; whereas, the
other aspects with lower means could be ranked in descending order of their means as follows: organizing the
environment, managing the learning process, teacher development, management, and being an exemple; 2)
the learner quality according to the framework of Thai child characteristics in the ASEAN Community of schools
under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 2 was at a high level both overall and in each
aspect. The aspects of quality, when individually considered, were, ranked in descending order of their means,
attitude, process skills, and knowledge on ASEAN; and 3) the roles of administrators (X) affecting learner quality
according to the framework of the Thai child characteristics in ASEAN (Y) consisted of teacher development
(X4), being an example (X6), and managing the learning process (X2), with predictive efficiency at 51.80% and the
regression analysis equation was as follows: ̂ = 1.309 + 0.261(X4) + 0.219(X6) + 0.193(X2). Suggestions found
that school administrators and teachers should give priority to the self-development role to gain knowledge,
understanding, and ability in developing school curriculum with ASEAN Community integration so that the
students could have good knowledge, skills, and attitude on affiliation to ASEAN Community and becoming
friends among nations in Southeast Asia..
Keywords: Administrators’ roles, learner quality, ASEAN
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บทนํา
การศึกษาจึงนับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่บุคคลจะนําไปใชในการดํารงตนอยูในสังคมแหงยุค สังคมขาวสารไดเปนอยางดี
หนวยงานที่จัดการทางดานการศึกษาซึ่งไดแกโรงเรียนโดยมีผูนําในสถานศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียน
ซึ่งเปนผูนําองค กร และเป นผู ที่มี บทบาทหนาที่ในการบริหารโรงเรียน จะกอให เกิ ดความรวมมื อระหวางคณะครู ในโรงเรียน
ผูปกครอง ชุมชนและองคกรตางๆ ในชุมชน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนผูนําในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา จึงตอง
อาศัยความเปนผูนํารวบรวมพลังตางๆ มาชวยใหเกิดการพัฒนาทั้งทางตรงและทางออมใหบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินงานหรือ
บรรลุประสงคในการปฏิบัติงาน ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีความตระหนักในความเปนผูนํารูเทาทันเหตุการณและสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสมกับภาวะการณไดตลอดเวลา โดยสามารถนําผูอยูใตบังคับบัญชาไปสูเปาหมายที่ชัดเจนและ
สําเร็จได การบริหารเปนทีมที่มีศักยภาพที่จะผลักดันใหบุคลากรในโรงเรียนใหความรวมมือประกอบกิจกรรมทุกอยางดวยความเต็มใจ
และรักที่จะทําผลผลิตที่ออกมาดีเยี่ยม และการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบทบาทผูบริหารในการพัฒนาโรงเรียน
ใหไดมาตรฐานและคุณภาพ การบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา จะประสบผลสําเร็จไดอยางดีนั้นตองอาศัยการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ผูนํานั้นถือวามีบทบาทที่สําคัญเปนอยางยิ่งตอการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการดําเนินงานทุกประเภท
ในสถานศึกษาและสถานประกอบการใดๆ ถ าผูบริหารขาดภาวะผูนําหรื อลื มบทบาทของตนย อมไม สามารถนํ าพาองคกรไปสู
ความสําเร็จและเปาหมายที่ตองการ โดยเฉพาะการบริหารจัดการที่นําพาองคกรที่บุคลากรพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
ในประชาคมอาเซียนในป 2558 ในการดําเนินงานของโรงเรียน ผูบริหารตองเปนผูนําที่แสดงบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนรวมถึงมีความรู
และตองใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน จึงจะทําใหผูเรียนในสถานศึกษา
มีศักยภาพพรอมเขาสูเปนสวนรวมในประชาคมอาเซียนได (สมชาย คําปลิว, 2549 : 1)
คุณภาพผูเรียนตามกรอบประชาคมอาเซียน สถานศึกษาตองมีการพัฒนาการเรียนรูของเยาวชนไทยสูประชาคมอาเซียน
ใหประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมซึ่งจําเปนจะตองกําหนดเปาหมาย ไดแก เปาหมายตามคุณลักษณะของเยาวชนที่จะ
พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งในประชาคมอาเซียนดวย ความถึงพรอมเพื่อสรางโอกาสและพัฒนา โอกาสนั้นๆ ใหเปนแนวทาง
แหงการพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศ ซึ่งลักษณะนี้จําเปนจะตองชัดเจนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการและเจตคติ
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําประชาพิจารณ กับมหาวิทยาลัยและหน วยงานตางๆ เชน สถานฑู ต
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรวมกันกําหนดคุณลักษณะของเยาวชนไทยเพื่อเปนสวนหนึ่งในประชาคมอาเซียน 3 ดาน
ประกอบดวย 1) ดานความรูเกี่ยวกับอาเซียน ไดแก ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กฎบัตรอาเซียน 2) ดานทักษะ
กระบวนการ ไดแก ทักษะพื้นฐานทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม ทักษะการเรียนรูและพัฒนาตน และ 3) ดานเจตคติ
ไดแก ความภูมิใจในความเปนไทยในกรอบประชาคมอาเซียน รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน ความตระหนักในความเปน
อาเซียน มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักคุณธรรม สันติวิธี สันติธรรม ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา และดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558 : 1-2) เพื่อบงชี้ศักยภาพแหงตน
ความสําคัญของความรู ทักษะ กระบวนการ เจตคติ ซึ่งเปนศักยภาพของบุคคลนั้นตองจัดการผานกระบวนการเรียนรู
โดยเฉพาะการจัดการเรียนรวมอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา การศึกษาเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังคํากลาวของกิรณา เพชรวรากุล (2556 : 1) ที่วาการศึกษาเพื่อปวงชนครอบคลุมถึงเด็ก
ในชุมชนทุกคน รวมทั้งเด็กพิการดวย เด็กพิการหรือดอยโอกาสเหลานี้ในทางวิชาการศึกษาไดเรียกรวมวา เด็กที่มีความตองการ
พิเศษทางการศึกษา (Children with Special Education Needs) การที่นักเรียนที่มีความตองการพิเศษเขามาอยูในระบบการศึกษา
และมาอยูรวมกับผูอื่นในสถานศึกษาในสังคมนั้นเพื่อกอใหเกิดความเทาเทียมกัน ในการดํารงชีวิตการอยูรวมในสังคมที่ดีขึ้น
การสงเสริมนักเรียนที่มีความตองการพิเศษใหมีพัฒนาการในการดํารงชีวิตอยูอยางมีศักยภาพอยางเทาเทียมและเสมอภาค
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร การเรียนรู หรือมีรางกาย
พิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาสตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาส
ในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางเทาเทียมโดยไมเสียคาใชจายและใหบุคคลดังกลาวมีสทิ ธิที่จะไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงการเรียนรวมถือเปนกิจกรรม
หนึ่งที่สงเสริมใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนามากขึ้น สอดคลองกับคําปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย ขอ 3
กลาววา คนพิการมีสิทธิในการไดรับการดูแลฟนฟูสมรรถภาพ และพัฒนาตั้งแตแรกเกิด และแรกเริ่มที่พบความพิการ รวมทั้ง
ผูปกครองและครอบครัวของคนพิการตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐในทุกดาน เพื่อใหสามารถฟนฟูสมรรถภาพและพัฒนาคนพิการ
อยางเต็มศักยภาพ และสอดคลองกับความตองการของแตละบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 16) โดยการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมในสถานศึกษา
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ซึ่งการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เปนการจัดการศึกษาใหกับเด็กทุกคนในระบบการศึกษาเดียวกัน โดยไมแบงแยกวา
เด็กพิการตองไปเรียนในสถานศึกษาเฉพาะ รวมทั้งเด็กนัน้ ตองไดรับการสนับสนุนทุกดาน ทั้งดานการแพทย กึ่งการแพทย วิชาการ
สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่ตองจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
จึงตองใหความสําคัญในการปรับเปลี่ยนหลักสูตร ยุทธศาสตร การบริหารจัดการ เทคนิคการเรียนการสอน สภาพแวดลอม
รวมทั้งใหมีบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึ กษาเพื่อคนพิการ เพื่อมุงปลูกจิตสํานึกและสรางเจตคติที่ เหมาะสมเกี่ยวกั บการจั ด
การศึกษาเพื่อคนพิการโดยใหสังคม ชุมชน ผูจัดบริการและประชาชนตระหนักถึงศักยภาพความแตกตางระหวางและเฉพาะบุคคล
รวมถึงสิทธิเทาเทียมของบุคคลทุกคน การจัดการศึกษานี้เปนการรวมพลังระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรชุมชน องคกร
คนพิการ ผูปกครองคนพิการและองคกรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการประสาน ความรวมมือ และสนับสนุนการดําเนินการ
จัดการศึกษา เพื่อคนพิการทุกระบบ และครบวงจร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 18) ซึ่งณรงค อัมพร (2550 : 4) ไดทําการศึกษา
คุณภาพการดําเนินงานจัดการเรียนรวมของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 และ
เขต 2 พบวา การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมใหประสบผลสําเร็จตองมีองคประกอบที่เกี่ยวของหลายประการ ไดการดําเนินการ
อยางเปนระบบตั้งแตการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการจัดการรวมรวมใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพใหมากที่สุด
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จํานวน
126 โรงเรียน จากการศึกษาปญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษาโดยการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไดขอสรุปวาสภาพปญหาและขอขัดของตางๆ ในการจัดการเรียนรวม
ดังเชนการจัดระบบการเตรียมความพรอมในการรั บนักเรี ยนพิเศษเขามาเรียนร วม โดยการเตรียมในเรื่องตางๆ ไดแก การจั ด
สภาพแวดลอม การเตรียมเครื่องมือ การบริการจัดการดานคุณภาพการเรียน เพื่อใหการบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวมให มี
ความสําเร็จ แตจากการสัมภาษณพบวา โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมประสบปญหาการบริหารจัดการศึกษาที่มีเด็กพิเศษ
เรียนรวม พบวาสถานศึกษาไมทราบวัตถุประสงคเปาหมายและแนวทางในการบริหารจัดการอยางแทจริงวาจะจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอยางไรใหสอดคลองและเหมาะสมกับความพิการแตละประเภท โรงเรียนขาดความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กพิเศษ วัดผลประเมินผลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไมมีเอกลักษณเฉพาะสถานศึกษามีนักเรียนอยูหลายประเภท
ความพิการเรียนรวมกับมีนักเรียนปกติเปนจํานวนมากที่ตองดูแล บุคลากรครูมีไมเพียงพอ รวมทั้งบุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในงานการดูแลดานการศึกษาพิเศษโดยตรง นอกจากนี้ยังขาดสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก ที่จะชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษที่มุงเนนใหเด็กพิเศษไดมีความรู ทักษะกระบวนการและเจตคติตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนเชนเดียวกับ
เด็กปกติทั่วไป (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2, 2558)
จากปญหาและความสําคัญดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาบทบาทของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน
ตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาแบบเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ซึ่งจะทําใหทราบแนวทางการบริหารที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคม
อาเซียนในการบริหารจัดการแบบเรียนรวมทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติที่เรียนรวมกัน และเปนประโยชนตอโรงเรียนทั่วไป โรงเรียน
ที่จัดการเรียนรวมจะสามารถนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนา การบริหารจัดการเรียนรวมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สงผลดีตอผูเรียนทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติที่เรียนรูรวมกัน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
2. เพื่ อศึ กษาระดับ คุ ณภาพผู เรี ยนตามกรอบคุ ณลั กษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซีย นของสถานศึกษา สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
3. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากร ผูวิจัยใชโรงเรียนที่จัดการศึกษาในสัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โรงเรีย น
126 โรงเรียน เปนประชากร และผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 126 คน และครูผูสอน จํานวน 908 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,034 คน จาก 126 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2, 2558)
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กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางของเครจซีและมอรแกน(Krejcie & Morgan, 1970 : 607610) จากจํานวน 126 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 97 โรงเรียนโดยกําหนดผูใหขอมูลดังนี้ 1) ผูบริหาร กําหนดผูอํานวยการโรงเรียนหรือ
ผูไดรับมอบโดยวิธสี ุมแบบเจาะจง (Purposive samples) โรงเรียนละ 1 คน รวม 97 คน และ 2) ครูผูสอนใชการเปดตารางของ
เครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610) จากจํานวน 908 คน ไดกลุมตัวอยาง 274 คน และใชการเทียบสัดสวน
ตามจํานวนครูจริงในแตละโรงเรียนเพื่อกําหนดจํานวนผูใหขอมูลและใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling)
ในการเลือกบุคคลผูใ หขอมูล รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 371 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคม
อาเซียน ซึ่งการสังเคราะหตัวแปรองคประกอบของบทบาท 6 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดสภาพแวดลอม 2) ดานการจัดกระบวนการ
เรียนรู 3) ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน 4) ดานการพัฒนาครู 5) ดานการบริหารจัดการ และ 6) ดานการเปนแบบอยาง
ตัวแปรตาม ได แก คุ ณภาพผู เรี ยนตามกรอบคุ ณลั กษณะเด็ กไทยในประชาคมอาเซี ยนของสถานศึ กษา สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ตามกรอบคุ ณลักษณะและตัวชี้วัดคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคม
อาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย
1) ดานความรูเกี่ยวกับอาเซียน ประกอบดวย 1.1) ดานการเมือง เศรษฐกิจ สัง คม และวัฒ นธรรม และ
1.2) กฎบัตรอาเซียน
2) ดานทักษะกระบวนการ ประกอบดวย 2.1) ทักษะพื้นฐาน 2.2) ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม
และ 2.3) ทักษะการเรียนรูและพัฒนาตน
3) ดานเจตคติ ประกอบดวย 3.1) ความภูมิใจในความเปนไทย/อาเซียน 3.2) รวมกันรับผิดชอบตอประชาคม
อาเซียน 3.3) ความตระหนักในความเปนอาเซียน 3.4) มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี สันติธรรม
3.5) ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา และ 3.6) ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1 ฉบับ
ใชสําหรับสอบถามผูบริหารและครู แบงเปน 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 3 ขอประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ตําแหนงหนาที่
ในสถานศึกษา ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 จํานวน 30 ขอ และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จํานวน 40 ขอ ลักษณะแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามมาตรวัดของลิเคริ์ท ((Likert’s Rating Scale)
โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑการใหคะแนนตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981 : 174 อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2553 : 107) ไดแก
5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 =นอยที่สุด
4. การสรางเครื่องมือในการศึกษา
ผูวิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม และคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะ
เด็กไทยในประชาคมอาเซีย นตามวัต ถุประสงค และกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อกําหนดนิยามศัพ ทเฉพาะแลวนํ าไปสราง
แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ใหสอดคลองกับกรอบแนวคิด วัตถุประสงค และขอคําถามของการวิจัย
นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อขอคําแนะนําตรวจสอบความถูกตองปรั บปรุงแกไขใหตรงกั บ
ขอบขายและเนื้อหาที่กําหนด นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความถูกตองของเนื้อหา (Content)และวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา ดวยคา (IOC) (Index of Item Objective
Congruence) ดวยเกณฑ .66 ขึ้นไป ไดคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามฉบับนี้เทากับ 1.00 นําเครื่องมือแบบสอบถาม
ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน และนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ฉบับละจํานวน 30 คนเพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเทากับ 0.961 นําแบบสอบถามที่สมบูรณไปใชเก็บขอมูลตอไป
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5. การวิเคราะหขอมูล
5.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
5.2 วิเคราะห แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะ
เด็กไทยในประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยใชคาเฉลี่ย ( X )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชเกณฑในการแปลผลตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981 : 182) ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
4.50 - 5.00
ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทและคุณภาพผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49
ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทและคุณภาพผูเรียนอยูในระดับมาก
2.50 - 3.49
ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทและคุณภาพผูเรียนอยูในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทและคุณภาพผูเรียนอยูในระดับนอย
1.00 - 1.49
ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทและคุณภาพผูเรียนอยูในระดับนอยที่สุด
5.3 วิเคราะหบทบาทของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(Stepwise Simple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 2
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดาน
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
S.D.
ระดับบทบาท อันดับ
X
1. ดานการจัดสภาพแวดลอม
4.46
0.32
มาก
2
2. ดานการจัดกระบวนการเรียนรู
3
4.46
0.33
มาก
3. ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน
มาก
1
4.49
0.27
4. ดานการพัฒนาครู
4
4.42
0.39
มาก
5. ดานการบริหารจัดการ
5
4.39
0.33
มาก
6. ดานการเปนแบบอยาง
มาก
6
4.27
0.36
เฉลี่ย
4.41
0.24
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X= 4.41, S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก
โดยดานที่ มีคาเฉลี่ยมากคือ ด านการจัดกิจกรรมส งเสริมคุณภาพผูเรียน ( X= 4.49, S.D. = 0.27) รองลงมาคือดานการจั ด
สภาพแวดลอม ( X= 4.46, S.D. = 0.32) ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ( X= 4.46, S.D. = 0.33) ดานการพัฒนาครู ( X = 4.42,
S.D. = 0.39) ดานการบริหารจัดการ ( X= 4.39, S.D. = 0.33) และดานการเปนแบบอยาง ( X= 4.27, S.D. = 0.36) ตามลําดับ
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2. ผลการวิเคราะหคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดาน
คุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
ระดับ
อันดับ
S.D.
X
ของสถานศึกษา
คุณภาพผูเรียน
1. ดานความรูเกี่ยวกับอาเซียน
มาก
3
4.17
0.36
2. ดานทักษะกระบวนการ
มาก
2
4.27
0.29
3. ดานเจตคติ
มาก
1
4.32
0.33
เฉลี่ย
4.26
0.26
มาก
จากตารางที่ 2 พบวา คุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X= 4.26 S.D. = 0.26) เมื่อพิจาณาแยกเปนรายดาน
พบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานเจตคติ ( X= 4.32, S.D. = 0.33) รองลงมาคือ ดานทักษะ
กระบวนการ ( X= 4.27, S.D. = 0.29) และดานความรูเกี่ยวกับอาเซียน ( X=4.17, S.D. = 0.36) ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะหบทบาทของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ตารางที่ 3 คาน้ําหนักความสําคัญของของบทบาทของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา

t
Sig
B
S.E.
สมการตามลําดับความสําคัญ
ดานการจัดสภาพแวดลอม (X1)
0.049
0.035
0.040
1.128
0.000**
ดานการจัดกระบวนการเรียนรู( X2)
0.202
0.048
0.161
3.383
0.000**
ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน (X3)
0.037
0.057
0.035
0.622
0.000**
ดานการพัฒนาครู (X4)
0.382
0.037
0.257
6.958
0.000**
ดานการบริหารจัดการ (X5)
0.017
0.042
0.014
0.323
0.000**
ดานการเปนแบบอยาง (X6)
0.298
0.029
0.218
7.411
0.000**
คาคงที่
1.198
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R)
0.722
2
0.521
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R )
0.513
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว
0.18422
ความคลาดเคลือ่ นในการทํานาย
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 3 พบวา บทบาทของผูบริหารสงผลตอคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไดแก ดานการจัดสภาพแวดลอม (X1) โดยมีคา
น้ําหนักเทากับ 0.040 ดานการจัดกระบวนการเรียนรู (X2) โดยมีคาน้ําหนักเทากับ 0.161 ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน
(X3) โดยมีคาน้ําหนักเทากับ 0.035 ดานการพัฒนาครู (X4) โดยมีคาน้ําหนักเทากับ 0.257 ดานการบริหารจัดการ (X5) โดยมีคา
น้ําหนักเทากับ 0.014 ดานการเปนแบบอยาง (X6) โดยมีคาน้ําหนักเทากับ 0.218 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.722
ประสิทธิภาพในการทํานาย รอยละ 52.10 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย รอยละ 18.42 โดยสามารถสรางสมการ
การถดถอยในรูปคะแนนดิบไดดังนี้
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Y = 1.198 + 0.049(X1) + 0.202(X2) + 0.037(X3) + 0.382(X4) + 0.017(X5) + 0.298(X6)

สรุปและอภิปรายผล
1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมาก คือ ดานการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน รองลงมาคือ ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาครู
ดานการบริหารจัดการ และดานการเปนแบบอยาง ตามลําดับ ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับการมีบทบาท
ในการจัดการสภาพแวดลอมของสถานศึ กษาเพื่อเอื้ออํ านวยและสรางบรรยากาศใหผูเรียนสนใจเรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคล องกั บ
งานวิจัยของ สุรศักดิ์ เรืองงาม (2555 : 59) ไดศึกษาการบริหารการเรียนรวมของโรงเรียนแกนนําสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา
การบริหารการเรียนรวมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และรายดานอยูในระดับมากและมากที่สุด โดยดานการเตรียมความพรอม
นักเรียนและบุคลากรอยูในระดับมากที่สุด
เมื่ อพิ จารณาระดั บ บทบาทของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาของสถานศึ กษาสั ง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เปนรายดานพบวา มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้
1.1 ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน มีบทบาทเปนลําดับแรก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ขออยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การจัดใหมีกิจกรรมการสรางวินัยแกผูเรียน รองลงมาคือ
การจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนที่ปฏิบัติตามกฎหรือมาตรฐานทางจริยธรรมไดเหมาะสมกับกาลเทศะอยูเสมอ การจัดกิจกรรมสงเสริม
ผูเรียนที่มีเหตุผล พอใจที่ไดปฏิบัติตอผูอื่น และเนนประโยชนตอผูอื่นเปนสําคัญ การจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน จัดใหมีการนําขอมูลผลการนิเทศการสอนเพื่อนําไปพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม และดานความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สงเสริม
สนับสนุนครูในการศึกษาดูงานเพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือที่เขมแข็งและทั่วถึง
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดกิจกรรมตางๆ สามารถสงเสริมคุณภาพผูเรียนใหดีขึ้นกวาเดิมได
ผูบริหารจึงตองมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหบุคลากรครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูมากที่สุด
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเชวง เพชรภา (2553 : 51-53) ไดศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 พบวา ความคิดเห็นของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสามารถเรียงลําดับตามดานที่เฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการสงเสริมประเมินผล
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามผล และดานการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนมีการจัดเตรียมสื่อ เครื่องมือ และแหลงคนควาหาความรูที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอนรองลงมาคือขอ 7 กําหนดนโยบายใหครูผูสอนทุกคนเขียนแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ การจัดใหมีการประชุม ครูผูสอนและบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน เพื่อกําหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญตามลําดับ
1.2 ดานการเปนแบบอยาง มีภาวะผูนําเปนลําดับสุดทาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผูบริหารมีความสามารถ ในการนิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานการ
จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน รองลงมาคือ การแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอุตสาหะขยันอดทนในการทํางาน รักในวิชาชีพของ
ตนเองและแสวงหาความรูอยูเสมอ มุงมั่นตั้งใจที่จะทํางานใหสําเร็จดํารงชีพแบบประหยัดพอเพียงพอใจ ยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่นในการทํางาน และมีการปฏิบัติใหเปนตัวอยางที่ดีมีวินัยปฏิบัติตามกติกามีมารยาทตามแบบอยางที่ดีงามที่สังคม มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารสวนใหญตองมีการทํางานและหลักการบริหารงานที่เปนแบบอยางที่ดีใหกับ
ผูรวมงานในสถานศึกษาใหมากที่สุด เพื่อแสดงใหเห็นถึงการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
จารุวรรณ โตบัว (2552 : 58-60) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 พบวา ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอภาวะผูนําการ เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาใน
อําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 โดยภาพรวมเห็นวาอยูในระดับมาก ดานการเปนแบบอยางที่เหมาะสมโดย
ภาพรวมเห็นวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารใชผลการปฏิบัติงานของตนเองเปน
ตัวอยางของ ความสําเร็จ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 ลําดับ เรียงลําดับจากนอยไปหามาก คือ ผูบริหารมีเมตตาธรรมตอคณะครูทุกคน
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ผูบริหารยึดมั่น ในหลักศาสนาและการครองตน ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ใหคณะครูไดปฏิบัติตาม และ ขอผูบริหารเปน
ผูนําโดยการปฏิบัติมากกวาการพูด
2. คุณภาพผู เรี ยนตามกรอบคุ ณลั กษณะเด็ กไทยในประชาคมอาเซี ยนของสถานศึ กษา สั งกัดสํ านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจาณาแยกเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานเจตคติ รองลงมาคือ ดานทักษะกระบวนการ และดานความรูเกี่ยวกับอาเซียน ตามลําดับ
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งผูบริหารและครูผูสอนรวมทั้งตองเกิดจากความรวมมือของผูเรียนที่รวมกัน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนในดานตางๆ เชน ดานทักษะกระบวนการ ดานเจตคติ และดานความรูเกีย่ วกับอาเซียน เพื่อใหผูเรียนไดมี
ความรูเทาทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบันไดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชีรา จันทพรม (2553 : 6465) ไดศึกษาอิทธิพลภาวะผูนําเชิงรุกของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร
พบวาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
เมื่ อพิ จารณาระดั บคุ ณภาพผู เรี ยนตามกรอบคุ ณลั กษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซี ยนของสถานศึ กษา สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เปนรายดานพบวา มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้
2.1 ดานเจตคติ มีคุณภาพผูเรียนเปนลําดับแรก โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขอที่อยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักเรียนยอมรับเห็นประโยชนและมีความตระหนักในความเปนอาเซียนของ
การเปนอาเซียน รองลงมาคือ นักเรียนคารวะธรรม ปญญาธรรมสามัคคีธรรม ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
นักเรียนมีความกระตือรือรนในเรื่องความภูมิใจในความเปนไทย/ความเปนอาเซียน นักเรียนสามารถดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนรวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียนโดยแสดงความเอื้ออาทร แบงปนระหวางสมาชิกในประเทศ
อาเซียน สวนขอที่อยูในระดับมาก คือ นักเรียนยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนาได นักเรียนสามารถแกปญหาอยางสันติ
วิธ/ี สันติธรรม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ตามลําดับ ทั้งนี้เปนเพราะวาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา รวมทั้งการสงเสริม
การสรางกิจกรรมตางของผูบริหารสถานศึกษาสงผลทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอประโยชนของการเปนอาเซียนในดานตางๆ มากที่สุด
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิรณา เพชรวรากุล (2556 : 59-60) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตอประชาคมอาเซียน จากการสอนโดยใชรูปแบบซิปปา ในรายวิชา ส23292 อาเซียนศึกษา พบวา เจตคติของ
นักเรียนที่มีตอประชาคมอาเซียน จากการสอนโดยใชรูปแบบซิปปาในรายวิชา ส23292 อาเซียนศึกษา พบวานักเรียนรอยละ 81.60
มีเจตคติตอประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก
2.2 ดานความรูตามหลักสูตร มีคุณภาพของผูเรียนเปนลําดับสุดทาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของอาเซียน
รองลงมาคือ ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับจุดกําเนิดอาเซียน ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และความสัมพันธภายนอก
อาเซียน ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประเทศอาเซียน ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับกฎบัตร
อาเซียน การสงเสริมใหผูเรียนไดตระหนักเห็นถึงความสําคัญ ความเหมือน และความแตกตางโดยใหสามารถใชความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับความเปนอาเซียน และผูเรียนสามารถวิเคราะห คาดการณการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดลอมตาง ๆ รอบตัวไดเปนอยางดี
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารและครูผูสอนใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในการสงเสริม
ใหผูเรียนไดตระหนักเห็นถึงความสําคัญ ความเหมือน และความแตกตางโดยใหสามารถใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความเปนอาเซียน
รองลงมาคือ ผูเรียนมีความรูเกีย่ วกับจุดกําเนิดอาเซียนในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะวาจากการสงเสริมการพัฒนาหลักสูต
การเรียนการสอนของผูบริหารสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพดานความรูตามหลักสูตรไดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุชีรา
จันทพรม (2553 : 64-65) ไดศึกษาอิทธิพลภาวะผูนําเชิงรุกของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษายโสธร พบวา คุณภาพผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร อยูในระดับมาก
3. บทบาทของผูบริหารสงผลตอคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไดแก ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานการจัดกระบวนการเรียนรู
ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน ดานการพัฒนาครู ดานการบริหารจัดการ ดานการเปนแบบอยาง ทั้งนี้เปนเพราะวา
บทบาทของผูบริหารมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
แบบเรียนรวม จึงสงผลใหบทบาทของผูบริหาร 6 ดาน และคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษาแบบเรียนรวม 3 ดาน มีความสัมพันธกันในเชิงบวก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของยุวดี แกวสอน (2558 : 59-61)
ไดศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอผลตอคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดยรวมอยูในระดับมาก
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และคุณภาพผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับคุณภาพ
ผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูระดับสูง และการพยากรณระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบ ริหารสถานศึกษา
กับคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถดถอยไปในทิศทางเดียวกันไดสมการพยากรณ Y= 0.163+0.968 X
เมื่อ X คือคาคะแนนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา Y คือ คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะเปน 2 สวน ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิ จัยพบวา บทบาทของผู บริ หารสถานศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และดานการพัฒนาครู มีเฉลี่ยในระดับต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารควรมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองใหมีบทบาทในการพัฒนาผูสอนใหมีความรูความเขาใจ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งนี้
ตองมีการสรางขวัญกําลังใจแกผูสอนเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรูมากขึ้น เพื่อใหครูมีการพัฒนา
งานดานวิชาการและการจัดการเรียนการใหมีคุณภาพมากขึ้น
1.2 จากผลการวิจัยพบวา คุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และดานความรูเกี่ยวกับอาเซียนอยูใน
ระดับต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารควรมีการพัฒนาตนเองโดยมีบทบาทในการสงเสริมใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะห คาดการณการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดลอมตาง ๆ รอบตัวไดเปนอยางดี รวมทั้งมีความรูเกี่ยวกับ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรมในประเทศอาเซียน และมีความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของอาเซียนมากขึ้น
1.3 จากผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสงผลตอคุณภาพผูเรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไดแก ดานการพัฒนาครู ดานการเปน
แบบอย าง และด านการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ดั ง นั้ นผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาต องมี บ ทบาทและให ค วามสํ าคั ญ ในการจั ด
สภาพแวดลอม รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน และการพัฒนาครูควบคูกันไป ทั้งนี้ตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจั ดการและเปนแบบอยางที่ ดี ใหกับครู และบุ คลากรที่ เกี่ ยวข องเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพผู เรี ยนให เป นไปตามกรอบ
คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีศึกษาการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีบทบาทในการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
2.2 ควรมีการศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับอาเซียน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
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บทคัดยอ
ปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน จําเปนตองมีการปฏิบัติเพื่อหาทางแกไขอยางจริง จัง โดยหลายฝาย
รวมมือกันในบทบาทของสถานศึกษา ครูผูสอนจึงเปนกลไกสําคัญ ซึ่งปญหาของผูเรียนที่แตกตางกันนี้ทําใหโรงเรียนราชประชานุ
เคราะหตองใชปจจัยในการจัดการปญหาพฤติกรรมของผูเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมกับแตละลักษณะพฤติกรรมเพื่อให
ผูเรียนมีพฤติกรรมตามหลักสูตร ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับปจจัยที่สงผลตอการ
ปรับพฤติกรรมผูเรียน 2) ศึกษาระดับพฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ 3)
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยเปดตารางของเครจซีและมอรแกนไดจํานวน
317 คน ใช การเที ยบสั ดส วนเพื่อหาจํ านวนผูใ หข อมูล ในแตล ะโรงเรี ยนและใชวิธีสุ มอย างง าย เครื่องมือที่ใช ในการวิจัย เป น
แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.883 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียน
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยเกี่ยวกับกลุมเพื่อน อยูในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ปจจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ปจจัยเกี่ยวกับตัวเอง
ปจจัยเกี่ยวกับชุมชน ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ปจจัยเกี่ยวกับสื่อมวลชนและสารสนเทศ ปจจัยเกี่ยวกับครอบครัว และปจจัยเกี่ยวกับ
การใช ระบบพี่ เลี้ยงในโรงเรียน ตามลํ าดับ 2) ระดั บพฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรี ยนสังกั ดสํ านักบริ หารงาน
การศึกษาพิเศษ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรมดานอารมณ อยูในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ พฤติกรรมทาง
กาย และพฤติกรรมดานเจตคติ ตามลําดับ และ 3) ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียน (X) ในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับการใชระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียน (X8) ปจจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ (X6) ปจจัยเกี่ยวกับกลุมเพื่อน
(X5) ปจจัยเกี่ยวกับสื่อมวลชนและสารสนเทศ (X7) ปจจัยเกี่ยวกับตัวเอง (X1) และปจจัยเกี่ยวกับชุมชน (X4) โดยมีประสิทธิภาพใน
การทํานายรอยละ 92.80 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยดังนี้ ̂ = 0.776 + 0.268 (X8) + 0.850 (X6) + 0.259(X5)
+ 0.450 (X7) + 0.059(X1) + 0.091 (X4) ขอเสนอแนะพบวา ปจจัยที่เกี่ยวกับกลุมเพื่อนมีความสําคัญและสงผลตอการปรับ
พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงคของนักเรียนเปนลําดับแรก และพฤติกรรมที่พึงประสงคของผูเรียนดานเจตคติอยูลําดับทายสุด จึงเห็นวา
ผูบริหาร ครูผูสอนควรมุงมั่นในการใชกิจกรรมกลุมเพื่อนของนักเรียนในการปรับพฤติกรรมที่พึงประสงคใหกับผูเรียน โดยเฉพาะดาน
เจตคติหรือใชกลุมเพื่อนสรางเจตคติ ที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางยั่งยืน
คําสําคัญ : ปจจัยที่สงผลตอการปรับพฤติกรรม, พฤติกรรมที่พงึ ประสงค
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Abstract
The problem of students’ undesirable behaviors needs serious resolution by collaboration
among various units according to the school roles. School teachers are, therefore, the significant
mechanism. Besides, the difference of students’ problems causes Rajaprajanugroh Schools to apply the
various factors proper to each type of behavior for solving those problems so that the students can have
the desirable behaviors according to the curriculum. The researcher was, therefore, interested in doing
this researcher aiming to study: 1) the level of factors affecting students’ behaviors; 2) the level of
students’ behaviors according to the standard of schools under Special Education Bureau; and 3) the
factors affecting students’ behaviors according to the standard of schools under Special Education
Bureau. The research samples were determined by using the table of Krejcie & Morgan consisting of 317
teachers of schools under Special Education Bureau, selected by using proportional and simple random
sampling methods. The research tool was a 5-level rating scale questionnaire with a 0.883 level of
reliability. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and multiple regression
analysis. The research results were as follows: 1) the factors affecting students’ behaviors were overall at
a high level. The friend group was the factor with the highest mean; whereas, the other factors with lower
means could be ranked in descending order of their means as follows: economy, students themselves,
community, school, mass media and information, family, and mentor system in schools. 2) The students’
behaviors according to the standard of schools under Special Education Bureau were at a high level both
in overall and in each aspect. The aspects of behaviors, when individually considered, could be ranked in
descending order of their means as follows: emotional behavior, physical behavior, and attitude behavior;
and 3) the factors (X) affecting behaviors of students (Y) of schools under Special Education Bureau
consisted of mentor system in schools (X8), economy (X6), friend group (X5), mass media and information
(X7), students themselves (X1), and community (X4), with predictive efficiency at 92.80% and the
regression analysis equation was as follows: ̂ = 0.776 + 0.268 (X8) + 0.850 (X6) + 0.259(X5) + 0.450 (X7) +
0.059(X1) + 0.091 (X4). Suggestions found that the friend group was the most important factor affecting the
students’ desirable behavior modification; whereas, the attitude behavior was at the lowest level. The
administrators and teachers should, therefore, keep on using friend group activities in the modification of
students’ desirable behaviors, especially attitude, or using friend group in creating sustainability of
students’ desirable attitude.
Keywords: Factors affecting behavior, desirable behaviors
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บทนํา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยไดดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผานมา แตอยางไรก็
ตาม การพัฒนาที่ผานมาตองพบกับปญหาตาง ๆ สงผลใหคุณภาพผูเรียน ยังไมเปนไปตามที่คาดหวังไว สะทอนไดอยางชัดเจนจาก
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาครูของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556 : 1) เรื่อง บทวิเคราะหสถานภาพการพัฒ นาครู
ทั้งระบบและขอเสนอแนะแนวทาง การพัฒนาครูเพื่อคุณภาพผูเรียน ไดขอคนพบที่สําคัญเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและปญหา
การพัฒนาครู สรุปได 7 ประเด็น ดังนี้ 1) ระบบการพัฒนาครูในภาพรวมของประเทศยังไมมีหนวยงานหรือเจาภาพหลักที่จะทํา
หนาที่ดูแล กํากับติดตาม วางระบบและวางแผนการพัฒนาในภาพรวม การพัฒนาครูมีหลาย หนวยงานจัดอบรม ขาดระบบ
ฐานขอมูลของครูขาดการวางแผนรวมกัน ทําใหการพัฒนาไมมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินงาน เกิดความซ้ําซอน ไมเ กิด ความ
คุมคา 2) กลไกการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาครูยังขาดกลไกใน การรวมพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง
ไมมีระบบการบริหารจัดการนิเทศติดตาม ผลที่จะชวยในการพัฒนาครู ระบบการนิเทศชวยเหลือครูยังมีความออนแอ 3) หลักสูตรการ
พัฒนาครูไมสอดคลองกับความตองการจําเปนของครู ยังขาดการวิเคราะหสภาพปญหาความตองการจําเปนในการพัฒนาครู ทํา
ให กระบวนการพั ฒนาไมตอบสนองตอ ความตองการของครู หลัก สูต รการพัฒ นาครูยัง ไมสอดคลองกั บความเป นจริ งของ
หองเรียน ฝายจัดอบรมและพัฒนาครูมักจะกําหนดหลักสูตรตามความจําเปนของตนเอง ขาดการคนหาความจําเปนในการพัฒนา
ของครูที่แทจริง 4) วิธีการและสาระการพัฒนา ครูยังใชรูปแบบ เดิมๆ ไมมีนวัตกรรมใหม ซึ่งไมตรงกับความตองการของครู การพัฒนา
ครูมีระยะเวลานอย ไมเหมาะกับเนื้อหา สวนใหญใชการบรรยายฝกอบรมและพัฒนาในหองประชุม ขาดความเชื่อมโยงกับกิจกรรม
การเรียนการสอนในหองเรียน เนนในหลักการ/ทฤษฎีมากกวาการไดลงมือปฏิบัติ จึงทําใหครูไมสามารถประยุกตใชความรูจากการ
อบรมพัฒนาได สาระจากการพั ฒนาเนนใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการสอนมากกวาดานอื่นๆ เปนการ
ฝกอบรมระยะสั้น ผลการพัฒนาไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูได 5) สถานที่จัดอบรมพัฒนา
ครู สวนใหญเนนการอบรมตามหองประชุมในโรงแรม หรือในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดึงครูออกจากหองเรียนสงผลกระทบตอการจัดการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะจะมีปญหามากในโรงเรียนที่ครูไมครบชั้น 6) ระบบการติดตามผลการพัฒนาครูของแตละหนวยงานขาด
ระบบการติดตามผลอยางตอเนื่อง สิ่งที่ปรากฏคือครูที่เขารับการอบรมทํารายงานสงผูบริหารเพื่อรับทราบเทานั้น การติดตามผลหลัง
การอบรมเพื่ อนําไปใช ใ นห องเรี ย นหรื อ ขยายผล ไม ไ ด มีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม และ 7) แรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเองของครู พบวา ครูยังขาดแรงจูงใจในการศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองเพื่อพัฒนาตนเองทั้งดานความรูและทักษะดาน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน จากผลการศึกษาวิจัยนี้ ทําใหหนวยงานตนสังกัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จึงไดมีนโยบายในการพัฒนาครูแบบใหมซึ่งคาดวาจะทําใหการพัฒนาครูประสบผลสําเร็จ
และจะสงผลตอคุณภาพผูเรียนในระยะตอไป (คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2556 : 1-3)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดโครงการพัฒนาครูที่เนนการสรางความเขมแข็งของสมรรถนะดานการ
จัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลากหลายของลักษณะและขนาดของโรงเรียนโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching ให
เปนไปตามความตองการจําเปนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาประสานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรวม
เปนคูพัฒ นาการจัด พัฒ นาใหเ นนรูป แบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน (On the job training) และใหมี
ระบบสนับ สนุนในรูป แบบการ Coaching และ Mentoring โดยใหเนนการพัฒนาเพื่อเสริมสรางจิตวิญญาณ และอุดมการณของ
ความเปนครู การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถดาน Literacy, Numeracy และ Reasoning Ability พรอมกับจัดการ
เรียนรูกับผูเรียนคือ Learning to Question, Learning to Search, Learning to Construct, Learning to Communicate,
Learning to Serve ตามระดับชั้นควบรวมกับกระบวนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามแนวทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีชื่อโครงการวา “โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสราง
ระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : 2)
ป จ จั ย โครงสร า งครอบครั ว ที่ เ ปลี ่ ย นแปลงไปเนื่องจากการแตกแยกของครอบครั วทําใหครอบครั วจํานวนหนึ่ งเป น
ครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยงสูงที่ไมสามารถทําหนาที่บ ทบาทในการดูแ ล อบรมเด็กและเยาวชนในครอบครัวตนไดดี ครอบครัวที่
มารดาหรือบิดาทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว อาจมีปญหาเศรษฐกิจที่จะเกื้อกูลบุตร การใหเวลาเพื่อดูแล อบรม สั่ง
สอนอาจไมเพียงพอ รวมทั้งการที่ครอบครัวไทยมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น จึงทําใหไมไดรับการเกื้อหนุน เชนเดียวกับ
ครอบครัวไทยดั้งเดิมที่เปนครอบครัวขยายการสนับสนุนจากสมาชิก รุนกอน เชน ปู ยา ตา ยาย ที่ชวยปลูกฝงสืบทอดคานิยมใน
การดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่น การเคารพกตัญูผูใหญจะไมไดรับการสืบทอดดังแตกอนที่มีการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวที่มีญาติและ
เครือญาติอาศัยอยูรวมกันอยางใกลชิด สังคมและหนวยงานตางๆ จึงควรเกื้อกูลแกครอบครัวที่มีปญหา เพือ่ ปองกันปญหาสังคมที่มี
แนวโนมจะเกิดขึ้นไดในอนาคต ซึ่งระบบการศึกษาและพื้นฐานครอบครัวที่มีอิทธิพลโดยตรงตอผูเรียนและเยาวชนที่เปนอนาคตของ
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ประเทศชาติ จึงเปนวาระสําคัญยิ่งของทั้งภาครัฐ บุคคลากรที่เกี่ยวของในวงการศึกษาและที่มีสวนรวมในการดูแลเยาวชน หรือแมแต
ในภาคครัวเรือนก็ ตาม การทําความเขาใจถึงสภาพปญหา และพื้ นฐานครอบครัวของผูเรียนจึงมีความจําเปนยิ่งตอการศึกษา
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาพฤติกรรมเหลานี้ (ณัฐดนัย บุตร
พลับ, 2555 : 1-2)
จากปญหาและแนวทางการแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของผูเรียน จําเปนตองมีการปฏิบัติอยางจริงจังโดยหลาย
ฝายรวมมือกันในบทบาทของสถานศึกษา หรือโรงเรียน คุณครูจึงเปนกลไกสําคัญในการแกไขปญหา อีกทั้งรุนพี่ หรือผูเรียนใน
ระดับชั้นที่สูงกวาก็ยังมีความสามารถ และศักยภาพในการรวมมือแกไขปญหาไดดวยเชนเดียวกัน วิธีปฏิบัติที่ทั้งครูและผูเรียนจะ
สามารถใช ร วมกั นเพื่ อแก ไ ขป ญ หาพฤติ กรรมที่ ไม พึ งประสงค เหล านี้ จึ งได มี การแนะนํ าให ใช วิธีการสร างระบบพี่ เ ลี้ ย ง
(Mentoring) ขึ้นภายในโรงเรียน การเปนพี่เลี้ยง (Mentor) เปนการใหผูที่มีความรูค วามสามารถ หรือเปนที่ย อมรับ ไมวาจะ
เปนคุณครูที่ปรึกษา คุณครูทั่วไป หรือรุนพี่ใหคําปรึกษาและแนะแนวชวยเหลือผูเรียนหรือรุนนอง (Mentee) ในเรื่องที่เป น
ประโยชนตอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหรือ เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนยิ่งขึ้น (บุษบากร สุวรรณเกศา, 2555 : 12)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห สังกัดสํานักบริหารงานการพิเศษเปนโรงเรียนภายใตกระทรวงศึกษาธิการ มีหลักการจัดการศึกษา
และวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยเนน การปลูกฝงใหผูเรียนมี
จิตสํานึกในความเปนไทย และรูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ชวยเหลือเด็กดอยโอกาส
หรือเด็กที่อยูในสภาวะยากลําบากใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาผูเรียนซึ่ง เปนผูดอยโอกาสใหมีพื้น
ฐานความรูความสามารถที่จําเปน เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดมคี วามรูคูคุณธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายบานเมือง รูจัก
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกั น และสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมี คุณภาพ สามารถเปนผู นําชุมชนและเป น
สื่อกลางระหวางรัฐกับชุมชนได รวมทั้งรูปแบบและวิธีการศึกษาสงเคราะหในลักษณะใหผูเรียนเขาอยูประจําในโรงเรียน รัฐจัดสรร
งบประมาณเปนคาอาหาร เสื้อผา และวัสดุการศึกษาและคาใชจายในชีวิตประจําวันใหทั้งหมด ซึ่งสวนใหญมุงเนนการจัดการสอนให
ผูเรียนมีความรูและประสบการณทางดานวิชาชีพ เนนใหเด็กดอยโอกาสไดฝกฝนงาน อาชีพ และฝกปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดานตางๆ เพื่อใหมีทักษะในการดํารงชีวิตเมื่อจบการศึกษาไปแลวโดยคุณสมบัติของผูเรียนที่สามารถเขารับการศึกษาภายใน
โรงเรียนแหงนี้ จะตองเปนกลุมเด็กที่ดอยโอกาส 10 ประเภท ซึ่งหมายถึงเด็กและเยาวชนที่มีปญ หาและมีอุป สรรคตอการ
ไดรับการบริการทางการศึกษาที่เกิดจากความเสียเปรียบ เนื่องจากความแตกตางในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชน เด็กถูก
บังคับใหขายแรงงาน เด็กเรรอน เด็กที่อยูในธุรกิจบริการทางเพศ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ถูกทํารายทารุณทางรางกาย เด็กยากจนมาก
เปนพิเศษ เด็กในชนกลุมนอย เด็กที่มีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส เด็กในสถานพินิจและคุ ม ครอง
และนําส ง เข าศึ กษาเล าเรี ย นในโรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห ทํา ให ผู เ รี ย นในโรงเรี ย น ราชประชานุเ คราะหทุกคนมี
ปญหาของตนเองและ มีพฤติกรรมที่แตกตางกันเปนพื้นฐานและโรงเรีย นราชประชานุเคราะหตองจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรปกติและมุงพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรเชนเดียวกัน ซึ่งจากพื้นฐานปญหาของผูเรียนที่แตกตาง
กันนี้ทําใหโรงเรียนราชประชานุเคราะหตองใชปจจัยในการจัดการปญหาพฤติกรรมของผูเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมกับแตละ
ลักษณะพฤติกรรมเพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรมตามหลักสูตรและความมุงหวังของสังคม (โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ, 2558 : 1-2)
จากปญหาและความสํ าคัญดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่ สงผลตอพฤติ กรรมของผูเ รีย นในโรงเรีย น
สัง กัด สํา นักบริห ารงานการพิเ ศษ เพื่อ นํา ข อ มู ล มาใ ช ใ นการ แ ก ป ญ ห าพ ฤ ติ ก ร ร มที่ ไ ม พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค ของผู เรียนใน
โรงเรียน และใหผูเรียนสามารถเรียนรูและดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดและสามารถดํารงชีวิตในสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกไดและสามารถปฏิบัติตนตามหนาที่ของเยาวชนที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ รักชาติ
ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริตมีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ โดยการวิจัย
ในครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก 3 ดาน ประกอบดวย 1) พฤติกรรมทางกาย 2) พฤติกรรมดานอารมณ
และ 3) พฤติกรรมดานเจตคติเพื่อการเปนคนดีของสังคม เปนคนเกง และเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพของสังคมตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก โรงเรียนในสัง กัด สํานักบริห ารงานการศึกษาพิเ ศษ จํานวน 50 โรงเรียน เปน
หนวยวิเคราะห โดยประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอน จํานวน 1,775 คน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการ
พิเศษ ในปการศึกษา 2557- 2558 จาก 50 โรงเรียน (ขอมูลจากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2558 : 3-4)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดจากการเปดตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610)
จากจํานวน 50 โรงเรียน ไดจํานวน 44 โรงเรียน และเปดตารางกําหนดผูใหขอมูล จากครูผูสอน จํานวน 1,775 คน ไดกลุ ม
ตัวอยาง 317 คน ใชการเทียบสัดสวนเพื่อหาจํานวนผูใหขอมูลในแตละโรงเรียนและใชวิธีสุมอยางง าย (simple random
sampling) เพื่อกําหนดบุคคลผูตอบแบบสอบถาม
2. ตัวแปรที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาตัวแปรตนและตัวแปรตาม รายละเอียดดังนี้
2.1 ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ประกอบดวย ปจจัยเกี่ยวกับตัวเอง ปจจัยเกี่ยวกับครอบครัว ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ปจจัยเกี่ยวกับชุมชน ปจจัยเกี่ยวกับ
กลุมเพื่อน ปจจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ปจจัยเกี่ยวกับสื่อมวลชนและสารสนเทศและปจจัยเกี่ยวกับการใชระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียน
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมของผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการพิเศษ ประกอบดวย พฤติกรรมทาง
กาย พฤติกรรมดานอารมณ และพฤติกรรมดานเจตคติ
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน
ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
จํานวน 3 ขอประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานะ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียน
ตามมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 43 ขอ และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึง
ประสงคของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 20 ขอ ลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3
เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาของ ลิเคิรท (Likert's Rating Scale) โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ตาม
แนวคิดของเบสท Best, 1977 : 174 อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2553 : 107) ไดแก 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 =
นอย, 1 =นอยที่สุด
4. การสรางเครื่องมือในการศึกษา
ผูวิจัยศึกษาแนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับป จจัยที่มีผลตอพฤติ กรรม และพฤติกรรมของเยาวชนตามวัตถุ ประสงค และ
กรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อกําหนดนิยามศัพทเฉพาะเพื่อสรางแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ใหสอดคลองกับ
กรอบแนวคิด วัตถุประสงค และขอคําถามของการวิจัย แลวนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อขอ
คําแนะนําตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไขใหตรงกับขอบขายและเนื้อหาที่กําหนด จากนั้นนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว
ไปใหผเู ชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความถูกตองของเนื้อหา (Content) และวิเคราะหหาคาดัชนีความ
สอดคลองของเนื้อหาดวยคา (IOC) (Index of Item Objective. Congruence) ดวยเกณฑ .66 ขึ้นไป ไดคา IOC ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเทากับ 1.00 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูในโรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 1 โรงเรียน จํานวน 30 คน เพื่อนํามาใชในการหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้มีคา alpha = .883 จากนั้นนําแบบสอบถาม
ที่สมบูรณไปใชเก็บขอมูลตอไป
5. การวิเคราะหขอมูล
5.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
5.2 วิเคราะหแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมนักเรียนและระดับพฤติกรรมของผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.3 วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการมีพฤติกรรมของผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยใช
สถิติการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Stepwise Simple Regression Analysis)
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ผลการวิจัย
1. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผู เรียนในโรงเรียนสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1. ปจจัยเกี่ยวกับตัวเอง
2. ปจจัยเกี่ยวกับครอบครัว
3. ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน
4. ปจจัยเกี่ยวกับชุมชน
5. ปจจัยเกี่ยวกับกลุมเพื่อน
6. ปจจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
7. ปจจัยเกี่ยวกับสื่อมวลชนและสารสนเทศ
8. ปจจัยเกี่ยวกับการใชระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียน
เฉลี่ย

X

S.D.

ระดับ

อันดับ

3.68
3.45
3.60
3.66
3.86
3.71
3.47
3.28
3.83

0.56
0.52
0.59
0.45
0.61
0.70
0.65
0.56
0.43

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3
7
5
4
1
2
6
8

จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X= 3.83, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา ดานที่อยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ปจจัยเกี่ยวกับกลุมเพื่อน ( X = 3.86, S.D. = 0.61) รองลงมาคือปจจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ( X = 3.71, S.D. = 0.70) ปจจัย
เกี่ยวกับตัวเอง ( X= 3.68, S.D. = 0.56) ปจจัยเกี่ยวกับชุมชน ( X= 3.66, S.D. = 0.45) ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ( X= 3.60, S.D. =
0.59) และดานที่อยูในระดับปานกลางคือ ปจจัยเกี่ยวกับสื่อมวลชนและสารสนเทศ ( X = 3.47, S.D. = 0.65) ปจจัยเกี่ยวกับ
ครอบครัว ( X = 3.45, S.D. = 0.52) และปจจัยเกี่ยวกับการใชระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียน ( X = 3.28, S.D. = 0.56) ตามลําดับ
2. พฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
พฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรียน
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1. พฤติกรรมทางกาย
2. พฤติกรรมดานอารมณ
3. พฤติกรรมดานเจตคติ
เฉลี่ย

X

S.D.

ระดับ

อันดับ

3.91
4.03
3.56
3.72

0.42
0.63
0.74
0.48

มาก
มาก
มาก
มาก

2
1
3

จากตารางที่ 2 พบวา ระดับพฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X= 3.72, S.D. = 0.48) เมื่อพิจาณาแยกเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ พฤติกรรมดานอารมณ ( X=4.03, S.D.= 0.63) รองลงมาคือ พฤติกรรมทางกาย ( X = 3.91, S.D. = 0.42) และ
พฤติกรรมดานเจตคติ ( X = 3.56, S.D. = 0.74) ตามลําดับ
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3. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 3 ค าน้ํ าหนั กความสํ าคั ญของป จ จั ยที่ ส งผลต อ พฤติ ก รรมของผู เ รี ยนตามมาตรฐานในโรงเรี ยนสั งกั ด สํ านั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา
สมการตามลําดับความสําคัญ
ปจจัยเกี่ยวกับการใชระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียน(X8)
ปจจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ(X6)
ปจจัยเกี่ยวกับกลุมเพื่อน (X5)
ปจจัยเกี่ยวกับสื่อมวลชนและสารสนเทศ(X7)
ปจจัยเกี่ยวกับตัวเอง (X1)
ปจจัยเกี่ยวกับชุมชน(X4)
คาคงที่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R 2 )
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว
ความคลาดเคลื่อนในการทํานาย
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

B

S.E.



t

Sig

0.268
0.850
0.259
0.450
0.059
0.091

0.064
0.075
0.026
0.064
0.018
0.037

0.290
1.242
0.329
0.747
0.069
0.087

4.217
11.324
9.774
7.069
3.359
2.491
0.776
0.963
0.928
0.927
0.13070

0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**

จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับการใชระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียน (X8) โดยมีคาน้ําหนักเทากับ 0.268 ปจจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ(X6) โดยมีคาน้ําหนัก
เทากับ 0.850 ปจจัยเกี่ยวกับกลุมเพื่อน (X5) โดยมีคาน้ําหนักเทากับ 0.259 ปจจัยเกี่ยวกับสื่อมวลชนและสารสนเทศ (X7) โดยมีคา
น้ําหนักเทากับ 0.450 ปจจัยเกี่ยวกับตัวเอง (X1) โดยมีคาน้ําหนักเทากับ 0.059 และปจจัยเกี่ยวกับชุมชน (X4) โดยมีคาน้ําหนัก
เทากับ 0.091 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.963 ประสิทธิภาพในการทํานาย รอยละ 92.80 คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการทํานาย รอยละ 13.07 โดยสามารถสรางสมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบไดดังนี้
0.850 (X6) + 0.259(X5) + 0.450 (X7) + 0.059(X1) + 0.091 (X4)



Y= 0.776 + 0.268 (X8) +

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการพิเศษ นํามาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคดังนี้
1. ระดับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดานพบวาดานที่อยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ปจจัยเกี่ยวกับ
กลุมเพื่อน รองลงมาคือ ปจจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ปจจัยเกี่ยวกับตัวเอง ปจจัยเกี่ยวกับชุมชน ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน และดานที่อยูใน
ระดับปานกลางคือ ปจจัยเกี่ยวกับสื่อมวลชนและสารสนเทศ ปจจัยเกี่ยวกับครอบครัว และปจจัยเกี่ยวกับการใชระบบพี่เลี้ยงใน
โรงเรียน ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีชวง
อายุที่เขาเปนวัยรุนสงผลทําใหปจจัยเกี่ยวกับกลุมเพื่อนมีผลกับพฤติกรรม เพราะวาวัยรุนเปนวัยทีต่ ิดเพื่อน และอาจคิดวาเพื่อนเขา
กับตนมากที่สุด รวมทั้งตองการอยูกับเพื่อนรุนเดียวกัน เพราะคิดและเห็นดวยในเรื่องเดียวกัน ไมขัดแยงหรือการอยูกับเพื่อนทําให
รูสึกอิสระ จึงสงผลทําใหครูมีระดับความคิดเห็นวาปจจัยในกลุมเพื่อนจะมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียนชวงที่เขาสูเปนวัยรุนมากเปน
ลําดับแรก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราพร เพชรดํา, ไพบูลย แยมกสิกร และคณะ (2554 : 49-52) ไดศึกษาปจจัยเสี่ยงที่มีผล
ตอพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก พบวา โดยรวมนักเรียน มีระดับความคิดเห็น
ตอปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยรวมอยูในระดับมาก
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เมื่อพิจารณาระดับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เปนรายดานพบวา มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้
1.1 ปจจัยเกี่ยวกับกลุมเพื่อน ครูมีความคิดเห็นเปนลําดับที่ 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ชุมชมที่มีแหลงอบายมุขสงผลทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมไมเอาใจใสดูแล
ตนเอง รองลงมาคือ เมื่อเขากับกลุมเพื่อนไมไดสงผลทําใหนักเรียนอยากหยุดเรียนหรือลาออก นักเรียนถูกเพื่อนขมขู ทํารายรางกาย
และกรรโชกทรัพย สงผลทําใหนักเรียนอยากหยุดเรียนหรือลาออก และขอที่อยูในระดับปานกลางคือ ในกลุมเพื่อนนักเรียนมีการสูบ
บุหรี่ ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมเลียนแบบ สวนกลุมเพื่อนนักเรียน มีการยอมรับการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ทําใหนักเรียนมี
พฤติกรรมเลียนแบบ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนกําลังเขาสูวัยรุน จึงทําใหตองการอยูกับเพื่อนรุนเดียวกัน
เพราะการไดอยูกับเพื่อทําใหเด็กรูสึกอิสระจากพอแมได ซึ่งเด็กวัยรุนชอบเชื่อเพื่อนมากกวาพอแม ซึ่งการอยูกับเพื่อนจะรูสึกวา
ตัวเองมีเอกลักษณคนหาตัวตนไดโดยไมถูกจํากัดกรอบ ซึ่งอยูกับเพื่อนๆ จะชวยเสริมสรางความมั่นใจในการลงมือทําเรื่องตางๆ ไม
วาดีหรือราย ดังนั้นจึ งทําใหครู มีความเห็ นวาปจจัยเกี่ยวกับกลุ มเพื่อนมีผลตอพฤติกรรมนักเรียนในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกั บ
งานวิจัยสายสุดา สุขแสง (2558) ไดศึกษาปจจัยที่อิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงใชสารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนใน
จังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยดานกลุมเพื่อน และปจจัยดานครอบครัว อยูในระดับมาก สวนปจจัยดานความรูอ ยูในระดับปานกลาง
นักเรียนมีพฤติกรรมเสีย่ งใชยาเสพติดอยูในระดับนอย และปจจัยดานกลุมเพื่อนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงใชสารเสพติดของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดสงขลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนปจจัยดานครอบครัวและความรูมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงใชสารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดสงขลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งปจจัยดานกลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอ พฤติกรรมเสี่ยงใชสารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัด
สงขลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถทํานายพยากรณไดรอยละ 16.10
1.2 ปจจัยเกี่ยวกับการใชระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียน ครูมีความคิดเห็นเปนลําดับสุดทาย โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การใชระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียนสงผลทําให
นักเรียนมีทัศนคติที่ดี รองลงมาคือ การใชระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียนส งผลทําใหนักเรียนมีการปรับพฤติกรรมทางเจตคติที่ดีและ
เหมาะสม ขอที่อยูในระดับปานกลางคือ การใชระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียนสงผลทําใหนักเรียนวุฒิภาวะทางอารมณเหมาะสม พี่เลี้ยงที่
สามารถใหคําปรึกษาแกสงผลทําใหนักเรียนมีบุคลิกภาพเหมาะสม การใชระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียนสงผลทําใหนักเรียนมีการปรับ
พฤติกรรมทางกายที่เหมาะสม สวนพี่เลี้ยงที่เปนนักเรียนในระดับชั้นที่ สูงกวาที่มีความประพฤติดี เปนตัวอย างที่ดี สงผลทําให
นักเรียนมีพฤติกรรมตามแบบอยางที่ดี มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาระบบพีเ่ ลี้ยงในโรงเรียนเปนกลยุทธในการกระตุน
ใหนักเรียนมีการปรับพฤติกรรมใหดีขึ้นได จึงทําใหครูมีความคิดเห็นตอปจจัยระบบพี่เลี้ยงวาการใชระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียนสงผลทํา
ใหนักเรียนมีทัศนคติ เจตคติที่ดีตอเพื่อน ครู และโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเชาและคณะ (Chao et al., 1997) ไดศึกษา
เปรียบเทียบสัมพันธภาพของระบบพี่เลี้ยงอยางไมเปนทางการกับระบบพี่เลี้ยงอยางเปนทางการ ผลการศึกษาพบวา พี่เลี้ยงมีอิทธิพล
ตอแรงจูงใจภายในตอความพึงพอใจในงานและสังคมประกิตในองคการ การเปรียบเทียบสัมพันธภาพ พบวา ผูดูแลในระบบพี่เลี้ยง
อยางเปนทางการ มีความคิดเห็นตอระบบพี่เลี้ยงอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยที่เกี่ยวของกับการสรางสัมพันธภาพโดยการมีพี่ เลี้ยง
สงผลทําใหผูรับการดูแลมีทักษะและความสามารถในงาน
2. ระดับพฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรีย นสัง กัด สํานักบริห ารงานการศึก ษาพิเ ศษ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจาณาแยกเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ พฤติกรรมดานอารมณ รองลงมา
คือ พฤติกรรมทางกาย และพฤติกรรมดานเจตคติ ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนอาจมีความตองการปรับพฤติกรรมของ
ตนเองเพื่อใหมี ความเหมาะสมโดยใหความสําคัญกับการปรับพฤติกรรมดานอารมณมากที่สุด จึ งทําใหครูมีความเห็นวานักเรียน
ตองการปรับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมใหตนเองมีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของชัยยงค จันทรโสดา (2550 :
51-52) การพัฒนา การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย พบวา ปรับพฤติกรรมของนักเรียน 3 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายดาน พฤติกรรมทางกาย
พฤติกรรมดานอารมณ และพฤติกรรมดานเจตคติ
เมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนรายดานพบวา
มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้
2.1 พฤติกรรมดานอารมณ มีระดับพฤติกรรมของนักเรียนเปนลําดับแรก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนมีพฤติกรรมไมโกรธงาย ไมฉุนเฉียว ไมใชอารมณ
เมื่อไดรับการใชระบบพี่เลี้ยงภายในโรงเรียน รองลงมาคือ นักเรียนมีเหตุผลเพิ่มขึ้น เมื่อไดรับการใชระบบพี่เลี้ยงภายในโรงเรียน
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นักเรียนควบคุมอารมณตนเองได เมื่อไดรบั การใชระบบพี่เลี้ยงภายในโรงเรียน นักเรียนรูจักระงับอารมณ เมื่อไดรับการใชระบบพี่
เลี้ยงภายในโรงเรียน นักเรียนมีเขมแข็งมากขึ้นเมื่อไดรับการใชระบบพี่เลี้ยงภายในโรงเรียน สวนนักเรียนมีพฤติกรรมอารมณที่ไม
รุนแรง ไมทะเลาะวิวาทเมื่อไดรับการใชระบบพี่เลีย้ งภายในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาอารมณของนักเรียน
ในแตละครและในแตละวันจะมีอารมณตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย อาจจะเปนความพึงพอใจ ความโกรธ ความราเริง ความเจ็บปวด ความ
ผิดหวัง เพราะตลอดเวลาที่บุคคลอยูในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ซึ่งจะอยูภายใตสิ่งเรา และประสบการณของนักเรียนที่มีอยูทํา
ใหอารมณแปรเปลี่ยนไปมา ซึ่งอารมณในลักษณะดังกลาวนี้จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมนักเรียน ซึ่งการที่โรงเรียนไดมีการใชระบบพี่
เลี้ยงดูแลนักเรียนสงผลทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมไมโกรธงายไมฉุนเฉียว ไมใชอารมณ เมื่อไดรับการใชระบบพี่เลี้ยงภายในโรงเรียน
จึงสงผลทําใหนักเรียนมีการปรับพฤติกรรมทางอารมณมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของชัย ยงค จันทรโ สดา (2550 : 5152) การพัฒนาการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม อําเภอประโคนชัย
จังหวั ดบุ รี รั มย พบวา การปรั บพฤติ กรรมของนั กเรี ย นดานอารมณ อยู ในระดั บมาก โดยนั กเรี ยนกลุ มเป าหมายสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมีสัมมาคารวะ มีกิริยามารยาทที่สุภาพ ไมแสดงกิริยากาวราว เมื่อครูวากลาวตักเตือนก็แสดงกิริยารับฟง
ดวยอาการสงบ
2.2 พฤติกรรมดานเจตคติ มีระดับพฤติกรรมของนักเรี ยน เป นลํ าดั บสุดทาย โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีเจตคติที่ดีตอบรรยากาศภายในโรงเรียน รองลงมา
คือ มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนในหองเรียนและในโรงเรียน ขอที่อยูในระดับปานกลาง คือ มีเ จตคติที่ดีตอเพื่อนในหองเรีย นและใน
โรงเรียน นักเรียนมีเจตคติ ที่ดีตอครูผูสอน มีเจตคติที่ดีต อวิธีการสอนของครูในการส งเสริมในจัดกิ จกรรม สวนมีเจตคติที่ดีต อ
บรรยากาศภายในหองเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กอนที่นักเรียนจะไดรับการดูแลจากระบบพี่เลี้ยงใน
โรงเรียน นักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอบรรยากาศภายในโรงเรียนในหองเรียน รวมทั้งตอครูผูสอนหรือวิธีการสอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและเมื่อหลังการที่ไดรับการดูแลระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียนจึงสงผลทําใหนักเรียนมีการปรับพฤติกรรมดานเจตคติมาก
ขึ้น โดยใหความสําคัญกับการปรับเจตคติที่ดีตอบรรยากาศภายในโรงเรียน รองลงมาคือ มีเจตคติที่ดีตอเพื่อนในหองเรียนและใน
โรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยยงค จันทรโสดา (2550 : 51-52) การพัฒนา การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคของนักเรียนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย พบวา กอนการพัฒนาดําเนินงานเพื่อแกไข
ปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน งานกิจการนักเรียนขาดการวิเคราะหปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน
และหลังการพัฒนา การปรับพฤติกรรมดานเจตคติ อยูในระดับมาก ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมที่ดีของนักเรียน คือ ดานตัวนักเรียน
และดานโรงเรียนและครูผูสอน สงผลทําใหนักเรียนมีการการปรับพฤติกรรมดานเจตคติ
3. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนตามมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไดแก ปจจัย
เกี่ยวกับการใชระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียน ปจจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ปจจัยเกี่ยวกับกลุมเพื่อน ปจจัยเกี่ยวกับสื่อมวลชนและสารสนเทศ
ปจจัยเกี่ยวกับตัวเอง และปจจัยเกี่ยวกับชุมชน มีประสิทธิภาพในการทํานายรอยละ 92.80 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการใชระบบพี่เลี้ยง
ในโรงเรียน เปนกระบวนการกระตุนใหนักเรียนมีการปรับพฤติกรรมตนเองตามแบบอยางที่ดี หรืออาจเปนเพราะวาบุคคลที่เปนพี่
เลี้ยง ในโรงเรียนมีการคบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียนใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสม จึงทําใหปจจัยระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียนเปนปจจัยที่มี
ผลตอพฤติกรรมของนักเรียนมากที่สุด และสวนปจจัยอื่นๆ ก็รองลงมาตามลําดับ แตจากผลการวิจัยจะเห็นไดวาทุกปจจัยก็สงผลตอ
พฤติกรรมของนักเรียน แตปจจัยระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียนจะเปนปจจัยที่จะทําใหนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมพึง ประสงค มีการปรับ
พฤติกรรมทั้งทางดานกาย ดานอารมณ และดานเจคติของนักเรียนที่มีตอเพื่อนครู และบรรยากาศในโรงเรียนอยูในระดับสูง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของทิพยวรรณ สุขใจรุงวัฒนา (2552 : 45-51) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับ
ของพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรม การเรียนที่ดีอยูในระดับปานกลาง 2) ปจจัยสภาพแวดลอมทาง
สังคมและปจจัยทางจิตวิทยาเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียน สามารถทํานายพฤติกรรมการเรียนที่ดีของ
นักเรียน พบวา การตระหนักรูดานการเรียน บรรยากาศทางการเรียนและการสนับสนุนของครอบครัว ไดรับคัดเลือกเขาสมการ เปน
ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 และลําดับที่ 3 ตามลําดับ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการเรียนที่ดี รอยละ 41.3 และ
สอดคล องกับงานวิจัยของภาคภู มิ อิ่มสอาด (2555 : 56-61) ได ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักเรี ยน ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคอางทอง พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (X1) ปจจัยดานความเชื่ออํานาจในตน (X2)
ปจจัยดานลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตนเอง (X3) และปจจัยดานสภาพชุมชน (X4) สามารถพยากรณความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปจจัยดานการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (X5) สามารถพยากรณความมี
วินัยในตนเองของนักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถพยากรณความมีวินัยในตนเองไดรอยละ 62.20
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ขอเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะเปน 2 สวน ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 ผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห ควรมีการวางแผนการพัฒนารูปแบบระบบการใชพี่เลี้ยงในโรงเรียนเพื่อการ
ดูแลและเอาใจใสนักเรียนใหมีพฤติกรรมทั้งทางดานกาย ดานอารมณ และดานเจตคติที่ดีตอบรรยากาศในโรงเรียน รวมถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนสอนของครู ซึ่งสามารถสงผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดีขึ้น รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเปนไป
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนได
1.2 ผูบริหารควรสนับสนุนใหครูไดมีการสํารวจขอมูลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไมเหมาะสม มาวางแผนการปรับพฤติกรรม
นักเรียนเปนรายบุคคล รวมทั้งเพื่อหาสาเหตุที่แทจริงวานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม แทจริงแลวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อได
นําขอมูลมาวางแผนการปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนใหเหมาะสมมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห
สังกัดสํานักบริหารงานการพิเศษ
2.2 การศึกษาแนวทางการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห สังกัดสํานัก
บริหารงานการพิเศษ
เอกสารอางอิง
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. (2556). รายงานการวิจัย การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง
Coaching and Mentoring สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1. นครราชสีมา : โครงการพัฒนา
ครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring โดยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รวมกับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1.
Faculty of Education Nakhon Ratchasima Rajabhat University. (2013). Research report Teacher development
process by creating a mentoring system Coaching and Mentoring of Nakhon Ratchasima Primary
Educational Service Area Office 1. Nakhon Ratchasima: Teacher development process by creating a
mentoring system Coaching and Mentoring by Faculty of Education Nakhon Ratchasima Rajabhat University
together with Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 1.
จิราพร เพชรดํา ไพบูลย แยมกสิกร และคณะ. (2554). ปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก. นครนายก : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก.
Jiraporn Phetdum, Paiboon Yamcasrikon and others. (2011). Risk factors affecting deviant behavior of
students in junior high. A case study of Nakhon Nayok. Nakhon Nayok: Cultural Office Nakhon
Nayok Province.
ชัยยงค จันทรโสดา. (2550). การพัฒนาการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนแสลง
โทนพิทยาคม อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย. วิทยานิพนธการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Chaiyong Junsoda. (2007). Development operations to fix the problem behavior, unwanted tones High
school student slang in Prakonchai District, Buriram Province. Thesis Master of Education in Educational
Administration of Mahasarakham University.
ณัฐดนัย บุตรพลับ. (2555). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของครูและนักเรียนในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใน
ชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนตน: การวิจัยกรณีศึกษา. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Natdanai Butplub. (2012). Participatory action research of teacher and students for reducing
students’ classroom undesirable behaviors of lower-secondary school students : a case study
research. Thesis Master of Education Program of Chulalongkorn University.

968

ทิพยวรรณ สุขใจรุงวัฒนา. (2552). ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Tippawan Sukjairungwattana. (2009). A study of factors influencing to well learning behavior of
Mathayomsuksa 3 Students Under Office of the Private Education Commission in Nakhon
Pathom Province. Thesis Master of Education Department of Education Foundations, Silpakorn
University.
บุษบากร สุวรรณเกศา. (2555). ผลของการใชโปรแกรมเช็คอิน/เช็คเอาทเพื่อปรับลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนที่มีความตองการพิเศษ. วิทยานิพนธครุศาสตร มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Budsabakon Suwanakasa. (2012). Effects of using check in/check out program to reduce undesirable
behaviors of lower secondary school students with special needs. Thesis Master of Education
Program of Chulalongkorn University.
ภาคภูมิ อิ่มสะอาด. (2555). ปจจัยที่สงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคอางทอง. วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
Parkpoom Imsard. (2013). Factors effecting on self-descipline of vocational certificate student at
Angtong technical college. Thesis Master of Industrial Education in Research and Evaluation, King
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
ยุทธ ไกยวรรณ. (2553). พื้นฐานการวิจัย. กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ.
Yuth Kaiyawan. (2010). Introduction. Bangkok: Optional Media Center Bangkok.
สายสุดา สุขแสง. (2558). ปจจัยที่อิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงใชสารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัด
สงขลา. สงขลา : งานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลา.
Saisuda Suksang. (2015). Factors that influence substance use risk behaviors of middle school students of
Songkhla Province. Songkhla: Research of Songkhla University.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2556). บทวิเคราะหสถานภาพการพัฒนาครูทั้งระบบและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ครูเพื่อคุณภาพผูเรียน. กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา.
Office of the Education Council. (2013). Analysis of the Status of Teachers and the guidance of teacher
quality for learners. Bangkok: Teachers’ trade organization.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). คูมือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.
Office of The Basic Education Commission. (2015). Guide the development of curriculum and instruction.
Bangkok: Agricultural cooperative printing demonstrations of Thai co., Ltd.
Chao, Q. M., Rothenberg M, Solano R, Roman G, Terzaghi W, Ecker JR. (1997). Activation of the ethylene gas
response pathway in Arabidopsis by the nuclear protein ETHYLENE‐INSENSITIVE3 and related proteins.
Cell 89, 1133-1144.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and
Psychological Measurement, 30(3) : 607-610.

969

การตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
กมล สการะเศรณี และอภิวรรตน กรมเมือง
คณะการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
email: kamonyok0009@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ
แท็กซี่ ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่ใชบริการแท็กซี่ผาน
โมบายแอพพลิเคชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทําการสุมแบบหลายขั้นตอน และการสุมตัวอยางแบบสะดวกของผูบริ โภคที่
ใช บริ การแท็ กซี่ผ านโมบายแอพพลิเ คชั่ น ในเขตกรงเทพมหานคร จํ านวน 390 ตั วอยาง และเก็บ รวบรวมขอมูล โดยใช
แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 เครื่องมือทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนา
(คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และการวิเคราะห Multiple Linear Regression ผลการวิจัยพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.60 มีอายุมากกวา 20 – 35 ป รอยละ 74.40 สถานภาพ
โสด รอยละ 86.62 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดรอยละ 69.20 อาชีพเปนนักเรียนและนักศึกษา รอยละ
46.90 และสวนใหญมีรายไดนอยกวาหรือ 15,000 บาท/เดือน รอยละ 44.40 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยทางดาน
สวนประสมทางการตลาด ซึ่ ง ได แก ป จจั ยด านผลิ ตภั ณฑ ด านราคา ด านช องทางการจั ด จํ าหน าย ด านบุ ค คล และด าน
กระบวนการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเชิงบวกที่ระดับ
นั ย สํ าคั ญ 0.01 นอกจากนี้ ตั วแปรดั ง กล าวสามารถอธิ บ ายความสั ม พั นธ ที่ มี ต อการตั ด สิ นใจใช บ ริ การแท็ กซี่ ผ านโมบาย
แอพพลิ เคชั่ น ในเขตกรุง เทพมหานคร ไดถึ ง รอยละ 64.40 ข อเสนอแนะจากการทํ าวิจัย ผูใ ห บริ การแท็ กซี่ผ านโมบาย
แอพพลิเ คชั่ นนั้ นควรให ค วามสํ าคัญ กั บ การพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่นให มาก เพราะมีค วามสํ าคั ญ ที่จะทํ าให ผู ใ ชบ ริ การแท็ กซี่
ตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่นไดมากขึ้นในอนาคต
คําสําคัญ: การใชบริการแท็กซีผ่ านโมบายแอพพลิเคชั่น, สมารทโฟน, แอพพลิเคชั่น, โมบายแอพพลิเคชั่น, พฤติกรรมการใช
บริการ, สวนประสมทางการตลาดบริการ
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Abstract
This research aimed to study the marketing mix factors influencing people to use taxi services via
mobile application in Bangkok. The samples of this study were consumers who used the application for
taxi services in Bangkok. Multi-stage Sampling and Convenient Random Sampling were used for selecting
390 samples. The data were collected by using questionnaire with a 0.95 reliability. Descriptive statistic
(Percentage, Arithmetic Mean, and Standard Deviation) and Multiple Linear Regression were used to
analyze the data. The research found that majority of taxi users were women (63.60 percent), aged
between 20 - 35 (74.40Percent), single status (86.20 Percent), graduated with a Bachelors Degree (69.20
Percent), students (46.90 Percent) and earn less than 15,000 Thai Baht (44.40 Percent). According to the
hypotheses testing, the taxi’s user decision whether to use the mobile application service regarding to the
Marketing mix factors in terms of product, price, place, people, and process (99% confident interval). In
addition, such factors could be explained the relation of consumers in Bangkok to taxi service by mobile
application at 64.40 percent. According to the taxi mobile application suppliers research, we should
concentrate with application development, because it will be easier to decide to use the application and
also will be many huge benefits in the future.
Key words: Use service taxi by mobile applications, Smart Phones, Application, Mobile Application,
Behavior Services, and Marketing Mix Services
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บทนํา
ในปจจุบันกรุงเทพมหานครเปนเมืองแหงการทองเที่ยว และเปนเมืองแหงเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ทําให
มีจํานวนประชากรที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครมีเปนจํานวนมากจึงทําใหการคมนาคมนั้นมีความสําคัญ โดยภาครัฐไดพัฒนา
ระบบขนสงสาธารณะตางๆ ไดแก รถตูโดยสารปรับอากาศ รถไฟฟาบีทีเอส รถไฟฟาใตดิน รถสองแถว รถแท็กซี่ เปนตน เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ต างๆ ระบบขนส งสาธารณะที่เปนที่นิยมมากที่สุด นั้นคือ รถแท็กซี่ ซึ่งรถ
แท็กซี่ เปนรถโดยสารที่ใหบริการคมนาคมขนสงในเขตกรุงเทพมหานครอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ตอบสนองตอความตองการเดินทาง
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครไดเปนอยางดี [11] เพราะรถแท็กซี่นั้นจะมีการใหบริการคลายกับรถสวนตัวมากที่สุด
สามารถ รับ-สง ผูโดยสารถึงที่หมายปลายทางไดอยางรวดเร็ว ถึงแมเวลาที่หมายนั้นจะไมมีรถประจําทางผานก็ตาม ซึ่งมีความ
สะดวกสบายมากกวาการขนสงสาธารณะชนิดอื่นๆ ทั้งนี้รถแท็กซี่ยังสามารถใชบริการเชื่อมตอกับระบบขนสงอยางอื่น ไดแก
ระบบโครงขายของถนน ระบบทางรถไฟ ระบบทางน้ํา และระบบทางอากาศ ทําใหมีผูใชบริการแท็กซี่เปนจํานวนมาก ซึ่ ง
แท็กซี่ที่ใหบริการในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวน 103,881 คัน [2] โดยผูใหบริการแท็กซี่จะเปนบริษัทเอกชนทั้งหมด โดย
เป นรถของสหกรณ แ ท็กซี่ หรือเปนรถแท็ กซี่ ของตัวเอง ทําใหภ าครั ฐเข าไปควบคุม ดูแ ลได ย ากในเรื่ องของมาตรฐานการ
ใหบริการ จึงทําใหเกิดปญหารองเรียนมายังศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ ปญหาที่พบมากที่สุดก็คือ การที่แท็กซี่ปฏิเสธ
ไมรับผูโดยสาร คิดเปนรอยละ 37.10% จากผูรองเรียนทั้ง หมด 33,718 คน [3] โดยทางกฎหมายหากแท็กซี่ปฏิเสธไมรั บ
ผูโดยสารไดระบุไววา ผูขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไมรับจางบรรทุกคนโดยสารโดยไมมีเหตุอันควรถือเปนความผิด มีโทษปรับไมเกิน
1,000 บาท และในสวนของกรมขนสงทางบกนั้นไดมีบทลงโทษตามกฎหมาย คือ การตัดคะแนน ความประพฤติในการขับขี่รถ
20 คะแนนและถูกพักใบอนุญาตขับขี่ 15 วัน [10] จะเห็นไดวามีกฎหมายมากมายที่นํามาใชกับผูขับขี่แท็กซี่ แตก็ยังไมสามารถ
แกไขปญหาเหลานี้ได
จนไดเขามาสูในยุคที่ไมสามารถที่จะปฏิเสธไดเลยวาเทคโนโลยีไมมีความจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตของมนุษย
เพราะทุกคนล วนใชเ ทคโนโลยีเ พื่ ออํ านวยความสะดวกในชี วิตในทุก ๆ ดาน ตั้ งแต การตื่นนอนจนถึ งการเขานอน ดัง นั้ น
เทคโนโลยีจึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อาศัยอยูในเมืองที่ชีวิตประจําวันมีแตความเรงรีบตองแขงขัน
กับเวลา การนําเทคโนโลยีเขามาชวยจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งความเจริญกาวหนาและการเติบโตอยางรวดเร็ว ทางดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีการสื่อสารไดเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต การดําเนินธุรกิจ
และการสื่อสารของคนในสังคมไปอยางมาก ปจจุบันโทรศัพทมือถือเปนอุปกรณที่ใชสําหรับติดตอสื่อสารอีกอยางหนึ่งที่เปน
สิ่งจําเปนและมีความสําคัญสําหรับผูคนจํานวนมาก โดยการใชงานอุปกรณสื่อสารแบบพกพาในปจจุบันคงจะหนีไมพนสมารท
โฟนและแท็ บเล็ท ที่มีอัตราการเติ บโตทั้ งในตลาดโลกและตลาดประเทศไทย ภาคเอกชน ไดเ ล็งเห็ นประโยชน จากการนํ า
สมารทโฟนซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมที่อัตราการเติบโตที่สูง ทําใหเกิดการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนที่สามารถ
เรียกใชบริการแท็กซี่ได เพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของแท็กซี่ใหดีขึ้น และยังเปนการแกไขปญหาโดยเฉพาะ
ปญหาการปฏิเสธผูโดยสารที่เปนปญหาที่มีผูรองเรียนมากที่สุด ซึ่งการใหบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน
นั้นสามารถเรีย กใชบริการแท็กซี่ใหมารับ ณ จุ ดตางๆได ซึ่ง เปนระบบการใหบริการเรียกรถแท็กซี่ สําหรับผู โดยสารรวมถึ ง
บริการกระจายงานการเรียกรถแท็กซี่ไปยังคนขับผานระบบโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
อยางไรก็ตามการใหบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่นนั้นถือเปนมิติใหมของการใหบริการแท็กซี่ในประเทศไทย
ที่จะทํ าใหผู โดยสารมี ทางเลือกในการใชแ ท็กซี่ม ากขึ้น และเปนสวนหนึ่ง ของการแกไ ขป ญหาการให บ ริการแท็ กซี่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตวิธีการที่จะชวยลดปญหาการใหบริการแท็กซี่ไดอยางแทจริงนั้น จะตองดูพฤติกรรมการใชบริการแท็กซี่
ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครเปนหลัก วามีความตองการที่จะใชบริการแท็กซี่ในรูปแบบใด และมีปจจัยใดที่ทําใหเกิด
การตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่นมากขึ้น จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเรื่องการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ ผาน
โมบายแอพพลิเ คชั่น ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในปจจัยดังตอไปนี้ ป จจัยในด านประชากรศาสตร ปจจัยทางดานพฤติกรรม
ผูบริโภค และปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดบริการนั้น มีผลตอการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่น
หรือไม ซึ่งผลการศึกษาในครั้ง นี้จะชวยใหผูให บริการแท็กซี่ต างๆเขาใจถึงพฤติกรรมและ ทราบความตองการที่แทจริงของ
ผูใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่น เพื่อที่จะไดนําผลการวิจัยมาเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพ สรางสรรคกลยุทธ
และมาตรฐานใหมๆของการให บริการขอแท็กซี่ ใหสามารถตอบสนองความต องการของผูบ ริโภคได ตรงประเด็น พรอมทั ้ ง
กําหนดทิศทางมาตรฐานการใหบริการแท็กซี่ในอนาคตไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรของผูใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่น
2. เพื่อวิเคราะหปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ ผานโมบาย
แอพพลิเคชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ใน
กรุงเทพมหานคร ไดทําการพัฒนากรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม ดังตารางที่ 1 โดยการศึกษา
ปจจัยดานประชากรศาสตร และปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด เปนตัวแปรอิสระนํามาทดสอบการตัดสินใจใชบริการ
แท็กซี่ ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ในกรุงเทพมหานครซึ่งเปนตัวแปรตาม โดยกรอบแนวความคิดในการวิจัยสามารถแสดงไดดัง
ภาพที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวแปรที่เกี่ยวของจากการทบทวนวรรณกรรม

ตัวแปรตน

ผูวิจัย (ป)
นันทวดี ถาวรพานิช (2550)
วรารักษ สุทธิประภา (2550)
กฤษดาพร พรหมสอน (2550)
เทอดศักดิ์ พรรณนา (2552)
ธนัญญา วาลี (2555)
บุษบง พาณิชผล (2555)
เฉลิมขวัญ ขันนุช (2556)
Khaled Shaaban (2556)
Erkan Celik (2556)
Michal Jaskiewicz et.al. (2557)
Minami Wakata et.al. (2558)
Weiwei shen et.al. (2558)
หมายเหตุ: X1 หมายถึง ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร
X2 หมายถึง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
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ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน

การตัดสินใจใชบริการแท็กซี่
ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ใน
กรุงเทพมหานคร

สวนประสมทางการตลาด
- ดานผลิตภัณฑ (Product)
- ดานราคา (Price)
- ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย
(Place)
- ดานการสงเสริมการขาย (Promotion)
- ดานพนักงานที่ใหบริการ (People)
- ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence)
- ดานกระบวนการใหบริการ (Process)
ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวความคิดในการวิจัย

สมมติฐาน
ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ ผานโมบายแอพพลิเคชั่น
ในกรุงเทพมหานคร
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูที่เคยใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม
ทราบขนาดของประชากรที่แนนอน ผูวิจัยไดคํานวณหาตัวอยางโดยใชสูตรในการคํานวณกรณีไมท ราบจํานวนประชากรที่
แนนอนของ Yamane [19] ไดขนาดตัวอยางเทากับ 390 คน หลังจากนั้นใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage
Sampling) โดยทําการสุมตัวอยางอยางงายดวยวิธีการจับฉลากเพื่อเลือกตัวแทนเขต จากเขตในกรุงเทพมหานครทั้งหมด โดย
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sample) กระจายตามเขตพื้นที่ 6 เขตจากประชากรที่ศึกษาโดย
แบงตัวอยางกระจายตามเขตพื้นที่ โดยไมคํานึงถึงความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) และทําการสุมตัวอยางแบบ
สะดวก (Convenience Random Sampling) ในแต ล ะเขตที่ จับ ฉลากได เพื่ อเลื อกกลุ ม ประชากรที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย
แบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha เทากับ 0.950
สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาดานประชากรศาสตรพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.60 มีอายุมากกวา
20 – 35 ป รอยละ 74.40 สถานภาพโสด รอยละ 86.62 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดรอยละ 69.20 อาชีพ
เปนนักเรียนและนักศึกษา รอยละ 46.90 และสวนใหญมีรายไดนอยกวาหรือ 15,000 บาท/เดือน รอยละ 44.40
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ตารางที่ 2 การวิเ คราะห การถดถอยเชิง เสนแบบพหุคู ณของป จจั ยทางด านสวนประสมทางการตลาดที่มี อิทธิ พลตอการ
ตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปร
B
Beta
t
p-value
คาคงที่
-0.16
-0.795
ดานผลิตภัณฑ
0.168
0.183
4.865
ดานราคา
0.288
0.293
7.515
ดานชองทางการจัดจําหนาย
0.171
0.226
6.400
ดานสงเสริมการตลาด
0.063
0.059
1.898
ดานบุคคล
0.083
0.093
2.787
ดานกระบวนการ
0.241
0.259
6.738
ดานลักษณะกายภาพ
0.046
0.051
1.596
2
R = 0.646 ; Adjust R-square = 0.640 ; SEE = 0.197 ; F = 99.631 ; p-value = 0.00
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หรือ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 99

0.427
0.000**
0.000**
0.000**
0.058
0.006**
0.000**
0.111

จากตารางที่ 2 พบวา ยังพบวา ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ซึ่งไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ช องทางการจั ด จํ าหน าย ด านบุ ค คล และด านกระบวนการ มี ค วามสั ม พั นธ ต อ การตั ด สิ นใจใช บ ริ การแท็ กซี่ ผ านโมบาย
แอพพลิเ คชั่ น ในเขตกรุง เทพมหานคร ที่ร ะดั บนั ยสํ าคั ญ 0.01 โดยมีทิ ศทางในทางบวก โดยกล าวคือ ถ าป จจั ยทางดาน
ผลิตภัณฑ เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีผลตอการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.168 หนวย, ถาปจจัย
ทางดานราคา เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีผลตอการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.288 หนวย, ถา
ปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีผลตอการตั ดสินใจใชบริการแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
เพิ่ ม ขึ้ น 0.171 หน วย, ถ าป จจั ย ทางด านบุ ค คล เพิ่ ม ขึ้ น 1 หน วย จะมี ผ ลต อการตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารแท็ กซี่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.083 หนวย และถาปจจัยทางดานกระบวนการ เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ
แท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.241 หนวย ตามลําดับ
สมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณที่ประมาณการไดจากการศึกษาครั้งนี้มีคา R2 = 0.646 ซึ่งหมายความวา ตัวแปร
อิสระดังกลาวมีอิทธิพลในการกําหนดระดับการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร รอยละ 64.60 ที่เหลือ
รอยละ 35.40 เปนตัวแปรอื่นๆ ที่ไมไดศึกษา และคาความคลาดเคลื่อนของการทดลองนี้ (SEE) มีคารอยละ 19.70
อภิปรายและสรุปผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ป จจั ยที่ มีผลตอการตัด สินใจใชบ ริการแท็กซี่ ผานโมบายแอพพลิเ คชั่ นในกรุ งเทพมหานคร
สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
ผลการวิ จัย ป จจั ย ด านส วนประสมทางการตลาด พบว าตั วแปรอิ ส ระด านส วนประสมทางการตลาดได แก ด าน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล และดานกระบวนการ สามารถอธิบายความผันแปรของการ
ตัดสินใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิ เคชั่น ในเขตกรุงเทพมหานครได รอยละ 64.40 โดยปจจัยดานราคา (Price) มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการของผูบริโภคในเชิงเสนตรงมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานลักษณะกระบวนการ (Process)
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) และปจจัยดานบุคคล (People) ตามลําดับ ซึ่งผล
จากการวิเคราะหขอมูลนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษดาพร พรหมสอน [1] และเทอดศักดิ์ พรรณนา [5] พบวา
ปจจัยดานราคา คาใชบริการแท็กซี่ที่มีความเหมาะสมกับระยะทางที่ใชในการเดินทาง และมีการกําหนดราคาคาโดยสารที่
ชัดเจนผานแอพพลิเคชั่นเพื่องายตอการตัดสินใจใชบ ริการ จะสงผลใหผูใชบริการมีการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ผานโมบาย
แอพพลิเคชั่นในกรุงเทพมหานครมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน
(2541) ที่กลาวไววา คุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณค า (Value) ผลิต ภัณฑ กับ ราคา (Price) ผลิต ภัณฑนั้น ถ าคุณคาสู งกวาราคา ลู กค าจะตัดสิ นใจซื้อ ป จจัย รองลงมาที่
ผูใชบริการใหความสําคัญคือปจจัยทางดานกระบวนการ กลาวคือ ความถูกตองรวดเร็วในการ รับ-สง ผูโดยสาร และความงาย
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ของการเขาใชงานแอพพลิเคชั่น สงผลใหผูใชบริการมีการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่นในกรุงเทพมหานคร
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ที่กลาววา พนักงานควรมีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ดี
สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความรับผิดชอบสามารถสื่อสารกับลูกคาไดดีและมีความสามารถในการแกปญหาตางๆเพื่อให
สามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคาได ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลทางบวกตอการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ผานโม
บายแอพพลิชั่น ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 กลาวคือ ความสะดวกในการดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น และแอพพลิเคชั่น
สามารถรองรับไดหลายระบบ สงผลใหผูใชบริการมีการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิชั่นในกรุงเทพมหานครมาก
ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนัญญา วาลี (2555) ที่ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการบริษัท นครชัยแอร
จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลทางบวกตอการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิ เคชั่น ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 กลาวคือ การที่แอพพลิเคชั่นที่ใชเรียกแท็กซี่มีเสถียรภาพที่ดี และการระบุตําแหนงจุดรับสง
ผูโดยสารที่ชัดเจน จะสงผลใหผูใชบริการมีการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่นในกรุงเทพมหานครมากขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับ แนวคิดของ เสาวภา มีถ าวรกุล (2546) ได กลาววาผูบริ โภคนั้นจะสนใจคุ ณภาพ และคุ ณสมบัติที่ สําคั ญของ
ผลิตภัณฑเปนอันดับแรก ผูบริหารองคกรจะตองใหความสําคัญเรื่องผลิตภัณฑโดยจะตองใชความพยายามที่จะตองปรับปรุง
ผลิตภัณฑใหดีขึ้นตลอดเวลา และปจจัยดานบุคคล มีผลทางบวกตอการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิชั่น ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 กลาวคือ พนักงานขับรถดวยความปลอดภัย และพนักงานขับรถมีกริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแยม แจมใส
สงผลใหผูใชบริการมีการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิชั่นในกรุงเทพมหานครมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน (2541) กลาวไววา พนักงานคือบุคคลที่ทําหนาที่รับผิดชอบใน
การติดตอแสวงหาลูกคา การเสนอขาย เพื่อกระตุนใหลูกคาเกิดความตั้งใจและตัดสินใจซื้อ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
แมจะมีผลทางบวกตอการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่น แตพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเปนเพราะวา
การจัดโปรโมชั่นไมดึงดูดผูใชบริการมากพอ และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ แมจะมีผลทางบวกตอการตัดสินใจใชบริการ
แท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่น แตพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเปนเพราะวา การใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่น
นั้น ผูใชบริการจะไมสามารถเห็นสภาพรถทั้งภายนอกและภายในได จนกวาผูขับขี่รถแท็กซี่จะขับรถมารับยังจุดนัดหมาย จึง
สงผลใหดานลักษณะทางกายภาพไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่นมากนัก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย
ผูให บริ การแท็กซี่ ผานโมบายแอพพลิ เคชั่นควรให ความสําคัญ กับด านตางๆดัง ตอไปนี้ ด านผลิ ตภัณฑ ควรมี การ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นอยางตอเนื่อง และเพิ่มฟงกชันใหมๆเขาไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ ดานราคา เปนปจจัย
หนึ่งที่สําคัญ การตั้งราคาตองมีความเหมาะสมในสายตาผูใชบริการคํานึงควบคูกับปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ เนื่องจาก
ผูใชบริการสวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งมากกวา 100 บาท - 200 บาท และมองเห็นวาคุมคาเมื่อเทียบกับคุณภาพที่จะ
ไดรับก็ยินดีที่จะจาย ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรมีจํานวนรถเพียงพอกับความตองการของผูใชบริการ เพราะในบางครั้ง
ผูใชบริการมีความตองการที่จะใชบริการ แตไมมีรถที่สามารถใหบริการอยูในพื้นที่นั้น ก็จะทําใหผูใหบริการเสียโอกาสที่จะได
ลูกคา ดานบุคคล พนักงานขับรถนั้นควรจะมีการจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย และการฝกมารยาทเมื่อเจอผูโดยสาร เพราะ
ผูใชบริการสวนใหญจะเนนในเรื่องความปลอดภัยในการใชบริการ และผูขับรถจะเปนคนที่เจอผูโดยสารโดยตรง ถาผูขับรถ
ใหบ ริการที่เ กิด ความประทั บใจแกผู ใช บริ การ ก็จะทํ าใหเ กิด การตั ดสิ นใจใชซ้ํา หรื อเกิด การบอกตอในครั้ งต อไป ดัง นั้นผู
ใหบริการควรทําใหพนักงานขับรถมีการใหบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ และดาน
กระบวนการ ควรมีการจัด การเรื่องการรับส งผูโ ดยสารที่ ดี ผูขั บขี่ร ถแท็ กซี่ค วรมี การศึกษาเสนทางทุกครั้ง ที่ มีการไปรับส ง
ผูโดยสาร ไมควรที่จะพาผูโดยสารหลงทาง และในสวนของแอพพลิเคชั่นนั้นควรทําใหงายตอการใชงาน เพื่อที่ทุกคนจะมาสา
รถใชงานได
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ในการทําวิจัยครั้งนี้ก็ยั งถือวายังมีขอบกพรองและขอมูลยังไมครอบคลุม ครบถวนจึงอยากเสนอใหการทําวิจัยครั้ ง
ตอไปในการศึกษาขอมูลในสวนของผูใ หบริการที่ยังไมถูกรับรองตามกฎหมายของกรมขนสงทางบกดวย เพื่อที่จะไดเปนการทํา
วิจัยที่ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมการใหบริการแท็กซี่ผานโมบายแอพพลิเคชั่น
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ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทคัดยอ
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในทัศนะนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6ในเขต
กรุงเทพมหานครและศึกษาการเปดรับขาวสารของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทารวมถึงศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารและภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย
ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณซึ่งใชแบบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 360 คน ผลการวิจัยพบวาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในทัศนะของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 6ในเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับคอนขางจริงในทุกๆดาน โดยภาพลักษณดานองคกรในประเด็นดานการ
เปนมหาวิทยาลัยที่เนนความเปนวัง และสงเสริมอนุรักษความเปนไทยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือ ภาพลักษณดานการ
จัดการดานอุปกรณ อาคารและสถานที่ ในประเด็นเรื่องการมีอาคารสถานที่ซึ่งเปนการอนุรักษ สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยอันดับสาม คือ ภาพลักษณดานหลักสูตรการเรียนการสอนและนักศึกษา ในประเด็นเรื่องการมีการนักศึกษาและบัณฑิตมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานในเชิงวิชาชีพอันดับสี่ คือ ภาพลักษณดานผูบริหาร ในประเด็นดานการมีผูบริหารที่มีความรู
ความสามารถอันดับหา คือ ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในประเด็นเรื่องการเปน
องคกรที่ใหความสําคัญกับการสงเสริมดานการศึกษาและความรูใหแกเยาวชนและอันดับสุดทายคือ ภาพลักษณดานคณาจารย
และบุคลากร ในประเด็นเรื่องการมีอาจารยที่มีชื่อเสียงโดยกลุมตัวอยางมีการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยนิยมเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่ออินเตอรเน็ตมากที่สุด โดยมีรายละเอียด
ของผลการวิจัยดังนี้
(1) นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรดานประเภทสถานศึกษาและเขต
ที่ตั้งโรงเรียนที่แตกตางกันนั้นมีการเปดรับขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญที่ระดับ
0.05 ในขณะที่ไมพบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางชายและหญิง ตลอดจนกลุมที่มีเกรดแตกตางกัน
(2) นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรดานประเภทสถานศึกษาและเขตที่ตั้งโรงเรียน
แตกตางกันนั้นมีภาพลักษณตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ไมพบ
ความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางชายและหญิง ตลอดจนกลุมที่มีเกรดเฉลี่ยแตกตางกัน
(3) การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนัน
ทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ( r = 0.593; p< 0.01 )
โดยจากผลการวิจัยพบขอเสนอแนะที่นาสนใจในเรื่องการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับมรภ.สวนสุนันทา พบวาอยูในระดับ
ปานกลาง ดังนั้นจึงควรมีการประชาสัมพันธขาวสารในสื่อตาง ๆ ใหมากขึ้นอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยสื่อที่นาสนใจ
ไดแก สื่อบุคคล สื่อทางอินเตอรเน็ต และเว็บไซดของมรภ.สวนสุนันทา และจากผลการศึกษาในเรื่องภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยซึ่งพบวา อยูในระดับคอนขางจริงโดยมีคาเฉลี่ยเทา ๆ กันในทุกดาน ดังนั้นจึงควรทําการประชาสัมพันธ
ภาพลักษณอยางตอเนื่อง โดยอาจสงเสริมภาพลักษณในดานใดดานหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นเพื่อทําใหภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมี
ความโดดเดนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะภาพลักษณในประเด็นเรื่องการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนความเปนวัง และสงเสริมอนุรักษ
ความเปนไทย
คําสําคัญ: ภาพลักษณ, การประชาสัมพันธ, การเปดรับ
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Suan Sunandha Rajabhat University’s Image among M.6 student in Bangkok
Abstract
The objective of this study was to investigate Suan SunandhaRajabhat University’s image among
M.6 student in Bangkok, the media exposure of M.6 studentsin Bangkok to SuanSunandhaRajabhat
University, and the correlation between the university image and the media exposure of M.6 students to
the university. This study was conducted with quantitative research and questionnaires were used to
collect data from 360 people of the sample group. The results showed that the SuanSunandhaRajabhat
University’s image among M.6 students in Bangkok was in the “rather true” level of questionnaire scale in
all aspects measured. The aspect that gains the utmost average in each image: 1) image of the university
in terms that the university was considered as royal-oriented and conservative; 2) image of managing the
instructional supplies, buildings and venue in terms of promoting Thai art and tradition; 3) image of
curriculum, instruction, and students in terms that students and graduates were able perform
professionally; 4) image of the executives in terms of knowledge and ability; 5) image of the economic,
social and environmental responsibility in terms that the university focuses on promoting education and
knowledge among teenagers; 6) image of instructors and employees in terms of well-known instructors.
The samples were exposed to media about Suan SunandhaRajabhat University in the middle level. The
most mediathat people were exposed to was the internet. The detail of research result is as follows:
M.6 students in Bangkok with different types of educational institutes and districtswere exposed
differently to Suan SunandhaRajabhat University media at the significant level of 0.05; there was no
significant difference in gender and GPA.M.6 students in Bangkok with different types of educational
institutes and districts had different views to SuanSunandhaRajabhat University’s image at the significant
level of 0.05; there was no significant difference in gender and GPA.The media exposure had a positive
correlation in the middle level with the SuanSunandhaRajabhat University image at the statistically
significant level of 0.01 ( r = 0.593 ; p< 0.01 ).According to the study, there were interesting
recommendations as follows: the media exposure about Suan Sunandha Rajabhat University was in the
middle level; therefore, there should be more continuous and regular public relation efforts made in
various media. The media of interest were personal media, television, internet, and the website of Suan
Sunandha Rajabhat University. Suan Sunandha Rajabhat University’s image was in the “rather true” level
and average in all aspects measured; therefore, there should be continuous public relations and the
promotion of one aspect to build the remarkable image, for example, the aspect of being a royaloriented and conservative university, and the venue promoting Thai art and tradition.
Keywords: Image, Public Relations, Exposure
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บทนํา
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองรวมถึงการพัฒนาและความเจริญกาวหนา
ของเทคโนโลยี ไดสงผลใหองค การตางๆ ตองปรับตัวเพื่อความอยูรอดและการแขงขั น โดยการประชาสัมพั นธไดก ลายเป น
เครื่องมือสําคัญในการสื่อสารเพื่อสรางความโดดเดนและทําใหกลุมประชาชนเกิดภาพลักษณและความรูสึกที่ดีตอองคการ ซึ่ง
จะมีผลทําใหเกิดการสนับสนุนทําใหองคการประสบความสําเร็จได
ภาพลักษณจึงเปนสวนสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกร และตอบุคคลในองคกร หากองคกร
ใดมีภาพลักษณที่ดี ประชาชนจะเกิดความไววางใจ ศรัทธา ยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน หากองค กรใดมีภาพลักษณ
ในเชิ ง ลบประชาชนจะขาดความไว วางใจ ไม ย อมรั บ นั บ ถื อ และขาดความร วมมื อ ดั ง เช นที่ Kotler (2000) กล าวว า
ภาพลักษณเปนองครวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทัศนคติและการกระทําใดๆ ที่
คนเรามี ต อ สิ่ ง นั้ นจะมี ค วามเกี่ ย วพั นอย างสู ง กั บ ภาพลั กษณ ต อสิ่ ง นั้ นๆ[1] ซึ่ ง วิ รั ช ลภิ รั ต นกุ ล (2553) ได ส รุ ป เกี่ ย วกั บ
ภาพลักษณไววา ภาพลักษณ หมายถึง ภาพในใจที่เกิดจากความรูสึกนึกคิดที่ประชาชนมีตอหนวยงานองคการสถาบันอันเกี่ยว
เนื่องมาจากชื่อเสียง เกียรติคุณ ศักดิ์ศรี และพฤติกรรมการกระทําของหนวนงานเอง และภาพลักษณเปนสิ่งที่เกิดขึ้นได และ
เปลี่ยนแปลงไดเสมอ[2]
ดังนั้นในปจจุบันหนวยงานและองคการตาง ๆ จึงใหความสําคัญกับเรื่องภาพลักษณขององคการไมเวนแมกระทั่ง
องคการไมแสวงหากําไรและเนนในเรื่องการใหบริการดานการศึกษาอยางมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดรับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
เปน"สถาบันราชภัฎ สวนสุนันทา"เมื่ อป พ.ศ. 2535 จนกระทั่ง เปลี่ยนเปน "มหาวิท ยาลัยราชภัฎสวนสุ นันทา"เมื่ อวันที่ 15
มิถุนายน 2547 ซึ่งชื่อของมหาวิทยาลัยนั้นเปนพระนามของสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน พระบรมราชเทวี พระปย
มเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) โดยสวนสุนันทาเปนวังเกาซึ่งเปนที่ประทับของพระมเหสี พระ
ราชธิดาและเจาจอมมารดาในรัชกาลที5่ และไดเริ่มพัฒนาเปนโรงเรียนฝกอบรมมารยาทและการฝมือโดยพระวิมาดาเธอ กรม
พระสุทธาสินีนาฎ ปยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5โดยปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเปดสอนใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษมีหลักสูตรที่หลากหลายใหนักศึกษาได เลือกเรีย น
มากกวา 50 สาขาวิชา โดยมีวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนํา เพื่อปวงชน” (A Leading Quality
University for All) ซึ่งในป 2014 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดมีการปรับอัตลักษณและเอกลักษณใหม โดยเนนอัตลักษณคือ
“เปนนั กปฏิบัติ ถนัดวิ ชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ” และเอกลักษณ คือ“เนนความเปนวั ง
ปลูกฝงองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล” รวมถึงมีการตั้งเปาหมายที่จะปรับนโยบายใน
การเปนมหาวิทยาลัย อันดับ 1 ของราชภัฏ/ อันดับ 15 ของประเทศ/ อันดับ 150 ของเอเชียและเนนการสรางความผาสุกให
บุคลากรในมหาวิทยาลัยรวมถึงการสรางความโดดเดนของอัตลักษณที่สะทอนความเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยและเนน
การประชาสัมพันธเชิงรุก [3]
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทาเปนองค การทางการศึ กษาในระดั บอุ ดมศึกษาของชาติ ที่ใ หค วามสําคัญ กับ การ
ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยทําใหประชาชนเกิดความเชื่อถือในเชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ทั้งในเรื่องของบั ณฑิต คณาจารยบุ คลากร และผลงานการวิจัย โดยมีการประชาสั มพั นธอยางตอเนื่ องทั้ง ในสื่ อมวลชนทั้ ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และหนังสือพิมพ รวมถึงสื่อเสริมซึ่งไดแก ปายไวนิล บิลบอรด โบรซัว แผนพับ และเว็บไซต
ตาง ๆทั้งนี้เพราะภาพลักษณขององคการมีความสําคัญอยางยิ่ง การสรางภาพลักษณองคกรที่ดี จะชวยสรางความนาเชื่อถือ
ความเลื่ อมใสศรั ท ธา การดึ ง ดู ด ความสนใจต อ ลู กค า ที่ ต อ งการเข ามาใช สิ นค า และบริ ก ารมากขึ้ น ในการดํ า เนิ น การ
ประชาสัมพันธใหเกิดภาพลักษณที่ดีจะชวยสรางความมั่นคงใหแกหนวยงานไมวาจะเกิดวิกฤติยามใด ก็ไมอาจสั่นคลอนไปได
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ถือไดวาเปนทุนขององคกรนั้นที่ไดสั่งสมเอาไว [4] ในขณะเดียวกัน Argenti (2007) ไดกลาววา ภาพลักษณเปนสิ่งสะทอนมา
จากเอกลักษณขององคกร โดยภาพลักษณขององคกรจะเปนอยางไรนั้นขึ้นอยูกับภาพลักษณที่มาจากสายตาของผูเ กี่ยวของ
ซึ่งองค กรหนึ่ง ๆ อาจมีภาพลั กษณที่แ ตกตางกันไปตามผูมี สวนเกี่ ยวของกับองค กรแต ละกลุม ขึ้นอยู กับวาบุ คคลนั้นมีความ
เกี่ยวของกับองคกรอยางไร [5] ดังนั้นองคกรสามารถมีภาพลักษณไดหลายแบบ และการสํารวจเอกลักษณและภาพลักษณ
องคกรจะชวยใหทราบวาจริงๆแลวองคกรเปนอยางไร และกําลังมุงหนาไปในทิศทางใด
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสายตาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ทั้ ง นี้ เ นื่ องนั กเรี ย นมั ธยมศึ กษาป ที่ 6 นั้ นถื อเป นกลุ ม เป าหมายที่ สํ าคั ญ ในการดํ าเนิ นงานของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการปรับปรุงและพัฒนาเอกลักษณ อัตลักษณ รวมถึงการขับเคลื่อน
นโยบายของมหาวิทยาลัย มาโดยตลอด รวมถึงมีการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ขององคกรอยางตอเนื่อง
ดังนั้นจึงมีความนาสนใจอยางยิ่งที่จะศึกษาภาพลักษณปจจุบันของมหาวิทยาลัยในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 วาเปน
อยางไร ทั้งนี้ เพื่อนําผลขอมูลที่ไดไปพัฒนาวางแผนพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ การดําเนินงานและการสื่อสารในรูป แบบตาง
ๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคตไดตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการเปดรับขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร และภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ ไดแกนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย
ใชโปรแกรมG*Power[6] ไดกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 360 คน โดยมีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 โรงเรียน ใชการสุมตัวอยาง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบงโรงเรียนออกเปน 5 กลุม ซึ่งประกอบดวยกลุมที่ 1 โรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1กลุมที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กลุม
ที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมที่ 4 โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
และกลุมที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชน จากนั้นทําการสุมตามอัตราสวนจากโรงเรียนทั้ง 5 กลุม โดยเก็บขอมูลจาก
โรงเรียนจํานวน 10 โรงเรียน ซึ่งไดแก โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียนสุร
ศักดิ์มนตรี โรงเรียนยานาเวศวิทยาคม โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
โรงเรียนราชินิบน โรงเรียนเซนตคาเบรียล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้คือแบบสอบถามซึ่งแบงเปน 3 สวน ไดแกคําถามทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตรคําถามเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคําถามเกี่ยวกับภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยในเรื่องของการวัดภาพลักษณนั้นไดประยุกตแนวทางคําถามจากแบบวัดภาพลักษณ
องคกรของวศมล สบายวัน (2553) [7] ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบวัดภาพลักษณองคกร โดยแบบวัดนี้มีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach เทากับ 0.9808 ซึ่งไดแบงการวัดภาพลักษณองคกรออกเปน 6 องคประกอบ ไดแก ภาพลักษณดาน
องคกร ภาพลักษณดานพนักงาน ภาพลักษณดานผูบริหาร ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
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ภาพลักษณดานสินคาและบริการ ภาพลักษณดานการจัดการดานอุปกรณ อาคาร และสถานที่โดยใชระดับการวัดแบบลิเคิรทส
เกล (Likert-type scale)วัด 5 ระดับไดแก จริงที่สุด คอนขางจริง ไมคอยจริง ไมจริง และไมแนใจ/ไมทราบ
การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใชการวิเคราะหเชิงพรรณนาและการวิเคราะหเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะหเชิงพรรณาใชในการ
อธิบายถึงความแตกตางกันในลักษณะตาง ๆ ของขอมูลโดยใชตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิบายขอมูลทางประชากรศาสตร สวนการวิเคราะหเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน
ไดใชการวิเคราะห t-test และการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)เพื่อหาความแตกตางในการเปดรับขอมูลขาวสารและ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย รวมถึงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ในการหาความสัมพันธระหวางการเปดรับและภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยทดสอบที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผล ไดดังนี้
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 360 คน ซึ่งประกอบดวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเรียนสาย
วิทย-คณิต และมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูระหวาง 2.51- 3.00 โดยสวนใหญศึกษาอยูในโรงเรียนประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 1
และโรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชน ซึ่งอยูในพื้นที่เขตดุสิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวนใหญอยูในระดับปานกลางโดย
เปดรับขอมูลจากสื่อบุคคลมากที่สุด โดยเปดรับจากเพื่อน และคนรูจัก รองลงมาคือ การเปดรับโดยสื่ออื่น ๆ ไดแก สื่อทาง
อินเตอรเน็ต และเว็บไซดของมรภ.สวนสุนันทา อันดับสุดทาย ไดแก สื่อมวลชน โดยเปดรับจากสื่อโทรทัศน และหนังสือพิมพ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีภาพลักษณอยูในระดับคอนขางจริงในทุกๆดาน
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Mean
1. ภาพลักษณดานองคกร (เปนมหาวิทยาลัยที่เนนความเปนวัง และ
3.88
สงเสริมอนุรักษความเปนไทย)
2. ภาพลักษณดานการจัดการดานอุปกรณ อาคารและสถานที(่ มีอาคาร
3.82
สถานที่ซึ่งเปนการอนุรักษ สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย)
3. ภาพลักษณดานหลักสูตรการเรียนการสอนและนักศึกษา(นักศึกษาและ 3.66
บัณฑิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานในเชิงวิชาชีพ)
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Mean
4. ภาพลักษณดานผูบริหาร (มีผูบริหารที่มีความรูความสามารถ)
3.63
5. ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
3.58
(เปนองคกรที่ใหความสําคัญกับการสงเสริมดานการศึกษาและความรูใหแก
เยาวชน)
6. ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร(มีอาจารยที่มีชื่อเสียง)
3.53

S.D.
0.99

แปลความหมาย
คอนขางจริง

0.93

คอนขางจริง

0.92

คอนขางจริง

S.D.
1.01
0.90

แปลความหมาย
คอนขางจริง
คอนขางจริง

0.99

คอนขางจริง

โดยจากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว า (1) นั กเรีย นมั ธยมศึ กษาป ที่ 6 ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ลักษณะทาง
ประชากรดานประเภทสถานศึกษาและเขตที่ตั้งโรงเรียนที่แตกตางกันนั้นมีการเปดรับขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05(ประเภทสถานศึกษา F (4,355) = 15.431 ; p< .05; เขตที่ตั้งโรงเรียน F (6,353)
= 4.389 ; p< .05) ในขณะที่ไมพบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางชายและหญิง (t (358) = -.335 ; p> .05) ตลอดจนกลุม
ที่มีเกรดแตกตางกัน(F (4,355) = 0.740; p> .05) (2) นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทาง
ประชากรดานประเภทสถานศึ กษาและเขตที่ตั้ งโรงเรีย นแตกตางกันนั้นมีภ าพลักษณต อมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (ประเภทสถานศึกษา F (5,355) = 2.621 ; p< .05; เขตที่ตั้งโรงเรียน F (6,353) =
6.319 ; p< .05) ในขณะที่ไมพบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางชายและหญิง (t (358) = -1.074 ; p> .05) ตลอดจนกลุม
ที่มีเกรดเฉลี่ยแตกตางกัน(F (5,355) = 0.740 ; p> .05) (3) การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ( r = 0.593; p< 0.01 )
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับมรภ.สวนสุนันทา พบวาอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงควรมีการ
ประชาสั ม พั นธ ข าวสารในสื่ อต าง ๆ ให ม ากขึ้ นอย างต อเนื่ องและสม่ํ าเสมอ โดยสื่ อที่ นาสนใจ ได แ ก สื่ อ บุ ค คล สื่ อทาง
อินเตอรเน็ต และเว็บไซดของมรภ.สวนสุนันทา และจากสมมติ ฐานที่ 1ที่ได รับการยืนยั นเพีย งบางสวน กลาวคือ นั กเรีย น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีลักษณะทางประชากรดานประเภทสถานศึกษาและเขตที่ตั้งโรงเรียนแตกตางกันนั้นมีการเปดรับขาวสาร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญที่ ระดับ 0.05 ในขณะที่ไมพบความแตกตางระหว างกลุ ม
ตัวอยางชายและหญิง ตลอดจนกลุมที่มีเกรดเฉลี่ยแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับที่พีระ จิระโสภณ[8] ที่กลาววา ผูรับสารจะมีการ
เลือกสรรและการแสวงหาขาวสารใหเปนไปตามความตองการ หรือความคาดหวังที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล ขั้นตอนการ
เลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) นั้นแนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกสนใจ หรือ
เปดรับขาวสารจากแหลงสาร แหลงใดแหลงหนึ่งที่มีอยูดวยกันหลายแหง โดยทั่วไปแลวผูรับสารมักจะเลือกเปดรับขาวสาร ที่มี
เนื้อหาสอดคลองกับความเชื่อทัศนคติและความสนใจของตน โดยผูรับสารมักจะเลือกรับสิ่งที่สนับสนุนความคิดเดิมของตนอยู
เสมอและจากผลการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยซึ่งพบวา อยูในระดับคอนขางจริงโดยมีคาเฉลี่ยเทา ๆ กันใน
ทุกดาน และจากผลการวิจัย สมมติฐานที่ 2 ไดรับการยืนยันเพียงบางสวนนั้น กลาวคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีลักษณะ
ทางประชากรดานประเภทสถานศึกษาและเขตที่ตั้งโรงเรียนแตกตางกันนั้นมีภาพลักษณตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ไมพบความแตกตางระหวางกลุ มตัวอยางชายและหญิง ตลอดจนกลุมที่มี
เกรดเฉลี่ยแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพรทิพย พิมลศิลป [9] ที่กลาวถึงกระบวนการเกิดภาพลักษณของบุคคลวา
จะตองมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเขามาสูตัวเราโดยผานชองทางการสื่อสาร อาทิ การไดเห็น ไดยิน สัมผัส แลวสงผานมาที่
องค ประกอบเฉพาะบุค คล คื อ ทั กษะของการสื่อสาร ทั ศนคติ ความรู ระบบสัง คมวั ฒ นธรรม เป นต น เกิ ด เป นการรั บ รู
ตีความหมายตามความคิดของบุคคลนั้นและเกิดเปนความประทับใจตอสิ่งนั้น ๆ ในที่สุดดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จึงควรทําการประชาสัม พันธภาพลักษณอยางตอเนื่อง โดยอาจสงเสริมภาพลักษณในดานใดดานหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นเพื่อทําให
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมีความโดดเดนโดยเฉพาะภาพลักษณในประเด็นเรื่องการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนความเปนวัง และ
สงเสริ มอนุรักษค วามเปนไทย และภาพลักษณ ในประเด็ นเรื่องการมี อาคารสถานที่ซึ่ง เป นการอนุรั กษ ส งเสริม ศิล ปะและ
วัฒนธรรมไทยซึ่งเปนประเด็นที่ไดรับคาเฉลี่ยคอนขางสูง โดยสามารถนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาและสรางจุ ดแข็งในการ
สรางภาพลักษณของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทาไดตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการทําวิจัยอยางตอเนื่อง เพราะภาพลักษณที่บุคคลมีตอมหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผานไป
เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปใชอยางกวางขวางและเปนแนวทางการสรางกลยุทธในการประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมาย
มากยิ่งขึ้น
2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการนําวิธีวิจัยแบบอื่นมาใชประกอบผลการวิจัย เชน การจัดการสนทนากลุมหรือการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกกลุมเปาหมาย เพื่อขยายผลการวิจัยและนําขอมูลมาใชประกอบการอภิปรายผลการวิจัยเชิงลึก
3. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ในการวิจัยครั้งตอไปเพื่อให
ไดมุมมองเกี่ยวกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากขึ้น จึงควรเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายอื่น ๆ เชน
ผูปกครอง และบุคลากร เปนตน
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ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพ
ธันยรดา กลั่นเกษม และธีรเวช ทิตยสีแสง
คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
email: Thunrada.klan@gmail.com, tteerawet@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพ
โดยประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือผูบริโภคที่ใชบริการตลาดนัดกลางคืนในกรุงเทพ เก็บตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ ขอมูลถูกเก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถามจากผูบริโภค จํานวน 400 คนที่ใชบริการตลาดนัดกลางคืนในกรุงทพ
สถิติเชิงพรรณนา (คารอยละ คาเฉลี่ยยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)สถิติเชิงอนุมาน (การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ)
ถูกใชเพื่อการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษาพบวาตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 66) มีชวงอายุระหวาง 23-26ป (รอย
ละ 44.8) มี สถานภาพโสด (รอยละ 90.8)มีร ะดั บการศึ กษา ปริ ญญาตรีห รือเที ยบเท า (ร อยละ 42) อาชีพ เป นพนักงาน
บริษัทเอกชน (รอยละ 64.3)และมีรายได 10,001-20,000 บาท (รอยละ 43)ผลการทดสอบสมติฐานพบวาสวนประสมทาง
การตลาดบริการ ไดแก ผลิตภัณฑราคาการสงเสริมทางการตลาดและกระบวนการบริการ มีผลตอความตั้งใจใชบริการตลาด
นัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพ ในเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 ในขณะที่ ชองทางการจัดจําหนายมีผลตอความตั้งใจ
ใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพ ในเชิงบวกที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ตัวแปรดังกลาวมีผลตอความตั้งใจใช
บริการตลาดนัดกลางคืนในกรุงเทพ รอยละ 64.60
คําสําคัญ : การใชบริการ, ตลาดนัดกลางคืน, สวนประสมทางการตลาดบริการ
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Factors affecting Consumers’ Intention to Access
the Service at Night Flea Markets in Bangkok
Thunrada Klankasem and Teerawet Titseesang
Faculty of Administration and Management
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
email: Thunrada.klan@gmail.com, tteerawet@hotmail.com

Abstract
This research aimed to study the factors affecting consumers’ intentions to access the services at
night flea markets in Bangkok. The data were collected by using questionnaire from 400 consumers who
used the services at night flea markets in Bangkok. Descriptive statistics (Percentage, Arithmetic Mean, and
Standard Deviation) and inferential statistics (Multiple Linear Regression) were used in the study. The
result found that the majority of samples were women (66 percent), 23-26 years old in aged (44.8
Percent), single (90.8 Percent), Bachelor’s Degree or equivalent (42 Percent), private company employees
(64.3 Percent), having 10,001- 20,000 Baht income (43 Percent). Hypotheses testing revealed that
marketing mix factors namely: product, price, promotion, process of service had positive influence on the
intention to access the services at 0.01 significance level. Meanwhile, place had a positive influence on
intention to access the service at 0.05 significance level. These factors influenced access the services at
64.6 percent
Key words: Use service, Night Flea Marketsand Marketing Mix Services
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บทนํา
ตลาดนัดเปนธุรกิจคาปลีกอีกแบบหนึ่งและไดชื่อวาเปนตลาดที่ใกลชิดกับผูบริโภคมากที่สุด มีสินคาที่สะทอนใหเห็นถึงวิถี
ชีวิตของคนในทองถิ่นไดเปนอยางดี มีจุดขายโดยยึดหลักสินคาราคาถูกแตคุณภาพดีและความเปนกันเองของผูขายที่มีตอลูกคา
เพื่อเปนการสรางความประทับใจ และดึงดูดใหลูกคานั้นกลับมาซื้อสินคาที่ตลาดนัดนี้อีก นอกจากนี้ตลาดนัดยังเอื้ออํานวยตอ
สภาวะเศรษฐกิจของผูบริโภคที่มีรายนอยถึงปานกลางไดดี (ศุภานิช คงสมรส. 2554) ปจจุบันตลาดนัดกลางคืนกําลังเปนที่
ไดรับความสนใจของคนไทย ทั้งคนทําตลาด และคนที่มาเดินตลาด โดยเฉพาะวัยรุน และคนทํางาน เปนอีกรูปแบบหนึ่งของ
ตลาดนัดที่เปนที่นิยมในปจจุบันอีกทั้งกรุงเทพมหานครเปนเมืองที่ไดขึ้นชื่อวาไมเคยหลับไหลแมในตอนกลางคืนแสงไฟตาม
ถนนหนทาง และสถานที่ ต างๆเต็ ม ไปด ว ยผู ค นจํ านวนมาก ในสุ ด สั ป ดาห ห ลายคนมั กจะนั ด รวมตั วกั นเป น กลุ ม ๆ ตาม
รานอาหาร หางสรรพสินคา หรือสถาบันเทิงตางๆ (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. 2558)ตลาดนัดกลางคืนจึงสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดหลากหลายกลุมทั้งวัยเรียน และวัยทํางาน ในการที่จะมาจับจายใชสอยในเวลาหลังเลิก
เรียน หรือหลังเลิกงานได (ทราเวล เอ็มไทย. 2558)
ปจจุบันตลาดนัดกลางคืนเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจที่ผานมาทําใหพฤติกรรม
การอุปโภคบริโภคของผูบริโภคสินคามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผูบริโภคหันมาซื้อสินคาจากแหลงรวมสินคาราคาถูกมาก
ขึ้น ซึ่งเปนชองทางในการจัดจําหนายที่นาสนใจ อีกทั้งเจาของพื้นที่ของผูประกอบการหรือผูจัดตลาดนัดหลายรายใหความ
สนใจหรือเขามาสูตลาดกันมากขึ้นเพื่อครองสวนแบงทางการตลาดดวยเหตุนี้ผูวิจัย จึงเล็งเห็นความสําคัญของความตั้งใจใช
บริ การตลาดนัด กลางคื นของผู บริ โภคในกรุ งเทพ เพื่ อศึ กษาวาจะมีแ นวทางอย างไรในการปรับ ปรุ ง ตลาดนัด กลางคื น ให
ตอบสนองตอความตองการ และความพึงพอใจสูงสุดแกผูบริโภค และมีปจจัยใดบางที่มีผลตอ ความตั้งใจใชบริการตลาดนัด
กลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพ ในการศึกษาครั้งนีจ้ ะเปนประโยชนแกผูขายสินคาและผูประกอบกิจการตลาดนัดในการศึกษา
พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค ทําใหเกิดการซื้อซ้ําและแนะนําไปยังผูบริโภคกลุมอื่นเพื่อที่จะสามารถแขงขันกับ
รานคาปลีกสมัยใหมที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็วได รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธในการสงเสริมทางการตลาดใหตรง
ตามความตองการของผูบริโภคตอไป
แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
การตัด สินใจมี หลายความหมาย ส วนใหญ มักใหนิยามว าเปนการเลือกที่จะกระทําหรือปฏิ บัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง จาก
ทางเลือกหลายทางเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไว การตัดสินใจเปนกระบวนการที่สําคัญและอยูภายใน
จิตใจของผูบริโภค ซึ่งถานักการตลาดสามารถทําความเขาใจและเขาถึงจิตใจของผูบริโภคได การวางแผนทางการตลาดและ
การสรางความยอมรับของผูบริโภคก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไดมีนักวิชาการไดใหคําจํากัดความหรือคํานิยามไว ดังนี้
การตั ด สินใจ หมายถึ ง การเลือกทางปฏิ บั ติ ซึ่ ง มี อยู หลายทางเพื่ อไปสู เ ป าหมายที่ กําหนดไว (สุ เ มธ เดี ย วอิ ศ เรศ.2525)
กระบวนการในการสรางทางเลือกการดําเนินงานไวหลาย ๆ ทาง แลวพิจารณาตรวจสอบ ประเมินทางเลือกเหลานั้น เพื่อเลือก
ทางที่ดที ี่สุดเพื่อไปดําเนินงาน (ประชุม รอดประเสริฐ. 2533)
อาจกลาวไดวาการตั ด สินใจซื้อของผู บ ริ โภค หมายถึง การเลื อกซื้ อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง จากทางเลื อกต างๆที่ มี อยู ข อง
ผูบริโภค กลาวคือ การตัดสินใจซื้อเปนเปาหมายของพฤติกรรมผูบริโภค เมื่อไรก็ตามที่บุคคลมีการกระทําในฐานะผูซื้อ บุคคล
จะมีเปาหมายเดียวในใจคือการไดรับความพอใจที่เกิดขึ้นจากการซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ ตัดสินใจเปนกระบวนการที่สําคัญ
และอยูภายในจิตใจของผูบริโภคของผูบริโภค ซึ่งถานักการตลาดสามารถทําความเขาใจและเขาถึงจิตใจของผูบริโภค การวาง
แผนการกระจายผลิตภัณฑและการสรางความยอมรับของผูบริโภคนั้นก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น
แนวคิด ดานประชากรศาสตร
การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ อายุสถานภาพ ครอบครัว จํานวนสมาชิกใน
ครอบครั ว ระดั บ การศึ กษาอาชี พ และรายได ต อเดื อน ลั กษณะงานประชากรศาสตร เ ปนลั กษณะที่ สํ าคั ญ ลั กษณะทาง
ประชากรศาสตรก็คือขอมูลสวนบุคคล โดยที่แตละคนก็จะมีลักษณะเหลานี้ แตกตางกันไปตามประสบการณที่แตล ะบุคคล
ไดรับ และจากแนวคิดดานประชากรศาสตรขางตนที่กลาวมา ปจจัยทางดานประชากรศาสตรตางๆจะส งผลตอลักษณะทาง
จิตวิทยาที่แตกตางกัน และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่แตกตางกันดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541)ดังนั้นผูวิจัย
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จึงไดนําแนวความคิดนี้มาใชเปนแนวทางในการคนหาคําตอบเกี่ยวกับลักษณะดานประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชี พ และรายได ตอเดือน วาจะมีผลต อการตั ดสินใจเขามาใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริ โภคในกรุงเทพ
แตกตางกันหรือไมอยางไร
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
แนวคิ ด สวนประสมทางการตลาดสํ าหรั บธุ ร กิจบริ การ เป นแนวคิ ดที่ เ กี่ย วข องกั บธุ ร กิจที่ใ ห บริ การซึ่ง จะไดส วน
ประสมการตลาด (MarketingMix) หรือ 7P’s ในการกําหนดกลยุทธการตลาด ซึ่งประกอบดวย(ฟลลิป คอทเลอร.2000 อาง
ถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541)
1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยไดคือ สิ่งที่ผูขายตองมอบ
ใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ โดยทั่วไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือ
ผลิตภัณฑที่จับตองได และ ผลิตภัณฑที่จับตองไมได
2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตั วเงิ น ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของ
บริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกําหนดราคาการใหบริการควรมี
ความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนําเสนอบริการ
ใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่นําเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้ง
(Location) และชองทางในการนําเสนอบริการ (Channels)
4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสารใหผูใชบริการ โดยมี
วัตถุ ประสงค ที่แจ งขาวสารหรื อชั กจูง ใหเ กิดทั ศนคติและพฤติกรรม การใช บริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสาย
สัมพันธ
5. ด านบุ คคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่ง ตองอาศัย การคัดเลือกการฝกอบรม การจูงใจ เพื่อให
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ผูใหบริการและผูใชบริการ
ตางๆ ขององคกร เจาหนาที่ตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถ
ในการแกไขปญหา สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร
6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เปนการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด ายกายภาพและรูปแบบการใหบริการ
เพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการที่
รวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่นๆ ที่ลูกคาควรไดรับ
7. ดานกระบวนการ (Process) เป นกิจกรรมที่เ กี่ยวของกับระเบี ยบวิ ธีการและงานปฏิบัติ ในด านการบริการ ที่
นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วันชาติ รู กิจ (2545) ทําการวิจัยเรื่ อง การสํ ารวจปจจั ยที่ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใช ในการซื้อสินค าและ
บริการที่ตลาดนัดจตุจักร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่ผูบริโภคใชในการเลือกซื้อสินคาและบริการที่ตลาดนัด จตุจักรทั้ง 4 ดาน
คือ ดานสินคาและบริการ ดานราคาดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการขาย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ผูบริ โภคใชป จจั ยพิจารณาด านสิ นคาและบริ การโดยรวมอยู ในระดับ มาก โดยเล็ง เห็นวาการซื้ อสิ นคาและบริ การจะต องมี
คุณภาพ มีคุณลักษณะและประโยชน มีความหลากหลาย ซึ่งตลาดจตุจักรเปนแหลงรวมสินคาและบริการจํานวนมาก ซึ่ งเปน
สิ่งจูงใจผูบริโภคใหเขาไปซื้อสินคาและบริการ สวนในดานราคา ผูบริโภคใชปจจัยพิจารณาดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก
เพราะสถานการณทางดานเศรษฐกิจที่ไมแนนอน ผูบริโภคจึงแสวงหาแหลงที่มีสินคาราคาถูก เพื่อประหยัดคาใชจายทั้งของ
ตนเองและครอบครัว
ลาวัลย เวชอภิกุล (2551) ทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผูซื้อในตลาดนัดกลางคืนมีโชค จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา
พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประเภทเครื่องแตงกายของผูซื้อในตลาดนัดกลางคื นมีโชคมี
คาเฉลี่ยรวม ในระดับมากที่สุดทุกปจจัย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้คือ ปจจัย ดานราคา รองลงมาเปนปจจัยดาน
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การสงเสริมทางการตลาด ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานผลิตภัณฑตามลําดับ และจากการพิจารณาปจจัยดาน
ราคาที่ มีค าเฉลี่ย สูง สุด เป น 3 อันดับแรกคือ สิ นคามีร าคาถู ก ราคาเหมาะสมกั บสิ นคา สามารถตอรองราคาได ด านการ
สงเสริมการตลาด คือ มีสินคาลดราคา มีการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล มีการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ดานชองทาง
การจัดจําหนายคือการเดินทางสะดวก มีที่จอดรถบริการอยางเพียงพอ มีความสะดวกในการหาสินคาที่ ตองการ และในดาน
ผลิตภัณฑ คือการมีสินคาที่หลากหลายทั้งสี ขนาด และแบบใหเลือก
พุทธชาด อินทรบํารุง (2553) ทําการศึกษาคนควาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค
ภายในตลาดนัดธนบุรี พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สิ นค า ภายในตลาดนั ด ธนบุ รี ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง แต ผู บ ริ โ ภคให ค วามสํ าคั ญ ต อป จ จั ย ด านบุ ค ลากรมาก
โดยเฉพาะในเรื่องความรูในตัวสินคาของผูขาย รวมทั้งสามารถแนะนําสินคาได เชน ตนไมหรือสัตวเลี้ยง และความมีมนุษย
สัมพันธที่ดี พูดจาสุภาพ มีมารยาทในการตอนรับ
ตะ เลิ ศ พัช ราชา (2558) การศึ กษาวิ จัย เรื่องความคิ ด เห็ นของลูกค าต อป จจั ย ในการตั ดสิ นใจซื้ อสิ นคาในตลาด
นัด เจ ต ะ นายายอามอํ าเภอนายายอาม จั งหวั ดจั นทบุ รี มี วัต ถุ ประสงคเ พื่ อศึ กษาความคิ ด เห็ นของลูกคาต อป จจัย ในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาและเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาตอปจจัยในการตัดสินใจซื้อสินคาในตลาดนัดเจตะ นายายอาม
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจาหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของลูก คาใน
การตัดสินใจซื้อสินคาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา ความคิดเห็นตอปจจัยในการ
ตัดสินใจซื้อที่สูงสุด คือดานชองทางการจัดจําหนาย รองลงมา คือดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานผลิตภัณฑ
ตามลําดับ
ภายหลังจากการที่ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมเพื่อมาพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิจัย การศึกษาในครั้งนี้
ผูวิจัยตองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพ จึงไดทํา การพัฒนากรอบ
แนวความคิดที่ใชในการวิจัย โดยการศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ เปนตัวแปรอิสระ
นํามาทดสอบกับการใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพ ซึ่งเปนตัวแปรตาม โดยกรอบแนวความคิดในการวิจัย
สามารถแสดงได ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-สถานภาพ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายไดเฉลี่ยตอเดือน

การใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภค
ในกรุงเทพ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจ
บริการ (7Ps)
- ผลิตภัณฑ (Product)
- ราคา (Price)
- การจัดจําหนาย (Place)
- การสงเสริมการตลาด (Promotion)
- บุคคล (People)
- กระบวนการ (Process)
- ลักษณะทางกายภาพ (Physical
evidence)
ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวความคิด
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ ที่มีผลตอความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภค
ในกรุงเทพ
สมมติฐานของการวิจัย
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ มีผลตอความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริภคในกรุงเทพ
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ โดยมีแหลงขอมูลใน
การศึกษาคนควาประกอบดวย 2 สวนคือ
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการเก็บขอมูลจากสํารวจ ผูวิจัยไดคํานวณหาตัวอยางโดยใชสูตรในการคํานวณ
กรณีไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของ TaroYamane (อางถึงใน นราศรี ไววนิชกุล. 2549) และกําหนดคาความเชื่อมั่น
95 เปอรเซนต คาความคาดเคลื่อนในการประมาณไมเกิน 5 เปอรเซนต (กัลยาวานิชย บัญชา. 2545)และเพิ่มจํานวนตัวอยาง
15 ตัวอยาง รวมขนาดตัวอยางเทากับ 400 ตัวอยาง เพื่อความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล ตัวอยางประชากรที่เขามา
ใชบริการตลาดนัดกลางคืนในกรุงเทพ
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2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่ถูกทําการวิเคราะหเรียบรอยแลวและนํามาเผยแพรในงานวิจัย
บทความ วารสารรายงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนประโยชนในการคนควาตางๆแกผูอื่น โดยแหลงขอมูลทุติยภูม ิที่ผูวิจัยทําการ
สืบคนคือ ขาวจากอินเตอรเน็ต สื่อออนไลนตางๆ บทความวารสาร สถิติรายงานตางๆ หอสมุดของสถาบัน รวมทั้งขอมูลจาก
รายงานการศึกษาอื่นๆ ที่มีผูไดทําการศึกษาไวแลวในเว็บไซดตางๆ
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล สําหรับการศึกษาความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพ ผูศึกษาไดนํา
ขอมูล ที่ไดจากการเก็ บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุม ตัวอย างจํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุ มตัวอยางแบบบั งเอิ ญ
ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามผูวิจัยจะใชโปรแกรม SPSS For Windows Version 17.0 มาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใชการทดสอบ เทคนิคการวิเคราะหถดถอยแบบ
(multiple regression analysis)(พวงรัตน ทวีรัตน. 2543)
ผลการวิจัย
ตารางที่1xxจํานวนและรอยละขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง

จํานวน (คน)

รอยละ

136
264

34.0
66.0

รวม
อายุ
นอยกวาหรือเทากับ 18ป
19ป-22ป
23ป-26ป
27ป-30 ป
31ป-34ป
35 ป ขึ้นไป

400

100.00

49
98
179
54
15
5

12.3
24.5
44.8
13.5
3.8
1.3

รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยาราง/แยกกันอยู/ หมาย

400

100.00

363
33
4

90.80
8.30
1.00

รวม
400
ตารางที่1 (ตอ)xxจํานวนและรอยละขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคล
จํานวน (คน)
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100.00
รอยละ

ระดับการศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส. /อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

2
2
34
147
168
47

0.50
0.50
8.50
36.80
42.00
11.80

รวม
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พอบาน-แมบาน
ธุรกิจสวนตัว
อื่นๆ ระบุ...........

400

100.00

110
257
11
5
17
-

27.50
64.30
2.80
1.30
4.30
-

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 66.00 โดยสวนใหญมีอายุ 23- 26 ป รอย
ละ 44.80 มี ระดับการศึกษาปริญ ญาตรี มากที่สุดรอยละ 42.00 มี สถานภาพโสด รอยละ 90.00สวนใหญมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนรอยละ64.30 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001บาท -20,000 บาท รอยละ 43.00
ตารางที่2 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลตอความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพ
ตัวแปร
B
Beta
t
p-value
คาคงที่
0.527
3.8130
ผลิตภัณฑ
0.397
0.458
10.235
0.000**
ราคา
0.085
0.099
2.658
0.008**
ชองทางการจัดจําหนาย
0.088
0.099
2.363
0.019*
สงเสริมการตลาด
0.115
0.146
3.706
0.000**
บุคคล
0.023
0.029
0.747
0.456
กระบวนการบริการ
0.097
0.119
2.903
0.004**
ลักษณะกายภาพ
0.044
0.052
1.345
0.179
2
R = 0.646 ; Adjust R-square = 0.64 ; SEE = 0.31866 ; F = 102.354 ; p-value = 0.00
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หรือ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 99
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95
จากตารางที่ 2พบวา ปจจัยทางสวนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งไดแก ชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอความ
ตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนในกรุงเทพ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีทิศทางในทางบวก กลาวคือถาปจจัยชองทางการจัด
จําหนาย เพิ่มขึ้น 1 หนวย ผลตอความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.088หนวย และยังพบวา
ปจจัยทางสวนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งไดแกผลิตภัณฑราคา การสงเสริมทางการตลาดและกระบวนการบริการมีผลตอ
ความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีทิศทางในทางบวก โดยกลาวคือ
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ถาปจจัยทางผลิตภัณฑเพิ่ม ขึ้น 1 หนวย จะมีผลตอความตั้ง ใจใชบริการตลาดนัดกลางคืน ของผูบ ริโภคในกรุง เทพ เพิ่มขึ้ น
0.397 หนวย, ถาปจจัยทางราคาเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีผลตอความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพ
เพิ่มขึ้น 0.085หนวยถาปจจัยการสงเสริมทางการตลาดเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีผลตอความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของ
ผูบริโภคในกรุงเทพ เพิ่มขึ้น 0.115และถาปจจัยทางกระบวนการบริการเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีผลตอความตั้งใจใชบริการตลาด
นัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.097หนวย ตามลําดับ
สมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณที่ประมาณการไดจากการศึกษาครั้งนี้มีคา R2 = 0.646 ซึ่งหมายความวา ตัวแปรอิสระ
ดังกลาวมีอิทธิพลในการกําหนดระดับความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพรอยละ 64.60 ที่เหลือรอย
ละ 35.4 เปนตัวแปรอื่นๆ ที่ไมไดศึกษา และคาความคลาดเคลื่อนของการทดลองนี้ (SEE) มีคารอยละ 31.86 ซึ่งจากการ
วิเคราะห ความสัม พันธระหว างตัวแปรทําใหสามารถสรุ ปสมการของปจจัย ดานส วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต อ
ความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพไดดังนี้คือ
Yการใชบริการตลาดนัดกลางคืน= 0.527 + 0.397X1 +0.085X2 + 0.088X3 +0.115X4+0.097X6
โดยที่

X1 = ผลิตภัณฑ
X2 = ราคา
X3 = ชองทางการจัดจําหนาย
X4 = สงเสริมการตลาด
X6 = กระบวนการบริการ

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยขางตน มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี้
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคือของผูบริโภคในกรุงเทพ ไดแก
ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมทางการตลาด และกระบวนการบริการ โดยปจจัยทั้ง 5นี้ มีผลในเชิงบวกตอการตัดสินใจใชบริการ
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และชองทางการจัดจําหนาย นี้ มีผลในเชิงบวกตอการตัดสินใจใชบริการ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01
- ผลิต ภัณฑ มี ผลต อความตั้ง ใจใชบริ การตลาดนัดกลางคืน ของผูบ ริโภคในกรุ งเทพ กลา วคื อเนื่ องมาจากผูบริ โภค
เล็ งเห็นวาการซื้อสินคาและบริ การจะต องมี ให เลื อกหลากหลายประเภท มี คุณภาพดี มีค วามแปลกใหม และมีค วามเป น
เอกลักษณจึงทําใหตลาดนัดกลางคืนสามารถตอบโจทยกับผูบริโภคไดเปนอยางมาก เนื่องจากตลาดนัดกลางคืน มีสินคาและ
บริการที่หลากหลาย รวมทั้งยังมีสินคาและบริการที่มีความแปลกใหมอยูเสมอๆและมีความเปนเอกลักษณของตลาดนั้นๆอีก
ดวยโดยสอดคลองกับงานวิจัยของวันชาติรูกิจ (2545) ที่ไดทําการศึกษาการสํารวจปจจัยที่ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใช
ในการซื้อสินคาและบริการที่ตลาดนัด จตุจักร ที่กลาวไววาสิ่ง สําคัญที่จูงใจผูบริโภคให เขาไปซื้อสิ นคาและบริการก็คือการมี
สินค าและบริ การเสนอขายอยูเป นจํ านวนมากและมี ผูข ายมากรายใหเ ลือกซึ่ง สามารถสัง เกตได จากห างสรรพสิ นค าชั้ นนํ า
Discount Store และตลาดนัดอื่ นๆที่ ใชกลยุท ธนี้ใ นการดึง ดูดผู บริโ ภคใหเข ามาซื้อสิ นคาและบริการของตนให มากที่สุ ด
ผูบริโภคจะเล็งเห็นวาการซื้อสินคาและบริการจะตองมีคุณภาพมีคุณลักษณะและประโยชนมีความหลากหลายจึงจะสามารถจูง
ใจผูบริโภคใหเขาไปซื้อสินคาและบริการไดและยังสอดคลองกับแนวความคิดของยุพาวรรณวรรณวาณิชย(2551)ที่กลาวไววา
การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายไดจะตองพิจารณาถึงคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑที่สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคได ดังนั้นผลิตภัณฑจึงตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของ
ลูกคาทั้งนี้ถาใหผลิตภัณฑหรือบริการที่ออกมาตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุดสิ่งที่ไดรับกลับมาก็จะเปนความพึงพอใจ
ของลูกคาตอไปและยังมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวความคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2549)ที่
กลาวไววา การกําหนดกลยุทธ การบริหารการตลาดไมวาจะเปนในธุรกิจที่ผลิตสินคา หรือบริการก็ตามตางตองพิจารณาถึ ง
ความจําเปนและความตองการของลูกคา ในการนําเสนอผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด และเมื่อ
สามารถตอบสนองต อความต องการเหล านั้ นได จะสามารถสรางความพึ ง พอใจและความภักดี ของลูกค าได นอกจากนี้ ยั ง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ เรณู แสงอาวุธ (2553) ที่ทําการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการตลาดนัดของประชาชนในเขตอําเภอ
เมื อง จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธานี ผลการวิ จัย พบว า เหตุ ผ ลที่ ผู บ ริโ ภคมาใช บ ริ การตลาดนั ด ส วนใหญ คื อการที่ มี สิ นค าให เ ลื อก
หลากหลาย
- ราคามีผลตอความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพ กลาวคือ ราคาสินคาและบริการในตลาด
นัดนั้นมีราคาถูก มีความคุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่ไดรับ สามารถตอรองราคาไดงายระหวางผูซื้อและผูขาย และอีกทั้ง
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของลาวัลยเวชอภิกุล (2551) ที่ทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมผูซื้อในตลาดนัดกลางคืนมีโชค จังหวั ด
เชียงใหม ซึ่งผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคามากที่สุดคือปจจัยดานราคาและ
จากการพิจารณาปจจัยดานราคาที่ผูบริโภคเห็นดวยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปน3 อันดับแรกคือสินคามีราคาถูกราคาเหมาะสมกับ
สินคาสามารถตอรองราคาได อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวความคิดของ ยุพาวรรณวรรณวาณิชย (2551)ที่กลาวไววาผูบริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑ กับราคาของผลิตภัณฑนั้นๆถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อและยินดีที่
จะเต็มจายและการพิจารณาดานราคานั้นจะตองรวมถึง ในเรื่องของระดับราคาสวนลดเงื่อนไขการชาระเงินฯลฯเนื่องจากรา
คามีสวนในการทําใหบริการตางๆมีความแตกตางกันและมีผลตอผูบริโภคในการรับรูถึงคุณคาที่ไดรับจากการบริการโดยเทียบ
ระหวางราคาและคุ ณภาพของการบริ การแตกต างกั นนอกจากนี้ยั ง สอดคล องกั บ งานวิ จัย ของวั นชาติ รู กิจ (2545) ที่ ไ ด
ทําการศึกษาการสํารวจปจจัยที่ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใชในการซื้อสินคาและบริการที่ตลาดนัดจตุจักรผลการวิจัย
พบว า ที่ ผูบริ โภคให ความสําคัญกั บป จจัย ดานราคา เพราะสถานการณท างด านเศรษฐกิ จที่ไ มแน นอนในปจจุ บัน สงผลให
ผูบริโภคแสวงหาแหลงที่มีสินคาราคาถูกเพื่อประหยัดคาใชจายทั้งของตนเองและครอบครัว
- ชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพ กลาวคือ ทําเลที่ตั้ง
ของตลาดนั ดกลางคืนในกรุง เทพส วนใหญ ลวนอยูใ นสถานที่ที่เ ดินทางสะดวก ใกลกับ สถานที่ที่สําคัญหลายแห ง เช น ใกล
มหาวิทยาลัย ใกลหางสรรพสินคา เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของตะ เลิศพัชราชา (2558) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องความ
คิดเห็นของลูกคาตอปจจัยในการตัดสินใจซื้อสินคาในตลาดนัดเจตะ นายายอามอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีผลการวิจัย
พบวา ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอปจจัยในการตัดสินใจซื้อสินคาในตลาดนัดสูงสุด คือดานชองทางการจัดจําหนาย เพราะ
ตลาดนัดนั้นมีสถานทีท่ ี่สะดวกทําใหงายตอการเดินทางมาถึงสถานที่สวยงามอีกทั้งยังมีความสะดุดตาจึงทําใหผูบริโภคตัดสินใจ
มาใชบริการตลาดนัดไดงายขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวนาลักษณธํารงดิลกตระกูล (2548)ไดศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟคั่วบดในเขตพญาไทจากการวิจัยพบวาสถานที่ในการ
ซื้อขายสินคาจะตองเปนสถานทีท่ ี่มีความสะดวกแกลูกคาในการหาซื้อรวมถึงบรรยากาศภายในรานอีกดวย และสอดคลองกับ
วิไลเพิ่มศรีเดช (2549) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติทางดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาที่ตลาด
นัดขางธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย จากการวิจัยพบวา ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคมาซื้อสินคาคือความ
สะดวกในการซื้อและสวนใหญผูบริโภคทํางานใกลกับตลาดนัดจะมีความสะดวกสบายตอการเดินทางไปซื้อสินคามากกวาผูที่
อยูไกลตลาดนัด อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของอนุศักดิ์อุตแจม (2547)ไดศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอตลาดนัดใน
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จากการวิจัยพวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่ผูบริโภคมีความพึงพอใจเปนอันดับแรกคื อ
เวลาเปด-ปด ของตลาดนัดนั้น ซึ่งจะตองมีความชัดเจนและเหมาะสมที่สําคัญที่ตั้งของตลาดนัดจะตองอยูในบริเวณที่ใกลบาน
และเดินทางสะดวก
- การสงเสริมการตลาด มีผลตอความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพกลาวคือ การซื้อสินคาใน
ตลาดนัดกลางคืนนั้นสามารถตอรองราคาสินคาได หรือการไดรับสวนลดในราคาพิเศษจากผูขายไดงาย รวมถึงความเปนกันเอง
ระหวางผูซื้อและผูขาย นอกจากนีป้ จจุบันการสื่อโซเชียลมีเดียตางๆยังสามารถบอกตอ หรือทําการประชาสัมพันธขาวสาร ทํา
ใหผูบริโภคไดรับรูขาวสารที่รวดเร็วและสงผลใหผูบริโภคตัดสินใจมายังตลาดนัดกลางคืนนั้นเร็วขึ้น นอกจากเหตุผลดังกลาว
ขางตน ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วารยา จันทรหอม(2555)ทําการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาของ
ผูบริ โภคที่ มีต อตลาดนัด ในจัง หวัด พิจิตรจากผลวิจัยพบว า การสง เสริม ทางการตลาด ผูบ ริโภคใหค วามสํ าคัญ ในเรื่ องของ
เจาของรานที่มีการบริการทีส่ ุภาพ มีอัธยาศัยที่ดีตอลูกคามากที่สุด รองลงมาเปนผูขายมีการบริการที่เปนกันเองกับลูกคา และ
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สามารถสงคืนหรือเปลี่ยนสินคาได อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ที่กลาวไววาการสงเสริม
ทางการตลาดเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม และการใชบริการเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสาย
สัมพันธในทางเดียวกันยังสอดคลองกับงานวิจัยของตะ เลิศพัชราชา(2558)ไดศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของลูกคาตอปจจัยใน
การตัดสินใจซื้อสินคาในตลาดนัดเจตะ นายายอามอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรไี ดกลาวไววาทุกวันนี้ตลาดนัดมีอยู ทุกมุม
ทุกซอย ตลาดนัดหลายๆ ที่มีการคาขายกันคึกคัก การที่จะดึงดูดใจลูกคาไดนั้น การสงเสริมการตลาดถือวามีความจําเปนอยาง
มาก ซึ่งในตลาดนัดมีเจตะ นายายอาม มีการประชาสัมพันธรานคาผานเสียงตามสาย มีการติดปายประชาสัมพันธ มีการแจก
สินคาใหลูกคาทดลองใชสินคา มีการลดราคา การแจกของแถม และมีสวนลดเสมอเมื่อซื้อสินคาจํานวนมาก สงผลใหสามารถ
ดึงดูดผูบริโภคใหเกิดการตัดสินใจมาใชบริการตลาดนัดไดเปนอยางดี
- กระบวนการบริการมีผลตอความตั้งใจใชบริการตลาดนัดกลางคืนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลาวคือ วันและเวลา
เปด-ปด ของตลาดนัด กลางคื นมีความสอดคลองกับ เวลาหลั งเลิกเรียน หรือหลั งเลิกงาน ช วงเวลาดังกวานั้นเหมาะแกการ
พบปะสังสรรค หรือผอนคลายจากชวงเวลาในการทํางานหรือเวลาเรียนนอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี
รัตน(2541)ไดกลาวไววา0กระบวนการ หรือกระบวนการใหบริการ เปนกิจกรรมการสงมอบการใหบริการแกลูกคาที่เขามาซื้อ
สินคาหรือบริการของธุรกิจ สิ่งที่จะทําใหลูกคาพึงพอใจก็คือ ธุรกิจจะตองออกแบบกระบวนการเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาหรือ
บริการ ใหลูกคาเกิดความสะดวกสบายในการซื้อมากที่สุด อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตพนธ ชุมเกตุ (2556)ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคตลาดนัดรถไฟศรีนครินทรใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการบริการในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ไดแก การมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม และหมั่นเดินตรวจตราความเรียบรอยของตลาดอยูเสมอ เพื่อปองกันไมให
เกิดเหตุราย เปนการสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคในการเดินเลือกซื้อสินคา อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ มยุรีนิลสม
(2549)ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อสินคาดานตลาดนัดเคลื่อนที่ของผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองออมนอยจังหวัดสมุทรสาคร
จากการวิจัยพบวากลุมผูบริโภคสวนใหญจะมาเลือกซื้อสินคาในตลาดนัดเคลื่อนที่ในเวลาชวงเย็นหลังเลิกงาน
ขอเสนอแนะ
1. ปจจุบันมีตลาดนัดกลางคืนเกิดขึ้นหลายแหงในกรุงเทพ ผูประกอบการ รานคาควรมีการจัดสรร หรือสรางความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวของตลาดนั้นๆ เพื่อที่จะสามารถดึงดูดผูบริโภค หรือนักทองเที่ยวใหมาใชบริการตลาดนัด ของตน รวมถึง
ผูประกอบการรานคาทั้งหลาย ควรมีการจัดนําสินคาและบริการที่แปลกใหม มีความตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
อยูตลอดเวลา เพื่อตอบโจทยกับผูบริโภคยุคใหมที่ชอบลอง หรือมักจะตื่นตัวกับสิ่งใหมๆอยูเสมอ
2. ตลาดนัดกลางคืนมีมากขึ้น สงผลใหสินคาและบริการที่มีหลากหลาย มีขายที่ซ้ําๆกัน ทําใหในเรื่องของการตั้งราคา
สินค าของผู ป ระกอบการนั้ น ควรมี ค วามระมั ด ระวัง มากขึ้ น มี การกํ าหนดราคาให เ ป นมาตรฐานใกลเ คี ย งกั น อาจมี การ
เปรีย บเทีย บหรือสํารวจราคาสินคาหรื อบริการของตนเองกั บร านคา หรือ ตลาดอื่นๆ ไม ค วรตั้ง ราคาให เหลื่อมล้ํ ากั นหรื อ
แตกตางกันจนเกิน ในประเภทรายการสินคาทีค่ ลายๆกัน
3. ดานกายภาพของตลาดนั ดกลางคืนนั้น ควรมี การดูแ ลในเรื่ องของความสะอาด ระบบถ ายเทอากาศ ความเป น
ระเบียบ และทางเดินเทาระหวางรานคาไมใหมีความแออัดจนเกินไป อีกทั้งยังควรมีการมีสถานที่จอดรถที่มีความสะดวกและ
มีเพียงพอตอผูที่มาใชบริการตลาดนัด ดังนัน้ เจาของสถานที่ควรปรับปรุงสถานที่ใหสะดวกตอการซื้อสินคา อีกทั้งควรมีการ
จัดหมวดหมูของแผงรานคาใหเปนระเบียบมากขึ้นโดยการแบงเปนโซนที่มีหมวดสินคาหรือบริการคลายๆกัน เอาไวดวยกัน
เชน หมวดของกิ นก็ควรจัดอยูในระแวกเดียวกัน ไมควรไปปะปนกับหมวดสินคาอื่ น ๆ เชน เสื้อผ า เปนต น และควรจะให
ความสํ าคั ญ กับ เรื่ องความปลอดภั ย ภายในบริ เ วณตลาดนั ด ดวย เพื่อใหเ กิ ดความสบายใจแก ผูที่ ม าซื้ อสินคาในตลาดนั ด
นอกจากนี้ยังไดสอดคลองกับแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2541)ที่กลาวไววา ภาพลักษณของตลาดนัดก็ยังเปนสวน
สําคัญของการตัดสินใจของผูบริโภค
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ตของนักทองเที่ยวชาวไทย
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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ง นี้ มีวัต ถุ ประสงค เ พื่อศึ กษาป จจั ย ที่ มีอิท ธิพ ลต อการตั ด สิ นใจท องเที่ย วชายหาดในจัง หวัด ภู เ ก็ต โดย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือวิจัยในการเก็บรวบรวม
ขอมูล จํานวน 428 ตัวอยาง และใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ซึ่งประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการวิเคราะห MultipleLinearRegression ในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวา ตัวอยางสวน
ใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 74.53) มีอายุระหวาง 23-27 ป (รอยละ 50.04)มีการศึกษาระดับปริญญาตรี(รอยละ 85.28) มี
รายได ร ะหว าง 10,001-20,000 บาท (ร อยละ 32.71) ส วนใหญ เ ป นนั กเรี ย น/นั กศึกษา (ร อยละ 51.17)ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ปจจัยทัศนคติดานสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยทัศนคติดานเศรษฐกิจ และปจจัยทัศนคติดานสิ่งแวดลอม มี
ความสัมพันธในทางบวกกับการตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ต อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ตัวแปร
ดังกลาวสามารถอธิบายความสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ต ในธุรกิจทองเที่ยว ไดรอยละ 60.40
คําสําคัญ: การตัดสินใจ, การทองเที่ยวชายหาด, ภูเก็ต
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Factors Affecting the Decision Making on Beach Tourism at
Phuket Province of Thai Tourists
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Abstract
The purpose of this research was to study factor affecting decision making on beach tourism in
Phuket Province. The sample groups of the study were Thai Phuket beach tourists. The results showed
that most of respondents were female (74.53 %), in ages of 23 – 27 years (50.04 %), holding a bachelor’s
degree (85.28 %), gaining an income of 10,001 – 20,000 Bath per month and students(51.17 %). The
hypothesis testing revealed that all factors: the Social and Culture Factor, Economic Attitude Factor and
Environment Attitude Factor had a positive relationship with the decision making on beach tourism in
Phuket Province at a 0.01 significant level. Moreover, all for these factors could explain the variation of
the tourist’s decision making on beach tourism in Phuket Province at60.40 percent.
Keywords: Decision Making, Beach Tourism, Phuket
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บทนํา
ในปจจุบันอุตสาหกรรมทองเที่ยวถือวามีความสําคัญเปนอยางมากตอเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศ เนื่องจากเปน
แหลงที่มาของเงินตราตางประเทศและการจางงานจากการสรุปสถานการณทองเที่ยวเดือนตุลาคมในป 2558มีนักทองเที่ยว
จํานวน 2,228,796 คน ขยายตัวรอยละ 0.95 จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา ขณะที่รายไดจากการทองเที่ยวมีมูลคา
เทากับ 1,158,371.41 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 27.05 จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา สะทอนใหเห็นถึงแนวโนมการ
เติบโตของธุรกิจทองเที่ยวไทยที่เขมแข็ง (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. 2558)ดังนั้นแผนงานระดับชาติหลายแผนจึงถูก
จัดทําขึ้นเพื่อชวยสงเสริมการพัฒนาภาคบริการและอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหเติบโตอยางตอเนื่องในทิศทางที่เหมาะสม
การเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวกอใหเกิดผลกระทบตางๆ ตามมามากมายทั้งผลกระทบในเชิงบวก เชน ทําให
เกิดรายได เกิดการจางงาน เกิดอาชีพ เกิดการเผยแพรเอกลักษณของประเทศ ทั้งทางประเพณีและวัฒนธรรม และผลกระทบ
ในเชิงลบ เชน ปญญาดานทัศนียภาพ การทําลายสิ่งแวดลอม เกิดปญหาอาชญากรรม คาครองชีพของคนในพื้นที่สูงขึ้น (พิทยะ
ศรีวัฒนสาร. 2553) เมื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยวขยายตัวขึ้น จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ผูประกอบการมากขึ้น เกิด
การใชทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบตางๆ ซึ่งทําใหการทองเที่ยวเปนไปในลักษณะที่ไมยั่งยืน การที่จะทําให
การท อ งเที่ ย วอยู ต อ ไปได น านๆ ควรมี ม าตรการในการดู แ ลควบคุ ม และพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น คื อ ต อ งมี ก ารดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ชวยกันฟนฟูในสวนที่เสียหายจากการทองเที่ยว ซึ่งจะทําใหการทองเที่ยวดํารงอยูตอไปไดอยางยาวนาน
สํานักเศรษฐกิ จการทองเที่ย วและกีฬาไดจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจทองเที่ ยว โดยรายไดจากการทองเที่ยวทั่ ว
ประเทศในป พ.ศ.2558มีมูลคา 188,351 ลานบาท โดยกรุงเทพมหานคร มีรายไดจากการทองเที่ยวสูงสุด 86,589 ลานบาท
ภาคใต 30,689 ลานบาท ภาคเหนือ 18,144 ลานบาท ภาคตะวันออก 16,178 ลานบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14,854
ลานบาท ภาคตะวันตก 13,182 ลานบาท และภาคกลาง(ไมรวมกรุงเทพมหานคร) 8,712 ลานบาท ทั้งนี้ จังหวัดที่มีรายไดรวม
ดานการทองเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร กระบี่ ชลบุรี และเชียงใหม (กรมการทองเที่ยวกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา. 2558)จากสถิติที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวา ภาคใตของประเทศไทยมีสวนสําคัญที่กอใหเกิดรายไดจํานวน
มากสูประเทศไทย
ความอุ ด มสมบู ร ณแ ละความสวยงามของทะเลไทยและพื้ นที่ บริ เ วณชายฝ ง ทํ าให ป ระเทศไทย กลายเป นแหล ง
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของโลก ชายฝงทะเลทั้งดานอาวไทยในทะเลจีนใต และชายฝงทะเลอันดามัน ในมหาสมุทร
อินเดีย ไดถูกนํามาพัฒนาทางการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง และสรางรายไดเขา ประเทศเปนจํานวนมาก (สถาบันวิจัยทรัพยากร
ทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2553)
กลุ ม จั งหวั ด ภาคใต ฝ งอั นดามันที่ มี ศักยภาพโดดเดนในการเป นแหล ง ทองเที่ ยวนานาชาติ โดยมี เกาะภู เก็ ต เป น
ศูนยกลางที่ไดรับสมญานามวาเปน “ไขมุกอันดามัน” จังหวัดภูเก็ต เปนจังหวัดหนึ่งทางภาคใตของประเทศไทย เปนเกาะ
ขนาดใหญที่สุดในประเทศไทยอยูในมหาสมุทรอินเดีย ตัวเกาะมีลักษณะเวาเปนอาวไปทั่วเกาะ ซึ่งทําใหเกิดชายหาดที่สวยงาม
มากมาย อีกทั้งยังเปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดานตึกเกาที่มีสถาปตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ที่หาชมไดยากในปจจุบัน(กลุมงาน
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดภูเก็ต. 2558)ทําใหจังหวัดภูเก็ตเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่
ขึ้นชื่อในเรื่องของหาดทรายที่สวยงาม น้ําทะเลใส ทองทะเลที่งดงามเหมาะสําหรับการดําน้ํา ดูปะการังซึ่งเปนการทองเที่ยวที่ที่
สามารถทํ า ให นัก ท อ งเที่ ย วได ล งไปสั ม ผั ส กั บ โลกใต ท ะเล ที่ มี แ ต ค วามสวยงามตระการตาสามารถพบปะแลกเปลี่ ย น
ประสบการณใหม ๆ ใตทองทะเล และสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมดําน้ํา พบฝูงปลามากมายหลากหลายชนิดใตทองทะเลสี
คราม น้ําทะเลใส ที่อุดมสมบูรณอีกหนึ่งในกิจกรรมที่ไดรับความนิยมจากทั้งชาวไทยและตางประเทศ นั่นก็คือ การเลนเรือใบ
และทองเที่ยวทางทะเลดวยเรือยอชท เพื่อชมความงามของทองทะเลไทยและเกาะแกงตางๆ รอบภูเก็ต รวมทั้งยังมีสิ่งอํานวย
ความสะดวก รองรับนักทองเที่ยวอยางครบครัน (ศูนยขอมูลขาวสารจังหวัดภูเก็ต . 2558)เมื่อพิจารณาจากตัวเลขของผูเยี่ยม
เยือนรายจังหวัด พบวาภูเก็ตเปนจั งหวัดที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุดในกลุมจังหวัดภาคใต ฝงอันดามัน (สํานักงานสถิติจังหวั ด
ภูเก็ต. 2558)ผลของการทองเที่ยวนั้นขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางทางสังคมวัฒนธรรม การเมือง และขึ้นอยูกับ
พฤติกรรมการทองเที่ยว ความพึงพอใจของนักทองเที่ยววาเปนอยางไร (ปวีณา วิริยะอุดมผล. 2557)ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาเพื่อคนหาวามีปจจัยใดบางที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อประโยชนในการนําผลวิจัยมา
เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพธุรกิจการทองเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตที่ยั่งยืนตอไป
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หลักการและเหตุผล
การวิจัย นี้เป นการศึกษาถึ งปจจัยที่ มีผ ลตอการตัดสิ นใจทองเที่ย วชายหาดในจัง หวัด ภูเก็ ต โดยใชแนวคิด ในเรื่อง
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค(buyer decision process)โดยมีรายละเอียดดังนี้
โมเดลพฤติ กรรมผูบริ โภค(consumer behavior model)เปนการศึกษาถึงเหตุ จูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (stimulus) ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุนนั้นผานเขามาในความรูสึกนึก
คิดของผูบริโภค (buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูบริโภค (buyer’s purchase decision) โดยการซื้อหรือไมซื้อ
จุดเริ่มของโมเดลนี้อยูที่การมีสงิ่ กระตุน (stimulus) ใหเกิดความตองการกอนแลวทําใหเกิดการตอบสนอง (response) ดังนั้น
โมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory ดังแผนภาพตอไปนี้(รัฐวัชร พัฒนจิระรุจน,2557)
สิ งเร้า

กล่องดํ า

การตอบสนอง
ภาพที่ 1 รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคอยางงาย หรือ S-R Theory
สิ่งเรา (stimuli)แบงเปน 2 ประเภท คือ สิ่งเราทางการตลาดกับสิ่งแวดลอมอื่นๆทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภค(ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ,2559)
 สิ่งเราทางการตลาด ไดแกสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด
 สิ่งแวดลอมอื่นๆ ทางการตลาด ที่อยูอยูลอมรอบผูบริโภคไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม การเมือง / กฎหมาย
และวัฒนธรรม ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค
กลองดํา (black box)ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูประกอบธุรกิจไมสามารถทราบไดจึงตอง
พยายามหาความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากลักษณะขอผูบริโ ภคและกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค
ลักษณะของผูซื้อ (buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซื้อซึ่งมีอิทธิพลมาจากปจจัยตางๆ คือ
1.ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภคไดกวางขวางที่สุด ลึกล้ําที่สุด
ซึ่งแบงยอยออกเปนวัฒนธรรมหลัก (core culture) และอนุวัฒนธรรม (subculture) และชั้นทางสังคม (social class)
-วัฒนธรรมหลัก เปนสิ่งที่มีอยูในทุกกลุมหรือในทุกสังคมของมนุษย และเปนตัวกอใหเกิดคานิยม การรับรู ความ
อยากได ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย
-อนุวัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรมของคนกลุมยอยมีรากฐานจากเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือภูมิภาคที่รวมกันเขา
เปนสังคมกลุมใหญ
-ชั้นทางสังคม หมายถึง คนจํานวนหนึ่ งที่มีรายได อาชีพ การศึ กษา หรือชาติตระกูลอย างใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางเหมือนกัน
2.ปจจัยดานเศรษฐกิจเปนหนึ่งในปจจัยที่ทําใหเกิดความตองการเดินทางทองเที่ยว()
- ความเจริญทางเศรษฐกิจในชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง การเดินทางทองเที่ยวจะมีมาก แตในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา ธุรกิจ
ประสบปญหามาก การเดินทางทองเที่ยวก็พลอยซบเซาลงดวย
- การเพิ่มขึ้นของรายไดที่ใชจายไดของประชาชน เมื่อประชาชนมีรายไดที่ใชจายไดเพิ่มขึ้น ก็จะมีเงินเหลือเก็บไว
ทองเที่ยว
- คาใชจายการเดินทางทองเที่ยว หากทองถิ่นใดมีคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวสูง ก็จะมีนักทองเที่ยวเดินทาง
ไปนอย หากทองถิ่นใดมีคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวต่ํา ก็จะมีนักทองเที่ยวเดินทางไปมาก
3.ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวมีความสําคัญตอการทองเที่ยวและการดํารงชีวิตของคนที่อาศัยอยูเพราะเปนฐานของ
การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวอันสําคัญยิ่ง
ดังนั้นการทองเที่ยวกับสิ่งแวดลอมจึงสัมพันธกันอยางแยกไมออก เปรียบเสมือน "ปากับสัตวปา" หรือ "ปลากับน้ํา"
หากสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง เชน อากาศเปนพิษ น้ําเสีย การจราจรแออัด ระบบนิเวศของปาถูกทําลาย ชายหาดสกปรกหรือ
ปะการังเสื่อมโทรม ฯลฯ การทองเที่ยวก็ไมสามารถดําเนินตอไปไดอยางยั่งยืน ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณนั้นก็จะมีคุณภาพ
ชีวิตดอยลง ผูประกอบการทองเที่ยวกลุมตางๆ จะขาดรายได และการจ างงานจะลดนอยถอยลง ซึ่งทั้งหมดเปนผลเสียต อ
สังคมโดยสวนรวม(พิทยะ ศรีวัฒนสาร, 2553)
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การตอบสนอง (response) เปนผลลัพธจากอิทธิพลของปจจัยและกลไกการทํางานของกระบวนการตัดสินใจซื้อที่
อยูในกลองดําของผูบริโภค ถาการตอบสนองเปนไปในทางบวก จะสังเกตเห็นผูบริโภคไปเลือกผลิตภัณฑที่จะซื้อ เลือกตรา
ผลิตภัณฑที่จะซื้อเลือกรานคาที่จะซื้อ เลือกจังหวะเวลาที่จะซื้อ และเลือกจํานวนที่จะซื้อ เปนตน
จากพฤติกรรมผูบ ริโภคปจจั ยที่มีอิทธิพลตอการตัด สินใจทองเที่ยวประกอบดวย ปจจั ยด านสัง คมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เพราะปจจัยเหลานี้เปนสิ่งกระตุนในการตอบสนองของผูบริโภค ประเด็นดังกลาวจึงเปนสิ่งที่จะทํา
ใหเกิดจากตัดสินใจของผูบริโภค
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

Fernando et.al (2015) ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของผูอยูอาศัยที่มีตอผลกระทบจากการทองเที่ยวโดยมุงเนนไปที่

การท องเที่ ย วท องถิ่ น เพื่ อให การศึ กษานี้ ส ามารถนํ าไปวิ เ คราะห ตั วแปรอื่ นๆนอกเหนื อจากเรื่ องการท องเที่ ย วได จาก
การศึกษาแสดงใหเห็นวาคนในชุมชนมีแนวโนมที่จะมีความเขาใจในเชิงบวกเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ คือการทองเที่ยว
ทําใหเ ศรษฐกิ จในชุม ชนดีขึ้ น คนในชุ ม ชนก็ จะสนั บสนุ นการทองเที่ ย วและมีค วามเข าใจในเชิ งลบในบางมุ ม มองเกี่ย วกั บ
ผลกระทบทางดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม คือคนในชุมชนมองวาการทองเที่ยวทําใหวัฒนธรรมดั้งเดิมสูญหาย และ
ทําใหสิ่งแวดลอมถูกทําลาย
Geoffrey (1996) ไดวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติตอการทองเที่ยวใน 8หมูบานพื้นเมือง ในบาหลี ประเทศอินโดนิเชีย
จากการศึกษาพบวาทัศนคติตอการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับหลายๆปจจัย เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม และขั้นตอน
การพัฒนาการทองเที่ยว และสิ่งที่สําคัญคือการมีสวนรวมของประชาชน รูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
เปนไปตามวัฒนธรรมดั้งเดิม การตัดสินใจของคนในชุมชนอยูบนพื้นฐานของจารีตและประเพณีดั้งเดิม ผลจากการสัมภาษณ
คนในชุมชนคือ คนในชุมชนสวนใหญมีทัศนคติในเชิงบวกตอการทองเที่ยว
Dimitrios et.al (2014) ไดทําการศึกษาเกี่ย วกับการใหความรวมมือ และการสนับสนุนในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวของคนในชุมชน โดยใชวิธีวัดการรับรูของประชาชนจาก 3ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม และ
ดานสิ่งแวดลอม ผลการวิจัยพบวา คนในชุมชนมีแนวโนมที่จะสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยว ถาพวกเขาไดรับผลประโยชน
จากการทองเที่ยวมากกวาผลลบ ผูอยูอาศัยมองการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศษฐกิจของชุมชน มีการรับรูมากขึ้น
เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมไปถึงมีมุมมองในเชิงบวกเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม และผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม การศึกษาฉบับนี้ยังแสดงใหเห็นถึงแนวทางและความตองการพื้นฐานของชุมชนซึ่งประกอบไปดวย การบริการ
ชุมชน ลักษณะทางกายภาพของชุมชน สภาพแวดลอมทางสังคม และกิจกรรมดานความบันเทิง แสดงใหเห็นวาการพัฒนาการ
ทองเที่ยวไมเพียงแตพิจารณาเฉพาะคุณลักษณะของนักทองเที่ยว แตตองพิจารณาถึงคุณลักษณะที่หลากหลายเพื่ อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนตอไป
อติกานต ไพโรจนพิริยะกุล และคณะ (2555) ทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาว
ไทย ที่ เ ดิ น ทางไปท องเที่ ย วเมื อ งหลวงพระบาง โดยใช ป จจั ย ส ว นประสมทางการตลาด และ ป จจั ย ความต องการของ
นักทองเที่ยวในการศึกษา ทําการศึกษาโดยการเก็บแบบสอบถามจากนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวเมืองหลวง
พระบาง ผลการศึ ก ษาพบว า ป จ จั ย ด า นโปรแกรมการท องเที่ ย วเมื องหลวงพระบางมี ผ ลต อการตั ด สิ น ใจของผู ต อบ
แบบสอบถามมากที่สุด และจากขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา
การบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก หองน้ํา ไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว ควรปรับปรุงเมืองหลวงพระบาง
ใหมีหองน้ํา ที่ส ะอาด และ เพิ่มปริม าณหองน้ํา ให เพียงพอตอจํานวนนักทองเที่ ยว และผูวิจัย ยังใหข อ เสนออีกวา ควรจั ด
โปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับนักทองเที่ยว แตละกลุม ทุกเพศ ทุกวัย พรอมกับนํา เสนอรูปแบบ วัฒนธรรม ประเพณี
ของเมืองหลวงพระบาง เชน การเตนรําของชนเผา วิถีชีวิตความเปนอยูไปพรอมๆ กัน
จุฑาภรณ ฮารล และศศิธร งวนพันธ (2557)ไดศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมการทองเที่ยว
ในตางประเทศที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในประเทศของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ และศึกษาแรงจูงใจในการ
เดินทางท องเที่ ยวในประเทศไทย ทํ าการศึ กษาโดยการเก็บแบบสอบถาม ผลการศึ กษาพบว าเหตุ ผลหลักในการตั ดสิ นใจ
ทองเที่ยวในตางประเทศเปนเพราะความโดดเดน และความมีชื่อเสียงของประเทศและสถานที่ทองเที่ยว และสื่อออนไลนหรือ
เครือขายอินเตอรเน็ตเปนแหลงขอมูลขาวสารที่ใชในการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวในตางประเทศ
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โชติ ถาวร และคณะ(2556)ไดวิเคราะหนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลที่สงผลกระทบตอประชาชนในชุมชนอาวปา
คลอกจังหวัดภูเก็ต โดยเก็บขอมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ และการสนทนากลุมยอย ผลการสํารวจพบวา นโยบายการ
พัฒนาของรัฐบาลที่สงผลกระทบตอประชาชนในชุมชนอาวปาคลอก ไดแก การสัมปทานปาชายเลน การทํานากุงกุลาดํา การ
ประมงพาณิชย และการสงเสริมการทองเที่ยว นโยบาลดังกลาวสงผลใหประชาชนมีอาชีพ และรายไดมากขึ้น มีความเปนอยู
ตามสมัยใหม แตอีกดานหนึ่งสงผลใหประชาชนหลายครัวเรือนตองเปลี่ยนอาชีพ มีหนี้สิน ขายทรัพยสินของตัวเอง มีการลดลง
ของปาชายเลนและสั ตวน้ําในทะเล จากผลการวิจัยนี้ จึงมีขอเสนอในเชิง นโยบายตอรัฐ บาล คื อการพัฒนาฝ งอันดามันและ
จังหวัดภูเก็ต ควรอยูบนฐานของทรัพยากรของชุมชน และเปนการพัฒนาที่ทําใหประชาชนมีความมั่นคง ในชีวิต มากกวาความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของรัฐ การคํานึงถึงความมั่นคงทางอาหารของประชาชนใน เกาะภูเก็ต
อิทธิพล โกมิล (2553)ไดศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และศึกษารูปแบบ
การจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของบานวังน้ํามอกจังหวัดหนองคาย โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นกับกลุมนักทองเที่ยว
และแบบสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางผูเกี่ยวของในชุมชน เปนเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ และการ
วิเคราะหเนื้อหาในลักษณะพรรณา ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิงสวนมากชวงอายุ 16-25ป เดินทาง
มาเพื่อการพักผอน โดยสวนมากทางโดยรถยนตสวนตัว มาพักผอนกับกลุมเพื่อนหรือผูรวมงานเปน ซึ่งสวนมากจะทราบจาก
เพื่อนหรือคนรูจัก นักทองเที่ยวมีขอเสนอแนะตอการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ คือ อยากจะใหมีการบริ การทางดานนวด
แผนโบราณ นวดสปา ป นจั กรยานและควรจะมี ป ายบอกทางให ชั ด เจน และป ายความรูท างด านแหล งที่ ม าของสถานที่
ทองเที่ยวแตละแหงดวย
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูศึกษาไดนํามาเปนสวนหนึ่งของกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปจจัยดานประชากรศาสตร
-เพศ
- รายได
-อายุ
- อาชีพ
-ระดับการศึกษา
การตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดใน
จังหวัดภูเก็ต

ปจจัยดานทัศนคติตอธุรกิจทองเที่ยว
- สังคมและวัฒนธรรม
- เศรษฐกิจ
- สิ่งแวดลอม

ภาพที่ 2ภาพกรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อศึ กษาป จจั ยทั ศนคติ ดานสั งคมและวัฒ นธรรม ทัศ นคติ ดานเศรษฐกิจ และทัศ นคติด านสิ่ง แวดล อมตอธุร กิ จ
ทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ต
สมมติฐานของการวิจัย
ปจจัยทัศนคติดานสังคมและวัฒนธรรม ทัศนคติดานเศรษฐกิจ และทัศนคติดานสิ่งแวดลอมตอธุรกิจทองเที่ยว มีผล
ตอการตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ต
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ระเบียบวิธีวิจัย
1.การรวบรวมข อ มู ล ในการวิ จัย ครั้ ง นี้ เ ก็ บ โดยใช แ บบสอบถาม (Questionnaire).ทํ าการเก็ บ แบบสอบถามโดย
แบบสอบถามเปนลักษณะปลายปด ชนิดเลือกตอบ และมาตรวัดทัศนคติ 5 ระดับ จากนักทองเที่ยวในบริเวณชายหาดของ
จังหวัดภูเก็ตซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ผูวิจัยไดคํานวณหาตัวอยางโดยใชสูตรในการคํานวณกรณีไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอนของ Yamaneไดขนาดตัวอยางเทากับ 400 คน จากการลงพื้นที่จริงสามารถเก็บแบบสอบไดทั้งหมด 428
ชุด และใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling)
2.พื้นที่ในการศึกษา คือในบริเวณ หาดกมลา หาดปาตอง หาดกะรน หาดกะตะ หาดในหาน หาดราไวย อาวฉลอง
จังหวัดภูเก็ต
3. การวิเคราะหขอมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลว นํามาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ จากนั้น
นํามาตรวจการใหคะแนน และนําผลคะแนนที่ไดมาประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร ขอมูลจะถูกวิเคราะหดวยวิธีทาง
สถิติสถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแกคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)และการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรของตัวอยาง
ตารางที่1จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

1. เพศ
ชาย
หญิง

109
319

25.47
74.53

2. อายุ
18 - 22 ป
23 - 27 ป
28 - 32 ป
33 ปขึ้นไป

149
227
44
8

34.81
50.04
10.29
1.86

3. ระดับการศึกษา
นอยกวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

20
365
43

4.67
85.28
10.05

134
140
129
25

31.31
32.71
30.14
5.84

4. รายไดตอเดือน
นอยกวา หรือเทากับ 10,000 บาท
10,001บาท -20,000 บาท
20,001 บาท -30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป
5. อาชีพ
นักเรียน /นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจสวนตัว

219
201
8
428

รวม

51.17
46.96
1.87
100.00

จากตารางที่ 1 พบวา ตัวอยางส วนใหญเป นเพศหญิง รอยละ 74.53 มีอายุระหวาง 23-27 ป ร อยละ 50.04 มี
การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี ร อยละ 85.28 มีร ายไดร ะหวาง 10,001-20,000 บาทร อยละ 32.71 สวนใหญเ ปนนักเรี ยน/
นักศึกษา รอยละ 51.17
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ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ต
ตารางที่2การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ต
ตัวแปร
bj
t
p-value
คาคงที่
2.116
18.83
0.00**
ผลรวมดานสังคมและวัฒนธรรม
0.153
7.69
0.00**
ผลรวมดานเศรษฐกิจ
0.086
4.21
0.00**
ผลรวมสิ่งแวดลอม
0.305
19.46
0.00**
2
R = 0.604 ; SEE = 0.10 ; F = 217.72 ; p-value = 0.00
หมายเหตุ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 พบว า ป จ จั ย ด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม ป จ จั ย ด า นเศรษฐกิ จ และป จ จั ย ด า นสิ่ ง แวดล อ ม มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ต อยางนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีทิศทางในทางบวก กลาวคือ
ถาปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีการตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ต เพิ่มขึ้น 0.153 หนวย
ถาปจจัยดานเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 1 หนวยจะมีการตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ต เพิ่มขึ้น 0.086 หนวยและถาปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีการตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ต เพิม่ ขึ้น 0.305 หนวย ตามลําดับ
สมการถดถอยเชิงเส นแบบพหุคู ณที่ประมาณการไดจากการศึกษาครั้งนี้มีคา R2=0.604ซึ่งหมายความวา ตัวแปร
อิสระดังกลาวมีอิทธิพลในการกําหนดระดับการตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ตรอยละ 60 ที่เหลือรอยละ 40เปนตัว
แปรอื่น ๆ ที่ไมไดศึกษาและคาความคลาดเคลื่อนของการทดลองนี้ (SEE) มีคารอยละ 10ซึ่งจากการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรทําใหสามารถสรุปสมการของปจจัยดานลักษณะของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดในจังหวัด
ภูเก็ต ไดดังนี้คือ
Yการตัดสินใจทองเที่ยว= 2.116 + 0.153X1 +0.086X2+0.305X3
โดยที่

X1 = ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม
X2 = ปจจัยดานเศรษฐกิจ
X3 = ปจจัยดานสิ่งแวดลอม

สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิ จัย พบว า ป จจั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ นใจท องเที่ ย วชายหาดในจั ง หวัด ภู เ ก็ ต ได แ ก ป จจั ย ด านสั ง คมและ
วัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Geoffrey (1996) ,จุฑาภรณ ฮารล และศศิธร งวนพันธ (2557) และDimitrios et.al
(2014) คื อการตัดสิ นใจท องเที่ยวโดยส วนใหญขึ้นอยูกับประเพณี ดั้งเดิ มของชุมชน ป จจัยด านเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล องกั บ
Geoffrey (1996) และ Fernando et.al (2015) คือนักทองเที่ยวมองวาการทองเที่ยวเปนเครื่ องมือหนึ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และปจจัยดานสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับ Dimitrios et.al (2014) คือการตัดสินใจทองเที่ยวขึ้นอยู
กับความโดดเดนสวยงามของสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆอยางนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีทิศทางในทางบวก และตัวแปรดังกลาว
สามารถอธิบายความสัมพันธที่มีตอการตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ต คือ ดานสิ่งแวดลอม มีผลตอการตัดสินใจ
ทองเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด สถานที่ทองเที่ยวมีทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด และมีความหลากหลาย มีการ
อนุรักษทรั พยากรธรรมชาติ และปรั บปรุ งทรัพ ยากรทางธรรมชาติไ ปพร อมๆกับการทองเที่ ยวไดสง ผลใหเกิ ดการตัด สินใจ
ทองเที่ยวมากขึ้น โดยมีคาสัมประสิทธิ์เบตาเทากับ 0.305 รองลงมาคือ ดานสังคมและวัฒนธรรม การที่นักทองเที่ยวไดเรียนรู
วัฒนธรรมใหมๆ รวมถึ งการอนุรั กษและเผยแพรวัฒนธรรมดั้ งเดิม ไมให สูญหายไป และการที่ สถานทองเที่ยวนั้ นๆ มี ความ
หลากหลายของสถานที่ ทองเที่ย วทางธรรมชาติ และประเพณีวัฒ นธรรมไทยจึง ทําใหป จจั ยดั งกลาวมีค วามสั มพั นธ กับ การ
ตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดจังหวัดภูเก็ตโดยมี คาสัมประสิทธิ์เบตาเทากับ 0.153 และดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยวชวยเพิ่ ม
รายได เพิ่มโอกาสการทํางานใหกับคนในทองถิ่น รวมถึงสามารถดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนตางถิ่นได การทองเที่ยวจึงนับวา
เปนกระกระตุนเศรษฐกิจในประเทศดวยอีกทางหนึ่ง และคาใชจายในการทองเที่ยวเปนรายจายที่นักทองเที่ยวสามารถยอมรับ
ได ปจจัยดานเศรษฐกิจจึงมีผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวชายหาดจังหวัดภูเก็ต ซึ่งคาสัมประสิทธิ์เบตาเทากับ 0.086 ตามลําดับ
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ขอเสนอแนะ
จากงานวิ จัยจะพบว า ป จจั ยด านสิ่งแวดลอมมีผ ลต อการตัดสิ นใจท องเที่ย วชายหาด จั งหวัดภู เก็ ตมากที่ สุด ดั งนั้ น
หนวยงานภาครัฐ และองคกรเอกชนรวมถึงหนวยงานที่ เกี่ย วของ ควรจะดูแล พัฒ นาและปรับปรุ ง ทัศ นียภาพของสถานที่
ทองเที่ย วให สวยงามอยู เสมอเพื่ อไมให เกิด ความทรุ ดโทรม รวมถึง การจัด กิจกรรมอนุรั กษ และสงเสริม สิ่ง แวดลอม ให การ
ทองเที่ยวและการอนุรักษธรรมชาติสามารถดําเนินไปดวยกันได
การศึกษาการวิจัยในครั้ง ตอไปควรมีการทําการวิจัยขอมูลการตั ดสินใจทองเที่ยวชายหาดของชาวตางชาติ ที่เขามา
เที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก การศึกษาการตัดสินใจ
ทองเที่ยวของชาวตางชาติจึงถือวาเปนขอมูลที่มีประโยชนกับการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตไดในอนาคต
เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
การศึ กษาการบริ ห ารงานด านแผนงานและประกั นคุ ณภาพโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นันทามี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการบริหารงานดานแผนงานและประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาในแตละดานไดแกระบบแผนงานและประกันคุณภาพการบริการขอมูลการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม การติดตาม
และรวบรวมโครงการ/กิจกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกและการชี้แจงงานของฝายแผนงาน
และประกันคุณภาพกลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือผูบริหาร อาจารยและบุคลากรของโรงเรียน จํานวน 74 คน โดยการสุม
ตัวอยางงาย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของผูบริหาร อาจารยและบุคลากร ตอการบริหารงาน
ดานแผนงานและประกันคุณภาพในแตละดานอยูในระดับมาก และโดยภาพรวมดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานการรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกรองลงมาคือการติดตามและรวบรวมโครงการ/กิจกรรม และดานงานประกัน
คุณภาพ ตามลําดับ
คําสําคัญ : แผนงานและประกั นคุ ณภาพ, ความพึ งพอใจ
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Abstract
This research aimed to study on satisfaction towardsthe administration for an action plan and
quality assurance of Demonstration School Suan Sunandha Rajabhat University in various dimensions
including the action plan system and quality assurance, information services, project/activity approval,
project/activity follow-up and collection, acceptance of inspection on internal and external quality
assessment, clarification on works of administration for action plan and quality assurance. The sample
group used in this research was 74 administrators, instructors, and personnel of Demonstration School
Suan Sunandha Rajabhat University. Data were obtained by using simple random sampling. The tool used
in this research was a satisfaction questionnaire. Statistics used in this research were percentage, mean,
and Standard Deviation. The results showed that satisfaction towards administration for an action plan
and quality assurance was at a high level. Overall, all dimensions were at a high level and the
dimension with the highest mean being acceptance of inspection on internal and external quality
assessmentfollowed by project/activity follow-up and collection, and quality assurance, respectively.
Keywords: action plan and quality assurance/satisfaction
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บทนํา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการ
เรียนการสอนตั้งแตระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ประกอบดวย 2 โครงการไดแก โครงการความ
เปนเลิศทางภาษา และโครงการภาคภาษาอังกฤษ มีนักเรียนทั้งหมด 1,471 คน ในป 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดน จากสมศ. นอกจากนี้ในแตละปการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สามารถ
เขาศึกษาตอในระดับ อุด มศึ กษาได 100 % ทํ าใหมี ผูป กครองและนั กเรีย นใหค วามสนใจและนํ าบุ ตรหลานมาสมั ครสอบ
คัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1และระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 ทุกปเปน
จํานวนมาก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีโครงสร างการบริหารงานแบงเปน 4 ฝายได แกฝายบริหาร ฝาย
วิชาการ ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ และฝายกิจการนักเรียน ซึ่งฝายแผนงานและประกันคุณภาพ เปนฝายที่สําคัญฝาย
หนึ่งโดยมีหนาที่รับผิดชอบงานดานนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร งบประมาณ ตัวชี้วัด กพร. การบริหารความเสี่ยงตลอดจน
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนตน
การดําเนินงานของฝายแผนงานและประกันคุณภาพตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในการระดมความคิดเห็น ทั้ง
ดานการกํ าหนดนโยบาย วิ สัย ทั ศน พั นธกิ จ ยุ ทธศาสตร กลยุ ทธ ต างๆในการขั บ เคลื่อนเพื่ อพั ฒ นานักเรีย นให มีคุ ณภาพ
รวมทั้งวางแผนตั้งงบประมาณในการการจัดการเรียนการสอน และติดตามโครงการ/กิจกรรมการตางๆ ตลอดจนรวบรวม
ขอมูลเอกสารตางๆ เพื่อรองรับการประเมิ นคุณภาพการศึกษา โดยในแตละครั้งเมื่อกําหนดแผนงานที่ชัดเจนแลวก็จะเชิ ญ
ผูบริหาร อาจารย บุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงทําความเขาใจในการดําเนินงานเพื่อนําสูการปฏิบัติ
การดําเนิ นงานดานแผนงานและประกันคุ ณภาพจําเป นต องมีการประเมิ นผลการดําเนิ นงานทุ กป เพื่ อนํ าผลมา
พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นใหทันกับการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสูความเปน
เลิศของสถานศึกษา
คณะผูวิจัยในฐานะผูสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสนใจในการบริหารงานดานแผนงาน
และประกันคุณภาพไดตระหนักถึงความสํ าคัญของความพึงพอใจในการบริหารงานดานแผนงานและประกั นคุณภาพไดแ ก
ระบบแผนงานและประกันคุณภาพการบริการขอมูลการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม การติดตามและรวบรวมโครงการ/กิจกรรม
การรับการตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกการชี้แจงงานของฝายแผนงานและประกันคุณภาพเพื่อเปนแนวทาง
และใชเปนขอสารสนเทศสําหรับผูบริหาร อาจารยผูสอน และนักการศึกษานําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานดานแผนงาน
และประกันคุณภาพในปการศึกษาตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการบริหารงานดานแผนงานและประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาไดแก ดานระบบแผนงานและประกันคุณภาพดานการบริการขอมูลดานการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ดานการติดตาม
และรวบรวมโครงการ/กิ จกรรมดานการรับ การตรวจประเมิ นคุ ณภาพทั้ งภายในและภายนอกด านการชี้แ จงงานของฝ าย
แผนงานและประกันคุณภาพ
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการบริหารงานดานแผนงานและประกันคุณภาพโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหาร อาจารยและบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่
ปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
ประโยชนที่คาดหวัง
1.ทราบข อมู ลสารสนเทศในการบริหารงานดานแผนงานและประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาอย างมีประสิ ทธิภ าพ
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2. เพื่ อนําข อมู ล มาพัฒ นากระบวนการในการทํางานดานแผนงานและประกั นคุ ณภาพตอไป
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบริหาร อาจารย และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาตอการบริหารงานดานแผนงานและประกันคุณภาพโดยมีรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหาร อาจารยและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 92 คน
กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ ผูบริหารอาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 74 คน ที่ไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยแตละฉบับแบงเปน 2 ตอน ดังนี้คือ ขอมูลพื้นฐานทั่วไป และความ
พึงพอใจตอการบริหารงานดานแผนงานและประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนแบบเลือกตอบ
เติมขอมูล และแบบมาตรวัด 5 ระดับ ซึ่งไดนําไปทดลองพบวาความนาเชื่อถือ เทากับ 0.9813(Alpha Coefficient)แสดงวา
เครื่องมือทั้งหมดมีความนาเชื่อถือ และผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูบริหารอาจารยและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยใชโปรแกรมทางสถิติวิเคราะหในรูปของ รอยละ
2. การวิเคราะหความพึงพอใจตอการบริหารงานดานแผนงานและประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาในแตละดานโดยใชโปรแกรมทางสถิติวิเคราะหในรูปของ คาเฉลี่ย( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยในสวนของคาเฉลี่ยนํามาเทียบกับเกณฑคะแนนกลาง(Mid-Point) ตามแนวคิดของเบสต(Best,1986) โดยแปลความหมาย
ของคาเฉลี่ยดังนี้
ความหมาย
คาเฉลี่ย
4.50 - 5.00
พึงพอใจมากที่สุด
3.50 - 4.49
พึงพอใจมาก
2.50 - 3.49
พึงพอใจปานกลาง
1.50 - 2.49
พึงพอใจนอย
1.00 - 1.49
พึงพอใจนอยที่สุด
ผลการวิจัย
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ เ ปนการวิ จัยเพื่ อศึ กษาความพึ ง พอใจต อการบริห ารงานดานแผนงานและประกั นคุณภาพของ
ผูบริหาร อาจารย และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยเปน 2 ตอน โดย
รายละเอียดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
จากแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูบริหารอาจารยและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สวนใหญเปนผูหญิง(รอยละ 68.90) เปนอาจารย (รอยละ 59.50) มีประสบการณในการทํางาน 1-5 ป (รอยละ 52.70) วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี(รอยละ 68.90)
2. ผลการวิ เ คราะห ค วามพึ ง พอใจต อ การบริ ห ารงานด า นแผนงานและประกั น คุ ณ ภาพโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริหารงานดานแผนงานและประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาไดผลดังนี้
2.1ดานระบบแผนงานและประกันคุณภาพวิเคราะหขอมูลไดผลดังนี้
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ตารางที่ 1 ความพึงพอใจดานระบบแผนงานและประกันคุณภาพ
ขอความ

ดานระบบแผนงานและประกันคุณภาพ
1.การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ไดแกการศึกษาวิเคราะหสภาพัญหา/
SWOT/การกําหนดวิสัยทัศน/การกําหนดแผนปฏิบัติการ การติดตามผล )
3.การจัดทําระบบสารสนเทศของโรงเรียน
4.การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
5.การนําผลการประเมินคุ ณภาพทั้งภายนอกและภายในไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพอยา ง
ตอเนื่อง
6.การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

x

4.01
4.14

S.D.
0.55
0.53

ความหมาย
มาก
มาก

4.07

0.65

มาก

3.86
3.93

0.69
0.69

มาก
มาก

4.00

0.66

มาก

4.04

0.67

มาก

จากตาราง พบวาความพึงพอใจดานระบบแผนงานและประกั นคุณภาพอยู ในระดับมาก โดยพิจารณารายขอนั้ น
ความพึงพอใจทุ กขออยูในระดับ มาก โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี คาเฉลี่ยมากที่สุ ด รองลงมาคื อ
จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ไดแกการศึกษาวิเคราะหสภาพัญหา/SWOT/การกําหนดวิสัยทัศน/การ
กําหนดแผนปฏิบัติการ การติดตามผล)และการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามลําดับ
2.2 ดานการบริการขอมูล วิเคราะหขอมูลไดผลดังนี้
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจดานการบริการขอมูล

x

ขอความ
ดานการบริการขอมูล
1.ดานแบบฟอรมในการดําเนินโครงการ
2.ดานเสนทางการสงขออนุมัติโครงการ
3.ดานแหลงและงบประมาณในการจัดโครงการ
4.ดานพันธกิจ/ยุทธศาสตร/กลยุทธ ในการทําโครงการ
5.ดานประสานหนวยงานในมหาวิทยาลัย

3.93
3.95
4.08
3.93
3.87
3.82

S.D.
0.65
0.68
0.71
0.74
0.72
0.76

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางพบวาความพึงพอใจดานการบริการขอมูลอยูในระดับมาก โดยพิจารณารายขอนั้นความพึงพอใจทุกขออยู
ในระดับมากโดยดานเสนทางการสงขออนุมัติโครงการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือดานแบบฟอรมในการดําเนินโครงการ
และดานแหลงและงบประมาณในการจัดโครงการตามลําดับ
2.3ดานการอนุมัติโครงการ/กิจกรรมวิเคราะหขอมูลไดผลดังนี้
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจดานการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม
ขอความ
ดานการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม
1.การตรวจรูปแบบและรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
2.ระยะเวลาในการผานเสนทางอนุมัติโครงการของฝายแผนฯ
3.การโทรชี้แจงเมื่อตีกลับบันทึกขอความขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
4.เสนทางอนุมัติโครงการ/กิจกรรม
5.การติดตามโครงการ/กิจกรรมในแตละไตรมาส

x

3.95
3.99
4.00
3.80
3.93
4.01

S.D.
0.56
0.59
0.66
0.78
0.65
0.65

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบวาความพึงพอใจดานการอนุมัติโครงการ/กิจกรรมอยูในระดับมาก โดยพิจารณารายขอนั้นความพึง
พอใจทุกขออยูในระดับมาก โดยการติดตามโครงการ/กิจกรรมในแตละไตรมาสมีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือระยะเวลาใน
การผานเสนทางอนุมัติโครงการในระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสของฝายแผนงานและประกันคุณภาพ และการตรวจรูปแบบ
และรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ตามลําดับ
2.4ดานการติดตามและรวบรวมโครงการ/กิจกรรมวิเคราะหขอมูลไดผลดังนี้

1011

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจดานการติดตามและรวบรวมโครงการ/กิจกรรม

x

ขอความ
ดานการติดตามและรวบรวมโครงการ/กิจกรรม
1.การติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป
2.การกําหนดระยะเวลาในการสงผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
3.แบบฟอรมรายงานการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
4.การแจงกําหนดการการติดตามและรวบรวมโครงการ/กิจกรรม
5.การเก็บรวบรวมผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

4.02
4.00
3.97
4.10
3.96
4.07

S.D.
0.55
0.68
0.62
0.56
0.67
0.67

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบวาความพึงพอใจดานการติดตามและรวบรวมโครงการ/กิจกรรมอยูในระดับมาก โดยพิจารณารายขอ
นั้นความพึงพอใจทุกขออยูในระดับมาก โดยแบบฟอรมรายงานการดําเนินโครงการ/กิจกรรมมีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือ
การเก็บรวบรวมผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป ตามลําดับ
2.5ดานการรับการตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกวิเคราะหขอมูลไดผลดังนี้
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจดานการรับการตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ขอความ
ดานการรับการตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
1.การประชุมเตรียมความพรอมในการรับการประเมิน
2.การดําเนินการสอดคลองกับตัวชี้วัดของการเมินคุณภาพการศึกษา
3.ชวงเวลาในการรับตรวจประเมิน
4.การรวบรวมเอกสาร รองรอยตางๆในการรับการตรวจประเมิน
5.การรับการตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

x

4.05
4.05
4.08
3.96
4.07
4.08

S.D.
0.57
0.59
0.61
0.73
0.67
0.59

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

S.D.
0.65
0.69
0.72
0.76
0.71
0.63

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบวาความพึงพอใจดานการรับการตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอยูในระดับมาก โดย
พิจารณารายขอนั้นความพึงพอใจทุกขออยูในระดับมาก โดยการตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือการดําเนินการสอดคลองกับตัวชี้วัดของการเมินคุณภาพการศึกษาและการรวบรวมเอกสาร รองรอยตางๆใน
การรับการตรวจประเมินตามลําดับ
2.6ดานการชี้แจงงานของฝายแผนงานและประกันคุณภาพวิเคราะหขอมูลไดผลดังนี้
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจดานการชี้แจงงานของฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

x

ขอความ
ดานการชี้แจงงานของฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
1.ดานงบประมาณ
2.ดานงานประกันคุณภาพ
3.ดานงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4.ดานการประเมิน กพร.
5.ดานแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตามปงบประมาณ

3.93
3.99
3.95
3.84
3.86
4.01

จากตาราง พบว า ความพึ ง พอใจด านการชี้ แจงงานของฝ ายแผนงานและประกั นคุ ณภาพอยู ใ นระดั บ มาก โดย
พิจารณารายข อนั้นความพึงพอใจทุกข ออยูใ นระดับมาก โดยด านแผนยุ ทธศาสตร และแผนปฏิบั ติการตามปงบประมาณมี
คาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือดานงบประมาณ และดานงานประกันคุณภาพ ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยการศึกษาการบริหารงานดานแผนงานและประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา มีขอสรุปและอภิปรายผลดังนี้
1.ความพึงพอใจตอการบริหารงานดานแผนงานและประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน
แตละดานไดแกระบบแผนงานและประกันคุณภาพการบริการขอมูลการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม การติดตามและรวบรวม
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โครงการ/กิ จกรรมการรั บการตรวจประเมิ นคุณภาพทั้งภายในและภายนอกและการชี้แจงงานของฝายแผนงานละประกั น
คุณภาพ พบวาในรายขอแตละดานนั้นผูบริหาร อาจารยและบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯพึงพอใจในระดับมากทุกขอ ดวยฝาย
แผนงานและประกันคุณภาพไดทํางานอยางมีระบบตามแผนงาน ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน ตลอดจนประสานงานกับทุกฝาย
และบุคลากรทุกทานเพื่อใหเกิดความเขาใจและรวมมือในการดําเนินงานและรวบรวมขอมูล ซึ่งสอดคลอง จีรนันทรจันทรสวาง
(2547) ศึกษาเรื่องทัศนคติของครูปฐมวัยตอการประกันคุณภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพบวาทัศนคติของครูปฐมวัย
ตอการประกันคุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและดานการรับรูดานความรูสึกและดานการปฏิบัติอยูใน
ระดั บค อนขางสูง ในทํานองเดี ยวกับ พิกุล แก วรากมุ ข(2552) ความคิ ดเห็ นของบุคลากรที่ รับ ผิดชอบงานด านการประกั น
คุณภาพตอการบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผลการศึกษาพบวา ความ
คิดเห็นดานการวางแผน การปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับเหมาะสมมาก
2. จากการวิจัยพบวาความพึงพอใจดานการรับการตรวจประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมีมากที่สุด ดวยใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของฝายแผนงานและประกันคุณภาพในแตละปนั้นมีกระบวนการที่ชัดเจนทุกฝายเขาใจ และให
ความรวมมือเปนอยางดีสงผลใหโรงเรียนสาธิตฯไดรับผลการประเมินภานนอกทั้ง 3 รอบไดรับการประเมินในระดับ “ดีมาก”
ทั้ง 3 ครั้งในทํานองเดียวกับจีรนันทรจันทรสวาง (2547) ศึกษาพบวาทัศนคติของครูปฐมวัยตอการประกันคุณภาพในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและดานการรับรูดานความรูสึกและดานการปฏิบัติอยูในระดับคอนขางสูง และสอดคลอง
กับ ผ องพรรณ วงคจันทร เ ขีย ว (2545) ศึกษาพบว า สภาพการบริห ารงานการประกันคุ ณภาพสถานศึกษาของผู บ ริห าร
สถานศึกษามีการปฏิบัติปานกลาง ครูที่รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพสถานศึกษาเห็นวาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาของผูบริ หารสถานศึกษามี การปฏิบัติมาก ความพึงพอใจในการบริหารงานการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาของประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจมาก
ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ควรนําขอมูลในแตละดานที่มีคาเฉลี่ยนอยมาพิจารณาปรับในการทํางานของฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพเพื่อพัฒนารูปแบบในการดําเนินงาน
1.2 ควรมีการประเมินและวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานของฝายแผนงานและประกัน
คุณภาพใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรเพิ่มสวนงานดานที่เกี่ยวของกับฝายแผนงานและประกันคุณภาพ เพื่อครอบคลุมทุกงานทําใหได
ขอมูลสมบูรณ
2.2 ควรเก็บขอมูลในสวนของนักเรียน ผูปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อไดขอมูลในทุกมิติ
2.3 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบในดานขอมูลพื้นฐานเพื่อขยายผลการวิจัยตอไป
เอกสารอางอิง
จีรนันทร จันทรสวาง. (2547).ทัศนคติของครูปฐมวัยตอการประกันคุณภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.ปริญญา
นิพนธการศึกษาปฐมวัย. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภักเชียงราย
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 23 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23 จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล กลุมตัวอยางเปนขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่
23 ในป 2559 จํานวน 291 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็ บรวบรวมขอมู ลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมู ล
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t - test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) กรณีพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ (LSD) ผลการวิจัยพบวา 1. คุณภาพชีวิตใน
การทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 5 ดาน ไดแก ดาน
การบูรณาการทางสังคม ดานการปฏิบัติงานในสังคม ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานระเบียบขอบังคับใน
การปฏิ บั ติ ง าน ด านความสมดุ ล ระหว า งชี วิต กั บ การทํ า งาน และอยู ใ นระดั บ ปานกลาง 3 ด า น ได แ ก ด านการพั ฒ นา
ความสามารถบุคคล ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน และดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม 2. ผลการ
เปรี ย บเที ย บคุ ณภาพชี วิต ในการทํ างานของข าราชการตํ ารวจกองกํ ากั บ การตํ ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 จํ าแนกตาม
คุณลักษณะสวนบุคคล เปนดังนี้ 2.1 จําแนกตามเพศ และชั้นยศ พบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 2.2 จําแนก
ตามอายุราชการ พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการบูร
ณาการทางสัง คม ด านความสมดุ ล ระหว างชีวิต กั บการทํางาน และดานปฏิบั ติ ง านในสั งคม ที่มี ค วามแตกตางกั นอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.3 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในดานที่ตางกัน พบวา ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในงาน ดานการบูรณาการทางสังคม และดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ ที่เหลือไมพบความแตกตาง 2.4 จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา ในภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในดานที่ตางกัน พบวา ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดาน
การพัฒนาความสามารถบุคคล ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน และด าน
การปฏิบัติง านในสังคม แตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สวนด านอื่น ๆ ที่เหลื อไมพ บความแตกตาง 2.5
จําแนกตามฝาย พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวน ดานสิ่งแวดลอม
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน และดานการปฏิบัติงานในสังคม ที่มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตในการทํางาน, ขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจชายแดนที่ 23
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Abstract
The purposes of this study were: 1) to investigate quality of work life of police officers, the 23rd
Border Patrol Police Sub-division, and 2) to compare quality of work life of police officers, the 23rd Border
Patrol Police Sub-division as classified by personal background. A sample was 291 police officers of the
23rd Border Patrol Police Sub-division in 2016. The instrument used in data collection was a
questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and oneway ANOVA (F-test). In case a significant difference was found at the .05 level, a pairwise comparison
would be conducted using the LSD (least significant difference) method. The findings of study were as
follows: 1. The overall quality of work life of police officers of the 23rd Border Patrol Police Sub-division
was at high level. Five of all aspects were at high level, namely social integration, working in society,
environmental hygiene, working rules and regulations, and balance between life and work, while 3 of the
remaining were at moderate level, namely development of person’s ability, growth and security in work,
and fair and reasonable compensation. 2. The comparison of quality of work life among police officers in
the 23rd Border Patrol Police Sub-division as classified by personal background was as the following:
2.1 As classified by sex as well as rank and title, quality of work life among the police officers as a whole
and each aspect was found not different 2.2 As classified by civil service official age, quality of their work
life was found not different as a whole. Considering it by aspect, quality of their work life was not found
different except for the aspects of social integration, balance between life and work, and working in
society which was found significantly different at the .05 level. 2.3 As classified by educational attainment,
quality of police officers’ work life was significantly different at the .05 level. Considering the aspects of
significant difference at the .05 level, police officers differed in quality of their work life in environmental
hygiene, development of person’s ability, growth and security in work, social integration, and working
rules and regulations; while the remaining aspects were not found different. 2.4 As classified by marital
status, quality of police officers’ work life as a whole was found significantly different at the .05 level.
Considering the aspects of significant difference at the .05 level, police officers differed in quality of their
work life in environmental hygiene, development of person’s ability, growth and security in work, working
rules and regulations, and working in society; while the remaining aspects were not found different. 2.5 As
classified by work side or division, quality of police officers’ work life as a whole was not found different.
Considering it by aspect, all the aspects were not found different except for the aspects of environmental
hygiene, working rules and regulations, and working in society which were significantly different at the .05 level.
Keywords: Quality of Work Life, Police Officers
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บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ไดใหความสําคัญของการพัฒนาคนและ
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขของคนทุกภาคสวนในสังคม โดยมุงเนนให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปน
เครื่องมือชวยพัฒนาคนใหมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใหเกิดสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได อั ญ เชิ ญ
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบันมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาการ
บริหารประเทศและคุณภาพชีวิตในการดํารงอยูของคนไทยอยางมีความสุขและยั่งยืนเนนการพัฒนาคน เพื่อมุงสูสังคมอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) มุงเนนความเชื่อมโยงระหวางทุน
6 ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรม เห็นไดชัดเจนวาใกลเคียงกับมิติ
คุณภาพชีวิตและความสุขของมนุษยมากที่สุด ดังนั้นการสรางเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางานจึงเปนเปาหมาย
สําคัญของทุกภาคสวนที่จะตองสงเสริมใหคนทํางานของไทยเปนแรงงานคุณภาพและมีสุขภาวะดีทั้งรางกายและจิตใจ
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2558)
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทั้ง 4 ฉบับดังกลาว เปนผลใหสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
(สํานักงาน ก.พ.) หนวยงานกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐไดจัดทําคูมือการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการขึ้น
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในสวนราชการ ตลอดจนพัฒนาขาราชการใหมีความรูความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการเผยแพรไปทุกสวนราชการ อีก
ทั้งใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบการบริหารกําลังคนประกอบดวย 5 มิติ ไดแก 1) ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
2) ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3) ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 4) ความพรอมรับผิดชอบ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5) คุณภาพชีวิตหรือความสมดุลระหวางการทํางานและชีวิตสวนตัว (กนกวรรณ ชูชีพ, 2551)
คุณภาพชีวิตการทํางานเปนองคประกอบหนึ่งของคุณภาพชีวิต (Quality of life) ของคนทํางาน การที่บุคคลจะ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น เนื่องมาจากการมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีดวย คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสําคัญยิ่งตอองคกรใน
การสรางความพึงพอใจใหแกผูปฏิบัติงานและชวยใหเขาเหลานั้นสามารถทํางานอยูในองคกรนั้น ๆ ไดตลอดไป นอกจากนีย้ ังมี
ความเชื่อวาความไมพึงพอใจตาง ๆ ที่เกิดจากคุณภาพชีวิตการทํางานเปนปญหาสําคัญที่มีผลกระทบตอผูปฏิบัติงานทั้งหมด ไม
วาจะอยูในตําแหนงหรือสถานะใด ๆ ก็ตาม ดังนั้นในปจจุบันองคกรตาง ๆ จึงไดออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ปรับปรุงความพึงพอใจในการทํางาน โดยมุงเนนที่การสรางความแข็งแกรงในการเรียนรูเกี่ยวกับการทํางานและชวยเหลือ
ผูปฏิบัติงานใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและคุณภาพยัง
ประโยชนตอตนเองและองคกรโดยสวนรวมใหมากที่สุดเทาที่จะมากได (Walton, R.E., 1975)
ปญหาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจพบวา ขาราชการตํารวจไดรับรายไดจากการปฏิบัติราชการ
ไมเพียงพอตอสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่สงู ขึ้นในปจจุบันโอกาสกาวหนาในอาชีพเปนไปไดนอย ผูบังคับบัญชาให
ความสําคัญกับงานดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมมากกวางานดานฝายอํานวยการ การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงสูง
ขาดความเปนสวนตัวในชีวิตครอบครัว โอกาสกาวหนาในงานมักจะขึ้นอยูกับระบบอุปถัมภเปนสวนใหญ ผูบังคับบัญชาไมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและขาราชการตํารวจ
เองก็ขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ไมไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมวิชาชีพทําใหเกิดความเบื่อ
หนายทอแท การแตงตั้งโยกยายไมคํานึงถึงระบบอาวุโส ปญหาดังกลาวสงผลทําใหขาราชการตํารวจขาดขวัญและกําลังใจใน
การทํางานซึ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ซึ่งสะทอนใหเห็นวาขาราชการตํารวจมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานต่ํา (นารีรัตน สรอยสกุล, 2544)
จากปญหาดังกลาวขางตน สํานักงานตํารวจแหงชาติไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา
ขาราชการตํารวจในการที่จะทําใหมีมาตรฐานในการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น เห็นไดจากแผนยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
พ.ศ. 2555 – 2564 ที่มุงแนวทางการดําเนินงานที่จะพัฒนาคาตอบแทนใหขาราชการไดรับและสิทธิประโยชนตาง ๆ ให
เหมาะสมกับตําแหนงตามลักษณะคุณภาพของงาน รวมทั้งมีการสงเสริมสนับสนุนเปดโอกาสใหขาราชการตํารวจไดมีโอกาส
พัฒนาความรูความสามารถในแตละดานไดอยางกวางขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
ของตนเองใหมากยิ่งขึน้ ดวยความเสมอภาคเปนธรรมเพียงพอเหมาะสมกับภารกิจหนาที่และความเสี่ยงภัย ตลอดจนพัฒนาการ
ของสวัสดิการในรูปแบบใหมตามศักยภาพของหนวยงาน สิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของ
ขาราชการตํารวจ (แผนยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2555–2564) ปจจุบันนักวิชาการหลายทานที่ไดศึกษาวา
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ถาจะใหบคุ ลากรสามารถทํางานอยางมีความสุขไมขาดงานและมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ควรประกอบดวยความสัมพันธ
ดานใดบางพบวา ควรประกอบดวยความสัมพันธในหลาย ๆ ดาน เชนความผูกพันตอองคกร (Chalofsky, 2003, Ghiselli &
Brown, 1965, Lewin, 1981) ความสัมพันธกับเพื่อรวมงาน (Lee & Brand, 2005, Meir, Tziner, & Glazner, 1997) การ
ไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา (Kerce & Kewley, 1993) การมีสวนรวมในการทํางาน และการไดพัฒนาความสามารถ
(Casio, 2003) เปนตน
จากบทความและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน ผูวิจัยในฐานะขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 23 ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนครจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการ
ตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ตํารวจ ใหขาราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพในการปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้ง
ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง อันจะเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่
23 ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่
23 ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะสวนบุคคล
3. เพื่อหาแนวทางการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 23 ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
สมมติฐานของการวิจัย
คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แตกตางกันตามคุณลักษณะสวนบุคคล
ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quality Research) โดยใชแบบสอบถาม
สํารวจความคิดเห็นของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานซึ่งได
รวบรวมคนควาเอกสาร แนวความคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวของของนักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศที่เคย
ศึกษาไว แลวนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดเปนองคประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางานเพื่อใชทําการศึกษากับกลุมประชากร
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก คุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ
อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ สถานภาพสมรส ฝาย
1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ประกอบดวย 8 ดานดังนี้ 1) ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม 2) ดาน
สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3) ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ดานความกาวหนาและความมั่นคงใน
งาน 5) ดานการบูรณาการทางสังคม 6) ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 7) ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
8) ดานการปฏิบัติงานในสังคม
2. ขอบเขตดานพื้นที่การศึกษาครั้งนี้เฉพาะหนวยงานในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร หนวยงานนี้ประกอบดวย ฝายอํานวยการ ฝายสนับสนุน ฝายปฏิบัติการ
3. ขอบเขตดานประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประกอบดวย 3 ฝาย คือ ฝายอํานวยการ ฝายสนับสนุน ฝายปฏิบัติการ จํานวนทั้งหมด 1,102
คน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดจากการสุมประชากร โดยเทียบตารางสัดสวนของ เครจซี่และมอรแกน (Krejcie
and Morgan, 1970) จํานวน 291ราย
4. ขอบเขตดานระยะเวลาการวิจัยครั้งนี้โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ขาราชการตํารวจกอง
กํากับการตระเวนชายแดนที่ 23 ระยะเวลาชวงเดือนพฤษภาคม 2559 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิด ได
ดังนี้ (อาจศึก งอพา, 2542) ดังภาพประกอบที่ 1
ตัวแปรอิสระ

คุณลักษณะสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุราชการ
3. ระดับการศึกษา
4. ระดับชั้นยศ
5. สถานภาพสมรส
6. ฝาย

ตัวแปรตาม
คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
1. ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม
2. ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
3. ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล
4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
5. ดานการบูรณาการทางสังคม
6. ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน
7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
8. ดานการปฏิบัติงานในสังคม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนิยามศัพทเฉพาะไวดังนี้
1. คุณลักษณะสวนบุคคล
1.1 เพศ แบงเปน เพศชาย เพศหญิง
1.2 อายุราชการ หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแตขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 23 เริ่มเขารับราชการวันแรก ประกอบดวย 4 กลุม ดังนี้ ชวง 1-10 ป ชวง 11-20 ป ชวง 21-30 ป ชวง 31 ป ขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23 ซึ่งแบงเปน 3 กลุม คือ ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี
1.4 ระดับชั้นยศ หมายถึง ชั้นยศของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
มี 2 ระดับชั้น ไดแก ระดับชั้นประทวน หมายถึง ขาราชการตํารวจที่มียศตั้งแตสิบตํารวจตรีขึ้นไปจนถึงดาบตํารวจและ
ระดับชั้นสัญญาบัตร หมายถึง ขาราชการตํารวจที่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไปจนถึงพลตํารวจเอก
1.5 สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพการสมรสของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23 แบงเปน 4 กลุม ดังนี้ โสด สมรส แยกกันอยู หมาย/หยาราง
1.6 ฝาย หมายถึง หนวยงานหรือตนสังกัดที่ขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่
23 อยูปฏิบัติหนาที่แบงออก 3 กลุม ดังนี้ ฝายอํานวยการ ฝายสนับสนุน ฝายปฏิบัติการ
2. คุณภาพชีวิตการในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 หมายถึง
ความคิดเห็นในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ตอองคประกอบคุณภาพชีวิตการ
ทํางานซึ่งในการศึกษาคนควาไดจําแนกไวดังนี้
2.1 คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม หมายถึง การรับคาจางที่เปนธรรมเหมาะสมกับตําแหนงและ
สภาพการดําเนินชีวิตสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
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2.2 สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หมายถึง มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความคลองตัวในการทํางานและมีบรรยากาศในการทํางานที่ดี
2.3 การพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง การเปดโอกาสใหไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ
และนําออกมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอหนวยงานมากที่สุด
2.4 ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน หมายถึง การไดรับตําแหนงงานที่มั่นคงและมีความกาวหนา
ของการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตําแหนง พรอมทั้งสวัสดิการที่ดี
2.5 บูรณาการทางสังคม หมายถึง มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่นและผูรวมงานการรวมกันทําหนาที่ การ
ทํางานที่เปนมิตรมีการชวยเหลือเกื้อกูล ประสานชวยความเหลือรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและการเปนที่ยอมรับของเพื่อน
รวมงาน
2.6 ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานตามนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงาน
อยางมีแบบแผนมีบรรทัดฐาน มีความเสมอภาคตามสิทธิสวนบุคคล ความเปนอิสระในความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอ
หนวยงาน
2.7 ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการ
ทํางานและชีวิตสวนตัวนอกองคกรอยางสมดุล นั่นคือตองไมปลอยใหผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมาก
เกินไป ดวยการกําหนดชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ตองคร่ําเครงอยูกับงานจนไมมีเวลาพักผอนหรือไดใช
ชีวิตสวนตัวกับครอบครัวอยางอบอุน
2.8 การปฏิบัติงานในสังคม หมายถึง การทํางานที่เปนประโยชนตอสังคม ชุมชน ซึ่งสังคมและชุมชนจะ
ไดเห็นคุณคาและศรัทธาตอการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้วิจัยเฉพาะ
ขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวนทั้งสิ้น
1,102 คน (ขอมูลจากโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ตําบล
ธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) ประกอบดวย
1.1 ประชากร ไดแก ฝายอํานวยการ จํานวน 95 ราย ฝายสนับสนุน จํานวน 353 ราย ฝายปฏิบัติการ
จํานวน 654 ราย ขอมูลเพิ่มเติมตามตาราง 2
ตาราง 2 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
หนวยงาน
ฝายอํานวยการ
ฝายสนับสนุน
ฝายปฏิบัติการ
รวม

จํานวนประชากร
95
353
654
1,102

จํานวนกลุมตัวอยาง
25
93
173
291

แหลงที่มา : โครงสรางและกรอบอัตรากําลังของขาราชการตํารวจ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ตําบลธาตุเชิง
ชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร, 2558
1.2 กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ไดจากการสุมประชากรโดยเทียบตารางสัดสวนของ
เครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) จํานวน 291 ราย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นจากกรอบแนวคิดที่
ไดศึกษาคนควารวบรวมมากจากหนังสือวิทยานิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
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แบบสอบถามตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุราชการ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ระดับชั้นยศ สถานภาพสมรส ฝาย เปนแบบเลือกตอบ (Check list)
แบบสอบถามตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่
23 ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ
ประกอบดวย 8 ดานดังนี้ ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการ
พัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานระเบียบขอบังคับ
ในการปฏิบัติงาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ดานการปฏิบัติงานในสังคม
แบบสอบถามตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
3. วิธีการสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ เพื่อใหเครื่องมือในการวิจัยมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดของการวิจัยมากที่สุด ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือการวิจัย ดังนี้
3.1 ศึกษาวิธีการสรางจากหลักแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน
3.2 ศึกษาเอกสารหลักเกณฑ รูปแบบ และวิธีการสรางเครื่องมือประเภทแบบสอบถาม เพื่อสราง
แบบสอบถามใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย
3.3 สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ครอบคลุมทั้ง 8 ดาน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาตามแนวคิดของ Likert Scale โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ
(นพพรรณพร อุทโธ, 2552) ดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นดวยระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
3 หมายถึง เห็นดวยระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย
1 หมายถึง เห็นดวยระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสร็จเรียบรอยแลว เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ
ขอมูลในแบบสอบถามและใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ
5. นําแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดรับคําแนะนําและขอเสนอแนะ มาปรับปรุง
แกไขในสวนที่บกพรอง
6. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจหาความสมบูรณ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
การใชสํานวนภาษา (Wording) เพื่อพิจารณาแกไขขอคําถามในแบบสอบถาม (Format) ใหมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชได
พิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามตัวแปร โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้
+1 เมื่อแนใจวาขอคําถามตรงหรือสอดคลองกับนิยามตัวแปร
0 เมื่อไมแนใจหรือขอคําถามมีลักษณะคลุมเครือไมชัดเจน
-1 เมื่อแนใจวาขอคําถามไมตรงหรือไมสอดคลองกับนิยามตัวแปร จากนั้นนํามาหาคาดรรชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถาม ( Index of Item Objective Congruence : IOC) (ศิริพร ลือวิภาสกุล, 2553)

โดยใชสูตร
IOC

IOC =

หมายถึง ดรรชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความมุงหมาย
หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
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N
หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ
การพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จากการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ในทุกขอคําถามนั้นมีคา
เทากับ 1.00 หากขอคําถามที่มีคา .50-1.00 จะคัดเลือกไว และขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต่ํากวา .50 จะ
พิจารณาปรับปรุงหรือไมคัดเลือกไวพิจารณาปรากฏวาการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ในทุกขอคําถามนั้นมีคาเทากับ
0.60-1.00 จํานวน 59 ขอ
7. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( Try-Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ไดแก ขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 30 ราย
8. นําแบบสอบถามที่ทดลองใชไปหาคาอํานาจจําแนก (Discriminate Power) โดยใชวิธีหาคาสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) โดยเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.23 ขึ้นไปไวใน
การวิจัย
9. หาคาความเชื่อมั่นของของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
ครอนบาค ( Cronbach’s Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
10. นํารางแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
11. จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณและนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป
4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินเก็บขอมูลในการวิจัยโดยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยดังนี้
4.1 ทําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครถึงกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
4.2 สงแบบสอบถามไปใหผูที่เกี่ยวของพรอมชี้แจงรายละเอียดความมุงหมายของการออกแบบสอบถาม
เพื่อทําความเขาใจใหถูกตองในการตอบแบบสอบถาม
4.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองและการลงพื้นที่จริง เพื่อนํา
แบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยาง จํานวน 291 ราย ในหนวยงานสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ตําบลธาตุ
เชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดความมุงหมายของการออกแบบสอบถาม
4.4 ตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณของแบบสอบถามเพื่อนําแบบสอบถามไปประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลตอไป
5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ เพื่อดําเนินการจัดทําขอมูล
และวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้
5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ คัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณและลงรหัสใน
แบบสอบถาม
5.2 ตรวจสอบการใหคะแนนในการตอบแบบสอบถาม โดยกําหนดการใหลงคะแนนตามความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถาม สวนคําถามชนิดปลายเปด ผูวิจัยนํามารวบรวมจัดหมวดหมูและเรียบเรียงแจกแจงความถี่ในแตละ
ประเด็น
5.3 นําแบบสอบถามตอนที่ 1-2 มาตรวจสอบการใหคะแนนแลวนําขอมูลไปวิเคราะหใชสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อวิเคราะหคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้
5.3.1 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยใชคารอยละ (Percentage)
5.3.2 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแยกเปนรายขอและรายดานพรอมแปลผล ตามแนวคิดของ Likert ซึ่งแบงเปน 5
ระดับ (นพพรรณพร อุทโธ, 2552) ดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นดวยระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
3 หมายถึง เห็นดวยระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย

1021

1 หมายถึง เห็นดวยระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
สําหรับเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยอธิบายโดยคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ดังนี้
คาเฉลี่ย
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

ความหมาย
คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมากที่สุด
คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก
คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง
คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับนอย
คุณภาพชีวติ ในการทํางานอยูในระดับนอยที่สุด

5.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ ตามคุณลักษณะสวน
บุคคลโดยใช t-test และระหวางกลุมโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-test ชนิด (One-Way ANOVA) กรณี
พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับรายคูโดยวิธี Least Significant Difference
(LSD)
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
6.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เปนการอธิบายถึงคุณลักษณะสวนบุคคล
6.2 การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient)
6.3 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานเปนการวิเคราะหเชิงอนุมานการวิเคราะหผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อ
การศึกษาผลความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือตามความคิดเห็นของขาราชการ
ตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 โดยใชสถิติการทดสอบคา t-test ชนิด Independent Samples และคา
F-test ชนิด One-Way ANOVA ในกรณีที่พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะใชเปรียบเทียบรายคู
ดวยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
6.4 การหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
โดยการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางไดกรอกแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองและการลงพื้นที่จริง เพื่อนําแบบสอบถามไปใหกลุม
ตัวอยางกรอกแบบสอบถามแลวนําเสนอรางแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23 เพื่อนําขอมูลมาปรึกษาหารือ รับทราบ และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะสวนบุคคลจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมดจํานวน 291 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน
275 คน คิดเปนรอยละ 94.50 มีชวงอายุราชการ 31 ป ขึ้นไป จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 53.30 มีระดับการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรี จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 58.40 เปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ
64.30 มีสถานภาพสมรสแลว จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 75.60 และสวนใหญปฏิบัติงานฝายปฏิบัติการ จํานวน 173 คน
คิดเปนรอยละ 59.50
2. คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 โดยภาพรวม
ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 มีผลสรุปรายดาน ดังนี้
2.1 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดาน
คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82
2.2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดาน
สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74
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2.3 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดาน
การพัฒนาความสามารถบุคคล อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44
2.4 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดาน
ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36
2.5 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดาน
การบูรณาการทางสังคม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94
2.6 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดาน
ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73
2.7 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73
2.8 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดาน
การปฏิบัติงานในสังคม อยูใ นระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81
3. ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23 จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล เปนดังนี้
3.1 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
3.2 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23จําแนกตามชั้นยศ พบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
3.3 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23 จําแนกตามอายุราชการพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานการบูรณาการทางสังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน และดานการปฏิบัติงานใน
สังคม สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
3.4 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23 จําแนกตามระดับการศึกษาพบวา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 4 ดาน
ไดแก ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานการบูรณาการทางสังคม
และดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน สวนดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม ดานการพัฒนาความสามารถ
บุคคล ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน และดานการปฏิบัติงานในสังคมไมแตกตางกัน
3.5 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 23 จําแนกตามสถานภาพสมรสพบวา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน
5 ดาน ไดแก ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการพัฒนาความสามารถบุคคล ดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในงาน ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน และดานการปฏิบัติงานในสังคม สวนดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและ
เปนธรรม ดานการบูรณาการทางสังคม และดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานไมแตกตางกัน
3.6 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 23 จําแนกตามฝายพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 ดาน ไดแก
ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน และดานการปฏิบัติงานในสังคม สวน
ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม ดานการพัฒนาความสามารถบุคคล ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดาน
การบูรณาการทางสังคม และดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ไมแตกตางกัน
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลในประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ผลการ
วิเคราะหพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมาก 5 ดาน และระดับปานกลาง 3 ดาน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 มีความพึงพอใจในสถานที่ทํางานที่มีความสะอาด
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รมรื่น มีความปลอดภัยจากมลภาวะมีสถานที่ทํางานเปนสัดสวน มีบรรยากาศเหมาะสมในการปฏิบัติงานจึงทําใหมสี ุขภาพจิตที่
ดีในการปฏิบัติงาน ประกอบกับมีความรูสึกผูกพันกับองคกรที่ปฏิบัติงานอยูแ ละในการปฏิบัติงานไดรับการยอมรับจากเพื่อน
ขาราชการตํารวจในสังกัดเดียวกัน ในการปฏิบัติงานมีระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายรองรับ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ
Edwards, et al. (2009). ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทางการศึกษาระดับสูง ผลการวิจัยพบวา คุณภาพ
ชีวิตการทํางานของบุคลากรขึ้นอยูกับความพึงพอใจในงานที่ทํา ระยะทางระหวางที่ทํางานถึงที่พักอาศัย ความเครียดในงาน
และสภาพแวดลอมของที่ทํางาน
1.1 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดาน
คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะโครงสรางบัญชีเงินเดือนของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติยึดตามระดับชั้นยศไมมีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิเหมือนกับขาราชการพลเรือนหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งทําใหขาราชการตํารวจสวนใหญซึ่งเปนตํารวจชั้นผูนอยไดรับคาตอบแทนนอย รายไดจึงไมสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ อาจศึก งอพา. (2542). ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจในเขตอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยศึกษากลุมตัวอยางทั้งสิ้น 117 คน ผลการวิจัยพบวาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจในเขตอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว อยูในระดับปานกลาง และเมื่อแยกเปนรายดาน
พบวา คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรมอยูในระดับนอย
1.2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดาน
สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 มี
สถานที่ทํางานที่มีสภาพแวดลอมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีความสะอาดรมรื่น มีสถานที่ทํางานเปนสัดสวน และปลอดภัย
จากมลภาวะ
1.3 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดาน
การพัฒนาความสามารถบุคคล อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 มีการ
ปกครองบังคับบัญชาเปนไปตามระดับชั้นยศ มีระเบียบวินัยครอบคลุมตองทําตามคําสั่งผูบังคับบัญชาเหนือตนที่ชอบดวย
กฎหมาย จึงขาดความเปนอิสระในการคิดริเริ่มสรางสรรค บางครั้งไมไดรับโอกาสใหปฏิบัติตามความถนัด การปฏิบัติงานตาม
สายงานขึ้นอยูกับความเหมาะสมของผูบังคับบัญชา จึงไมคอยไดรับโอกาสในการปฏิบัติงานที่ทาทายความรูความสามารถ ซึ่ง
สอดคลองกับการวิจัยของ สุทิน บุญแข็ง. (2541). ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ 8 ดาน ตามแนวคิดของ Walton ผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ ดานการพัฒนาความสามารถบุคคล อยูในระดับปานกลาง
1.4 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดาน
ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน อยูใ นระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะระบบการเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นของสํานักงานงาน
ตํารวจแหงชาติเปนการเลื่อนตําแหนงในระบบอุปถัมภมากกวาระบบคุณธรรม ถึงแมวาขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 23 จะมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการบริหารและการเตรียมความรูและทักษะเพื่อการเลื่อนตําแหนงที่
สูงขึ้นก็ตามซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ เจษฎา ชมดวง. (2551). ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจทางหลวง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวนทั้งสิ้น
335 คน ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจใน สังกัด กองบังคับการตํารวจทางหลวง
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน อยูใน
ระดับปานกลาง
1.5 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
ดานการบูรณาการทางสังคม อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะขาราชการตํารวจที่อยูปฏิบัติงานในสังกัดกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 23 เปนขาราชการตํารวจที่มีความรูสึกผูกพันกับองคกรและเปนที่ยอมรับจากเพื่อนขาราชการตํารวจ และ
ประชาชนในของชุมชน เนื่องจากตํารวจตระเวนชายแดนตองปฏิบัติงานในถิ่นทุรกันดารเพื่อชวยเหลือประชาชน ซึ่งสอดคลอง
กับการวิจัยของ ภนิตา กบรัตน. (2556). ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจชั้นประทวน กองกํากับ
การ 4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจชั้นประทวน กอง
กํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 ดานการบูรณาการทางสังคม อยูในระดับสูง
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1.6 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดาน
ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 มีระเบียบ
ขอบังคับในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และในการปฏิบัติงานไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
1.7 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 23 มีความรูสึกเปนสุขกับการปฏิบัติงาน ครอบครัวสนับสนุนการปฏิบัติงานและยอมรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่ง
สอดคลองกับการวิจัยของ สรินยา จรุงพัฒนานนท. (2548). ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ
ศึกษากรณี ขาราชการตํารวจกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขาราชการตํารวจกองกบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน อยูในระดับสูง
1.8 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ดาน
การปฏิบัติงานในสังคม อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 เปน
หนวยงานที่ปฏิบัติงานใกลชิดประชาชนในถิ่นทุรกันดารหางไกลความเจริญไมวาจะเปน งานปองกันปราบปรามอาชญากรรม
งานปองกันปราบปรามยาเสพติด และงานพัฒนาชวยเหลือประชาชนตามแนวชายแดน ตลอดจนถึงโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน จึงทําใหประชาชนเชื่อถือศรัทธาและมีความเขาใจอันดีตอการปฏิบัติงาน
2. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่
23 จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุราชการ ชั้นยศและฝาย โดยภาพรวมไม
แตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สําหรับคุณลักษณะสวนบุคคลดานระดับการศึกษาและสถานภาพสมรส โดย
ภาพรวมพบความแตกตางกัน ซึ่งสามารถอภิปรายผลในแตละประเด็น ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23 จําแนกตามเพศพบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากปจจุบันบุคคลที่เขามารับราชการตํารวจจะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียม และเสมอภาคกันไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศ
หญิง จะไดรับคาตอบแทนที่เทากันมีการสงเสริมการพัฒนาความสามารถและความกาวหนาในงานเทาเทียมกันซึ่งสอดคลอง
กับการวิจัยของ ภนิตา กบรัตน. (2556). ไดศึกษาวิจัย คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจชั้นประทวน กองกํากับ
การ 4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน
2.2 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23 จําแนกตามชั้นยศพบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจ
เนื่องจาก ขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ไมวาจะเปนชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตรไดรับการ
ปฏิบัติที่เทาเทียมกันจากผูบังคับบัญชาจึงทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ สรินยา
จรุงพัฒนานนท. (2548). ไดศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจศึกษากรณี ขาราชการตํารวจกองบังคับ
การอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 พบวา ชั้นยศไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
2.3 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
จําแนกตามอายุราชการ พบวา เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3
ดาน ไดแก ดานการบูรณาการทางสังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน และดานการปฏิบัติงานในสังคม เมื่อ
จําแนกเปนรายคูของทั้ง 3 ดาน พบวา ดานการบูรณาการทางสังคม โดยขาราชการตํารวจที่มีอายุราชการ 31 ป ขึ้นไป มี
คุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาขาราชการตํารวจผูที่มีชวงอายุราชการ 21-30 ป และชวงอายุราชการ 11-20 ป ดานความ
สมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน โดยขาราชการตํารวจที่มีอายุราชการ 31 ป ขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวา
ขาราชการตํารวจที่มีชวงอายุราชการ 21-30 ป ชวงอายุราชการ 1-10 ป และชวงอายุราชการ 11-20 ป และดานการ
ปฏิบัติงานในสังคม โดยขาราชการตํารวจที่มีอายุราชการ 31 ป ขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาขาราชการตํารวจที่มี
ชวงอายุราชการ 21-30 ป และชวงอายุราชการ 11-20 ป สวนดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม ดานสิ่งแวดลอมที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย ดานการพัฒนาความสามารถบุคคล ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน และดานระเบียบ
ขอบังคับในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากขาราชการตํารวจที่มีอายุราชการ 31 ป ขึ้นไป เปนขาราชการ
ตํารวจที่ทํางานมานานมีประสบการณในการทํางานสูงยอมมีความผูกพันกับองคกรที่ปฏิบัติงานอยูและเปนที่รูจักและยอมรับ
จากเพื่อนรวมงาน ชุมชนและสังคมทั่วไปมากกวาขาราชตํารวจในชวงอายุอื่นและยอมรูจักแบงเวลาปฏิบัติงาน เวลาพักผอนได
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ดีกวาขาราชการตํารวจในชวงอายุอื่น ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ สรินยา จรุงพัฒนานนท. (2548). ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ ศึกษากรณีขาราชการตํารวจกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2
พบวา อายุราชการมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
2.4 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23 จําแนกตามระดับการศึกษาพบวา ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในงาน ดานการบูรณาการทางสังคม และดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อจําแนกเปนรายคูของทั้ง 4 ดาน พบวา ขาราชการตํารวจผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานทั้ง 4 ดาน สูงกวาขาราชการตํารวจผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีเปนผูที่มีความรูสูงกวานาจะไดรับโอกาสเรื่องความกาวหนาและความมั่นคงในงานมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดีกวานี้
ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ภนิตา กบรัตน. (2556). ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจชั้น
ประทวน กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 พบวา กลุมตัวอยางที่มี ยศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เงินเดือน และสังกัด ที่แตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน
2.5 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23 จําแนกตามสถานภาพสมรสพบวา ในภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวและเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ไมแตกตางกัน 3 ดาน คือ ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม ดานการบูรณาการทางสังคมและดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน สวนดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการพัฒนาความสามารถ
บุคคล ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานและดานการปฏิบัติงานในสังคม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจําแนกเปนรายคูของทั้ง 5 ดาน พบวา ขาราชการตํารวจสถานภาพ
โสด มีคุณภาพชีวิตในการทํางานทั้ง 5 ดาน สูงกวาขาราชการตํารวจที่มีสถานภาพสมรส และหมาย/หยาราง ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากขาราชการตํารวจที่มีสถานภาพโสดเปนขาราชการที่ยังไมมีภาระรับผิดชอบภายในครอบครัวสามารถออกปฏิบัติงาน
ไดในทุกสถานการณการแสวงหาความกาวหนาก็งายเพราะไมตองหวงหนาพะวงหลัง
2.6 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23 จําแนกตามฝายพบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ไมแตกตางกัน 5 ดาน ยกเวนดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน
และดานการปฏิบัติงานในสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจําแนกเปนรายคูของทั้ง 3 ดาน
พบวา ขาราชการตํารวจฝายปฏิบัติการมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดาน
ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานสูงกวาขาราชการตํารวจฝายสนับสนุน และดานการปฏิบัติงานในสังคม พบวา ขาราชการ
ตํารวจฝายปฏิบัติการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงกวาขาราชการตํารวจฝายอํานวยการและฝายสนับสนุน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ฝายปฏิบัติการเปนหนวยหลักที่ตองปฏิบัติงานใกลชิดและชวยเหลือประชาชน สภาพแวดลอม
สถานที่ทํางานตองมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอยูเสมอ มีเครื่องอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ การปฏิบัติงาน
จะตองมีการศึกษาระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่ชัดเจน เพื่อใหประชาชนเชื่อถือและศรัทธา และเปนยอมรับของชุมชน
และหนวยงานอื่น สวนขาราชการตํารวจฝายอํานวยการและฝายสนับสนุน เปนฝายที่ปฏิบัติงานดานเอกสารและสนับสนุนฝาย
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน จึงไมคอยไดมีโอกาสปฏิบัติงานใกลชิดประชาชน จึงทําใหคุณภาพชีวิตในการทํางานต่ํากวาฝาย
ปฏิบัติการ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ภนิตา กบรัตน. (2556). ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 พบวา กลุมตัวอยางที่มี ยศ อายุ การศึกษา ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน เงินเดือน และสังกัด ที่แตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.1 ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม ควรมีการเสนอคําของบประมาณ เพื่อเพิ่มคาตอบแทน
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ใหกับขาราชการตํารวจใหเหมาะสมกับการดํารงชีพในปจจุบัน
1.2 ดานการพัฒนาความสามารถบุคคล ควรใหขาราชการตํารวจไดเขารับการฝกอบรมการพัฒนา
ความรูความสามารถ และไดปฏิบัติงานตามความถนัด
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1.3 ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ขาราชการตํารวจควรไดรับการเลื่อน ขั้นเงินเดือน
ตําแหนง ตามความรูความสามารถ โดยใชระบบคุณธรรม
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บทคัดยอ
การวิจัยสํารวจครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจสังกัด
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานงานกับความเครียดในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํ ารวจ สั ง กั ด กองบัง คั บ การตํ ารวจภู ธรจั ง หวั ด สกลนคร 3) เปรี ย บเที ย บความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง าน ของ
ขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะสวนบุคคล ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้คือ ขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จํานวน 330 คน เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิจัย วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธของเพียรสัน การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) F-test หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
ผลการวิจัย พบวา
1. ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานงานกับความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r =
.478**) เปนความสัมพันธเชิงบวก และขนาดของความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
3. เปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ตามคุ ณลักษณะส วนบุ ค คล พบว า ป จจั ย เกี่ ย วกั บ คุ ณลั กษณะส วนบุ ค คล ด าน เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน
สถานภาพการสมรส ระดั บชั้ นยศ ระดั บการศึกษา และรายไดต อเดือน ที่แตกต างกัน มี ความเครี ยดในการปฏิ บัติ งานไม
แตกตางกัน ปจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ดาน ตําแหนง และสายงานที่ปฏิบัติงาน ที่แตกตางกันมีความเครียดในการ
ปฏิบัติ งานแตกตางกัน อยางมีนัย สําคั ญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เมื่ อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา ปจจั ยเกี่ ยวกั บ
คุณลักษณะสวนบุคคล ดานตําแหนง รองสารวัตรหรือเทียบเทา มีความเครียดในการปฏิบัติงาน มากกวา ผูบังคับหมู และรอง
สารวัตรหรือเทียบเทา มีความเครียดในการปฏิบัติงาน ทางดานจิตใจ มากกวา รองผูกํากับการหรือเทียบเทาขึ้นไป และปจจัย
เกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ดานสายงานที่ปฏิบัติ พบวา งานสืบสวน มีความเครียดในการปฏิบัติงาน มากกวา งานปองกัน
ปราบปราม และ งานสอบสวน มีความเครียดในการปฏิบัติงาน มากกวา งานปองกันปราบปราม
คําสําคัญ: ความเครียด, ตํารวจ, ปจจัยดานงาน
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Abstract
The purposes of this study were: 1) to investigate the degree of job stress of police officersaffiliated
with the General Staff Division of Sakhon Nakhon Provincial Police; 2) to examine the relationship
between the job factor and the job stress of police officers affiliated with the General Staff Division of
Sakhon Nakhon Provincial Police; and 3) to compare the job stress of police officers affiliated with the
General Staff Division of Sakhon Nakhon Provincial Police as classified by personal background. The
sampled population used in this study was 330 police officers in the General Staff Division of Sakhon
Nakhon Provincial Police. The instrument used in data collection was a 5-rating scale questionnaire.
Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product
moment correlation coefficient, t-test and one-way ANOVA(F-test). In casea significant difference was
found at the 0.05 level, a pairwise comparison would be conducted using the least significant difference
(LSD) method.
Findings of the study were as follows:
1. The overall job stress of police officers affiliated with the General Staff Division of Sakhon
Nakhon Provincial Police was at moderate level.
2. The job factor and the job stress of police officers affiliated with the General Staff Division of
Sakhon Nakhon Provincial Police were positively correlated at the 0.01 level with the correlation
coefficient of .478 ** (r value) at moderate relationship degree.
3. As compared with personal backgrounds of those whose sexes, ages, work experiences, marital
statuses, ranks and titles, educational attainments, and incomes per month were different, the job stress
of police officers affiliated with the General Staff Division of Sakhon Nakhon Provincial Police was found
not different. As for the personal backgrounds of position and line of action, the job stress among the
police officers was found significantly different at the 0.05 level. By pairwise comparison, the position of
Deputy Inspector or equivalent encountered the job stress more than Squad Leader, while Deputy
Inspector or equivalent had the emotional job stress more than Deputy Superintendent or equivalent. As
for the background of the line of action, it was found that the job stress among the police officers who
had a line of investigation was found at higher level than that encountered by those who had a line of
prevention and suppression, while line of inquiry was higher in stress than line of prevention and
suppression.
Keywords: Stress, Police, Job Factor
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บทนํา
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีรวมทั้งการสื่อสารที่ไรพรมแดน
สงผลใหบุ คคลทุกสาขาอาชีพจะตองปรับ ตัวใหทันกั บการเปลี่ ยนแปลง ในการดําเนินชีวิตของบุคคลจะตองเผชิ ญกับสิ่งเร า
ตลอดเวลาซึ่งสงผลกระทบตอบุคคลทําใหเกิดความเครียดขึ้นได ความเครียดเปนบอเกิดพฤติกรรมทั้งทางบวกและทางลบ โดย
ในทางบวกสามารถเปนแรงเสริมศักยภาพของคนเราใหเพิ่มขึ้น แตถาเกิดในทางลบก็จะเปนการบั่นทอนจิตใจใหเสื่อมโทรมลง
ทั้งนี้การเกิดความเครียดขึ้นอยูกับแหลงที่เปนสาเหตุของความเครียดนั้น ๆ ความเครียดจากการทํางานเปนการตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมการทํางาน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย อารมณ พฤติกรรม สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ
ทําใหบุคคลมีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย เชน ฟุงซานหงุดหงิด ฉุนเฉียว โกรธงายและหากเกิดความเครียดระยะยาวอาจสงผลให
เกิดการเจ็บ ปวยทางจิต หรือเปนโรคประสาท การเปลี่ยนแปลงทางความคิด โดยไปขัดขวางการทํางานของสมองทําใหเกิ ด
ความคิดไมตอเนื่อง ความจําลดลง การตัดสินใจผิดพลาด นอกจากนี้ความไมสามารถเอาชนะความเครียดทางอารมณ สงผลให
ตํารวจมีอัตราการติดสุราเรื้อรัง การหยาราง และการฆาตัวตายในระดับสูง (สรวุฒิ สังขรัศมี, 2541)
อาชีพตํารวจโดยเฉพาะขาราชการตํารวจในระดับสถานีตํารวจซึ่งอยูใกลชิด และตองใหบริการแกประชาชนในพื้นที่
อยางต อเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน ทํางานไมเปนเวลาและไม มีวันหยุดตามมาตรฐานสากลในลักษณะสองวันตอสัปดาห
ตํารวจตองพรอมที่จะรับการระดมในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเตรียมรับสถานการณตาง ๆ ไดทุกขณะ ยิ่งในเวลาปฏิบัติหนาที่จะตอง
เขาไปใกลชิดกับประชาชนหลายระดับหลายอาชีพ เขาไปรับผิดชอบตอเหตุอาชญากรรมทุกประเภท รวมทั้งถูกยั่วยุสอเสียด
จากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เสียผลประโยชน และหรือที่เห็นตํารวจเปนศัตรู อีกทั้งการปฏิบัติงานของตํารวจตองปฏิบัติ ตาม
ผูบั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การ โดยเฉพาะกรณี ที่ เ ป นตํ ารวจชั้ นผู นอย อาจไมมี ส วนร วมในการตั ด สิ นใจในงาน ขาดอิ ส ระในการ
ปฏิบัติงานและเกิดความคับของใจในงานขึ้น ดวยเหตุนี้ บุคคลที่เปนขาราชการตํารวจจึงเปนอาชีพที่มีโอกาสเกิดความเครียด
ในการปฏิบัติงานตลอดเวลา (ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2529, หนา 7) ขณะเดียวกันขอมูลการฆาตัวตายของขาราชการตํารวจ
นับตั้งแตปงบประมาณ 2551 ถึง 30 กันยายน 2556 ขาราชการตํารวจฆาตัวตายทั้งสิ้น จํานวน 174 คน จากการวิเคราะห
พบวา เจาหนาที่ตํารวจที่ฆาตัวตายสวนมากมีสาเหตุมาจากปญหาครอบครัว จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 31.60 ลําดับที่
สองคือ ปญหาเรื่องสุขภาพ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 27.60 ลําดับที่สามคือ ปญหาสวนตัว จํานวน 20 คน คิดเปนรอย
ละ 11.60 ลําดับที่สี่คือ ปญหาหนี้สิน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 10.30 ลําดับที่หาคือ ปญหาเรื่องงาน จํานวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 6.30 และที่ไมทราบสาเหตุ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 12.60 (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, กองวิจัยสํานักงาน
ยุทธศาสตรตํารวจ, 2557)
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร เปนหนวยงานที่สังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4 สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ โดยมีอํานาจตาม มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ซึ่งกําหนดอํานาจหนาที่ไวหลายประการ
ไดแก การรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรม
วงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจซึ่งปฏิบัติการ
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํา นาจหนาที่ของ
ขาราชการตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ชวยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย และปฏิบั ติการ
อื่นใดเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันกองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร มีหนวยขึ้นตรงไดแก กองกํากับการสืบสวน กลุมงานสอบสวน กลุมงานจราจร และสถานีตํารวจใน
สังกัด จํานวน 31 สถานี จึงเห็นไดวางานในหนาทีข่ องขาราชการตํารวจเปนงานที่ครอบคลุมคอนขางเกือบทุกอยาง
ผูวิจัยไดตระหนักความเครียดจากปฏิบัติงานที่จะสงตอสุขภาพของขาราชการตํารวจ จึงไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยดานงานกับความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ทําให
ทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานงานกับความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ และนําผลการวิจัยที่ไดมา
เปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง การปฏิบัติงาน เพื่อลดหรือขจัดความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ซึ่งจะ
สงผลใหข าราชการตํารวจมี สุขภาพกายและสุข ภาพจิ ตที่ดี มีความพรอมในการปฏิ บัติหน าที่อยางมีประสิทธิ ภาพกอใหเกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร ประชาชน และประเทศชาติตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
สกลนคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานงานกับความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกอง
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
3. เพื่อเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
สกลนคร ตามคุณลักษณะสวนบุคคล
สมมติฐานการวิจัย
1. ความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร แตกตางกัน
ตามคุณลักษณะสวนบุคคล
2. ปจจัยดานงานมีความสัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน โดย
นําทฤษฎีของคารทไรทและคูเปอร (Cartwright; & Cooper. 1997, อางถึงใน Cooper et al., 2001, p. 28) มาเปนแนวทาง
ในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดสกลนคร
ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้ ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ
ตําแหนง รายไดตอเดือน สายงานที่ปฏิบัติ และปจจัยดานงาน ของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
สกลนคร ไดแก ดานลักษณะงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน ดานสัมพันธภาพในที่
ทํางาน ดานความสําเร็จและความกาวหนาในการทํางาน ดานการดําเนินชีวิต
ตัวแปรตาม ไดแก ความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
สกลนคร เปนผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย ดานจิตใจ และดานพฤติกรรม
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ตัวแปรอิสระ
ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
4. สถานภาพการสมรส
5. ระดับการศึกษา
6. รายไดตอเดือน
7. ระดับชั้นยศ
8. ตําแหนง
9. สายงานที่ปฏิบัติ

ตัวแปรตาม
ความเครียดในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
1. ดานรางกาย
2. ดานจิตใจ
3. ดานพฤติกรรม

ปจจัยดานงาน
1. ลักษณะงาน
2. นโยบายและการบริหารงาน
3. สภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน
4. สัมพันธภาพในที่ทํางาน
5. ความสําเร็จและความกาวหนาใน
การทํางาน
6. การดําเนินชีวิต

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย
นิยามศัพท
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงาน หมายถึง ตัวแปร หรือมูลเหตุใด ๆ ก็ตามที่มาสรางความ
กดดัน กอใหเกิดการคุกคามหรือรบกวนความรูสึกในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผลทําใหเกิดความเครียดในระดับที่แตกตางกัน ประกอบดวย ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล และ
ปจจัยดานงาน
ความเครียดในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปฏิกิริยาการตอบสนองทางรางกายและจิตใจของบุคคลที่เกิดจากปจจัย
ตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความเสียสมดุลในรางกาย สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย จิตใจ พฤติกรรมที่ไม
ปกติ ทําใหเกิดการกระทําที่ไมเหมาะสม และไมสมดุลตอรางกายขึ้น จนสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคล
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ขาราชการตํารวจ
ในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จํานวน 1,870 คน เลือกวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random
Sampling) โดยคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมดวยการใชสูตรของ Taro Yamane คาความคลาดเคลื่อน 0.05
กลุมตัวอยางได จํานวน 330 คน ซึ่งจําแนกเปน 5 สายงาน ดังนี้ งานอํานวยการ จํานวน 20 คน งานปองกันปราบปราม
จํานวน 228 คน งานสอบสวน จํานวน 29 คน งานสืบสวน จํานวน 38 คน งานจราจร จํานวน 15 คน ระยะเวลาในการ
ดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
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ตาราง 1 สรุปจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกเปนกลุมสายงานที่ปฏิบัติ
กลุมสายงาน
ที่ปฏิบัติ

1.
2.
3.
4.
5.

งานอํานวยการ
งานปองกันปราบปราม
งานสอบสวน
งานสืบสวน
งานจราจร
รวม

ชั้นประทวน
กลุม
ประชากร
ตัวอยาง
33
6
1,041
183
25
5
84
15
70
12
1,253

221

ขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร
กลุม
ประชากร
ตัวอยาง
80
14
254
45
138
24
133
23
12
3
617

109

ประชากรทั้งหมด
กลุม
ประชากร
ตัวอยาง
113
20
1,295
228
163
29
217
38
82
15
1,870

330

ที่มา : งานกําลังพล กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
1. การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อขออนุญาต
ไปยัง ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร และหัวหนาสถานีตํารวจ และหนวยงานในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
สกลนคร ผูวิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง
1.1 ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฎี
ตาง ๆ ตลอดจนผลงานเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงเปน 4 ตอน ดังนี้
1.1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล
1.1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานงานที่มีผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ที่สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
1.1.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามประเมินระดับความเครียด โดยนําแบบวัดความเครียด
สวนปรุง (SPST-20) ประกอบดวยขอคําถาม 20 ขอคําถาม
1.1.4 แบบสอบถามตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยมีลักษณะขอคําถามแบบปลายเปด
1.2. การสรางเครื่องมือ
1.2.1 สรางแบบสอบถามโดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ใหประธาน
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการที่ปรึกษารวมกัน ตรวจสอบปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช
1.2.3 นําแบบสอบถาม ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
1.2.4 หาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยผูเชี่ยวชาญและใชคาดัชนี IOC (Item-Objective
Congruence Index) แลวเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป
1.2.5 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับ ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี
และสถานีตํารวจภูธรวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
1.2.6 ทดสอบหาคาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbac’s Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา 116-117)
1.2.7 นําแบบสอบถามเก็บขอมูลจริงตอไป
2. การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ แลวนําไปวิเคราะหประมวลผลทางสถิติดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
2.1 วิเคราะหประมวลผล โดยวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อวิเคราะห
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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การวิเคราะหระดับปจจัยดานงานที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานงานกับความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ
สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร โดยใชสถิติทดสอบหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน
2.3 วิเคราะหเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะสวนบุคคล โดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) F-test และหากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทดสอบความ
แตกตางเปนรายคู ดวยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545, หนา 161)
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปเปนประเด็นดังนี้
1. ผลการวิเคราะหปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปน
รอยละ 97.3 อายุสวนใหญ 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 60.0 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสวนใหญ 21 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ
48.5 สถานภาพการสมรสสวนใหญมีสถานภาพการสมรส คิดเปนรอยละ 86.7 ระดับการศึกษาสวนใหญปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 53.0 รายไดตอเดือนสวนใหญ 25,001 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 58.2 ระดับชั้นยศสวนใหญเปนชั้นประทวน คิดเปน
รอยละ 66.4 ตําแหนงสวนใหญเปนผูบังคับหมู คิดเปนรอยละ 67.0 สายงานที่ปฏิบัติสวนใหญเปนงานปองกันปราบปราม คิด
เปนรอยละ 69.1
2. ผลการวิเคราะหระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
สกลนคร พบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีระดับความเครียดอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 40.3 รองลงมา ไดแก
ระดับสูง คิดเปนรอยละ 35.8 ระดับรุนแรง คิดเปนรอยละ 19.7และระดับนอย คิดเปนรอยละ 4.2 เรียงตามลําดับ ดังตาราง 3
ตาราง 3 ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ระดับความเครียด
1. ระดับนอย
2. ระดับปานกลาง
3. ระดับสูง
4. ระดับรุนแรง

จํานวน (คน)
14
133
118
65
330

ภาพรวม

รอยละ
4.2
40.3
35.8
19.7
100

3. ผลการวิเคราะหระดับปจจัยดานงานที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน ของขาราชการตํารวจ สังกัดกอง
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายดานทั้ง 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 2.97) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง 5 ดาน ไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน ( x = 3.27) ปจจัย
ดานความสําเร็จและความกาวหนาในการทํางาน ( x = 3.24) ปจจัยดานลักษณะงาน ( x = 3.08) ปจจัยดานนโยบายและ
การบริหารงาน ( x = 2.89) ปจจัยดานการดําเนินชีวิต ( x = 2.83) และอยูในระดับนอย 1 ดาน ไดแก ปจจัยดาน
สัมพันธภาพในที่ทํางาน ( x = 2.50) ดังตาราง 4

1035

ตาราง 4 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ตอปจจัยดานงานที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ
สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ปจจัยดานงานที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน ของ
ขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
1. ดานลักษณะงาน
2. ดานนโยบายและการบริหารงาน
3. ดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน
4. ดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน
5. ดานความสําเร็จและความกาวหนาในการทํางาน
6. ดานการดําเนินชีวิต
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็นตอความเครียด
X

S.D.

แปลความหมาย

3.08
2.89
3.27
2.50
3.24
2.83
2.97

1.12
1.10
1.14
1.10
1.17
1.23
1.14

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานงานกับความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัด
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร สามารถสรุปผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยดานงานกับความเครียด
ในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาสหสัมพันธ (r = .478**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานที่มี
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเรียงลําดับคาสหสัมพันธจากมากไปหานอย ไดแก ดานการดําเนินชีวิต ดานสัมพันธภาพ
ในที่ทํางาน ดานความสําเร็จและความกาวหนาในการทํางาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานลักษณะงาน และดาน
สภาพแวดลอมในที่ทํางาน ดังตาราง 5
ตาราง 5 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานงานกับความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ความเครียดในการปฏิบัติงาน

ปจจัยดานงาน

Pearson Correlation (r)
.348**
.366**
.343**
.422**
.401**
.511**
.478**

1. ดานลักษณะงาน
2. ดานนโยบายและการบริหารงาน
3. ดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน
4. ดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน
5. ดานความสําเร็จและความกาวหนาในการทํางาน
6. ปจจัยดานการดําเนินชีวิต
ภาพรวม

แปลผลความสัมพันธ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

5. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา ปจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน สถานภาพการสมรส ระดับชั้นยศ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน มีความเครียดในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนปจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ดานตําแหนง และดานสายงานที่ปฏิบัติที่แตกตางกัน มี
ความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 6 - 8
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ตาราง 6 เปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ตาม
คุณลักษณะสวนบุคคล ดานตําแหนง
ความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ
สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ดานรางกาย
ดานจิตใจ
ดานพฤติกรรม
ภาพรวม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

3.511
295.791
299.302
7.310
267.348
274.658
3.469
242.339
245.808
7.366
218.707
226.073

3
326
329
3
326
329
3
326
329
3
326
329

MS

F

1.170 1.290
.907

Sig
.278

2.437 2.971 .032*
.820
1.156 1.555
.743

.200

2.455 3.660 .013*
.671

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกอง
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จําแนกตามตําแหนง โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา ความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จําแนกตามตําแหนง ในภาพรวม มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานจิตใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนราย
คู ดวยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบวารายคูใดบางที่แตกตางกัน ดังตาราง 7-8
ตาราง 7 การเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ตามคุณลักษณะสวนบุคคลตามตําแหนง ในภาพรวม เปนรายคูดวยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
ตําแหนง
ผูบังคับหมู
รองสารวัตร หรือเทียบเทา
สารวัตร หรือเทียบเทา
รองผูกํากับการ หรือเทียบเทาขึ้นไป

(X )
2.62
2.93
2.80
2.71

ผูบังคับ
หมู
2.62
-

รองสารวัตร
หรือเทียบเทา
2.93
0.301*
-

สารวัตร หรือ
รองผูกํากับการ
เทียบเทา
หรือเทียบเทาขึ้นไป
2.80
2.71
0.175
0.424
0.126
0.726
0.600
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 7 เมื่อเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดสกลนคร จําแนกตามตําแหนง ในภาพรวม เปนรายคูดวยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา

1037

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 1 คู ไดแก ตําแหนงรองสารวัตรหรือเทียบเทา มีความเครียดใน
การปฏิบัติงาน มากกวา ตําแหนงผูบังคับหมู
ตาราง 8 การเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ดานจิตใจ ตามคุณลักษณะสวนบุคคลตามตําแหนง เปนรายคูดวยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
ตําแหนง

(X )

ผูบังคับหมู
รองสารวัตร หรือเทียบเทา
สารวัตร หรือเทียบเทา
รองผูกํากับการ หรือเทียบเทาขึ้นไป

2.17
2.45
2.42
1.62

ผูบังคับหมู
2.17
-

รองสารวัตร
หรือเทียบเทา
2.45
0.276*
-

สารวัตร หรือ
เทียบเทา
2.42
0.246
0.029

รองผูกํากับการ หรือ
เทียบเทาขึ้นไป
1.62
0.553
0.829*
0.800
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 8 เมื่อเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดสกลนคร ดานจิตใจ เปนรายคูดวยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก ตําแหนงรองสารวัตรหรือเทียบเทา มีความเครียดในการปฏิบัติงาน
ทางดานจิตใจ มากกวา ตําแหนงผูบังคับหมู และ ตําแหนงรองสารวัตรหรือเทียบเทา มีความเครียดในการปฏิบัติงาน ทางดาน
จิตใจ มากกวา ตําแหนงรองผูกํากับการ หรือเทียบเทาขึ้นไป
ตาราง 9 เปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ตาม
คุณลักษณะสวนบุคคลดานสายงานที่ปฏิบัติ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ แหลงความ
สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ดานรางกาย
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ดานจิตใจ
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ดานพฤติกรรม
รวม
ระหวางกลุม
ภาพรวม
ภายในกลุม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1038

SS

df

9.373
289.930
299.302
8.562
266.096
274.658
4.822
240.986
245.808
8.681
217.392
226.073

4
325
329
4
325
329
4
325
329
4
325
329

MS

F

Sig

2.343 2.627
.892

.035*

2.140 2.614
.819

.035*

1.205 1.626
.741

.167

2.170 3.244
.669

.012*

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกอง
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จําแนกตามสายงานที่ปฏิบัติ โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา ในภาพรวม มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานรางกาย และดานจิตใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบวารายคูใดบางที่
แตกตางกัน ดังตาราง 10 - 12
ตาราง 10 การเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
สกลนคร ตามคุณลักษณะสวนบุคคลดานสายงานที่ปฏิบัติ ในภาพรวม เปนรายคูดวยวิธีทดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD)
ตําแหนง
งานอํานวยการ
งานจราจร
งานสืบสวน
งานปองกันปราบปราม
งานสอบสวน

(X )
2.90
2.67
3.00
2.61
3.00

งาน
อํานวยการ
2.90
-

งาน
จราจร
2.67
0.233
-

งาน
สืบสวน
3.00
0.100
0.333
-

งานปองกัน
ปราบปราม
2.61
0.290
0.057
0.390*
-

งาน
สอบสวน
3.00
0.100
0.333
0.000
0.390*
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 10 เมื่อเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จําแนกตามสายงานที่ปฏิบัติ ในภาพรวม เปนรายคูดวยวิธีทดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD) พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก งานสืบสวน มีความเครียด
ในการปฏิบัติงาน มากกวา งานปองกันปราบปราม และ งานสอบสวน มีความเครียดในการปฏิบัติงาน มากกวา งานปองกัน
ปราบปราม
ตาราง 11 การเปรียบเทียบ ความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
สกลนคร ดานรางกาย ตามคุณลักษณะสวนบุคคลดานสายงานที่ปฏิบัติ เปนรายคูดวยวิธีทดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD)
ตําแหนง

(X )

งานอํานวยการ
งานจราจร
งานสืบสวน
งานปองกันปราบปราม
งานสอบสวน

2.46
2.16
2.69
2.24
2.58

งาน
อํานวยการ
2.46
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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งาน
จราจร
2.16
0.302
-

งาน
สืบสวน
2.69
0.231
0.533
-

งานปองกัน
ปราบปราม
2.24
0.218
0.083
0.449*
-

งาน
สอบสวน
2.58
0.121
0.424
0.109
0.340
-

จากตาราง 11 เมื่อเปรีย บเทีย บความเครียดในการปฏิบัติ งานของข าราชการตํ ารวจ สัง กัดกองบังคั บการ
ตํารวจภูธรจัง หวั ดสกลนคร ด านร างกาย จํ าแนกตามสายงานที่ ปฏิ บัติ เป นรายคูดวยวิ ธีท ดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD) พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 1 คู ไดแก งานสืบสวน มีความเครียดใน
การปฏิบัติงาน มากกวา งานปองกันปราบปราม
ตาราง 12 การเปรียบเทียบ ความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
สกลนคร ดานจิตใจ ตามคุณลักษณะสวนบุคคลดานสายงานที่ปฏิบัติ เปนรายคูดวยวิธีทดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD)
(X )
งานอํานวยการ
งานจราจร
งานสืบสวน
งานปองกันปราบปราม
งานสอบสวน

2.24
2.19
2.62
2.17
2.50

งาน
อํานวยการ
2.24
-

งาน
จราจร
2.19
0.052
-

งาน
สืบสวน
2.62
0.377
0.430
-

งานปองกัน
ปราบปราม
2.17
0.073
0.021
0.451*
-

งาน
สอบสวน
2.50
0.256
0.308
0.121
0.330
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 12 เมื่อเปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดสกลนคร ดานจิตใจ จําแนกตามสายงานที่ปฏิบัติ เปนรายคูดวยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 1 คู ไดแก งานสืบสวน มีความเครียดในการปฏิบัติงาน
มากกวา งานปองกันปราบปราม
สรุปอภิปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานงานกับความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกอง
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
ขอ 1 ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานงานกับความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัด
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร พบวา ปจจัยดานงานมีความสัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงาน ทุกดานเปน
ตามสมมุติฐานของการวิจัยครั้งนี้ โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาปจจัยดานงานมีผลตอความเครียด
ในการปฏิบัติงานได Margolis, Kroes; & Quinn. (1974, หนา 651) ไดอธิบายวาความเครียดที่เกี่ยวกับงาน คือ ความเครียด
ที่เปนเงื่อนไขอยางหนึ่ง เกิดความสัมพันธระหวางบุคคลกับลักษณะของงาน ซึ่งความสัมพันธนี้มีสวนทําลายกระบวนการ
ทางดานรางกายและจิตใจ และเปนตัวทําลายกระบวนการภายในรางกายและจิตใจ ที่มีผลตอความเครียดในงาน สอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของ ญาณิกา จันทรบํารุง (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ กับความเครียด
ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกลาส จํากัด พบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานดานลักษณะงาน ดานบทบาทในการ
ทํางาน และดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน ทั้งทางดานจิตใจ ดานรางกาย
ดานพฤติกรรม และ จากผลการวิจัยคนพบวาปจจัยดานการดํารงชีวิต มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากที่สุด เนื่องจากในสภาพ
ลักษณะการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ จะมีลักษณะทํางานเปนผลัด เปนกะ ไมมีเวลาที่แนนอน สงผลไมมีเวลาใหกับ
ครอบครัว กอใหเกิดความเครียดได สอดคลองกับ ทฤษฎีของคารทไรทและคูเปอร ไดอธิบายถึงปจจัยที่มีผลตอความเครียดใน
การปฏิบัติงานปจจัยเกี่ยวกับความไมสมดุลระหวางชีวิตทํางานและชีวิตสวนตัวบางครั้ง เราเรียกวาความขัดแยงระหวางชีวิต
ทํางานและชีวิตสวนตัว ความขัดแยงอันเนื่องมาจากมีเวลาและพลังงานอยางจํากัด การจัดสรรเวลาระหวางครอบครัวไม
สอดคลองกัน ยิ่งทุมเวลาใหกับบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ยิ่งกอใหเกิดความขัดแยงระหวางกันมากขึ้นเทานั้นและกอใหเกิด
ความเครียดขึ้นได
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ขอ 2 เปรียบเทียบความเครียดในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
สกลนคร ตามคุ ณลั กษณะส วนบุค คล พบว า ป จจั ยที่ เกี่ ยวกั บคุ ณลั กษณะส วนบุค คล ด านตําแหน ง และด านสายงานที่
ปฏิบั ติง าน ที่ แตกต างกันมี ความเครีย ดในการปฏิบั ติง านแตกต างกัน สวนป จจั ยที่ เกี่ ยวกับ คุณลักษณะสวนบุ คคลอื่ น ๆ มี
ความเครียดในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน จึงไมเปนตามสมมุติฐานการวิจัยครั้งนี้ เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา
กลุมด านตําแหนง ตําแหนงรองสารวัตร หรื อเทีย บเทา มีความเครียดในการปฏิบั ติงานมากกวา ตํ าแหน งผูบัง คับหมู และ
ตําแหนงรองสารวัตรหรือเทียบเทา มี ความเครีย ดในการปฏิบั ติงาน ทางด านจิตใจ มากกวา ตําแหนงรองผูกํากับการ หรื อ
เทียบเทาขึ้นไป สาเหตุจากความกดดันในการทํางานและความกดดันจากผูบังคับบัญชาซึ่งไดแก ตําแหนงรองผูกํากับการหรือ
เทียบเทาขึ้นไป เนื่องจากตองปฏิบัติคําสั่งจากบังคับบัญชา โดยที่มีการสั่งการเปนจํานวนมาก คําสั่งที่ขาดความชัดเจน มีความ
เรงดวนและถูกจํากัดดวยระยะเวลาและบางครั้งสั่งการโดยไมมีงบประมาณ สวนตําแหนงผูบังคับหมูซึ่งเปน ผูใตบังคับบัญชา
ตองไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานใหบรรจุเปาหมาย สอดคลองกับ Maslach (1986. หนา 53-71) กลาววา ปจจัยดาน
งานที่ เปนสาเหตุใ หเกิ ดความเครีย ดในการทํางาน ไดแ ก ลั กษณะงาน ที่ หนักเกินไป งานที่ยุง ยากซับซ อน งานที่มีอุปกรณ
เครื่องใชไมเพียงพอ บทบาทและความรับผิดชอบในการทํางานไมชัดเจน สัมพันธภาพกับบุคคลในหนวยงานสัมพันธภาพที่ไมดี
ตอ ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา หรือเพื่อนรวมงาน ซึ่งดวยเหตุนี้จึงทําใหตําแหนงรองสารวัตรหรือเทียบเทา ตองไดรั บ
ความกดดันทั้งจากผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา จึงกอใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานที่มากกวาตําแหนงผูบังคับหมู
และตําแหนงรองผูกํากับการ หรือเทียบเทาขึ้นไป
กลุมดานสายงานที่ปฏิบัติงาน พบวา จากการทดสอบรายคูมีความแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก งานสืบสวน
และงานสอบสวน มีความเครียดในการปฏิบัติงาน มากกวา งานปองกันปราบปราม เกิดจากลักษณะงานที่มีความแตกตางกัน
งานปองกันปราบปราม มีหนาที่ในการเก็บรวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน ระงับ ปราบปราม และนําวิทยาการตาง ๆ
มาใชในใหเกิดประโยชนสูงสุดกับหนวยงาน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนและรัฐโดยรวม เปนลักษณะงานปองกันกอนเกิดเหตุ และมีความยึดหยุนในตัวไมมีเงื่อนไขจํากัดดาน
เวลา ลักษณะของงานสืบสวนและงานสอบสวนเปนงานที่แยกจากกันแตตองทํางานประสานกันและกัน มีการกําหนด
กฎระเบียบในการควบคุมการปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ 419/2556 เรื่อง การอํานวยความยุติธรรมใน
คดีอาญา การทําสํานวนสอบสวนและมาตรการการควบคุม ตรวจ เรงรัดการสอบสวนคดีอาญา สอดคลองกับ วีระพงษ
บุญโญภาส และ สุพัตรา แผนวิชิต (2556) หนา 51-52 กลาววา การสืบสวนและการสอบสวนเปนกระบวนการที่มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางใกลชิดที่มุงหมายตอการสืบเสาะหาตัวผูกระทําความผิดที่แทจริงมาเขาสูกระบวนดําเนินคดีอยาง
ยุติธรรม โดยลักษณะของงานสอบสวนจะตองทํางานกันเปนทีมเพื่อชวยกันทําการสอบสวน รวมรวบพยานหลักฐานและ
ติดตามจับกุมตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ จึงจะทําใหการสอบสวนคดีนั้นแลวเสร็จและมีประสิทธิภาพ เห็นไดวาลักษณะ
งานปองกันปราบปรามมีความแตกตางกันกับงานสืบสวนและงานสอบสวนซึ่งมีลักษณะงานที่มีความสอดคลองซึ่งกันและกัน
ตองประสานงานระหวางกันอยางใกลชิด จึงทําให งานสืบสวนและงานสอบสวน มีความเครียดในการปฏิบัติงาน มากกวา
งานปองกันปราบปราม
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัย พบวา ระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน ของขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร สวนใหญอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 40.3 รองลงมา ระดับสูง คิดเปนรอยละ 35.8 ซึ่งมี
จํานวนกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกัน ควรจัดใหหนวยงานมีการติดตาม ประเมินความเครียดของขาราชการตํารวจเปนระยะ ๆ
1.2 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ปจจัยดานงานที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานระดับมาก ไดแก อุปกรณ
และเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ ไมทันสมัย และขาดประสิทธิภาพ บางครั้งตองซื้อดวยตัวเอง หนวยงานจึง
ควรคํานึงและตระหนักถึงปจจัยดานงานที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานใหมากขึ้น โดยใหความใสใจ และใหการ
สนับสนุนขาราชการตํารวจในดานตาง ๆ เชน คาตอบแทน งบประมาณ การจัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในสํานักงาน
และวัตถุสิ่งของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับบุคลากรใหอยูในสภาพที่มีคุณภาพ ทันสมัยและพรอมใชงานไดตลอดเวลา
เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และเปนผลใหขาราชการตํารวจมีสุขภาพจิตที่ดีหรือมีความเครียดที่ระดับนอยที่สุด
1.3 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ปจจัยดานการดําเนินชีวิต ที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานระดับมาก
ไดแก ภาระหนี้สินที่ตองชดใช รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย และปญหาเรื่องคาใชจายในครอบครัว หนวยงานหรือ

1041

ผูบังคับบัญชาควรใหความใสใจ และเขาไปรับฟงรับทราบปญหาของผูใตบังคับบัญชา เพื่อชวยเหลือแกไขปญหาเชน การจัดหา
แหลงเงินทุนหรือ ติดตอสถาบันการเงินในการเจรจาแกไขปญหาหนี้สินอยางไรก็ตามขาราชการตํารวจก็ควรจะไดมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวความคิด คานิยม และ เจตคติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
1.4 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ตําแหนงรองสารวัตรหรือเทียบเทา มีความเครียดในการปฏิบัติงานมากกวา
ตําแหนงผูบังคับหมูกับตําแหนงรองผูกํากับการหรือเทียบเทาขึ้นไป และสายงานสืบสวนกับสายงานสอบสวน มีความเครียดใน
การปฏิบัติงานมากกวา สายงานปองกันปราบปราม ดังนั้นหนวยงานจึงควรกําหนดดานนโยบายใหมีการจัดทําโครงการเพื่อ
การคลายเครียด และการเผชิญความเครียด รวมทั้งใหมีการสงเสริมสุขภาพในการคลายเครียดใหกับขาราชการตํารวจ ทุก
ระดับชั้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานงานกับความเครียดในการปฏิบัติงาน ของขาราชการตํารวจ
ในสังกัดกองบังคับตํารวจภูธรจังหวัดอื่น ๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบ
2.2 ควรมีการศึกษาถึงปจจัยดานอื่นที่อาจจะเปนสาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงาน ของขาราชการตํารวจ
เชน ทัศนคติตองาน ความพึงพอใจในงาน เปนตน
2.3 ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียดในการปฏิบัติงาน กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจ
2.4 ควรมีการศึกษาการเผชิญความเครียด และการคลายเครียดของขาราชการตํารวจ ทุกระดับ
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ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน
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บทคัดยอ
การวิ จัยภาคตั ดขวาง (Cross sectional study) นี้ มี วัต ถุ ประสงคเ พื่ อ 1) ศึกษาทั ศนคติเ กี่ ยวกับ หลัก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน การประปานครหลวง สํานักงานใหญ 2) เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได หนวยงานที่สังกัด ตําแหนงงาน และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา มีจํานวน 320 คน
เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาเอฟ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย พบวา พนักงาน การประปานครหลวง สํานักงานใหญ สวนใหญเปนผูชาย (คิดเปนรอยละ 52.20) มีอายุ
ต่ํากวา 41 ป (คิ ดเปนรอยละ 47.50) มีการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี (คิด เป นร อยละ 56.90) และ มี รายไดเ ฉลี่ ยต อเดือน
มากกวา 30,000 บาท (คิดเปนรอยละ 53.40) ระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน การประปา
นครหลวง สํานักงานใหญ ในภาพรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ยเทากับ 3.99) การเปรียบเทียบระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน การประปานครหลวง สํานักงานใหญ จําแนกตามป จจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานที่มี อายุ
สถานภาพสมรส รายได หนวยงานที่สังกัด และ ตําแหนงงาน ตางกัน มีระดับทัศนคติเกีย่ วกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนพนักงานที่มี เพศ การศึกษา และ สถานภาพทางเศรษฐกิ จ
ตางกัน มีระดับทัศนคติ ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: ทัศนคติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประปานครหลวง
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Abstract
The objectives of this cross sectional research were: 1) to study the attitudes of metropolitan
waterworks authority employees toward sufficiency economy philosophy at head office; 2) to compare
the level of the attitudes of metropolitan waterworks authority employees classified by personal factors:
gender, age, education, marital status, income, affiliated department, position, and economical status .
The samples used in the study were 320 persons. The tool used was a questionnaire and the data were
analyzed by using a computer program. The statistics used in data analysis were percentage, mean,
standard deviation, and F-test which statistically significant at the .05 level.
The results revealed that the majority of the metropolitan waterworks authority employees at
head office were male (52.20 percent), aged less than 41 years old (47.50 percent), had the highest
education level at bachelor degree (56.90 percent), and had income per month more than 30,000 Baht
(53.40 percent). The level of the attitudes of metropolitan waterworks authority employees toward
sufficiency economy philosophy at head office were at the good level on an overall basis (mean = 3.99).
When comparing the level of the attitudes by the personal factors of the employees at the head office,
the employees who have different age, marital status, income, affiliated department, and position had a
significant difference at a statistically significant level of 0.05; while the employees who have different
gender, education, and economical status had no significant difference.
Keywords: Attitudes, Sufficiency economy philosophy, Metropolitan waterworks authority
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บทนํา
ทัศนคติเปนการประเมินของบุคคลที่มีตอวัตถุ บุคคล หรือเหตุการณต าง ๆ วา ชอบหรือไมชอบ ทัศนคติจึงเปน
ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ ทัศนคติจะประกอบไปดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ 1) องคประกอบดานพุทธิปญญา
(cognitive) ซึ่งไดแก ความคิด ความเชื่อ สติปญญา ความรู ของบุคคลตอสิ่งตาง ๆ เชน บุคคล สิ่งของ หรือสถานการณ
ตาง ๆ 2) องค ป ระกอบด านความรูสึ ก (affective) เป นเรื่ องของอารมณ ความรู สึ กต อสิ่ งเหล านั้ น ซึ่ ง อาจขึ้ นกั บ
ประสบการณของแตละคน 3) องคประกอบดานพฤติกรรม (behavior) ไดแก พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก องคประกอบ
3 ประการนี้สัมพันธและสงผลถึงกัน หากองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปก็จะสงผลตอองคประกอบอื่น ๆ
ดวย ดังนั้น ทัศนคติจึงเปนป จจัยหนึ่งที่กําหนดทาทีหรือพฤติ กรรมการแสดงออกของบุคคลตอ ปรากฏการณและสิ่งตาง ๆ
รอบตัว ดังนั้นคน ๆ หนึ่งจะมีทัศนคติมากมาย เนื่องจากบุคคลจะตองเขาไปเกี่ยวของกับบุคคลอื่น สิ่งของหรือปรากฏการณ
อื่น ๆ มากมายในแตละวันทัศนคติจะเกิดขึ้นตามสิ่งที่เราเขาไปเกี่ยวของดวย (วันชัย มีชาติ, 2551, หนา 56-61) หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดั บครอบครัว ระดับ
ชุมชน ถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให
กาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ตลอดระยะเวลาที่ผานมาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูหนวยงานตางๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ เปนหนวยงานระดับปฏิบัติที่ยังไมมีการสํารวจหรือศึกษาวา
พนักงานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยมองเห็นประเด็นปญหาในหลายดานของพนักงาน
การประปานครหลวง สํานั กงานใหญ ที่เกี่ย วของกับการพฤติกรรมและการปฏิบัติ ต อที่ส งผลต อชีวิตและความเปนอยูของ
พนักงานเองและบุคคลรอบขาง และผูวิจัยมองเห็นวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนาจะเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยบรรเทา
หรือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแรงบันดาลใจที่จะศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมได โดยมุงเนนศึกษาจากกลุมประชากรตัวอยาง เพื่อ
นําผลที่ไ ดจากการวิจัยครั้ งนี้ไปขยายผลให กับพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญและที่สํา คัญ ยังสามารถพัฒนา
แนวทางนี้สูการแกปญหาเรื่องอื่นๆ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยประเด็นดังกลาวคาดวาจะมีผลตอมุมมองของพนักงาน
การประปานครหลวงที่มีตอหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพนั ก งานการประปานครหลวง
สํานักงานใหญ
1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ จํานวน 1,254 คน (ที่มา ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
การประปานครหลวง สํ านั กงานใหญ , 2559) กลุ ม ตั วอย างที่ ใ ช ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ได แ ก พนั กงานการประปานครหลวง
สํานักงานใหญ จํานวน 320 คน เนื่องจากเปนจํานวนประชากรที่แทจริงและทราบจํานวนจริง จึงใชสูตร (Taro Yamane)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้ง นี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม เป นเครื่องมื อในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียด และ
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ดังนี้
1. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร นิยามคําศัพท และจากงานวิจัย ตําราเกี่ยวของ
กับประเด็นที่ตองศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบของหัวขอคําถามในแบบสอบถาม
1.2 ทบทวนระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร และเทคนิคในการออกแบบสอบถาม
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1.3 สร างแบบสอบถาม กําหนดเนื้อหาในข อความใหค รอบคลุม เรื่ องที่ ทําการศึ กษาโดยพิจารณาให ผูต อบ
แบบสอบถามสามารถตอบขอเท็จจริงตามวัตถุประสงคที่วางไว จากนั้นนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง เพื่อ
ความถูกตองตรงประเด็นเนื้อหา และนําไปทดลองใชกับประชากรที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่จะศึกษาจํานวน 30
รายการ เพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่น
1.4 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามครั้งสุดทาย เพื่อจะไดนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงโดยแบบสอบถามที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ไดแก ปจจัยสวนบุคคล เปนคําถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานใหญ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได หนวยงานที่สังกัด ตําแหนง และ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจํานวนขอคําถาม 16
ขอ
สําหรับขอคําถามในตอนที่ 2 เปนลักษณะแบบสอบถามปลายปด และใหผูตอบเลือกตอบเพียงขอละ 1
ตัวเลือกเทานั้น ลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งเปน
ระดับของการเห็นดวยกับประโยคที่กลาวมา โดยจะมี 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีวิธีสรางเครื่องมือและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี นิ ย ามศั พ ท และงานวิ จัย ที่ เ กี่ย วข องกั บ หลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ศึกษาตํารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ รวมทั้งแหลงขอมูลอื่นๆ ตลอดจนพิจารณาแบบสอบ ถามของงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แลวนํามาสรางแบบสอบถามใหสอดคลองและครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย
2. ผูวิจัยไดนําเครื่องมือเพื่อไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
3. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธเพื่อคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
4. นําแบบสอบถามที่สร างเสร็จแลว เสนอผูเชี่ ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง พินิจ และขอ
ความอนุเคราะห ผูจัดการสํานักงานประปา สํานักงานใหญ ในการแจกแบบสอบถาม
5. ปรับปรุง แบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเ ชี่ย วชาญ จากนั้นนํ าเสนออาจารยที่ ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ ง
และนํามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม เพื่อใหครอบคลุมในแตละดานและครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยแลว หลังจากนั้น
นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล เมื่อสรางแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูศึกษาวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
นําแบบสอบถามไปทดสอบใหกลุมตัวอยาง ดังนี้
1. ผูวิจัยจะประสานโดยตรงกับผูประสานโดยตรงกับการประปานครหลวง สํานักงานใหญ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
และขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถาม
2. ผู วิจัย จะดํ าเนิ นการแจกแบบสอบถามด วยตั วเอง เพื่ อจะได ข อมู ล ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละนั ด วั นขอรั บ
แบบสอบถามกลับคืนยังผูวิจัยภายใน 2 สัปดาห เมื่อถึงกําหนดเวลานัดผูวิจัยจะไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด จํานวน
320 ชุด
3. ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามกอนนํามาประมวลผล
การวิเคราะหขอมูล
1. การจัดการขอมูล
1.1 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนแลวนํามาลงรหัสเลข (Core) ตาม
เกณฑของเครื่องมือแตละสวน
1.2 นําแบบสอบถามที่ ลงรหั ส แล ว มาบั นทึ กลงในโปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางสถิติ เพื่ อประมวลผลข อมู ลที่ ไ ด
จัดเก็บและคํานวณหาคาทางสถิติแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตาราง

1046

การวิเคราะหและนําผลการศึกษาที่ไดมาวิเคราะห และนําผลการศึกษาที่ไดมาจากการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเขียน
ขอเสนอแนะ
1.3 การวิ เคราะหข อมู ลที่ ไ ด จากแบบสอบถามปลายเป ด (Open ended) ผูวิจัย นํ ามาวิ เคราะหเ นื้ อหา
(Content Analysis)
2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูล โดยใชสถิติที่เกี่ยวของในการวิเคราะหขอมูลเพื่อพรรณนาขอคนพบจาก
การวิจัย และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยแยกสถิติออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 เพื่อบรรยายขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส รายได หนวยงานที่สังกัด ตําแหนง และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency
Distribution) และคารอยละ (Percentages)
1.2 เพื่อบรรยายระดับทัศนคติที่ดีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean)
โดยมีสัญลักษณ ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสัญลักษณ (S.D.) ใชคูกับคาเฉลี่ยเพื่อแสดง
ลักษณะการกระจายขอมูล
2. สถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics)
เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับทัศนคติที่ดีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล ผูวิจัยทดสอบหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช t-test สําหรับตัวแปรอิสระมี 2 กลุม และใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สําหรับตัวแปรอิส ระที่มีตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป เมื่อพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยใชการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’s method)
ผลการิจัย
สําหรับ ผลการวิ จัย ผู วิจัยนํ าเสนอผลตามวัต ถุป ระสงคเพื่ อศึ กษาระดั บทั ศนคติ เกี่ ยวกับ หลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานั กงานใหญ และเปรียบเทียบ ระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูล แยกออกเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยาง
จากแบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ ที่ ผู วิจัย กํ าหนดขนาดกลุ ม ตั วอย างในการศึ กษาครั้ ง นี้ จํ านวน 320 คน ได รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 320 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามจากจํานวนทั้งหมดที่สงไป ผูวิจัยนําขอมูลมา
วิเคราะห แสดงลักษณะปจจัยสวนบุคคลของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส รายได หนวยงานที่สังกัด ตําแหนง ประสบการณ และ สถานภาพทางเศรษฐกิจเปนคาความถี่ คารอยละ
ปรากฏผลวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญสวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 52.2 สวนใหญมีอายุ 26 –
40 ป คิดเปน รอยละ 43.8สวนใหญมีการศึกษา ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 56.9 สวนใหญ มีสถานภาพสมรส/อยูเปนคู คิด
เปนรอยละ 50.0 สวนใหญมีรายไดตอเดือนมากกวา 30,000 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 53.4 สวนใหญปฏิบัติหนาที่ในสาย
งานวิศวกรรมและกอสราง คิดเปนรอยละ 26.6 สวนใหญมีตําแหนงงานเปน พนักงานระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 80.9 และ
สวนใหญมีรายไดพอๆกับรายจายคิดเปนรอยละ 37.8
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานใหญ
จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานใหญ จากแบบสอบถามและไดปรับขอคําถามที่เปนคําถามเชิงลบเปนขอคิดเห็นเชิงบวกเพื่อใหสอดคลอง
กับคะแนะที่คํานวณไดและแสดงคาดวยคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลวา ระดับทัศนคติเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญในภาพรวมอยูในระดับดี ( X = 3.99) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา หัวขอที่มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงในสามอันดับแรก ไดแก “การใหคนลด ละ เลิกอบายมุขตางๆตามหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมเปนเรื่อง ละเมิดสิทธิสวนบุคคล” ( X = 4.28) ลองลงมา คือ “พนักงานสนใจที่จะดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ( X = 4.26) และ “พนักงานไมรูสึกลําบากใจที่จะดําเนินชีวิตแบบสมถะและ
พอใจในสิ่งที่ตนมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ( X = 4.20) ตามลําดับ สวนหัวขอที่มี่คะแนนเฉลี่ยที่ต่ําในสาม
อันดับสุดทาย ไดแก “พนักงานรูจักและเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ( X = 3.78) ลองลงมา คือ “หลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งไม เ ปนการบั ง คั บคนใหอยู ใ นกรอบของ คุณธรรมมากจนเกินไป” ( X = 3.66) และ
“ประเทศชาติจะเจริญเร็วกวาที่เป น ถาประชาชนดําเนินชีวิต ตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ( X = 3.41)
ตามลําดับ ดังที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
ทัศนคติ
S.D.
แปลผล
X
1.การใหคนลด ละ เลิกอบายมุขตางๆตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมเปนเรื่อง ละเมิดสิทธิสวนบุคคล
4.28 1.021
ดี
2. พนักงานสนใจที่จะดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.26 1.108
ดี
3. พนักงานไมรูสึกลําบากใจที่จะดําเนินชีวิตแบบสมถะและพอใจใน
สิ่งที่ตนมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.20 1.062
ดี
4. ถาคนในสังคมหันมาใชชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะทํา ใหสังคมสงบสุขได
4.20 0.908
ดี
5.พนักงานมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ดี
พอเพียงใหได
4.17 0.819
6.ในการตัดสินใจทําสิ่งตางๆพนักงานจะใชเหตุผลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4.12 0.827
ดี
7. การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทําใหสังคม
เขมแข็ง
4.11 0.922
ดี
8.พนักงานอยากใหคนตางชาติไดรูจักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ดี
พอเพียง เพราะมีคุณคาแกมนุษยชาติ
4.08 0.872
9. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทําใหคน คิดรอบคอบ รอบ
ดาน และไมประมาท
4.00 0.949
ดี
10. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องรูปธรรม เขาใจงาย
จึงเหมาะที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน
3.99 1.062
ดี
11.พนักงานรูสึกภูมิใจที่สามารถพึ่งตนเองไดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.98 0.885
ดี
12.พนักงานจะแนะนําหรือสนับสนุนผูอื่นโดยเฉพาะคนใกลชิดให
ดี
หันมาประพฤติตน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.85 0.885
13. ผูยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมใชเปนคนที่คิดมาก
และระวังมากเกินไป
3.85 0.956
ดี
14. พนักงานรูจักและเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.78 0.889
ดี
15. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมเปนการบังคับคนใหอยูใน
กรอบของ คุณธรรมมากจนเกินไป
3.66 1.137
ดี
16.ประเทศชาติจะเจริญเร็วกวาที่เปน ถาประชาชนดําเนินชีวิต ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.41 1.334 ปานกลาง
ดี
ทัศนคติโดยภาพรวม
3.99 0.546
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
การเปรียบเทียบระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน การประปานครหลวง สํานักงาน
ใหญ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานที่มี อายุ สถานภาพสมรส รายได หนวยงานที่สังกัด และ ตําแหนงงาน
ตางกัน มีระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .05
สวนพนักงานที่มี เพศ การศึกษา และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ตางกัน มีระดับทัศนคติ ไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 2 - 9
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน
การประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามเพศ
เพศ
การทดสอบ
ชาย
หญิ
ง
ทัศนคติ
t
Sig.
n
S.D.
n
S.D.
x̅
x̅
โดยภาพรวม
167 3.96 0.600 153 4.03 0.479 -0.998 0.319
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามเพศ โดยใชสถิติทดสอบคา t (Independent t-test) พบวา มีคา
Sig. เทากั บ0.319 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา พนั กงานการประปานครหลวง สํานั กงานใหญที่มีเพศตางกัน มีระดั บ
ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามอายุ
ชวงอายุ
จํานวน
S.D.
F
Sig
คาเฉลี่ย( )
ต่ํากวา 41 ป
152
3.89
0.602
5.405
0.005**
41 - 55 ป
119
4.07
0.460
มากกวา 55 ป
49
4.12
0.501
**Sig ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน
การประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามอายุ โดยใชสถิติทดสอบคา F (One Way ANOVA) พบวา มีคา Sig. เทากับ
0.005 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ที่มีอายุตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามระดับการศึกษา
การศึกษา
จํานวน
S.D.
F
Sig
คาเฉลี่ย( )
ต่ํากวาปริญญาตรี
68
4.02
0.464
ปริญญาตรี
182
3.95
0.537
1.374
0.255
สูงกวาปริญญาตรี
70
4.07
0.631
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน
การประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติทดสอบคา F (One Way ANOVA) พบวา มีคา
Sig. เทากับ0.255 ซึง่ มากกวา 0.05 หมายความวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญที่มีระดับการศึกษาที่ตางกัน
มีระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมไมตางกัน
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานใหญจําแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
การทดสอบ
อยูเดี่ยว
อยูคู
ทัศนคติ
t
Sig.
n
S.D.
n
S.D.
x̅
x̅
โดยภาพรวม
160 3.90 0.590 160 4.08 0.482 -2.992 0.003**
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามสถานภาพสมรส โดยใชสถิติทดสอบคา t (Independent t-test) พบวา มีคา Sig.
เทากับ0.003 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญที่มีส ถานภาพสมรสตางกัน มี
ระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตางกัน ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายได
จํานวน
S.D.
F
Sig
คาเฉลี่ย( )
นอยกวา 20,001 บาท
63
3.83
0.621
8.850
0.000**
20,001 – 30,000 บาท
86
3.88
0.583
มากกวา 30,000 บาท
171
4.11
0.467
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชสถิติทดสอบคา F (One Way ANOVA) พบวา มีคา
Sig. เทากับ0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตางกันมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามสายงานที่ปฏิบัติหนาที่
สายงานที่ปฏิบัติหนาที่
จํานวน
S.D.
F
Sig
คาเฉลี่ย( )
สายงานผูวาการ
68
4.22
0.314
สายงานบริหาร
70
3.94
0.405
สายงานการเงิน
40
3.84
0.502
6.719 0.000**
สายงานวิศวกรรมและกอสราง
85
4.08
0.661
สายงานแผนและพัฒนา
25
3.91
0.528
สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
32
3.65
0.684
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบค าเฉลี่ ยระดั บทัศนคติเกี่ ยวกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามสายงานที่ปฏิบัติหนาที่โดยใชสถิติทดสอบคา F (One Way ANOVA) พบวา มีคา
Sig. เทากับ0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่
ตางกัน มีระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางกัน ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
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ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานใหญจําแนกตามตําแหนงงาน
ตําแหนงงาน
การทดสอบ
ระดับผูบริหาร
ระดับปฏิบัติการ
ทัศนคติ
t
Sig.
n
S.D.
n
S.D.
x̅
x̅
โดยภาพรวม
61 4.13 0.498 259 3.96 0.551 2.263 0.024*
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบค าเฉลี่ ยระดั บทัศนคติเกี่ ยวกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามตําแหนงงาน โดยใชสถิติทดสอบคา t (Independent t-test) พบวา มีคา Sig.
เทากับ0.024 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญที่มีตําแหนงงานตางกัน มีระดับ
ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ
สถานภาพทางเศรษฐกิจ
จํานวน
S.D.
F
Sig
คาเฉลี่ย( )
มีเงินเหลือเก็บ
61
4.12
0.602
ไมมีเงินเหลือเก็บแตไมมี
196
3.98
0.495
2.492
0.084
หนี้
มีหนี้
63
3.90
0.619
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทีย บค าเฉลี่ ยระดั บทัศนคติเกี่ ยวกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามสายงานที่ปฏิบัติหนาที่โดยใชสถิติทดสอบคา F (One Way ANOVA) พบวา มีคา
Sig. เทากับ0.084 ซึ่งมากกวา 0.05 หมายความวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ใหญ ผูวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจ ซึ่งจะนํามาอภิปรายดังนี้
1. ระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
ระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ในภาพรวม
อยูในระดับดี ( X = 3.99) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา หัวขอที่มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงในสามอันดับแรก ไดแก “การใหคนลด
ละ เลิกอบายมุขตางๆตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมเปนเรื่อง ละเมิดสิทธิสวนบุคคล” ( X = 4.28) รองลงมา คือ
“พนักงานสนใจที่จะดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ( X = 4.26) และ “พนักงานไมรูสึกลําบากใจที่จะ
ดําเนินชีวิตแบบสมถะและพอใจในสิ่งที่ตนมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ( X = 4.20) ตามลําดับ ซึ่งในแตละดาน
มีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
1) ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญในหัวข อ
“การใหคนลด ละ เลิกอบายมุขตางๆตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมเปนเรื่อง ละเมิดสิทธิสวนบุคคล” มีคาคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด นั้นหมายความวา พนักงานมีมุมมองที่ดีตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแงที่วาหลักปรัชญาดังกลาวไมใชกฎ
หรือขอบังคับใดๆ ใครๆก็สามารถที่จะเลือกที่จะทําตามหรือไมทําตามก็ไดโดยการสมัครใจ ไมเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล ที่
เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา พนักงานส วนใหญเป นผูที่มี การศึกษาที่ดี มีโอกาสไดรับรู ขอมู ลเกี่ย วกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงเปนอยางดี ทําใหเกิดความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นดังกลาวนี้ ซึ่ง
สอดคลองกับอัลพอรต (AllPort G.W., 1954 อางถึงในสุรพล กาญจนะจิตรา, 2549, หนา24) ที่กลาววา ทัศนคติเปน
สภาวะความพรอมทางดานจิต ซึ่งเกิดจากประสบการณ สภาวะความพรอมนี้จะเปนแรงที่จะกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของ
บุคคลที่จะมีตอบุคคล สิ่งของหรือสถานการณที่เกี่ยวของ
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2) ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญในหัวข อ
“พนักงานสนใจที่จะดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงเปนอันดับที่สอง นั้นหมายความ
วา พนักงานเห็นวาการทําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดประโยชนตอพวกเขา จึงมีความสนใจที่จะดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับ ฟชบีน มารติน และแอจเซน ไอแซค (Fishvein Martin & Ajzen
lcek, 1975 อางถึงในสํานักงาน ก.พ., 2541, หนา 7) กลาววาทัศนคติ เกิดความเชื่อของมนุษยเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งความ
เชื่อเปนตัวหลอหลอมและมีอิทธิพลใหเกิดความรูสึกเชิงประเมินตอสิ่งนั้น ๆ วาเปนไปในทางบวกหรือลบ เชน หากความเชื่อ
เปนไปในทางบวก ทัศนคติก็จะเกิดขึ้นจะเปนทางบวก หลังจากนั้นบุคคลจะเกิดความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา
3) ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญในหัวข อ
“พนักงานไมรูสึกลําบากใจที่จะดําเนินชีวิตแบบสมถะและพอใจในสิ่งที่ตนมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีคา
คะแนนเฉลี่ยสูง เปนอันดับที่สาม นั้นหมายความวา พนักงานมีความเชื่อวาพวกเขาสามารถที่จะปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงไดโดยไมยากจึงคิดวาไมรูสึกลําบากใจที่จะดําเนินชีวิตแบบสมถะและพอใจในสิง่ ที่ตนมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่เ ปนเชนนี้ อาจเปนเพราะพนักงานส วนใหญเ ปนผู ที่มีค วามรูและประสบการณมากมายในชีวิต ทําให มองวาเรื่อง
ดังกลาวไมเปนเรื่องที่ลําบากจนเกินไปที่จะทํา ซึ่งสอดคลองกับ อัลพอรต (AllPort G.W., 1954 อางถึงในสุรพล กาญจนะ
จิตรา, 2549, หนา24) ที่กลาววาสภาวะความพรอมทางดานจิต ซึ่งเกิดจากประสบการณ สภาวะความพรอมนี้จะเปนแรงที่
จะกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลที่จะมีตอบุคคล สิ่งของหรือสถานการณที่เกี่ยวของ
2.การเปรี ยบเทีย บระดั บ ทัศ นคติเ กี่ย วกับ หลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งของพนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานใหญจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ในขอนี้เปนการแสดงใหเห็นวาปจจัยสวนบุคคลใดที่สงผลตอระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ซึ่งพบวา มีบางปจจัยที่มีผลตอระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญไดแก อายุ สถานภาพสมรส รายได หนวยงานที่สังกัด และ ตําแหนง
งาน ในขณะที่ เพศ การศึกษา และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ไมมีผลตอระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ซึ่งสามารถอภิปราย ไดดังนี้
1) ปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีผลตอระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานใหญ จากขอมูลพบวา พนักงานยิ่งมีอายุมากก็จะยิ่งมีทัศคติที่ดีตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ เปน
เชนนี้อาจเปนเพราะคนที่มีอายุยิ่งมากยอมจะมีประสบการณในชีวิตมากและเขาใจชีวิตมากกวาคนที่มีอายุนอย ทําใหเปนคนที่
มักจะใชชีวิตอยางระมัดระวั ง การคิดและตัดสินใจก็มักจะใชเหตุผลมากกวาการใชอารมณ ซึ่งรูปแบบการใชชี วิแ บบนี้เป น
ลักษณะที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น จึงทําใหคนที่มีอายุมากกวามีทัศนคติที่ดีตอ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาคนที่มีอายุนอย ซึ่งสอดคลองกับ อัลพอรต (AllPort G.W., 1954 อางถึงในสุรพล
กาญจนะจิตรา, 2549, หนา24) ที่กลาววาสภาวะความพรอมทางดานจิต ซึ่งเกิดจากประสบการณ สภาวะความพรอมนี้จะ
เปนแรงที่จะกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลที่จะมีตอบุคคล สิ่งของหรือสถานการณที่เกี่ยวของ
2) ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรสมีผลตอระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานใหญ จากขอมูลพบวา พนักงานที่อยูโดยมีคูมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดีกวาพนักงานที่อยู เดี่ยว ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะคนที่อยูโดยมีเพื่อนคูคิดมักจะมีความระมัดระวัง ในการดําเนินชีวิตมาก
เนื่องจากจะมีคนที่คอยใหทั้งคําปรึกษา คําแนะนําและความชวยเหลือตางๆ ตลอดจนการคอยใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเปน
รูปแบบวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหคนที่อยูแบบมีคูมีทัศนคติที่ดีตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
สอดคลองกับ อัลพอรต (AllPort G.W., 1954 อางถึงในสุรพล กาญจนะจิตรา, 2549, หนา24) ที่กลาววาทัศนคติตาง ๆ
ของบุคคลนั้นสรางขึ้นหรือมีขึ้นจากการที่ไดพูดจากับสมาชิกครอบครัวของตน จากเพื่อนฝูง
3) ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดมีผลตอระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานใหญ จากขอมูลพบวา พนักงานที่ยิ่งมีรายไดมากก็ยิ่งมีทัศนคติที่ดีตอตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ คนที่มีรายไดมากยอมจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิติ ไดรับการยอมรับนับถือจากผูคน
ในสังคม ดังนั้นจึงไมจําเปนตองดิ้นรนกอหนี้สินเพื่อใหตนเองมีชีวิตที่ดีในสายตาของตนเองและผูอื่น ซึ่งเปนไปตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพีย ง ซึ่ งสอดคล องกั บการศึกษาของ สายน้ําผึ้ ง รัตนงาม (2547) เรื่อง ความคิ ดเห็ นในการดําเนินชี วิต ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาสมาชิกเสถียรธรรมสถาน ที่พบวา ปจจัยที่มีผลกับความคิดเห็นของสมาชิกเสถียรธรรม
สถานในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ รายได
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4) ปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนงงานมีผลตอระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานใหญ จากข อมูลพบว า พนักงานระดับ ผู บริ ห ารมีร ะดับ ทั ศนคติ เ กี่ย วกับ หลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงดีกวาพนักงานระดับปฏิบัติการ ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา พนักงานที่มีตําแหนงงานที่ต่ํามักจะไดรับความเอาใจใส
จากคนในที่ทํางานนอยและมีความภาคภูมิใจในตนเองนอยกวาเมื่อเทียบกับพนักงานที่มีตําแหนงงานสูงกวา จากทฤษฎีลําดับ
ความตองการ โดย อับราฮัม มาสโลว ที่กลาววา มนุษยมีความตองการที่จะไดรับการยอมรับ มีโอกาสเขารวมสมาคมสังสรรค
กับผู อื่น ความตองการที่ กล าวมานี้ จะมี ในกลุ มคนที่มี ตําแหน งงานที่ ต่ํา ดั งนั้น เพื่อตอบสนองความต องการที่จะได รับ การ
ยอมรับจากคนอื่น บุคคลเหลานี้จะใชจายเงินไปกับการซื้อสินคาราคาแพงและใชจายฟุมเฟอยเพื่อใหตนเองดูดีในสายตาของ
คนอื่นและไดรับการยอมรับจากคนในที่ทํางาน ซึ่งเปนลักษณะที่ขัดแยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) ปจจัยสวนบุคคลดานหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่มี ผลตอระดับทั ศนคติ เกี่ยวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ จากขอมูลพบวา พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานผูวาการ มีระดับทัศนคติใน
การปฏิบัติงาน สูงกวา พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานการเงิน พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานผูวาการ มีระดับทัศนคติ
ในการปฏิบัติงาน สูงกวา พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงาน
วิศวกรรมและกอสราง มีระดับทัศ นคติเกี่ยวกั บหลักปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพียง สูงกวา พนักงานที่ ปฏิบัติหนาที่ ในสายงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะลักษะงานของสายงานที่ตองใชแรงกายและคิดวิเคราะหมากอีกทั้งตอง
ทํางานกลางแจงที่ทั้งรอนและชื้นแฉะ ทําใหเกิดความพอใจในการทํางานนอยกวาเมื่อเทียบกับงานในสายงานทีเ ปนลักษณะ
งานที่ สวนใหญจะทํางานในร มที่มีเ ครื่องปรับอากาศที่แสนจะเย็ นสบาย ซึ่ง สอดคล องกั บการศึกษาของนภัสชล รอดเที่ย ง
(2550) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรที่สังกัดศูนยอนามัย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข โดยประยุกตแนวคิดความสุขของไดเนอร (Diener, 2003, p. 28) และแมเนี่ยน (Manion,
2003, p. 40) พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานและการไดรับการยอมรับนับถือสามารถรวมทํานายความสุขในการทํางานได
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาเรื่อง ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ใหญ ถึงแมทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญในภาพรวมอยูใน
ระดับดี แตมีประเด็นที่การประปานครหลวง สํานักงานใหญจําเปนตองพิจารณาเพื่อยกระดับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานใหสูงขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1) หัวขอ “ประเทศชาติจะเจริญเร็วกวาที่เปน ถาประชาชนดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เปนหัวขอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งจากหัวขอดังกลาวทําใหมองเห็นวาพนักงานอาจมีความคิดวา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไม คอยสงเสริ มการพั ฒ นาประเทศ แตในความเปนจริง แลวการพัฒ นาประเทศที่ เกิ ดจากหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงเปนการพัฒนาที่คอยๆเปนคอยๆไปแตเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน ไมเหมือนกับการพัฒนาประเทศในรูปแบบอื่นๆที่เนน
การขยายตัวอยางรวดเร็วแตก็จะไมยั่งยืนเพราะในไมชาก็จะเกิด
การถดถอยดานการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่
ตามมา ดังนั้น การประปานครหลวงจึงจะตองตระหนักถึง การสรางความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงใหมากขึ้น
2) หัวขอ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมเปนการบังคับคนใหอยูในกรอบของ คุณธรรมมากจนเกินไป” เปน
หัวขอที่ มีค ะแนนเฉลี่ ย ต่ําสุด อั นดั บ ที่ส อง ซึ่ง จากหัวขอดั งกล าวทําใหม องเห็นวาพนักงานอาจมีค วามคิด วา หลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการที่ใชบังคับคนใหอยูในกรอบการปฏิบัติตามคุณธรรมที่เครงครัด แตความจริงแล วหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเพียงแนวทางหรือขอเสนอแนะที่คนที่จะนําไปปฏิบัติตามสามารถปรับไดตามสภาวะแวดลอมของตนเอง
และใหเหมาะสมไมทําใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน
3) หัวขอ “พนักงานรูจักและเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนหัวขอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดอันดับที่
สาม ซึ่ งจากหัวขอดัง กล าวทํ าใหม องเห็ นว าพนัก งานอาจมี ความคิด วา ตนเองยั งไมค อยเข าใจ
หลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงดีพอ หรือ คิดวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนเรื่องที่ยากที่จะทําความเขาใจ ซึ่งถาเปนเรื่องที่วาพนักงานยังไม
คอยเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประปานครหลวงอาจจะใหความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
พนั กงานให ม ากขึ้ น และจะเมื่ อพนั กงานเข าใจหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย งมากพอแลวก็ จะรู วาหลักปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงเปนเรื่องที่ไมยากที่จะทําการศึกษาและทําความเขาใจ
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาตอเนื่องในเรื่องดังตอไปนี้
1. ควรศึกษาวิธีการเพิ่ มทัศนคติเกี่ยวกับหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานใหญที่จะเปนประโยชนในการปรับปรุงชีวิตและความเปนอยูของพนักงาน ตอไป
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสรางทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานใหญ
3. ควรศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สาขาอื่น ๆ เพื่อ
เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
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บทคัดยอ
การวิ จัย ครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อศึ กษาป จจั ย ด านส วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต อการตั ด สิ นใจใช บ ริ การ
รานอาหารประเภทฟูดทรักของผู บริโ ภคในเขตกรุง เทพมหานครโดยประชากรที่ใชใ นการวิจัยครั้ งนี้ คื อผูบ ริโภคที่ซื้อและ
บริโภคอาหารจากรานฟูดทรัก โดยการสุมตัวอยางจะใชการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 400
ตัวอย าง และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบสอบถาม ซึ่งมี คาสัม ประสิทธิ์ค วามเชื่อมั่ นเท ากับ 0.93 เครื่องมือทางสถิ ติที่ใ ช
ได แ ก สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (ค าร อยละ ค าเฉลี่ ย เลขคณิ ต ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน) และการวิ เ คราะห Multiple Linear
Regression โดยผลของการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมทางการตลาด ดาน
พนักงาน ดานกระบวนการในการจัดการ และดานภาพลักษณของราน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 นอกจากนี้สมการที่ประมาณการไวสามารถอธิบายความสัมพันธที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการไดถึงรอยละ
80.70 โดย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องของ กลิ่น /รสชาติมีความแปลกใหมมากที่สุด ดานราคา ให
ความสําคัญในเรื่องของ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ มากที่สุด ดานการสงเสริมทางการตลาดผูบริโภคใหความสําคัญใน
เรื่องของการลดราคาสินคามากที่สุดดานพนักงาน ใหความสําคัญในเรื่องของ ผูประกอบการ/พนักงาน สุภาพยิ้มแยมแจมใส
เต็ ม ใจบริ การมากที่สุ ด ด านกระบวนการในการจั ด การ ใหค วามสําคั ญ ในเรื่ องระบบการจั ดคิ วมากที่ สุ ด และป จจั ย ด าน
ภาพลักษณของราน ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องรูปแบบของการนําเสนอเมนูอาหารมากที่สุด
คําสําคัญ: ฟูดทรัก, รานอาหาร, การตัดสินใจ
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Abstract
The purpose of this research was to study factors in Marketing Mix influencing the decision
making of customers of Food Truck Services in Bangkok. In this research, the population is the Food Truck
customers, including 400 samples. The questionnaires were used as an instrument for data collection with
Cronbach alpha’s coefficient of 0.93. The statistics analysis is Multiple Regress Analysis to test hypothesis.
From the result of hypothesis testing, it was found that the factors: (1) Product; (2) Price; (3) People; (4)
Process; and (5) Physical Evidence, have an effect on decision making of customers at statistic significant
level of 0.01. The prediction equation also explains the relationship between factors and decision making
from the Food Truck Vendors amounts of 80.70 percent (=80.70%). For making a decision on services, the
customers focused most on using various factors including: (1) product, the customers considering the
food with a good smell, and good taste;(2) price, the customers considered good food at a reasonable
price; (3) promotion, the customers considered discounts; (4) people, the customers considering the
customer service, such as being polite to the customers; (5) process, the customers considered queue
management; (6) physical evidence, the customers considering the presentation, such as beautiful food
menus.
Keywords: Food Trucks, Restaurant, Decision Making
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บทนํา
ในยุคที่กระแส หรือวัฒนธรรม "ฮิปสเตอร" เปนที่นิยมเพิ่มมากขึ้น สงผลตอวิถีการดําเนินชีวิตของคนในปจจุบันใหมี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้ น การรับ ประทานอาหารในรานสวยๆในหางสรรพสินค า อาจจะยั งไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดมากเพียงพอโดยการเขามาของฟูดทรัก รานคาปลีกยุคใหม ที่เปนการผสมผสานกันระหวาง รานอาหาร
และ สตรีทฟูดเขาดวยกัน มีการลงทุนในการเปดกิจการที่ไมสูงมากนัก อาศัยโซเชียลมีเดียเปนสื่อในประชาสัมพันธ เปนอีก
ทางเลือกหนึ่งของผูคาและผูซื้อที่กําลังทวีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน โดยสามารถเห็นไดชัดจากอัตราการเติบโตในชวง 1 ป
ที่ผานมานั้น มีรานอาหารประเภทฟูดทรักเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก อาทิเชน รานMother Trucker รานแฮมเบอรเกอรที่มีความ
นิยมมากในกลุมผูบริโภควัยรุ น และรานกาแฟ Amity เปนตน รวมไปถึงทําใหเกิดธุรกิจที่มีความเกี่ยวโยงกัน นั่นก็คือธุรกิ จ
บริการรับตกแตงรถฟูดทรัก ซึ่งราน Truck get rich ที่เปนรานรับออกแบบและตกแตงรถฟูดทรักโดยเฉพาะเจาของธุรกิจ
Truck Get Rich ไดเปดเผยขอมูลวา ธุรกิจฟูดทรักสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องโดยสามารถดูไดจากผลการประกอบการ
โดยในป 2557 กิจการสามารถขายรถฟูดทรักไดเพียงแค1-2 คันตอเดือน แตถัดมาในป 2558 นั้น ธุรกิจสามารถขายรถฟูดท
รักไดถึ ง 10-15 คั นต อเดือน มีอัตราการเจริ ญเติบ โตของธุ รกิ จอยูที่ 800 เปอรเ ซ็นตเ มื่อเที ยบกับ ปที่ ผานมาซึ่ งเปนการ
เจริญเติบโตที่สูงมากและสามารถโตตอไปไดอีกในอนาคต ทั้งในธุรกิจรับตกแตงรถฟูดทรักเอง และรวมไปถึงธุรกิ จรานอาหาร
ฟูดทรักอีกดวย ทําให 2 ธุรกิจนี้นั้นเปนธุรกิจที่สามารถทีจ่ ะเจริญเติบโตไปในทิศทางเดียวกันได[1]ธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหาร
ในชวงปพ.ศ. 2552 – 2556 มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีอยางตอเนื่องโดยมีรายไดรวมกําไรขาดทุนสุทธิรวมและสินทรัพย
รวมเพิ่มขึ้นมาตอเนื่อง 5 ปโดยมีรายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 170 หรือเฉลี่ยรอยละ 34 ตอปและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 2,417
หรือเฉลี่ยรอยละ 483 ตอปโดยมีการเติบโตโดดเดนในชวงปพ .ศ. 2553 จึงเปนการแสดงใหเห็นวาธุรกิจนี้มีความสามารถใน
การทํากําไรไดในขณะที่สภาพคลองของธุรกิจจัดวาอยูในเกณฑที่ด[ี 2]
ธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหารเปนธุรกิจที่ยังมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องปจจัยหนุนอยางหนึ่งก็คือพฤติกรรมของคน
ไทยที่ยังนิยมรับประทานอาหารนอกบาน [2] รวมไปถึงจํานวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศที่เดินทางเขามาประเทศไทยเปน
จํานวนมากโดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 มีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาในประเทศไทยจํานวน 2,269,561 คน
ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในชวงปที่ผานมามีอัตราเพิ่งขึ้นถึงรอยละ 52.19 [3] จึงมีสวนสนับสนุนใหธุรกิจประเภทนี้เติบโต
มากยิ่งขึ้นรวมทั้งผูประกอบการธุรกิจรานอาหารไดมีการปรับกลยุทธใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทั้ง
ดานความสนใจในสุขภาพและความประหยัดอยางไรก็ตามการที่ธุรกิจอาหารขยายตัวเติบโตมากขึ้นยอมสงผลใหมีการแขงขันที่
รุนแรงขึ้นเนื่องจากผูประกอบการรายใหมทยอยเขาตลาดโดยเฉพาะตลาดรานอาหารรายยอยเปนผลมาจากเงินลงทุนที่ไมสู ง
มากนักและระยะเวลาคืนทุนคอนขางสั้นทําใหผูประกอบการทั้งรายเกาและรายใหมตางตองปรับกลยุทธเพื่อชวงชิงสวนแบง
ทางการตลาดอีกทั้งยังตองปรับตัวพรอมรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนธุรกิจจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในดานความคิดสรางสรรคการนําเสนอไอเดียใหมๆไปยังผูบริโภค เพื่อทําใหธุรกิจของตนมี
ความโดดเดนมากยิ่งขึ้นซึ่งธุรกิจฟูดทรัก (Food Truck) แมจะยัง ไมมีการจดทะเบียนนิติบุคคลมากนักแตก็เปนหนึ่งในธุรกิจที่
มีแนวโนมเติบโตมากขึ้นในปจจุบัน [2] แตทั้งนี้ธุรกิจฟูดทรักสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดีทั้งใน
ส วนของพฤติ กรรมผู บ ริ โ ภคที่ มี ค วามแตกต างกั น แต ต างก็ ต องการความรวดเร็ วและสอดคล อ งกั บ ชี วิต ที่ มี ค วามเร ง รี บ
เหมื อนๆกั น ในดานสวนประสมทางการตลาดนั้ นก็ ยอมมีค วามสํ าคั ญเป นอยางมากสําหรับ ธุร กิจนี้ เนื่ องจากจะตองมี การ
ปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ ทั้งผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ การสงเสริมทางการตลาด บุคลากรพนักงาน กระบวนการทํ างาน
รวมไปถึงภาษลักษณของรานคา เพื่อสรางขีดความสามารถทางการแขงขัน
ในประเทศไทยตอนนี้แมจะไมมีมูลคาตัวเลขของธุรกิจที่ชัดเจน เนื่องจากสวนใหญนั้นเปนผูประกอบการรายยอย แต
มีการคาดคะเนวาในปจจุบันมี "รถฟูดทรัก" จํานวนหลักรอยคัน และคาดการณในอนาคตอาจจะเพิ่มไปถึงหลักพันได ซึ่งอาหาร
ที่ขายในตลาดฟูดทรักของไทยจะคอนขางมีความหลากหลาย อาทิเชน แฮมเบอรเกอร ฮอตด็อก สเตก ขนม ของกินเลน และ
เครื่องดื่มเปนตน ปจจัยสําคัญที่ผลักดันกระแสฟูดทรักใหเปนที่นิยมได มีหลายประการดวยกัน ไดแก การเติบโตของการจัด
งานสตรีท อีเวนต หรืออีเวนตที่รวมทั้งการขายสินคาและอาหารขาไวดวยกัน ปจจุบันไดสรางเอกลักษณดวยการใชฟูดทรักเปน
เสนหดึงดูดใหงานแตกตางจากงานอื่นๆ อยางที่สอง คือ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เมืองไทยไดขึ้นชื่อวาเปนเมืองแหง
ของกิน และเมืองแห งการทองเที่ ยว ฟูดทรักจึ งเปรียบเสมื อนการผสมผสานระหวาง "รานอาหาร" และ "สตรี ทฟูด "เข าไว
ดวยกัน แตมีราคาที่อยูกึ่งกลางทําใหผูบริโภคสามารถที่จะเขาถึงไดงาย และมีความแปลกใหม รวมถึงความทันสมัยอยูในตัวเอง
อยางที่สาม คือ วิถีชีวิตของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมการใชชีวิตนอกบาน ชอบทานอานหารนอกบาน ชอบสังสรรค
และชอบปารตี้ รานอาหารสไตลฟูดทรักจึงสามารถที่จะตอบโจทยไดมากกวารานอาหารประเภทอื่นๆอยางที่สี่ นั่นคือ ความ
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ตองการมีธุรกิจสวนตัวของคนรุนใหม และสุดทายคือ กระแสของโซเชียลมีเดียที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน การแชร
รูปภาพในอินสตาแกรม หรือเฟซบุก ทําใหเกิดการแพรกระจายของกระแสความนิยมไดอยางรวดเร็ว และทําใหผูบริโภคแตละ
คนรูสึกวาไมอยากตกเทรนด [4]
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มอี ิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรักของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลจากการศึกษาดังกลาวจะเปนขอมูลที่สําคัญ และเปนประโยชนแกผูประกอบการ หรือผู
ที่ส นใจเข ามาดํ าเนิ นธุ รกิ จในลั กษณะดั ง กล าว ในการนํ าข อมูล ไปประยุ กต ใ ชใ นการพั ฒ นาสิ นค า บริ การ เพื่อใหส ามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาขอมูลปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตรกับการตัดสินใจใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรักของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึ กษาระดับความสําคัญป จจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจใชบริ การรานอาหาร
ประเภทฟูดทรักของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารประเภท

ฟูดทรักของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐาน
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิ ตภัณฑ ราคา ชองทางการจั ดจําหนาย การสง เสริมทางการตลาด
พนักงาน กระบวนการในการจัดการ และภาพลักษณของรานมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรัก
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1ตัวแปรที่เกี่ยวของจากการทบทวนวรรณกรรม
ตัวแปรตน

ผูวิจัย (ป)

X1

X2

จํารัส พุมจันทร (2553)





รสสุคนธ รสชะเอม (2553)





สุดารัตนสลักคํา (2555)





กฤษฎาโสมนะพันธุ (2556)





เบญญาภา อยูโพธิ์ทอง (2557)





มหาวิทยาลัยมหิดล (2557)





อุไรรัตนเจียรวโรภาส (2557)









รัชดาภรณคํามงคล (2558)
หมายเหตุ:X1
หมายถึง ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร
X2
หมายถึง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

การศึกษาในครั้งนี้ผวู ิจัยตองการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรักในเขต
กรุงเทพมหานครไดทําการพัฒนากรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัยโดยการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัย ดาน
สวนประสมทางการตลาดจากการทบทวนวรรณกรรมมาเปนตัวแปรอิสระซึ่งนํามาทดสอบกับการตัดสินใจใชบริการรานอาหาร
ประเภทฟูดทรักของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยกรอบแนวความคิดในการวิจัยแสดงดังภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร
xxx1.xเพศ
xxx2.xอายุ
xxx3.xรายได
xxx4.xระดับการศึกษา
xxx5.xอาชีพ

การตัดสินใจใชบริการ
รานอาหารประเภทฟูดทรัก

สวนประสมทางการตลาดx
xxx1.xผลิตภัณฑ
xxx2.xราคา
xxx3.xชองทางการจัดจําหนาย
xxx4.xการสงเสริมการตลาด
5. พนักงาน
6. กระบวนการในการจัดการ
7. ภาพลักษณของราน

XX

ภาพที่ 1
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เ ป นการศึกษาวิจัย เชิง สํ ารวจโดยใช แบบสอบถามปลายป ด ชนิ ด เลือกตอบ และและมาตราส วน
ประมาณคา (Rating scale) จากผูบริโภคที่ซื้อและบริโภคอาหารจากรานฟูดทรักในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวน
ประชากรที่ แ น นอน ผู วิจัย ได คํ านวณหาตั วอย างโดยใช สู ต รในการคํ านวณกรณี ไ ม ท ราบจํ านวนประชากรที่ แ น นอนของ
Yamane ไดขนาดตัวอยางเทากับ 400 คน การสุมตัวอยางในครั้งนี้ไมอาศัยความนาจะเปน (Non-probability Sampling)
แตจะใชการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เลือกกลุมตัวอยางที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงคของ
การศึกษาโดยใช หลั กการและเหตุ ผลประชากรที่ใ ชในการศึ กษาครั้ งนี้ คือประชากรในเขตกรุง เทพมหานครและในการสุ ม
ตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้จะมุงไปที่เขตพื้นที่ที่มีการขายอาหารจากรถฟูดทรักมากที่สุด 10 ลําดับแรก คือ เขตลาดพราว
เขตจตุจักร เขตบึงกุม เขตราชเทวี เขตบางแค เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตดอนเมือง เขตบางเขน และเขตสวนหลวง 10
อันดับที่กลาวมานี้ลวนแตเปนยานธุรกิจที่สําคัญผูวิจัยจึงเลือกเขตพื้นที่นี้ (และพื้นที่ยานธุรกิจที่ใกลเคียง) ในการสุมตัวอยาง
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้[5]โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผล ตั้งแตเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2559 ถึง
เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2559 รวมเปนเวลา 5เดือน
ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร
N = 400
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.เพศ
ชาย
หญิง
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จํานวน (คน)

รอยละ

141
259

35.25
64.75

ตารางที่ 2 (ตอ)

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

2.ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
3.อาชีพ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน
ประกอบธุรกิจสวนตัว
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

99
230
62
9

24.75
57.50
15.50
2.25

137
78
142
44
400

34.25
19.50
35.25
11.0
100.00

จากตารางที่ 1 พบวา ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอยูที่รอยละ 64.75 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด รอย
ละ 57.50 และสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/หางราน อยูที่รอยละ 35.25
ตารางที่ 3 จํานวนและคาเฉลี่ยปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร
N = 400
ลักษณะประชากรศาสตร
จํานวน
คาเฉลี่ย
อายุ

400

26.62

รายได

400

17,234.75

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

15

54

1,000

80,000

จากตารางที่ 2 พบวา ตัวอยางมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 27ป อายุสูงสุด อยูที่ 54ป ต่ําสุดอยูที่ 15ป รายไดเฉลี่ยอยูที่ 17,200
บาท โดยรายไดสูงสุดอยูที่ 80,000 บาท และต่ําสุดอยูที่ 1,000 บาท
ผลการวิเคราะหระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรัก
มีระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรักโดยรวมอยูในระดับ มากโดยพิจารณา
จากคาเฉลี่ยรวมซึ่งมีคาเทากับ 4.03เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนายปจจัยดานราคาปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดานพนักงานปจจัยดาน
กระบวนการในการจัดการและปจจัยดานภาพลักษณของรานโดยมีคาเฉลี่ยคือ4.16, 4.14,4.12, 4.09, 4.04, 4.03, และ 3.61
ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน
จากสมมติฐ าน ป จจัยด านสวนประสมทางการตลาด ได แก ผลิตภัณฑ ราคา การสง เสริม ทางการตลาดพนั กงาน
กระบวนการในการจัดการ และภาพลักษณของรานมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรักของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการรานอาหารประเภทฟูดทรักของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด คาสัมประสิทธิ์ B คาสัมประสิทธิ์ Beta คา t-test
คานัยสําคัญ
ผลิตภัณฑ
0.086
0.088
3.476
0.001**
ราคา
0.149
0.160
4.584
0.000**
ชองทางการจัดจําหนาย
0.038
0.039
1.441
0.150
การสงเสริมทางการตลาด
0.199
0.215
5.019
0.000**
พนักงาน
0.242
0.223
5.682
0.000**
กระบวนการในการจัดการ
0.241
0.204
5.733
0.000**
ภาพลักษณของราน
0.136
0.137
3.074
0.002**
คาคงที่
-0.252
คาAdjustedxRxsquarex=x0.807xคาxSEE =x0.222xคาxsigxofxFx=x0.000**
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หรือ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 99
จากตารางที่ 3 พบวา ป จจั ย ดานผลิ ต ภั ณฑ ป จจั ย ดานราคา ป จจั ย ด านการส ง เสริ ม ทางการตลาด ป จจั ย ด าน
พนั กงาน ป จจั ย ด านกระบวนการในการจั ด การ และป จจั ยด านภาพลักษณ ข องราน มี อิทธิ พ ลต อการตั ด สิ นใจใช บ ริ การ
รานอาหารประเภทฟูดทรัก ของผู บริโภคในในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคั ญที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ถาปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ปจจัยดานพนักงาน ปจจัยดานกระบวนการในการจัดการ
และปจจัยดานภาพลักษณของรานเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรัก ของผูบริโภคในใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.086, 0.149, 0.038, 0.199 0.242, 0.241 และ 0.136 หนวย ตามลําดับ
สมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณที่ประมาณการไดจากการศึกษาครั้งนี้มีคา Adjusted R2 = 0.807 ซึ่งหมายความวา ตัว
แปรอิ สระดังกลาวมีอิทธิ พลในการกําหนดระดับ การตัดสิ นใจใชบริ การรานอาหารประเภทฟูด ทรัก ของผูบริ โภคในในเขต
กรุงเทพมหานครรอยละ 80.70 ที่เหลือรอยละ 19.30 เปนตัวแปรอื่นๆ ที่ไมไดนํามาศึกษา และคาความคลาดเคลื่อนของการ
ทดลองนี้ (SEE) มีคารอยละ 22.20 ซึ่งจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทําใหสามารถสรุปสมการของปจจัยดาน
สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรัก ของผูบริโภคในในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดดังนี้คือ

Yการตัดสินใจใชบริการ= -0.252+ 0.086X1 +0.149X2 + 0.038X3 +0.199X4+0.242X5 + 0.241X6 +0.136X7

โดยที่

X1 = ผลิตภัณฑ
X2 = ราคา
X3 = ชองทางการจัดจําหนาย
X4 = การสงเสริมทางการตลาด
X5 = พนักงาน
X6 = กระบวนการในการจัดการ
X7 = ภาพลักษณของราน

ผลการวิจัย
อภิปรายผลระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในแตละดานที่มอี ิทธิตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารประเภท
ฟูดทรัก ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ปจจั ยส วนประสมทางการตลาดในแตล ะดานที่ มีผ ลตอการตั ด สินใจใช บ ริ การรานอาหารประเภทฟูด ทรั ก ของ
ผูบ ริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี ระดั บป จจั ยโดยภาพรวมอยู ในระดั บมาก เมื่ อพิ จารณาเป นรายด าน พบว า ป จจั ยด าน
กระบวนการในการจัดการ มีคาสูงสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานพนักงาน ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานภาพลักษณของราน และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ ซึ่งผลจากการวิเคราะห
ขอมูลนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ วรเทพคําแกวแจม [6] ผลการศึกษา พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑราคาสถานที่บุคคล
กระบวนการใหบริการและหลักฐานทางกายภาพมีผลตอการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจําหน ายอาหารโดยรวมอยูในระดับ
มาก งานวิจัยของ จํารัส พุมจันทร [7] ผลการศึกษา พบวา ภาพรวมกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ
รานอาหารเนื้อยางเกาหลี อยูในระดับมาก งานวิจัยของ เบญญาภา อยูโพธิ์ทอง [8] ผลการศึกษา พบวาความพึงพอใจเกี่ยวกับ
อาหารไทยริมบาทวิถีในกรุงเทพมหานครอยูในระดับมากทุกดาน อันไดแก ดานอาหาร ดานรสชาติ ดานการบริการ ดานผูขาย
ดานสถานที่ ดานบรรยากาศ ดานอุป กรณ และดานเครื่องปรุ ง ตามลําดับ และยั งสอดคลองกับ มหาวิ ทยาลั ย มหิ ดล [9]
สัมมนาถอดรหัส สูต รลับ เงิ นลานการตลาดรานอาหารริ มทาง ผลการวิจัย พบวา ดานผลิ ตภั ณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัด
จําหนาย ดานกระบวนการ ดานพนักงาน และดานกระบวนการของรานนั้นลวนมีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารขาง
ทาง อยูในระดับมากเชนกันอีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรรัตนเจียรวโรภาส [10] ซึ่งไดทําการศึกษาพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวตางชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทางในอําเภอเมืองเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการอยูในระดับมากเชนเดียวกันซึ่งไดแกปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดานกระบวนการใหบริการปจจัยดานราคา
ปจจัยดานบุคลากรปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิเคราะหสมมติฐานการวิจัย
จากผลทดสอบสมมติ ฐานงานวิ จัย เห็นไดวาตั วแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบ ายความผั นแปรของการตัดสินใจใช
บริการรานอาหารประเภทฟูดทรัก ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดรอยละ 80.70 โดยปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจั ย
ทางดานราคา ดานสงเสริมทางการตลาด ปจจัยดานพนักงาน ปจจัยดานกระบวนการในการจัดการ และปจจัยดานภาพลักษณ
ของราน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ในสวนปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ไมมอี ิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรักของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลจากการวิเคราะห
ขอมูลนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของวรเทพคําแกวแจม [6] ไดทําการศึกษาพบวา สวนปจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อ
อาหารจากแผงลอยจําหนายอาหารคือ ดานผลิตภัณฑไดแกรสชาติของอาหารดานราคาคือราคาอาหารมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพด านบุ คคลคือสุ ขภาพอนามั ย และความสะอาดของผูป ระกอบการ/พนั กงานด านกระบวนการให บริ การคื อมี การ
ประกอบอาหาร/ปรุง อาหารที่ถู กสุ ข ลักษณะและด านหลักฐานทางกายภาพคือความสะอาดของแผงลอยจําหน ายอาหาร
อุปกรณโตะและที่นั่งในบริเวณแผงลอยจําหนายอาหาร งานวิจัยของจํารัส พุมจันทร [7] ที่ไดทําการศึกษาพบวา ตัวแปรดาน
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารเนื้อยางเกาหลี มี 4 ตัวแปร เรียงลําดับตามความสําคัญดังนี้ คือ ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ และดานชองทางการจัดจําหนาย งานวิจัยของ ฐิติภัททศรีวิไลทนต
[11] ไดทําการศึกษาพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑดานสถานที่ดานราคาดานสงเสริมการตลาดดานกระบวนการดานลักษณะทาง
กายภาพและดานบุคลากรมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยของ
กฤษฎาโสมนะพันธุ [12] ไดทําการศึกษาพบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดและปจจัย อื่นๆที่แตกตางกันไดแกการ
สงเสริมทางการตลาดความภักดีตอรานอาหารและความไววางใจมีผลตอแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบานของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกตางกันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล [4] สัมมนาถอดรหัสสูตรลับเงิน
ลานการตลาดรานอาหารริมทาง ผูวิจัยไดทําการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหน าย ดาน
กระบวนการ ดานพนักงาน และด านกระบวนการของรานนั้ นลวนมี ผลตอการตัด สินใจใชบ ริการร านอาหารขางทาง และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ รัชดาภรณคํามงคล [13] ที่ไดทําการการศึกษาวิจัยพบวาปจจัยการตลาดดานผลิตภัณฑดานสถานที่
จัดจําหนายและดานสภาพแวดลอมมีค วามสัมพันธตอการตัดสินใจของผูบริโ ภคในการเลือกใช บริการรานอาหารไทยสไตล
โมเดิรนในเขตกรุงเทพมหานคร
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาพบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรัก
ของผูบริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผู ตอบแบบสอบถามใหระดับที่มี ผลตอการบริโภคอาหารจากรานฟูด ทรักอยูใ น
ระดับมากดังนั้นผูประกอบการควรวางแผนในการปรับปรุงการการดําเนินการและพัฒนาการบริการใหตรงกับความตองการ
ของลูกคาโดยมุงใหความสําคัญตอปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรักของผูบริโภคในแตละ
ปจจัยโดยสามารถเรียงตามลําดับจากปจจัยที่มอี ิทธิพลสูงสุดดังตอไปนี้
ดานกระบวนการในการจัดการ จากผลการศึกษาพบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการบริโภคอาหารจากรานฟูดทรักของ
ผูบริโภคสูงสุดอยูในเรื่องการแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการจัดคิวการใหบริการอยางเปนระบบมากที่สุดดังนั้นเพื่อการใหบริการที่
รวดเร็วไมเกิดการติดขัดทางรานควรมีการจัดระบบที่ดีโดยอาจจะใชวิธีการกดรับบัตรคิวเพื่อสามารถที่จะใหบริการลูกคาไดดี
ที่สุด เกิดความพึงพอใจสูงสุด ลดความเหลื่อมล้ําของผูที่มากอนและมาหลังอีกทั้งยังมีการจดรับรายการอาหารที่ถูกตองและ
รวดเร็ว
ดานพนักงาน จากผลการศึกษาพบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการบริโภคอาหารจากรานฟูดทรักของผูบริโภคสูงสุดอยูใน
เรื่องผูประกอบการ/พนักงานยิ้มแยมแจมใสเต็มใจใหบริการดังนั้นผูประกอบการควรปรับปรุงการใหบริการของพนักงานใหดี
มากขึ้นอยางตอเนื่องเนื่องจากพนักงานเปนผูที่อยูใกลชิดลูกคามากที่สุดเริ่มจากการการฝกอบรมใหแกพนักงานทุกระดับของ
รานเพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดี และสามารถตอบสนองความตองการของลู กคาไดนอกจากนั้นในสวนของการใหบ ริการของ
ผูประกอบการ/พนักงานควรไดรับการอบรมใหมีความยิ้มแยมแจมใสมีอัธยาศัยที่ดีในการใหบริการอีกทั้งตองมีกิริยาวาจาออน
นอมสุภาพออนโยนแสดงออกถึงความรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดในการใหบริการ
ดานการส งเสริมทางการตลาดจากผลการศึกษาพบวาป จจัยยอยที่มีผลตอการบริโภคอาหารจากรานฟู ดทรักของ
ผูบริโภคสูงสุดอยูในเรื่องการลดราคาสินคา ดังนั้นผูประกอบการควรมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกคา โดยใช
วิธีการลดราคาตามความเหมาะสมในแตละชวง เพื่อเปนการเพิ่มยอดขายใหกับธุรกิจ
ดานราคา จากผลการศึกษาพบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการบริโภคอาหารจากรานฟูดทรักของผูบริโภคสูงสุด อยูใน
เรื่องของราคาอาหารที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญในเรื่องการสื่อสารในลูกคารับทราบ
คุณภาพของวัตถุดิบที่ทางรานใชเชนรานใชวัตถุดิบนําเขาคุณภาพดีใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพไดรับมาตรฐาน และสงเสริมเรื่อง
ดังกลาวใหมาเปนภาพลักษณประจํารานทางรานควรแสดงขอความหรือบทความที่เกี่ยวกับความเปนมาของทางรานบนปาย
ตามโตะโดยเนนใหเห็นถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการประกอบอาหารของรานนั้นมีความแตกตางจากราน
อื่นๆเพื่อใหลูกคาเกิดความรูสึกคุมคาและเต็มใจจะจาย (Willingness to Pay) ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร
ดานผลิตภัณฑ จากผลการศึกษาพบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการบริโภคอาหารจากรานฟูดทรักของผูบริโภคสูงสุด อยู
ในเรื่ องของกลิ่ น/รสชาติมี ความแปลกใหมดังนั้ นผูป ระกอบการควรใหค วามสําคัญ ในเรื่องของการพัฒ นาสู ตรอาหารใหม ๆ
ออกวางจําหนาย โดยเนนในเรื่องของรสชาติที่มีความแปลกใหมไมซ้ําใคร และกลิ่นที่เปนเอกลักษณเฉพาะของทางรานเชิญ
ชวนใหรับประทาน รวมทั้งสูตรที่พัฒนาออกมานั้นควรเปนสูตรที่มีความโดดเดน ไมซ้ําใคร และไมเคยมีผูประกอบการรายใด
เคยทํามากอน
ดานภาพลักษณของราน จากผลการศึกษาพบวาปจจัยดานดานภาพลักษณของรานลูกคาใหความสําคัญในระดับมาก
ควรใหความสําคัญในปจจัยยอยเรื่องการนําเสนอเมนูอาหารมีความสวยงามเขาใจงายเชนมีรูปภาพประกอบมากที่สุด ดังนั้น
ทางรานควรเนนไปที่การนําเสนอรูปแบบเมนูอาหารใหมๆ มีความสวยงามและมีความนาดึงดูดใหมากที่สุด อาจมีการจัดราน
โดยนําเสนอเรื่องราวเมนูอาหารผานอัลบั้มรูป หรือผานการวาดรูปเมนูอาหารบนตัวรถใหมีความโดดเดน และเปน เอกลักษณ
เปนตน
ในสวนของป จจัยที่ ไมมีอิท ธิพลต อการตัดสินใจใชบ ริการรานอาหารประเภทฟูดทรักนั้น คือ ด านชองทางการจั ด
จําหนาย แตผูประกอบการไมควรนิ่งนอนใจควรมีการปรับปรุงพัฒนา ดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอ
การบริ โ ภคอาหารจากร า นฟู ด ทรั ก ของผู บ ริ โ ภคสู ง สุ ด อยู ใ นเรื่ อ งของสถานที่ จํ าหน ายสะดวกต อ การเดิ นทาง ดั ง นั้ น
ผูประกอบการอาจจะมีการขับรถฟูดทรักไปขายประจําจุดตางๆที่มีความสะดวก เดินทางงาย และอยูในแหลงการคมนาคมที่
สะดวกสบาย ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความสะดวกใหกับผูบริโ ภคที่จะเขามาอุดหนุนสินคาของทางราน อีกทั้งผู บริโภคยัง ให
ความสนใจในเรื่องสถานที่ที่ ดู สะอาดถูกหลั กอนามั ย ดัง นั้ นผู ประกอบการควรเน นในเรื่ องของการจั ด การดู แลสถานที่ จัด
จําหนายใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะอยูเสมอ จํากัดขยะของเสียอยางเปนระเบียบ อีกทั้งควรเลือกทําเลของรานใหมีความ
เหมาะสม ไมแออัด สกปรก หรือเปนแหลงสะสมของเชื้อโรค
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณเนนเพื่อนําความรูไปใชประโยชนในการศึกษาพฤติกรรมสวนตัวของพนักงานขับรถและคนหา
แนวทางในการลดอุบั ติ เหตุวิจัย นี้ เป นการวิ จัย เชิ งสํ ารวจ (Survey Research) กลุม ตัวอยางที่ ใช ใ นการวิจัย ได แก ผูขั บ ขี่
รถบรรทุกการขนสง เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 170 ราย และเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือการใชแบบสอบถาม
พบวาพฤติกรรมคน มีผลตอทีเ่ กิดจากความประมาทของผูขับรถโดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.44 เกิดจากขับรถเร็วโดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.58 เกิดจากผูขับขี่รถมีประสบการณนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 เกิดจากผูขับขี่ไมเคารพกฎจราจรมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.81 เกิดจากผูขับขี่เมาสุรามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 เกิดจากการขับรถดวยความคึกคะนองโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81
เกิดจากการขาดจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 เกิดจากการพักผอนไมเพียงพอโดยมีคาเฉลี่ยเทากั บ
3.94 เกิดจากการขับรถแซงในที่คับขันมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 เกิดจากการขาดความรูถึงวิธีการขับรถใหปลอดภัยมีคาเฉลี่ย
3.54 เกิดจากการขาดความชํานาญในเสนทางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และเกิดจากพนักงานหลับในมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76ใน
ดานงานที่ทํามีความคิดเห็นดวยวาเกิดจากการเรงรีบเพื่อไปสงของใหทันเวลามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 เกิดจากการรอขึ้นลง
สินคาเปนเวลานานทําใหพักผอนไมเพียงพอมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และมีความคิดเห็นดวยและไมเห็นดวยพอๆกันวาเกิดจาก
การจัดวางสินคาไมดีพอมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21ในดานสภาพแวดลอมและการจราจรมีความคิดเห็นดวยวาเกิดจากทัศนวิสัยใน
การมองเห็ นไม ดีมี คาเฉลี่ย เท ากับ 3.51 เกิ ดจากการจราจรพลุกพลานมีค าเฉลี่ย เทากับ 3.51 เกิด จากสภาพถนนหรื อ
สัญญานจราจรไมดีมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และมีความคิดเห็นดวยและไมเห็นดวยพอๆกันวาเกิดจากสภาพอากาศในรถรอนอบ
อาวมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.14ในดานสภาพรถมีความคิดเห็นดวยวาเกิดจากรถเบรคแตกมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 เกิดจากสภาพ
ยางรถไมดีมี คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 เกิดจากสภาพรถไมดีมีค าเฉลี่ยเทากั บ 4.05ในด านอื่นๆมีความเห็นดวยและไมเห็นดวย
พอๆกันวาเกิดจากเปนคราวเคราะหมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92
คําสําคัญ : อุบัติเหตุ, รถบรรทุก, เสนทางการขนสง, นครปฐม
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The Factors that contributed to the accident transport truck transport routes
in Klongyong Phutthamonthon Nakhon Pathom
Jatturong Ploenhad
College of Logistics and supply chain, Suansunandha Rajabhat University
E-mail : jatturong1963@gmail.com

Abstracts
This research was quantitative research focusing to bring knowledge to good use in the study of
the behavior of the driver and find ways to reduce accidents. This research survey (Survey Research)
samplesused in the research were the drivers of the transport trucks. Data were collected with a sample
of 170 people and the tool used in the research was the use of questionnaires.
That behavior effects caused by the negligence of the driver, with an average speed of 3.44 with
an average of 3.58 caused by the less experienced drivers. The average value of 3.68 of riders do not
respect traffic rules, with an average of 3.81 caused by drunk drivers with an average of 3.99 caused by
driving with a prank by a mean of 3.81 due to lack of awareness. safety with an average of 3.85 due to
lack sleep with a mean of 3.94 is due to overtake in the restricted zone with an average of 3.64 due to
lack of knowledge about how to drive safely on average. 3.54 due to lack of expertise in route with an
average of 3.68, and the staff slept an average of 3.76 in the event that there is a comment that caused a
rush to deliver on time with an average of 3.88. The wait was used for a long time is not enough to have
an average value of 3.85 and opinions do not agree equally that the product placement is not good
enough, with an average of 3.21 in the environment. The traffic opinion is that the visibility in poor
visibility with an average of 3.51 caused by traffic congestion with an average of 3.51 from the road or the
traffic is bad with an average of 3.77 and have their opinions, and do not agree equally that the weather
in sweltering heat with an average of 3.14 in the condition opinion that the vehicle brake with an average
of 3.89 of a tire poorly with an average value. 4.16 due to poor condition with an average of 4.05 on the
other side have agreed and disagreed equally that of a hard luck with an average of 2.92.
Keywords: accidents, trucking, shipping routes, Nakhon Pathom
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บทนํา
ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การขนสงทางบกเปนที่นิยมและมีความสําคัญ เนื่องจากสะดวกในการใช
งานมากที่สุด
จากความไดเปรียบของการขนสงทางบกเพราะมีโครงสรางพื้นฐาน ถนนหนทางรองรับ สามารถเขาถึง
จุดหมายไดงายอีกทั้งยังสามารถขนสงแบบ Door to door เพื่อบริการแกลูกคา ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ(2548) จาก
ขอมูลของกระทรวงคมนาคมพบวา ปริมาณการขนสง สินคาในประเทศกวา 80% ใชโหมดการขนสงทางรถบรรทุก จาก
ขอมูลการศึกษาการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย พบวา อุบัติเหตุจราจรอยางเดียวสรางความสูญเสียทรัพยสิน 1,242 ลานบาท
และเกิ ด ความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ 59,003 ล านบาท ผู ป ระกอบการภายในประเทศและดํ า เนิ น ธุ ร กิ จเพื่ อสนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมภายในคลองโยง ซึ่งประกอบธุร กิจอุ ตสาหกรรมการผลิตเหล็กโดยมีพื้นที่ ตั้งโรงงานหลักอยูที่ตํ าบลคลองโยง
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะมีเสนทางขนสงสินคาในเสนทางหลวงชนบทเปนหลัก ซึ่งพบวามีปญหารถบรรทุก
ประสบอุบัติเหตุบอยครั้ง
สถานีตํารวจภูธรอําเภอพุทธมณฑล(2558) สําหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหมทั้งหกวันที่ผานมา เกิด
อุบัติเหตุ 55 ครั้ง มีผูบาดเจ็บ 54 คน และมีผูเสียชีวติ สะสม 8 คน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเทศกาลปใหมที่ผานมา จํานวนการ
เกิดอุบัติเหตุมีจํานวนเทากัน จํานวนผูบาดเจ็บลดลง 1 คน และจํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 5 คน อุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากเมา
สุร า ไม ส วมหมวกนิ ร ภัย ขั บ รถเร็ วเกิ นกํ าหนด และไม ค าดเข็ ม ขัด นิ ร ภั ย ยานพาหนะที่ ทํ าให เ กิ ดอุ บั ติ เ หตุ สู งสุ ด คื อ รถ
มอเตอรไซค และรถเกง อําเภอที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ อําเภอเมืองนครปฐม 22 ครั้ง รองลงมาคือ อําเภอกําแพงแสน
15 ครั้ง อําเภอสามพราน 6 ครั้ง อําเภอดอนตูม 4 ครั้ง อําเภอบางเลน 5 ครั้ง อําเภอนครชัยศรี 2 ครั้ง และอําเภอพุทธมณฑล
1 ครั้ง อําเภอที่มีผูบาดเจ็บสูงสุด คือ อําเภอเมืองนครปฐม 22 คน รองลงมาคืออําเภอกําแพงแสน 15 คน อําเภอสามพราน 6
คน อําเภอบางเลน 5 คน อําเภอดอนตูม 3 คน อําเภอพุทธมณฑล 2 คน และอําเภอนครชัยศรี 1 คน
ในสวนของการตั้งจุดตรวจหลัก ประจําวันที่ 4 มกราคม 2558 มีผูปฏิบัติหนาที่ประจําจุดตรวจ ประกอบดวยตํารวจ
, ขนสง , อปพร. , กํานัน/ผูใหญบาน , ฝายปกครอง , องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสาธารณสุข จํานวน 14 จุดตรวจ มี
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 835 คน โดยไดทําการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการบังคับใชกฎหมาย จํานวน 7,267 คัน มีผูถูก
ดําเนินคดีตามมาตรการลดพฤติกรรมเสี่ยง 10 มาตรการ จํานวน 988 ราย
ธานินทร ศิ ลปจารุ(2550) ในปจจุบันธุ รกิจรถบรรทุกขนส งจําเปนตองเผชิ ญกับการแข งขันที่ สูง ทั้ งจากบริษัท ที่
เกี่ยวของกับการขนสงจากตางประเทศ รวมถึงสภาวะปจจุบันที่การขนสงทางรถบรรทุกไดเริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมไปจาก
มุมมองเพียงแคเปนบริษัทรถขนสงเพียงอยางเดียว ไปสูการมองถึงการเปนผูใหบริการดานโลจิสติกส ซึ่งกอใหเกิดการสรางแบ
รนดของบริษัทและการเกิดอุบัติเหตุแมเพียงครั้งเดียวก็อาจนําไปสูความเสียหายทางดานชื่อเสียงและความเชื่อถือจากลูกคาได
นอกจากนี้ในการทําธุรกิจปจจุบันที่ตองเนนการตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซึ่งมีขอกําหนดที่ตองการความมั่นใจ
จากผูใหบริการทั้งในดานปญหาการเกิดอุบัติเหตุ การสงสินคาใหทันเวลาและตนทุนการขนสงที่ ต่ํา ดังนั้นการที่เราสามารถ
ปองกันปญหาการเกิดอุบัติเหตุ หรือสามารถลดปญหาการเกิด อุบัติเหตุลงได ยอมจะสงผลตอ ทั้งในดานชื่อเสี ยง,ตนทุนและ
ระดับการใหบริการแกลูกคา เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกองคกรได รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุแกประชาชน ไดด วย จากสถิติ จะพบว าจํานวนการเกิดอุบั ติเหตุมี การเพิ่มขึ้นและคงต องมีป จจัยที่เ กี่ย วของหลาย
ประการที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจําเปนตองมีการศึกษาอยางละเอียด หากเราสามารถทราบปจจัยที่เกี่ยวของหรือมี
สวนทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาในเรื่องนี้เนื่องจากปญหาของพฤติกรรมสวนตัวของพนักงานขับรถและตองการหา
แนวทางในการลดอุบัติเหตุเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันและเพิ่มมูลคาทางธุรกิจ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาถึงขอมูลและพฤติกรรมสวนตัวของพนักงานขับรถ
2 เพื่อคนหาแนวทางในการลดอุบัติเหตุ
สมมติฐานของการวิจัย
ป จจั ย อุ บั ติ เ หตุ มี ค วามสั ม พั น ธ กับ ปริ ม าณเที่ ย ววิ่ ง งานอุ บั ติ เ หตุ มี ค วามสั ม พั นธ กั บ พนั กงานดื่ ม สุ ร าอุ บั ติ เ หตุ มี
ความสัมพันธกับสภาพรถที่ไมพรอมอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับพนักงานขับรถเร็วอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับชวงเวลาในการ
ขับรถทั้งหมดมีความสัมพันธตอการเกิดอุบัติเหตุบททองถนนมากนอยเพียงใด
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนสง ของแหลงอุตสาหกรรมซึ่งมีขอบเขตการวิจัยดังนี้
ศึกษาพฤติกรรมในการใชชีวิตและการทํางานขณะขับรถของพนักงานขับรถบรรทุก ทั้งในดานการพักผอน การเกี่ยวของกับ
ของมึนเมา การบํารุงรักษารถ ปริมาณการรับงาน ระยะเวลาที่ใชในการขับรถแบบตอเนื่อง และสาเหตุที่กอใหเกิดอุบัติเหตุใน
มุมมองของพนักงาน โดยกลุมเปาหมายเปนพนักงานรถบรรทุกสิบลอ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สิ่งที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ (Agent)

สิ่งแวดลอม (Environment)

บุคคล (Host )
อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นไดจากสาเหตุที่สําคัญ คือ พฤติกรรมของมนุษยหรือการกระทําที่ไมปลอดภัย (Unsafe Behavior) และ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเกิดอุบัติ เหตุ (Environmental Conditions) อยางไรก็ตามสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือบุคคล
(Host)สิ่งที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ (Agent)สิ่งแวดลอม (Environment)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับตัวของพนักงานขับรถ ซึ่งสามารถนําไปประกอบในการสินใจเพื่อแกปญหา
อุบัติเหตุได
2. ทําใหทราบปญหาที่สงผลตอการขับรถของพนักงานและชวยในการนําไปวางแผนเพื่อปรับปรุงการทํางานได
3. ทําใหทราบพฤติกรรมของพนักงานและชวยในการนําไปประเมินเพื่อหาทางปองกันและแกใขปญหาการเกิด
อุบัติเหตุได
4. ทําใหทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติและลักษณะเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุก ซึ่งจะชวย
นําไปสูแนวทางในการวางแผนแกไขและปองกัน
เนื้อเรื่อง
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวคิดการขับขี่รถบรรทุกของผูข ับขี่รถบรรทุก ในตําบลคลองโยงมี
ทฤษฎีงานวิจัยแนวความคิดที่เกี่ยวของ ดังนี้
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ
สาเหตุของอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นไดจากสาเหตุที่สําคัญ คือพฤติกรรมของมนุษยหรือการกระทําที่ไมปลอดภัย (Unsafe Behavior) และ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเกิดอุบัติเหตุ (Environmental Conditions) อยางไรก็ตาม หากอาศัยหลักการทางระบาดวิทยาของ
การเกิดอุบัติเหตุซึ่งคาดวา จอหน กอรดอน (John Gordon) เปนผูริเริ่มมาใชเปนคนแรก (Thygerson, 1976: 45) สาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุ มักมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. บุคคล (Host)
2. สิ่งที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ (Agent)
3. สิ่งแวดลอม (Environment)
บุคคล (Host)
องคประกอบที่เกี่ยวกับบุคคลนี้ มีสาเหตุที่สําคัญ 2 ประการดังนี้
1. การคิดที่ไมปลอดภัย ไดแก การประเมินอันตรายที่ไมถูกตอง คาดการณความ
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เสี่ยงต่ํา หรือการคาดการณเกินไป (เกินความเปนจริง) วาตนเองจะควบคุมอันตรายนั้นไดซื่งอาจสืบเนื่องมาจาก
- การขาดความรูและประสบการณ
- การซอมแซมอุปกรณโดยไมรูวิธีการทํา
- การไมรูกฎจราจร
- การรูเทาไมถึงการณ
- การมีทัศนคติหรือความชื่อถือที่ผิด เชน เชื่อวาอุบัติเหตุเปนเรื่องเคราะหกรรม โชคชะตา หรือการกระทําของผีสางเทวดา
เชื่อวาไมถึงคราวก็ไมตาย อยูที่ไหนๆ ก็ตายเหมือนกัน
2. การกระที่ไมปลอดภัย ไดแก การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอบังคับ การใชเครื่องมือ หรืออุปกรณที่ไม ถูกตอง การณมี
นิสัยที่ไมปลอดภัย การขาดทักษะในการปฏิบัติงานหรือการมีความประมาทเลินเลอ (เกิดจากความรูและประสบการณ) ซึ่ง
ปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ มีดังนี้
2.1 ปจจัยทางรางกาย (Physiological Factors)
2.2 ปจจัยทางดานจิตใจ (Psychological Factors)
2.3 ปจจัยทางดานวัฒนธรรมหรือสังคม (Cultural Factors)
ปจจัยทางดานรางกาย
ความบกพรองของสภาพรางกายเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได ผูที่มีรางกาย
ออนเพลีย เหน็ดเหนื่อย เจ็บปวย เปนโรคและไมแข็งแรง เมื่อไปทํางานหนักหรือทํางานเสี่ยงภัยยอมกอใหเ กิดอุบัติเหตุขึ้นได
ตัวอยางผูที่เปนโรคหัวใจ โรคลมบาหมู โรคเบาหวานจะตองไดรับการดูแล หรือการแนะนําจากแพทยกอนจะทํากิจกรรมที่
เสี่ยงภัย การดื่มสุราหรือการกินยาบางอยางอาจมีผลตอสุขภาพ เชน ยากลอมประสาท ยากระตุนประสาท ยาแกไขหวัด จะทํา
ใหสมองมึนงง ทําใหเกิดอุบัติเหตุได
ปจจัยทางดานจิตใจ
1. สภาพจิตใจที่ บกพร อง หรื อผู ที่จิตใจและอารมณอยูใ นสภาวะตึ งเครี ยด เช น วิต กกัง วล หิ ว โกรธ มักเป นผูท ี่ กอให เกิ ด
อุบัติเหตุไดงาย
2. การตัดสินหรือการคาดการณตางๆ ที่ไมถูกตอง การขาดขอมูลที่เพียงพอ การคาดการณที่ผิด มักกอใหเกิดอุบัติเหตุได
3. การที่บุคคลใหความสําคัญในตัวเองเรื่องความคิดที่ใหญโตเกินความเปนจริงเห็นความสําคัญของตนเองมากเกินไป
4.บุค คลมีค วามเชื่ อมั่ นสูง เกิ นไป ในเรื่ องความสามารถของตนเอง ทํ าให ข าดสมาธิ ข าดความระมั ด ระวั ง ไม ตั้ ง ใจหรื อไม
ระมัดระวัง
ปจจัยทางดานวัฒนธรรม
ปจจั ยทางดานวัฒ นธรรมเปนตัวประสาน (เชื่อม) ปจจัย ทางดานร างกายและจิ ตใจที่ ทําใหเ กิด อุบั ติเ หตุ สภาพพื้ นฐานทาง
ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม คานิยมตางๆ มีสวนทําใหบุคคลมีความรู สติปญญาและอารมณในการปฏิบัติเรื่อง
ความปลอดภัย
สิ่งที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ (Environment)
1. สิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติ
2. สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น
สิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติ ไดแก
- สภาพดินฟาอากาศ เชน ฝนตก หมอกจัด
- ภัยธรรมชาติ เชน พายุ น้ําทวม แผนดินไหว
สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นไดแก เครื่องจักรกล รถยนต รถไฟฟา เรือ เครื่องบิน อุปกรณเครื่องใช เครื่องปองกันอันตราย
ตลอดจนเงื่อนไขตางๆ ที่มนุษยสรางหรือกําหนดขึ้นที่ทําใหเกิดความไมปลอดภัย และเงื่อนไขทางสิ่งแวดลอ มที่ขาดคุณภาพ
ของความมีระเบียบหรือการจัดใหเปนระบบ (An accident is perfectly natural product of an unorganized way of
life)
การปองกันอุบัติเหตุ (สวนบุคคล)
การปองกันอุบัติเหตุในสวนบุคคลก็คือ การปรับพฤติกรรมของบุคคลและสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย ดังนี้
1. รักษาสุข ภาพใหแข็ง แรงทั้ งรางกายและจิต ใจ ตรวจสุ ขภาพประจํ าป และปรึ กษาแพทยห รือให แพทย ตรวจรางกายเมื ่ อ
จําเปนหรือเมื่อมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น
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2. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับอันตรายหรืออุบัติเหตุตางๆ ใหเขาใจอยางถองแทและถูกตอง ทั้งนี้เพื่อใหรู จักคิด ประเมิน หรือ
คาดการณการเกิดอุบัติเหตุไดอยางถูกตองเหมาะสม
3. รับ ฟงความคิด เห็ นของผู อื่น เช น ศึ กษาคําแนะนํา และข อควรปฏิบั ติในการใช อุป กรณ เครื่องยนต เครื่ องจั กรกลจากผู
จําหนาย ผูรูหรือขอมูลการใช กอนที่จะใชและปฏิบัติ
4. ไมมีความเชื่อมั่นสูงเกินไป หรือกระทําการอันใดที่เกินความจริง หรือความสามารถของตนเอง
5. ฝกความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในตนเอง ปฏิบตั ิตามกฎระเยียบที่วางไว ไมประมาทเลินเลอ มีสติสัมปชัญญะใน
การกระทําสิ่งใดๆ
6. รูจักระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดเสอมและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไมปลอดภัย
7. สนใจฟงขาวความเคลื่อนไหวตางๆ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและสวัสดิภาพ รวมทั้งการประกาศของทางราชการเกี่ยวกับดิน
ฟาอากาศ ภัยธรรมชาติ และขอแนะนําตางๆ เพื่อเตรียมปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น
8. ควรปรับปรุง แกไข รักษาสิ่งแวดลอม ในบานและชุมชนใหถูกสุขลักษณะ คือ สะอาดเรียบรอย และปลอดภัยอยูเสมอ
มาตรการควบคุมและปองกันอุบัติเหตุ
โดยทั่วไป การควบคุมและการปอมกันอุบัติเหตุ มีมาตรการสําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. การใหการศึกษา (Educating)
2. การปรับปรุงทางวิศวกรรม(Engineering)
3. การบังคับตามกฎหมาย (Enforcement)
การใหการศึกษา (Education)
การศึกษา เปนการใหความรูกับเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทุกระดับเพื่อใหเกิดความเขาใจ ตระหนักถึงปญหา และมี
จิตสํานึกที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือมีสวัสดินิสัย (Safety Minded) ซึ่งก็คือ การให “สวัสดิศึกษา” นั่นเองสวัสดิศึกษา
หมายถึง กระบวนการจั ดการเรียนการสอน และประสบการณใหผูเรียนไดพัฒนาความรู มีทัศนคติหรือจิตสํานึกของความ
ปลอดภั ย และรูจักปฏิบัติตนใหพนภั ย ทั้ งนี้เพื่อลดอัตราเสี่ย งของการเกิด อุบัติเ หตุใหนอยลงมากที่สุ ด การสอนเรื่องความ
ปลอดภัย หรือสวัส ดิการศึกษา จึงเป นการใหบุ คคลรูจักปองกันตนเองจากอุบัติเหตุ ปองกันผู อื่นจากอุบั ติ เหตุ และปลูกฝ ง
จิตสํานึกของความปลอดภัยหรือสวัสดินิสัยใหเกิดขึ้น
การปรับปรุงทางวิศวกรรม (Engineering)
การปรับปรุงทางวิศวกรรมเปนการปรับปรุงแกไขทางวิศวกรรม การจราจร วิศวกรรมทางการ วิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงงานและจากการทํางาน ซึ่งไดแก การปรับปรุงในเรื่องถนนหนทาง สิ่งกอสรางและเครื่องประดิษฐ อุปกรณตางๆ รวมทั้ง
อุปกรณปองกันใหมีมาตรฐานความปลอดภัย
การบังคับตามกฎหมาย (Enforcement)
การออกกฎหมายใหปฏิบัติตามเพื่อลดอุบัติเหตุ เชน การออกกฎจราจร การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือ
เครื่ องใช อุ ปกรณ สิ่ ง ก อสรางต างๆ ซึ่ งต องมี การบั งคั บ ให ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บอย างเคร ง ครั ด และต อเนื่อง หากฝ าฝ น
กฎระเบี ยบใหมี หารปรั บหรือลงโทษโดยมีการปฏิบัติ อย างจริง จังในป จจุบั นมี ปญหาเรื่องการขาดการประเมินผลและการ
ปรับปรุงแกไข จึงมีการเสนอแนวทางการปองกันอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอีก 2 ประการ คือ การประเมินผล (Evaluation)และ การ
ปรับปรุงแกไข (Evolution) ดังนี้
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลในดานการศึกษา การปรับปรุงทางวิศวกรรม และการบังคับตามกฎหมายซึ่งจะตองมีการเก็บรวบรวมข อมูล
วิเคราะห และประเมินผมเปนประจํา เพื่อใหทราบขอบอกพรองหรือจุดออนของแตละดาน ซึ่งจะชวยใหมีการปรับปรุงแกไข
ใหดียิ่งขึ้น
การปรับปรุงแกไข (Evolution)
การปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองตางๆ เพื่อใหไดมาตรฐานที่เหมาะสมกับสังคมนั้นๆ ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาการควบคุมและ
ปองกันอุบัติเหตุได
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสวัสดิภาพและสวัสดิศึกษา
เฮ็นริช (H.W. Heinrich) เปนบุคคลหนึ่งที่ไดศึกษาอยางจริงจังเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุสาหกรรม
ตางๆ เมื่อป พ.ศ. 2463 (วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2535 : 20 - 21) ซึ่งผลการวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้
สาเหตุของอุบัติเหตุที่สําคัญมีดวยกัน 3 ประการ ดังนี้
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1. สาเหตุที่เกิดจากคน (Human Causes) ซึ่งมีจํานานมากถึงรอยละ 88 ของการเกินอุบัติเหตุทุกครั้ง สาเหตุมัก
เกิดจากความประมาท ความพลั้งเผลอ การมีนิสัยสอบเสี่ยงในการทํางานและการทํางานที่ไมถูกตอง
2. สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักร (Mechanical Failure) ซึ่งมีเพียงจํานานรอยละ 10 ของการ
เกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง เชน เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณตางๆชํารุดบกพรอง สวนที่เปนอัน ตรายของเครื่องจักรไมมี
เครื่องปองกัน สภาพแวดลอมในหารทํางานไมปลอดภัย หารวางผังโรงงานไมเหมาะสม เปนตน
3. สาเหตุที่เกิดจากดวงชะตา (Acts of God) มีจํานานเพียงรอยละ 2 ซึ่งเปนสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
นอกเหนือการควบคุมได เชน พายุ น้ําทวม ฟาผา ไฟปา แผนดินไหว เปนตน
ผลงานวิจัยของเฮ็นริช (H.W. Heinrich) ไดตีพิมพลงในหนังสือเรื่อง lndustrial Accident Prevention เมื่อป
พ.ศ. 2474 ซึ่ งเปนการปฏิวัติแ นวความคิ ดเดิม เกี่ ยวกับ การป องกันอุบั ติเ หตุ เฮ็นริช ได สรุ ปสาเหตุ สําคัญ ของการเกิ ด
อุบัติเหตุไวเปน 2 ประการ คือ การกระทําที่ไมปลอดภัย (Unsafe Acts) ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ รอนละ 85
และสภาพการณที่ไมปลอดภัย (Unsafe Conditions) ซึ่งเปนสาเหตุรองที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ รอยละ 12
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสวัสดิภาพและสวัสดิศึกษา
(1) ทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบัติเหตุ
เฮ็นริช (H.W. Heinrich) เปนผูคิดทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ขึ้น (วิจิตร บุณยะโหตระ, 2530 : 27
– 28) ตามทฤษฎีกล าววา การบาดเจ็ บและการเสียหายตางๆเป นผลเสือบเนื่องมาจากอุบั ติเหตุ ซึ่ งมีสาเหตุ มาจากการ
กระทําหรือสภาพการณ ที่ไมปลอดภั ย โดยเปรียบเทียบไดกับตัวโดมิ โนที่เรียงกั นอยู 5 ตัวใกลกัน เมื่อตัวที่ห นึ่งลม ตั ว
โดมิโนที่อยูถัดไปก็จะลมตามไปดวย ตัวโดมิโนทั้งหาตัว มีดังนี้
1. ภูมิหลังหรือสภาพแวดลอมทางสังคมของบุคคล (Social Environment or Background)
2. ความบกพรองของบุคคล (Defects of Person)
3. การกระทําและ/หรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย (Unsafe Acts/Unsafe Conditions)
4. อุบัติเหตุ (Accident)
5. การบาดเจ็บหรือความสูญเสีย (injury/Damages)

ภาพที่ 2.2 แสดงโดมิโนทั้งหาตัว
ตัวโดมิโนทั้งหาตัว แสดงใหเห็นวา ภูมิหลังหรือสภาพแวดลอมทางสังคมของบุคคล เชน สภาพครอบครัว ฐานะ
ความเป นอยู การศึกษา มี ผลตอความบกพรองผิด ปกติของบุคคลนั้ น หรื อมีทัศนคติตอความปลอดภัยไม ถูกตอง ซึ่งจะ
กอใหเกิดการกระทําและ/หรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย ทําใหเกิดอุบัติเหตุ และผลที่ตามมาก็คือ การบาดเจ็บหรือความ
สูญเสีย
การปองภัยอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน หรือทฤษฎี “ลูกโซของอุบัติเหตุ” (Accident Chain) นั้นก็คือ การตัก
ลูกโซอุบัติเหตุซึ่งเปนการไมใหลูกโซอุบัติเหตุลมลง (โดมิโนตัวที่ 4) โดยกําจัดการกระทําและ/หรือสภาพการณที่ไมเหมาะสม
ออกไป (โดมิโนตัวที่ 3) การบาดเจ็บหรือความสูญเสียก็ จะไมเกิ ดขึ้น สํ าหลับภูมิห ลังหรือสภาพแวดลอมทางสังคมของ
บุคคล (โดมิโนตัวที่ 1) และความบกพรองของบุคคล (โดมิโนตัวที่ 2) เปนเรื่องที่แกไขหรือปรับปรุงไดยากกวา
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ภาพที่ 2.3 : แสดงการปองกันอุบัติเหตุ โดยดึงโดมิโนตัวที่ 3 ออก
(2) ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ (lmbalance Cause Theory)
ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ เปนทฤษฎีที่ กลาวถึงการบาดเจ็บหรื ออุบัติเหตุที่ เกิดจากการขาดดุลยภาพชั่วขณะหนึ่ ง
ระหวางพฤติกรรมของคนกับระบบการทํางานที่บุคคลนั้นกระทําอยู ดังแสดงแผนภูมิขางลางนี้

แผนภูมิที่ 2.4 : แสดงการขาดดุลยภาพ
ที่มา :Blumenthal,M. “Dimensions of the traffic safety problem,” in Traffic Safety Research Review.
12:7,1968. (อางจาก วิจิตร บุณยะโหตระ, 2530:29)
การปองกันไมใหเกิดการขาดดุลยภาพไดโดยการแกไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน หรือการแกไขเปลี่ยนแปลง
ระบบการทํางานหรือการแกไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและระบบการทํางานควบคูกันไป
สําหรับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุนี้ ปรากฏวาไดมีผูทําการศึกษาเพื่อสนับสนุนทฤษฎีดังกลาวขางตนนี้ดวย กลาวคือ ชู
ชีพ รมไทร (2524 : 5) ไดศึกษาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่สถานประกอบการอุตสาหกรรม พบวา อุบัติเหตุเกิดจาก
การปฏิบัติที่ไมปลอดภัยประมาณรอยละ 88 และเกิดจากสภาวะไมปลอดภัยประมาณรอยละ 10 สวนอีกรอยละ 2 เกิด
จากสาเหตุที่หลีกเลี่ยงไมได สําหรับสาเหตุที่ชวยสนับสนุนใหเกิดอุบัติเหตุนั้น จุฑามาศ เทพชัยศรี (2526 : 129 - 130)
ไดกลาวไววามี 3 ประการ คือ ความบกพรองในการดูแลปฏิบัติงาน และสภาวะจิตใจของผูปฏิบัติงาน และสภาวะทาง
รางกายของบุคคล
(3) ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอน (Multiple Causation Theory)
แดน ปเตอรสัน (Dan Peterson) เปนผูนําทฤษฎีนี้มาใชโดยกลาววา “อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ
อยูเบื้องตนและสาเหตุเหลานี้รวมตัวกันแบบไมแนนอน (Random) กอใหเกิดอุบัติเหตุขึ้น” (ณรงค ณ เชียงใหม, 2532 :
134) ทฤษฎีนี้ตางจากทฤษฎีโดมิโน กลาวคือ ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอน ระบุวาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ สืบเนื่องมาจากความ
บกพรองของระบบบริหารการจัดการ เชน การวางแผน การฝกอบรม การตรวจสอบ การแตงตัว คณะกรรมการความ
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ปลอดภัยกาควบคุมและการกําหนดงาน ความรับผิดชอบ เปนตน ทฤษฎีนี้เนนในแงระบบการจัดการ ซึ่งพิจารณาถึงการมี
คณะกรรมการความปลอดภัย มีองคการและการบริหารจัดการ ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอนจึงนิยมใชในโรงงานอุตสาหกรรมมาก
(4) ทฤษฎีการเอนเอียงในการเกิดอุบัติเหตุ (Accident-Proneness Theory)
ความเอนเอียงในการเกิดอุบัติเหตุ (Accident-Proneness) หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพ ซึ่งมีแนวโนมใหบุคคล
ไดรับอุบัติเหตุ แนวความคิดนี้ไดเกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2462 (Florio, 1979 : 39) โดยนักวิทยาศาสตรหลายทานได
ศึกษาลักษณะธรรมชาติของคนเราที่มีสวนเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุได ซึ่งไดแยกบุคคลไวเปน 2 กลุม ดังตอไปนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บุคคลประเภทเอกซ (Type X)
มีความเอนเอียงที่จะไมเกิดอุบัติเหตุ
( Non-Accident-Prone )
ผูที่มีระเบียบแบบแผน
ผูที่มีเปาหมายในการดํารงชีวิต
ผูที่พอใจในชีวิตประจําวัน
ผูที่เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
ผูที่ไมเผด็จการ
ผูที่ไมชอบโตเถียงหรือทะเลาะวิวาท
ผูที่นึกถึงผูอื่น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บุคคลประเภทวาย ( Type Y )
มีความเอนเอียงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
(Accident-Prone )
ผูที่ไมมีระเบียบแบบแผน
ผูที่ไมมีเปาหมายชัดเจนในการดํารงชีวิต
ผูที่ไมพอใจในชีวิตประจําวัน
ผูที่ไมสนใจในสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
ผูที่ไมมีมนุษยสัมพันธ
ผูที่ระงับอารมณความรูสึกเกลียดชังยาก
ผูที่นึกถึงแตตัวเอง

สวน ชอ และสิเชล (Shaw and Sichel, 1971 : 335 - 338) ไดรวบรวมลักษณะบุคลิกภาพของคนเราที่เกี่ยวของกับ
การเกิดอุบัติเหตุไว โดยพิจารณาลักษณะที่เสี่ยงตออุบัติเหตุและไมเสี่ยงตออุบัติเหตุ ดังตอไปนี้
ลักษณะของผูเสี่ยงตออุบัติเหตุมาก
1. ผูที่บกพรองทางจิตใจ เปนโรคจิต โรคประสาท
2. ผูที่ไมฉลาด ขาดสมาธิ ไมรูจักสังเกต
3. ผูที่ขาดระเบียบวินัย
4. ผูที่ปรับตัวไมดี หรือปรับตัวไมได
5. ผูที่มีอารมณไมมั่นคง ขาดการควบคุมอารมณ อารมณฉุนเฉียว
6. ผูที่ชอบริษยา ไมมีความพึงพอใจ
7. ผูที่ขาดความอดทน ถูกครอบงําและขมขูงาย
8. ผูที่เห็นแกตัว คํานึงถึงประโยชนสวนตน
9. ผูที่มีความเชื่อโบราณ ไมมีเหตุผล
10. ผูที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับวัย ขาดวุฒิภาวะ
11. ผูที่ไมรูจักชวยตัวเอง ไมกลาตัดสินใจ
12. ผูที่มีความเชื่อมันตัวเองสูงเกินไป
13. ผูที่ชอบการแขงขันมา
14. ผูที่มีทัศนคติตอตานสังคม หรือมีแนวโนมที่จะกออาชญากรรม
ลักษณะของผูที่เสี่ยงตออุบัติเหตุนอย
1. ผูที่ควบคุมตัวเองไดดี มีวุฒิภาวะ และมีสุขภาพดี
2. ผูที่ปรับตัวเขากับสังคมไดดีและมีความรับผิดชอบ
3. ผูที่ควบคุมอารมณได ไมกาวราวมากเกินไป
4. ผูที่สามารถประเมินสถานการณและตัดสินใจได
5. ผูที่เรียนรูไดเร็ว โดยเฉพาะจากประสบการณและการทําผิดพลาด
6. ผูที่เปนมิตร ราเริง และรูจักการยอมรับ
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7. ผูที่รูจักตนเอง และระมัดระวัง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในแตละชวงชีวิตยอมมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุไดเสมอ ดังนั้น ผูที่มีแนวโนม
วาจะเกิดอุบัติเหตุ ก็มิใชวาจะเปนบุคคลที่ไดรับอุบัติเหตุเสมอหรืออุบัติเหตุซ้ําซาก (Accident-Repetitiveness) และผูที่มี
ความเอนเอียงที่จะไมเกิดอุบัติเหตุก็มิใชวาจะรับประกันไดวา เปนบุคคลที่มีภูมิตานทานการเกิดอุบัติเหตุไดตลอดไป ทุกคนมี
สิทธิและโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุไดเสมอ
ในเรื่องพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุนั้น แอลคอร (Alkor, 1972 อางจาก วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน,
2535 : 92 - 94) ไดศึกษาความเปลี่ยนแปลงในชีวิต ของคนงานซึ่งมีผ ลตอสุ ขภาพรางกาย สุขภาพจิตและการเกิ ด
อุบัติเหตุของคนงาน โดย แอลคอร (Alkor) ไดตั้งหนวยวัดขึ้นเรียกวา “หนวยการเปลี่ยนแปลงในชีวิต” (Life Change
Units) และใหมูลคาสําหรับความเปลี่ยนแปลงตางๆ เรียงตามลําดับความสําคัญไว แลวสรุปเปนตัวเลขวาในชวงเวลาสั้น
หากบุคคลไดไดรับหรือพบกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ จะมีคาเกินระดับหนึ่งแลว จะไดรับผลตอรางกายอยางแนนอน
ตารางที่ 2.1 หนวยการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
อันดับที่
เหตุการณ
การตายของคูสมรส
1
การหยาราง
2
การแยกกันอยู
3
การติดคุก
4
การตายของคนในครอบครัว
5
ความบาดเจ็บ เจ็บปวยสวนตัว
6
การแตงงาน
7
ถูกไลออกจากงาน
8
การกลับคืนดีกับคูครอง
9
การหยุดงาน(เกษียณ)
10
ความเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคนในครอบครัว
11
การตั้งครรภ
12
ปญหาดานทางเพศ
13
14
มีสมาชิกครอบครับเพิ่มขึ้น
ปรับปรุงทางการทําธุรกิจ
15
เปลี่ยนสถานภาพทางการเงิน
16
การตายของเพื่อนสนิท
17
เปลี่ยนสายงาน
18
19
เพิ่ม/ลดความบอยในการทะเลาะกับแฟน
ไปจํานองมีนองมีมูลคาเกิน2 แสนบาท
20
ถูกยึดการจํานอง
21
เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบที่ทํางาน
22
23
บุตร/ธิดา ตองเดินทางจากบาน
มีปญหากับญาติแฟน
24
ประสบความสําเร็จสวนตัวเปนพิเศษ
25
ภริยาเริ่มตน/เลิกประกอบอาชีพ
26
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มูลคา
100
73
65
63
63
53
50
47
45
45
44
40
39
39
39
38
37
36
35
31
30
29
29
29
28
26

ตารางที่ 2.1 หนวยการเปลี่ยนแปลงในชีวิต (ตอ)
อันดับที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

เหตุการณ
เริ่มเขาเรียน/สําเร็จการศึกษา
เปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยู
การเปลี่ยนแปลงนิสัยสวนตัว
มีปญหากับเจานายที่ทํางาน
เปลี่ยนแปลงเวลาทํางาน/สภาพงาน
ยายที่อยู
ยายสถานที่เรียน
เปลี่ยนแปลงสถานที่พักผอน
เปลี่ยนแปลงกิจการทางศาสนา
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางสังคม
จํานองทรัพยสินมูลคาต่ํากวา 2 แสนบาท
เปลี่ยนแปลงนิสัยการนอน
เปลี่ยนแปลงจํานวนครอบครัวอยูรวม
เปลี่ยนแปลงนิสัยการกิน
การลาพักผอน
วันปใหม
การเปลี่ยนแปลงปลีกยอยของกฎหมาย

มูลคา
26
25
24
23
20
20
20
19
19
18
17
16
15
15
13
12
11

ที่มา : หนวยการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ของ แอลคอร (Alkor , 1972 อางจาก เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท ,2548 หนา 26-27 )
จากการวิจัยทดลองพบวา เมื่ อบุคคลไดรับความเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาสั้นๆ จะมีผลต อการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกายแปรฝนโดยตรงกับจํานวนมูลคาของความเปลี่ยนแปลงทัง้ หมด ซึ่งสรุปไดดังนี้
มูลคาความเปลี่ยนแปลง
150-199
200-299
เกิน300

ผลกระทบที่ไดรับ
สุขภาพเสื่อมภายใน 2 ป (โดยทั่วไป 1ป )
สุขภาพเสื่อมภายในชวงต่ํากวา 2 ป
เจ็บปวยสุขภาพเสื่อมโทรม

จากผลการวิจัยของ แอลคอร (Alkor)สรุปไดวา “สภาพความเปลี่ยนแปลงและความเปนอยูทางบานของคนงาน มี
ผลตออารมณ และสภาพจิตใจของคนงาน และสภาพจิตใจและอารมณที่เสื่อมทรามของคนงาน ยอมจะเปนสาเหตุในการกอ
อุบัติเหตุขึ้นได”
นอกจากนั้น อายุของคนงานก็ยังมีสวนเกี่ยงของกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุดวย ดังที่ ทิฟฟน (Tiffin, 1961 อาง
จาก วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2535 : 94 - 95)ไดศึกษาอัตราเขาโรงพยาบาลของคนงานเทียบกับอายุของคนงาน และ
อายุการปฏิบัติงานจากคนงาน 9,000 คนในโรงงานถลุงเหล็กกลา ซึ่งพบวาคนงานที่มีอายุ 18 - 23 ป มีแนวโนมที่จะ
ไดรับอันตรายเพิ่มมากขึ้นตามอายุ และมีอัตราการเขาโรงพยาบาลสูงสุด ประมาณ 1.25 ครั้งตอป ในชวงอายุ 23 - 25
สวนคนงานที่มีอายุมากกวา 25 ป มักมีแนวโนมที่จะไดรับอันตรายจนตองเขาโรงพยาบาลลดนอยลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น
จิตสํานึกตอความปลอดภัย (Safety Conscious) ของคนงาน จึงอาจกลาวไดวามีสาเหตุมาจากหลายประการ เชน
วุฒิภาวะ สถานภาพทางครอบครัว การศึกษาอบรม ประสบการณ ฯลฯ
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แนวคิดทางดานสวัสดิภาพและสวัสดิศึกษา
(1) แนวคิดทางดานสังคมวิทยา
นักสั ง คมวิท ยาเชื่ อว า อุ บั ติเ หตุ ส วนใหญ มั กเกิ ด จากการปรั บ ตั วทางสั ง คมที่ ไ ม ดี ข องบุ ค คล และหากคนเรามี
ความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมสูง การเกิดอุบัติเหตุมักลดต่ําลง เนื่องจากโดยทั่วไปคนเรามักจะตั้งกฎเกณฑไวภายในจิตใจ ซึ่ง
จะเปนตัวควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ดังนั้น การที่บุคคลจะไดรับใบขับขี่ในการขับรถยนต จึงตองควรจะผานการสอบ
ขอเขียนและการทดสอบทักษะในการขับขี่ รวมทั้งการทดสอบสภาพจิตใจหรือทางดานจิตวิทยาดวย
จากการศึกษาของ ซัมแมน (Suchman) (Florio, 1979 : 39) โดยใชแบบสอบถามและสัมภาษณเด็กนั้นเรียน
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประมาร 15,000กวาคน พบวาการเกิดอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเบี่ยงเบน
ทางสังคม ผูที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมมักจะประสบอุบัติเหตุสูง
(2) แนวคิดทางระบบนิเวศวิทยา
ตามหลักนิเวศวิทยา ซึ่งเกี่ ยวกับมนุษยและสิ่งแวดลอม ไดกลาวไววา อุบัติเหตุเ กิดขึ้นจากหลายสาเหตุดวยกั น
เชน ความเร็ว การดื่มแอลกอฮอล ถนนที่เปยกแฉะหรือลื่น ทางที่เปนหลุมเปนบอ ฯลฯ โดยองคประกอบสําคัญที่ทําให
เกิ ด อุบั ติ เหตุ ได แก องค ประกอบภายใน (lntrinsic) เป นองค ป ระกอบภายในตัวมนุ ษย และองค ประกอบภายนอก
(Extrinsic) เปนองคประกอบทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งองคประกอบกลานี้อาจแสดงเปนตัวอยางได ดังนี้ (Florio, 1979 :
42)
องคประกอบภายใน ( มนุษย)
1. ความผิดปกติทางรางกาย
2. ความเครียด
3. ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา
4. ความกลัดกลุม
5. การขาดความรู
6. การมีทัศนคติที่ไมดี
7. การมีความรูสึกที่ไมมั่นคง

องคประกอบภายนอก ( สิ่งแวดลอม)
1. อากาศเปนพิษ
2. ความแออัด
3. เครื่องมืออุปกรณ
4. ความควบคุมกฎหมายไมรัดกุมและไมเพียงพอ
5. ไมมีการเรียนการสอนสวัสดิสําหรับเด็กวัยกอนเรียน และไมมี
การเรียนการสอนตอเนื่องไปตลอดชีวิต

ความสัมพันธทางระบบนิเวศวิทยาคอนขางสลับซับซอนสําหรับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุตามหลักนิเวศวิทยา อาจกลาวไดตาม
แผนภูมิตอไปนี้ (Florio, 1979 อางจาก เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท , 2548 หนา 30)
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาสาเหตุปจจัยที่กอใหเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนสง เปน
กรณีศึกษาเฉพาะในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมไดคนควาหาขอมูลเบื้องตนโดยใชการสํารวจจากประสบการณของผูที่
เกี่ยวของ (Experience surveys) โดยการสัมภาษณทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางกับผูที่เกี่ยวของไดแก สารวัตรงาน
จราจรสถานีตํารวจพุทธมณฑล, ผูนําชุมชนตําบลคลองโยง, เจาหนาที่ความปลอดภัย, และพนักงานขับรถและ การวิเคราะห
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data analysis) เพื่อทําใหประเด็นปญหามีความชัดเจนขึ้น
- ขอมูล ทุติยภูมิ ภายใน(Internal secondary data)โดยการศึกษาจากขอมูล จากดานประกันภัยของการเกิดอุ บัติเหตุ
เนื่องจากขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุไมสามารถหาได
- ขอมูลทุติยภูมิภายนอก(External secondary data)โดยศึกษาจากวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของกับหัวขอการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการทําแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งไดกําหนดแนวทางการศึกษา กรอบแนวคิดในการศึกษาโดยมีตัว
แปรที่จะใชในการศึกษาตัวแปรตน ประกอบดวย ชวงอายุ สถานะทางครอบครัว ระดับการศึกษาอายุงานประการณขับรถ
อายุใบขับขี่ และวิธีการดําเนินการวิจัยจะไดนําเสนอเปนขั้นตอนตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยางจํานวน 170 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
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ผลการวิจัย
การวิเคราะหและการนําเสนอผลการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่กอใหเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนสงเสนทางการขนสงในตําบลคลอง
โยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” ทั้งนี้ทางผูวิจัยไดนําเสนอในรูปตาราง และภาพประกอบคําบรรยาย โดยแบงการ
นําเสนอดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของพนักงานขับรถ
2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมสวนตัวในระหวางการทํางานของพนักงานขับรถ
3. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมในการทํางานและการทํางานของพนักงานขับรถ
4. ผลการวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกในมุมมองของพนักงานขับรถ
5. ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน
ลําดับตอไปนี้ ทางผูศึกษาจะไดนําเสนอผลการศึกษา โดยเรียงลําดับการนําเสนอ ทั้ง 5 ขอ ดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของพนักงานขับรถ ดานอายุ
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามดานอายุ
อายุ
จํานวน
ต่ํากวา 25 ป
0
26-30 ป
38
31-35 ป
49
36-40 ป
34
40-45 ป
27
45 ปขึ้นไป
22
รวม
170

รอยละ
0
22.4
28.8
20.0
15.9
12.9
100

จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน มีอายุ 31-35 ป เปนจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 28.8
รองลงมา มีอายุ 26-30 ป เปนจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 22.4 และมีอายุ 36-40 ป เปนจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ
20.0 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของพนักงานขับรถ ดานการมีครอบครัว
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามดานการมีครอบครัว
ครอบครัว
จํานวน
ไมมีครอบครัว
11
มีครอบครัว
159
รวม
170

รอยละ
6.5
93.5
100

จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 170 คนมีครอบครัวแลว เปนจํานวน 159 คนคิดเปนรอยละ 93.5
และ ไมมีครอบครัว เปนจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 6.5
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของพนักงานขับรถ ดานการมีบุตร
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามดานการมีบุตร
การมีบุตร
จํานวน
ไมมีบุตร
22
มีบุตร
148
รวม
170
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รอยละ
12.9
87.1
100

จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน มีบุตรแลว เปนจํานวน 148 คนคิดเปนรอยละ 87.1 และ ไม
มีบุตร เปนจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 12.9
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของพนักงานขับรถ ดานระดับการศึกษา
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามดานระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จํานวน
รอยละ
ประถมศึกษาปที่ 4
21
12.4
ประถมศึกษาปที่ 6
91
53.5
มัธยมศึกษาตอนตน
38
22.4
มัธยมศึกษาตอนปลาย
11
6.5
ปวช. /ปวส.
7
4.1
ปริญญาตรี
2
1.2
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน มีระดับการศึกษาประถมศึกษาปที่ 6 เปนจํานวน 91 คน คิด
เป นร อยละ 53.5 รองลงมาระดั บ การศึ กษามั ธยมศึ กษาตอนต น เป นจํ านวน 38 คน คิ ด เป นร อยละ 22.4 และระดั บ
การศึกษาประถมศึกษาปที่ 4 เปนจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 12.4 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของพนักงานขับรถ ดานการไดใบขับขี่ประเภท 3
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามดานการไดใบขับขี่ประเภท 3
การไดใบขับขี่ประเภท 3
จํานวน
รอยละ
1-2 ป
11
6.5
3-4 ป
31
18.2
5-6 ป
41
24.1
7-8 ป
15
8.8
9-10 ป
24
14.1
มากกวา 10ปขึ้นไป
48
28.2
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ไดใบขับขี่ ประเภท 3 มากกวา10 ปขึ้นไป เปนจํานวน 48
คน คิดเปนรอยละ 28.2 รองลงมาไดใบขับขี่ประเภท 3 มา 5-6 ป เปนจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 24.1 และ ไดใบขับขี่
ประเภท 3 มา 3-4 ป เปนจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 18.2 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของพนักงานขับรถ ดานประสบการณการขับรถบรรทุก
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามดานประสบการณการขับรถบรรทุก
ประสบการณการขับรถบรรทุก
จํานวน
รอยละ
1-3 ป
9
5.3
4-6 ป
28
16.5
7-9 ป
48
28.2
10-12 ป
32
18.8
13-15 ป
19
11.2
มากกวา 15ปขึ้นไป
34
20.0
รวม
170
100
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จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน มีประสบการณขับรถบรรทุก 7-9 ป เปนจํานวน 48 คน คิด
เปนรอยละ 28.2 รองลงมามีประสบการณขับรถบรรทุกมากกวา 15 ปขึ้นไปเปนจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 20.0 และมี
ประสบการณขับรถบรรทุก 10-12 ป เปนจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 18.8 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของพนักงานขับรถ ดานการทํางานกับบริษัท
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามดานการทํางานกับบริษัท ซี. เอ .อาร
การทํางานกับบริษัท
จํานวน
รอยละ
นอยกวา 1ป
26
15.3
1-2 ป
72
42.4
3-4 ป
43
25.3
5-6 ป
18
10.6
7-8 ป
6
3.5
มากกวา 8 ปขึ้นไป
5
2.9
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ที่ทํางานกับบริษัท ซี .เอ.อาร 1-2 ป เปนจํานวน 72 คน คิด
เปนรอยละ 42.4 รองลงมาทํางานกับบริษัท ซี.เอ.อาร 3-4 ป เปนจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 25.3 และ ทํางานกับ
บริษัท ซี.เอ.อาร เปนจํานวนนอยกวา 1 ป เปนจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 15.3 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของพนักงานขับรถ ดานประเภทรถที่ขับ
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามดานประเภทรถที่ขับ
รถที่ใชขับ
จํานวน
รอยละ
รถ 10 ลอ
37
21.8
รถพวง 2 เพลา
32
18.8
รถพวง 3 เพลา 12 เมตร
50
29.4
รถพวง 3 เพลา ยกลอ 9 เมตร
23
13.5
รถพวง 3 เพลา ยกลอ 12 เมตร
28
16.5
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ที่ขับรถประเภทรถพวง 3 เพลา 12 เมตร เปนจํานวน 50
คน คิดเปนรอยละ 29.4 รองลงมาขับรถประเภทรถ 10 ลอ เปนจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 21.8 และขับรถประเภทรถ
พวง 2 เพลา เปนจํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ 18.8
ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมสวนตัวในระหวางการทํางาน
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมสวนตัวในระหวางการทํางานในดานการมีบุตรและภรรยาไปกับรถในขณะขับรถ
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามดานการมีบุตรและภรรยาไปกับรถในขณะขับรถ
การมีบุตรและภรรยาไปกับรถขณะขับรถ
จํานวน
รอยละ
ไมมี
70
41.2
มีเปนบางครั้ง
86
50.6
มีทุกครั้ง
14
8.2
รวม
170
100
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จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน มีเปนบางครั้งที่นําบุตรและภรรยาไปกับรถขณะขับรถ เปน
จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 50.6 รองลงมาไมมีการนําบุตรและภรรยาไปกับรถขณะขับรถ เปนจํานวน 70 คน คิดเปนรอย
ละ 41.2 และมีทุกครั้งที่นําบุตรและภรรยาไปกับรถขณะขับรถ เปนจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 8.2 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมสวนตัวในระหวางการทํางานในดานการมีคนชวยขับรถในระหวางการขับรถ
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามดานการมีคนชวยขับรถในระหวางการขับรถ
การมีคนชวยขับรถในระหวางขับรถ
จํานวน
รอยละ
ไมมี
110
64.7
มีเปนบางครั้ง
59
34.7
มีทุกครั้ง
1
0.6
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ไมมีคนชวยขับรถในระหวางขับรถเปนจํานวน 110 คน คิด
เปนรอยละ 64.7 รองลงมา มีเปนบางครั้งที่มีคนชวยขับรถในระหวางขับรถเปนจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 34.7 และ มี
ทุกครั้งที่มีคนชวยขับรถในระหวางขับรถเปนจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.6 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมสวนตัวในระหวางการทํางานในดานการดื่มสุรา
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามดานความถี่ในการดื่มสุรา
ความถี่ในการดื่มสุรา
จํานวน
รอยละ
ไมเคย
85
50.0
สัปดาหละครั้ง
45
26.5
เดือนละครั้ง
39
22.9
ทุกวัน
1
0.6
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถาม 170 คน ไมเคยดื่มสุราเปนจํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาดื่ม
สุราสัปดาหละครั้งเปนจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 26.5 และดื่มสุราเดือนละครั้ง เปนจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ
22.9 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมสวนตัวในระหวางการทํางานในดานประเภทของเครื่องดื่มที่มีสวนผสมแอลกอฮอลที่ชอบดื่ม
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประเภทของเครื่องดื่มที่มีสวนผสมแอลกอฮอล
ที่ชอบดื่ม
เครื่องดื่มที่มีสวนผสมแอลกอฮอลที่ชอบดื่ม
จํานวน
รอยละ
ไมดื่ม
83
48.8
เหลายาดอง
14
8.2
เหลาสีทั่วไป
20
11.8
เบียร
51
30.0
เหลาขาว
2
1.2
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมแอลกอฮอล เปนจํานวน 83 คน
คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมาดื่มเบียร เปนจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 30.0 และเหลาสีทั่วไป เปนจํานวน 20 คน คิดเปน
รอยละ 11.8 ตามลําดับ

1080

ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและการทํางานของพนักงานขับรถ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและชวงเวลาในการขับรถ
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับชวงเวลาในการขับรถ
ชวงเวลาในการขับรถ
จํานวน
รอยละ
กลางวัน
7
4.1
กลางคืน
44
25.9
ทั้งกลางวันและกลางคืน
119
70.0
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ที่ชอบขับรถในชวงเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน เปนจํานวน
119 คน คิดเปนรอยละ 70.0 รองลงมาชอบขับรถในเวลากลางคืน เปนจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 25.9 และชอบขับรถ
ในเวลากลางวัน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.1 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและความถี่ในการขับรถเฉลี่ยตอสัปดาห
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความถี่ในการขับรถเฉลี่ยตอสัปดาห
ความถี่ในการขับรถเฉลี่ยตอสัปดาห
จํานวน
รอยละ
นอยกวา 5 วัน
32
18.8
5-7 วัน
125
73.5
8-10 วัน
2
1.2
11-13 วัน
2
1.2
มากกวา 13 วัน
9
5.3
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คนขับรถเฉลี่ยตอสัปดาห 5-7 วัน เปนจํานวน 125 คน คิดเปน
รอยละ 73.5 รองลงมาขับรถนอยกวา 5 วัน เปนจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 18.8 และขับรถเฉลี่ยมากกวา 13 วัน เปน
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและลักษณะการขับรถ
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการขับรถ
ลักษณะการขับรถ
จํานวน
รอยละ
ขับไปเรื่อยๆ ขับไปพักไป
109
64.1
พักใหเต็มที่แลวขับรวดเดียว
27
15.9
ขับรวดเดียวใหถึงแลวคอยพักใหเต็มที่
34
20.0
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน มีลักษณะการขับรถแบบขับไปเรื่อยๆ ขับไปพักไป เปน
จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 64.1 รองลงมามีลักษณะการขับรถแบบขับรวดเดียวใหถึงแลวคอยพักใหเต็มที่ เปนจํานวน 34
คน คิ ดเปนรอยละ 20.0 และลั กษณะการขับแบบพักใหเต็ม ที่แล วขับรวดเดี ยว เปนจํ านวน 27 คน คิดเปนรอยละ 15.9
ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับลักษณะของรถมีเครื่องปรับอากาศ
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของรถมีเครื่องปรับอากาศ
ลักษณะรถมีเครื่องปรับอากาศ
จํานวน
รอยละ
ไมมีเครื่องปรับอากาศ
59
34.7
มีเครื่องปรับอากาศสภาพการใชงานดี
68
40.0
มีเครื่องปรับอากาศสภาพการใชงานไมดี
43
25.3
หรือไมเย็น
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน มีรถที่ขับโดยมีเครื่องปรับอากาศสภาพการใชงานดี เปน
จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมารถที่ขับไมมีเครื่องปรับอากาศเปนจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 34.7 และ
รถที่ขับมีเครื่องปรับอากาศสภาพการใชงานไมดีหรือไมเย็น เปนจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 25.3 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับเวลาในการขับรถอยางตอเนื่องโดยไมหยุดพัก
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเวลาในการขับรถอยางตอเนื่องโดยไมหยุดพัก
เวลาในการขับรถอยางตอเนื่องโดยไม
จํานวน
รอยละ
หยุดพัก
1-2 ชั่วโมง
8
4.7
3-4 ชั่วโมง
49
28.8
5-6 ชั่วโมง
54
31.8
7-8 ชั่วโมง
33
19.4
มากกวา 8 ชั่วโมง
26
15.3
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ขับรถตอเนื่องโดยไมหยุดพักเปนระยะเวลา 5-6 ชั่วโมง เปน
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 31.8 รองลงมาเปนระยะเวลา 3-4 ชั่วโมง เปนจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 28.8 และเปน
ระยะเวลา 7-8 ชั่วโมง เปนจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 15.3 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับเวลาที่หยุดพักขับรถโดยเฉลี่ยตอวัน
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเวลาที่หยุดพักขับรถโดยเฉลี่ยตอวัน
เวลาที่หยุดพักขณะขับรถโดยเฉลี่ยตอวัน
จํานวน
รอยละ
4-5 ชั่วโมง
119
70.0
6-7 ชั่วโมง
28
16.5
8-9 ชั่วโมง
9
5.3
10-11 ชั่วโมง
10
5.9
มากกวา 11 ชั่วโมง
4
2.4
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ที่หยุดพักขับรถโดยเฉลี่ยตอวัน 4-5 ชั่วโมง เปนจํานวน
119 คน คิดเปนรอยละ 70.0 รองลงมาหยุดพักขับรถโดยเฉลี่ยตอวัน 6-7 ชั่วโมง เปนจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 16.5
และหยุดพักขับรถโดยเฉลี่ยตอวัน 10-11 ชั่วโมง เปนจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.9 ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับเวลาที่นอนหลับพักผอนระหวางวิ่งงานตอวัน
ตารางงผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเวลาที่นอนหลับพักผอนระหวางวิ่งงานตอวัน
เวลาที่นอนหลับพักผอนระหวางวิ่งงานตอวัน
จํานวน
รอยละ
3- 4 ชั่วโมง
114
67.1
5-6 ชั่วโมง
43
25.3
7-8 ชั่วโมง
9
5.3
9-10 ชั่วโมง
2
1.2
มากกวา 10 ชั่วโมง
2
1.2
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ที่นอนหลับพักผอนระหวางวิ่งงานตอวันประมาณวันละ
3-4 ชั่วโมง เปนจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 67.1 รองลงมานอนหลับพักผอนระหวางวิ่งงานตอวันประมาณวันละ 5-6
ชั่วโมง เปนจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 25.3 และนอนหลับพักผอนระหวางวิ่งงานตอวันประมาณวันละ 7-8 ชั่วโมง เปน
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับชวงเวลาแตละวันที่พักรถไดรับการพักผอน
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับชวงเวลาแตละวันที่พักรถไดรับการพักผอน
ชวงเวลาแตละวันที่พักรถไดรับการพักผอน
จํานวน
รอยละ
ไมเพียงพอ
67
39.4
เพียงพอ
103
60.6
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพ บวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ที่ มีชวงเวลาแตล ะวันที่ มีการพักรถไดรับ การพั กผอน
เพียงพอ เปนจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 60.6 และไดรับการพักผอนไมเพียงพอ เปนจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 39.4
ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับปริมาณงานในแตละสัปดาห
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปริมาณงานในแตละสัปดาห
ปริมาณงานในแตละสัปดาห
จํานวน
รอยละ
นอยเกินไป
16
9.4
พอดี
147
86.5
มากเกินไป
7
4.1
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ปริมาณงานที่ไดรับแตละสัปดาหพอดี เปนจํานวน 147
คน คิดเปนรอยละ 86.5 รองลงมาไดรับงานนอยเกินไป เปนจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 9.4 และไดรับงานมากเกินไป เปน
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.1 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับลักษณะงานที่ทํา
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงานที่ทํา
ลักษณะงานที่ทํา
จํานวน
รอยละ
วิ่งรับสินคาเที่ยวเดียว
39
22.9
วิ่งรับสินคาทั้งเที่ยวไปและกลับ
131
77.1
รวม
170
100

1083

จากผลการวิเคราะหพ บวา ผู ตอบแบบสอบถามจํ านวน 170 คน มี ลักษณะงานวิ่ง รับสิ นค าทั้ง เที่ ยวไปและกลับ เป น
จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 77.1 และลักษณะงานวิ่งรับสินคาเที่ยวเดียว เปนจํานวน 39 คน เปนจํานวน 39 คน คิดเปน
รอยละ 22.9 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับความเร็วโดยเฉลี่ยในการขับรถ
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความเร็วโดยเฉลี่ยในการขับรถ
ความเร็วโดยเฉลี่ยในการขับรถ
จํานวน
รอยละ
30- 40 กม/ ชั่วโมง
2
1.2
50- 60 กม/ ชั่วโมง
143
84.1
70- 80 กม/ ชั่วโมง
25
14.7
90-100 กม/ ชั่วโมง
0
0
110-120 กม/ ชั่วโมง
0
0
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพ บวา ผู ตอบแบบสอบถามจํ านวน 170 คน ใชความเร็วขับรถโดยเฉลี่ ย 50-60 กม/ชั่ วโมง เป น
จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 84.1 รองลงมาใชความเร็วขับรถโดยเฉลี่ย 70-80 กม/ ชั่วโมง เปนจํานวน 25 คน คิดเปนรอย
ละ 14.7 และใชความเร็วขับรถโดยเฉลี่ย 30-40 กม/ ชั่วโมง เปนจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.2 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยระหวางขับรถ
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยระหวางขับรถ
การคาดเข็มขัดนิรภัยระหวางขับรถ
จํานวน
รอยละ
ไมคาดเลย
7
4.1
คาดเปนบางครั้ง
94
55.3
คาดทุกครั้ง
69
40.6
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน คาดเข็มขัดนิรภัยเปนบางครั้งระหวางขับรถ เปนจํานวน
94 คน คิดเปนรอยละ 55.3 รองลงมาคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเปนจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 40.6 และไมคาดเข็มขัด
นิรภัยเลย เปนจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.1 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถกอนใชงาน
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถกอนใชงาน
การตรวจสภาพรถกอนใชงาน
จํานวน
รอยละ
ไมตรวจเลย
0
0
ตรวจเปนบางครั้ง
10
5.9
ตรวจอยางสม่ําเสมอ
160
94.1
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน มีการตรวจสภาพรถกอนใชงานโดยตรวจอยางสม่ําเสมอ
เปนจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 94.1 และมีการตรวจสภาพรถกอนใชงานโดยตรวจเปนบางครั้ง เปนจํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 5.9
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ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับการบํารุงรักษารถที่ขับดวยตนเอง
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบํารุงรักษารถที่ขับดวยตนเอง
การบํารุงรักษารถที่ขับดวยตนเอง
จํานวน
รอยละ
ไมมี
0
0
ทําเปนบางครั้ง
24
14.1
ทําอยางสม่ําเสมอ
146
85.9
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ทําการบํารุงรักษารถที่ขับดวยตนเองทําอยางสม่ําเสมอ
เปนจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 85.9 และทําการบํารุงรักษารถที่ขับดวยตนเองทําเปนบางครั้ง เปนจํานวน 24 คน คิด
เปนรอยละ 14.1
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับความถี่ของการเกิดปญหายางระเบิดหรือรั่วระหวางใชงาน
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความถี่ของการเกิดปญหายางระเบิดหรือรั่ว
ระหวางใชงาน
ความถี่ของการเกิดปญหายางระเบิดหรือรั่ว
จํานวน
รอยละ
ระหวางใชงาน
ไมเคยเจอ
4
2.4
เจอเปนบางครั้ง
88
51.8
เจอบอยครั้ง
78
45.9
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพ บว า ผู ตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน พบปญ หายางระเบิด หรือรั่วระหวางใช งานพบเป น
บางครั้ง เปนจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 51.8 รองลงมา พบปญหาบอยครั้ง เปนจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 45.9 และ
ไมเคยเจอ เปนจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.4 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับการขับรถประสบอุบัติเหตุ
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการขับรถประสบอุบัติเหตุ
การขับรถประสบอุบัติเหตุ
จํานวน
รอยละ
ไมเคยขับรถเกิดอุบัติเหตุ
91
53.5
เคยประสบอุบัติเหตุ
79
46.5
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ทีไมเคยขับรถเกิดอุบัติเหตุ เปนจํานวน 91 คน คิดเปน
รอยละ 53.5 และ เคยขับรถเกิดอุบัติเหตุ เปนจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 46.5
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับชวงเวลาที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับชวงเวลาที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
ชวงเวลาที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
จํานวน
รอยละ
08.00-12.00น.
11
6.5
12.00-18.00 น.
9
5.3
18.00-24.00 น.
8
4.7
24.00-02.00 น.
22
12.9
02.00-05.00 น.
97
57.1
05.00-08.00 น.
23
13.5
รวม
170
100
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จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ที่คิดวาการขับรถชวงเวลาที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุเปน
ชวงเวลา 02.00 – 05.00 น. เปนจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 57.1 รองลงมาเปนชวงเวลา 05.00-08.00 น. เปนจํานวน 23
คน คิดเปนรอยละ 13.5 และเปนชวงเวลา 24.00-02.00 น. เปนจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 12.9 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับการขับรถฝาฝนกฎจราจร
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการขับรถฝาฝนกฎจราจร
การขับรถฝาฝนกฎจราจร
จํานวน
รอยละ
ไมเคย
76
44.7
เคยเปนบางครั้ง
86
50.6
เคยบอยครั้ง
8
4.7
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ที่ขับรถฝาฝนกฏจราจรเปนบางครั้งเปนจํานวน 86 คน
คิดเปนรอยละ 50.6 รองลงมาไมเคยขับรถฝาฝนกฎจราจร เปนจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 44.7 และเคยบอยครั้งที่ขับรถ
ฝาฝนกฎจราจรา เปนจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.7 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับการรอขึ้นหรือลงสินคาเปนระยะเวลานาน
ตารางผลการวิเคราะห ความถี่ และ คารอยละ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรอขึ้นหรือลงสินคาเปนระยะเวลานาน
การรอขึ้นหรือลงสินคาเปนระยะเวลานาน
จํานวน
รอยละ
ไมเคย
9
5.3
เคยเปนบางครั้ง
100
58.8
เคยบอยครั้ง
61
35.9
รวม
170
100
จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ที่รอการขึ้นลงสินคาเปนระยะเวลานานเปนบางครั้งเปน
จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 58.8 รองลงมาเคยบอยครั้งเปนจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 35.39 และไมเคย เปนจํานวน
9 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการทํางานและเกี่ยวกับบทลงโทษที่ผูตอบแบบสอบถามกลัวเมื่อขับรถแลวเกิดอุบัติเหตุโดย
ดูความถี่ที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดในแตละลําดับ
ตารางผลการวิ เ คราะห ลํ าดั บ ของบทลงโทษที่ ผู ต อบแบบสอบถามกลั วเมื่ อขั บ รถแล วเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ โ ดยดู ค วามถี่ ที่ ผู ต อบ
แบบสอบถามเลือกมากที่สุดในแตละลําดับ
ลําดับที่ 1
บทลงโทษ

จํานวน

รอยละ

การถูกใหรับสภาพหนี้หรือชดใชคาเสียหาย

92

54.1

การถูกใหออกจากงาน

69

40.6

ลงโทษโดยการเตือนดวยวาจา

5

2.9

การถูกทําทัณฑบน

3

1.8

การถูกพักงาน

1

0.6

170

100

รวม
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ลําดับที่ 2
บทลงโทษ

จํานวน

รอยละ

การถูกใหออกจากงาน

90

52.9

การถูกใหรับสภาพหนี้หรือชดใชคาเสียหาย

58

34.1

การถูกพักงาน

13

7.6

การถูกทําทัณฑบน

6

3.5

ลงโทษโดยการเตือนดวยวาจา

3

1.8

170

100

จํานวน

รอยละ

การถูกพักงาน

150

88.2

การถูกใหรับสภาพหนี้หรือชดใชคาเสียหาย

10

5.9

การถูกทําทัณฑบน

8

4.7

การถูกใหออกจากงาน

2

1.2

ลงโทษโดยการเตือนดวยวาจา

0

0

170

100

จํานวน

รอยละ

148

87.1

การถูกใหรับสภาพหนี้หรือชดใชคาเสียหาย

7

4.1

ลงโทษโดยการเตือนดวยวาจา

6

3.5

การถูกใหออกจากงาน

5

2.9

การถูกพักงาน

4

2.4

170

100

รวม
ลําดับที่ 3
บทลงโทษ

รวม
ลําดับที่ 4
บทลงโทษ
การถูกทําทัณฑบน

รวม
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ลําดับที่ 5
บทลงโทษ

จํานวน

รอยละ

156

91.8

การถูกทําทัณฑบน

5

2.9

การถูกใหออกจากงาน

4

2.4

การถูกพักงาน

3

1.8

การถูกใหรับสภาพหนี้หรือชดใชคาเสียหาย

2

1.2

170

100

ลงโทษโดยการเตือนดวยวาจา

รวม

จากผลการวิเ คราะห พ บวา ผู ตอบแบบสอบถาม ที่ กลั วผลที่ ต ามมาจากการขั บ รถแล วเกิ ด อุ บัติ เ หตุ โดยเรีย งลํ าดั บ ของ
บทลงโทษจากคาความถี่ที่มากที่สุดของแตละลําดับแสดงผลไดดังนี้ลําดับที่ 1 การถูกใหรั บสภาพหนี้หรือชดใชคาเสียหาย
รองลงมา ลําดับที่ 2 การถูกใหออกจากงาน และ ลําดับที่ 3 การถูกพักงาน และลําดับที่ 4 การถูกทําทัณฑบน และสุดทาย
ลําดับที่ 5 การลงโทษโดยการเตือนดวยวาจา
ผลการวิเคราะหขอมูลมุมมองของพนักงานดานปจจัยเสี่ยงที่ทําใหรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุ
ผลการวิเคราะหขอมูลมุมมองของพนักงานดานปจจัยเสี่ยงที่ทําใหรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุ โดยการวิเคราะหจะใชเกณฑในการ
วิเคราะหและแปลผลขอมูลไวดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
แปลผล
พนักงานเห็นด วยอย างยิ่งกั บป จจั ยเสี่ยงที่ทํ าใหร ถ
4.21-5.00
เห็นดวยอยางยิ่ง
เกิดอุบัติเหตุ
พนั ก งานเห็ น ด ว ยกั บ ป จ จั ย เสี่ ย งที่ ทํ า ให ร ถเกิ ด
3.41-4.20
เห็นดวย
อุบัติเหตุ
พนักงานเห็นดวยและไมเ ห็นด วยพอๆกั นกับ ปจจั ย
2.61-3.40
เห็นดวยและไมเห็นดวยพอๆกัน เสี่ยงที่ทําใหรถเกิดอุบัติเหตุ
พนั กงานไม เ ห็ นด วยกั บ ป จจั ย เสี่ ย งที่ ทํ าให ร ถเกิ ด
1.81-2.60
ไมเห็นดวย
อุบัติเหตุ
พนักงานไมเห็นดวยอยางยิ่งกับปจจัยเสี่ยงที่ทําใหรถ
1.00-1.80
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
เกิดอุบัติเหตุ
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ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ไมเห็นดวย

เห็นดวยและไมเห็นดวยพอๆกัน

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

ตารางผลการวิเคราะหขอมูลมุมมองของพนักงานดานปจจัยเสี่ยงที่ทําใหรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุ
ระดับความเห็น

เกิดจากความประมาทของผูขับรถ
เกิดจากการขับรถเร็ว
เกิดจากผูขับขี่รถมีประสบการณนอย
เกิดจากผูขับขี่ไมเคารพกฏจราจร
เกิดจากผูขับขี่เมาสุรา
เกิดจากการขับรถดวยความคึกคะนอง
เกิดจากการขาดจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัย
เกิดจากสภาพรางกายคนขับไมพรอมหรือปวย
เกิดจากการพักผอนไมเพียงพอ
เกิดจากการขับรถแซงในที่คับขัน
เกิดจากการขาดความรูถึงวิธีการขับรถใหปลอดภัย
เกิดจากการมีประสบการณในการขับรถนอย
เกิดจากการเรงรีบเพื่อไปสงของใหทันเวลา
เกิ ด จากการรอขึ้ น ลงสิ น ค า เป น เวลานานทํ า ให
พักผอนไมเพียงพอ
เกิดจากเปนคราวเคราะห

8
6
4
4
8
8
3
6
8
10
3
3
2

14
12
9
6
13
11
10
18
1
8
21
11
9

70
53
53
47
16
37
29
26
30
50
46
41
38

51
75
76
75
68
63
95
70
85
68
81
72
80

27
24
28
38
65
51
33
50
46
34
19
43
41

3.44
3.58
3.68
3.81
3.99
3.81
3.85
3.82
3.94
3.64
3.54
3.83
3.88

1.009
0.940
0.894
0.906
1.101
1.082
0.861
1.079
0.947
1.042
0.911
0.942
0.878

เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย

7

8

29

86

40

3.85

0.973

เห็นดวย

16

52

44

46

12

2.92

1.112

เกิดจากทัศนวิสัยในการมองเห็นไมดี
เกิดจากสภาพอากาศในรถรอนอบอาว

7

20

44

76

22

3.51

1.001

7

51

38

59

15

3.14

1.073

2
2
0
1
0
2
2

28
13
9
6
8
11
6

43
37
37
15
28
44
58

76
88
88
91
82
81
82

21
30
36
57
52
32
22

3.51
3.77
3.89
4.16
4.05
3.76
3.68

0.950
0.870
0.795
0.772
0.813
0.872
0.788

4

45

48

57

16

3.21

1.016

สาเหตุ

เกิดจากการจราจรพลุกพลาน
เกิดจากสภาพถนนหรือสัญญาณจราจรไมดี
เกิดจากรถเบรคแตก
เกิดจากสภาพยางรถไมดี
เกิดจากสภาพรถไมดี
เกิดจากพนักงานขับรถหลับใน
เกิดจากการขาดความชํานาญเสนทาง
เกิดจากการจัดวางสินคาไมดีพอ
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__

X

เห็นดวยและ
ไมเห็นดวย
พอๆกัน
เห็นดวย
เห็นดวยและ
ไมเห็นดวย
พอๆกัน
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวยและ
ไมเห็นดวย
พอๆกัน

ตารางผลการวิเคราะหพ บวาผูตอบแบบสอบถามมีค วามคิดเห็นกั บสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเ หตุกับรถบรรทุกของบริษัท
ขนสง โดยมีความคิดเห็นดวยในดานตางๆ ดังนี้
ในดานคน ผูต อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นด วยว าอุบั ติเ หตุเ กิ ดจากความประมาทของผูขั บรถโดยมีค าเฉลี่ ย
เทากับ 3.44 เกิดจากขับรถเร็วโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 เกิดจากผูขับขี่รถมีประสบการณนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68
เกิดจากผูขับขี่ไมเคารพกฎจราจรโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 เกิดจากผูขับขี่เมาสุราโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 เกิดจากการขับ
รถดวยความคึกคะนองโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 เกิดจากการขาดจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85
เกิดจากการพักผอนไมเพียงพอโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 เกิดจากการขับรถแซงในที่คับขันโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 เกิด
จากการขาดความรูถึงวิธีการขับรถใหปลอดภัย โดยมีคาเฉลี่ย 3.54เกิดจากการขาดความชํานาญในเสนทาง โดยมีคาเฉลี่ ย
เทากับ 3.68 และเกิดจากพนักงานหลับใน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76
ในดานงานที่ทําผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดวยวาเกิดจากการเรงรีบเพื่อไปสงของใหทันเวลาโดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.88 เกิดจากการรอขึ้นลงสินคาเปนเวลานานทําใหพักผอนไมเพียงพอโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และมีความคิดเห็น
ดวยและไมเห็นดวยพอๆกันวาเกิดจากการจัดวางสินคาไมดีพอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21
ในดานสภาพแวดลอมและการจราจรผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดวยวาเกิดจากทัศนวิสัยในการมองเห็นไมดี
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 เกิดจากการจราจรพลุกพลาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 เกิดจากสภาพถนนหรือสัญญานจราจร
ไมดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และมีความคิดเห็นดวยและไมเห็นดวยพอๆกันวาเกิดจากสภาพอากาศในรถรอนอบอาว โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.14
ในดานสภาพรถผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดวยวาเกิดจากรถเบรคแตก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 เกิดจาก
สภาพยางรถไมดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 เกิดจากสภาพรถไมดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05
ในดานอื่นๆ ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นดวยและไมเห็นดวยพอๆกันวาเกิดจากเปนคราวเคราะห โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.92
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการตอบแบบสอบถามพอสรุ ปไดวาพนักงานขั บรถสวนใหญมีความรูถึงสาเหตุที่ทํ าใหรถเกิดอุบัติเ หตุ นอกจากนี้ยั ง
พบวาปญหาเนื่องจากรถเครื่องปรับอากาศไมพรอมทําใหอากาศในรถรอนอบอาว ไมไดสงผลกับพนักงานขับรถมากนัก
ในสวนปจจัยที่เกี่ยวกับคน สาเหตุที่กลาวถึงสวนใหญเปนการกระทําที่ไมปลอดภัย (Unsafe Acts) ซึ่งเปนสาเหตุสวน
ใหญ กว าร อยละ 85ที่ ทํ า ให เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ จากทฤษฏี โ ดมิ โ นจะพบว า การกระทํ า ที่ ไ ม ป ลอดภั ย มี ที่ ม าจากภู มิ ห ลั ง หรื อ
สภาพแวดลอมทางสังคมของแตละบุคคล และความบกพรองของบุคคล จนกอใหเกิดการกระทําที่ไมปลอดภัย แตการแก ไข
ขอบกพรองของทั้งสองกรณีเปนสิ่งที่แกไดยากหรือแกไมได การปองกันอุ บัติเหตุตามวิธีนี้จึงตองกําจัดการกระทําหรือสภาพ
การที่ไมเหมาะสมออกไป
จากปจจัยที่ถูกคนพบและนํามาทดสอบทัศนคติการเห็นดวยไมเห็นดวยจากพนักงานขับรถ พบวาสาเหตุที่ทําใหเกิด
อุบัติเหตุสวนใหญเปนปจจัยที่เกี่ยวกับคน จากการที่แบบสอบถามถูกตั้งคําถามโดยอาศัยขอมูลจากการสัมภาษณจากพนักงาน
ขับรถเพื่อประมวลสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุกอนเบื้องตน จากนั้นจึงนํามาเรียบเรียงเปนคําถามและมีการเพิ่ มเติมคําถามเพื่อ
ทดสอบการตอบแบบสอบถาม ซึ่งคําถามที่เพิ่มเติมนี้ ไดผลลัพธเทากับ เห็นดวยและไมเห็นดวยพอๆกัน สวนคําถามที่ไดจาก
การหาขอมูลเบื้องตนไดผลลัพธเทากับ เห็นดวย
มงคล อยางรัตนโชติ(2550) ศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการลดอุบัติเหตุของการขนสงโดย รถโดยสารประจํา
ทางระหวางจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดอื่นๆ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่ ทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขนสงโดยรถโดยสารประจําทางระหวางจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดอื่นๆ และหาแนวทางการ ลดอุบัติเหตุของการขนสงดวยรถ
โดยสารประจําทาง ประกอบดวย กลุมผูประกอบการรถโดยสารประจําทางระหวาง จังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดอื่นๆ และกลุมพ
นักงานขับรถโดยสารประจําทางในจังหวัดสุโขทัย จํานวน 60 คน โดยใชวิธี สุม และกลุมประชาชนในจังหวัดสุโขทัยที่ใชบริการ
รถโดยสารประจําทาง จํานวน 150 คน กลุมเจาหนาที่ขนสงใน จังหวัดสุโขทัย จํานวน 3 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเป
นแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบวา สาเหตุของการเกิด อุบัติเหตุมีทั้งหมด 5 ปจจัย ดังนี้
1) ปจจัยดานการใชรถใชถนน ไดแก ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด แซงรถ อื่นๆ ในที่คับขัน ไมใหสัญญาณจอดชะลอ
หรือเลี้ยว ขับรถตัดหนากระชั้นชิด ดื่มสุราหรือสารกระตุนในขณะขับขี่ หลับในเนื่องจากพักผอนไมเพียงพอ และความคุนเคย
กับสภาพถนนทําใหประมาท
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2) ปจจัยดานสภาพแวดลอม ไดแก ปริมาณผูโดยสาร (บรรทุกเกิน) ความสวางของเสนทางในเวลากลางคืน ปายสัญญาณไป
จราจรไมชัด และสภาพ อากาศ
3) ปจจัยดานความรูและพฤติกรรมของพนักงานขับรถ เชน คําอธิบายใชอุปกรณไมชัดเจน การใชอุปกรณ สื่อสารระหวางขับ
รถ ขาดความรูเรื่องปายจราจร การรับประทานอาหารระหวางขับรถ และการสนทนากันระหวาง พนักงานขับรถ
4) ปจจัยดานสภาพรถโดยสาร ระบบเบรก สภาพยาง และระบบสัญญาณไฟของรถ และ
5) ปจจัยดาน เครื่องอํานวยความสะดวกของรถโดยสาร การติดตั้งเครื่องเสียงและโทรทัศนและเครื่องปรับอากาศ เปนตน
ที่มา : ตัวอยางความบกพรองของถนน, ศูนยวิจัยและพัฒนาการจราจรและขนสง (TDRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี ภัควิภา ศักดิ์ศรี (2547) ศึกษาปจจัยที่พยากรณพฤติกรรมการขับรถอยางปลอดภัยของพนักงานขับรถ โดยสาร
ประจําทาง บริษัทขนสง จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ การปรับตัวเพื่อ สูความเปนเลิศ
การสนับสนุนทางสังคม คุณภาพชีวิตในการทํางาน การตระหนักในความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร กับพฤติกรรมการขับ
รถอยางปลอดภัย ของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง และศึกษาอํานาจในการพยากรณปจจัย การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ
การประเมินความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะระหวางจังหวัดของประเทศไทย ขับรถอยางปลอดภัยของพนักงานขับรถ
โดยสารประจําทาง กลุมตัวอยางเปนพนักงานขับรถโดยสาร ประจําทางภาคการเดินรถสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ
บริษัทขนสงจํากัด จํานวน 342 คน เก็บขอมูลโดย ใชแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบวา บุคลิกภาพการปรับตัวสูการเปนเลิศ
การสนั บสนุ นทางสั งคม คุ ณภาพชี วิตใน การทํ างาน การตระหนั กในความปลอดภัย จากอุบั ติ เหตุจราจร มี ความสั ม พันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการขับรถอยาง ปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง และพบวา การปรับตัวเพื่อสูความเป
นเลิศ การสนับสนุนทางสังคม คุณภาพชีวิตในการทํางาน และการตระหนักในความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร สามารถรวม
กันพยากรณพฤติกรรม การขับรถอยางปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง
วัลลภ ประสงคกิจ (2543) ได
ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรถโดยสารประจํา ทางปรับอากาศภาคตะวันออก ซึ่งมีวัตถุประ
สงค เพื่อศึ กษาปจจั ยที่มี ผลต อการเลือกใช บริการรถโดยสารประจําทาง ปรับ อากาศ โดยทําการสัมภาษณด วยวิธีการออก
แบบสอบถามจากผูที่ใชบริการที่สถานีขนสงภาคตะวันออก (เอกมัย) จํานวน 400 ตัวอยาง เปนชาย 196 ราย เปนหญิง 204
ราย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากตอ ปจจัยดานพนักงานและการบริการในเรื่องของความปลอดภัยใน
การเดินทาง การขับรถของพนักงานขับ รถ การมี ประกันอุบัติ เหตุสําหรั บผู  โดยสารการตรงตอเวลา และการไมจอดรั บผู 
โดยสารระหวางทาง ปจจัยดานตัวรถโดยสารใน สวนความสบายของที่นั่ง ความสะอาดของภายนอกและภายในรถ ความเย็น
ของเครื่องปรับอากาศ ความสะอาด และ ความสะดวกของหองสุขา อายุการใชงานของรถ ระบบกันสะเทือน ปจจัยดานสถาน
ที่คือ ความปลอดภัยของสถานี และที่จอดรถ ในสวนของปจจัยดานราคาคาโดยสารและปจจัยดานการสงเสริมการขาย เรื่อง
การสะสมยอดเดินทาง ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปานกลาง
วราลักษณ เศรษฐเสถียร (2545) ศึกษาเรื่อง ความตระหนักในการปองกันอุบัติเหตุบนทางหลวงของผูขับขี่ รถยนตบรรทุก
ศึกษาเฉพาะกรณีทางหลวง ชวงอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานอายุระดับ การศึกษา สถานภาพ
การสมรส การเรียนรูการขับรถ ระยะเวลาของการทําหนาที่ขับรถ ขอจํากัดในการเดินทาง สถานภาพของการขับรถ รายได
หรือผลตอบแทน การตรวจสภาพรถยนตกอนขับขี่การตรวจสภาพรถยนตเมื่อจอดพัก รถ การอบรมเรื่องความรู  พบวา ไมมี
ความสัมพันธกับความตระหนักถึงการปองกันอุบัติเหตุ และพบวาปจจัยดาน ประสบการณในการเกิดอุบัติเหตุและสถานภาพ
ของรถที่ขับขี่มีความสัมพันธกับความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุ เสาวลักษณ คัชมาตย (2539) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลต
อการเกิดอุบัติเหตุในพนักงานขับรถโดยสารประจํา ทาง เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิด อุบัติเหตุในพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวล
ชนกรุงเทพ การศึกษาครั้งนี้เปน การศึกษาวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง (Cross sectional study) โดยการสัมภาษณพนักงาน
ขับรถโดยสารประจําทาง เขตการเดินรถที่ 4 ที่เกิดอุบัติเหตุในชวงศึกษา คือ วันที่ 5 มกราคม ถึง 15 มีนาคม 2536 จํานวน
105 ราย และ พนักงานขับรถโดยสารประจําทาง เขตการเดินรถที่ 4 ที่ไมเกิดอุบัติเหตุในชวงที่ศึกษา จํานวน 105 ราย เก็บข
อมูล ดวยแบบบั นทึกอุบั ติเ หตุแ ละแบบสอบถามการเกิ ดอุบั ติเ หตุ ผลการศึ กษาพบวา ปจจัยที่ มีค วามสัม พันธ กับการเกิ ด
อุบัติเหตุมี 10 ตัวแปร คือ ทัศนคติตออาชีพขับรถโดยสารประจําทาง ทัศนคติตอการขับรถโดยสารประจําทาง ประสบการณ
การเกิดอุบัติเหตุ การตรวจสภาพอุปกรณของยานพาหนะกอนขับ ไดแก ไฟหนา ไฟทาย ไฟเบรก กระจกสองทาย แตร เกียร
และคลัตซ นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุมี 18 ตัวแปร โดยเรียงลําดับความสําคัญของตัวแปร
จากมากไปนอย คือ ทัศนคติตอการขับรถ ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุการตรวจสภาพคลัตซกอนขับรถ ประสบการณการ
ขับรถโดยสารประจําทาง การตรวจสภาพไฟหนากอนขับรถ สภาพ รางกายออนเพลีย การตรวจสภาพกระจกสองทายกอนขับ
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รถ สภาพอารมณรีบรอน ประสบการณ การบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุ การตรวจสภาพแตรรถกอนขับ สภาพรางกายตองการ
อาหาร(หิว) ความเชื่ออํานาจภายในตน นอกนั้นยัง พบวา ปจจัยที่สามารถใชจําแนกการเกิดอุบัติเหตุในพนักงานขับรถประจํา
ทาง
ดังนั้นแนวทางในการกําหนดมาตราการลดอุบัติเหตุ เพื่อลดความเสี่ยงจากปจจัยหลักทั้ง 3 ประการขางตนการดําเนิน
มาตราการไดแก
1. การใชมาตราการคัดกรองพนักงานที่เปนบุคคลบกพรอง (โดมิโนตัวที่ 2) โดยคัดกรองพนักงานขับรถที่มีทัศนคติ
ที่มีแนวโนมกอใหเกิดการกระทําที่ไมปลอดภัย ออกไป (โดมิโนตัวที่3) ซึ่งอาจพิจารณาองคประกอบหลายๆดานเขาดวยกัน
เชนทัศ นคติ ความเชื่ อประสบการณ บุ คลิ กภาพ สุข ภาพรวมถึง พื้นฐานทางครอบครัวโดยในการทดสอบที่ดี อาจตองใช
ผูเชี่ยวชาญหรือแบบทดสอบที่ไดออกแบบมาอยางดีเปนตัววัดหรือประเมิน
2. การทดสอบความรู เพื่ อประเมินความรูค วามสามารถหรือประสบการณในการขับ รถ เพี ยงพอตอการทํางาน
หรือไม เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานที่ปฏิบัติงานและกอใหเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากขาดความรู
3. การคัดเลือกพนักงานขับรถมีประสบการณ เพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานหรือขับรถโดยไมรูหรือไมเขาใจ
ทําใหผิดพลาดจนกอใหเกิดอุบัติได
4. การฝกอบรมพนักงาน เปนการสอนพนักงานขับรถใหมีความรูเพื่อสามารถปกปองตัวเองจากการเกิดอุบัติเหตุได
โดยมีดานตางๆไดแกดานกฎระเบียบความปลอดภัยดานจิตสํานึกและทัศนคติการอบรมแบบตอเนื่อง
5. การออกกฏระเบียบและการลงโทษ เปนการกําหนดขอหามหรือขอปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และมีการ
ลงโทษหากไมปฏิบัติหรือฝาฝนเพื่อใหกฏระเบียบมีประสิทธิภาพ แตในการปฏิบัติควรตองทําความเขาใจกับพนักงานควบคูไป
กับการออกระเบียบตางๆ
6. การติดตั้งอุปกรณเพื่อตรวจสอบ เปนการใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารเขามาชวย เชน ระบบGPS ติดตั้งไปกับตัว
รถเพื่อสามารถระบุพิกัดตําแหนงของรถรวมถึงพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ ทําใหสามารถเรียกเตือนพนักงานขับรถ
ไดทันทีที่ตรวจพบ แตวิธีดังกลาวตองมีคาใชจายในการเชาสัญญาน การทํา ความเขาใจกับพนักงานขับรถเพื่อไมใหเกิดการ
ตอตาน รวมถึงความคุมคาในการใชงาน
7. การจัดเจาหนาที่ความปลอดภัยเพื่อตรวจติดตามประเมินผล อาจใชการสุมเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมในการขับรถ
ของพนักงานขับรถวามีการปฏิบัติตามระเบียบหรือไม
8. การจั ด สถานที่ พั กผ อน เป นการจั ด ให มี ส ถานที่ ป ลอดภั ย และสิ่ ง อํานวยความสะดวกสํ าหรั บจอดพั กรถและ
พนักงานขับรถสามารถพักผอนไดเต็มที่เนื่องจากในปจจุบันพนักงานขับรถ ตองประสบปญหาตองคอยระวังสิ่งของบนรถถูก
ขโมยทําใหการพักผอนไมเต็มที่
9. การจัดปริมาณงานใหเหมาะสม จากการตอบแบบสอบถามมีพนักงานบางสวนรอยละ 4.1 ที่ระบุวามีปริมาณงาน
มากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงพนักงานลาจากการทํางานมากเกินไป จนเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
10. การสุมตรวจวัดแอลกอฮอล เพื่อตรวจสอบและเปนการปรามพนักงานขับรถ เนื่องจากพนักงานขับรถบางสวนยัง
มีคานิยมในการดื่มสุราอยู โดยการออกสุมตรวจตามจุดพักรถ หรือบริเวณกอนขึ้นสินคาของลูกคา เปนตน
11. การตรวจสุขภาพประจําป เพื่อตรวจสอบสุขภาพของกพนักงานขับรถอยางตอเนื่องเพื่อประเมินความแข็งแรง
ของรางกายวามีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดหรือไม เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากพนักงานขับรถมีสุขภาพ
บกพรอง
12. การจัดเสนทางรถ เปนการศึกษาเสนทางที่มีความเสี่ยงกอใหเกิดอุบัติเหตุและหลีกเลี่ยงเสนทางดังกลาวเสีย
13. การประสานงานที่ดีกับลูกคา เนื่องจากมีพนักงานขับรถถึงรอยละ 94.7 ที่เคยประสบปญหาการรอขึ้นลงสินคา
เปนเวลานาน
14. การบํารุงรักษารถ เพื่อใหอุปกรณตางๆบนรถอยูในสภาพสมบูรณสามารถใชงานไดตลอดเวลา และปองกันการ
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เนื่ องจากอุ ป กรณ ชํ ารุ ด หรื อบกพร องเช น เบรค ไฟส องสว าง เป นตน โดยสามารถทํ าได ทั้ ง ในส วนของการ
บํารุงรักษาตามระยะเวลาโดยชางซอมบํารุงและการบํารุงรักษาดวยตนเองของพนักงานขับรถ
15. การตรวจสภาพรถ เชนเดียวกับการบํารุงรักษาสภาพรถแตในการดําเนินการในสวนของการตรวจสภาพเบื้องตน
เปนสวนที่พนักงานขับรถสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง เชนการตรวจสอบสภาพรถประจําวัน หรือกอนขึ้นสินคา เปนตน
เพื่อชวยตรวจหาสิ่งผิดปกติซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุและสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
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16. การกําหนดเปาหมายและการตรวจติดตาม ในการกําหนดดําเนินงานตางๆ ควรตองมีการกําหนดเปาหมายและ
การประเมิ นเพื่อให ทราบถึง ความก าวหน าและผลสําเร็ จของการดํานเนินงาน และสามารถปรั บเปลี่ ยนแผนไดส อดคล อ ง
ทันทวงทีกับสถานการณ
ขอเสนอแนะ
1.การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาเพียงในอําเภอพุทธมณฑลเทานั้นการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาใหครอบคลุม
ถึง2-3 อําเภอ เพื่อทําการเปรียบเทียบดูวาในแตละอําเภอมีความแตกตางกันอยางไร
2.การศึกษาในครั้งหนาควรศึกษาในดานปจจัยอื่นๆที่แอบแฝงทําใหเปนปญหาและอุปสรรคในการขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง
3.การศึกษาครั้งตอไปจะทําการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและวางแผนกลยุทธทางการขนสงใหเกิดความ
ปลอดภัยตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุ ประสงคเพื่อวิเ คราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดของผูบ ริโภคตอผักปลอด
สารพิษ และเพื่อวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สวนประสมการตลาดของผูบริโภคตอผักปลอดสารพิษ ในเขตตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
กลุมประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปที่ซื้อผักปลอดสารพิษในรานคาจําหนายผัก
ปลอดสารพิษ และรานคาปลีกยุคใหม เขตตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กําหนดกลุมตัวอยางที่ไดมาจาก
การสุมตัวอยางแบบทีไ่ มทราบขนาดที่แทจริงของประชากรของคอแครน (Cochran) รวมจํานวน 400 คน เพื่อใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม และใชใชสถิติทดสอบคาที (Independent Sample t-test) และ One-Way ANOVA
ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดของผูบริโภคตอผักปลอดสารพิษ โดยภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ/สินคา และดานชองทางการจัด
จําหน าย ผูบริ โภคใหค วามสําคัญ อยูใ นระดับมากที่ สุด รองลงมาคือ ดานราคาและดานการสงเสริม การตลาด ผู บริโ ภคให
ความสําคัญอยูในระดับมาก ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสม
การตลาดของผูบริโภคตอผักปลอดสารพิษจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา อาชีพของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันมี
ความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายไดของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตาง
กันมีจํานวนเงินที่จายตอครั้งในการซื้อผักปลอดสารพิษแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อายุและการศึกษา
ของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอผักปลอดสารพิษแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: พฤติกรรมการลดตนทุน, รานจําหนายผักปลอดสารพิษ, ชุมชนคลองโยง
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The Marketing Mix and Consumer Behavior on Consuming Pesticide Residue
Free Vegetables: A Case Study of Khlong Yong Community, Khlong Yong
Sub-district, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province
Abstract
This research study aimed to analyze the consumer perspectives towards the marketing mix of
pesticide residue free vegetables, including the analysis of personal factors contributing to the consumer
behaviors of the pesticide residue-free vegetables and the perspectives towards the marketing mix of
specified vegetables in Khlong Yong sub-district, Phutthamonthon district, Nakhon Pathom.
The representative samples who participated in the research consisted of 400 consumers aged
over 15 years-old consuming pesticide residue-free vegetables at the local retail stores and the modern
trade within the Khlong Yong community, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. Sample size was calculated
using the Cochran sampling method and 400 respondents was drawn. The main purposes of having the
participants join in the research were to collect the data through questionnaires, along with the use of
the Independent Sample t-test and One-Way ANOVA.
The research study found that the consumer perspectives towards the marketing mix of pesticide
residue-free vegetables showed the overall picture in the excellent level with the average of 4.38. In
terms of the factors that positively affected the perspectives, it was considered that the products and
channels of distribution were the important factors that most consumers were concerned calculated as
excellent in the research, followed with the price and promotion scored as very good. The analysis
results of consumer behaviors towards the consumption of pesticide residue-free vegetables dividing by
personal factors reported that the different careers of participants reflected the different frequency of
consuming the products with the statistical significance at 0.05. Moreover, the different salary of
participants reflected the different amount of money spent consuming the products each time with the
statistical significance at 0.05, along with the different age and education among the participants reflecting
the different perspectives towards marketing mix of pesticide residue-free vegetables with the statistical
significance at 0.05.
Key words: Cost Saving, Pesticide Residue Free Vegetable Retailers, Khlong Yong Community
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บทนํา
ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแขงขันสูง สภาพแวดลอมและวิถีการดําเนินชีวิตของคนในเมืองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มี
ความเรงรีบ ตองการความสะดวกสบายและรวดเร็ว แตในทางตรงกันขามกระแสความหวงใยสุขภาพอนามัยก็มีมากขึ้น ดังคํา
กลาวที่วา “You are What you eat” หมายถึง “ถาเราทานอะไรเราก็เปนแบบนั้นตามไปดวย” ประกอบกับการที่มีนโยบาย
และเปาหมายในเรื่อง “เมืองไทยแข็งแรง” ในขอ 7 ที่ตองการให “คนไทยไดบริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณคาทางโภชนาการ
และเพียงพอตอความตองการของรางกายจากแหลงผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษปนเปอน ตลาดสด รานอาหารและแผงลอย
จําหนายอาหารทุกแหงไดมาตรฐานสุขอนามัย สถานที่ผลิตอาหารทุกแหงผานหลักเกณฑวิธีการผลิตที่ดี (GMP)” (ทักษิณ,
2547) และหน วยงานที่เ กี่ย วข องไดมี การรณรงค การบริ โภคอาหารปลอดภั ย กระทรวงสาธารณสุข จึง ไดมี โครงการความ
ปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) เกิดขึ้นเพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคในการเลือกซื้ออาหาร
ปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการบริโภค เพื่อใหมีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรงทั้งตนเองและครอบครัว ประกอบกับมีกลุมผูบริโภคที่ไมบริโภคเนื้อสัตว ทําใหมีแนวโนมในการบริโภคผักมาก
ขึ้น ดังนั้น ในการเลือกรับประทานผักจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ สงผลใหผักปลอดสารพิษมีความตองการมากขึ้น
ตามไปดวย จะเห็นไดวาตามหางสรรพสินคา และรานคาปลีกยุคใหม (Modern Trade) ไดมีผักปลอดสารพิษ ผักอนามัย ผัก
ไฮโดรโพนิกส ออกวางจําหนายภายใตตราสินคาตางๆ เปนจํานวนมาก ซึ่งปจจุบันการผลิตและจําหนายผักปลอดสารพิษยังไม
เพียงพอตอความตองการของผูบริโภค “จากขอมูลความตองการของ ท็อปส ซุปเปอรมารเกต ที่จะตองใชผักปลอดสารพิษมาก
ถึง 4 – 5 ตั นต อสัป ดาห โดยซื้ อผั กปลอดสารพิษจากสํ านั กวิ จัย และพัฒ นาการเกษตรเขตที่ 8 จั งหวัด สงขลา (สพว.8)
ประมาณ 1.2 ตันตอสัปดาห ซึ่งยังไมเพียงพอกับความตองการของลูกคา” (ทอปสซุปเปอรมารเกต, 2548)
1. สถานการณการปลูกผักโดยไมใชดิน จากขอมูลเบื้องตนที่เก็บในเดือนมิถุนายน 2546 โดยผูเขาอบรมหลักสูตรการ
ปลูกพืช โดยไมใช ดินแบบระยะยาว โครงการตนแบบพัฒ นาผูป ระกอบการอาหารภายใต การสนั บสนุนของสถาบั นพั ฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Institute for Small and Medium Enterprises Development : ISMED)พบวา จาก
ขอมูลของอุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาถึงพื้นที่ เพาะปลูก ปริมาณผลผลิต และมูลคาตลาด ตลอดจนปริมาณการบริโภคผักของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศจีนและญี่ปุนแลว จะเห็นวาคนไทยยังบริโภคผักนอยกวาคนจีนและญี่ปุนกวา หนึ่งเทาตัว
สิ่งที่สําคัญในการเพิ่มปริมาณการบริโภคภายในประเทศ คือ ตองสงเสริมการสรางนิสัยใหรูคนไทยจักและรักการบริโภคผักทั้ง
ผักไทยและผักตางประเทศมากขึ้น โดยพิจารณาจากคุณคาทางโภชนาการเปนหลัก สําหรับพื้นที่การเพาะปลูกผักในประเทศมี
3 ลานไรตอป ไดผลผลิต 5 ลานตันตอป และตลาดผักสดในประเทศไทยมีมูลคาตลาดรวม 80,000 ลานบาทตอป แบงเปน
มูลคาตลาดของผักปลอดสารพิษ 300 ลานบาทตอป แตคนไทยมีอัตราการบริโภคผัก 4050 กิโลกรัมตอคนตอป ในขณะที่คน
จีนหรือญี่ปุนมีอัตราการบริโภคมากกวา 100 กิโลกรัมตอคนตอป (ดิเรก ทองอราม, 2546: 529-530)
2. จากการสํารวจ พบวามีจํานวนผูผ ลิตผั กรายใหญ อยูเ พีย ง 28 ราย ในจํานวนนี้กลุมผู ผลิต ผักไฮโดรโพนิ กส มี
ผลผลิตผักออกสูตลาดในป 2546 รวมทั้งสิ้น ประมาณ 7,000 กิโลกรัมตอวัน และ เพิ่มขึ้นเปน 10,000 กิโลกรัมตอวัน ในป
2547 สืบเนื่องจากฟารมของคุณจองชัย เที่ยงธรรม ตั้งอยูที่อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถผลิตผั กไดวันละ
1,000 กิโลกรัม สําหรับผักที่วางจําหนายในหางสรรพสินคาในกรุงเทพมหานคร แบงออกตามลักษณะวิธีการผลิตและการจัด
จําหนาย แบงออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ (ดิเรก ทองอราม, 2546: 532) 1) ประเภทผักไฮโดรโพนิกส ไดแก GP, Accent,
ACK, Nice, หนองแค, บุษบาบัน, Pure Fresh, ฮารโมนีฟารม, BUNI BIT และ Thai Hydroponics Agro 2) ประเภทผัก
ออรแกนิกส ไดแก ออกานิค, รังสิตฟารม และ Hydrogine fresh 3) ประเภทผักปลอดสารพิษ ไดแก สวนทิพย , ผักอนามัย,
ดอยคํา, JPP เชียงใหม, ผักดอกเตอร, คนปลูกผัก, ผักบานสวน, เสริมมิตร และ KC Fresh 4) ประเภทผักเกษตรอินทรีย
ไดแก Future Farm, ธรรมชาติ, ไรปลูกรัก และ Spandise 5) ประเภทผักที่ใชตราของคนกลาง ไดแก วอเตอรของทอปส
ซุปเปอรมารเกต และ Fresh ของโลตัส
ดังนั้นจึงเปนที่นาสนใจอยางมากที่จะศึกษาวาสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ :
กรณีศึกษาชุมชนคลองโยง ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อสามารถนําเสนอแนวทางในการพัฒนา
ความรูของผูประกอบการ ใหมีความสามารถในการตอบสนองความพอใจของผูบริโภคผักปลอดสารพิษ และเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันกับธุรกิจผักปลอดสารพิษในปจจุบัน อันจะนํามาซึ่งรายได การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผูบริโภค
และผูประกอบการผักปลอดสารพิษในประเทศไทยอนาคตตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดของผูบริโภคตอผักปลอดสารพิษ ในเขตตําบลคลอง
โยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สวนประสมการตลาดของผูบริโภคตอผักปลอดสารพิษ ในเขตตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปที่ซื้อผักปลอดสารพิษใน
รานคาจําหนายผักปลอดสารพิษ และรานคาปลีกยุคใหม (Modern Trade) เขตตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ซึ่งไมสามารถทราบจํานวนที่แทจริงของประชากรได ดังนั้น การกําหนดขนาดของจํานวนตัวอยาง (Sample Size) ที่
ไดมาจากการคํานวณของคอแครน (Cochran) โดยใชการสุมตัวอยางแบบที่ไมทราบขนาดที่แทจริงของประชากร และคาดวา
ขนาดของประชากรมีขนาดใหญมาก (กัลยา วานิชบัญชา, 2546: 13) ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการแทนคาจะได
ขนาดกลุมตัวอยางอยางนอยเทากับ 382 ตัวอยาง ผูวิจัยจึงกําหนดจํานวนตัวอยางและรวบรวมเก็บตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 400
ตัวอยาง
2. วิธีเก็บขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้จาก 2 แหลง คือ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่ไดจากการ
ใชแบบสอบถาม และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการคนควาหาขอมูลจากเอกสาร วารสารที่สามารถอางอิงได
ผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับการสุมกลุมตัวอยาง (Sampling) ในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi
Stage Sampling Method) โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และจัดสรรกลุมตัวอยางตามสัดสวน
ตามชั้นภูมิ (Proportional Allocation) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แบงกลุมประชากรที่ศึกษาออกเปนกลุมยอย ๆ โดยใชลักษณะทางภูมิศาสตรตามเขตพื้นที่การปกครอง
ของเขตตําบลคลองโยง อํ าเภอพุ ท ธมณฑล จั ง หวัด นครปฐม ตามเกณฑ การแบง เขตการปกครองของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ขั้นตอนที่ 2 หาจํานวนรานคาจําหนายผักปลอดสารพิษ และรานคาปลีกยุคใหม (Modern Trade) ในเขตตําบล
คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบดวย เทสโก-โลตัส, ทอปส ซุปเปอรมารเกต, บิ๊กซี, ฟูดแลนด, เดอะ
มอลล, แมคโคร และอื่นๆ รวมจํานวนรานคาทั้งหมดที่จําหนายผักปลอดสารพิษในเขตตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
ขั้นตอนที่ 3 ในแตละเขตใชการสุมตัวอยางแบบสัดสวน (Proportional Allocation) โดยนําจํานวนตัวอยาง 400
ตัวอยาง มาหาสัดสวนในแตละเขตตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3. สถิติที่ใชวิเคราะห
การวิเ คราะหข อมู ลครั้ง นี้ ผูวิจัย ได กําหนดเกณฑใ นการแปลความหมายและวิเ คราะหข อมู ลโดยใช สถิ ติเ พื่อการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เปนการอธิบายขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการ
ซื้อผักปลอดสารพิษ โดยนํามาแจกแจงจานวนความถี่ (Frequency) ค ารอยละ (Percentage) ขอมูลระดั บความคิดเห็ น
เกี่ย วกั บส วนประสมการตลาดของผู บริ โภคที่มี ตอผักปลอดสารพิ ษ จํานวน 4 ดาน ไดแ ก ดานผลิต ภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจาหนาย และดานการสงเสริมการตลาด โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D)
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองกลุม
โดยใชสถิติทดสอบคาที (Independent Sample t-test) และ One-Way ANOVA ในการหาความแตกตางของคาเฉลี่ยที่
มากกวา 2 กลุม โดยหากพบความแตกตางจึงทําการทดสอบตอดวยวิธี Least-Significant Different (LSD) เพื่อหาวาตัวแปร
คูใด ที่มีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
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ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดของผูบริโภคตอผักปลอดสารพิษ ในเขต
ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหานอยที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ /
สินคา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.62) รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ยเทากับ 4.58) ดานการสงเสริมการตลาด
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.10) และดานราคา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.07) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดของผูบริโภคตอผักปลอดสารพิษ
สวนประสมการตลาดของผูบริโภคตอ
ผักปลอดสารพิษ
1. ดานผลิตภัณฑ/สินคา
2. ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานการสงเสริมการตลาด
เฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.37
0.31
0.38
0.29
0.28

คาเฉลี่ย
4.62
4.07
4.58
4.10
4.38

(n=400)
แปลผล
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการบริโ ภคผั กปลอดสารพิษและระดับความคิ ดเห็ นเกี่ย วกับ สวนประสม
การตลาดของผูบริโภคตอผักปลอดสารพิษ ในเขตตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล พบวา อาชีพของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันมีความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 รายไดของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันมีจํานวนเงินที่จายตอครั้งในการซื้อผักปลอดสารพิษแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อายุและการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอผักปลอดสารพิษแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 2,
3 และ 4
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความถี่ในการซื้อจําแนกตามขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ความถี่ในการซื้อ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป
21 – 40 ป
41 – 60 ป
มากกวา 60 ป
สถานภาพ
โสด
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(n=400)

x

S.D.

t/F

P

3.43
3.34

1.95
2.06

0.418

0.676

3.35
3.05
3.36
3.21

2.02
1.01
0.98
2.05

0.213

0.782

3.27

1.03

0.105

0.895

ความถี่ในการซื้อ

t/F

P

3.35
3.38

S.D.
1.01
2.02

3.24
3.15
2.98

1.15
1.98
1.58

0.125

0.775

4.95
3.22
3.17
3.05
3.01

2.01
1.85
1.75
2.02
1.88

0.895

0.027*

3.25
3.20
3.37

1.58
1.89
2.01

0.125

0.776

3.54
3.35
3.37

2.01
2.22
1.89

0.149

0.724

x

สมรส
หยาราง/แยกกันอยู
การศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป
อาชีพ
รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
เจาของกิจการหรือคาขาย
นักเรียนหรือนักศึกษา
อื่นๆ (แมบาน,ขาราชการเกษียณ)
รายได
ต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน
10,000 – 30,000 บาทตอเดือน
มากกวา 30,000 บาทตอเดือน
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
1 – 2 คน
3 – 4 คน
มากกวา 4 คนขึ้นไป

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแตกตางของจํานวนเงินที่จายตอครั้งในการซื้อจําแนกตามขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวนเงินที่จายตอครั้งในการซื้อ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป
21 – 40 ป
41 – 60 ป
มากกวา 60 ป
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยาราง/แยกกันอยู
การศึกษา
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(n=400)

x

S.D.

t/F

P

74.44
73.02

36.47
42.11

0.274

0.784

72.62
71.37
71.19
79.50

43.27
32.21
41.54
67.84

0.371

0.830

73.31
75.08
72.25

47.43
58.15
42.09

0.101

0.904

จํานวนเงินที่จายตอครั้งในการซื้อ
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป
อาชีพ
รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
เจาของกิจการหรือคาขาย
นักเรียนหรือนักศึกษา
อืน่ ๆ (แมบาน,ขาราชการเกษียณ)
รายได
ต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน
10,000 – 30,000 บาทตอเดือน
มากกวา 30,000 บาทตอเดือน
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
1 – 2 คน
3 – 4 คน
มากกวา 4 คนขึ้นไป

71.06
69.85
73.75

S.D.
53.57
45.37
48.75

t/F
0.220

P
0.680

74.58
72.25
74.63
71.50
74.11

56.59
72.07
49.22
44.17
53.48

0.061

0.993

72.18
73.70
152.52

41.15
38.85
79.34

0.825

0.014*

67.38
71.25
70.25

35.22
42.25
37.25

0.478

0.542

x

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอผักปลอดสารพิษ
จําแนกตามขอมูลปจจัยสวนบุคคล
(n=400)
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดทีม่ ีตอ
S.D.
t/F
P
x
ผักปลอดสารพิษ
เพศ
ชาย
4.38
0.47
1.426
0.155
หญิง
4.30
0.56
อายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป
21 – 40 ป
41 – 60 ป
มากกวา 60 ป
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยาราง/แยกกันอยู
การศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี

1100

3.96
4.16
4.26
4.29

0.68
0.49
0.37
0.49

2.651

0.023*

4.32
4.29
4.35

0.52
0.57
0.43

3.339

0.115

3.91

0.60

2.680

0.037*

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดทีม่ ีตอ
ผักปลอดสารพิษ
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป
อาชีพ
รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
เจาของกิจการหรือคาขาย
นักเรียนหรือนักศึกษา
อื่นๆ (แมบาน,ขาราชการเกษียณ)
รายได
ต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน
10,000 – 30,000 บาทตอเดือน
มากกวา 30,000 บาทตอเดือน
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
1 – 2 คน
3 – 4 คน
มากกวา 4 คนขึ้นไป

x

S.D.

t/F

P

4.35
4.39

0.65
0.51

4.26
4.21
4.31
4.32
4.28

0.52
0.52
0.46
0.53
0.47

1.804

0.127

4.25
4.24
4.31

0.55
0.48
0.50

1.666

0.190

4.18
4.24
4.28

0.57
0.50
0.50

0.767

0.465

สรุปและอภิปรายผล
จากการสํารวจและวิเ คราะห “สวนประสมทางการตลาดและพฤติ กรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ : กรณีศึกษา
ชุมชนคลองโยง ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. ป จจั ยด านผลิ ตภั ณฑ /สิ นค า จากการวิจัยพบว า ผูต อบแบบสอบถามระดั บความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับ สวนประสม
การตลาดของผูบริโภคตอผักปลอดสารพิษอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากผักมีหลายชนิดใหเลือก คํานึงถึงความปลอดภัยจาก
การบริโภค คํานึงถึงประโยชนที่ไดรับจากการบริโภค คํานึงถึงแหลงผลิตผักปลอดสารพิษเปนพิเศษ ดูจากลักษณะภายนอก
เชน มีความสด สวยงาม สีสัน นารับประทาน คํานึงถึงตรายี่หอ ของผักปลอดสารพิษเปนพิเศษ คํานึงถึงรสชาติ ของผักปลอด
สารพิษเปนพิเศษ และบรรจุภัณฑที่สะดวกในการนํากลับที่พัก โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วารุณี
จืนศร (2554) เรื่อง ปจจัยที่ใ ชในการตั ดสินใจซื้อผั กปลอดสารพิษของผูบ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบวา ปจจั ยดาน
ผลิตภัณฑเปนปจจัยหนึ่งที่ผูบริโภคใหความสําคัญโดยรวมในระดับมากที่สุด และไมสอดคลองกับงานวิจัยของธัญพิชชา ชัย
ชนะ (2551) เรื่อง ป จจัยทางการตลาดที่มีค วามสําคัญตอการตัดสินใจซื้อผั กปลอดสารพิษของผูบริ โภคในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ที่พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสําคัญอยูในระดับมาก
2. ปจจัยดานราคา จากการวิจัย พบวา มีหลายระดับราคาใหเลือก ราคาที่เหมาะสม ไมสูงเกินไป ใกลเคียงกับราคา
ตลาด มีปายแสดงราคาชัดเจน และราคาคงที่ไมคอยเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยูในระดับมาก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบังอร สุขจันทร (2546 : บทคัดยอ) เรื่องวารุณี จืนศร (2554) เรื่อง ปจจัยที่ใชในการ
ตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา ปจจัยดานราคาเปนปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญโดยรวมในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของธัญพิชชา ชัยชนะ (2551) เรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่
มีความสําคัญ ตอการตัดสินใจซื้อผั กปลอดสารพิษของผูบริโ ภคในเขตอําเภอเมื อง จั งหวัด ชลบุรี ที่พบว า ปจจั ยดานราคามี
ความสําคัญอยูในระดับมาก
3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จากการวิจัย พบวา รานคาที่จําหนายมีชื่อเสียงนาเชื่อถือ มีความคุ นเคยกับ
รานค าที่จําหน าย มี สถานที่ จอดรถสะดวก และช วงเวลาเป ด -ป ด รานมีค วามเหมาะสม โดยรวมอยูใ นระดั บมากที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคล องกับ งานวิจัย ของ วารุ ณี จื นศร (2554) เรื่ อง ปจจัย ที่ ใช ในการตั ดสิ นใจซื้อผักปลอดสารพิ ษของผู บ ริโ ภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบวา ที่พบวาปจจัยดานชองทางการจัดจํ าหนายเปนปจ จัยที่มีผลต อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษใน
ระดับมากที่สุด และไมสอดคลองกับงานวิจัยของธัญพิชชา ชัยชนะ (2551) เรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการ
ตัด สินใจซื้ อผั กปลอดสารพิษของผู บ ริโ ภคในเขตอํ าเภอเมือง จัง หวัด ชลบุ รี ที่พ บวา ป จจัย ดานช องทางการจัด จํ าหนายมี
ความสําคัญอยูในระดับมาก
4. ปจจัยดานการสง เสริมการตลาด จากการวิจัย พบว า มีการใหความรวมมือทางสังคม มีการลดราคาผักปลอด
สารพิษในบางโอกาส มีปายโฆษณาเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษภายในราน มีพนักงานคอยใหคําแนะนํา
โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบังอร สุขจันทร (2546 : บทคัดยอ) เรื่องวารุณี จืนศร (2554)
เรื่ อง ป จจั ยที่ ใช ในการตัด สินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู บริ โ ภคในเขตกรุง เทพมหานคร ที่ พบวา ป จจัย ดานการสง เสริ ม
การตลาดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของธัญพิช
ชา ชัยชนะ (2551) เรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี ที่พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีความสําคัญอยูในระดับมาก
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา รายไดสงผลใหการบริโภคผักปลอดสารพิษแตกตางกัน และอายุสงผลใหระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอผักปลอดสารพิษแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฬุริยา สิริ
ภัทรไพศาล (2550) เรื่อง ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค และแนวโนมการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในซุปอรมาร
มาเกต เขตกรุงเทพมหานคร อาจกลาวไดวาพฤติกรรมการซื้อผักปลอดสารพิษมีผลมาจากปจจัยดานคุณลักษณะของบุคคล
ไดแก อาชีพ และรายได ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูที่มีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดมากกวา 30,000
บาท มีความใสใจตอสุขภาพและสามารถเลือกซื้อผักปลอดสารพิษไดอยางสะดวกจากชองทางการจัดจําหนายที่ทําใหสามารถ
เลือกซื้อไดอยางสะดวกสบาย โดยผูที่คาขายหรือทําธุรกิจสวนตัวอาจจะมีเวลาจํากัดในการเลือกซื้ออาหาร และผูที่มีรายได
นอยสงผลใหความถี่ในการซื้อลดลง นอกจากนี้ อายุและการศึกษายังสงผลตอระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม
การตลาดที่มีตอผักปลอดสารพิษ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 20 ป และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูง
กวาปริญญาตรี เปนผูที่มี รายไดและรับ ทราบขอมูลผั กปลอดสารพิษ มีภ าวการณ ประเมินเพื่ อเลือกซื้อผั กโดยพิจารณาจาก
คุณภาพสิ นคาและความปลอดภั ย จึง ให ความสําคั ญ ตอป จจัย ส วนประสบการตลาดมากกว าผู ที่ มี อายุ ต่ํ ากว า 20 ปแ ละมี
การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี
ขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลของผูประกอบการที่จําหนายผักปลอดสารพิษผูบริโภคในเขตตําบล
คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของผูบริโภคหรือลูกคาที่มีความแตกตางตามขอมูล
ปจจัยสวนบุคคล ผลการวิจัยนํามาเปนขอมูลในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดการบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ
และสามารถแขงขันในตลาดและมีสวนแบงการตลาดมากขึ้น ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชสรุปเปนขอ ๆ
ไดดังนี้
1. ผูบริโภคผักปลอดสารพิษ ในเขตตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ
อยูในชวง 21 – 40 ป และเปนโสด นอกจากนี้ผูบริโภคสวนใหญจบปริญญาตรี มีอาชีพเจาของกิจการหรือคาขาย มีรายได
10,000 – 30,000 บาทตอเดือน และสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน ขอมูลสวนบุคคลเหลานี้เปนลูกคาเปาหมาย
อันดับหนึ่ง ดังนั้นผูประกอบการยังตองมองกลุมลูกคานอกเหนือจากที่กลาวขางตนเพื่อขยายฐานผูบริโภคใหขยายเพิ่มมากขึ้น
จากเดิม
2. รานคาที่จําหนายผัดปลอดสารพิษ ตองยึดจุดแข็งเปนจุดขายทางดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนาย
เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัยจากการบริโภค คํานึงถึงประโยชนที่ไดรับจากการบริโภค คํานึงถึงแหลงผลิตผักปลอดสารพิษเปน
พิเศษ ดูจากลักษณะภายนอก เชน มีความสด สวยงาม สีสันนารับประทาน คํานึงถึงตรายี่หอ ของผักปลอดสารพิษเปนพิเศษ
คํานึงถึงรสชาติของผักปลอดสารพิษเปนพิเศษ และบรรจุภัณฑที่สะดวกในการนํากลับที่พัก รวมถึงความสะอาดของสถานที่จัด
จําหนาย และเขาถึงผูบริโภคไดงา ย มีชวงเวลาเปดปดที่เหมาะสม เนื่องจากผลการวิจัยผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุด ดังนั้นผูประกอบการตองรักษาระดับหรือหาแนวทางที่เปนสิ่งจูงใจใหผูบริโภคมีความพึงพออยูตลอดเวลา
3. รานคาที่จําหนายผัดปลอดสารพิษ ตองเพิ่มจุดแข็งทางดานราคาและดานการสงเสริมการตลาด เนื่องจากผูบริโภค
ใหความสํ าคัญอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูประกอบการตองพิจารณาในเรื่องความเหมาะสมของราคาไมใ หสูงจนเกิ น ไป และ
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ใกล เคี ยงกับ ราคาตลาด เพิ่ม การโฆษณาเกี่ ยวกับ ผักปลอดสารพิ ษภายในราน และมี รายกงานลดราคาในบางโอกาส เพื่ อ
ยกระดั บความสําคั ญดานปจจัย สวนประสมการตลาดของผูบริ โภคต อผักปลอดสารพิษ ในเขตตําบลคลองโยง อําเภอพุท ธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มี วัต ถุประสงคเ พื่อศึกษาอั ลกอริทึ มในการสร างโมเดลสนับ สนุ นการตั ดสินใจเลือกสถานที่ท องเที่ย วใน
จังหวัดเลย และเพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลย ในกระบวนการวิจัยได
นําอัลกอริทึมตนไมตัดสินใจ (Decision tree) และ Naïve Bays ชวยจําแนกขอมูลปจจัยที่สงผลใหนักทองเที่ยวตัดสินใจมา
เที่ยวจังหวัดเลย ซึ่งผูวิจัยไดทําการลงพื้นที่เก็บขอมูลนักทองเที่ยว ใน 4 อําเภอ คือ อําเภอเมืองเลย อําเภอเชียงคาน อําเภอภู
เรือ และอําเภอดานซาย โดยใชแบบสํารวจขอมูลที่ประกอบดวย งบประมาณ ระยะเวลา จํานวนสมาชิก การเดินทาง ประเภท
สถานที่ และที่พัก ที่เปนปจจัยทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวในแตละอําเภอ สามารถเก็บขอมูลไดทั้งหมด 524 ระเบียน
จากการทดลองวิ จัย ปรากฎว าอั ลกอริ ทึม ตนไม ตัด สินใจ C4.5 (J48) สามารถจําแนกข อมู ลไดถู กต องคิด เป นร อยละ 92.9
อัลกอริทึม Naïve Bays สามารถจําแนกขอมูลไดถูกตองคิดเปนรอยละ 87.8 ดังนั้นในการพัฒนาโปรแกรมจึงไดนําโมเดล
อัลกอริทึมตนไมตัดสินใจ C4.5 (J48) เปนตนแบบสําหรับพัฒนาโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยว
ในจั ง หวั ดเลย และจากการศึกษาวิ จัย ผูวิจัย คาดหวั ง ว างานวิ จัย นี้ จะเป นทางเลือกในการช วยสนั บ สนุ นการตั ดสิ นใจของ
นักทองเที่ยวที่จะวางแผนการเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเลยตอไป
คําสําคัญ: เหมืองขอมูลตนไมตัดสินใจ, Naïve Bayes, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
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Abstract
The purposes of this study were to explore the algorithm in modeling supporting decision making
in choices of tourist attraction in Loei Province, and to develop a program to support decision making in
selecting tourist attraction when visiting Loei Province. The Decision Tree and Naive Bays Algorithm were
used in data analysis to classify the factors affecting decision making of tourists in traveling in Loei
Province. Data was collected from 4 main tourist destination districts in Loei Province; Muang Loei District,
Chiang Kan District, Phu-roei District, and Dan-sai District. 524 questionnaires were distributed and
collected. The questions in the questionnaires aimed to gather the following information, which can
affect the participant's decision in choosing where to travel in Loei Province; an amount of budget,
duration of traveling, number of travelers on a trip, transportation, types and a location of
accommodation. The results of the study showed that Decision Tree algorithm C4.5 (J48) efficiently
classified the information at 92.9, and the results from Naive Bays Algorithm properly classified the
information accounted for 87.8%. Therefore, Decision Tree algorithm model C4.5 (J48) was used as a
model in developing a program to support decision making in choices of tourist when visiting Loei
Province. The researchers hope that this study could be helpful for tourists in making their choices for
traveling in Loei, or for an organization in Loei to design a traveling plan for visitors.
Keywords: Data Mining, Decision Tree, Naïve Bayes, Decision Support Systems
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บทนํา
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. โดยสํานักงานพื้นที่
พิ เ ศษเลย (อพท.5) เป ด แผนส ง เสริ ม การท องเที่ ย วป 2559 ชู 3 แนวทางมุ ง สู วิสั ย ทั ศ น “เมื องน าพั กผ อนและเรี ย นรู
ประสบการณทองเที่ยวเชิงนิเวศ เอกลักษณวัฒนธรรมทองถิน่ การพัฒนาที่ยั่งยืนสูคุณภาพระดับสากล” จากแนวนโยบายของ
การทองเที่ยวจังหวัดเลย จะเห็นไดวาเปนที่สนใจของทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังเปนการสรางรายไดใหกับประชาชน เปน
การประชาสัมพันธเศรษฐกิจ สําหรับสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากที่สุดของจังหวัดเลย เชน อุทยานแหงชาติภูเรือ วัด
สมเด็จภูเรือมิ่งเมือง วนอุทยานภูบอบิด พระธาตุศรีสองรัก วัดปาเนรมิตวิปสสนาราม พิพิธภัณฑพื้นบานผีตาโขน ภูลมโล ถนน
คนเดิน – เชียงคาน แกงคุดคู ภูทอก หมูบานวัฒนธรรมไทดํา ฯลฯ อําเภอที่มีนักทองเที่ยวใหความสนใจมากที่สุด เชน อําเภอ
เชียงคาน อําเภอเมืองเลย อําเภอภูเรือ และอําเภอดานซาย สําหรับรูปแบบการทองเที่ยวของจังหวัดเลยโดยสวนใหญแล ว
จังหวัดเลยเปนจังหวัดที่มีภูเขาลอมรอบ ดังนั้นสถานที่ทองเที่ยวโดยสวนใหญจึงเปนปา ภูเขา ธรรมชาติ นอกจากนี้แลวจังหวัด
เลยยังขึ้นชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรม จึงทําใหมีนักทองเที่ยว คณะทัวร เดินทางมาเที่ยวเยี่ยมชมวัด วิธีความเปนอยูของชาวบาน
เชน ถนนคนเดิน – เชียงคาน หมูบ านวัฒนธรรมไทดํา พิ พิธภัณฑ พื้นบานผีตาโขน เปนตน แต การทองเที่ยวในจังหวัดเลย
สถานที่ทองเที่ยวโดยสวนใหญแลวจะอยูตามอําเภอทําใหนักทองเที่ยวตองวางแผนการเดินทางเปนอยางดี หากมีระยะเวลา
และทรัพยากรที่จํากัดแลว ยอมสงผลใหนักทองเที่ยวตัดสินใจลําบากในการที่จะเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเลย
จากปญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงไดศึกษาอัลกอริทึมตนไมตัดสินใจ และ Naïve Bayes เพื่อนํามาใชในการสราง
โมเดล ในคนหาอัลกอริทึมที่มีความเหมาะสมกับการจําแนกขอมูลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวมากที่สุด ผูวิจัย
จึงไดทําการสํารวจข อมู ลจากนักทองเที่ย วที่เ ดินทางมาเที่ยวในแตละสถานที่ ของแตล ะอําเภอ รวบรวมข อมูล มาวิ เคราะห
จําแนกขอมูลดวยอัลกอริทึมทางปญญาประดิษฐ ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพความถูกตองในจําแนกขอมูลปจจัยที่สงผล
ตอการเลื อกสถานที่ ท องเที่ย วของนั กทองเที่ย วในการตั ด สิ นใจมาเที่ ย วในแต ล ะสถานที่นั้นๆ เพื่ อเป นอีกทางเลื อกให กับ
นักทองเที่ยวที่สนใจวางแผนมาเที่ยวที่จังหวัดเลย
ดังนั้นโปรแกรมที่ไดจะสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดโดย ชวยใหนักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวในจังหวัด
เลยสามารถวางแผนและตัดสินใจมาเที่ยวจังหวัดเลยไดสะดวกยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัลกอริทึมที่มีความเหมาะสมกับการจําแนกขอมูลปจจัยที่สงผลใหนักทองเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวใน
จังหวัดเลย จากอัลกอริทึมตนไมการตัดสินใจ และ Naïve Bayesในการสรางโมเดล (Model)
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลย
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลยขั้นตอนในการวิจัยไดแบงออกเปน4
ขั้นตอนคือ แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรม การเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูลดวยอัลกอริทึม และการพัฒนาโปรแกรม
1.แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรม
1.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
1.2 อัลกอริทึมตนไมตัดสินใจ (Decision Tree)
เทคนิคตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) คือ แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อการหาทางเลือกที่ดีที่สุดโดยการ
นําขอมูลมาสรางแบบจําลองการพยากรณใ นรูป แบบของโครงสรางต นไม ซึ่ งมี การเรียนรู ขอมู ลแบบมีผูสอน (Supervised
Learning) สามารถสรางแบบจําลองการจั ด หมวดหมู (Clustering) ได จากกลุ ม ตัวอย างของข อมู ล ที่กําหนดไวล วงหน า
(Training Data) ไดโดยอัตโนมัติและสามารถพยากรณกลุมของรายการที่ยังไมเคยนํามาจัดหมวดหมูไดอีกดวย โดยปกติ มัก
ประกอบดวยกฎในรูปแบบ “ถา เงื่อนไข แลว ผลลัพธ” เชน
“If Income = High and Married = No THEN Risk = Poor”
“If Income = High and Married = Yes THEN Risk = Good”
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1.2.1 สวนประกอบของตนไมตัดสินใจ ประกอบไปดวย
1.2.1.1โหนด (Node) คือคุณสมบัติ ตางๆ เปน จุดที่ แยกข อมูลว าจะใหไปทิ ศทางใดซึ่ งโหนดที่อยู สูงสุ ด
เรียกวา โหนดราก (Root Node)
1.2.1.2กิ่ง (Branch) คือคุ ณสมบั ติข องคุ ณสมบั ติ ในโหนดที่ แตกออกมา โดยจํ านวนของกิ่ งจะเท ากั บ
คุณสมบัติของโหนด
1.2.1.3ใบ (Leaf) คือกลุมของผลลัพธในการแยกขอมูลโดยสามารถแสดงสวนประกอบของตนไมตัดสินใจ
1.3 อัลกอริทึม Naïve Bayes
Naïve Bayes เปนเครื่ องจักรการเรียนรูที่อาศัยหลักการความนาจะเปน (Probability) ตามทฤษฎีของเบย
(Bayes’ Theorem) ซึ่งมีอัลกอริทึมที่ไมซับซอน เปนขั้นตอนวิธีในการจําแนกขอมูล โดยการเรียนรูปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนํามา
สรางเงื่อนไขการจําแนกขอมูลใหม เปนการจําแนกขอมูล โดยการใชความนาจะเปนตามสมมุ ติฐานที่ ตั้งใหกับข อมูล จากการ
คํานวณตัวอยางที่ใหมที่ไดจะถูกนํามาปรับแจกแจง ซึ่งมีผลตอการเพิ่มหรือลดความนาจะเปนของขอมูล ขอมูลใหมที่เกิดขึ้น
และตัวแบบที่ตั้งไวใหกับขอมูลจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามขอมูลใหมโดยผนวกกับขอมูลที่มีอยู
หลั กการของ Naïve Bayes ใช การคํานวณหาความนาจะเป นซึ่ งถู กใช ในการทํ านายผลเปนเทคนิ คในการ
แกปญหาแบบการจําแนกประเภทที่สามารถคาดการณผลลัพธได และจะทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเพื่อใช
ในการสรางเงื่อนไขความนาจะเปนสําหรับแตละความสัมพันธ Naïve Bayes เปนวิธีจําแนกประเภทขอมูลที่มีประสิทธิภาพ มี
อัลกอริทึมในการทํางานที่ไมซับซอน เหมาะกับกรณีของเซตตัวอยางที่มีจํานวนมาก และคุณสมบัติ (Attribute) ของตัวอยาง
ไมขึ้นตอกันโดยกําหนดใหความนาจะเปนของขอมูล
1.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ชณัฐดาภรณ เย็นประเสริฐ (2557) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความแมนยําการพยากรณสถานะการชําระหนี้
ของลูกหนี้โดยใชเทคนิคการถดถอยโลจิ สติก นาอีฟเบย และตนไม ตัดสินใจซึ่งมี การคั ดเลือกคุณลักษณะของชุดขอมูลดวย
เทคนิคอัตราขยาย (Information Gain) สวนเกณฑเปรียบเทียบความแมนยําในการพยากรณใชคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
สัม พั ท ธ ค าความแตกต างระหว างค าจริ ง และค าที่ ป ระมาณได จากแบบจํ าลอง ข อมู ล ที่ ใช ใ นการวิ จัย คื อ ข อมู ล ประวั ติ
สถานะการชําระหนี้ ของลูกหนี้จากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ซึ่งเปนขอมูลในชวงป พ.ศ. 2556 จํานวน 392 ขอมูล ผลลัพธจาก
วิธีการพยากรณความแมนยําของสถานะการชําระหนี้ของลูกคา พบวา เทคนิคตนไมตัดสินใจ มีความแมนยําเทากับ 89.80%
มัล ลิกา หอทอง (2556) ได ศึกษาระบบสนับ สนุ นการตัด สินใจเพื่อเลื อกซื้อหุนโดยวิ เ คราะหป จจั ยพื้ นฐาน
งานวิจัย นี้เ สนอระบบการวิเ คราะหง บการเงินผ านการวิ เคราะห แบบอัต ราส วนการเงิ นซึ่ง ถื อเป นป จจัย พื้ นฐานในการวั ด
สถานภาพทางการเงิน และประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจขององคกร เพื่อเปนขอมูลในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย โดยใช
เทคนิค ตนไมตั ดสินใจสรางโครงสร าง เงื่ อนไขการตัดสิ นใจจากความสัม พันธ ของกฎอัต ราสวนงบการเงิ น ซึ่ งสามารถแยก
ประเภทปจจัยการตัดสินใจได 2 ประเภท คือปจจัยดานคุณภาพและปจจัยดานราคา แสดงผลรายงานการวิเคราะห ในรูปแบบ
จินตภาพ ผลการวิจัยพบวา โครงสรางตนไมตัดสินใจดานปจจัยคุณภาพมีคาความถูกตองรอยละ 97.65
สุรีพร ปาตะ (2557) ไดศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจออนไลนสําหรับการเลือก สาขาวิชาของนักเรียน
โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยโดย ประยุกตตนไมตัดสินใจแบบเจสี่สิบแปด โดยใช ชุดขอมู ลของนักเรียนที่เคยศึกษาใน
โรงเรียนปรินสรอยแยลส วิทยาลัยและไดศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยการปรับคาพารามิเตอรของ
ตนไมตัดสินใจวิธีเจสี่สิบแปดประกอบการทดลองเชน พารามิเตอร U การสรางตัวแบบโครงสรางตนไมตัดสินใจดวยวิธีไมตัดกิ่ง
ซึง่ ใหคาความแมนยํารอยละ 75.39 และวิธีตัดกิ่งใหคาความแมนยํารอยละ 75.58 จากผลการทดลองสามารถสรุปไดวาการ
กําหนดพารามิเตอร [-U, -M, 1, -C , 0.25] ใหคาความแมนยําสูงสุดคือรอยละ 88.86 และสามารถนําตัวแบบที่ไดนี้ไปใชกับ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจออนไลนสําหรับนักเรียนโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยที่จะศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เพื่อเปนการแนะแนวทางการศึกษาตอ
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 ออกแบบสอบถามขอมูลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลย โดยใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ กรรมการสอบโครงงาน ชวยตรวจสอบขอมูล กอนออกแบบสอบถาม ขอมูลที่ใชในการสรางโมเดลการจําแนกขอมูล
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ปจจัยที่สงผลใหนักทองเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวในจังหวัดเลย ผูวิจัยไดลงพื้นที่ในการจัดเตรียมขอมูลเพื่อใชในการสรางโมเดล
และทดสอบอั ล กอริทึ ม มี ร ายละเอีย ดในการจัด เก็ บ ขอมูล ตามป จจั ยที่ ส งผลต อการตัด สินใจมาเที่ ยวในจั งหวั ดเลย ได แ ก
งบประมาณ, ระยะเวลา, จํานวนสมาชิก, การเดินทาง,ลักษณะการทองเที่ยว และที่พัก โดยใชแบบสอบถามในการสํารวจเก็บ
ขอมูล ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แบบสอบถามขอมูลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลย
2.2 ผลการลงพื้นที่เก็บขอมูล 4 อําเภอ คือ อําเภอเมืองเลย อําเภอเชียงคาน อําเภอภูเรือ และอําเภอดานซาย ผล
ปรากฎวาสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดทั้งหมด 524 ระเบียน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1ตัวอยางขอมูลปจจัยที่สงผลใหนักทองเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวในจังหวัดเลย จากขอมูล524 ระเบียน
Budget
Low
Medium
Low
Low
Low
Medium
Low
Medium
Low
Low
Low
Low

Time
Time2
Time3
Time2
Time1
Time1
Time3
Time2
Time3
Time2
Time2
Time2
Time1

Member
Backpack
Family
Backpack
Backpack
Backpack
Family
Backpack
Family
Family
Family
Family
Family

Travel
Bus
Car
Bus
Car
Car
Car
Bus
Car
Car
Car
Car
Car

Attraction
Culture
Culture
Culture
Forest Hills
ForestHills
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture

Place
Home Stay
Home Stay
Home Stay
Resort
Resort
Home Stay
Home Stay
Home Stay
Resort
Resort
Resort
Resort

Output
อําเภอเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน
อําเภอภูเรือ
อําเภอภูเรือ
อําเภอภูเรือ
อําเภอดานซาย

จากตารางที่ 1 สามารถอธิ บ ายข อมู ล ป จจั ย ที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจประกอบด วย 6 ป จจั ย ได แ ก Budget
(งบประมาณ), Time (ระยะเวลา),Member (จํานวนสมาชิก),Travel (การเดินทาง),Attraction (ลักษณะการทองเที่ยว) และ
Place (ที่พัก)
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3. การวิเคราะหขอมูลดวยอัลกอริทึม
กระบวนการในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดเลือกอัลกอริทึมสําหรับทดลองจําแนกขอมูลปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลย 2 อัลกอริทึม คือ ตนไมตัดสินใจ และ Naïve Bayes

ภาพที่ 2 กระบวนการดําเนินงานวิจัยโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลย
จากภาพที่ 2 ประกอบดวยขั้นตอนการสรางโมเดล 2 อัลกอริทึม สามารถอธิบายในแตละอัลกอริทึมไดดังตอไปนี้
3.1 ขั้นตอนการสรางโมเดลตนไมตัดสินใจ

ภาพที่ 3ขั้นตอนการสรางโมเดลตนไมตัดสินใจสําหรับการจําแนกขอมูลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวใน
จังหวัดเลย
จากภาพที่ 3สามารถอธิบายขั้นตอนการสรางโมเดลตนไมตัด สินใจได จากหลักการพื้นฐานของการสรางแผนภาพ
ตนไมตัดสินใจเปนการสรางตนไมจากบนลงลางเริ่มจากการสรางรากของตันไมแลวจึงแตกกิ่งไปจนถึงใบ โดยแสดงขั้นตอนการ
สรางแผนภาพตนไมตัดสินใจสําหรับการจําแนกขอมูลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 Data set ขอมูลสําหรับการจําแนกขอมูลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด
เลย ที่จัดเก็บขอมูลในรูปแบบ .csv
ขั้นตอนที่ 2 Data preprocessing การเตรียมขอมูลดวยกระบวนการตางๆ เพื่อทําใหขอมูลมีความพรอมสมบูรณ
มากที่สุดกอนนําไปทดสอบดวยอัลกอริทึม C4.5 เชนการรวมกลุมขอมูล การแทนคาขอมูลใหอยูใ นรูปแบบเดียวกัน เปนตน
ขั้นตอนที่ 3 Model และ Testing modelขั้นตอนการสรางโมเดลจะแบงขอมูลออกเปน 2 สวนคือ ขอมูลสําหรับ
การเรียนรู 70% คิดเปนจํานวน 367 ระเบียน และขอมูลสําหรับการทดสอบ 30 % คิดเปนจํานวน 157 ระเบียนของจํานวน
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ขอมูลทั้งหมด 524 ระเบียน หลังจากนั้นนําขอมูลมาทดสอบการจําแนกดวยอัลกอริทึมC4.5 แลวจะไดโมเดลตนไมตัดสินใจ
เพื่อนําไปวัดประสิทธิภาพการจําแนกขอมูลตอไปซึ่งในงานวิจัยไดมีการสรางตนไมตัดสินใจตามขั้นตอนตอไปนี้
1) ตนไมเริ่มตนโดยโหนดเดียวแสดงถึงชุดขอมูลเรียนรู(Training data set)
2) ถาขอมูลทั้งหมดอยูในกลุมเดียวกัน ใหโหนดนั้นเปนใบและตั้งชื่อแยกตามกลุมของขอมูลนั้น
3) ถาโหนดมีขอมูลหลายกลุมปะปนอยูจะตองวัดคาGainของแตละคุณลักษณะ (Attribute) เพื่อที่จะใช
เป นเกณฑ (Criterion) ในการคัด เลือกคุณลั กษณะที่ มี ความสามารถในการแบ ง ขอมู ลออกเป นกลุ มต างๆ ได ดี ที่สุ ด โดย
คุณลักษณะที่มี Gain มากที่สุดจะถูกเลือกใหเปนตัวทดสอบหรือคุณลักษณะที่ใชในการตัดสินใจโดยแสดงในรูปของโหนดบนตนไม
4) กิ่งของตนไมถูกสรางขึ้นจากคาตางๆ ที่เปนไปไดของโหนดทดสอบและขอมูลจะถูกแบงออกตามกิ่งตางๆ
ที่สรางขึ้น
5) ทําการวนซ้ําเพื่อหาคุณลักษณะที่มี Gain มากที่สุด สําหรับขอมูลที่ถูกแบงแยกออกมาในแตละกิ่งเพื่อ
นําคุณลั กษณะนี้ มาสร างเปนโหนดตัดสินใจตอไป โดยที่คุณลั กษณะที่ ถูกเลือกมาเปนโหนดแลวจะไมถู กเลือกมาอีกสําหรั บ
โหนดในระดับตอๆไป
6) ทําการวนซ้ําเพื่อแบงขอมูลและแตกกิ่งของตนไมไปเรื่อยๆโดยการวนซ้ําจะสิ้นสุดก็ตอเมื่อเงื่อนไขขอใด
ขอหนึ่งเปนจริง
ขั้นตอนที่ 4 การวัดประสิทธิภาพ ใช Cross-Validation ในการแบงขอมูลสําหรับนํามาทดสอบประสิทธิภาพของ
โมเดล หากผลการทดสอบประสิทธิภาพมีคานอยกวา 80 % จะตองมีการกลับเขาสูกระบวนการเตรียมขอมูลอีกครั้ง และหาก
ผลการทดสอบประสิทธิภาพโมเดลตนไมตัดสินใจมีคามากกวา 80 %จะเก็บผลการทดลองไปเปรียบเทียบกับอีกอัลกอริทึมเพื่อ
หาอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไปพัฒนาโปรแกรมตอไป

ภาพที่ 4แบบจําลองโมเดลตนไมตัดสินใจ C4.5 (J48)
3.2 การสรางโมเดล Naïve Bayes

ภาพที่ 5ภาพขั้นตอนการสรางโมเดลดวยNaïve Bayes สําหรับการจําแนกขอมูลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลย
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จากภาพที่ 5สามารถอธิบายขั้นตอนการสรางโมเดล Naïve Bayes ไดจากหลักการของ Naïve Bayes ใชการ
คํานวณหาความนาจะเปนซึ่งถูกใชในการทํานายผลเปนเทคนิคในการแกปญหาแบบการจําแนกประเภทที่สามารถคาดการณ
ผลลั พ ธ ไ ด มั นจะทํ าการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั นธ ร ะหว างตั วแปรเพื่ อใช ใ นการสรางเงื่ อนไขความน าจะเป นสํ าหรั บ แต ล ะ
ความสัมพันธ Naïve Bayes โดยแสดงขั้นตอนการสรางโมเดล Naïve Bayes สําหรับการจําแนกขอมูลปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 Data set ขอมูลสําหรับการจําแนกปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลย
จัดเก็บขอมูลในรูปแบบ .csv
ขั้นตอนที่ 2 Data preprocessing การเตรียมขอมูลดวยกระบวนการตางๆ เพื่อทําใหขอมูลมีความพรอมสมบูรณ
มากที่สุดกอนนําไปทดสอบดวยอัลกอริทึม Naïve Bayes เชนการรวมกลุมขอมูล การแทนคาขอมูลใหอยูในรูปแบบเดียวกัน
เปนตน
ขั้นตอนที่ 3 Model และ Testing model ขั้นตอนการสรางโมเดลจะแบงขอมูลออกเปน 2 สวนคือ ขอมูลสําหรับ
การเรียนรู 70% คิดเปนจํานวน 367 ระเบียน และขอมูลสําหรับการทดสอบ 30 % คิดเปนจํานวน 157 ระเบียนของจํานวน
ขอมูลทั้งหมด 524 ระเบียน หลังจากนั้นนําขอมูลมาทดสอบการจําแนกดวยอัลกอริทึม Naïve Bayes แลวจะไดโมเดล Naïve
Bayes เพื่ อนําไปวั ดประสิท ธิภาพการจําแนกขอมู ลตอไป ซึ่งในงานวิจัยได มีกระบวนการคํานวณของ Naïve Bayes ตาม
ขั้นตอนตอไปนี้
,

โดยที่

,…,

|

=

(1)

|

คือ คาความนาจะเปนของขอมูลที่ใหคลาส
|
คือ คาความนาจะเปนของขอมูลคุณลักษณะที่ มีคา และใหคลาส
, , … , | คือ คาความนาจะเปนของขอมูลทดสอบ(ที่มีคุณลักษณะ
จะใหคลาส

กลุม สําหรับขอมูลที่มีคุณสมบัติ ตัว
โดยที่ ∏ คือ ผลคุณของคา

|

={

,

,…,

}

หรือ ใชสัญลักษณวา

ทั้งหมด = 1, 2, 3, … ,

,

,

,…,

,…,

) ที่

|

และ = 1, 2, 3, … ,

กําหนดให แทนขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณการแจกแจงความนาจะเปนPosteriori Probability ของสมมุติฐาน
(ℎ| ) ตามทฤฎีของ Naïve Bayes ดังสมการที่ 2
ℎคือ
(ℎ| ) =

( |ℎ) (ℎ)
(2)
( )

คือ ความนาจะเปนกอนหนาของสมมุติฐาน ℎ
( ) คือ ความนาจะเปนกอนหนาของขอมูลชุดตัวอยาง
(ℎ| ) คือ ความนาจะเปนของ ℎเมื่อรู
( |ℎ) คือ ความนาจะเปนของ เมื่อรู ℎ
(ℎ)

ขั้นตอนที่ 4 การวัดประสิทธิภาพ ใช Cross-Validation ในการแบงขอมูลสําหรับนํามาทดสอบประสิทธิภาพของ
โมเดล หากผลการทดสอบประสิทธิภาพมีคานอยกวา 80 % จะตองมีการกลับเขาสูกระบวนการเตรียมขอมูลอีกครั้ง และหาก
ผลการทดสอบประสิทธิภาพโมเดลตนไมตัดสินใจมีคามากกวา 80 %จะเก็บผลการทดลองไปเปรียบเทียบกับอีกอัลกอริทึมเพื่อ
หาอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไปพัฒนาระบบตอไป
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ผลการวิจัย
จากการทดลองนําอัลกอริทึมตนไมตัดสินใจ C4.5 (J48) และ Naïve Bayes มาจําแนกขอมูลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลยไดผลการวิจัยดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิจัยการจําแนกขอมูลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลย
อัลกอริทึม
ผลการวัดประสิทธิภาพ
ตนไมตัดสินใจ C4.5 (J48)
92.9%
Naïve Bayes
87.8%
จากผลการวิ จัย สามารถเลื อกอั ล กอริ ทึ ม ที่ เ หมาะกั บ การจํ าแนกข อมู ล ป จจั ย ที่ มี ผ ลต อการตั ด สิ นใจเลื อกสถานที่
ทองเที่ยวในจังหวัดเลย คือ อัลกอริทึมตนไมตัดสินใจ C4.5 (J48) ซึ่งมีผลการวิจัยที่สามารถจําแนกขอมูลมีความถูกตองสูงสุด
คิด เป นรอยละ 92.9 ดัง นั้ นผู วิจัย จึง ไดนําโมเดลของอัล กอริ ทึม ต นไมตั ด สินใจ C4.5 (J48) มาใช ใ นการพั ฒนาโปรแกรม
สนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลยตอไป
4. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
เมื่อไดโมเดลตนไมตั ดสินใจ C4.5 (J48) ผูวิจัย ไดดําเนินการพั ฒนาโปรแกรมสนับสนุ นการตัดสิ นใจเลือกสถานที่
ทองเที่ยวในจังหวัดเลย ดังนี้

ภาพที่ 6ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลย
ไดดังนี้

จากภาพที่ 6สามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลย

ขั้นตอนที่ 1 Decision tree model เปนอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจําแนกขอมูลปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลยซึ่งไดจากการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 Development system เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่
ทองเที่ยวในจังหวัดเลย ประกอบดวย โปรแกรม WEKA 3.9 และโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015
ขั้นตอนที่ 3 Testing เปนการทดสอบความถูกตองแมนยําของโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่
ทองเที่ยวในจั งหวั ดเลย หากโปรแกรมมีความถูกตองนอยกวา 80 % ผู วิจัย จะต องกลับไปยังขั้ นตอนที่ 1 เพื่ อปรั บปรุ ง
กระบวนการวิจัย

1112

ขั้นตอนที่ 4 Decision support systems for select attractions in Loei province คือโปรแกรม
สนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลย ที่สามารถนําไปใหนักทองเที่ยวใชในการวางแผนการเดินทางและ
ตัดสินใจมาเที่ยว

ภาพที่ 7โปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลย

ภาพที่ 8ผลลัพธโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลย
สรุปและอภิปรายผล
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัลกอริทึมในการสรางโมเดลสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยว
จากขอมูลของนักทองเที่ยวที่เคยมาเที่ยวในจังหวัดเลย และเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวใน
จังหวัดเลย อัลกอริทึมที่ใชในงานวิจัยมี 2 อัลกอริทึม คือ ตนไมตัดสินใจ C4.5 (J48) และ Naïve Bayes สําหรับการสราง
โมเดล ขอมูลที่ใชในการวิจัยมีทั้งหมด 524 ระเบียน ผลปรากฎวาอัลกอริทึมตนไมตัดสินใจ C4.5 (J48) มีประสิทธิภาพในการ
จําแนกข อมูล ปจจั ยที่มี ผลต อการตัด สินใจเลื อกสถานที่ทองเที่ ยวในจัง หวัด เลยคิดเปนร อยละ 92.9 และอัลกอริทึ ม Naïve
Bayes คิดเปนรอยละ 87.8 ของขอมูลชุดทดสอบทั้งหมด 157 ระเบียน ทําใหผูวิจัยเลือกใชโมเดลอัลกอริทึมตนไมตัดสินใจ
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C4.5 (J48) ในการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลยประสิทธิภาพของโปรแกรมคิด
เปนรอยละ 96
ขอเสนอแนะ
เพื่ อให โ ปรแกรมสนั บ สนุ น การตั ด สิ นใจเลื อ กสถานที่ ท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด เลยโดยใช ต น ไม ตั ด สิ น ใจ(Decision
Tree)C4.5 (J48) มีประสิทธิภาพมากขึ้นผูวิจัยเห็นวาควรมีการปรับปรุงกระบวนการดังตอไปนี้
1.จํานวนขอมูลที่ใชในการสรางโมเดลยังมีปริมาณไมมากพอ ดังนั้นหากตองการใหโมเดลมีความถูกตองแมนยํา
มากยิ่งขึ้นควรจะเก็บขอมูลในปริมาณที่มากกวานี้ เพื่อใหอัลกอริทึมสามารถจําแนกขอมูลและสรางโมเดลที่มีประสิทธิภาพ
ตอไป
2.เพิ่ ม อั ล กอริ ทึ ม ในการสร างโมเดล เช น โครงข า ยประสาทเที ย ม เพื่ อให มี โ มเดลที่ ห ลากหลายในการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกขอมูลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเลย
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การพัฒนาสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต
เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน
นพพร ปงเมือง, พุฒิพงษ แสงนวลพันธุ, หริพล ธรรมนารักษ, และสมควร สงวนแพง
สาขาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย
email: noppon_21b@hotmail.com, puttipong_b@outlook.com, haripon_t@hotmail.com, tongtanghero@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกัน
ไฟฟาและการตอสายดิน สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่
เรียนโดยใชสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานอินเทอรเน็ต สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนโดยใชสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานอินเทอรเน็ต โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา ที่ เ รี ย นในรายวิ ช างานไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ บื้ อ งต น
ในภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ สื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบ
อินเทอรเน็ต ประกอบดวยเนื้อหา 2 เรื่อง คือ อุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบ
หลังเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนั กศึกษา การวิเคราะหขอมู ล โดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและ
การตอสายดิน ประกอบดวยเรื่องยอย คือ ฟวส สวิตซตัดวงจรอัตโนมัติ การต อสายดิน และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
คะแนนเฉลี่ ย หลั ง เรี ย นสู ง กว าคะแนนเฉลี่ ย ก อนเรี ย นอย างมี นัย สําคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และนักศึกษาที่เรียนโดยใชสื่อ
การเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ตมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก
คําสําคัญ: สื่ออินโฟกราฟก, บทเรียนผานระบบอินเทอรเน็ต, อุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน
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Development of Infographic Learning Media to Web - Based Instruction
Topic: Electrical Protection Devices and Grounding
Nopporn Pingmuang, Puttipong Sangnualphan, Haripon Thammanarak
and Somkuan Sanguanpang
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai
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Abstract
The purpose of this study was: 1) to develop infographic learning media to web-based
instruction, with topics for high vocational certificate students; 2) to study infographic learning media to
web-based instruction of achievement high vocational certificate students; and 3) satisfaction of students
using Infographic learning media to web-based instruction. The population used for this study consisted of
30 high vocational certificate at Phayao Technical College in electrical and basic electronic courses, in the
academic year 2016. The instrument was infographic learning media to web-based instruction, consisting
of 2 contents: electrical protection devices and grounding, pre- test, post- test and student satisfaction
survey. Data were analyzed by using mean, standard deviation and a t-test statistic.
The results showed that infographic learning media to web-based instruction average of
achievement in post-test was higher than the average of achievement pre- test, at the statistically
significant level of .05. The students’ opinions toward using the infographic learning media via internet
system were at a very “good” level
Keywords: Infographic Learning, Web-Based Instruction, Electrical Protection Devices and Grounding
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บทนํา
ในการจัดการเรียนการสอนมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เปนแนวทางในการจัดการศึกษา
ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินั้นไดกลาวถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตสื่อและพัฒนาแบบเรียน ตํารา
หนังสือทางวิชาการ สื่ อสิ่งพิมพ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยสถานศึกษาทุกระดับจึงจํ าเปนตองมีการจัดการศึกษาให
สอดคล องกั บ นโยบายดั ง กล าวที่ เ น นผู เ รีย นเป นสํ าคั ญ จึ ง จําเป นต องมี การพั ฒ นาการสอนให ส อดคล องกั บ การศึ กษาใน
ยุคปจจุบัน เพื่อใหผู เรีย นไดเ รียนรูตามความสามารถและรูปแบบการเรี ยนของแต ละบุค คลอี กทั้ง ยังสง เสริ ม ใหผู เรีย นได มี
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง [1] โดยในการศึกษาหาความรูนั้น มีความสําคัญอยางมาก ไมวาจะเปนการศึกษาหาความรูใน
ดานต าง ๆ เพื่อนําไปใช ในการทํางานหรือนําไปใช เป นข อมู ล อางอิ ง แม กระทั่ งการคนหาข อมู ลเพื่อไปใช ในการดํ ารงชี วิต
ซึ่งในปจจุบันองคความรูมีอยูหลากหลายรู ปแบบ ทั้งที่อยูในรูปของหนังสือ ตํารา การจดบันทึก เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กิจกรรม ซึ่งขอมูลส วนมากยัง ไมมี การจั ดระบบการเรี ยนรู ที่ถูกต อง เราจึงจําเปนตองมี การจัด ระบบการเรียนรู หรือพัฒนา
การเรียนรูใหทันกั บกระแสโลกาภิวัฒ นและความรู ในขณะที่รูปแบบการเรี ยนการสอนที่ผูสอนมีบทบาทนอยลงและเริ่มใช
เทคโนโลยี ม ากขึ้ น ทํ า ให รู ป แบบการเรี ย นที่ ใ ช ก ระดาษเปลี่ ย นไปในลั ก ษณะรู ป แบบสื่ อ ดิ จิ ทั ล ทั้ ง ที่ เ ป น ลั ก ษณะ
การใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ต เชน หนังสือหรือฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส รวมถึงบทเรียนผานระบบอินเทอรเน็ตที่ผูเรียน
สามารถเขาถึงไดตลอดเวลา และผูเรียนสามารถศึกษาจากแหลงการเรียนรูอื่น ๆ ที่มีบริการอยูบนเครือ ขายอินเทอรเน็ตนี้ได
ทันที ทําใหเกิดความหลากหลายในการเรียนรู เกิดการถายโอนความรูจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่งไดงายและรวดเร็ว [2]
สื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกหรืออินโฟกราฟกแอนิเมชัน จึงเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยทําใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูขอมูลไดงายและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งเปนศาสตรและศิลปแหงการสื่อสารในการเรียนรูเปนการนําขอมูลที่มีความซับซอนมา
จัดกระทําใหเขาใจไดงายยิ่งขึ้นและรวดเร็วดวยการใชภาพกราฟกที่สวยงามเปนตัวชวยในกระบวนการเรียนรูและชวยพัฒนา
ความคิด ในการสนับสนุ นการเรียนรูดวยตนเอง [3] ซึ่ งจากผลการวิจัยถึงอิท ธิพลของอินโฟกราฟกที่ มีตอการสื่อสาร พบว า
ขอมูลที่มีความซับซอนเชื่ อมโยงกับข อมูลหลายดาน การแปลงขอมูล สารสนเทศเปนภาพในรูปแบบอินโฟกราฟกจะชวยให
ผูเ รีย นมีค วามรู และเข าใจได เ ร็วขึ้ นและชั ด เจนขึ้นกว าการสื่อสารในรู ป แบบของตั วอักษรเพี ยงอยางเดี ยว อีกทั้ งผู เ รีย นมี
ความพึงพอใจในเชิงบวกอยูในระดับมากที่สุดอีกดวย [4] อีกทั้งทําใหเกิดความเขาใจไดงาย เนื่องจากผูเรียนยุคปจจุบันมีทักษะ
การอาน การทําความเขาใจและการรับรูขอมูลทางมัลติมีเดียไดดีกวาการอานหนังสือ การอานขอมูลมัลติมีเดียของคนรุนใหม
แตกตางจากเดิม คือ ตองอาศัยจินตนาการ การทําใหเห็นภาพสรางความนึกคิดประกอบกับความเขาใจในเนื้อหาของเรื่องที่
อานและสนุกสนาน อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถาม-ตอบ มีระบบประเมินผลตนเองไดทันที [3]
ดังนั้นการพัฒนาสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน
ในรายวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเ บื้องตน จึ งมีค วามสํ าคัญต อระบบการจัด การเรียนการสอนในสาขางานไฟฟ าเป น
อย า งยิ่ ง ในสภาพป จ จุ บั น เนื่ อ งจากเนื้ อ หาในรายวิ ช าดั ง กล า วได ร ะบุ เ นื้ อ หาที่ ผ สมผสานกั น ระหว า งงานไฟฟ า และ
งานอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส ซึ่ ง ทํ า ให เ นื้ อหานั้ น ค อนข า งมากและยากในการทํ าความเข า ใจ ผู วิจั ย จึ ง พั ฒ นาสื่ อการเรี ย นแบบ
อินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ตในรายวิช างานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เบื้องต นเรื่องอุปกรณป องกันไฟฟาและการต อ
สายดินเพื่อใหงา ยตอการศึกษาและทบทวนการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1.เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน
2.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟา
และการตอสายดิน สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนโดยใชสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณ
ปองกันไฟฟาและการตอสายดิน
วิธีการดําเนินการวิจัย
ผู วิจัย ได ดํ าเนิ นการวิ จัย เป น 2 ขั้ นตอน คื อ การพั ฒ นาสื่ อการเรี ย นแบบอิ นโฟกราฟ กผ านระบบอิ นเทอร เ น็ ต
เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดินและการศึกษาผลการจัดการเรียนโดยใชสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบ
อินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน
1. การพัฒนาสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน
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1.1 ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข องกั บ การพั ฒ นาสื่ อการเรี ย นแบบอิ นโฟกราฟ กผ านระบบ
อินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน โดยวิเคราะหเนื้อหารายวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1.2 ออกแบบสื่อการเรี ยนแบบอินโฟกราฟ กผ านระบบอิ นเทอร เ น็ต เรื่ องอุป กรณ ปองกันไฟฟ าและการต อ
สายดิ น โดยนํ าข อมู ล จากการวิ เคราะห เ นื้ อหา แนวคิ ด ทฤษฎี และกระบวนการพั ฒ นาสื่ อ ของ ADDIE Model เป น
กระบวนการพัฒนา ซึ่งมีลําดับการพัฒนาเปน 5 ขั้น ประกอบดวย การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช และ
การประเมิ นผล ซึ่ ง แต ล ะขั้ น ตอนเป น แนวทางที่ มี ลั กษณะที่ ยื ด หยุ น เพื่ อ ให ส ามารถนํ า ไปสร า งเป น เครื่ องมื อได อย า ง
มีประสิ ทธิภ าพ และงานวิ จัย ที่เกี่ ยวของมากําหนดเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒ นาสื่ อการเรีย นแบบอิ นโฟกราฟ ก
ผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน
1.3 นําสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดินที่ได
พัฒ นาขึ้ น ให อาจารย ที่ ป รึ กษาตรวจสอบความเรี ย บร อย แล วนํ าสื่ อการเรี ย นแบบอินโฟกราฟ กผ านระบบอิ นเทอร เ น็ ต
เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดินไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียน
แบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน
2. การศึกษาผลการจัดการเรียนโดยใชสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกัน
ไฟฟาและการตอสายดิน
2.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
กลุมตัวอยางในการวิจัยไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน
2.2 แผนการศึ กษาวิ จัย เป นแบบกลุ ม ทดลองเดี่ ย ว ซึ่ ง มี การวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ความพึ ง พอใจต อ
สื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน จากการทําแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจตอสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผ านระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณ
ป อ งกั น ไฟฟ าและการต อ สายดิ น ซึ่ ง ผ า นการวั ด และประเมิ น จากผู เ ชี่ ย วชาญ ด า นเทคโนโลยี การศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน 5 ทาน
2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.3.1 สื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน
2.3.2 แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเป นแบบเลื อกตอบ 4 ตั วเลื อก จํ านวน 10 ข อ ซึ่ ง ผ า น
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งแบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.86
2.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตอสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณ
ป องกั นไฟฟ าและการต อสายดิ น เป นแบบประมาณค า (Rating Scale) 5 ระดั บ จํ านวน 7 ข อ ซึ่ ง ผ านการประเมิ น
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองใชสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกัน
ไฟฟาและการตอสายดินในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ในรายวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ในสัปดาหที่ 10
ถึงสัปดาหที่ 11 โดยดําเนินการ ดังนี้
2.4.1 ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การชี้ แ จงผู เ รี ย นโดยแจ ง ข อ มู ล ต า ง ๆ ในการเรี ย นผ า นสื่ อ การเรี ย น
แบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน
2.4.2 ดํ าเนิ น การทํ าแบบทดสอบก อ นเรี ย น จากนั้ น จึ ง ให นัก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู ผ า นสื่ อการเรี ย นแบบ
อินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน
2.4.3 ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนและทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีตอสื่อการเรียนแบบ
อินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน
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2.5 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอขอมูลดังนี้
2.5.1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบคาที
2.5.2 การศึ กษาความพึง พอใจของนักศึกษาโดยการหาค าเฉลี่ย และส วนเบี่ย งเบนมาตรฐานและแปล
ความหมายเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้
1.00-1.80
มีความพึงพอใจระดับนอยมาก
1.81-2.60
มีความพึงพอใจระดับนอย
2.61-3.40
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
3.41-4.20
มีความพึงพอใจระดับปานมาก
4.21-5.00
มีความพึงพอใจระดับปานมากที่สุด
ผลการวิจัย
1. การพัฒนาสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน
เปนการวิ จัยเชิ งประยุกตที่นําเอารายวิ ชาที่ เกี่ย วกับงานช างมาพัฒนาเป นสื่อการเรียนแบบอิ นโฟกราฟ ก ซึ่ งจากการศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินงาน รวมถึงปจจัยในการดําเนินงานในปจจุบัน ความตองการตาง ๆ ในการพัฒนาสื่อการเรียนนั้นสามารถ
วิเคราะหและออกแบบสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิ น
โดยแสดงแผนภาพบริบท ซึ่งประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
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ภาพที่ 1 แผนผังวิธีการศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต
1. ขั้นวิเคราะห (Analysis)
ขั้นวิ เคราะห เปนการเริ่ มตนการจัด ทําวิจัย ซึ่ง เป นการวิ เคราะหเนื้ อหา โปรแกรมในการพัฒ นาสื่ อการเรีย น
แบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะหเนื้อหาและงาน
ที่จะทําไดแลว นํามากําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตของงานที่ทําใหมีลักษณะที่ตรงกับกลุมเปาหมายของงานวิจัยเรื่องนี้และ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ย วของกับงานที่จะทํ าเพื่อเปนแนวทางในการทําสื่อการเรี ยนใหส อดคล องตามวัตถุป ระสงค
ที่ตั้งไว
2. ขั้นออกแบบ (Design)
ขั้นออกแบบ เปนการออกแบบสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟา
และการตอสายดิน โดยทําการออกแบบสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุป กรณปองกันไฟฟาและ
การตอสายดิน โดยใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint รางแบบ และโปรแกรม Adobe Captivate ในการพัฒนาสื่อสื่อการ
เรียนแบบอินโฟกราฟก ดังตัวอยางแสดงหนาจอบทเรียนดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงการรางแบบสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต
จากภาพที่ 2 เปนการรางแบบสื่ออินโฟกราฟกเรื่อง อุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน ที่ประกอบดวยเนื้อหา
ยอยเกี่ยวกับ ฟวส สวิตชตัดวงจรอัตโนมัติและการตอสายดิน
3. ขั้นพัฒนา (Development)
ขั้นพัฒนา เปนการสรางสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟก โดยใชโปรแกรม Adobe Captivate ซึ่งหนาตางหลัก
ประกอบดวยปุมเลือกใชงาน เชน บทเรียน แบบทดสอบ ผูจัดทํา โดยในสวนของบทเรียนจะมีเนื้อหาที่ใหศึกษาคือ อุปกรณ
ปองกันไฟฟาและการตอสายดิ น ส วนของแบบทดสอบมี แบบทดสอบก อนเรี ย นและแบบทดสอบหลั ง เรีย น เมื่ อสรางสื่ อ
การเรียนแบบอินโฟกราฟกผ านระบบอินเทอร เน็ต เรื่องอุป กรณ ปองกันไฟฟาและการต อสายดิน เสร็จ แลวก็ทําการพัฒนา
เนื้อหาสูระบบอินเทอรเน็ต ดังภาพที่ 3 และนําสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกัน
ไฟฟาและการตอสายดินไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชีย่ วชาตรวจสอบคุณภาพ
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ภาพที่ 3 แสดงการสรางสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต
(http://www4.chiangrai.rmutl.ac.th/edu59/)
4. ขั้นนําไปใช (Implementation)
นําสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน ไปใช
กลับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เคยเรียนวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
สาขาไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation)
ขั้นประเมินผล จะเป นขั้ นตอนสุด ท ายของการพั ฒนาสื่อการเรีย นแบบอินโฟกราฟ ก ผานระบบอิ นเทอรเ น็ ต
เปนการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่เรียนโดยใชสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟก
ผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน ซึ่งเปนการประเมินผลการเรียนรูและความพึงพอใจของ
ผูเรียนหลังจากเรียนดวยสื่อที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง จากการทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน พบวา กลุมตัวอยางมี
คะแนนเฉลี่ยหลั ง เรี ย น ( = 7.76, S.D = 1.40) สู ง กว า คะแนนเฉลี่ ย ก อ นเรี ย น ( = 4.30, S.D = 1.74) และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ ย ทางการเรี ย นจากสื่ อการเรี ย นแบบอิ นโฟกราฟ กผ านระบบอิ นเทอร เ น็ ต เรื่ อ งอุ ป กรณ ป อ งกั น
ไฟฟ าและการต อ สายดิ น พบว า คะแนนเฉลี่ ย หลั ง เรี ย นสู ง กว า คะแนนเฉลี่ ย ก อ นเรี ย น อย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดั บ .05 ดังแสดงตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
กลุมตัวอยาง
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
*p > .05 (p = 1.77)

n

df

คะแนนเต็ม

30

29

10

กอนเรียน
S.D
4.30 1.74

หลังเรียน
t
S.D
7.76 1.40 13.98*

3. ความพึ งพอใจของนั กศึก ษาที่ มีตอ สื่ อการเรี ยนแบบอิน โฟกราฟ ก เรื่ อ งอุป กรณ ปอ งกัน ไฟฟ าและการตอ สายดิน
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ผู วิ จั ย ได ใ ห ก ลุ ม ตั ว อย า งจํา นวน 30 คน เรี ย นจากสื ่ อ การเรี ย นแบบอิ น โฟกราฟ ก ผ า นระบบอิ น เทอร เ น็ ต
เรื ่ อ งอุ ป กรณ ป  อ งกั น ไฟ ฟ า และ การต อ สายดิ น และสํ า รวจความพึ ง พ อใจของกลุ  ม ตั ว อย า ง ที ่ ม ี ต  อ การเรี ย น
แบบอิ นโฟกราฟ ก ผ านระบบอิ นเทอร เ น็ ต เรื่ องอุ ป กรณ ป องกั นไฟฟ าและการต อสายดิ นและได ผ ลการวิ เ คราะห แ สดง
ดั ง ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึ กษาความพึง พอใจของนั กศึ กษาที่ มี ต อสื่ อการเรี ย นแบบอิ นโฟกราฟ ก เรื่ องอุ ป กรณ ป องกั นไฟฟ า
และการต อสายดิ น
ระดับความพึ ง
S.D
หั ว ขอ การประเมิน
พอใจ
1. สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและความเหมาะสมในดานการออกแบบ
4.10 0.60
มาก
การเรียนการสอน
2. สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและความเหมาะสมของดานการออกแบบ
4.20 0.75
มาก
ทัศนศิลป
3. สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและความเหมาะสมในดานของการออกแบบ
3.90 0.60
มาก
เนื้อหา
4. สื่อการเรียนการสอนสามารถสงเสริมการเรียนรูในเรื่องอุปกรณปองกันไฟฟา 4.00 0.73
มาก
และการตอสายดิน
5. สื่อการเรียนการสอนอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดินมีความทันสมัย
4.00 0.63
มาก
6. สื่อการเรียนการสอนสามารถเรียกดูไดอยางตอเนื่องและไมมีปญหาใน
4.27 0.63
มากที่สุด
การเรียกดู
7. ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาและผลิตขึ้นมีความเหมาะสม
4.03 0.60
มาก
สอดคลองกับเนื้อเรื่องที่สอน
มาก
ผลการประเมิน โดยรวม
4.07 0.65
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนโดยใชสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบ
อินเทอรเน็ต ในวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน พบว า นั ก ศึ ก ษา
มี ค วามพึ ง พอใจต อ การเรี ย นโดยใช สื่ อ การเรี ย นแบบอิ น โฟกราฟ ก ผ า นระบบอิ น เทอร เ น็ ต ทุ ก เรื่ อ งอยู ใ นระดั บ มาก
ยกเว นเรื่ องสื่ อการเรี ย นการสอนสามารถเรี ย กดู ไ ด อย างต อเนื่ องและไม มี ป ญ หาในการเรี ย กดู อยู ใ นระดั บ มากที่ สุดและ
เมื่ อเฉลี่ ย โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก ( = 4.07, S.D = 0.65)
อภิ ป รายผล
1. การพั ฒนาบทเรีย นแบบอินโฟกราฟกผานระบบอิ นเทอรเ น็ต รายวิช า งานไฟฟาและอิ เล็ กทรอนิกสเ บื้องต น
เรื่ องอุ ปกรณป องกั นไฟฟ าและการต อสายดิ น ที่ ผู วิจัย พัฒ นาขึ้ นเป นแบบอิ นโฟกราฟ กแบบมั ลติ มี เดี ย ที่ ป ระกอบไปด วย
ภาพกราฟก แบบเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย ซึ่งมีความสําคัญตอระบบการจัดการเรียนการสอน ในสาขางานไฟฟาเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชาไดระบุเนื้อหาที่ผสมกันระหวางงานไฟฟาและงานอิเล็กทรอนิกส ซึ่งทําใหเนื้อหานั้นคอนขางมาก
และยากในการทําความเขาใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล ถิ่นวิรัตน [4] ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของอินโฟกราฟกตอการ
สื่อสารขอมูล เชิงซอน กรณีศึกษาโครงการ “รูสู flood” ผลการศึกษาพบวา ขอมูลที่มีความซับซอน เชื่อมโยงกับขอมูลหลาย
ดาน การแปลงขอมูลเปนภาพในรูปแบบของอินโฟกราฟกจะชวยใหประชาชน มีความรูและความเขาใจไดดีขึ้น เร็วและชัด เจน
ขึ้นกวาการสื่อสารในรูปแบบของตัวอักษรเพียงอยางเดียวและมีความพึงพอใจในเชิงบวกอยูในระดับมากที่สุด
2. ผลการศึ กษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนของสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานระบบอินเทอรเน็ต เรื่องอุปกรณ
ปองกั นไฟฟา และการต อสายดิ น พบว า กลุ มตั วอย างมีค ะแนนเฉลี่ ย หลั ง เรี ย นสู ง กว า คะแนนเฉลี ่ ย ก อ นเรี ย นและเมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ ย ทางการเรี ย นจากสื่ อการเรี ย นแบบอิ นโฟกราฟ กผ านระบบอิ นเทอร เ น็ ต เรื่ อ งอุ ป กรณ ป อ งกั น
ไฟฟ าและการต อ สายดิ น พบว า คะแนนเฉลี่ ย หลั ง เรี ย นสู ง กว า คะแนนเฉลี่ ย ก อ นเรี ย น อย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดั บ .05
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนโดยใชสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟกผานอินเทอรเน็ต ในรายวิชา
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน เรื่องอุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน พบว า นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต อ การ
เรี ย นโดยใช สื่ อการเรี ย นแบบอิ นโฟกราฟ กผ านระบบอิ นเทอร เ น็ ต โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ปาลิ ด า ศรี ท าบุต รและนฤมล อินทิ รั กษ [5] ศึ กษาเรื่ อง การพั ฒ นาสื่ ออิ นโฟกราฟ ก เรื่ อง “เพราะอะไร ทํ าไมถึ ง อ วน”
ผลประเมิ นพบว า มี ค วามพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มาก เนื่ องจากการออกแบบ อิ นโฟกราฟ ก เรื่ อง “เพราะอะไร ทํา ไมถึ ง
อ วน” ได มี การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขเนื้ อหาและออกแบบตามคําแนะนํา ของที่ ป รึ กษา ทําให บ ทเรี ย นอิ นโฟกราฟ ก ที่ พั ฒ นาขึ้ น
มี ค วามเพลิ ด เพลิ นและมี เ นื้ อหาที่ กระชั บ เข าใจง า ย ทั้ ง เสี ย งบรรยายที่ ชั ด เจน และได ข อคิ ด ของงาน ส ง ผลให นักศึกษา
สาขาเทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย และแอนิ เ มชั น มี ค วามพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มาก
ข อ เสนอแนะ
1.ควรมี การพั ฒ นาสื่ อการเรี ย นที่ ใ ช เ ทคโนโลยี เ สมื อนจริ ง เสริ ม (Augmented Reality) ประกอบเนื้ อหาเพื่อ
เป นตั วอย างสถานการณ จริ ง และเพิ่ ม การเชื่ อมโยงแหล ง การเรี ย นรู ใ ห กับ ผู ส นใจ
2.ควรปรั บ ปรุ ง เสี ย งบรรยายให มี ค วามชั ด เจนมากขึ้ นและน าสนใจ
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การศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
กัญญณพัชญ พรายจรูญ1 และเตือนใจ ดลประสิทธิ2์
1

1

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทรศัพท 063 – 3915565, e-mail : koople@outlook.co.th 2โทรศัพท 084– 1351703, e-mail : tuanjai1959@yahoo.co.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนรวมจําแนกตามประสบการณการฝกอบรม
ขนาดของโรงเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนรวม (3) เพื่อศึกษาปญหาในการบริหารการจัดการเรียนรวม ประชากรที่ใช คือ
ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 28 คน และครูที่ปฎิบัติหนาที่ดานการสอน จํานวน 332 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความ
แปรปรวน ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก 3 ดาน คือ ดานการบริหาร
จัดการหลักสูตร ดานการจัดการสภาพแวดลอมและดานการเตรียมความพรอมนักเรียน สวนดานเครื่องมือ สื่อ สิ่งอํานวยความ
สะดวกอยูในระดับปานกลาง 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารการจัดการเรียนรวมจําแนกตามประสบการณการ
ฝกอบรมพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปฎิบัติหนาที่ดานการสอน ที่มีประสบการณการฝกอบรม มีความคิดเห็นตอสภาพ
การบริหารการจัดการเรียนรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการ
บริ หารการจัด การเรีย นร วม จําแนกตามขนาดของโรงเรี ย น พบวา ด านการเตรี ยมความพร อมนักเรี ยน ด านการจั ดการ
สภาพแวดลอม และดานการบริหารจัดการหลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานเครื่องมือ สื่อ
สิ่งอํานวยความสะดวกไมแตกตางกัน 4. ผลการวิเคราะหเปรีย บเทียบสภาพการบริห ารการจัดการเรียนร วม จําแนกตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรวม พบวา ดานการเตรียมความพรอมนักเรียน ดานการจัดการสภาพแวดลอมและดานเครื่องมือ สื่อ
สิ่งอํานวยความสะดวก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการบริหารจัดการหลักสูตรไมแตกตางกัน 5.
ปญหาการบริหารการจัดการเรียนรวม ที่พบมากที่สุด คือ ดานเครื่องมือ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีขอมูลวา โรงเรียน
ขาดสื่อ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกขาดครูผูสอนที่จบการศึกษาพิเศษ
คําสําคัญ: การบริหารการจัดการเรียนรวม
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Abstract
This research had the purpose of (1) studying the management of inclusive education at the
Elementary School, Prapadaeng, Samut Prakan; (2) comparing the administration of the learning
experience by attending training, size of school classes and management styles; (3) studying the problems
in the management of inclusive education. The population sample was 28 school administrators and
teachers who perform the duties of teaching 332 people. Questionnaires were used to collect data. The
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, variance analysis
test. The results showed that: 1. the management school overall in the three aspects of course
management, environment management and student preparation, according to the tools, media facilities
are moderate; 2. The comparison of the management of inclusive education by training experience
showed school administrators, teachers who perform teaching duties, and experienced trainers’ opinions
on the state management classes, the difference was statistically significant at a level of .05; 3.
Comparative analysis of the management school, by size of the school there was to prepare students,
management environment and management courses, the difference was statistically significant at the .05
level. The tools and media facilities were not significantly different. 4. The results of the comparative
analysis of the management school using the inclusive education model that prepares the students,
environment management and tools, media facilities, the difference was statistically significant at the .05
level. The management program was no different. 5. The issue of inclusive education, the most common
tool was the media facilities. The information that Schools lacked equipment and facilities of media,
teachers and special graduation.
Keywords: Management Inclusive education
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บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการไดรับ
การศึ กษาขั้นพื้นฐานไม นอยกว าสิ บ สองป ที่รั ฐจะตองจั ดให อย างทั่ วถึ งและมี คุณภาพ โดยไม ต องเก็ บค าใช จาย(สํ านั กงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร .2550:หนา15). ดังนั้ นเพื่อเปนการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนการประกั น
คุณภาพของการใหบริการทางการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพรอง จึงจําเปนตองจัดการศึกษาในรูปแบบของการ
จัดการเรียนรวม เพื่อใหเด็กที่มีความบกพรองหรือเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเรียนในสภาพแวดลอมที่มีขีดจํากัดนอยที่สุด
และสามารถเขาถึงการศึกษาไดอยางทั่วถึง นพมาศ สุทธิวิรัช (2551, หนา 2). ยังไดกลาวถึงความสําคัญของการจั ดการเรียน
รวมวา การเรียนรวมถื อเปนกิจกรรมหนึ่งที่สงเสริมใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนามากขึ้นสอดคลองกั บ
ปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย ขอ 3 กลาววา คนพิการมีสิทธิในการไดรับการดูแลฟนฟูสมรรถภาพ และพัฒนาตั้งแตแรก
เกิดและแรกเริ่มที่พบความพิการรวมทั้งผูปกครองและครอบครัวของคนพิการตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐในทุกดานเพื่อให
สามารถฟนฟูประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรวมในโรงเรียน จึงเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาที่ใหโอกาสนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษไดมีโอกาสเขาเรียนรวมกับเด็กปกติเพื่อใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดพัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมได สามารถชวยเหลือตนเองไดและใชความสามารถที่มีอยูใหเปนประโยชนแกสังคม
ดังนั้ นการศึกษาวิเ คราะห ในครั้ งนี้ ผู วิจัย มีค วามต องการที่จะทราบถึ ง สภาพการบริห ารการจั ดการเรีย นร วม ใน
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษาแนวทางจากโครงสรางซีท (SEAT Framework)
ของ ผศ.ดร.เบญจา ชลธารนนท, 2546 และมาตรฐานการจัดการเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ป
2555 ซึ่งนํามาใชในการบริหารการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม มาเปนแนวทางในการศึกษาสภาพ
การบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนที่ยังไมไดเปนโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม เนื่องจากเปนโครงสรางที่มีความ
ยืดหยุนและมีความชัดเจน มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ หรือนักเรียนที่มีความบกพรองในวัยเรียนไดรับ
บริ การตามกฎกระทรวงที่ เกี่ ย วข องโดยสอดคล องกับ ความต องการจําเป นพิเ ศษทางการศึ กษาเป นเฉพาะบุ คคลและเป น
แนวทางในการติ ดตาม ตรวจสอบคุ ณภาพสถานศึ กษาในการดํ าเนินงานและพัฒ นาใหบ รรลุผ ลตามที่ กําหนดไวไ ดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสมดังเจตนารมณของกฎหมายและนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความตองการ
พิเศษตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตาม ประสบการณการฝกอบรมขนาดของโรงเรียน และรูปแบบการจัดการเรียนรวม
3. เพื่อศึกษาปญหาในการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
การทบทวนวรรณกรรม
วิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการศึกษามาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ไดแก 1)การบริหารการ
จัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ของ ผศ. ดร. เบญจา ชลธารนนท วาประกอบดวยองคประกอบ
หลัก 4 ประการ ดังนี้ ดังนี้1. ดานนักเรียน (Student)หมายถึง นักเรียนที่มีความพิการ 2. ดานสภาพแวดลอม(Environment)
แบงออกเปน 2 สวน คือ สภาพกายภาพภายใน และสภาพทางกายภาพนอกโรงเรียน 3. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
(Activity) เปนกิจกรรมการเรียนการสอนภายในและภายนอกหองเรียน 4. ดานเครื่องมือ (Tool) หมายถึง นโยบาย วิสัยทัศน
พันธกิจ เปนการกําหนดทิศทางในการปฏิบัติงานและระบบการใหบริการที่ชัดเจน งบประมาณ ระบบการบริหารจัดการ การ
รวมมือกับหน วยงานและบุ คลากรภายนอก ที่เกี่ยวของระบบการบริหารจัด การ กฎกระทรวง เทคโนโลยีสิ่ง อํานวยความ
สะดวก สื่อ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การ บริการตางๆที่ชวยสนับสนุน การศึกษาของคนพิการแตละประเภท
ตํารา และครูการศึกษาพิเศษ หรือผูที่ไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่กฎกระทรวงศึ กษาธิการกําหนดการบริหารจัดการเรียน
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รวม และ 2) มาตรฐานการจัดการเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ป 2555 ประกอบดวย 4 ดาน 4
มาตรฐาน 17 ตัวบงชี้ ดังนี้ ดานที่ 1มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตัวบงชี้
ที่ 1 ผูเรี ยนมีผลการพัฒ นาเต็ม ศักยภาพที่ กําหนดไวใ นแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุ คคล (Individualized Education
Program: IEP) ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ดานที่ 3 มาตรฐานดานการบริหารจัดการเรียนรวม มาตรฐานที่ 3 ผูบริหารบริหารจัดการเรียนรวมอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดานที่ 4 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการ
สราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูดานการจัดการเรียนรวม
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ประสบการณการฝกอบรม
1.1 เคยไดรับการอบรม
1.2 ไมเคยไดรับการอบรม
2. ขนาดของโรงเรียน
2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
2.2 โรงเรียนขนาดกลาง
2.3 โรงเรียนขนาดใหญ
3. รูปแบบการจัดการเรียนรวม
3.1 ชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลา
3.2 ชั้นเรียนรวมบางเวลาและรับบริการเสริมจากครู
เสริมวิชาการ
3.3 ชั้นเรียนรวมเต็มเวลา

ตัวแปรตาม
การบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก
1. ดานการเตรียมความพรอมนักเรียน
2. ดานการจัดการสภาพแวดลอม
3. ดานการบริหารจัดการหลักสูตร
4. ดานเครื่องมือ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรในการศึกษาไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปฎิบัติหนาที่ดานการ
สอน ในโรงเรี ยนประถมศึกษา เขตอําเภอพระประแดง จังหวั ดสมุ ทรปราการ จํานวน 28 โรงเรีย น จําแนกไดดัง นี้ 1)
ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 28 คน 2) ครูที่ปฎิบัติหนาที่ดานการสอน จํานวน 459 คน รวมประชากรทั้งหมด 487 คน สุมกลุม
ตัวอยางไดมาดังนี้ การสุมแบบจงเจาะทั้งหมด (Purposive Samping) ไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 28 คน
และการสุมแบบแบงชั้น (stratified random sampling) โดยใชตารางกําหนดกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน ไดกลุม
ตัวอยาง เปนครูที่ปฏิบัติหนาที่ดานการสอน จํานวน 332 คน โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา นํากลุมตัวอยางมาใช
เทคนิคการสุมอยางงาย (simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 360 คน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก ตัวแปรอิสระ คือ ประสบการณการฝกอบรม ขนาดของโรงเรียน และรูปแบบการ
จัดการเรียนรวมและตัวแปรตาม คือ การบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานการเตรียมความพรอมนักเรียน ดานการจัดการสภาพแวดลอม ดานการ
บริหารจัดการหลักสูตร และดานเครื่องมือ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณฝกอบรม
ขนาดโรงเรียน และรูปแบบการจัดการเรียนรวม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check list) และ 2) สภาพ
การบริ ห ารการจั ด การเรี ย นร วม ในโรงเรี ยนประถมศึ กษา อํ าเภอพระประแดง จั ง หวั ดสมุ ท รปราการ ใน 4 ด าน
แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาตามแบบของลิเคิรท (Likert’s scale) 5 ระดับ จํานวน 45 ขอ
3) แบบสอบถามปลายเปด เกี่ ย วกั บ ปญ หาการบริการการจั ดการเรีย นรวมในโรงเรี ยนประถมศึ กษา อํ าเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
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การตรวจสอบคุ ณภาพเครื่องมื อ โดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (content validity) จากผูเ ชี่ย วชาญ
จํ านวน 3 ท า น และการตรวจสอบค าความเชื่ อมั่ น (reliability) กั บ กลุ ม ที่ มี ลั กษณะใกล เ คี ย งกั บ กลุ ม ตั ว อย า ง จํ านวน
30 คน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .985
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และแบงการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิ เ คราะห ข อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร ข องกลุ ม ตั ว อย า งโดยตั ว แปรเชิ ง คุ ณ ภาพ ใช ส ถิ ติ ค วามถี่
(Frequency) และรอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหคาความปรวนแปรทางเดียว (One Way
ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe‘s test )
ผลการวิจัย
1. ผูตอบแบบสอบถาม เปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 28 คน และเปนครูที่ปฏิบัติหนาที่ดานการสอน จํานวน 332
คน ประสบการณการฝกอบรม สวนใหญ เคยไดรับไดรับการอบรมดานการจัดการเรียนรวมจํานวน 266 คน และไมเคยไดรับ
ไดรับการอบรมดานการจัดการเรียนรวมจํานวน 94 คน ขนาดของโรงเรียน อยูในโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 145 คน อยูใน
โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 119 คน และอยูในโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 96 คน รูปแบบการจัดการเรียนรวมสวนใหญจัด
ชั้นเรียนรวมเต็มเวลา จํานวน 200 คน รองลงมา จัดชั้นเรียนรวมบางเวลาและรับบริการเสริมจากครูวิชาการจํานวน 128 คน
และจัดชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลา จํานวน 32 คน ตามลําดับ (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. ตําแหนง
ผูบริหารโรงเรียน
ครูที่ปฎิบัติหนาที่ดานการสอน
2. ประสบการณการฝกอบรม
เคยไดรับการฝกอบรม
ไมเคยไดรับการฝกอบรม
3. ขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดใหญ
4. รูปแบบการจัดการเรียนรวม
จัดชัน้ เรียนพิเศษเต็มเวลา
จัดชั้นเรียนรวมบางเวลา และรับบริการเสริมจากครูวิชาการ
จัดชั้นเรียนรวมเต็มเวลา

จํานวน (n = 360)

รอยละ

28
332

7.8
92.2

266
94

73.9
26.1

145
119
96

40.3
33.1
26.7

32
128
200

8.9
35.6
55.6

2. สภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 4
ดาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายด านอยูใ นระดับ มาก 3 ดาน ลําดับ แรก ด านการบริหารจัดการ
หลักสูตร รองลงมา ดานการจัดการสภาพแวดลอม และดานการเตรียมความพรอมนักเรียน และดานที่อยูในระดับปานกลาง
ไดแก ดานเครื่องมือ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก (ดังตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามรายดานและภาพรวม
สภาพการบริหารการจัดการเรียน
1. ดานการเตรียมความพรอมนักเรียน
2. ดานการจัดการสภาพแวดลอม
3. ดานการบริหารจัดการหลักสูตร
4. ดานเครื่องมือ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวม

S.D.
.601
.806
.670
.612
.616

3.56
3.57
3.57
3.46
3.54

แปลผล
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

3. ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปฎิบัติหนาที่ดานการสอน ที่มีประสบการณการฝกอบรม มีความคิดเห็นตอสภาพการ
บริหารการจัดการเรียนรวม โดยรวมและรายดานแตกตางกัน (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามประสบการณการฝกอบรม
สภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม

1. ดานการเตรียมความพรอมนักเรียน
2. ดานการจัดการสภาพแวดลอม
3. ดานการบริหารจัดการหลักสูตร
4. ดานเครื่องมือ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เคยไดรับการฝกอบรม
ดานการจัดการเรียน
รวม
N= 266
S.D.
3.74
.497
3.80
.640
3.76
.591
3.59
.547
3.72 .517

ไมเคยไดรับการ
ฝกอบรมดานการจัดการ
เรียนรวม
N= 94
S.D.
3.05
.580
2.91
.862
3.05
.600
3.07
.624
3.02
.580

t

p-value

10.230*
9.207*
9.948*
7.688*
10.935*

.000
.000
.000
.000
.000

4. ผูบริ หารโรงเรีย นและครูที่ปฎิ บัติหนาที่ดานการสอนในโรงเรีย นที่มีข นาดตางกัน มีความคิดเห็ นตอสภาพการ
บริหารการจัดการเรียนรวม แตกตางกัน (ดังตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน
สภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม
ดานการเตรียมความพรอมนักเรียน

ดานการจัดการสภาพแวดลอม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
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df
2
357
359
2
357
359

SS

MS

F

p-value

7.785
122.160
129.945
13.070
220.675
233.745

3.892
.342

11.375

.000*

6.535
.618

10.572

.000*

ดานการบริหารจัดการหลักสูตร

ดานเครื่องมือ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก

ภาพรวม

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2
357
359
2
357
359
2
357
359

3.708
157.448
161.156
1.403
133.357
134.760
4.897
131.449
136.374

1.854
.441

4.203

.016*

.702
.374

1.878

.154

2.449
.368

6.650

.001*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.1 สภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ดานการเตรียมความพรอมของนักเรียน เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปฎิบัติหนาที่ดานการ
สอน ในโรงเรียนขนาดเล็กและในโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นในดานการเตรียมความพรอมของนักเรียนแตกตางกันกับ
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปฎิบัติหนาที่ดานการสอน ในโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ
ไมแตกตางกัน (ดังตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 การเปรี ยบเที ยบคาเฉลี่ย รายคู ของการบริ หารกิ จกรรมสภาพการบริ หารการจัด การเรีย นร วม ในโรงเรี ย น
ประถมศึ กษา อําเภอพระประแดง จัง หวั ด สมุ ทรปราการ ด านการเตรี ยมความพรอมของนั กเรีย น จํ าแนกตามขนาด
โรงเรียน
ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ

3.70
.0973
-

3.32
.2571*
.3752*

-

-

ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง

3.60
3.70

3.60
-

ขนาดใหญ

3.32

-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 สภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ดานการจัดการสภาพแวดลอม จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปฎิบัติหนาที่ดานการสอน ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก และในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นในดานการจัดการสภาพแวดลอม แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียน
และครูที่ปฎิบัติหนาที่ดานการสอน ในโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมแตกตางกัน
(ดังตาราง 4.2)
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ตารางที่ 4.2 การเปรี ยบเที ยบคาเฉลี่ย รายคู ของการบริ หารกิ จกรรมสภาพการบริ หารการจัด การเรีย นร วม ในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการจัดการสภาพแวดลอม จําแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ

3.61
-

3.76
.1467
-

3.27
.3408*
.4876*
-

ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ

3.61
3.76
3.27

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 สภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ดานการบริหารจัดการหลักสูตร จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปฎิบัติหนาที่ดานการสอน ใน
โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นในดานการบริหารจัดการหลักสูตร แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปฎิบัติหนาที่
ดานการสอน ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมแตกตางกัน
(ดังตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 การบริ หารกิจกรรมสภาพการบริห ารการจัด การเรี ยนรวม ในโรงเรีย นประถมศึ กษา อํ าเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ดานการบริหารจัดการหลักสูตร จําแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ

3.53
-

3.71
.1823
-

3.47
.0654
.2478*
-

ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ

3.53
3.71
3.47

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปฎิบัติหนาที่ดานการสอน ที่มี รูปแบบการจัดการเรียนรวม ที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอ
สภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม แตกตางกัน (ดังตารางที่ 5 )
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการจําแนกตาม รูปแบบการจัดการเรียนรวม
สภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม
ดานการเตรียมความพรอมนักเรียน
ดานการจัดการสภาพแวดลอม
ดานการบริหารจัดการหลักสูตร
ดานเครื่องมือ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวม

แ ห ล ง ค ว า ม
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

p-value

2
357
359
2
357
359
2
357
359
2
357
359
2
357
359

6.842
123.103
129.946
5.486
228.259
233.745
1.891
159.264
161.156
3.642
131.118
134.760
2.130
134.217
136.347

3.421
.345

9.921

.000*

2.743
.639

4.290

.014*

.946
.446

2.120

.122

1.821
.367

4.958

.008*

1.065
.376

2.832

.060

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.1 สภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ดานการเตรียมความพรอมของนักเรียน จําแนกตามรูปแบบการจัดการเรียนรวม พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปฎิบัติหนาที่
ดานการสอน ที่ จัด การเรี ย นร วมแบบชั้ นเรี ย นพิ เศษเต็ ม เวลา มี ค วามคิด เห็ นในด านการเตรี ย มความพร อมของนั กเรี ย น
แตกต างกันกับ ผู บริหารโรงเรีย นและครูที่ป ฎิบัติห นาที่ด านการสอน ที่จัดการเรียนรวมแบบชั้ นเรีย นรวมบางเวลาและรั บ
บริการเสริมจากครูเสริมวิชาการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 และผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปฎิบัติหนาที่ดานการ
สอน ที่จัดการเรียนรวมแบบชั้นเรียนรวมบางเวลาและรับบริการเสริมจากครูเสริมวิชาการ มีความคิดเห็นในดานการเตรียม
ความพรอมของนักเรียน แตกตางกันกับ ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปฎิบัติหนาที่ดานการสอน ที่จัดการเรียนรวมแบบชั้นเรียน
รวมเต็มเวลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมแตกตางกัน (ดังตารางที่ 5.1 )
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ตารางที่ 5.1 การเปรี ยบเที ยบคาเฉลี่ย รายคู ของการบริ หารกิ จกรรมสภาพการบริ หารการจัด การเรีย นร วม ในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการเตรียมความพรอมของนักเรียน จําแนกตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรวม
ชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลา

ชั้นเรียนรวมบางเวลาและ
รับบริการเสริมจากครู
เสริมวิชาการ

ชั้นเรียนรวมเต็มเวลา

3.69
-

3.37
.3203*

3.65
.0384

-

-

.2818*

-

-

-

รูปแบบการจัดการเรียน
รวม
ชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลา
3.69
ชั้นเรียนรวมบางเวลาและ
รับบริการเสริมจากครูเสริม 3.37
วิชาการ
ชั้นเรียนรวมเต็มเวลา
3.65
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5.2 สภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จั งหวัดสมุทรปราการ
ดานการจัดการสภาพแวดลอม จําแนกตามรูปแบบการจัดการเรียนรวม พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปฎิบัติหนาที่ดาน
การสอน ที่จัด การเรีย นรวมแบบชั้นเรีย นพิ เศษเต็ มเวลา มีความคิด เห็ นในดานการจั ดการสภาพแวดลอม แตกตางกั นกั บ
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปฎิบัติหนาที่ดานการสอน ที่จัดการเรียนรวมแบบชั้นเรียนรวมบางเวลาและรับบริการเสริมจากครู
เสริมวิชาการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมแตกตางกัน (ดังตารางที่ 5.2 )
ตารางที่ 5.2 การเปรี ยบเที ยบคาเฉลี่ย รายคู ของการบริ หารกิ จกรรมสภาพการบริ หารการจัด การเรีย นร วม ในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการดานการจัดการสภาพแวดลอม จําแนกตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรวม
ชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลา

ชั้นเรียนรวมบางเวลา
และรับบริการเสริมจาก
ครูเสริมวิชาการ

ชัน้ เรียนรวมเต็มเวลา

3.83
-

3.42
.4039*

3.62
.2017

-

-

.2021

-

-

-

รู ป แบบการจั ด การเรี ย น
รวม
ชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลา
3.83
ชั้นเรีย นรวมบางเวลาและ
รับบริการเสริมจากครูเสริม 3.42
วิชาการ
ชั้นเรียนรวมเต็มเวลา
3.62
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5.3 สภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ดานเครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปฎิบัติหนาที่ดานการสอน ที่จัดการเรียนรวมแบบ
ชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลา มีความคิดเห็นในดานเครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวก แตกตางกันกับ ผูบริหารโรงเรียนและครูที่
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ปฎิบัติหนาที่ดานการสอน ที่จัดการเรียนรวมแบบชั้นเรียนรวมเต็มเวลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไม
แตกตางกัน (ดังตารางที่ 5.3 )
ตารางที่ 5.3 การเปรี ยบเที ยบคาเฉลี่ย รายคู ของการบริ หารกิ จกรรมสภาพการบริ หารการจัด การเรีย นร วม ในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดานเครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวก จําแนกตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรวม
ชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลา

ชั้นเรียนรวมบางเวลา
และรับบริการเสริมจาก
ครูเสริมวิชาการ

ชั้นเรียนรวมเต็มเวลา

3.72
-

3.38
.2102

3.51
.3362*

-

-

.1260

-

-

-

รู ป แบบการจั ด การเรี ย น
รวม
ชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลา
3.72
ชั้นเรีย นรวมบางเวลาและ
รับบริการเสริมจากครูเสริม 3.38
วิชาการ
ชั้นเรียนรวมเต็มเวลา
3.51
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. ปญหาการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ในแต ละดาน มีผู ตอบแบบสอบถาม ดานเครื่องมือ สื่อ สิ่ งอํานวยความสะดวก มากที่สุด โดยใหขอมู ลวา โรงเรียนขาดสื่ อ
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกขาดครูผูสอนที่จบการศึกษาพิเศษหรือครูที่เคยผานการอบรมทางดานการศึกษาพิเศษมาดูแล
นักเรียนโดนตรงดานงบประมาณที่ไดรับสนับสนุนมาไมเพียงพอโรงเรียนไมไดรับจัดสรรงบประมาณ รวมใหนักเรียนปกติได
ทําความเขาใจ ขาดงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดลอม อาคาร สถานที่ ในโรงเรียนเรียนรวม
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้นี้ ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. สภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง
4 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก 3 ลําดับ ไดแก ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ดานการจัดการสภาพแวดลอม และด านการ
เตรียมความพรอมนักเรียน สวนดานเครื่องมือ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา สภาพการ
บริหารการจัดการเรียนรวม มีการบริหารที่ครอบคลุมทั้งดาน การจัดการหลักสูตร สภาพแวดลอม และการเตรียมความพรอม
ของนักเรียน แตดานเครื่องมือ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกนั้น ยังมีการบริหารจัดการไม ทั่วถึง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
เกสร สกุลเมือง.(2556:80). ที่กลาวถึงสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT
Framework) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดดานผูเรียน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก 4 ขอโดยเรียงลํ าดับจากมากไปหานอยตามคาเฉลี่ย 3 ลํ าดับแรก คือ มีการ
เตรียมพรอมใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ มีการชี้แจงทําความเขาใจและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะความตองการพิเศษ
ใหนักเรียนในชั้นเรียนไดรูและเขาใจ และมีการเตรียมพรอมใหกับนักเรียนทั่วไปในดานการยอมรับและชวยเหลือเพื่อนที่มี
ความตองการพิเศษ จากการดําเนินงานที่มีระดับปฏิบัติการดานนักเรียนระดับมากเปนการจัดกิจกรรมใหเด็กพิเศษเห็นคุณคา
และความสามารถของตนเอง มีการเตรียมความพรอม การชีแ้ จง แนะนํา ใหปรับตัวเขากับเพื่อนและสภาพแวดลอม
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามประสบการณการณฝกอบรม ขนาดของโรงเรียน และรูปแบบการจัดการเรียนรวม พบวา ผูบริหาร
โรงเรี ยนและครู ที่ป ฏิ บัติ หน าที่ด านการสอน ที่ มี ประสบการณฝ กอบรมแตกตางกั น อยู ใ นโรงเรีย นที่มี ขนาดแตกต างกั น
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รวมทั้ง จัด รูป แบบการจั ดการเรีย นรวมที่ ตางกัน มี ความคิ ดเห็ นต อสภาพการจัด การเรียนรวม แตกตางกัน สอดคลองกั บ
งานวิจัยของ วิวัฒนไชย ศรีวิพัฒน.(2550 : 99-100). ที่พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่ผานการอบรมมีความคิดเห็น
ตอสภาพการบริหารงานในระดับมากกวาผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่ไมผานการอบรมโดย ในการปฏิบัติงานทั้งดานการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท (SEAT Framework) ไดรับหลักการและความรูใน
การดําเนินงานที_ชัดเจนและแตกตางจากการบริหารและดําเนินงานในโรงเรียนปกติ
3. ความคิดเห็นตอปญหาการบริหารการจัดการเรียนรวม ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ในแตละดาน ความคิดเห็นตอปญหาการบริหารการจัดการเรียนรวม ที่พบมากที่สุด คือ ดานเครื่องมือ สื่อ สิ่ง
อํานวยความสะดวก พบวา โรงเรียนขาดสื่อ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก ขาดครูผูสอนที่จบการศึกษาพิเศษหรือครูที่เคย
ผานการอบรมทางดานการศึกษาพิเศษมาดูแลนักเรียนโดนตรงดานงบประมาณที่ไดรับสนับสนุนมาไมเพียงพอโรงเรียนไมไดรับ
จัดสรรงบประมาณ สอดคล องกับงานวิจัย ของ นพมาศ สุท ธิวิรัช. (2551:71). ที่ ไดศึ กษาการบริหารการเรียนรวมโดยใช
โครงสรางซีทในโรงเรียนแกนนํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบวา โรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวม มีงบประมารไมเพียงพอในการจัดซื้อสื่อสําเร็จรูป จางพี่เลี้ยง ใหคาตอบแทนวิทยากรภายนอกและการจัด ทําโครงการฝก
อาชีพสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและควรมีการสนับสนุนงบประมาณดานการศึกษาพิเศษเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 ในการที่จะทําใหการบริหารการจัดการเรียนรวมมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ควรมีการบรรจุพัฒนาหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตประจําวันของเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกประเภท ตลอดจนพัฒนาระบบคัดกรอง และกําหนดไว
ในหลักสูตรครูทั่วไปดวย เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรวมใหดียิ่งขึ้น โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพโดยคํานึ งถึงสภาพความบกพรองของนักเรียนทั้ง สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนและใน
หองเรียน กําหนดใหมีการพัฒนา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ มีการคัดกรองที่ชัดเจนครอบคลุม การประชุมชี้แจงใหผูปกครอง
ทราบถึงสภาพปญหาของตัวนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียน และทําใหการจัดการเรียน
รวมเกิดประสิทธิภาพสามารถพัฒนางานไดอยางตอเนื่องเปนระบบตอไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ในการศึกษาครั้งตอไปควรใชวิธีการสัมภาษณประกอบแบบสอบถาม เพื่อจะไดขอคนพบในเชิงลึก
2.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารการจัดการเรียนรวม สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวม
ของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และผูปกครองนักเรียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์และค่าน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปัจจัยได้แก่ พฤติกรรม
การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครู และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม ซึ่งได้แก่
ความสุขในการเรียนของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1,021 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-stage Random
Sampling) เครื่องมือที่ใช้วิจัยมี 4 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครู 2)
แบบสอบถามการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน 3) แบบสอบถามความสุขในการเรียนของนักเรียนและ 4) แบบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple correlation
coefficient) และการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression (MR))
ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณระหว่างตัวแปรปัจจัยได้แก่ พฤติกรรมการจัดการเรียนการ
สอนตามสภาพจริงของครู และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนกับตัวแปรตามได้แก่ ความสุขในการเรียนของ
นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ (R) .834 .475 และ .239 ตามลําดับ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรต้นทั้ง 2 ตัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความสุขในการเรียนของ
นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 69.6 22.6 และ 5.7 ตามลําดับ
2) ปัจจัยทั้งสองประการส่งผลบวกต่อความสุขในการเรียนของนักเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยที่ส่งผล
บวกต่อความสุขในการเรียนของนักเรียนสูงที่สุด คือการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน มีค่าน้ําหนักความสําคัญ ( β )
เท่ากับ .757 ส่วนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครู มีค่าน้ําหนักความสําคัญ ( β ) เท่ากับ .145
3) การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนส่งผลบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มีค่าน้ําหนักความสําคัญ ( β ) เท่ากับ .536 ส่วนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครูส่งผลทางลบอย่างมี
นัยสําคัญสถิติ .01 มีค่าน้ําหนักความสําคัญ ( β ) เท่ากับ .235 4) การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนส่งผลบวกต่อ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าน้ําหนักความสําคัญ ( β ) เท่ากับ .254
คําสําคัญ: ปัจจัย, การสอนตามสภาพจริง, การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน, ความสุขในการเรียน, ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

__________________________________________________________________
*ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2”
ได้รับทุนสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Factors Affecting Learning Happiness, Achievement, and Science Process
Skills of Grade 9 Students of the Secondary Educational Service Area Office 2
Abstract
This research aims to study the relationship and the beta weight of the factor variables such as
authentic learning and teacher-student relationship building that affect dependent variables like
happiness learning, learning achievement, and science process skills. Samples of 1,021 grade 9 students of
academic year 2015 were randomly selected via two-stage sampling. Research instruments included 1)
authentic learning questionnaire, 2) teacher-student relationship building questionnaire, 3) happiness
learning questionnaire, and 4) science process skills measurement. The science scores of the Ordinary
National Education Test (O-NET) year 2015 were used to report learning achievement. Multiple Correlation
Coefficient (MCC) and Multiple Regression (MC) were employed in the data analyses.
Research findings indicated that 1) The multiple correlation coefficients between factor variables
as authentic learning along with teacher-student relationship building, and the dependent variables like
happiness learning, learning achievement, and science process skills were equal to (R) .834, .475, and .239,
respectively, at statistical significance level of .01. Both independent variables justified variances on
happiness learning, learning achievement, and science process skills at 69.6%, 22.6% and 5.7%,
respectively. 2) Both factors had positive effect on the happiness learning at statistical significance level of
.01. Factor on teacher-student relationship building yielded the highest positive effect on the happiness
learning with the beta weight ( β ) of .757, while authentic learning returned the beta weight ( β ) of .145.
3) Teacher-student relationship building positively affected learning achievement at statistical significance
level of .01 with the beta weight ( β ) of .536. On the other hand, authentic learning rendered negative
effect at statistical significance level of .01 with the beta weight ( β ) of .235. 4) Teacher-student
relationship building had positive effect on the science process skills at statistical significance level of .01
with the beta weight ( β ) of .254.
Keywords: factor, authentic learning, teacher-student relationship building, happiness learning, learning
achievement, science process skills
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บทนํา
ปัญหาของการจัดการศึกษาคือครูเน้นการท่องจําเพื่อสอบมากกว่าคํานึงถึงการนําไปใช้ประโยชน์จริง เมื่อการจัดการ
เรียนการสอนไม่สอดคล้องกับสภาพจริงทําให้สิ่งที่เรียนไม่มีความหมายต่อนักเรียน (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2542, หน้า 56)
โดยเฉพาะในปัจจุบันการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปลี่ยนสู่สังคมออนไลน์และโลกแห่งความรู้ที่ไร้พรมแดนสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการท่องจําในตําราจึงไม่เหมาะกับวิถีของการเรียนรู้ของนักเรียนในยุค
นี้ หนึ่งในการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 คือ การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic
Learning) (Trilling and Fadel, 2009, อ้างถึงในประสาท เนืองเฉลิม, 2558, หน้า 143) การจัดการเรียนการสอนตามสภาพ
จริง มีหลักการว่า 1) กิจกรรมการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับประสบการณ์ในชีวิตประจําวัน 2) ความสนใจของนักเรียนมี
ลักษณะสนใจสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม เรียนรู้สิ่งที่ใกล้ตัวไปสู่สิ่งที่ไกลตัว 3) ใช้เหตุการณ์หรือบุคคลจากโลกใน
ความเป็นจริงในการจัดการเรียนรู้ และ4) สิ่งที่เรียนรู้ในชั้นเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงได้ (Newmann, 2001,
p. 1, อ้างถึงใน วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน, 2549, หน้า 52-53)
การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) คือการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง นักเรียนจะต้องเผชิญกับ
สถานการณ์จริง ปัญหาจริง ในบริบทจริง โดยผู้สอนจัดกิจกรรมที่จําลองหรือสะท้อนความเป็นจริงให้นักเรียนช่วยกันแก้ไข
ปัญหาหรือเข้าไปมีบทบาท มีส่วนร่วมในสถานการณ์นั้น ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ เพื่อใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจ (ทิศนา แขมมณี, 2545, หน้า 135-136) ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงสรุปได้
7 ประการดังนี้ (กรมวิชาการ, 2539, หน้า 12; บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2541: 127-130; ทิศนา แขมมณี, 2545, หน้า 135-136;
Marilyn, 2007, pp. 3-4; Mims. C., n.d., online; Steve. R., n.d, Online) 1) บริบทการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตาม
สภาพจริง 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วม 3) นักเรียนเกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 4) บทบาทของ
ครูผู้สอนคือผู้อํานวยความสะดวกหรือผู้จัดกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ 5) กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เวลาและ
อิสระแก่นักเรียน 6) การบูรณาการ 7) ประเมินการเรียนรู้อย่างบูรณาการและเป็นไปตามสภาพจริง
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง พบว่าช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน โดยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และทําให้เกิดความคงทนใน
การเรียนรู้ (วิชุดา ใจหาญ, 2542, หน้า 55; ทรงศรี ตุ่นทอง, 2545, หน้า 162; นิพา สาริพันธ์, 2549, หน้า 65-67; กชรัตน์
วิกล, 2550, หน้า 104; พลากร ศรีวะรมย์, 2550, หน้า 76-80; ชญานาถ ซ้อนพิมาย, 2550, หน้า 29; จารึก สกุลเจริญโชค,
2550, หน้า 136; สุนทรีย์ สมมะโน, 2553, หน้า 97-98; ไพโรจน์ น่วมนุ่ม, 2554, หน้า 93-94; ณัฐรินีย์ อภิวงค์งาม, 2554,
หน้า 115-117; สุชาดา แก้วพิกุล, 2555, หน้า 100; Hamer, 2000, pp. 25-26; Jennifer dennis & Mary John O’Hair,
2010, pp. 11-21) ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (วิชุดา ใจหาญ, 2542, หน้า 55-56; จารึก สกุลเจริญโชค,
2550, หน้า 136-138) และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน กระตือรือร้น สนุกสนานและมีความสุขในการเรียน
(ทรงศรี ตุ่นทอง, 2545, หน้า 155-163; ชญานาถ ซ้อนพิมาย, 2550, หน้า 29-30; กชรัตน์ วิกล, 2550, หน้า 104-105;
สุชาดา แก้วพิกุล, 2555, หน้า 101; Ramsden, 1997, p. 97; Hamer, 2000, p. 30; Parchmann; et al., 2006, p. 1041)
นั่นก็คือการจัดการเรียนการสอนของครูส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนยังพบข้อมูลที่สอดคล้องกัน
ว่าปัจจัยด้านตัวครู โดยเฉพาะด้านคุณภาพการสอนของครู ส่งผลบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน (วิมล ประจงจิตร, 2553, หน้า 100; วุฒิพงษ์ บุญชู, 2554, หน้า 29-30; สุขฤกษ์ ดีโนนโพธิ์, 2554, หน้า50;
ศิริพรรณ แก่นสาร, 2555, หน้า 94-95; ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล, 2555, หน้า 92-93) ส่งผลบวกต่อความสุขในการเรียน
(มารุต พัฒผล, 2546, หน้า 90-91; จุฬาลัย ผาอ่อน, 2553, หน้า 95-96; ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์, อัญสุรีย์ ศิริโสภณ, และ
พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2557, หน้า 70-72) และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (บุปผา จุลพันธ์, 2550, หน้า 84)
นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยด้านครูคือสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนที่เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความสุขในการ
เรียนของนักเรียน (มารุต พัฒผล, 2546, หน้า 90-91; จุฬาลัย ผาอ่อน, 2553, หน้า 95-96; ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์,
อัญสุรีย์ ศิริโสภณ, และพูลพงศ์ สุขสว่าง, 2557, หน้า 70-72) และเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล, 2555, หน้า 94)
ผู้วิจัยจึงศึกษาความสัมพันธ์และค่าน้ําหนักความสําคัญของพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครู
และ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน กับ ความสุขในการเรียนของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยได้แก่ พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครูและการ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน กับความสุขในการเรียนของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับความสุขในการเรียนของนักเรียน
1.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
1.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
2. เพื่อศึกษาค่าน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปัจจัยได้แก่ พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครูและ
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน ที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.1 เพื่อศึกษาน้ําหนักความสําคัญตัวของแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนักเรียน
2.2 เพื่อศึกษาน้ําหนักความสําคัญตัวของแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2.3 เพื่อศึกษาน้ําหนักความสําคัญตัวของแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
2 จํานวน 52 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1,021 คน โดยใช้การ
สุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-stage Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครู 2) การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับ
นักเรียน
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความสุขในการเรียนของนักเรียน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 4 ฉบับ ฉบับละ 40 ข้อ โดยฉบับที่ 1–3 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(rating scale) ฉบับที่ 4 เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือกโดยมีคําตอบที่ถูกต้องเพียง 1 ตัวเลือก ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครู มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .895
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .807
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความสุขในการเรียนของนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .910
ฉบับที่ 4 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .898
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้
1.ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple correlation coefficient) โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
3. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression (MR)) แบบ Enter
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter)
1.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัยกับตัวแปรตาม ค่ากําลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช้การทดสอบค่าเอฟ (F – test)
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัยกับความสุขในการเรียนของนักเรียน(Y1)
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

df
2
1018
1020

SS
441830.157
192844.916
634675.073
R = .834 R2 = .696
p** < .01

MS
220915.079
189.435

F
1166.178**

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัย ได้แก่ พฤติกรรมการจัดการเรียนการ
สอนตามสภาพจริงของครู(X1) และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน(X2) กับ ความสุขในการเรียนของนักเรียน(Y1)
มีค่าเท่ากับ .834 ซึ่งมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F = 1166.178**) และกําลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัย กับ ความสุขในการเรียนของนักเรียน(Y1) มีค่าเท่ากับ .696 แสดงว่าตัวแปรปัจจัยทั้ง 2 ตัว
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความสุขในการเรียนของนักเรียน(Y1) ได้ร้อยละ 69.6
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Y2)
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

df
SS
2
54208.161
1018
185576.397
1020
239784.558
R = .475 R2 = .226
p** < .01

MS
27104.081
182.295

F
148.682**

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัย ได้แก่ พฤติกรรมการจัดการเรียนการ
สอนตามสภาพจริงของครู(X1) และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน(X2) กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Y2) มีค่า
เท่ากับ .475 ซึ่งมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F = 148.682**) และกําลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
ระหว่างตัวแปรปัจจัย กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Y2) มีค่าเท่ากับ .226 แสดงว่าตัวแปรปัจจัยทั้ง 2 ตัว ร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Y2) ได้ร้อยละ 22.6
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Y3)
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

df
SS
2
6047.500
1018
99715.941
1020
105763.442
2
R = .239 R = .057
p** < .01

MS
3023.750
97.953

F
30.869**

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัย ได้แก่ พฤติกรรมการจัดการเรียนการ
สอนตามสภาพจริงของครู(X1) และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน(X2) กับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(Y3) มีค่าเท่ากับ .239 ซึ่งมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F = 30.869**) และกําลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
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พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัย กับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Y3) มีค่าเท่ากับ .057 แสดงว่าตัวแปรปัจจัยทั้ง 2 ตัว
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Y3) ได้ร้อยละ 5.7
1.2 ค่าน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปัจจัยและการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของค่าน้ําหนักความสําคัญโดยใช้ค่าที (t– test)
ตารางที่ 4 ค่าน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนักเรียน(Y1) และการทดสอบนัยสําคัญ
ทางสถิติของค่าน้ําหนักความสําคัญโดยใช้ค่าที (t – test)
ตัวแปร
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครู(X1)
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกบั นักเรียน(X2)
p** ≤

β

.145
.757
.01

b
.211
.766

SEb
.028
.020

t
7.442**
38.828**

p
.000
.000

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปัจจัย ได้แก่ พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพ
จริงของครู(X1) และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน(X2) ส่งผลทางบวกต่อความสุขในการเรียนของนักเรียน(Y1)
อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาค่าน้ําหนักความสําคัญในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของ
นักเรียน(Y1) มากที่สุด ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน(X2) โดยมีค่าน้ําหนักความสําคัญ เท่ากับ .757
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครู(X1) มีค่าน้ําหนักความสําคัญ เท่ากับ .145 โดยสร้างเป็นสมการ
ทํานายความสุขในการเรียนของนักเรียน(Y1) กับชุดตัวแปรปัจจัยทั้ง 2 ตัว ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
สมการคะแนนดิบ (raw score equation)
Yˆ1 = −2.515 + 0.211** X 1 + 0.766 ** X 2

สมการคะแนนมาตรฐาน (standardized equation)
Z Y1 = 0.145** Z X 1 + 0.757 ** Z X 2

จากสมการคะแนนดิบแปลความได้ว่า หากการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน(X2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้
ความสุขในการเรียนของนักเรียน(Y1) เพิ่มขึ้น 0.766 หน่วย เมื่อตัวแปรอื่นถูกทําให้คงที่ ในทํานองเดียวกัน ถ้าคะแนน
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครู(X1) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้ความสุขในการเรียนของนักเรียน(Y1)
เพิ่มขึ้น 0.211 หน่วย เมื่อตัวแปรอื่นถูกทําให้คงที่ และจากสมการคะแนนมาตรฐาน พบว่า การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครู
กับนักเรียน(X2) ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนักเรียน(Y1) ในระดับสูงที่สุด ( β = .757 )
ตารางที่ 5 ค่าน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Y2) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
ของค่าน้ําหนักความสําคัญโดยใช้ค่าที (t – test)
β
ตัวแปร
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครู(X1)
-.235
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกบั นักเรียน(X2)
.536
p** < .01

b
-.210
.334

SEb
.028
.019

t
-7.543**
17.237**

p
.000
.000

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าน้ําหนักความสําคัญของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน(X2) ส่งผลทางบวกต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Y2) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าน้ําหนักความสําคัญ เท่ากับ .536 ส่วนพฤติกรรม
การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครู(X1) ส่งผลทางลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Y2) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 มีค่าน้ําหนักความสําคัญ เท่ากับ .235 สร้างเป็นสมการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Y2) กับชุดตัวแปรปัจจัยทั้ง 2
ตัว ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
สมการคะแนนดิบ (raw score equation)
Yˆ2 = 25.442 − 0.210 ** X 1 + 0.334 ** X 2

สมการคะแนนมาตรฐาน (standardized equation)
Z Y2 = −0.235** Z X 1 + 0.536 ** Z X 2

จากสมการคะแนนดิบแปลความได้ว่า หากคะแนนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน(X2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
จะทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Y2) เพิ่มขึ้น 0.334 หน่วย เมื่อตัวแปรอื่นถูกทําให้คงที่ และถ้าพฤติกรรมการจัดการเรียนการ
สอนตามสภาพจริงของครู(X1) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Y2) ลดลง 0.210 หน่วย เมื่อตัวแปรอื่นถูก
ทําให้คงที่ เนื่องจากผลการวิจัยในข้อนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้สืบค้นมา ผู้วิจัยจึงทําการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการวิจั ยที่พบโดยขอกล่าวรายละเอียดในส่ว นของการอภิ ปรายผลการวิ จัย และจากสมการคะแนน
มาตรฐาน พบว่ า การสร้ างสัม พันธภาพระหว่ างครู กับนั กเรีย น(X2) ส่งผลบวกต่อความสุขในการเรียนของนักเรี ยน(Y1)
( β = 0.336 )
ตารางที่ 6 ค่าน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Y3) และการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของค่าน้ําหนักความสําคัญโดยใช้ค่าที (t – test)
β
ตัวแปร
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครู(X1)
-.036
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกบั นักเรียน(X2)
.254
p** < .01

b
-.021
.105

SEb
.020
.014

t
-1.049
7.386**

p
.294
.000

จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าน้ําหนักความสําคัญของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน(X2) ส่งผลทางบวกต่อ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Y3) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าน้ําหนักความสําคัญ เท่ากับ .254 ส่วน
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครู(X1) ส่งผลทางลบต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Y3) อย่างไม่
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ค่าน้ําหนักความสําคัญ เท่ากับ .036 สร้างเป็นสมการทํานายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(Y3) กับชุดตัวแปรปัจจัยทั้ง 2 ตัว ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
สมการคะแนนดิบ (raw score equation)
Yˆ3 = 9.646 + 0.105** X 2

สมการคะแนนมาตรฐาน (standardized equation)
ZY3 = 0.254** Z X 2

จากสมการคะแนนดิบแปลความได้ว่า หากการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน(X2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Y3) เพิ่มขึ้น 0.105 หน่วย
จากสมการคะแนนมาตรฐาน พบว่า การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน(X2) ส่งผลบวกต่อทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์(Y3) ( β = 0.254 )

1143

สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณระหว่างตัวแปรปัจจัย ได้แก่ พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง
ของครู และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน กับตัวแปรตาม ได้แก่ ความสุขในการเรียนของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) .834 .475 และ .239 ตามลําดับ อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งตัวแปรต้นทั้ง 2 ตัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความสุขในการเรียนของนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ร้อยละ 69.6 22.6 และ 5.7
2. พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครูและการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน ส่ง
ผลบวกต่อความสุขในการเรียนของนักเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าน้ําหนักความสําคัญ ( β ) เท่ากับ
.145 และ .757 ตามลําดับ
3. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนส่งผลบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าน้ําหนักความสําคัญ ( β ) เท่ากับ .536 ส่วนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครูส่งผล
ทางลบอย่างมีนัยสําคัญสถิติ .01 มีค่าน้ําหนักความสําคัญ ( β ) เท่ากับ .235
4. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนส่งผลบวกต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าน้ําหนักความสําคัญ ( β ) เท่ากับ .254 ส่วนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง
ของครูไม่ส่งผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อภิปรายผล
1. พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครูและการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนส่งผล
ทางบวกต่อความสุขในการเรียนของนักเรียน โดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 69.6 (R2 = 0.696) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1. และเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2.1 โดย
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครูมีความสัมพันธ์กับความสุขในการเรียนของนักเรียน มีค่า
น้ําหนักความสัมพันธ์เท่ากับ .145 อธิบายได้ว่าพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครูมีความเกี่ยวข้องกับ
ความสุขในการเรียนของนักเรียนเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็ น สํ า คั ญ ซึ่ ง จั ด การเรี ย นการสอนที่ นั ก เรี ย นได้ ค้ น คว้ า ในสิ่ ง ที่ ต นเองสนใจ และเรี ย นรู้ ด้ ว ยการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ นเกิ ด
ประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม และรู้จักการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทําให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน อันนําไปสู่การเป็นคนดี คนเก่ง
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุขของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(2545) ที่ระบุว่า เมื่อครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มีความแปลกใหม่ น่าตื่นเต้น มีการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน มีกิจกรรมที่
หลากหลาย ให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจะทําให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของมารุต พัฒผล (2546) ที่พบว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญส่งผลบวกต่อความสุข
ในการเรียนของนักเรียน
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนมีความสัมพันธ์กับความสุขในการเรียนของนักเรียนสูงที่สุด โดยมีค่าน้ําหนัก
ความสัมพันธ์เท่ากับ .757 เนื่องจากเมื่อครูปฏิบัติตนต่อนักเรียนทางกาย วาจา พฤติกรรม ท่าทาง สีหน้า ยิ้มแย้มแจ่มใส
แสดงออกด้วยความรัก ความเมตตา จริงใจ มีเหตุผลอย่างสม่ําเสมอ เป็นแม่แบบที่ดี ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น สร้าง
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย สร้างบรรยากาศของความเป็นมิตร เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม ตอบคําถาม รับฟังความคิดเห็นของ
นักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมต่อกิจกรรม การมีไ มตรีจิต การให้ความอบอุ่น การเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจ
นักเรียน มีความยุติธรรมไม่ลําเอียง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน จะทําให้นักเรียนมี
ความสุขในการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของกรมวิชาการ (2535) ที่กล่าวว่า เมื่อครูดี มีเมตตา เอาใส่ใจต่อนักเรียนจะทําให้
นักเรียนมาโรงเรียนแล้วมีความสบายใจ ทั้งยังสอดคล้องกับกิตติยวดี บุญซื่อ และคณะ (2540) ที่กล่าวเกี่ยวกับองค์ประกอบที่
ช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีความสุขว่าครูต้องมีเมตตา เอาใจใส่นักเรียน มีความยุติธรรม อารมณ์มั่นคง แจ่มใส และ
สอดคล้องกับงานวิจัยชัยวัฒน์ พันธุ์เสือ (2554) และ สุธีรา โพธิ์พันธ์ไม้ (2556) ที่พบว่าปัจจัยด้านผู้สอนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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ความสุขในการเรียนของนักเรียน โดยครูที่ยิ้มแย้ม พูดจาไพเราะ ให้กําลังใจนักเรียน มีความยุติธรรม ทําให้นักเรียนมีความสุข
ในการเรียน
2. พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครูและการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน ร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ร้อยละ 22.6 (R2 = 0.226) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไป
ตามสมมุติฐานข้อที่ 1.2 ที่ว่า โดย
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีค่าน้ําหนักความสัมพันธ์
เท่ากับ .536 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากเมื่อครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี จะส่งผลให้นักเรียนเกิด
ความไว้วางใจครู ไม่มีความรู้สึกตึงเครียด เป็นผลให้นักเรียนเกิดกําลังใจ อยากมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของครู
เกิดการซักถาม ร่วมมือ ร่ วมถึงการสรุป องค์ความรู้ที่ เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิ ดความเข้าใจในเนื้อ หาในบทเรีย นและส่ งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งพบว่า หนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคือสัมพันธภาพระหว่างครูกับ
นักเรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นคร เหมนาค; ธร สุนทรายุทธ; และไพรัตน์ วงษ์นาม (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่พบว่า สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนส่งผลทางบวกต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ส่วนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครูส่งผลทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
สถิติ .01 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 2.2 และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยศึกษามา และไม่
สอดคล้ อ งกั บ หลายงานวิจั ย ที่พ บว่า คุ ณภาพการสอนของครู พฤติ กรรมการสอนของครู การจั ดการเรี ยนการสอนและ
บรรยากาศในชั้นเรียนมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วิมล ประจงจิตร, 2553, หน้า 100; วุฒิ
พงษ์ บุญชู, 2554, หน้า 29-30, สุขฤกษ์ ดีโนนโพธิ์, 2554, หน้า 50: ศิริพรรณ แก่นสาร, 2555, หน้า 94-95; ณัฏติยาภรณ์
หยกอุบล, 2555, หน้า 92-93) ทั้งนี้เนื่องจากการวัดประเมินผลไม่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง ควรประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซึ่งมีลักษณะสรุปได้ 4 ประการ (Darling-Hammond,
1995 อ้างถึงใน กุลยา ตันติพลาชีวะ. 2545, หน้า 28; Wiggins. 1988, อ้างถึงใน สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์. 2544, หน้า 101104) ดังนี้ 1) การปฏิบัติในสภาพจริง เช่น นักเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ฝึกทดลองทางวิทยาศาสตร์แทนการจํา
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 2) เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินต้องเปิดเผย 3) การประเมินตนเองเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ประเมินตนเอง เพื่อให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง และ 4) การนําเสนอผลงานโดยนักเรียนเสนอผลงานต่อสาธารณชน
ซึ่งกิจกรรมการนําเสนอให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง แต่การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในการวิจัยนี้ใช้ผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการประเมินระดับชาติ โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์อิงมาตรฐาน (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ, 2557, ออนไลน์) ซึ่งเป็นการวัดโดยใช้ข้อสอบเพียงอย่างเดียว ทําให้กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ใช้
ไม่สอดคล้ องกั บกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ทําให้ผลการประเมินไม่สะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากนี้จากการ
สัมภาษณ์ครูที่สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลการวิจัยที่พบว่าพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครู
ส่งผลทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบประเด็นที่น่าสนใจ 3 ประการดังนี้ ประการที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่
เห็ น ความสํ า คั ญของการสอบระดั บ ชาติ ขั้น พื้ น ฐาน (O-NET) เนื่ องจากไม่ จํ า เป็น ต้ อ งใช้ใ นการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือใช้ในอัตราส่วนที่น้อย ประการที่ 2 การวัดการประเมินผลที่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนไม่ได้ออกข้อสอบ และผู้ที่มีหน้าที่ออกข้อสอบไม่ใช่ครูผู้สอน ซึ่งเมื่อครูจัดการเรียนรู้ตามสถาพจริงก็ควรประเมินผล
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามสถาพจริง และประการที่ 3 การสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นั้นเนื้อหาที่ใช้ในการสอบตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ซึ่งหากนักเรียนไม่ทบทวนเนื้อหาที่เรียนผ่านมา รวมทั้งไม่ฝึกฝนทําข้อสอบ จะส่งผลให้ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในระดับต่ํา โดยโรงเรียนที่ต้องการเพิ่มคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) นั้น จะใช้วิธีการติวข้อสอบให้นักเรียน นักเรียนต้องฝึกทําโจทย์ซึ่งเป็นข้อสอบที่เคยใช้ในการสอบซ้ําไปซ้ํามา
ซึ่ง การทํ าวิ ธีก ารนี้ จะทํา ให้ ผลคะแนนของการสอบไม่ สัม พัน ธ์กั บพฤติ ก รรมการจัด การเรี ยนการสอนของครู ในชั้น เรี ย น
นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรที่ 1 เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
ได้แก่ ความถนัดของนักเรียน ความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียน ความสามารถในการตีความ แปลความ เข้าใจความหมายใน
ทักษะการอ่าน โดยมีอิทธิพลร้อยละ 40 ตัวแปรที่ 2 เกี่ยวกับด้านจิตพิสัย ซึ่งหมายถึงลักษณะหรือพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับจิตใจ
ได้แก่ ความสนใจ เจตคติต่อเนื้อหาที่เรียน การยอมรับความสามารถของตัวเอง ลักษณะบุคลิกภาพ โดยมีอิทธิพลร้อยละ 25
และ ตัวแปรที่ 3 เกี่ยวข้องกับคุณภาพการสอน ได้แก่ การได้รับคําแนะนํา การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การเสริมแรง
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จากครู การปรับปรุงข้อผิดพลาดและการได้รับผลการสะท้อนกลับของการกระทําของตนเองเพื่อประเมินความถูกต้อง โดยมี
อิทธิพลร้อยละ 25 (Bloom, 1976, อ้างถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2544, หน้า 13-14) แสดงให้
เห็นว่านอกจากปัจจัยด้านการสอนของครูแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3. พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครูและการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน ร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ร้อยละ 5.7 (R2 = 0.057) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1.3 ซึ่งร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้น้อย โดยการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน
ส่งผลทางบวกต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีค่าน้ําหนักความสัมพันธ์เพียง .254 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงของครูไม่ส่งผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2.3 และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุปผา จุลพันธ์ (2550) ที่พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอน
ของครูส่งผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือ
พฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติ การฝึกฝนความคิดอย่างเป็นระบบ มีความซับซ้อน ซึ่งถึงแม้ว่าครูจะมีพฤติกรรมการจัดการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง โดยจัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติทดลองตามสถาพจริง ใช้สิ่งรอบตัวของนักเรียนมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดกิจกรรม แต่หากในกิจกรรมการทดลองนั้นมุ่งส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้โดยใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะโดยเฉพาะ ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ต่ํากว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะโดยเฉพาะ โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิโรจน์ แสนคําภา (2550, หน้า 153) ที่พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์มี ทัก ษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ สูง กว่ านั ก เรี ยนที่ไ ด้รั บการจัด การเรีย นรู้ แบบปกติ
นอกจากนี้ ยัง พบว่าระดั บความสามารถทางการเรีย นของนัก เรี ยนที่ต่า งกั นมี ผลทํา ให้นั กเรีย นมี ทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการนําผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยพบว่า การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน ส่งผลบวกต่อ ความสุขในการเรียนของนักเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสุขในการเรียนรวมถึงทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ความคาดหวัง
ของครูต่อการจัดการเรียนรู้ และความคาดหวังของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากในยุคปัจจุบันความคาดหวังของ
ผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนสูง ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานของตนเองเรียนให้เก่ง ได้ผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อสามารถสอบแข่งขัน
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในสังคม ส่งผลให้นักเรียนมุ่งเน้นการเรียนในสถาบันกวดวิชาเพื่อฝึกทํา
โจทย์และศึกษาเนื้อหาวิชาในระดับที่สูงกว่าในห้องเรียน แต่ในขณะที่ครูมีความมุ่งเน้นที่จะจัดการเรียนรู้โดยมุ่งพัฒนาทั้ง
ความรู้ ความดี และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ความมุ่งหวังของผู้ปกครอง ครู และนักเรียนไม่ตรงกัน
กิตติกรรมประกาศ
ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2” ได้รับทุนสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ 2559 ในการทําปริญญานิพนธ์และทุนสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2560 ในการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการ
และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
กลุมตัวอยางคือพนักงานการประปานครหลวงที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 318 คน ซึ่งใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple
random sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ โดยใชคาความถี่ คารอยละ ค าเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต างระหวางค าเฉลี่ยของ
ประชากร 2 กลุม โดยการสุมตัวอยางจากแตล ะกลุม อยางเปนอิส ระจากกัน (Independent t-test) และการวิเ คราะห
คาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ผลการศึกษาวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 60-65 ป มีสถานภาพสมรส และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 10,001-15,000 บาท โดยรวมผูเกษียณอายุราชการมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
คุณภาพชีวิตดานรางกาย มีอันดับ สูง สุด รองลงมาคือดานจิต ใจ ดานสวัส ดิการสัง คม ดานความสัม พันธท างสัง คม และ
ด านการรั กษาพยาบาล ตามลํา ดั บ และพบว า พนั ก งานการประปานครหลวงหลั ง เกษี ย ณอายุ ร าชการที่ มี เ พศ อายุ
สถานภาพสมรส และรายไดตางกันมีคุณภาพชีวิตดานรางกาย ดานจิตใจ และดานรักษาพยาบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเพศและสถานภาพสมรสที่ตางกันไมพบความแตกตางในคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม
และสถานภาพสมรสและรายไดที่ตางกันไมพบความแตกตางในคุณภาพชีวิตดานสวัสดิการทางสังคม
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุ/การประปานครหลวง
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Abstract
The purposes of this research were to study quality of life for retried in Metropolitan Waterworks
Authority and to compare the quality of life of the sample classified with personal factors. The sample in
this research was 318 of the retired people in Metropolitan Waterworks Authority. Simple random
sampling was used as the sampling method. The questionnaire was used as the instrument to collect
data. Data were analyzed by statistical software, frequency, percentage, mean and standard deviation,
Independent t-test, and One-Way ANOVA with the confidence level of 95%.
The results of this study showed that the sample mostly were males; those aged 60-65 years;
married people; those earned 10,001-15,000 baht per month. Overall the sample had medium level of
quality of life. When individual aspects were considered, physical quality of life had the highest mean
score. It was followed by psychological quality of life, social welfare, social relations and healthcare,
respectively. Moreover, the sample with different gender, age, marital status, and monthly income had
different physical quality of life, psychological quality of life, and healthcare with statistical significance
level of 0.05. The sample with different gender and marital status had indifferent social relations. The
sample with different marital status and monthly income had indifferent social welfare.
Keywords: Quality of Life for Retried /Metropolitan Waterworks Authority
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บทนํา
วัยสูงอายุ เปนชวงอายุหลัง 60 ปขึ้นไป หรือในทางราชการจะใชคําวาเกษียณอายุถือวาเปนชวงเวลาที่มีความสําคัญ
สําหรับบุคคลทั่วไป เพราะชวงระยะเวลาดังกลาวถือวาเปนชวงเวลาชวงสุดทายของชีวิตเปนชวงเวลาที่ตองหยุดพักจากการ
ทํางานเปนการปลดหนี้ ภารกิจและความรับผิด ชอบอันหนักอึ้ งออกจากชีวิต และเกษียณตัว เองออกจากการทํางาน ทําให
บุคคลเหลานี้ประสบปญหาตาง ๆ หลายดาน ทั้งปญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ การขาดเพื่อน ที่อยูอาศัย และปญหาการปรับตัว
ปญหาที่เกิดขึ้นมีทั้งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรางกาย ลักษณะของการเสื่อมถอยลงไปตามธรรมชาติทําใหสถานภาพและ
บทบาทที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปไม ว า จะเป น เรื่ อ งของการมี ร ายได ล ดลงและยั ง มี ร ายจ า ยที่ ต อ งใช ใ นชี วิ ต ประจํา วั น และ
ในการดู แ ลสุ ข ภาพจึ ง ต องเผชิ ญ กั บ ป ญ หาเศรษฐกิ จ การออกจากงานทํา ให มี เ วลาว า งมากขึ้ น เกิ ด ป ญ หาการปรั บ ตั ว
เข ากับวิถีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ผูเกษียณจะรูสึกวาตัวเองเริ่มดอยคุณคา หมดความสําคัญไมมีประโยชน ดานจิตใจ ทําให
เกิ ด ความเหงา ว าเหว แ ละมี อาการซึ ม เศร า เพราะการขาดเพื่ อน ขาดการทํ างาน ซึ่ ง งานดั ง กล าวเคยเป นส วนหนึ่ ง ของ
ชีวิตประจําวัน ทางดานสังคม ก็จะถูกเปลี่ยนบทบาท เคยมีหนาที่ ซึ่งบางคนเคยมีสถานภาพสูงก็กลับกลายเปนคนธรรมดา
ไมอาจใชอํานาจที่เคยมี ไมไดรับการยอมรับยกยองเหมือนอยางที่ผานมา ที่สําคัญ คือ ดานเศรษฐกิจ รายไดที่เคยไดรับก็จะ
ลดน อ ยลงอย า งมาก ดั ง นั้ น กลุ ม ผู เ กษี ย ณเป น กลุ ม บุ ค คลที่ สั ง คมต อ งให ค วามสนใจและเอาใจใส ม ากกว า เดิ ม
เพื่ อ การมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
การประปานครหลวงถือเปนองคการหนึ่งที่เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน าที่ใหบริ การเกี่ยวกับน้ําประปา และ
มุง มั่นที ่จะใหป ระชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น ดวยการมีน้ําที ่ส ะอาดไวใ ชใ นการอุป โภคบริโ ภคอยางเพีย งพอ องคกรมี
ความเชื่อมั่นวาการมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เปนแรงขับเคลื่อนสําคัญที่สุดขององคกรในการทําใหบรรลุตามเปาหมาย
ดวยเหตุนี้ การประปานครหลวงจึงดูแลคุณภาพชีวิตและสรางความสุขในการทํางานใหแกพนักงานทุกระดับ แตดวยพื้นฐาน
วัฒนธรรม การใชชีวิตประจําวันของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน และดวยปญหาผูสูงอายุที่กลาวมาขางตน การประปานครหลวง
ก็เปนอีกหนึ่งองคกร ที่จะชวยรัฐในการแบงเบาภาระในการดูแ ลพนักงานที่เ กษีย ณอายุร าชการแลวใหมีคุณภาพชีวิต ที่ดี
อยูรวมในสังคมไดอยางเหมาะสม
จากเนื้อหาที่กลาวมาขางตน ทําใหผวู ิจัยมีความสนใจจะศึกษาคุณภาพชีวิตของผูที่เกษียณอายุราชการจากพนักงาน
การประปานครหลวง โดยการเก็บขอมูลปจจัยสวนบุคลที่จะสงผลตอคุณภาพชีวิตในดานตาง ๆ ของพนักงานการประปานครหลวง
ที่เกษียณอายุราชการ เพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพชีวิตพนักงานการประปานครหลวง ในขณะที่ทํางานอยูใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ซึ่งจะส งผลในบั้ นปลายชี วิต ให คุณภาพชี วิต ที่ดี ไมพึ่ งพิ งสั งคม มีค วามเปนอยู ที่ดี และองคกรมี สวนช ว ยในการเขาไปดูแ ล
แกไขปญหาผูสูงอายุไดถูกตอง และคาดวาการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอบุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนาคุ ณภาพชีวิต
ผูสู ง อายุ โดยนําผลการศึ กษาไปใช เ ป นข อมู ล พื้นฐานในการวางแนวทางการดูแ ลช วยเหลื อผู สูง อายุ ใ หมี คุ ณภาพชี วิต ที่ ดี
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม ชวยเหลือตัวเองไดตามอัตภาพและไมเปนภาระแกผูอื่น ซึ่งจะชวยใหบรรลุเปาหมายของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตอไป
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีตาง ๆ ทําใหส ามารถกําหนดปจจัย สวนบุค คลของผูสูง อายุที่มีสวนเกี่ย วของ
กับคุณภาพชีวิตของผูส ูงอายุ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได ปจจัยสวนบุคคลนั้น มีองคประกอบหลายอยางที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวข องกับลักษณะความเปนเรื่องเฉพาะสวนตัวหรือลักษณะสวนต าง ๆ ของแตละบุค คล ซึ่งอาจจะมีสวนที่
เหมือนหรือมีความแตกตางกับอีกบุคคลหนึ่งก็ได ในปจจัยสวนบุคคลนั้น สามารถแยกออกเปนองคประกอบยอยได ดังนี้คือ
1) เพศ เปนคุณสมบั ติจําเพาะอยางหนึ่งของคน ที่แสดงถึงเอกลักษณความแตกตางโดยปกติทั่วไป ที่คนเราแยก
ออกเปน 2 พวก หรือ 2 เพศ คือ เพศชายและเพศหญิง ซึ่งเพศจะแสดงถึงคานิยมของบุคคลที่บงบอกถึงคุณภาพ พลังอํานาจ
และความสามารถตามธรรมชาติของบุคคล ความแตกตางระหวางเพศหญิงกับเพศชาย จะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
หลาย ๆ ดาน เชน ดานการทํางาน ดานการศึกษา และสถานะบทบาทในสัง คม ในปจจุบันหญิง และชายไดรับ บทบาท
การทํางานนอกบานไมเทาเทียมกัน เพศหญิงยังไมไดรับ การยอมรับ ใหมีตําแหนง หนาที่สูง เทาเทีย มกับ เพศชาย นายจาง
จะเลือกเพศชายใหรับผิดชอบงานที่สําคัญมากกวา เชน ตําแหนง หัวหนางานรวมทั้ง ความสามารถในการแกไ ขปญ หาใน
การดํา เนิ น งานในชี วิ ต ประจํา วั น เพศชายจะมี ลั ก ษณะเป น ผู นํา มากกว า เพศหญิ ง และเพศชายจะมี ค วามคิ ด เชิ ง รุ ก
มี ค วามคิ ด กาวไกล มีความคาดหวังในความสําเร็จมากกวาเพศหญิง

1152

2) อายุ การประชุมที่สมัชชาโลกวาดวยผูสูงอายุ (World Assembles on Aging) กําหนดผูสูงอายุ คือ ผูที่มีอายุ
60 ปขึ้นไป ใหใชเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก (สุรกุล เจนอบรม, 2534, หนา 4-5) อายุเปนปจจัยที่สําคัญ ในการกําหนด
ระดับวุฒิภาวะ ซึ่งคนปกติเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น บุคลิกภาพตาง ๆ ทั้งทางดานความคิดและพฤติกรรมจะเปลี่ยนตามไป (ทัศนา
บุญทอง, 2529, หนา 190) ผูสูงอายุแตละคนมีพื้นฐานของการครองชีพในสังคม รวมทั้งมีประสบการณการดํารงชีวิต หรือ
มีการเผชิญปญหาที่แตกตางกัน ทําใหมีระดับคุณภาพชีวิตแตกตางกัน เพื่อการอยูรอดในสังคมอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง
3) สถานภาพสมรส การสมรสตามกฎหมายจะมีไดเฉพาะเมื่อจดทะเบียนสมรสแลว โดยเฉพาะหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณ
โดยสถานภาพสมรสตามกฎหมาย จําแนกออกเปนกลุมใหญ 3 ประเภท คือ โสด สมรส หมาย
โดยที่สถานภาพสมรส จะสงผลกระทบตอสุขภาพจิตใจในการดําเนินชีวิตโดยตรง คูสมรสที่แตงงาน กินอยูดวยกัน
มีคูปรึกษา ระบายอารมณซึ่งกันและกัน การแตงงานถือวาเปนกระบวนการเลือกสรรจับคูทางสังคม คนมีสุขภาพดีปรับตัวไดดี
มักมีโอกาสสูงที่จะไดรับการตัดสินใจแตงงาน สวนผูที่เปนหมายหรือหยารางนั้นเปนกลุมที่ไมมีความมั่นคงทางจิตใจอยูในสังคม
มีอัตราการฆาตัวตายสูงกวากลุมในสถานภาพอื่น ๆ (เนาวรัตน พลายนอย และ ศุภวัลย พลายนอย, 2522, หนา 173)
4) รายได บุคคลที่นับไดวาเปนผูมีคุณภาพชีวิต ก็คือ บุคคลที่สามารถดํารงสถานภาพทางเศรษฐกิจ ใหสอดคลองกับ
สภาพแวดล อม ค านิ ย มของสั ง คม มี คํากล า วว า คนร่ํา รวยไม จํา เป น ต อ งมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี เ สมอไป ในทางตรงกั น ข า ม
คนที่ ยากจนก็ไมจําเปนตองมีคุณภาพชีวิตต่ํา อยางไรก็ตาม องคประกอบทางดานรายไดก็นับเปนปจจัยสําคัญหนึ ่งที่ทําให
คนเรามี ชี วิต อยู อย างมี คุ ณภาพ ในการวั ด มาตรฐานการครองชี พ นั ก วิ ช าการด า นเศรษฐกิ จ ใช ตั ว เงิ น เป น เครื่ อ งชี้ วั ด
ฐานะเศรษฐกิจ ซึ่งเปนแนวคิดที่ใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจากมีความชัดเจนและเขาใจงายโดยใชตัวเงินเปนเครื่องวัดว า
บุคคลหรือครอบครัวใดมีรายไดมากนอยกวากัน (ภัทรธิรา วารินทร, 2538, หนา 36)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการ
2. เพื่อเปรียบเทีย บคุ ณภาพชี วิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษีย ณอายุราชการ โดยจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมขอมูล
1.1 กลุมประชากร ไดแก ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุการประปานครหลวงในป พ.ศ.2558
จํานวน 1,552 คน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) กลุมตัวอยาง คือ ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปทั้ง เพศชายและเพศหญิง
ในชมรมผูสูงอายุการประปานครหลวง จํานวน 318 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยางที่ไดรับ จากการเปด ตารางสําเร็จรูป ของ
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 อางถึ งใน ประคอง กรรณสู ตร, 2538) และใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple
random sampling)
1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งคําถามจะครอบคลุมขอมูลทั่วไป และ
คุณภาพชีวิต ของพนัก งานการประปานครหลวงหลัง เกษีย ณอายุร าชการที่ดัด แปลงมาจากเครื่องชี้วัด คุณภาพชีวิต ของ
องคการอนามัยโลกชุดยอภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ซึ่งไดแปลและปรับปรุงจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ (สุวัฒน
มหัตนิรันดรกุล และคณะ 2540, หนา 11-12) ซึ่งแบงเปน 5 ดาน ประกอบดวย ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม
ดานการรักษาพยาบาล และดานสวัสดิการสังคม ใชลักษณะคําถามเปนแบบมาตราวัด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย และนอยที่สุด
ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุราชการ และศึกษาจากกลุมพนักงาน
การประปานครหลวงที่เกษียณอายุราชการ เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตน มาสรางแบบสอบถามโดยใชแบบสอบถามครอบคลุมกับ
ความมุงหมาย และกรอบแนวความคิด
1.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของขอคําถามที่ไดจากการประมวลเอกสาร
แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัย ที่เกี่ยวของ แลวนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถู กตองและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และตรงตามโครงสรางทางทฤษฎีหรือไม การใชถอยคํา สํานวน ภาษาเหมาะสมหรือไม
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รวมทั้ง ความถูกตองและความเหมาะสมของรู ปแบบสอบถาม และใหผู เชี่ย วชาญดานรั ฐประศาสนศาสตร จํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
2) การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยอาศัยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาช (Cronbach’s
alpha coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช เทากับ 0.858
1.2.3 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ เพื่อจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป
2. การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว ิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใชในการจัดเก็บขอมูล และ
นํามาคํานวณวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิติ เพื่อประมวลผลขอมูล ที่ไ ดจัด เก็บ และคํานวณหาคาทางสถิติ
แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางการวิเคราะหและนําผลการศึกษา
ที่วิเคราะหไดมาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเขียนขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูล โดยใชส ถิติที่เ กี่ย วของในการวิเ คราะหขอมูล เพื่อพรรณนาขอคนพบ
จากการวิจัย และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยแยกสถิติออกเปน 2 สวน ดังนี้
2.1 สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)
2.1.1 ใช ก ารแจกแจงความถี่ (Frequency) และค า ร อ ยละ (Percentage) เพื่ อ อธิ บ ายข อ มู ล เกี่ ย ว
ป จ จั ย ส ว นบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได
2.1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean: X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) เพื่ออธิบายระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุในแตละดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธ
ทางสังคม ดานการรักษาพยาบาล และดานสวัสดิการทางสังคม
2.2 สถิติอางอิง (Inferential Statistics)
2.2.1 ใชสถิติ Independent t-test การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อ
วิเคราะหและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุราชการ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส และรายได
ผลการวิจัย
1. ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการ
ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการ
คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุราชการ
1. คุณภาพชีวิตดานรางกาย
1.1 ตนเองสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได
1.2 การเจ็บปวยทางรางกายเปนอุปสรรคทําใหตนเอง
ไมสามารถทําในสิ่งที่ตองการ
1.3 รูสึกวาตนเองมีสุขภาพแข็งแรง ไมคอยเจ็บปวย
เหมือนกับผูสูงอายุคนอื่น ๆ ที่อยูในวัยเดียวกัน
1.4 รูสึกพอใจกับการนอนหลับของตนเอง
1.5 สามารถไปทํากิจกรรมหรือทําธุระนอกบาน
ดวยตนเองได
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X
3.74
4.26
3.42

S.D.
0.54
0.79
1.01

3.57

0.75

ปานกลาง

3.68
3.79

0.79
0.81

ดี
ดี

ระดับคุณภาพชีวิต
ดี
ดี
ปานกลาง

ตารางที่ 1 (ตอ)
คุณภาพชีวิตของผูเกษียณอายุราชการ
2. คุณภาพชีวิตดานจิตใจ
2.1 มีความสุข ความสงบ มีความคาดหวัง
2.2 มีโอกาสไดพักผอนคลายเครียด
2.3 มีสิ่งยึดเหนี่ยวซึ่งเปนความเชื่อ เชน ศาสนา
ซึ่งสงผลตอการดําเนินชีวิตของตนเอง
2.4 รูสึกกังวลใจเกี่ยวกับรูปรางหนาตาของตนเอง
ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.5 มีความรูสึกเหงา เศรา หดหู สิ้นหวัง วิตกกังวล
3. คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม
3.1 รูสึกพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับเพื่อนบาน และ
สมาชิกในชุมชน
3.2 พอใจที่ไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนบาน
3.3 สามารถเขารวมกิจกรรมในสังคมได
3.4 สามารถใหความชวยเหลือแกสมาชิกในครอบครัว
หรือเพื่อนบานได
4. คุณภาพชีวิตดานการรักษาพยาบาล
4.1 มีโรคประจําตัวที่มีความจําเปนตองไปรับ
การรักษาพยาบาล
4.2 จําเปนตองใชยาบางชนิดเปนประจํา
4.3 พอใจกับสุขภาพของตนเอง
4.4 ใชยาสมุนไพรในการรักษาโรค
5. คุณภาพชีวิตดานสวัสดิการสังคม
5.1 รูสึกวาตนเองมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
5.2 รูสึกวาตนเองไดอาศัยอยูในสิ่งแวดลอม
ที่มั่นคงปลอดภัย
5.3 มีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารดานสวัสดิการสังคม
5.4 พอใจในบริการสาธารณะของสํานักงานแพทย
การประปานครหลวง
ภาพรวมคุณภาพชีวิตทุกดาน

X

S.D.

ระดับคุณภาพชีวิต

3.69
3.90
3.79
3.71

0.48
0.77
0.76
0.67

ดี
ดี
ดี
ดี

3.60

0.94

ปานกลาง

3.46
3.60
3.61

1.02
0.46
0.64

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.57
3.50
3.72

0.75
0.71
0.73

ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

3.46
3.24

0.59
0.85

ปานกลาง
ปานกลาง

3.24
3.56
3.79
3.67
3.83

0.93
0.77
0.95
0.41
0.67

ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดี

3.97

0.68

ดี

3.28
3.61

0.68
0.80

ปานกลาง
ปานกลาง

3.63

0.33

ปานกลาง

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผูเ กษี ยณอายุร าชการที่ เป นกลุม ตัวอย างใน
ภาพรวมและจําแนกเปนรายขอ พบวา โดยรวมผูเกษียณอายุราชการที่เปนกลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตอยูในระดั บปานกลาง
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.63) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูเกษียณอายุราชการมีคุณภาพชีวิตดานรางกาย และคุณภาพชีวิต
ดานจิตใจในภาพรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 และ 3.69 ตามลําดับ) คุณภาพชีวิตดานสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต
ดานความสัมพันธทางสังคม และคุณภาพชีวิตดานการรักษาพยาบาลในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.67,
3.60 และ 3.46 ตามลําดับ)
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2. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการ โดยจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการ โดยจําแนกตามเพศ
คุณภาพชีวิตของพนักงาน
คุณภาพชีวิตดานรางกาย
คุณภาพชีวิตดานจิตใจ
คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม
คุณภาพชีวิตดานการรักษาพยาบาล
คุณภาพชีวิตดานสวัสดิการสังคม
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เพศ

จํานวน

X

S.D.

t

Sig.

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

202
116
202
116
202
116
202
116
202
116

3.82
3.62
3.79
3.53
3.64
3.54
3.52
3.35
3.71
3.61

0.57
0.48
0.43
0.51
0.49
0.40
0.62
0.52
0.38
0.47

3.339

0.001*

4.753

0.000*

1.915

0.056

2.540

0.012*

2.032

0.043*

ตารางที่ 2 พนักงานการประปานครหลวงหลัง เกษีย ณอายุร าชการที่มีเ พศตางกันมีคุณภาพชีวิต ดานรางกาย
ดานจิตใจ ดานการรักษาพยาบาล และดานสวัสดิการสัง คมแตกตางกันอยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 แตไ มพ บ
ความแตกตางในดานความสัมพันธทางสังคม และเมื่อพิจารณารายดานพบวาพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุ
ราชการเพศชายมีคุณภาพชีวิตดานรางกาย (คาเฉลี่ยเทากับ 3.82) ดานจิตใจ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.79) ดานการรักษาพยาบาล
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.52) และดานสวัสดิการสังคม (คาเฉลี่ยเทากับ 3.71) ดีกวาเพศหญิง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.62, 3.53, 3.35 และ
3.61 ตามลําดับ)
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการ โดยจําแนกตามอายุ
คุณภาพชีวิตของพนักงาน
คุณภาพชีวิตดานรางกาย

คุณภาพชีวิตดานจิตใจ

คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธ
ทางสังคม

อายุ
60-65 ป
66-70 ป
71-75 ป
76 ปขึ้นไป
60-65 ป
66-70 ป
71-75 ป
76 ปขึ้นไป
60-65 ป
66-70 ป
71-75 ป
76 ปขึ้นไป

จํานวน
152
89
52
25
152
89
52
25
152
89
52
25
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X
3.95
3.66
3.53
3.26
3.77
3.68
3.62
3.44
3.64
3.64
3.52
3.40

S.D.
0.49
0.51
0.52
0.47
0.46
0.51
0.44
0.47
0.43
0.45
0.50
0.55

F
20.598

Sig.
0.000*

3.911

0.009*

2.738

0.044*

ตารางที่ 3 (ตอ)
คุณภาพชีวิตของพนักงาน
คุณภาพชีวิตดานการรักษาพยาบาล

อายุ
60-65 ป
66-70 ป
71-75 ป
76 ปขึ้นไป
คุณภาพชีวิตดานสวัสดิการสังคม
60-65 ป
66-70 ป
71-75 ป
76 ปขึ้นไป
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จํานวน
152
89
52
25
152
89
52
25

X
3.66
3.41
3.09
3.18
3.64
3.77
3.56
3.73

S.D.
0.57
0.53
0.52
0.57
0.39
0.47
0.40
0.28

F
16.680

Sig.
0.000*

3.479

0.016*

ตารางที่ 3 พนักงานการประปานครหลวงหลัง เกษีย ณอายุร าชการที่มีอ ายุตางกันมีคุณภาพชีวิต ดานรางกาย
ดานจิตใจ ดานการรักษาพยาบาล ดานสวัสดิการสังคม และดานความสัมพันธทางสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ 0.05 และเมื่ อ พิ จ ารณารายด า นพบว า พนั ก งานการประปานครหลวงหลั ง เกษี ย ณอายุ ร าชการ ที่ มี อ ายุ
60-65 ป มี คุ ณ ภาพชี วิตดานรางกาย (ค าเฉลี่ย เทากับ 3.95) ดานจิตใจ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.77) ด านการรักษาพยาบาล
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.66) ดีกวาอายุ 66-70 ป (คาเฉลี่ยเทากับ 3.66, 3.68 และ 3.41 ตามลําดับ) อายุ 71-75 ป (คาเฉลี่ยเทากับ
3.53, 3.62 และ 3.09 ตามลําดับ) อายุ 76 ปขึ้นไป (คาเฉลี่ย เทากับ 3.26, 3.44 และ 3.18 ตามลําดับ ) และพนักงาน
การประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการที่มีอายุ 66-70 ป มีคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม (คาเฉลี่ยเทากับ
3.64) ด านสวั ส ดิ การสั ง คม (ค าเฉลี่ ย เท ากั บ 3.77) ดี กว าอายุ 60-65 ป (ค าเฉลี่ ย เท ากั บ 3.64 และ 3.64 ตามลําดั บ )
อายุ 71-75 ป (คาเฉลี่ยเทากับ 3.52 และ 3.56 ตามลําดับ) และอายุ 76 ปขึ้นไป (คาเฉลี่ยเทากับ 3.40 และ 3.73 ตามลําดับ)
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเที ยบคุณภาพชีวิตของพนั กงานการประปานครหลวงหลั งเกษี ยณอายุร าชการ โดยจํ าแนกตาม
สถานภาพสมรส
คุณภาพชีวิตของพนักงาน
คุณภาพชีวิตดานรางกาย
คุณภาพชีวิตดานจิตใจ
คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธ
ทางสังคม
คุณภาพชีวิตดานการรักษาพยาบาล
คุณภาพชีวิตดานสวัสดิการสังคม
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย
โสด
สมรส
หมาย
โสด
สมรส
หมาย
โสด
สมรส
หมาย
โสด
สมรส
หมาย

จํานวน
23
215
80
23
215
80
23
215
80
23
215
80
23
215
80
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X
3.93
3.77
3.62
3.76
3.73
3.57
3.48
3.62
3.58
3.61
3.50
3.30
3.71
3.69
3.60

S.D.
0.49
0.53
0.56
0.58
0.49
0.42
0.45
0.46
0.46
0.61
0.56
0.63
0.46
0.38
0.49

F
3.663

Sig.
0.027*

3.428

0.034*

.950

0.388

4.000

0.019*

1.415

0.244

ตารางที่ 4 พนักงานการประปานครหลวงหลัง เกษีย ณอายุร าชการที่มีส ถานภาพสมรสตางกันมีคุณภาพชีวิต
ดานรางกาย ดานจิตใจ และดานการรักษาพยาบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตไมพบความแตกตาง
ในดานสวัสดิการสังคมและดานความสัม พันธท างสัง คม และเมื่อพิจารณารายดานพบวาพนักงานการประปานครหลวง
หลังเกษียณอายุราชการที่มีสถานภาพโสดมีคุณภาพชีวิตดานรางกาย (คาเฉลี่ยเทากับ 3.93) ดานจิตใจ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.76)
และดานการรักษาพยาบาล (คาเฉลี่ยเทากับ 3.61) ดีกวาสถานภาพสมรส (คาเฉลี่ยเทากับ 3.77, 3.73 และ 3.50 ตามลําดับ)
และสถานภาพหมาย (คาเฉลี่ยเทากับ 3.62, 3.57 และ 3.30 ตามลําดับ)
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการ โดยจําแนกตามรายได
คุณภาพชีวิตของพนักงาน
คุณภาพชีวิตดานรางกาย

รายได
นอยกวา 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท
คุณภาพชีวิตดานจิตใจ
นอยกวา 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท
คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธ
นอยกวา 5,000 บาท
ทางสังคม
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท
คุณภาพชีวิตดานการ
นอยกวา 5,000 บาท
รักษาพยาบาล
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท
คุณภาพชีวิตดานสวัสดิการสังคม
นอยกวา 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จํานวน
23
89
129
41
36
23
89
129
41
36
23
89
129
41
36
23
89
129
41
36
23
89
129
41
36

X
3.34
3.66
3.72
3.85
4.15
3.59
3.78
3.61
3.64
3.87
3.34
3.70
3.56
3.60
3.67
3.05
3.42
3.38
3.77
3.72
3.52
3.70
3.66
3.75
3.67

S.D.
0.66
0.52
0.52
0.47
0.40
0.48
0.47
0.45
0.55
0.45
0.68
0.39
0.44
0.45
0.48
0.43
0.53
0.60
0.54
0.51
0.71
0.37
0.38
0.44
0.32

F
10.007

Sig.
0.000*

3.273

0.012*

3.244

0.013*

8.673

0.000*

1.243

0.293

ตารางที่ 5 พนักงานการประปานครหลวงหลังเกษีย ณอายุร าชการที่มีร ายไดตางกันมีคุณภาพชีวิต ดานรางกาย
ด านจิ ต ใจ ด านความสั ม พั นธ ท างสั ง คม และด านการรั กษาพยาบาลแตกต างกั นอย างมี นัย สําคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
แต ไ ม พ บความแตกต า งในด า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม และเมื่ อ พิ จ ารณารายด า นพบว า พนั ก งานการประปานครหลวง
หลั ง เกษี ย ณอายุ ร าชการที่ มีรายได มากกวา 20,000 บาท มีคุณภาพชีวิต ดานรางกาย (ค าเฉลี่ยเทากั บ 4.15) ด านจิ ตใจ
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.87) ดีกวารายไดนอยกวา 5,000 บาท (คาเฉลี่ยเทากับ 3.34 และ 3.59 ตามลําดับ) 5,001-10,000 บาท
(คาเฉลี ่ย เทา กับ 3.66 และ 3.78 ตามลํ าดับ ) 10,001-15,000 บาท (คาเฉลี ่ย เทา กับ 3.72 และ 3.61 ตามลํ าดับ )
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15,001-20,000 บาท (คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และ 3.64 ตามลําดับ) และพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการ
ที่มีรายได 5,001-10,000 บาท มีคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม (คาเฉลี่ยเทากับ 3.70) ดีกวารายไดนอยกวา 5,000 บาท
10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท และมากกว า 20,000 บาท (ค าเฉลี่ย เท ากั บ 3.34, 3.56, 3.60 และ 3.67
ตามลําดับ) และพนักงานการประปานครหลวงหลัง เกษีย ณอายุร าชการที่มีร ายได 15,001-20,000 บาท มีคุณภาพชีวิต
ดานการรักษาพยาบาล (คาเฉลี่ยเทากับ 3.77) ดีกวารายไดนอยกวา 5,000 บาท 5,001-10,000 บาท 10,001-15,000 บาท
และมากกวา 20,000 บาท (คาเฉลี่ยเทากับ 3.05, 3.42, 3.38 และ 3.72 ตามลําดับ)
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ในภาพรวมผูเกษียณอายุราชการที่เปนกลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละดานแลว
พบวา คุณภาพชีวิตดานรางกายอยูใ นระดับ ดีมีคาเฉลี่ย สูง สุด ทั้ง นี้เ นื่ องมาจากกลุม ตัวอยางสวนใหญเ ปนเพศชายมีอายุ
ในชวง 60-65 ป ซึ่งกลุมนี้จัดอยูในกลุมผูสูงอายุระดับตน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางกายภาพ และสรีระวิทยาไมม าก
สามารถชวยเหลือตัวเองไดเปนสวนใหญ ทําใหไมตองพึงพิงคนอื่นมาก สุขภาพสวนใหญยังแข็งแรงสมบูรณ สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเอง และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา
คุณภาพชีวิตด านรางกาย พบวา ผู เกษีย ณอายุ ราชการมีคุณภาพชี วิต ดานร างกายในภาพรวมอยู ในระดับ ดี เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาผูเกษียณอายุราชการสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดมีคุณภาพชีวิตในระดับดีมีคาเฉลี่ยสูงสุด
ทั้งนี้เนื่องจากผูเกษียณอายุราชการที่มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงจะทําใหเกิดความมั่นใจวาตนเองสามารถชวยเหลือตนเองได
ตามสมควรและไมเปนภาระใหกับลูกหลานมากจนเกินไป คุณภาพชีวิตผูสูงอายุระดับชวงอายุอยูในชวงผูสูงอายุระดับตนอยูใน
ระดับที่ดีกวาผูสูงอายุระดับปลาย เนื่องจากสุขภาพยังสมบูรณแข็งแรง ชวยเหลือตนเองไดเปนสวนใหญ ไมพึ่งพิงผูอื่นมากนัก
สามารถปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเอง
คุณภาพชีวิตดานจิตใจ พบวา ผูเกษียณอายุราชการมีคุณภาพชีวิตดานจิตใจในภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาผูเกษียณอายุราชการมีความสุข ความสงบ มีความคาดหวัง มีคุณภาพชีวิตในระดับดีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้
เนื่องจากจิตใจที่เปนสุขสามารถใชเปนสิ่งที่นํามาชี้วัดคุณภาพชีวิตของบุคคลได โดยเฉพาะผูเกษียณอายุราชการที่จะตองฝกฝน
จิตใจใหสงบและไมเกิดความคิดที่ฟุงซาน สอดคลองกับแนวคิดความหมายคุณภาพชีวิตของ ประภา รัตนเมธานนท (2532,
หนา 16) ไดใ หค วามหมายคุณภาพชีวิต วาความรูสึกเปนปกติสุข (Sense of well being) มีค วามหมายใกลเ คีย งกับ
ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) ความเปนสุข (Happiness) ซึ่งเปนผลรวมของการตอบสนองความรูสึกภายใน
ตัวบุคคล และสอดคลองกับแนวคิดความหมายของคุณภาพชีวิตของ Stockdale (n.d. อางถึงใน SHARON A. WALLACE
1974, p.3) ไดอธิบายเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิต ไววา “คุณภาพชีวิต ไมไ ดเ ปนสิ่ง ที่เ กี่ย วของกับ การกินดี อยูดี ทางดานวัต ถุ
เพีย งอยา งเดีย ว แมวาปจ จัย ในการครองชีพ ขั้น พื้นฐานนั้น มีค วามจํา เปนก็ต าม แตค ุณภาพชีวิต จะตอ งประกอบดว ย
สุขภาพทางจิต (Psychological Health) ความสามารถในการสรางสรรค (Creativity) ความมีศักดิ์ศรี (Dignity) การไดรับ
การยอมรับ การรู สึกว าเปนที่ รักของคนอื่น การปราศจากความกลัวและความกั งวล” และงานวิ จัย ของ ยุ วดี ไวทยะโชติ
(2555) ศึกษาผูสูงอายุ : คุณภาพชีวิตกับนโยบายเบี้ยยังชีพ พบวา วัยสูงอายุเปนพัฒนาการของชีวิตมนุษย มีการเปลี่ยนแปลง
แตละชวงของการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบตอสภาพรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมของผูสูงอายุเปนอยางมาก ทําให
ผูสูงอายุซึ่งมีความเปราะบางอยูแลวไดรั บผลกระทบมากขึ้น หากปรับตั วไดทันกับ การเปลี่ยนแปลงที่เขามาในชีวิตไดดีก็จะ
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข เกิดความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ
คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม พบวา ผูเกษียณอายุราชการมีคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคมใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูเกษียณอายุราชการสามารถใหความชวยเหลือแกสมาชิกใน
ครอบครัวหรือเพื่ อนบานได มีคุ ณภาพชี วิต ในระดั บดี มีค าเฉลี่ย สูง สุด ทั้ง นี้เ นื่องจากการที่ผูเ กษี ยณอายุ ราชการไดใ หค วาม
ชวยเหลือกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิด ซึ่งอาจจะเปนการใหความชวยเหลือในดานการใหคําแนะนําตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนกับคนรุนหลัง จะทําใหผูเกษียณอายุราชการรูสึกวาตนเองมีคุณคาและจะชวยสรางความสัมพันธทางสัง คมใหกับ
ผูเกษีย ณอายุร าชการกั บบุค คลใกลชิด ได เป นอยางดี สอดคลองกับ แนวคิด ของ ทฤษฎีกิจกรรมของ Robert Havighurst
(1960) ที่ มีค วามเชื่ อว าการที่ผู สูง อายุ ได ทํากิจกรรมต าง ๆ เปนประจําและสม่ําเสมอจะทํ าใหผู สูง อายุมีที่ ยึด เหนี่ย วจิ ตใจ
รูสึกวาตนเองมีคุณคา และมีค วามหมาย เนื่องจากการที่ผู สูงอายุไดมี กิจกรรมใด ๆ ก็ ตามนั้ นเปนการรั กษาสถานภาพและ
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บทบาทหนึ่ง ทําใหผูสูงอายุเหลานี้รูสึกไดรับการยอมรับ อีกทั้งยังเชื่อวาผูสูงอายุที่ยังสามารถดํา รงกิจกรรมทางสังคมไดจะมี
ความพอใจในชีวิตสูงและมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จ ดังนั้น ผูสูงอายุที่ตองการมีความสุขในชีวิตจะตองพยายามรักษาระดับ
ของการทํากิจกรรมของตนใหนานที่สุด (Barrow and Smith, 1979, p.53)
คุณภาพชีวิตดานการรักษาพยาบาล พบวา ผูเกษียณอายุราชการมีคุณภาพชีวิตดานการรักษาพยาบาลในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูเกษียณอายุราชการใชยาสมุนไพรในการรักษาโรคมีคุณภาพชีวิต ใน
ระดับดีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากผูเกษียณอายุราชการที่มีความสนใจศึกษาในเรื่องการใชสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคได
เล็งเห็นถึงประโยชน จากการรักษาโรคด วยสมุนไพร เนื่องจากสมุนไพรบางชนิดมี สรรพคุณในการบรรเทาอาการของโรคได
แตถึงอยางไรก็ตามหนวยงานภาครัฐควรเพิ่มสิทธิการรักษาพยาบาลใหกับผูเกษียณอายุราชการใหครอบคลุมในโรคตาง ๆ ให
มากยิ่งขึ้นดวย สอดคลองกับผลการวิจัยของ สํานักวิจัยเอแบคโพล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ไดเสนอผล
วิจัย เชิ ง สํ ารวจ เรื่ อง "ผู สู ง อายุ แ ละคุ ณภาพชี วิตในวั นนี้ " จากประชาชนในเขตกทม. และหั วเมืองใหญ ได แก เชี ย งใหม
ขอนแกน สงขลา และชลบุรี พบวากลุมตัวอยางสวนใหญตองการใหหนวยงานภาครัฐควรดูแลเรื่องการเพิ่มสวัสดิการของผูอายุ
ใหมากขึ้น ทั้งนี้สวัสดิการที่เห็นวาควรสงเสริม ไดแก สวัสดิการดานการสงเสริมสุขภาพ (รอยละ 73.6) และสอดคลองกั บ
ผลการวิจัยของ “นิดาโพล” รวมกับ “ศูนยวิจัยสังคมสูงอายุ” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ไดเปดเผยผลสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ใครควรดูแลผูสูงอายุไทยใหอยูดีมีสุข" พบวา ดานความตองการของผูสูงอายุในดานตาง ๆ
จากภาครั ฐ เกี่ ย วกั บ การให บ ริ การดู แ ลผูสู ง อายุ พบว า ผู สู ง อายุ ส วนใหญ ร อยละ 35.82 ระบุ ว า ต องการบริ การทาง
การแพทย/รักษาพยาบาล
คุณภาพชีวิตดานสวัสดิการสังคม พบวา ผูเกษียณอายุราชการมีคุณภาพชีวิตดานสวัสดิการสังคมในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง พิจารณาเปนรายขอพบวาผูเกษียณอายุราชการรูสึกวาตนเองไดอาศัยอยู ในสิ่งแวดลอมที่มั่นคงปลอดภัย มี
คุณภาพชีวิตในระดับดีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมจะชวยสงเสริมใหผูเกษียณอายุราชการมี
ความเปนอยูที่ดีและมีความมั่นคงปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งงานสวัสดิการสังคม ถือวาเกี่ยวของกับทุกคนตั้งแต
แรกเกิดจนกระทั่งตาย เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันไดแก การสงเสริมดานสุขภาพอนามัย ดานจัดการศึกษา
ดานที่อยูอาศัย และอื่น ๆ โดยการจัดของรัฐและภาคเอกชน สอดคลองกับผลการวิจัยของ อารดา ธีรเกียรติกาจร (2554) ได
ศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา การที่ผูสูงอายุจะมีคุณภาพชีวิต
ที่อยูในระดับดีไดนั้น องคประกอบดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานสุขภาพและดานทัศนคติ ตองอยูในเกณฑที่ดีดวย
ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการที่มีเพศตางกันมีคุณภาพชีวิต
ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานการรักษาพยาบาล และดานสวัสดิการสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แตไมพบความแตกตางในดานความสัมพันธทางสังคม และพบวาพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการเพศชาย
จะมี คุณภาพชี วิต ดานร างกาย ดานจิต ใจ ด านการรั กษาพยาบาล และดานสวัส ดิการสัง คมดีกวาเพศหญิ ง สอดคลองกั บ
โครงสรางทางสังคมไทยยกยองใหความสําคัญกับเพศชาย ผูชายถือเปนเสาหลักของครอบครัว และมีอํานาจในการตัดสินใจ
ในเรื่องตาง ๆ และการที่ผูชายไดรับการยกยองจากสังคมทําใหมองตัวเองมีคุณคามากกวาผูหญิง เมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิง
ที่มีความสามารถทั้งทางดานรางกายและบทบาทที่ต่ํากวา
พนักงานการประปานครหลวงหลัง เกษีย ณอายุร าชการที่มีอายุตางกันมีคุณภาพชีวิต ดานรางกาย ดานจิต ใจ
ดานการรักษาพยาบาล ดานสวัสดิการสังคม และดานความสัมพันธทางสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ชุ ติ เ ดช เจี ย นดอน (2554) ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู สู ง อายุ ใ นชนบทอํา เภอวั ง น้ํา เขี ย ว
จั ง หวั ด นครราชสีมา พบวา ปจจัยดานอายุสามารถทํานายคุณภาพชีวิตดานรางกายของผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุที่มีอายุนอยมี
แนวโนมมีความพอใจในคุณภาพชีวิตมากวาผูสูงอายุที่มีอายุมาก เนื่องจากผูสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม
ของรางกาย อยางคอยเปนคอยไปตามกาลเวลา ทําใหเกิดการทรุดโทรมของอวัยวะตาง ๆ เกิดขึ้นพรอมกัน ปญหาสุขภาพทําให
ทํากิจกรรมตาง ๆ นอยลง และงานวิจัยของ อารดา ธีรเกียรติกําจร (2554) ศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลสุเทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่พบวาปจจัยที่มีผลทางลบตอคุณภาพชีวิต คือการมีอายุที่มากขึ้น มีโรคประจําตัว สงผลทําให
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุลดลง
พนักงานการประปานครหลวงหลัง เกษีย ณอายุร าชการที่มีส ถานภาพสมรสตางกันมีคุณภาพชีวิต ดานรางกาย
ด านจิ ต ใจ และด านการรั กษาพยาบาลแตกต างกั นอย างมี นัย สําคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 แต ไ ม พ บความแตกต า งใน
ด านสวัสดิการสังคม และดานความสัมพันธทางสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงใจ คําคง (2554) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ตําบลลําสินธุ อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง พบวา ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ มี 2
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ปจจัย คือ ปจจัยดานอายุ และสถานภาพสมรส โดยสถานภาพสมรสมีผลทางบวก สวนอายุและสถานภาพหมายมีผลทางลบ
และงานวิ จัย ของ อารดา ธีร เกี ยรติกําจร (2554, เรื่ องเดิ ม) พบว า การที่ ผูสู งอายุ จะมีคุ ณภาพชีวิตที่ อยู ในระดับ ดีไ ดนั้น
องคประกอบดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานสุขภาพและดานทัศนคติ ตองอยูในเกณฑที่ดีดวย อีกทั้งปจจัยที่มี
ผลตอคุณภาพชีวิต คือการมีสถานภาพสมรส และคูสมรสยังมีชีวิตอยู
พนักงานการประปานครหลวงหลัง เกษีย ณอายุ ร าชการที่มีร ายไดตางกันมีคุณภาพชีวิต ดานรางกาย ดานจิต ใจ
ดานความสัมพั นธท างสั งคม และดานการรักษาพยาบาลแตกต างกั นอย างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 สอดคล องกั บ
งานวิจัยของ ภูริชญา เทพศิริ (2555) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลทองหลาง อําเภอบานนา จั งหวัดนครนายก
พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุ และรายไดตางกันมีคุณภาพชีวิต แตกตางกันอยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 แตพ นักงาน
การประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีคุณภาพชีวิตในดานสวัสดิการสังคมไมแตกตางกัน
ซึ่งสอดคล องกั บงานวิจัย ของ หนึ่ง นุช แสนบ าน (2557) ศึ กษาคุณภาพชีวิตผู สูง อายุ ภายใตนโยบายเบี้ย ยัง ชีพ ของรัฐ บาล
กรณีศึกษาผูสูงอายุพื้นที่ตําบลจําปาหวาย อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาในครั้งนี้ไมพบวารายไดมีผลตอคุณภาพชีวิต
ดังนั้นจึงอภิปรายไดวา แมผูสูงอายุจะไดรับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาลเปนรายเดือนแบบขั้นบันไดตามชวงอายุของตนเอง เพียงอยางเดียว
ก็ยังไมมีผลตอหรือมีผลในระดับต่ําตอคุณภาพชีวิตที่ดี
จากผลการศึกษาทั้งหมดสรุปไดวา คุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการอยูใ น
ระดับปานกลาง พบวาปจจัยสวนบุคคลทั้ง 4 ตัว ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ของผูเกษียณอายุราชการแลว ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีบทบาท กลาวถึง บทบาทของผูสูงอายุที่เกษียณอายุราชการแลว จะตอง
มีสังคมที่เปลี่ยนไป และสามารถสวมบทบาทของตน เปนการเอาประสบการณในงานรับราชการมาประยุกตใชในการดํารงชีวิต
รับรูบทบาทความคาดหวังของสังคม และบทบาทหนาที่ของตนในการบริหารจัดการ ดวยการคํานึงหลักการพึ่งตนเองและ
การมีสวนรวมของสังคม เพื่อรวมตัดสินใจในการแกไขปญหา และติดตามประเมินผลใหเกิดพัฒนาอยางตอเนื่อง ทฤษฎีนี้เชื่อวา
บุคคลจะอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและดีเพียงใดขึ้นอยูกับการปฏิบัติตรงตอบทบาทที่ตนกําลังเปนอยูไดอยางเหมาะสม
โดยที่อายุเปนองคประกอบสําคัญ ประการหนึ่งในการที่จะกําหนดบทบาทของแตละบุคคลในแตละชวงที่ดําเนินไปของบุคคลนั้น
บุคคลจะปรับตัวตอความสู งอายุไดดี เพีย งใดน าจะขึ้นอยู กับการยอมรับ บทบาทในแตล ะชวงชีวิต ที่ผานมาของตนเอง และ
สอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว กลาววา ความตองการ (Need) ของมนุษยโดยมีสมมติฐานกลาวถึง
ความสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยขอที่วา บุคคลสวนใหญในสังคมมนุษย ตองการโลกที่มีแตความปลอดภัยมีระเบียบแบบแผน
และสามารถพยากรณล วงหนาได ทุก ๆ คนในสัง คมยอมตองการและปรารถนาที่จะมีค วามเปน อยูอ ยา งมั่น คงไดร ับ
ความเคารพนั บ ถื อ เป นที่ รั กของผู อื่น ต องการความอบอุ น มี ค วามสํ าคั ญ และเป นที่ ย อมรั บ ของสั ง คม ดั ง นั้ นจึ ง เน นให
หนวยงานหรือผูทเี่ กี่ยวของไดตระหนักและดําเนินการเกี่ยวการการเสริมสรางครอบครัวใหเขมแข็ง การเสริมสรางการมีสวนรวม
ในสังคมของผูสูงอายุ การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และคงสภาพสังคมที่เอื้ออาทรตอกันไว เพื่อใหทุกคนในสังคม
รวมทั้งผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไป
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการ สามารถใหขอเสนอแนะตาง ๆ ไดดังนี้
1. ขอเสนอแนะผลที่ไดจากการศึกษา
1.1 คุณภาพชีวิตดานรางกาย ผลการศึกษาพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือการเจ็บปวยทางรางกายเปนอุปสรรคทํา
ใหผูเกษียณอายุราชการไมสามารถทําในสิ่งที่ตองการ บุค คลในครอบครัวจึง ควรศึกษาการรักษาอาการเจ็บ ปวยเบื้องตน
ดวยตนเองเพื่อนํามาใชกับผูเกษีย ณอายุร าชการ รวมถึง หนวยงานที่เ กี่ย วของอาจจะใหค วามรูกับ บุค คลในครอบครั วใน
การใหความชวยเหลือผูเกษียณอายุราชการในกรณีที่เกิดการเจ็บปวยเพื่อบรรเทาอาการในเบื้องตน ในกรณีที่มีอาการรุนแรง
ก็ควรจะใหความรูกับบุคคลในครอบครัวในการลําเลียงผูปวยดวยวิธีการที่ถูกตองเพื่อลดผลกระทบจากการเจ็บปวยใหนอยลง
1.2 คุณภาพชีวิตดานจิตใจ ผลการศึกษาพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือผูเกษียณอายุราชการมีความรูสึกเหงา เศรา
หดหู สิ้นหวัง วิตกกังวล บุคคลในครอบครัวจึงควรใหความสนใจและรวมกันพูด คุยเรื่องราวตาง ๆ ที่ผูเกษียณอายุราชการมี
ความสนใจ รวมถึงการขอคําแนะนําหรือการขอคําปรึกษาจากผูเกษียณอายุราชการเนื่องจากเปนผูที่มีประสบการณ ชีวิตมา
พอสมควร หรือการพาผูเกษียณอายุราชการไปทองเที่ยวยังสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ซึ่งวิธีการนี้จะทําใหผูเกษียณอายุราชการ
รูสึกวาตนเองมีคุณคาและจะเปนวิธีที่จะชวยใหผูเกษียณอายุราชการรูสึกเบิกบานใจไดมากขึ้น
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1.3 คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม ผลการศึกษาพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือผูเกษียณอายุราชการ
สามารถเขารวมกิจกรรมในสังคมได บุคคลในครอบครัวจึงควรสนับสนุนใหผูเกษียณอายุราชการไดเขารวมกิจกรรมในสังคม
หรือในชุมชนใหมากยิ่งขึ้น รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะสนับสนุนใหชุมชนไดมีการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน โดยเนนให
มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุใหมากขึ้นดวย
1.4 คุณภาพชีวิตดานการรักษาพยาบาล ผลการศึ ก ษาพบว า ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย ต่ํา ที่ สุ ด คื อ ผู เ กษี ย ณอายุ ร าชการมี
โรคประจําตัวที่มีความจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาล และจําเปนตองใชย าบางชนิด เปนประจํา บุค คลในครอบครัว
จึงควรศึกษายาบางชนิดที่สามารถนํามาทดแทนการรักษาพยาบาลใหกับผูเกษียณอายุราชการ รวมถึงการชวยกันศึกษาสิทธิใน
การรักษาพยาบาลอื่น ๆ เพิ่มเติม
1.5 คุณภาพชีวิตดานสวัสดิการสังคม ผลการศึกษาพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือผูเกษียณอายุราชการ มีโอกาส
ไดรับขอมูลขาวสารดานสวัสดิการสังคม บุคคลในครอบครัวจึงควรใหความรูกับผูเกษียณอายุราชการในการใชเครื่องมือสื่อสาร
ที่ เ ป น เทคโนโลยี ส มั ย ใหม ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารเหล า นี้ จ ะช ว ยให ผู เ กษี ย ณอายุ ร าชการสามารถรั บ รู ข อ มู ล ข า วสาร
ด า นสวั ส ดิ ก ารสังคมไดมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
2.1 ควรมีนโยบายสรางเสริมใหชมรมผูสูงอายุพึ่งพาตนเอง โดยการพัฒนาผูสูงอายุที่มีศักยภาพเปนแกนนํา และ
เปนเจาของเรื่องดานผูสูงอายุ รักษาสิทธิ พัฒนาศักยภาพ ถายทอดภูมิปญญาตามความตองการ โดยมีกฎหมาย นโยบาย
เปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงกับหนวยงานตาง ๆ ที่เ กี่ย วของ และควรแบง กลุม ผูสูง อายุออกเปนกลุม ๆ ตามการพึ่ง พา
ทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ และการพึ่งตนเอง เพื่อที่จะดูแลไดอยางถูกตองและใหผูสูงอายุที่มีศักยภาพเปนตัวแทนกับผูสูงอายุที่
ตองพึ่งพา
2.2 ควรมีนโยบายและกิจกรรมในการสรางความสัมพันธของบุคคลในชุมชน และผูสูงอายุ มีกลยุทธที่จะใหเด็กเขา
มามีปฏิสัมพันธกับผูสูงอายุ หรือเปดโอกาสใหผูสูงอายุที่มีศักยภาพมีสวนรวมในกิจกรรม หรือองคกรตาง ๆ ในชุมชน
2.3 ควรมีนโยบายใหผูสูงอายุที่มีศักยภาพไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ และใหผูสูงอายุที่มีความรูความสามารถประสบการณ
ไดมีโอกาสในการถายทอดความรูความสามารถของตนเอง เพื่อใหผูสูงอายุเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาครอบครัว ชุ มชน สังคม
เพื่อคงไวซึ่งศักดิ์ศรีและคุณคาของผูสูงอายุและเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตทางปญญาใหสูงขึ้น
3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวง
หลั ง เกษี ย ณอายุ ร าชการ เนื่ อ งจากจะทํา ให ไ ด ท ราบข อ มู ล ที่ เ ป น ความต อ งการของพนั ก งานการประปานครหลวง
หลั ง เกษี ย ณอายุ ร าชการอย า งแท จ ริ ง และสามารถนํา ไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให กั บ พนั ก งานการประปานครหลวง
หลั ง เกษียณอายุราชการไดอยางเหมาะสมตอไป
3.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานที่เกษียณอายุราชการในหนวยงานอื่น ๆ
เพิ่มเติม เนื่องจากในอนาคตประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ที่เกษีย ณอายุร าชการในหนวยงานอื่น ๆ ซึ่ง จะทําใหไ ดผ ลการศึกษาที่ห นวยงานที่เ กี่ย วของสามารถใหค วามรูที่ถูกตอง
ตอผูสูงอายุที่เกษียณอายุราชการใหสามารถวางแผนชีวิตของตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไดตอไป
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ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพของพนักงานการประปานครหลวง
ในสังกัดสายงานรองผูวาการ (บริการ)
นฤมล โพศรี
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
email: aor_samantha2525@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพของพนักงานการประปานครหลวงใน
สังกัดสายงานรองผูวาการ (บริการ) โดยกลุมตัวอยางคือพนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานรองผูวาการ (บริการ)
จํานวน 335 คน ทําการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติไคสแควร (Chi-square) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson Correlation of Coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการศึ กษาวิ จัย พบว าพนั กงานที่ ต อบแบบสอบถามส วนใหญเ ป นเพศหญิง จบการศึกษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี
สถานภาพโสด ปฏิบัติงานในระดับพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1-5) อายุงานที่การประปานครหลวง ไมเกิน 5 ป และ
อัตราเงินเดือน 15,001-25,000 บาท/เดือน ทั้งนี้พนักงานมีระดับความเชื่อมั่นอํานาจในตนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในภาพ
รวมอยูในระดับสูง สวนการไดรับการสนับสนุนจากองคกร ศักยภาพการจูงใจจากงาน การไดรับการทุมเทจากครอบครัวและ
การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง มีความผูกพันในอาชีพอยูในระดับปานกลาง
และมีความสําเร็จในอาชีพในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ระดับการศึกษา อายุงานที่
การประปานครหลวง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับ สนุนจากองค การ ศักยภาพการจูงใจ การทุ มเทจากครอบครัวและการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของพนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานรองผูวาการ (บริการ) มีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จในอาชีพ และเพศ สถานภาพสมรส ตําแหนงงาน เงินเดือน ความเชื่ออํานาจในตนและความผูกพันในอาชีพของ
พนั กงานการประปานครหลวงในสั งกั ดสายงานรองผู วาการ (บริการ ) ไมมี ความสั ม พันธกับ ความสํ าเร็ จในอาชีพ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: ความสําเร็จในอาชีพ/พนักงานการประปานครหลวง
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Factors Affecting Career Success for Official of the Metropolitan
Waterworks Authority in Line of Deputy Governor (Services)
Naruemon Posri
Master of public Administration (Public and Private Management)
email: aor_samantha2525@hotmail.com

Abstract
The objective of this study was to investigate factors affecting Career Success for Official of the
Metropolitan Waterworks Authority in Line of Deputy Governor (Services). The sample of this study
consisted of 335 Official of the Metropolitan Waterworks Authority in Line of Deputy Governor (Services).
Proportional Stratified Random Sampling was used as the sampling method. The research instrument was
the questionnaire. Data were analyzed through statistical software including frequency, percentage, mean
and standard deviation, Chi-square with statistical significance level of 0.05 and Pearson Correlation of
Coefficient with statistical significance level of 0.01.
The results of this study showed that the sample mostly were females; those graduated with
bachelor’s degree; single people; those have worked at operational level(levels 1-5); those with at most 5
years of working experience; and those earned with 15,001-25,000 baht/month. Overall the sample had
high levels of locus of control and achievement motive. The sample had relatively high levels of
organization support, work motivation potential, dedication from family, and social support from family.
Professional engagement was rated at moderate level. Overall professional success was rated at relatively
high level. The hypothesis testing showed that the sample’s education level, years of working experience,
achievement motive, organization support, motivation potential, dedication from family, and social
support from family were related to professional success. The sample’s gender, marital status, work
position, salary, locus of control, and professional engagement were not related to professional success
with statistical significance level of 0.01.
Keywords: Career Success/ Official of the Metropolitan Waterworks Authority
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บทนํา
การประปานครหลวงเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิ จสาขาสาธารณูปโภคที่มีมิติของการดําเนินงานชัดเจนและตอเนื่อง
ตลอดมา มุงหวังผลสั มฤทธิ์ สูงสุด เปนไปเพื่อประชาชนและผู รับบริการ ตอบสนองนโยบายเกี่ย วของและการดํารงอยูของ
องคการอยางมั่นคงยั่งยื น ในทุกภาวะ ทุกหวงเวลาแหง การเปลี่ ยนแปลงจากฐานป จจัยแวดล อมที่ เกี่ย วของกับ องคการใน
ปงบประมาณ 2556 โดยเฉพาะแนวโนมเศรษฐกิจของประเทศที่มีการขยายตัวอยูในชวงรอยละ 3.8 – 4.3 เปรียบเทียบกับป
2555 ที่มีการขยายตัวรอยละ 6.5 (ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ; 19 สิงหาคม
2556) รวมไปถึงสภาพการแขงขันที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.2558 ผนวกกับความ
คาดหวังของภาครัฐ ในภาพรวมที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิ จทุกแหง “เปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ บนพื้นฐานการดํ าเนินงานที่มี ประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบ าล” นับเปนจุด ตั้งตนของนโยบายและกรอบแนว
ทางการดําเนินงานที่สําคัญสําหรับการประปานครหลวง ในชวง 3 - 5 ป นับจากปงบประมาณ 2557 ซึ่งการประปานครหลวง
จํ าเป นต องพร อมรั บ ปรั บ ตั วล วงหน าให ทั นต อสถานการณ การเปลี่ ย นแปลง และขานรั บ นโยบายทุ กระดั บ ให ไ ด อย างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกองคการ ตอเนื่องไปถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนอยางมีดุลยภาพ ดังนั้นการ
ประปานครหลวงยั งคงยึ ดมั่ นมุ งสู วิสั ยทั ศน “เปนกลไกในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ บนพื้ นฐานการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล” และสรางความยั่งยืนใหกับองคการ สนองตอบตอความจําเปนทางธุรกิจ
และการจัดการเชิงยุทธศาสตรครอบคลุมความทาทายและความไดเปรียบขององคการกับการเติบโต กาวไปขางหนาในระยะ
สั้นและระยะยาวดวยหลักการ “Triple S for MWA Sustainable Growth”

ภาพที่ 1 หลักการ “Triple S for MWA Sustainable Growth”
ที่มา : www.mwa.co.th
Sustainability: สรางความยั่งยืน มีทิศทางการเติบโต มั่นคงยาวนาน ทั้งดานรายไดและโครงสรางองคกร
Stability: เสริมความมั่นคงในระบบผลิต – จาย ใหมีเสถียรภาพ
Sufficiency: สรางความเพียงพอ ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ / บริการใหเพียงพอกับความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียอยางสมดุลทางดานปริมาณและคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
แนวนโยบายของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ
1. แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม คือ เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศบนพื้นฐานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการ คือ ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานและ
สงเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. แนวนโยบายสําหรับการประปานครหลวง คือ ปรับปรุงและขยายโครงขายระบบประปาใหมีคุณภาพ
และเพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองรวมทั้งพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคการ
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การประปานครหลวงเปนอีกองคการหนึ่งที่มีความสําคัญ เพราะเปนองคการที่ทํางานทางดานการใหบริการ การ
ประปานครหลวงเองก็ไดมีการปรับกลยุทธในการใหบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น ภาพลักษณของการบริการประชาชนที่
พึงพอใจในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ตรวจสอบได รวมทั้งความมั่นใจในคุณภาพน้ําประปาที่ไดมาตรฐานดื่มไดในทุก
พื้นที่ นอกจากนี้ยังไดเพิ่มศักยภาพของการทํางานภายในองคการใหเปนที่ยอมรับของสากล จากการเปลี่ยนแปลงนี้ยอมสงผล
ใหพฤติกรรมในการบริหารและการปฏิบัติงานภายในองคการตองปรับเปลี่ยนตามไปดวย ทําใหผูบริหารตองใชภาวะผูนําในการ
บริหาร ตองใชเทคนิคในเรื่องของการจูงใจ เพื่อใหพนักงานเห็นดวยอยางเต็มใจ พอใจและปฏิบัติงานจากความพึงพอใจของ
พนักงานเอง ซึ่งจะทําใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวาการใชอํานาจบังคับบัญชา หรือใชการสั่งการ องคการการ
ประปานครหลวงเปนองคการที่มีบุคลากรหลายสายงาน มีความรูในหลายสาขาที่แตกตางกัน ซึ่งเมื่อตองมาอยูในองคการ
เดี ยวกั น ผูบ ริห ารจะตองให ความสนใจในพฤติ กรรมการปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรเหลานั้ นเพื่ อใหมี ค วามรูค วามเข าใจใน
พฤติกรรมทัศนคติของแตละบุคคล รวมถึงจะจูงใจอยางไรเพื่อใหพนักงานเหลานั้นเกิดความพึงพอใจ และแสดงออกมาใน
รูปแบบของการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝายบริหารทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวง ก็ได
มีพันธกิจที่มุงมั่นบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหการประปานครหลวง บรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และยุทธศาสตร
โดยสงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพ และความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตในสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
ความกาวหน าในอาชีพ หรื อความสําเร็จในอาชี พเปนเปาหมายอยางหนึ่ง ในการทํ างาน มี ค วามสํ าคั ญ ทั้ง ตอตั ว
ผูปฏิ บัติ งาน และองค การ เนื่ องจากการทํางานเป นส วนหนึ่ งในชี วิต มนุษย การประสบความสํ าเร็ จในการทํางานหรือมี
ความกาวหนาในอาชีพ มีค วามสั มพั นธ กับ รายได สถานะทางสั งคม และความพึง พอใจในชีวิตของผูป ฏิบั ติง าน โอกาส
ความกาวหนาในองคการยังเปนปจจัยจูงใจผูปฏิบัติงานในการทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ
จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพของพนักงานการประปานครหลวง
ซึ่งมีทั้งหมด 9 สายงาน ในที่นี้ผูวิจัยขอศึกษาในสายงานรองผูวาการ (บริการ) เนื่องจากเปนสายงานที่มีบุคลากรมากที่สุดในทุก
สายงาน และอีกทั้งยังเปนสายงานที่เปนหลักในการขับเคลื่อนองคการใหประสบความสําเร็จ ผูวิจัยคาดวาการศึกษาในครั้งนี้
จะเปนประโยชนตอบุคคล ในการวางแผนพัฒนาอาชีพและพัฒนาตนเอง รวมทั้งเปนประโยชนตอองคการในการหาแนวทางใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการตอไป
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสําเร็จในอาชีพ
ความสําเร็จในอาชีพและการวัด
ความสําเร็จในอาชีพ หมายถึง ผลทางบวกในดานจิตใจ ตลอดจนสัมฤทธิผลซึ่งบุคคลไดรับมาจากประสบการณการ
ทํางานของตน ซึ่ง เกณฑ ที่จะนํามาใช ประเมินความสําเร็จในอาชี พจะมีดวยกัน 2 ลั กษณะ คื อ เกณฑเ ชิงปรนัย หรือเกณฑ
ภายนอก ซึ่งวัดจากเกณฑที่มองเห็นได เชน เงินเดือน และ การเลื่อนตําแหนง เปนตน และเกณฑเชิงอัตนัยหรือเกณฑภายใน
ซึ่งวัดจากการใหบุคคลซึ่งประกอบอาชีพเปนผูประเมินตนเองในเรื่องของการรับรู หรือความรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จ
ในอาชีพเพียงใด
สําหรับวิธีการวัดความสําเร็จในอาชีพ จากการรวบรวมผลการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสําเร็จในอาชีพ พบวา มีอยู
ดวยกัน 2 วิธี ไดแก การวัดความสําเร็จในอาชีพเชิงปรนัย (Objective career success) และการวัดความสําเร็จในอาชีพเชิง
อัตนัย (Subjective career success) ดังมีรายละเอียดดังนี้คือ
จัดจ และคณะ (Judge et al. 1995 : 487) ไดเสนอเกณฑของความสําเร็จในอาชีพไววาประกอบไปดวย
1. ความสําเร็จในอาชีพเชิงปรนัย (Objective career success) เปนความสําเร็จในอาชีพ ซึ่งสามารถวัดไดอยาง
เปนปรนัย (Objective) และมีเกณฑที่มองเห็นได (Visible criteria) ซึ่งนักวิจัยสวนใหญมักชอบที่จะใชเกณฑนี้เนื่องจากสมา
รถวัดจากสิ่งที่สังเกตได เชน เงินเดือน และการเลื่อนตําแหนง เปนตน
2. ความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย (Subjective career success) หมายถึง การรับรูจากบุคคลวาประสบความสําเร็จ
ในอาชีพและความพึงพอใจในอาชีพของบุคคล ประกอบไปดวย ความพึงพอใจในงาน หมายถึงความสุข หรือภาวะอารมณ
ทางบวกอันเปนผลมาจากการประเมินผลงาน หรือประสบการณการทํางานของบุคคล และความพึงพอใจในอาชีพ (Career
satisfaction) หมายถึงความพึงพอใจที่บุคคลไดรับจากลักษณะทั้งภายในและภายนอกของอาชีพของตน ซึ่ งรวมทั้งคาจาง
ความกาวหนา เปนตน
ทฤษฎีอาชีพ
การนําเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีอาชีพนี้ ก็เพื่อที่จะอธิบายถึงตัวแปรดานอาชีพ เชน ประเภทของงานและรายได เปนตน
ตลอดจนตัวแปรดานจิตวิทยา (Psychological variables) เชน ความพึงพอใจในงาน และความเครียดเกี่ยวกับงาน เปนตน
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงตัวแปรที่นาจะมีอิทธิพลตอความสําเร็จในอาชีพของบุคคล ซอนเนนเฟลดและคอต
เตอร (Sonnenfeld & Kotter. 1982 : 19-46) ไดรวบรวมทฤษฎีอาชีพและผลการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางอาชีพ อาจ
สรุปถึงตัวแปรที่นาจะมีผลตอความสําเร็จในอาชีพของบุคคลไดเปน 4 ประเภทดังนี้คือ
1. ปจจัยสวนบุคคล เชน คุณลักษณะสวนตัว การศึกษา ความทะเยอทะยาน แรงจูงใจ เปนตน
2. ปจจัยดานการทํางาน/อาชีพ เชน ประสบการณการทํางาน ลักษณะงาน ชั่วโมงการทํางาน เปนตน
3. ปจจัยดานองคการ เชน นายจาง เปนตน
4. ปจจัยครอบครัว/ไมใชการทํางาน เชน สถานภาพสมรส จํานวนบุตร สภาพแวดลอมทางครอบครัว การดําเนิน
ชีวิต (Life style) เปนตน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นวลฉวี ประเสริฐสุข (2542) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพของผูบริหารสตรีใน
ธนาคารพาณิชยไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงตัวแปรที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพของผูบริหารสตรีในธนาคารพาณิชย
ไทย และเพื่อสรางแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพของผูบ ริหารสตรีใน
ธนาคารพาณิชยไทย ผลการวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพของผูบริหารสตรีใน
ธนาคารพาณิชยไทย พบวา ตัวแปรที่สงผลทางบวกสูงสุดตอความสําเร็จในอาชีพ คือ รูปแบบความเปนผูนําของผูบริหารสตรี
รองลงมาคื อ บรรยากาศองค การ ความผู กพั นในอาชี พ แรงจู ง ใจใฝ สั มฤทธิ์ ปจจั ย สวนบุ ค คล และป จจั ยด านครอบครั ว
ตามลําดับ สวนตัวแปรที่สงผลทางลบตอความสําเร็จในอาชีพ คือ ความขัดแยงระหวางครอบครัวและการทํางาน ในขณะที่
ความเชื่ออํานาจในตน และขนาดองคการไมสงผลตอความสําเร็จในอาชีพ ทั้งนี้รูปแบบความเปนผูนําของผูบริ หารสตรีและ
ความผูกพันในอาชีพสงผลทางตรงตอความสําเร็จในอาชีพ ในขณะที่ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานครอบครัวสงผลทางออม
ผานความขั ดแยง ระหวางครอบครัวและการทํ างาน และผานความผูกพันในอาชี พไปยั งความสํ าเร็จในอาชี พ บรรยากาศ
องคการสงผลทางออมผานความผูกพันในอาชีพ และผานรูปแบบความเปนผูนําของผูบริหารสตรีไปยังความสําเร็จในอาชีพ
แรงจูง ใจใฝ สัมฤทธิ์ สง ผลทางออมผ านความขัดแยง ระหว างครอบครัวและการทํ างาน ผ านความผู กพั นในอาชีพ และผาน
รูปแบบความเปนผูนําของผูบริหารสตรีไปยังความสําเร็จในอาชีพ
นิพนธ ศศิธรเสาวภา (วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ. 2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสําเร็จ
ของอาชีพผูบริหารสตรีในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” มีประเด็นสําคัญที่สามารถสรุปไดคือ ความสําเร็จใน
อาชีพของผูบริหารสตรีนั้น ประเด็นสําคัญคือดานจิตพิสัย ซึ่งสะทอนใหเห็นวา เมื่อกาวมาถึงจุดหนึ่งที่บุคคลยอมรับวาตนเอง
ประสบความสําเร็จในอาชีพแลว ปจจัยดานวัตถุไมใชสิ่งจําเปน หากแตความรูสึกมีความสุขและสนุกกับงาน คือตัวบงชี้สําคัญ
สําหรั บการที่จะบอกกับ ใครๆ วาไดกาวลวงสูความสําเร็จในวิชาชี พแลว กรณี ดังกลาวนี้ สอดคลองกับทฤษฎี ดานแรงจูงใจ
โดยทั่ ว ไปที่ เ ราจะพบว า เมื่ อมนุ ษย บ รรลุ ค วามต องการในด านวั ต ถุ แ ล ว จุ ด หมายปลายทางขั้ นต อ ไปมั ก จะพุ ง เป าไปที่
ความสําเร็จในเชิงนามธรรม นั่นก็คือความสุขจากการทํางานนั่นเอง ดังนั้นความสําเร็จในอาชีพจึงเปนเรื่องของจิตวิทยาในเชิง
บวก (Positive Psychological) หรื อเป น ผลลั พ ธ จากความสํ าเร็ จของการทํ า งานที่ แ ต ล ะบุ ค คลมี อัน เป นผลมาจาก
ประสบการณทํางานของแตละบุคคล ทั้งนี้จึงตองยอมรับกันวา วิธีการวัดความสําเร็จในอาชีพ จึงยังตองใชตัวชี้วัดทั้งการวัด
ความสําเร็จในอาชีพเชิงวัตถุวิสัย (Objective Career Success) และการวัดความสําเร็จในอาชีพเชิงจิตวิสัย (Subjective
Career Success) มาประกอบกัน
สําหรับความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทุนมนุษยดานบุคลิกภาพ และสถานภาพครอบครัวกับความสําเร็จในอาชีพ
นั้น จากการวิจัยในครั้งนี้ มีขอคนพบวา เมื่อพิจารณาในองครวมแลว คุณลักษณะสวนบุคคล มิไดมีผลตอความสําเร็จในอาชีพ
ของผูบริหารสตรี แตปจจัยที่สงผลอยางยิ่งคือบุคลิกภาพและแรงสนับสนุนจากครอบครัว แตอยางไรก็ตาม มีขอที่ควรพิจารณา
ก็คือ หากจะแยกยอยออกเปนประเด็นตางๆ ในสวนของบุคลิกภาพและแรงสนับสนุนจากครอบครัวนั้น โดยขอปลีกยอยเพียง
ลําพัง มิไดแสดงพลังออกมาใหเห็นวาเปนปจจัยบงชี้ถึงความสําเร็จในอาชีพ หากแตประเด็นเหลานี้มารวมกัน กลับกลายเปน
พลัง ที่ส งผลต อความสําเร็ จได ในภาพรวม ดัง นั้น ข อพิจารณาจากขอคนพบในการวิจัยครั้ง นี้ก็คื อ การพิ จารณาปจจัย ดาน
บุคลิกภาพและแรงสนับสนุนจากครอบครัว จะตองพิจารณาในองครวม (Horistic) ซึ่งถือไดวาเปนประเด็นที่ละเอียดออนอยาง
ยิ่งสําหรับการนําองคความรูจากการวิจัยในครั้งนี้ไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
ชาลี ไตรจันทร (วารสารนักบริหาร. 2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอความกาวหนาในอาชีพของ
ผูบริหารสตรีในองคกรภาครัฐ : ทบทวนวรรณกรรม” การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดความสัมพันธเชิง
สาเหตุของปจจัยที่มีผลตอความกาวหนาในอาชีพของผูบริหารสตรีในองคกรภาครัฐวิธีการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรม
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และการวิเคราะหเอกสาร นําเสนอรายงานแบบพรรณนา เชิงวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา ทุนมนุษย ลักษณะงาน ทัศนคติ
เกี่ ย วกั บ บทบาททางเพศ ความเชื่ อมั่ นในความสามารถของตน และความผู กพั นในอาชี พ มี ค วามสั ม พั นธ โ ดยตรงต อ
ความกาวหนาในอาชีพของผูบริหารสตรีในองคกรภาครัฐ ขณะเดียวกันทุนมนุษย ลักษณะงาน และทัศนคติที่มีตอบทบาททาง
เพศมีความสัมพันธโดยออมตอความกาวหนาในอาชี พของผูบริหารสตรีผานความเชื่อมั่ นในความสามารถของตนและความ
ผูกพันในอาชีพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสําเร็จในอาชีพของพนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานรองผูวาการ (บริการ)
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในอาชีพของพนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานรอง
ผูวาการ (บริการ)
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมขอมูล
1.1 กลุมประชากร คือ พนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานรองผูวาการ (บริการ) จํานวนประชากรทั้งสิ้น
2,076 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน คื อ
พนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานรองผูวาการ (บริการ) จํานวน 335 คน โดยสุมกลุมตัวอยางในแตละสํานักงาน
ในสังกัดสายงานรองผูวาการ (บริการ) โดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวน (Proportional Stratified Random
Sampling)
1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปดวยขอคําถาม 9 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
ตอนที่ 2 เครื่องมือวัดความเชื่ออํานาจในตน
ตอนที่ 3 เครื่องมือวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ตอนที่ 4 เครื่องมือวัดการสนับสนุนจากองคการ
ตอนที่ 5 เครื่องมือวัดลักษณะงาน
ตอนที่ 6 เครื่องมือวัดความทุมเทตอครอบครัว
ตอนที่ 7 เครื่องมือวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
ตอนที่ 8 เครื่องมือวัดความผูกพันในอาชีพ
ตอนที่ 9 เครื่องมือวัดความสําเร็จในอาชีพ
ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1.2.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในอาชีพ เพื่อใชเปนขอมูลสรางแบบสอบถามโดยใหตรง
ตามความมุงหมาย และกรอบแนวคิด
1.2.2 นําเสนอแบบสอบถามตอผูเชี่ยวชาญดานรัฐประศาสนศาสตรจํานวน 3 ทาน และปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม
ตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ
1.2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขเสร็จสมบูรณแลวทดลองใช (Try out)
กับกลุมตั วอยางที่มี ลักษณะใกล เคี ยงกั บกลุมตั วอย าง จํานวน 30 ราย และวิ เคราะหดวยวิ ธีการหาคาสัม ประสิท ธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.918
1.2.4 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางตอไป
1.2.5 การเก็บรวบรวม โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจัดทําหนังสือขอความรวมมือจากผูจัดการ
สํานักงาน และฝายที่เกี่ยวของในการจัดเก็บขอมูลประชากรกลุมตัวอยาง
2. การวิเคราะหขอมูล
ผูว ิจัยไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใชในการจัดเก็บขอมูล และนํามาคํานวณ
วิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS for Window) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1169

2.1 สถิติพื้นฐาน คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะหและอธิบายดานปจจัยสวนบุคคล
ไดแก เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหนงงาน อายุการทํางานในอาชีพ และเงินเดือน
2.2 สถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อวิเคราะหและอธิบาย
ความเชื่ออํานาจในตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนจากองคการ ศักยภาพการจูงใจจากงาน การทุมเทตอครอบครัว การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และความผูกพันในอาชีพ และวิเคราะหและอธิบายระดับความสําเร็จในอาชีพของพนักงาน
การประปานครหลวงในสังกัดสายงานรองผูวาการ (บริการ)
2.3 ใชสถิติไค-สแควร (Chi-square) เพื่อวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความสําเร็จ
ในอาชี พ โดยกํ า หนดระดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 และใช ส ถิ ติ ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั นธ แ บบเพี ย ร สั น (Pearson
Correlation of Coefficient) ระหวางความเชื่ออํานาจในตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนจากองคการ ศักยภาพการจูง
ใจจากงาน การทุมเทตอครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และความผูกพันในอาชีพ กับความสําเร็จในอาชีพ
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สถานภาพโสด ปฏิบัติงานในระดับพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1-5) อายุงานที่การประปานครหลวง ไมเกิน 5 ป และ
อัตราเงินเดือน 15,001-25,000 บาท/เดือน ตามลําดับ
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสําเร็จในอาชีพในภาพรวมและจําแนกเปนรายขอ
ความสําเร็จในอาชีพ
1. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดรับการยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของวามีคุณภาพ
2. บุคลากรไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเต็มที่ในงานที่ทํา
3. เวลาทํางานเปนเวลาที่บุคลากรมีความสุขมากที่สุด
4. บุคลากรชอบงานที่ทําอยูในปจจุบัน
5. บุคลากรไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับที่ดี
6. บุคลากรไดรับความชื่นชมจากเพื่อนรวมงาน
7. บุคลากรไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน
8. ผูบริหารในระดับสูงกวาใหความไววางใจในตัวบุคลากร
9. ผูใตบังคับบัญชาใหความเคารพนับถือในตัวบุคลากร
10. บุคลากรและเพื่อนรวมงานสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี
11. บุคลากรไดรับเงินเดือนอยางเปนธรรมเมื่อเทียบกับเพื่อนรวมงาน
12. บุคลากรมีรายไดนอยเมื่อเทียบกับเพื่อนรวมงานในระดับเดียวกัน
13. บุคลากรคิดวาบุคลากรไดรับคาตอบแทนมากเพียงพอกับผลงานที่บุคลากรทํา
14. ในงานอาชีพระดับนี้ บุคลากรคิดวาบุคลากรไดรับคาตอบแทนมากพอแลว
15. บุคลากรคิดวาบุคลากรประสบความสําเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายในเรื่องรายไดไว
16. บุคลากรพึงพอใจกับตําแหนงที่ไดรับในปจจุบัน
17. บุคลากรคิดวาไดกาวมาถึงเปาหมายในงานอาชีพที่ไดตั้งไวภายในเวลาที่กําหนด
18. บุคลากรไมมั่นใจวาจะไปไดถึงตําแหนงสูงสุดตามที่ไดตั้งใจไว
19. บุคลากรไดรับโอกาสในการเลื่อนตําแหนงจากงานที่ทําอยู
20. ตําแหนงที่บุคลากรทําอยูบงบอกไดถึงความกาวหนาและความรับผิดชอบของบุคลากร
ภาพรวม
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X
5.01
5.37
5.01
5.20
5.17
5.02
5.15
5.03
4.97
5.48
4.85
3.88
4.59
4.12
4.27
4.81
4.52
4.10
4.45
4.87
4.79

S.D.
0.93
0.99
1.10
1.15
1.01
0.88
0.88
0.97
0.95
0.94
1.36
1.53
1.33
1.45
1.44
1.37
1.37
1.26
1.13
1.17
0.65

ระดับความสําเร็จในอาชีพ

คอนขางสูง
สูง
คอนขางสูง
คอนขางสูง
คอนขางสูง
คอนขางสูง
คอนขางสูง
คอนขางสูง
คอนขางสูง
สูง
คอนขางสูง
ปานกลาง
คอนขางสูง
ปานกลาง
ปานกลาง
คอนขางสูง
คอนขางสูง
ปานกลาง
ปานกลาง
คอนขางสูง
คอนขางสูง

ตารางที่ 1 กลุมตัวอยางมีความสําเร็จในอาชีพในภาพรวมในระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ย 4.79) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาขอที่กลุมตัวอยางมีความสําเร็จในอาชีพมากที่สุดคือบุคลากรและเพื่อนรวมงานสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยาง
ดี (คาเฉลี่ย 5.48) รองลงมาคือบุคลากรไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเต็มที่ในงานที่ทํา (คาเฉลี่ย 5.37) และขอที่กลุมตัวอยางมี
ความสําเร็จในอาชีพนอยที่สุดคือบุคลากรมีรายไดนอยเมื่อเทียบกับเพื่อนรวมงานในระดับเดียวกัน (คาเฉลี่ย 3.88) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความสําเร็จในอาชีพ
ความสําเร็จในอาชีพ
ระดับต่ํา ระดับปานกลาง ระดับสูง

ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาถึงมัธยมตน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย/แยกกันอยู/หยาราง
ตําแหนงงาน
ผูบริหารระดับกลาง (ระดับ 8)
ผูบริหารระดับตน (ระดับ 6-7)
ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1-5)

รวม

จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ

5
3.9
6
2.9

29
22.8
54
26.0

93
73.2
148
71.2

127
100.0
208
100.0

จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ

0
0.0
4
9.5
2
1.1
5
5.1
0
0.0

2
28.6
15
35.7
39
20.9
27
27.6
0
0.0

5
71.4
23
54.8
146
78.1
66
67.3
1
100.0

7
100.0
42
100.00
187
100.0
98
100.0
1
100.0

จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ

8
4.3
3
2.3
0
0.0

50
26.6
27
20.6
6
37.5

130
69.1
101
77.1
10
62.5

188
100.0
131
100.0
16
100.0

จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ

0
0.0
1
1.9
10
3.6

0
0.0
12
22.2
71
25.4

1
100.0
41
75.9
199
71.1

1
100.0
54
100.0
280
100.0

1171

ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ
2 = 0.624
df = 2
Sig. = 0.732
2 = 15.902
df = 8
Sig. = 0.042*

2 = 4.560
df = 4
Sig. = 0.335

2 = 1.127
df = 4
Sig. = 0.890

ปจจัยสวนบุคคล
อายุงานที่การประปานครหลวง
ไมเกิน 5 ป
จํานวน
รอยละ
6-10 ป
จํานวน
รอยละ
11-15 ป
จํานวน
รอยละ
16-20 ป
จํานวน
รอยละ
21-25 ป
จํานวน
รอยละ
26 ปขึ้นไป
จํานวน
รอยละ
เงินเดือน
นอยกวา 15,000 บาท/เดือน
จํานวน
รอยละ
15,001-25,000 บาท/เดือน
จํานวน
รอยละ
25,001-40,000 บาท/เดือน
จํานวน
รอยละ
40,001-60,000 บาท/เดือน
จํานวน
รอยละ
มากกวา 60,000 บาท/เดือน
จํานวน
รอยละ
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความสําเร็จในอาชีพ
ระดับต่ํา ระดับปานกลาง ระดับสูง

รวม

4
2.8
5
6.8
2
5.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0

37
25.7
22
30.1
13
36.1
5
16.7
5
16.1
1
4.8

103
71.5
46
63.0
21
58.3
25
83.3
26
83.9
20
95.2

144
100.0
73
100.0
36
100.0
30
100.0
31
100.0
21
100.0

2
7.7
8
4.4
0
0.0
1
2.9
0
0.0

5
19.2
52
28.6
19
26.0
6
17.1
1
5.3

19
73.1
122
67.0
54
74.0
28
80.0
18
94.7

26
100.0
182
100.0
73
100.0
35
100.0
19
100.0

ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ
2 = 18.565
df = 10
Sig. = 0.046*

2 = 12.779
df = 8
Sig. = 0.120

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความสําเร็จในอาชีพ พบวา ระดับการศึกษา และอายุงาน
ที่การประปานครหลวงของพนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานรองผูวาการ (บริการ) มีความสัมพันธกับความสําเร็จ
ในอาชีพ และเพศ สถานภาพสมรส ตําแหนงงานและเงินเดือนของพนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานรองผูวาการ
(บริการ) ไมมีความสัมพันธกับความสําเร็จในอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางความเชื่ออํานาจในตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนจากองคการ ศักยภาพการจูง
ใจจากงาน การทุมเทตอครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และความผูกพันในอาชีพ กับความสําเร็จในอาชีพ
ตัวแปร
ความเชื่ออํานาจในตน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ความสําเร็จในอาชีพ
คา r
(Sig.2-tailed)
ระดับความสัมพันธ
คา r
(Sig.2-tailed)
ระดับความสัมพันธ
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0.049
0.376
ไมมีความสัมพันธ
0.322
0.000**
คอนขางต่ํา

ตัวแปร
การสนับสนุนจากองคการ
ศักยภาพการจูงใจจากงาน
การทุมเทจากครอบครัว
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
ความผูกพันในอาชีพ

ความสําเร็จในอาชีพ
คา r
(Sig.2-tailed)
ระดับความสัมพันธ
คา r
(Sig.2-tailed)
ระดับความสัมพันธ
คา r
(Sig.2-tailed)
ระดับความสัมพันธ
คา r
(Sig.2-tailed)
ระดับความสัมพันธ
คา r
(Sig.2-tailed)
ระดับความสัมพันธ

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.314
0.000**
คอนขางต่ํา
0.259
0.000**
คอนขางต่ํา
0.143
0.000**
ต่ํา
0.140
0.010**
ต่ํา
0.048
0.377
ไมมีความสัมพันธ

ตารางที่ 3 แสดงความสั ม พันธ ร ะหว างความเชื่ ออํ านาจในตน แรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ การสนั บ สนุ นจากองค การ
ศักยภาพการจูง ใจจากงาน การทุม เทตอครอบครัว การสนับ สนุ นทางสั งคมจากครอบครั ว และความผูกพันในอาชี พ กั บ
ความสําเร็จในอาชีพ พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนจากองคการ ศักยภาพการจูงใจจากงาน การทุมเทจากครอบครัว
และการสนั บ สนุนทางสั ง คมจากครอบครั ว ของพนั กงานการประปานครหลวงในสั ง กั ด สายงานรองผู วาการ (บริ การ) มี
ความสัมพันธกับความสําเร็จในอาชีพ และความเชื่ออํานาจในตนและความผูกพันในอาชีพของพนักงานการประปานครหลวง
ในสังกัดสายงานรองผูวาการ (บริการ) ไมมีความสัมพันธกับความสําเร็จในอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สรุปและอภิปรายผล
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีความสําเร็จในอาชีพในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง โดยเห็นดวยมากที่สุดกับ
การที่บุคลากรและเพื่อนรวมงานสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี เนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองคการที่สวนใหญเปน
การทํ างานเป นที ม ความสํ าเร็ จในงานจึ ง เกิ ด จากการที่ ทุ กคนในที ม มี ค วามสามั ค คี ต อกั นและช วยเหลื อกั นจนงานนั ้ น ๆ
บรรลุผลตามที่ทีมงานตองการ สอดคลองกับแนวคิดของ จัดจ และคณะ (Judge et al. 1995 : 487) กลาววาความสําเร็จใน
อาชีพไววาประกอบไปดวยความสําเร็จในอาชีพเชิงปรนัย (Objective career success) ซึ่งเปนความสําเร็จในอาชีพ ซึ่ ง
สามารถวัดไดอยางเปนปรนัย (Objective) และมีเกณฑที่มองเห็นได (Visible criteria) ซึ่งนักวิจัยสวนใหญมักชอบที่จะใช
เกณฑนี้เนื่องจากสมารถวัดจากสิง่ ที่สังเกตได เชน เงินเดือน และการเลื่อนตําแหนง สวนอีกประเภทคือความสําเร็จในอาชีพ
เชิงอัตนัย (Subjective career success) เปนการรับรูจากบุคคลวาประสบความสําเร็จในอาชีพและความพึงพอใจในอาชีพ
ของบุ ค คล ประกอบไปด วย ความพึ ง พอใจในงาน หมายถึ ง ความสุ ข หรื อภาวะอารมณ ท างบวกอั นเป นผลมาจากการ
ประเมินผลงานหรือประสบการณการทํางานของบุคคล
ระดั บการศึ กษาของพนั กงานการประปานครหลวงในสัง กั ดสายงานรองผูวาการ (บริ การ) มีค วามสั ม พันธ กับ
ความสําเร็จในอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของ Sonnenfeld & Kotter. C (1982)
กลาววาจากโมเดลการพัฒนาทางอาชีพของ ซอนเนนเฟลด และคอตเตอร อาจสรุปถึงตัวแปรที่นาจะมีผลตอความสําเร็จใน
อาชีพของบุคคลโดยพิจารณาถึงปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดแก คุณลักษณะสวนตัวหรือระดับการศึกษา
อายุ ง านที่ การประปานครหลวงของพนั กงานการประปานครหลวงในสัง กั ด สายงานรองผู วาการ (บริ การ) มี
ความสัมพันธกับความสําเร็จในอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดของโมเดลของ Thomson &
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Mabey (1994 : 160; citing lles, Mabey & Robertson. 1990) ไดนําเสนอโมเดลของไอลส เมบี และโรเบิรตสัน กลาววา
ความสําเร็จในอาชีพวาไดรับอิทธิพลมาจากตัวแปรดานบุคคล ลักษณะหัวหนาและอายุงาน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของพนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานรองผูวาการ (บริ การ) มีความสั มพันธกับ
ความสําเร็จในอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิพนธ ศศิธรเสาวภา (2555) ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสําเร็จของอาชีพผูบริหารสตรีในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตัวแปรอิสระที่มี
อิทธิพลตอความสําเร็จในอาชีพของผูบริหารสตรี ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในเปาหมายหรือจุดมุงหมาย
การสนับสนุนจากองคการของพนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานรองผูวาการ (บริการ) มีความสัมพันธ
กับความสําเร็จในอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับผลการวิจัยของ นวลฉวี ประเสริฐสุข (2542) ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพของผูบ ริหารสตรีในธนาคารพาณิชยไทย” ผลการศึกษาพบวา ตัว
แปรที่สงผลทางบวกสูงสุดตอความสําเร็จในอาชีพ คือ รูปแบบความเปนผูนําของผูบริหารสตรี
ศักยภาพการจูงใจจากงานของพนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานรองผูวาการ (บริการ) มีความสัมพันธ
กับความสําเร็จในอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับโมเดลคุณลักษณะของงาน (Job characteristics
model) ของ แฮคแมน และโอลดแฮม (Gordon, 1996 : 515-516; Newstrom & Davis. 1993 : 349-353; citing
Hackman & Oldham, 1980) กลาววา ความสําคัญของงาน (Task significance) คืองานซึง่ บุคคลรับรูวามีผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูหรือการทํางานของผูอื่น ความมีอิสระ (Autonomy) คืองานซึ่งใหอิสระเสรีภาพแกผูทํางานในการทํางาน กําหนด
ขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนการตัดสินใจในการดําเนินงานและขอมูลปอนกลับ (Feedback) ไดแก งานซึ่งผูทํางานไดรับทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของตน
การทุมเทจากครอบครัวของพนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานรองผูวาการ (บริการ) มีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จในอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิพนธ ศศิธรเสาวภา (2555) ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสําเร็จของอาชีพผูบริหารสตรีในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ผลการศึกษา
พบว าตั วแปรอิ ส ระที่ มี อิท ธิ พลต อความสํ าเร็ จของอาชี พผู บ ริ ห ารสตรี ไดแ ก ด านสถานภาพครอบครัวในความทุ ม เทต อ
ครอบครัวในการหาเลี้ยงครอบครัว ความทุมเทตอครอบครัวในการดูแลครอบครัว ความทุมเทตอครอบครัวในการมีเวลาให
ครอบครัว และแรงสนับสนุนจากครอบครัวในความรักความอบอุน
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของพนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานรองผูวาการ (บริการ) มี
ความสัมพันธกับความสําเร็จในอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิพนธ ศศิธรเสาว
ภา (2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสําเร็จของอาชีพผูบริหารสตรีในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ผลการศึกษาพบวาสถานภาพครอบครัวในความทุมเทตอครอบครัวในการหาเลี้ยงครอบครัวสูง ความทุมเทตอครอบครัวในการ
ดูแลครอบครัวสูง ความทุมเทตอครอบครัวในการมีเวลาใหครอบครัวสูงและแรงสนับสนุนจากครอบครัวในความรักความอบอุน
สูงจะมีแนวโนมของความสําเร็จในอาชีพดานจิตวิสัยสูงดวยเชนกัน
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพของพนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานรองผูวา
การ (บริการ) สามารถใหขอเสนอแนะตาง ๆ ไดดังนี้
1. ขอเสนอแนะผลที่ไดจากการศึกษา
1.1 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพในดานความเชื่อมั่นอํานาจในตน ไดผลการศึกษาที่ผูวิจัยใหขอเสนอแนะ
วาองค การควรทํ าการมอบหมายงานใหกับพนักงานโดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณ ของ
พนักงานเปนสําคัญ ทั้งนี้ในการมอบหมายงานใหกับพนักงานในแตละครั้ง พนักงานจะตองทราบวาตนเองมีความสามารถที่
เหมาะสมกับงานนั้น ๆ อยางแทจริง
1.2 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพในดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ไดผลการศึกษาที่ผูวิจัยใหขอเสนอแนะวา
องคการอาจจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานใหกับพนักงานไดมีโอกาสไดทดลองทํางานใหม ๆ เพื่อลดความซ้ําซากจําเจกับ
งานประจําที่พนักงานตองปฏิบัติในทุก ๆ วัน
1.3 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพในดานการสนับสนุนจากองคกร ไดผลการศึกษาที่ผูวิจัยใหขอเสนอแนะ
วาองคการควรใสใจตอความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับและทุกคนในองคการใหมากขึ้น โดยเฉพาะขอรองเรียน ปญหาจาก
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การปฏิบัติงานหรือขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอองคการในการนําเอาความคิดเห็นตาง ๆ มาปรับปรุงการบริหารงานของ
องคการไดดีมากยิ่งขึ้น
1.4 ป จจั ย ที่ ส ง ผลต อ ความสํ า เร็ จในอาชี พ ในด า นศั กยภาพการจู ง ใจจากงาน ได ผ ลการศึ กษาที่ ผู วิ จัย ให
ขอเสนอแนะวาองคการควรใหพนั กงานมีค วามเขาใจและตระหนักว าผลการปฏิบัติงานของตนเองนั้นมี ความสําคัญและจะ
สงผลตองานในลําดับขั้นตอไปที่พนักงานทานอื่น ๆ ตองนําไปปฏิบัติงานในลําดับตอไป
1.5 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพในดานการทุมเทจากครอบครัว ไดผลการศึกษาที่ผูวิจัยใหขอเสนอแนะ
วาองคการควรจัดกิจกรรมในองคการที่พนักงานสามารถพาบุ คคลในครอบครัวมารวมกิจกรรมได ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริ ม
สถาบันครอบครัวของพนักงานใหเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
1.6 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพในดานการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ไดผลการศึกษาที่ผูวิจัยให
ขอเสนอแนะวาองคการควรส ง เสริ ม ใหส มาชิ กในครอบครั วของพนักงานได มี โ อกาสให ไ ด ท ราบถึ ง ผลการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงาน ซึ่งหากพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดีและเปนประโยชนตอองคการ อาจจะทําใหสมาชิกในครอบครัว
ของพนักงานชื่นชมในผลการปฏิบัติงานของพนักงานและสงเสริมเรื่องจากปฏิบัติงานใหพนักงานไดมากยิ่งขึ้น
1.7 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพในดานความผูกพันในอาชีพ ไดผลการศึกษาที่ผูวิจัยใหขอเสนอแนะวา
องคการควรศึกษาปจจัยที่จะชวยสงเสริมใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการใหมากขึ้น ไมวาจะเปนปจจัยดานแรงจูงใจของ
พนักงานหรือคุณภาพชีวิตของพนักงาน เปนตน ซึ่งเปนปจจัยที่คาดวาจะชวยสงเสริมใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการมาก
ขึ้น
1.8 ความสําเร็จในอาชีพของพนักงาน ไดผลการศึกษาที่ผูวิจัยใหขอเสนอแนะวาองคการควรปรับปรุงโครงสราง
ดานรายไดหรืออัตราเงินเดือนของพนักงานใหสูงขึ้น เนื่องจากเงินเดือนหรือรายไดของพนักงานคือปจจัยสําคัญที่ชวยจูงใจให
พนักงานมีความทุมเทตอการปฏิบัติงานไดและจะสงผลตอความสําเร็จในอาชีพของพนักงานไดตอไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความสําเร็จในอาชีพของพนักงานการประปา
นครหลวงในสังกัดสายงานรองผูวาการ (บริการ) โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ซึ่งจะทําใหไ ดผลการศึกษาที่
ทราบไดวาพนักงานในกลุมใดที่มีความสําเร็จในอาชีพมากที่สุด
2.2 ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานการประปานครหลวงใน
สัง กัด สายงานอื่ น ๆ เนื่องจากหนวยงานการประปานครหลวงเป นหนวยงานขนาดใหญ ที่ มีจํานวนพนักงานมาก จึง ควรมี
การศึกษาถึงความสําเร็จในอาชีพของพนักงานการประปานครหลวงในสังกัดสายงานอื่น ๆ ใหครบทุกหนวยงาน ซึ่งจะทําให
ไดผลการศึกษาที่เปนประโยชนตอองคการในการพัฒนาความสําเร็จในอาชีพของพนักงานทุกระดับในองคการไดตอไป
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ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา
การประปานครหลวง
บุษบา เฉลิมโอฐ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
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บทคัดยอ
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟา การประปานครหลวง และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 120 ชุด จากพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การประปา
นครหลวงและนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และ ftest
จากการศึกษาพบว า พนักงานฝายบํารุง รักษาระบบไฟฟา การประปานครหลวง สวนใหญเ ปนเพศชาย มี อายุ
มากกว า 30 – 40 ป สําเร็ จการศึ กษาในระดับ ปริ ญญาตรีห รือเทีย บเทา มี รายได 10,000 – 20,000 บาท ความคิด เห็ น
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ “มากที่สุด” 1 ดาน ไดแก แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา และอยู ใ นระดั บ “มาก” 3 ด าน ได แ ก ด านความสํ าเร็ จในการทํ า งาน ด านความรั บ ผิ ด ชอบ และด า น
ความก าวหนาในตําแหนงงาน ตามลําดั บ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับแรงจูง ใจในการปฏิ บัติงานที่อยูใ นระดับ ”ปานกลาง” คื อ
ปจจัยในดานลักษณะงาน และเมื่อทําการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การ
ประปานครหลวง พบว าพนักงานที่มี ปจจั ยส วนบุค คลของตางกัน มี ความคิ ดเห็นเกี่ย วกั บป จจัย ที่มี ผลต อแรงจูง ใจในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
คําสําคัญ:ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจพนักงาน
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Abstract
The objective of this research is about to study the motivation factor of the officers working in
division of electrical system maintenance at Metropolitan Waterworks Authority (MWA), and the
relationship between officers’ personal factors and the motivation factor in work
This research has collected data from 120 questionnaires about the suggestion about the
motivation in work answered by the officers. Then, they are led to analyze Descriptive Statistic, mean,
standard deviation, T-test and F-test.
From the research, most of the officers responding to the questionnaire are between 30-40
years of age, who graduated with bachelor degree or equal. Their salary is in range from 10,000 to 20,000
Baht per month. According to the result in questionnaire, there is 1 mention in the highest level is “The
motivation in relational work with a supervisor”, there are 3 mentions in the high level are “work
achievement, responsibility and the promotion in work position, respectively”, and there is 1 mention in
the middle level is “the factor of work feature”. Consequently, officers having different personal factors
with each other have the suggestion about the motivation in work similarly.
Keywords: Motivation Factor Employee
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บทนํา
การประปานครหลวงเปนอีกองคการหนึ่งที่มีความสําคัญ เพราะเปนองคการที่ทํางานทางดานการใหบริการ การ
ประปานครหลวงเองก็ไดมีการปรับกลยุทธในการใหบริการประชาชน ในเชิงรุกมากขึ้น ภาพลักษณของการบริการประชาชนที่
พึงพอใจในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ตรวจสอบได รวมทั้งความมั่นใจในคุณภาพน้ําประปาที่ไดมาตรฐานดื่มไดในทุก
พื้นที่ นอกจากนี้ยังไดเพิ่มศักยภาพของการทํางานภายในองคการใหเปนที่ยอมรับของสากล จากการเปลี่ยนแปลงนี้ยอมสงผล
ใหพฤติกรรมในการบริหารและการปฏิบัติงานภายในองคการตองปรับเปลี่ยนตามไปดวย ทําใหผูบริหารตองใชภาวะผูนําในการ
บริหาร ตองใชเทคนิคในเรื่องของการจูงใจ เพื่อใหพนักงานเห็นดวยอยางเต็มใจ พอใจและปฏิบัติงานจากความพึงพอใจของ
พนักงานเอง ซึ่งจะทําใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวาการใชอํานาจบังคั บบัญชา หรือใชการสั่งการ องคการการ
ประปานครหลวงเปนองคการที่มีบุค ลากรหลายสายงาน มีความรูในหลายสาขาที่แตกตางกัน ซึ่งเมื่ อตองมาอยูในองคการ
เดี ย วกั น ผูบ ริ ห ารจะตองให ค วามสนใจในพฤติ กรรมการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรเหล านั้นเพื่ อให มีค วามรู ค วามเข าใจใน
พฤติกรรมทัศนคติของแตละบุคคล รวมถึงจะจูงใจอยางไรเพื่อใหพนักงานเหลานั้นเกิดความพึงพอใจ และแสดงออกมาใน
รูปแบบของการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองมีการศึกษา ในเรื่องปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปา
นครหลวง เพื่อที่จะไดขอมูลอันเปนประโยชน ในการปรับปรุ ง และสงเสริมบํารุงรักษาบุคลากรใหเกิดความรูสึกความผูกพั น
องคการ และมุงมั่นที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองคการ ตลอดจนเพื่อเปนการรักษาทรัพ ยากรที่มีคาให
ดํารงอยูกับองคการตอไป
แนวคิดและทฤษฎี
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรซเบิรก
ตามทฤษฎีของ Herzberg มี 2 มิติที่แตกตางกันที่อยูดวยกัน กลาวคือ มิติหนึ่งเริ่มจากความพอใจในการทํางาน
ตอเนื่องไปถึงไมมีความพอใจ สวนอีกมิติหนึ่งเริ่มจากความพอใจในการทํางานตอเนื่องไปจนถึงไมมีความไมพ อใจ ดังนั้น ใน
กระบวนการที่ตองการสรางใหเกิดแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงานสําหรับการนําทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg ไปประยุกตนั้น
จําเปนตองจัดและกําหนดปจจัยตาง ๆ ทั้ง 2 ดาน ทั้งดานที่เรียกวา Herzberg Factors หรือปจจัยค้ําจุน และดานที่เรียกวา
Motivator Factors หรือปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุนจะชวยปองกันไมใหคนงานเกิดความไมพอใจในการทํางาน สวนปจจัยจูงใจ
นั้นจะทําใหคนงานมีความสุข หรือมีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู ทฤษฎีของ Herzberg ไดชี้ใหเห็นวาผูบริหารจะตองมี
ทัศนคติที่เกี่ยวกับงานของ ผูใตบังคับบัญชา 2 ประการคือ ประการที่หนึ่งสิ่งที่ผูใตบังคับบัญชามีความสุข และประการที่สองสิ่ง
ที่ทําใหเขาไมมีความสุขในการทํางาน เดิมนั้นการจูงใจมักจะคิดวาเปนดานการเงินเทานั้น การปรับปรุงในดานความสัมพันธกับ
ผูอื่นและสภาพแวดลอมในการทํางาน จะนําไปสูการเพิ่มผลผลิต การขาดงานและการออกจากงานจะนอยลง ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน
ขอสมมติฐานที่ไมถูกตอง แทที่จริง แลวปจจัยเหลานี้เปนเพียงปจจัยที่ปองกันไมใหคนงานเกิดความไมพอใจในการทํางานและ
ไมใหเกิดปญหาเทานั้นเอง มิไดเปนตัวจูงใจใหคนทํางาน ปจจัยที่จูงใจใหคนทํางานจะอยูที่ปจจัยที่จ ะเปนตัวจูงใจใหเกิดการ
เพิ่มผลผลิตของพนักงานที่ Herzberg เรียกวา Motivator Factors สําหรับปจจัยค้ําจุนหรือ Herzberg เรียกวาHygienes
Factors นั้น เหมือนกับการมีสุขอนามัยดีปองกันเชื้อโรคหรือโรคภัยไขเจ็บได คือ ปองกันไดแตไมใชทําใหแข็งแรง ปจจัยกลุมนี้
หมายถึงเงินเดือน การบริหารงาน การตรวจสอบควบคุมงานและสภาพการทํางาน เชน พนักงานทุกคนยอมมีความหวังวา จะ
ไดรับเงินเดือนที่เปนธรรม องคการก็ควรบริหารงานใหเหมาะสม สวนสภาพของงานก็ตองเปนที่พอใจแกพนักงาน เมื่อองคการ
ใหปจจัยเหลานี้แกพนักงานในบางครั้งก็ใหเปลา ใหดวยความจําเปน หรือใหตามกฎหมาย แตถาปจจัยเหลานี้ขาดหายไปเมื่อใด
ก็จะทําใหพนักงานไมพอใจเปนธรรมดา แลวผลผลิตก็จะต่ําลง ดั งนั้นการสรางแรงจูงใจตามทฤษฎีของ Herzberg จะตอง
คํานึงถึงปจจัยทั้งสองดานควบคูกันไปดวย ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพการทํางานก็มีสวนสําคัญไมนอยโดยเฉพาะสังคมปจจุบัน ซึ่ง
คุณภาพชีวิตและเทคโนโลยีตาง ๆ เจริญกาวหนามาก นอกจากจะชวยสรางความพอใจในการปฏิบัติงานแลวยังเปนตัวชวยให
ปจจัยกระตุนมีพลังแรงขึ้นดวย (สมยศ นาวีการ. 2540)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปภพวรรณพิรุณ (2551 หนา 50-55) ไดศึกษาปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความพึงพอใจและ เปรียบเทียบปจจัย ที่
สนับสนุนใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานเกษตรอําเภอเมื องฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
พบวาความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และการเปรียบเทียบรวมดานพบวา ลักษณะของงาน การปกครองบังคับ
บัญชาและความสัมพันธกับผูรวมงาน มีความพึงพอใจในระดับคอนขางมาก สําหรับดานการไดรับความสําเร็จ ความรับผิดชอบ
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นโยบายการบริหาร การยอมรับนับถือ เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล และความกาวหนา ความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง
คันศร แสงศรีจันทร (2550) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบล
บานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” พบวาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลบานดูคือ
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบ ดาน
ลักษณะของงานที่ ปฏิ บัติ และด านความกาวหน าในหนาที่ การงาน มีค าเฉลี่ ยต่ํ าสุด ส วนปจจัยการบํา รุง รักษาพบว า ดาน
ความสัมพันธในการทํางานมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือดานความเปนอยูสวนตัว ดานการปกครองบังคับบัญ ชา ดานความ
มั่นคง ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานสภาพการทํางาน และดานคาตอบแทนและสวัสดิการ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด บุคลากร
ทางเทศบาลตําบลบานดูเห็นวา ดานการบริหารงานการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งคาตอบแทนและสวัสดิการ ถือวายังเปนปญหา
ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการศึกษามีวัตถุประสงค 2 ดาน ดังนี้
1. เพื่อศึกษาแรงจูง ใจในการปฏิบัติ งานที่ มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติง านของพนั กงานฝายบํารุง รักษาระบบ
ไฟฟา การประปานครหลวง
2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การประปานครหลวง โดย
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้มีวิธีการดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ผูศึกษาศึกษาครั้งนี้คือพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การประปานครหลวง ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด
คน 120
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม
แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับใชเก็บขอมูล ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นโดยการศึกษาจาก
เอกสาร ทฤษฎี และการทบทวนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุระดับการศึกษา ตําแหนง
รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบเพียง 1 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั กงาน ซึ่ ง ประกอบไปด วย ป จจั ย ด า น
ความสําเร็จในการทํางาน ปจจัยดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ปจจัยดานความรับผิดชอบ และปจจัยดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา โดยเปนแบบสอบถามแบบ Rating scale ซึ่งมี 5 ระดับ
ผูศึกษาไดทําการทดสอบหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้
1. นําแบบสอบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ เพือ่ ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ภาษาที่
ใช และปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที่แกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานการสรางเครื่องมือวิจัยและดาน
การศึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) พรอมทั้งพิจารณาความถูกตองชัดเจนของภาษาที่ใช
จํานวน 3 ทาน
3. นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญใหคะแนนแตละขอนั้น มาหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามาคํานวณหาคา
ดัชนีความสอดคลองของคําถามกับจุดประสงค IOC (Index of Item Objective Congruence) คําถามที่ใชได ตองมีคาดัชนี
ความสอดคลองไมต่ํากวา 0.5 ขึ้นไป
4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขแลวนํามาเสนออาจารยที่ปรึกษาภาค
นิพนธใหพิจารณาความสมบรูณอีกครั้ง และนําไปทดลองใช (Tryout) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง (Pre–test) โดยใช
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กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาด ซึ่งผลการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาไดเทากับ 0.89 คาความเชื่อมั่นดังกลาวอยูในเกณฑ จึง
ถือวาแบบสอบถามนีส้ ามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ได
การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือที่
ใชในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผูศึกษาไดจะดําเนินการเก็บขอมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้อยางเปนขั้นตอน ดังนี้
1. ผูศึกษานําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถึงผูอํานวยการฝายบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟา เพื่อขอความรวมมือจากพนักงานในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูศึกษาทําการแจกแบบสอบถามใหพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การประปานครหลวง จํานวนทั้งสิ้น
120 คน โดยจะทําการแจกแบบสอบถามจํานวน 12 วัน วันละ 10 ชุด ในสวนตาง ๆ ผูศึกษาจะชี้แจงถึงวัตถุประสงคในการทํา
และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามพอสังเขป
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม
4. จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะห ขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 120 ชุด เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาไดครบแลว ผู
ศึกษาจะนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังนี้
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง รายได
เฉลี่ยตอเดือน เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบเพียงขอเดียว จะใชการวิเคราะหโดยวิธีหาคารอยละ และนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการพรรณาขอมูล
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งประกอบไปดวย ปจจัยดานความสําเร็จในการ
ทํางาน ปจจัยดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ปจจัยดานความรับผิดชอบ และปจจัยดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ซึ่ง
มี 5 ระดับ ตามแบบมาตรสวนประมาณคาของลิเคอร (Likert Scale) โดยคะแนนที่ไดจะนํามาแปรผลดังนี้
4.50 - 5.00
หมายความวา
เปนปจจัยที่มีผลตอการจูงใจมากที่สุด
3.50 - 4.49
หมายความวา
เปนปจจัยที่มีผลตอการจูงใจมาก
2.50 - 3.49
หมายความวา
เปนปจจัยที่มีผลตอการจูงใจปานกลาง
1.50 - 2.49
หมายความวา
เปนปจจัยที่มีผลตอการจูงใจนอย
1.00 - 1.49
หมายความวา
เปนปจจัยที่มีผลตอการจูงใจนอยที่สุด
3. การประมวลผลข อมูล ข อมู ล ที่ ลงรหั สแล วจะทํ าการป อนข อมูล ของคํ าตอบในแบบสอบถามเข าเครื่ อง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะห ดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยจะแบงการวิเคราะหเปน 2 สวน
1. วิ เ คราะห ลั กษณะทั่ วไปของกลุ ม ตั วอย าง ได แ ก ข อมู ล ส วนบุ ค คล ใช ค าสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistic) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เพื่อใหเห็นภาพรวมของลักษณะประชากร
2. วิเคราะหปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใชสถิติ คาเฉลี่ย ( X ) และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก t-test และ f-test

ผลการวิจัย
การศึกษาคนควานี้ ผูศึกษาไดนําขอมูลในแบบสอบถามที่ไดจากประชากร คือพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา
การประปานครหลวง โดยขอมูลดังกลาว มาแยกวิเคราะหไดเปน 3 สวนคือ
สวนที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และรายได
สวนที่ 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟาการประปานคร
หลวง
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สวนที่ 3 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การประปานครหลวง
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัย สวนบุคคลของพนักงานฝ ายบํารุงรักษาระบบไฟฟ า การประปานครหลวง
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และรายได ปรากฏในตาราง 1 ดังนี้
ตาราง 1 ปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคล
1

2

3

จํานวน (คน)

รอยละ

ชาย

107

89.2

หญิง

13

10.8

ไมเกิน 30 ป

33

27.5

มากกวา 30 ถึง 40 ป

53

44.2

มากกวา 40 ถึง 50 ป

27

22.5

มากกวา 50 ป

7

5.8

ต่ํากวาปริญญาตรี

38

31.7

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา

57

47.5

สูงกวาปริญญาตรี

25

20.8

จํานวน (คน)

รอยละ

ลูกจาง

40

33.3

ชางฝมือ

2

1.7

พนักงานระดับ 2

6

5.0

พนักงานระดับ 3

26

21.7

พนักงานระดับ 4

10

8.3

พนักงานระดับ 5

12

10.0

พนักงานระดับ 6

17

14.2

พนักงานระดับ 7 หรือ สูงกวา

7

5.8

ต่ํากวา 10000 บาท

10

8.3

10000-20000

53

44.2

20001-30000

32

26.7

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

ปจจัยสวนบุคคล
4

5

ตําแหนง

รายได
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30001-40000

6

5.0

40001-50000

6

5.0

มากกวา 50000 บาท

13

10.8

120

100

รวม

ตารางที่ 1 พบวา ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การประปานครหลวง
จําแนกตามเพศ สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 89.2และเปนเพศหญิง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ
10.8
อายุ พบวา อายุมากกวา 30 ถึง 40 ป มากที่สุด จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 44.2 รองลงมา คือ อายุไมเกิน 30
ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 27.5 อายุมากกวา 40 ถึง 50 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และอายุมากกวา 50 ป
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.8
ระดับการศึกษา พบวา มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามากที่สุด จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ
47.5 รองลงมา คือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 31.7 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 25 คน
คิดเปนรอยละ 20.08
ตําแหนง พบวา ตําแหนงลูกจาง มากที่สุด จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมา คือ ตําแหนงพนักงาน
ระดั บ 3 จํานวน 26 คน คิ ด เป นร อยละ 21.7 ตํ าแหน ง พนั กงานระดับ 6 จํ านวน 17 คน คิ ดเป นรอยละ 14.2 ตํ าแหน ง
พนักงานระดับ 5 จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 10.0 ตําแหนงพนักงานระดับ 4 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.3 ตําแหนง
พนักงานระดับ าหรือ สูงกว 7 จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.8 ตําแหนงพนักงานระดับ 2 จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5.0
และตําแหนงชางฝมือ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.7
รายได พบวา มีรายไดมากที่สุดคือ รายได20000-10000 บาท จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 44.2รองลงมา คือ
รายได 30000-20001 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 26.7 รายได มากกวา บาท 50000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 10.08 รายได ต่ํากวา บาท 10000 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.3และรายได 40000-30001 บาท รายได -40001
50000 บาทมีจํานวนเทากัน คือ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5.0
ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟาการประปานครหลวง
ปรากฏในตาราง 2 ดังนี้
ตาราง 2ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การประปานครหลวง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

คาเฉลี่ย

S.D.

ระดับ
แรงจูงใจ

1. ดานความสําเร็จในการทํางาน

4.09

0.735

มาก

2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน

3.79

0.741

มาก

3. ดานความรับผิดชอบ

3.99

0.529

มาก

4. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา

4.30

0.657

มากที่สุด

ตารางที่2 พบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การประปานครหลวง
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (4.30 คาเฉลี่ย)รองลงมา คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน
(4.09 คาเฉลี่ย)สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน (3.79 คาเฉลี่ย)ทั้งนี้ระดับแรงจูงใจในการ
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ปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การประปานครหลวงตามตัวชี้วัด 4 ขอ อยูในระดับมาก 3 ขอ และอยูใน
ระดับมากที่สุด 1 ขอ คือดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา คาเฉลี่ย)4.30(
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การประปานครหลวงสรุป
ไดดังนี้
การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การประปานครหลวง จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ พบวา พนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การประปานครหลวง เพศตางกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแยกเปนรายดาน 4
ดานไมแตกตางกัน
การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟาการประปานครหลวง จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ พบวา พนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟาการประปานครหลวง มีอายุตางกัน มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแยกเปนรายดาน
4 ดานไมแตกตางกัน
การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟาการประปานครหลวง จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา พบวา พนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การประปานครหลวง มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน 2 ดาน คือ ดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงาน และ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟาการประปานครหลวง จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ดานตําแหนง พบวา พนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การประปานครหลวง มีตําแหนงตางกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน 3 ดาน คือ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน
ดานความรับผิดชอบและ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟาการประปานครหลวง จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ดานรายได พบวา พนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟาการประปานครหลวง มีรายไดตางกัน มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งหมด 4 ดาน
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การประปานครหลวง สรุป
ผลไดดังนี้คือ
ขอมูลดานประชากรศาสตรสามารถสรุปไดดังนี้
1. ประชากร เปนเพศชายจํานวน 107 คน และเปนเพศหญิงจํานวน 13 คน รวม 120 คน
2. สวนใหญมีอายุมากกวา 30 ถึง 40 ป
3. สวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
4. สวนใหญมีตําแหนงลูกจาง
5. สวนใหญมีรายได 10,000 – 20,000 บาท
ขอมูลดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากระดับคาเฉลี่ยสามารถสรุปไดดังนี้
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา ระดับคาเฉลี่ยโดยรวมของความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในดาน
ตาง ๆ ของพนักงานฝายบํารุ งรั กษาระบบไฟฟา การประปานครหลวง อยูที่ร ะดับ มากที่สุด 1 ดาน ได แก แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความ
รับผิดชอบ และดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ตามลําดับ
ระดับคาเฉลี่ยโดยรวมของความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่อยูในระดับ “ปานกลาง” คือ ปจจัยใน
ดานลักษณะงาน สอดคลองกั บ ปภพวรรณพิ รุณ (2551 หนา 50-55) ที่ ได ศึ กษาป จจั ย ที่ส นั บ สนุ นความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการสํานักเกษตร พบวามีระดับความพึงพอใจในดานแรงจูงใจ ในดานของลักษณะงานอยูในระดั บปาน
กลางเชนเดียวกัน
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ระดับคาเฉลี่ยโดยรวมของความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่อยูในระดับ “มากที่สุด” คือ ปจจัยใน
ดานความมั่ นคงในการทํางาน ซึ่ง มีความใกล เคียงกับ ประโชติ กันหะ (2541) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิ บัติงานของ
ตํารวจชุมชนประจําตําบล พบวามีความพึงพอใจอยูใน ระดับมากในดานของความมั่นคงในการทํางาน
เมื่อทําการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา การประปานครหลวง
โดยจําแนกตามคุณลักษณะประชากรศาสตรของพนักงานตามสมมุติฐานขางตน ซึ่ง สามารถอธิบายไดดังนี้
 ดานความสําเร็จในการทํางานกับเพศ ซึ่งเพศที่ตางกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ดานความสําเร็จในการทํางานไมแตกตางกัน
 ดานความกาวหนาในตํ าแหน ง งานกั บ เพศ ซึ่ง เพศที่ต างกั น จะมีค วามคิด เห็นเกี่ ยวกั บแรงจูง ใจในการ
ปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงานไมแตกตางกัน
 ดานความรับผิดชอบกับเพศ ซึ่งเพศที่ตางกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานดาน
ความรับผิดชอบ ไมแตกตางกัน
 ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ที่มีเพศที่ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาไมแตกตางกัน
 ด านความสํ าเร็ จในการทํ างานกั บ อายุ โดยอายุ ที่ ต างกั น จะมี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการทํางานไมแตกตางกัน
 ดานความก าวหน าในตํ าแหน งงานกับอายุ โดยอายุ ที่ตางกัน จะมีความคิด เห็นเกี่ยวกั บแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงานไมแตกตางกัน
 ดานความรับผิดชอบกับอายุ โดยอายุที่ตางกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานดาน
ความรับผิดชอบ ไมแตกตางกัน
 ดานความสั ม พันธ กับผู บั งคั บ บัญ ชากับ อายุ โดยอายุ ที่ ตางกัน มีค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ แรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวของแลว พบวา หนวยงานมีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล องและไมแตกตางไปตางผลการวิจัยข างตน แตอย างไรก็ดี ผูศึ กษามี ขอเสนอแนะ เพื่อนํ าไปพิ จารณาประกอบการ
กําหนดแนวทางปฏิบัติเชิงนโยบายในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ดานความสําเร็จในการทํางาน หนวยงานควรสนับสนุนและเปดโอกาสใหพนักงานไดใชความรูความสามารถที่มี
ในการตัดสินใจและแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง เพื่อใหสามารถนําความรูที่มีมาประยุกตใชกับงานในปจจุบันได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน หนวยงานควรสนับสนุนใหพนักงานไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง ดวยการอบรม/
ศึกษาตอในหลักสูตรตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งมอบหมายที่มีความทาทาย ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาแนวคิดและ
การปฏิบัติ สุดทายการปรับตําแหนง และคาตอบแทนตาง ๆ ตองเปนไปอยางยุติธรรม
3. ดานความรับผิดชอบ ควรสงเสริมใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ เพื่อรวมกั นกําหนดแนวทางใน
การปฏิ บัติ ง าน และให ขอเสนอแนะในการแสดงความคิ ด เห็ น เพื่อกระตุนใหพ นั กงานต องการแสดงความคิด เห็นเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนางานมากยิ่งขึ้น
4. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ควรสงเสริมใหพนักงานกลาแสดงความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชาเพิ่มมากขึ้น
โดยใหมีชวงเวลาในการเขาพบผูบังคับบัญชาอยางเหมาะสม เปดโอกาสใหเขาพบผูบังคับบัญชาไดงายขึ้น เพื่อรายงานปญหาที่
เกิดจากการทํางานใหผูบังคับบัญชาไดพิจารณาวาเปนเรื่องที่ควรจะไดรับการแกไขหรือไมอยางไรตอไป เมื่อเห็นวาสมควรไดรับ
การแกไขปญหาก็สอบถามถึงปญหาและใหขอเสนอแนะในการทํางานตอไป
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ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
จากผลการศึกษามีขอเสนแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมของหนวยงาน และรายละเอียดแตละดานที่เกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม
2. ควรใชตัวแปรอิสระดานอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากปจจัยสวนบุคลที่ผูศึกษานํามาใชในการศึกษา
เอกสารอางอิง
ปภพ วรรณพิรุณ. (2542). ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการสังกัดสํานักงานเกษตร
อําเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา.ปญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา.
คันศร แสงศรีจันทร. (2550). ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลบานดูอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย.วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง.
ประโชติ กันหะ (2541). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตํารวจชุมชนตําบล : ศึกษากรณีตํารวจภูธรภาค 2.
วิทยานิพนธ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา.
สมยศ นาวีการ. (2540). ทฤษฎีองคการ. กรุงเทพมหานคร: ดอกหญา.
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การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู
และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี
กิตติ เหล็กชัย, เฉลิมชัย หาญกลา และธัชวรรณ หงษนาค
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
E-mail : leo1985th@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี และ 2) เปรียบเทียบการจัดการความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทรรศนะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรีเมื่อจําแนกตามระดับ
การศึกษา ประสบการณที่ปฏิบัติงาน ขนาดสถานศึกษา และตําแหนงหนาที่ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี จํานวน 232 คน โดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่น 0.908 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบรายคู ของ
ฟชเชอร
ผลการวิจัยพบวา
1. การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด
กองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ ดานการประนีประนอม ดานการเขาไปแกปญหา ดานการขยายทรัพยากร ดานการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร
ดานการมุงไปที่เปาหมายเดียวกัน ดานการบีบบังคับ และดานการหลีกเลี่ยง
2. การเปรียบเทียบการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรเี มื่อจําแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณที่ปฏิบัติงาน ขนาดสถานศึกษา และ
ตําแหนงหนาที่ ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การจัดการ, ความขัดแยง, ทรรศนะ
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The Conflict Management of School Administrators by the Oppinions of
the Teachers and the School Board Committee under
the Education Division of Municipalities in Lopburi
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Abstract
The purposes of this research were to 1) study conflict management of school administrators by
the opinions of the teachers and school board committee under the Education Division of the
Municipalities in Lopburi and 2) compare conflict management of school administrators by the opinions of
the teachers and the school Board committees under the Education Division of the Municipalities in
Lopburi, classified by educational background, working experience, school size and position. The samples
were the teachers and the school board committee under the Education Division of the Municipalities in
Lopburi in the year of 2014, samples were 232 selected by stratified random sampling technique. The
tool for data collecting was a five-level rating scale questionnaire, with the reliability value of 0.908. The
data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA,
and Fisher’s Least-Significant Difference.
The findings were as follows:
1. The overall rating of conflict management of school administrators by the opinions of the
teachers and the school board committee under the Education Division of the Municipalities in Lopburi
was at a high level, ranging from the highest to the lowest aspects respectively as follows: compromising,
problem solution, resource expansion, organizational structure change, targeting to the same goal,
oppression, and avoidance.
2. The comparision of the conflict management of school administrators by the opinions of the
teachers and the school board committee under the Education Division of the Municipalities in Lopburi
when classified by educational background, working experience, school size, and position, there was no
statically significant different at. 05 level.
Keywords: Management Conflict Opinion
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บทนํา
ในสภาพของสังคมไทยเราในปจจุบันนี้ จะพบวาความขัดแยงคอนขางสูง ทั้งนี้เนื่องจากคนมีความแตกตางกันใน
ดานความคิ ด ความเชื่อ ค านิย ม ความสนใจ ความตองการ ความปรารถนา ซึ่ง ความแตกต างดั งกลาวเปนผลใหเกิด ความ
ขัดแยงในสัง คมได ดัง ที่ จี ระพงศ ศุภ ศรี (2552, หน า 3-4) ไดกล าวว า มนุษยตองการความสําเร็จการกระทําของมนุษย
เพื่อที่จะใหเกิดความสําเร็จนี้สวนหนึ่งนําไปสูความขัดแยงโดยมีการแขงขันกันในรูปแบบตาง ๆ หลักสําคัญของการแขงขันก็
เนื่องมาจากความขาดแคลน หรือความไมเพียงพอของสิ่งที่ตองการ ความขัดแยงจะเกิดเพิ่ มมากขึ้น เมื่อคนเราพยายามตอสู
เพื่อให ได มากที่ สุด หรือใหมี กรรมสิท ธิ์ม ากที่สุ ดในสิ่ง ที่ต นเองตองการ หรื อมี อํานาจในการควบคุม บุค คลหรื อการกําหนด
จุดประสงค และเปาหมายขององคการ ความตองการที่จะประสบความสําเร็จของมนุษยก็อาจนําไปสูความขัดแยงได ซึ่งในทุกองคการ
ยอมมีความขั ดแย งที่ อาจเปนความขั ดแย งระหวางบุ คคลหรือระหวางกลุ มของบุค คล ควรตองยอมรับ วาความขัด แยง เป น
ปรากฏการณตามธรรมชาติ เปนของปกติที่เ กิดขึ้นในสังคมความขัดแย งเปนสิ่ง ที่หลีกเลี่ ยงไมได ในทางการศึก ษานั้น ความ
ขัดแยงจะเกิดจากลักษณะสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรทางการศึกษามีไมเพียงพอ กับความตองการ
ของบุคคลหรือกลุมในสถานศึกษาหรือองคการที่เกี่ยวของกับการศึกษา ทรัพยากรในที่นี้อาจเปนสิ่งที่เห็นไดและสิ่งที่เห็นไมได
เชน คน เงิน วัสดุ ตําแหนง สถานภาพ หรือเกียรติยศ 2) ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุมแสวงหาทางที่จะควบคุม
กิจกรรม งานหรืออํานาจซึ่งเปนสมบัติของคนอื่นหรือกลุมอื่น ความขัดแยงนี้เปนผลมาจากการกาวกายในงานหรืออํานาจหนาที่ของ
ผูอื่น 3) ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุมไมสามารถที่จะตกลงกันเกี่ย วกับเปาหมายหรือวิธรการในการทํางานตาง
คนต างก็มี เป าหมายและวิ ธีการที่แ ตกตางกั น และปาหมายหรื อวิ ธีการต าง ๆ นั้ น เป นสิ่ งที่ ไปด วยกันไม ได ดัง นั้นจึง เป น
สิ่งจําเปนที่ผูบริหารจะตองศึกษาถึงปญหาเรื่องความขัดแยงและแนวทางแกไขจากหลาย ๆ แนวทางเพื่อนําความรูที่ไดมาใชใน
การบริหารงานขององคการตอไป
ความขัด แย ง เป นสิ่ งที่ ผู บริ หารเผชิญ หน าอยูทุ กวัน ผู บริ ห ารไม สามารถเปนไม ส นใจหรือละเลยเสี ย ได และไม
สามารถปลอยใหเกิดมากขึ้นและรุนแรงขึ้นโดยไมจัดจัดการแกไข การบริหารความขัดแยงเปนภารกิจที่ยากที่สุดอยางหนึ่งของ
ผูบริหาร ผูบริหารจําเปนตองดําเนินการใหองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยไมสามารถเลือกไดวาจะตองทํางาน
กับใครก็ตาม ไมวาผูบริหารจะทํางานกับคนที่ตนเองชอบหรือไมชอบในโลกแหงความเปนจริงนั้น หากผูบริหารสามารถเขากับ
เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดีแลว ยอมมั่นใจไดวางานที่เขาทําจะประสบความสําเร็จ โดยผูบริหารหลายคน
มีความเชื่อวาความขัดแยงเปนสิ่งเลวราย เปนตัวสกัดกั้นความเจริญกาวหนาและเปนตัวทําลายองคการ จึง พยายามปดบังทุก
วิถีทางที่จะไมใหคนอื่นทราบวาหนวยงานของตนมีความขัดแยงแทจริงแลว ความขัดแยงมิใชตัวกอใหเกิดความสับสนอลหมาน
หรือเกิดความหายนะแกองคการ แตเกิดจากวิธีการที่ไมมีประสิทธิภาพในการแกไขขัดแยงตางหาก แมวาความขัดแยงจะเปน
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แตถารูจักวิธีการบริหารหรือวิธีการแกไขที่ดีก็จะเปนการให คุณประโยชนอีกดวย เชน ชวยปองกันความ
เฉื่อยชา ชวยทําใหเห็นเปาหมายชัดเจนขึ้น ชวยกระตุนความสนใจและความอยากรูอยากเห็นของบุคคล เปนพื้นฐานทําใหเกิด
การเปลี่ ยนแปลงของบุ คคลและสัง คม เป นตน การเกิดความขัด แยง มิไ ดหมายความวาหน วยงานล มเหลวหรือการบริ หาร
ลมเหลว ความขัดแย งเปนเครื่องชวยบง ชี้วาองคการอาจมีป ญหา ถาหากผูบริหารไมสนใจความขัดแย ง ปดบังหรือ อําพราง
ความขัดแยงก็เทากับการไปปองกันหรือสกัดกั้นมิใหไดขอมูลยอนกลับที่จําเปนในการบริหารงาน และทุกวันนี้ผูบริหารสวนมาก
เรียนรูทักษะการบริหารความขัดแยงจากงานที่ทํา หรือจากกการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา ซึ่งก็เปนวิธีการที่ดีอยางหนึ่งของการ
เรี ย นรู เ พราะเป นการเรี ย นรู จากประสบการณ ต รง แต ห ากผู บ ริ ห ารได ป ระสบการณ ที่ ป วดร า วจากความขั ด แย ง หรื อ
ผูบังคับบัญชาไมสนใจจะจัดการกับความขัดแยง โดยปลอยใหความขัดแยงเพิม่ ขึ้นทุกวันจนถึงขั้นรุนแรง หรือผูบังคับบัญชาเชื่อ
วาตนเองจะตอง “ชนะ” เพราะมีอํานาจอยูในมือประสบการณนี้อาจไมชวยใหมีทักษะในการบริหารความขัดแยงที่ดีได (ประ
กาทิพย ผาสุก, 2551, หนา 2-3)
สถานศึกษาในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี เปนองคการหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ใหการศึกษา
และก็เป นองคการที่หลี กหนีไม พนความขัดแย งเชนกั น เนื่องจากมี ภาระงานมากมาย เชน งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
งบประมาณ งานบริหารบุคลากร งานบริหารทั่วไป และในการดําเนินงานดังกลาว ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู ตลอดจน
บุคลากรที่เกี่ยวของ ตองทํางานรวมกัน ตองติดตอประสานงานกันอยูตลอดเวลาและตองใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกัน
ประกอบกั บบุคลากรในสถานศึ กษายอมมีความแตกตางกันทั้ งดานความคิด ความเชื่ อ ค านิย ม ความสนใจ ความตองการ
ความปรารถนา ซึ่งความแตกตางกลาวเปนผลใหเกิดความขัดแยงในสถานศึกษาได ดังนั้นจึงเปนความจําเปนที่ผูอํานวยการ
โรงเรียนตองมีความรูความเขาใจในปญหาความขัดแยง ตลอดทั้งมีประสบการณในการแกไขปญหา รูจักใชภาวะผูนําในการ
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สรางศรัทธาและความไววางใจจากบุคลากร ประยุกตใชหลักการบริหาร หลักการบริหาร หลักศาสนา จิตวิทยา มีคุณธรรม
และปราศจากอคติในการบริหารงาน ปจจุบันความขั ดแย งในสถานศึกษามีมากขึ้นและมีแ นวโนมจะเพิ่มมากขึ้ นทั้งในดาน
ความถี่ และความรุนแรง ไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางบุคลากรในสถานศึกษาหรือความขัดแยงระหวางสถานศึกษากับ
องคการอื่น ๆ ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงแนวทางการจัดการศึกษาและจากการศึกษา และจากการปรับโครงสรางการศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรู ปการศึ กษาป จจุ บัน ทํ าใหบุค ลากรที่มี ความแตกต างกั นในเรื่องวั ฒนธรรมการปฏิ บัติ งาน เนื ่ องจาก
องคการที่จัดการศึกษาตางระดับ สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอลักษณะนิสัย อารมณและวิธีการทํางานของบุคลากร
ในสถานศึกษาทําใหเกิดความขัดแยงได รวมทั้งการขาดแคลนทรัพยากรในการศึกษา และความหละหลวมของโครงสรางการ
บริหารการศึกษายิ่งทําใหความขัดแยงมีความสลับซับซอนยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม การจัดการความขัดแยงเปนหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึ กษา หากผู บ ริห ารสถานศึกษาไม มีค วามรูค วามเขาใจและสามารถจั ดการความขัด แยง ใหอยู ในภาวะที่ เอื้อต อการ
ดําเนินงานยอมกอใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานในสถานศึกษา (โชษิตา สุกันทา, 2555, หนา 2)
ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการความขัดแยงเปน สิ่งสําคัญมากที่ผูบริหารตอง
ใหความสําคัญ และผูบริหารที่ดีตองรูจักเลือกแบบของการจัดการความขัดแยงใหเหมาะสมเพราะมีผลตอการปฏิ บัติงานใน
องคการ และจากการสัมภาษณปยวรรณ นัธที รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิต
เทศบาลเมืองลพบุรี (ปยวรรณ นัธที, สัมภาษณ 2557) กลาววาปญหาระหวางครูกับครู ปรากฏใหเห็นเสมอวาครูในหนวยงาน
เดียวกัน ทะเลาะเบาะแวงกัน แบงพรรค แบงพวก อิจฉาริษยา กลั่นแกลงกัน และผูบริหารสถานศึกษาไมวาระดับใดก็ตาม มัก
ประสบปญหาเดือดรอนใจอยางยิ่งอยูเรื่องหนึ่ง คือปญหาครูขาดความสามัคคี นับเปนอุปสรรคตอการบริหารงานอยางยิ่ง เกิด
ความลํ าบากใจในการสั่ง การ บางครั้ง ผู บริ ห ารสถานศึ กษาแกป ญ หาความขั ดแย งนั้ นแต คู กรณี ไม พ อใจก็ รองเรี ย นไปยั ง
ผูบริหารระดับสูงหรือบางรายใชวิธีการเขียนบัตรสนเทห และสัมภาษณจินตนา จีนทวงษ ผูอํานวยการสถานศึกษา เทศบาล
บานหมี่ (จินตนา จีนทวงษ, สัมภาษณ 2557) มีปญหาความขัดแยงพอสมควร ซึ่งสวนใหญเปนปญหาความขัดแยงระหวาง
บุคลากรในเรื่องการทํางานที่ไมลงรอยกัน ครูมีการแบงพวกกัน อันเนื่องมาจากมีความคดเห็นและคานิยมที่แตกตางกัน เชน
เมื่อครูสายผูสอนไดรับพิจารณาความดีความชอบประจําป ครูอีกคนหรือครูคนอื่นทราบก็เกิดการอิจฉาริษยา และนําไปนินทา
ใหผูอื่นฟง ผูบริหารเมื่อทราบเรื่องก็แกปญหาโดยชี้แจงใหครูแตละคนเขาใจ ความขัดแยงเหลานี้หากเกิดขึ้นในโรงเรียนยอมทํา
ใหป ระสิท ธิภ าพของงานก็จะลดลง โรงเรี ยนก็จะเกิด ความยุงยากตอการปฏิบั ติง าน โดยเฉพาะในเรื่ องความรวมมื อ การ
ประสานงาน และเปนการทําใหบรรยากาศของโรงเรียนซบเซาลง จากปญหาดังกลาว ถามีความรุนแรง ก็นับวาเปนผลรายตอ
สถานศึกษาอยางยิ่ง เพราะความขัดแยงที่เกิดขึ้นจะสรางความยุงยาก ตอการปฏิบัติงานได ทําใหบรรยากาศของโรงเรียนซบ
เซา สถานการณเชนนี้มีผลตออารมณของบุคคลในสถานศึกษาเปนอยางมาก อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคล เชน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนคนกาวราว ตั้งตนเปนศัตรู และประณามผูอื่น บางคนถึงกับลาออก และในที่สุดก็
เกิดผลกระทบตอคุณภาพของนักเรียนเอง
จากความสํ าคัญ ดัง กล าว จะเห็ นได วาการจั ดการความขั ดแย งเปนสิ่ง สํ าคั ญมากที่ผู บ ริห ารสถานศึ กษาต องให
ความสํ าคัญ และผู บริ ห ารสถานศึ กษาที่ ดีต องรู จักเลื อกแบบของการจัด การความขั ด แย ง ให เ หมาะสมเพราะมีผ ลตอ การ
ปฏิบัติงานในองคการ ดังนั้น ผูว ิจัยเปนขาราชการครู สังกัดกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
ตองการที่จะศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด
กองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา หรือ
ใชเปนแนวทางในการเสริมสรางความพึงพอใจของบุคลากรใหสูงขึ้น เพื่อใหบุคลากรมีความสุขกับ การทํางานในองคการ มี
ความพึงพอใจในตัวผูบริหารสถานศึกษา และเพื่อนรวมงาน และทําใหองคการประสบความสําเร็จมากที่สุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรเี มื่อจําแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณที่ปฏิบัติงาน ขนาดสถานศึกษา และ
ตําแหนงหนาที่
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใชในการศึ กษาครั้ งนี้ ไดแก ครู และคณะกรรมการสถานศึ กษา สั งกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวั ด
ลพบุรี ในปการศึกษา 2557 ประกอบดวย ครู จํานวนทั้งสิ้น 366 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 135 คน รวมจํานวน
501 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษา เทศบาลใน
จังหวัดลพบุรี จึงใชสูตรของยามาเน (Yamane) ในการหากลุมตัวอยาง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ครู จํานวน 169 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 63 คน รวมจํานวน 232 คน ไดจากการสุมแบบแบงชั้นภูมิตามโรงเรียน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของ นํามาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกอง
การศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี ผูวิจัยแบงเนื้อหาและโครงสรางของแบบสอบถามออกเปน 2 สวน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจรายการ
(check list) ประกอบด วยคํ าถามเกี่ยวกับตั วแปรอิส ระตาง ๆ ไดแ ก สถานภาพสมรส ระดั บการศึ กษา ประสบการณ ที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ขนาดสถานศึกษา และตําแหนงหนาที่
ตอนที่ 2 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี โดยขอคําถามมี 7 ประเภท ไดแก 1) การเขาไปแกปญหา 2) การมุงไปที่เปาหมาย
เดียวกัน 3) การขยายทรัพยากร 4) การหลีกเลี่ยง 5) การประนีประนอม 6) การบีบบังคับ และ 7) การเปลี่ยนโครงสรางองคกร
ซึ่งมีคาความสอดคลองระหวาง 0.80 -1.00 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.908
3. การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (frequency)
และคารอยละ (percentage)
ตอนที่ 2 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี วิเคราะหโดยใชสถิติพื้นฐาน คือ การหาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation)
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี โดยใชการทดสอบที (t-test) เมื่อจําแนกตามตําแหนงหนาที่ ใชสถิติ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) โดยการทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา
ประสบการณที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และ ขนาดสถานศึกษา ถามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบ
เปนรายคูโดยวิธีการของฟชเชอร (Fisher’s Least-Significant Difference : LSD)
ผลการวิจัย
1. การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด
กองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี แสดงดังตาราง 1
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ตาราง 1 ระดับการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด
กองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี ในภาพรวม
ระดับการจัดการความขัดแยง
S.D.
ความหมาย
X
3.97
0.41
มาก
3.95
0.51
มาก
3.96
0.56
มาก
3.77
0.60
มาก
3.98
0.48
มาก
3.88
0.52
มาก
3.95
0.50
มาก
3.92
0.36
มาก

การจัดการความขัดแยง
1. ดานการเขาไปแกปญหา
2. ดานการมุงไปที่เปาหมายเดียวกัน
3. ดานการขยายทรัพยากร
4. ดานการหลีกเลี่ยง
5. ดานการประนีประนอม
6. ดานการบีบบังคับ
7. ดานการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร
ภาพรวม

การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกอง
การศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการประนีประนอม ( X = 3.98, S.D. = 0.48) ดานการเขาไปแกปญหา ( X =
3.97, S.D. = 0.41) ดานการขยายทรัพยากร ( X = 3.96, S.D. = 0.56) ดานการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร ( X = 3.95,
S.D. = 0.50) ดานการมุงไปที่เปาหมายเดียวกัน ( X = 3.95, S.D. = 0.51) ดานการบีบบังคับ ( X = 3.88, S.D. = 0.52)
และดานการหลีกเลี่ยง ( X = 3.77, S.D. = 0.60) แสดงดังตาราง 1
2. เปรี ย บเที ย บการจั ด การความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี
2.1 การจัดการความขัด แยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม และรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน
2.2 การจัดการความขัด แยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี จําแนกตามประสบการณที่ป ฏิบัติงาน ในภาพรวม และรายดานทุกดาน ไม
แตกตางกัน
2.3 การจัดการความขัด แยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวม และรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน
2.4 การจัดการความขัด แยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี จําแนกตามตําแหนงหนาที่ ในภาพรวม และรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน
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ตาราง 2 ผลการเปรี ยบเทีย บการจัดการความขั ดแย งของผูบริ หารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี จําแนกตามตําแหนงหนาที่
ครู
การจัดการความขัดแยง
1. ดานการเขาไปแกปญหา
2. ดานการมุงไปที่เปาหมายเดียวกัน
3. ดานการขยายทรัพยากร
4. ดานการหลีกเลี่ยง
5. ดานการประนีประนอม
6. ดานการบีบบังคับ
7. ดานการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร
ภาพรวม

(n = 169)
S.D.
X
3.98 0.42
3.94 0.53
3.97 0.58
3.81 0.58
4.00 0.49
3.88 0.55
3.95 0.51
3.93 0.38

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
(n = 63)
S.D.
X
3.95 0.37
3.96 0.46
3.93 0.51
3.65 0.65
3.91 0.45
3.87 0.47
3.95 0.47
3.89 0.31

t
0.442
-0.269
0.468
1.837
1.283
0.214
-0.017
0.842

p
.659
.788
.640
.067
.201
.831
.986
.401

จากตาราง ๒ พบวา การจัดการความขัดแยงของผูบริ หารสถานศึ กษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี จําแนกตามตําแหนงหนาที่ ในภาพรวม และรายดานทุกดาน ไม
แตกตางกัน
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี ผูวิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ตั้งไว ดังนี้
1. การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด
กองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด
กองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรีมีความเห็นวาความขัดแยงกอใหเกิดประโยชนตอองคกรโดยปองกันความเฉื่อยชา เปน
ตัวกระตุนใหบุคคลเกิดความสนใจและเกิดความอยากรู อยากเห็น เปนสื่อที่ทําใหปญหาตางๆ ถูกนํามาตีแผ และหาทางแกไข
และเปนรากเหงาของการเปลี่ยนแปลงของบุคคลและสังคมซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยประกาทิพย ผาสุก (2551, บทคัดยอ)
ไดศึกษา การจั ดการความขัดแยงของผู บริหารโรงเรียน สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลํ าพูน เขต 1 ผลการศึกษาพบว า
ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน 1 มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงในภาพรวมอยูในระดับ
มาก
1.1 การจัดการความขัด แยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี ดานการเขาไปแกปญหา ในภาพรวมอยู ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากครู และ
คณะกรรมการสถานศึ กษา สั ง กั ด กองการศึ กษา เทศบาลในจั ง หวั ด ลพบุ รี มี ค วามเห็ นว า การเข าไปแก ป ญ หา ต องผ า น
กระบวนการคิด พิจารณาไตรตรอง วิเคราะหแลว คอยตัดสินใจเลือก ทางที่ดีที่สุด มีหลายทานคิดวาการตัดสินใจไมมีขั้นตอน
อะไรมากคิดแลวทําเลย ซึ่งในความเปนจริงแลวการคิดก็ตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร การออกแบบ และการเลือก
เพื่อใหสามารถเลือกทางเลือกไดดีที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของจิตนภา ไชยเทพา (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
จัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการความ ขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกน เขต 5 โดยภาพรวมอยูใน ระดับมาก
1.2 การจัดการความขัด แยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี ดานการมุงไปที่เปาหมายเดียวกัน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากครู
และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรีมีความเห็นวาการมุงไปเปาหมายเดียวกัน วิธีการที่
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แตละฝายตองรวมมือในการคนหาทางออกและลงมือปฏิบัติการแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน รับรูปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น นํา
ปญ หามาพิจารณาอยางตรงไปตรงมาเพื่ อให ได ผลลัพ ธที่ ทุกฝ ายอมรับ ซึ่ งสอดคลองกั บผลงานวิ จัย ของพิ พิ ธ สุวรรณสิ ง ห
(2550, บทคั ดยอ) ไดศึ กษาการบริห ารความขัด แย งของผู บริ หารสถานศึ กษา สังกั ดสํ านักงานเขตพื้ นที่ ศึกษาอุ ดรธานี ผล
การศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชวิธีการบริหารความขัดแยงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
1.3 การจัดการความขัด แยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึ กษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี ดานการขยายทรัพยากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่ องจากครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรีมีความเห็นวาการขยายทรัพยากรเปนการขจัดความ
แตกตาง ซึ่งอาจเปนเปาหมาย แนวคิด วิธีการ โดยปรับเขาหากัน แนวทางหนึ่งที่ใชในเรื่องนี้คือการสรางเปาหมายรวมกันและ
ใชการทํางานเปนทีมเขาเสริม ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของประกาทิพย ผาสุก (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษา การจัดการความ
ขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน 1 มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงในภาพรวมอยูในระดับมาก
1.4 การจัดการความขัด แยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สั ง กั ด กองการศึ กษา เทศบาลในจั ง หวั ด ลพบุ รี ด านการหลี กเลี่ ย ง ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ เ นื่ องจากครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรีมีความเห็นวาการแกปญหาความขัดแยงที่ผูบริหารไม
สนใจขอขัดแยงที่เกิดขึ้น ไมเขาไปเกี่ยวของดวย หลีกเลี่ยง เพิกเฉย ถอนตัวออกจากสถานการณความขัดแย ง หลีกเลี่ยงการ
เผชิญหนา การโตเถียง การปดสวะใหพน และเชื่อวาความขัดแยงจะลดลงเมื่อเวลาผานไป ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
เรียนตา ทาเพ็ชร (2555, หนา, 102-103) ไดศึกษาการจัดการความขัดแยงระหวางนักเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และครู สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามั ธยมศึกษา เขต 4 พบวา ผูบริหารและครู สั งกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 มีความคิดเห็นตอการจัดการความขัดแยงในภาพรวมอยูในระดับมาก
1.5 การจัดการความขัด แยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจัง หวัดลพบุรี ดานการประนีประนอม ในภาพรวมอยูใ นระดั บมาก ทั้งนี้ เนื่องจากครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรีมีความเห็นวาการประนีประนอมถือเปนหัวใจสําคัญ
ของการแกปญหาความขัดแยง ผูบริหารที่กาวลวงไปในความขัดแยงที่ไมสรางสรรคจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองเจรจาโดยยึดหลัก
ชนะ-ชนะ ไวเสมอ ความพยายามที่จะเขาใจความตองการของทั้งสองฝายสามารถนําไปสูทางออกที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม
กับทั้งสองฝายได ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของพิพิธ สุวรรณสิงห (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารความขัดแยงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษาอุดรธานี ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชวิธีการบริหารความ
ขัดแยงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
1.6 การจัดการความขัด แยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สั ง กั ด กองการศึ ก ษา เทศบาลในจั ง หวั ด ลพบุ รี ด านการบี บ บั ง คั บ ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรีมีความเห็นวาการบีบบังคับเปนการแกปญหาแบบทั้ง
ยืนรักษาผลประโยชนและให ความรวมมือซึ่งเปนวิธีตรงขามกับการหลีกเลี่ยง การรวมมือนั้นคือความพยายามที่จะทํางาน
รวมกับคนอื่น ทั้งนี้เพื่อหาทางทําใหทั้งสองฝายพอใจอยางเต็มที่ การรวมมือกันของบุคคลสองคน ยังอาจแสดงออกมาในรูป
ของการสํารวจดูถึงความคิดเห็นที่ขัดแยงกันทั้งสองฝาย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของจิตนภา ไชยเทพา (2552, บทคัดยอ)
ไดศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการวิจัยพบวา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการความ ขัดแย งของผูบริหารโรงเรียน สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 โดยภาพรวมอยูใน ระดับมาก
1.7 การจัดการความขัด แยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สัง กั ดกองการศึ กษา เทศบาลในจั ง หวั ด ลพบุ รี ด านการเปลี่ ยนแปลงโครงสร างองคกร ในภาพรวมอยูใ นระดั บมาก ทั้ ง นี้
เนื่องจากครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรีมีความเห็นวาการเปลี่ยนโครงสราง
องคกร มักจะพบวา เมื่อบุคคลมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันจะตามมาดวยการโตเถียง ความเครงเครียด และมีสวนรวมในการ
ทําลายความสัมพันธที่มีของบุคคลที่จริงแลวความรุนแรงที่เกิดขึ้นเหลานั้นสามารถที่จะปองกันได ถาบุคคลรูจักบุคคลที่จะจัดการกับ
ความขัดแยงระหวางบุคคลที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะชวยใหความสัมพันธของบุคคลนั้นดําเนินไปดวยดี และมั่นคงตอไป ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของพิพิธ สุวรรณสิงห (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษาอุดรธานี ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชวิธีการบริหารความขัดแยงโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก
2. เปรี ย บเที ย บการจั ด การความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี
2.1 การจัดการความขัด แยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม และรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน
ทั้งนี้เนื่องจากครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรีมีความเห็นวาความขัดแยงเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นไดเสมอและไมสามารถหลีกเลีย่ งได เมื่อมนุษยมีความปฏิสัมพันธระหวางกัน ในขณะที่บางครั้งความขัดแยงสามารถ
ทําให เกิ ดความเสีย หายอยางรุ นแรงและเป นอั นตรายอยางยิ่ ง แต บางครั้ง ความขั ดแยง ก็นํามาซึ่ งแนวคิด ใหมๆ และ การ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได ถาหากมีการใชวิธีการแกปญหาที่สรางสรรค จึงทําใหมีความคิดเห็นไมแตกตางกันซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของประกาทิพย ผาสุก (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษา การจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 ผลการศึกษาพบวา เปรียบเทียบผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณการบริหาร เพศ และวุฒิ
การศึกษาที่แตกตางจะมีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน โดยพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงสวนใหญเปน
แบบประนีประนอม
2.2 การจัดการความขัด แยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี จําแนกตามประสบการณที่ป ฏิบัติงาน ในภาพรวม และรายดานทุกดาน ไม
แตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรีมีความเห็นวาความ
ขัดแยง เปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดเสมอและไมสามารถหลีกเลี่ยงไดซึ่งมีผลเกิดผลกระทบตอองคการทั้งทางบวกและทางลบ เมื่อมนุษย
มีความปฏิสัมพันธระหวางกัน ในขณะที่บางครั้งความขัดแยงสามารถทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงและเปน อันตราย
อยางยิ่ง แตบางครั้งความขัด แยงก็นํามาซึ่ง แนวคิด ใหมๆ และ การเปลี่ ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได จึง ทําใหมี ความคิ ดเห็นไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของนันทชพร สีทิ้ง (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาความ
ขัดแยงของครูโรงเรี ยนประถมศึกษาอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว า ผลการเปรียบเที ยบระดับสาเหตุความ
ขัดแยง ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน ใน
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.3 การจัดการความขัด แยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวม และรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน
ทั้งนี้เนื่องจากครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรีมีความเห็นวา ความขัดแยงมี
ความสําคัญตอองคการคือเปนตัวกระตุนใหมนุษยแสวงหาวิธีการตางๆ ที่จะนําไปสูผลตอบสนองอีกประการหนึ่ งปญหาที่ถูก
ซอนเรนอยู ไดถูกนํามาเปดเผยกลุมคนที่มีสวนเกี่ยวของกับความขัดแยงจะมีความเขาใจตอกันอยางลึกซึ้งมากขึ้นหลังจากที่ได
แก ไขขอขัด แยง ให ลุล วงไปแลว จึง ทําใหมี ความคิ ดเห็นไม แตกตางกั น ซึ่ง สอดคล องกั บผลงานวิจัย ของจิ ตฑามาศ เชื้ อโฮม
(2553, บทคัด ยอ) ได ศึกษาวิธี การจั ดการความขั ดแยง ของผู บริ หารสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กการศึกษา กรุง เทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในขนาดโรงเรียนตางกันเลือกใชวิธีการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน
2.4 การจัดการความขัด แยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี จําแนกตามตําแหนงหนาที่ ในภาพรวม และรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้
เนื่องจากครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรีมีความเห็นวาความขัดแยงจะสงผล
กระทบตอองคการทัง้ ทางบวกและทางลบ จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดการความขัดแยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อชวย
กระตุนใหเกิดความตื่นตัว มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสรางสิ่งใหมๆใหเกิดประโยชนตอองคการจึงทําใหมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของวิภาวี เจียมบุศย (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาสาเหตุของความขัดแยงและวิธีการ
จัดการความขัดแยงตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา
ผูบ ริ หารโรงเรี ย นที่ มี วุฒิท างการศึ กษาต างกั นใช วิการจัด การกั บความขั ด แย ง โดยวิธีการเอาชนะ วิ ธีการรวมมือ วิธีการ
ประนีประนอมไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยดังนี้
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ดานการเขาไปแกปญหานั้นผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี ควรมี
พยายามใหผูอื่นมีสวนรวมในการรับรูปญหาความขัดแยงเพื่อที่จะไดรวมมือและชวยเหลือกันในการแกปญหา
1.2 ดานการมุงไปที่เปาหมายเดียวกันนั้นผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี
ควรมีใหผูเกี่ยวของรวมกันลงมือปฏิบัติการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจนทุกฝายพอใจ
1.3 ดานการขยายทรัพยากรนั้นผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี ควรมีการ
แสวงหาที่จะใหความชวยเหลือคนอืน่ อยูเสมอในการที่จะแกปญหาในทุก ๆ เรื่อง
1.4 ดานการหลีกเลี่ยงนั้นผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี ควรหลีกเลี่ยง
การโตเถียงในเรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
1.5 ดานการประนีป ระนอมนั้ นผูบ ริห ารสถานศึ กษา สั งกั ดกองการศึกษา เทศบาลในจัง หวั ด ลพบุรี ควร
พยายามถนอมน้ําใจผูอื่นหรือพยายามรักษาสัมพันธภาพเอาไว
1.6 ดานการบีบบังคับนั้นผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี ควรมีการแถลง
นโยบายการทํางานพรอมทั้งกําชับใหผูใต บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด
1.7 ดานการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรนั้นผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัด
ลพบุรี ควรมีการวางแผนการบริหารคนกับประสิทธิภาพของงานใหเขากับบุคคล
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง
2.2 ควรมีการศึกษาสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรี โดยใชกรอบแนวคิด และทฤษฎีที่ตางกัน
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ความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกิจออฟฟศรวมแบงปน ในเขตกรุงเทพมหานคร
สุชาดา สุดปญญา
คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ผูใชบริการออฟฟศรวมแบงปน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานครผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากผูใชบริการ
ออฟฟศรวมแบงปน(Co-Working Space)ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชวิธีการสุมตัวอยางจํานวน 400 คน และเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 เครื่องมือทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือประมวลผลโดยใช
โปรแกรม SPSS ซึ่งใชสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis test) ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน
แบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis)ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
บริการ ไดแก ผลิตภัณฑราคา การสงเสริมการตลาดบุคลากรหรือพนักงานกระบวนการ และการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
มีความสัมพันธกันในทางบวกกับความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกิจออฟฟศรวมแบงปนในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01xนอกจากนี้ตัวแปรดังกล าวสามารถอธิ บายความสัมพันธที่มีผลตอความพึงพอใจของผู ใชบริการธุรกิ จ
ออฟฟศรวมแบงปนในเขตกรุงเทพมหานครxไดถึงรอยละ 59
คําสําคัญ : ออฟฟศรวมแบงปน, ความพึงพอใจ,สวนประสมทางการตลาด
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Satisfaction of Co-working Spaceuser in Bangkok
Suchada Sudphanya
Faculty of Administration and Management
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
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ABSTRACT
This research aimed to study theservice marketing mix factors and satisfaction of Co-Working
Space users in Bangkok Metropolis. The researcher collected some data from 400 samples of Co-Working
Space users obtained from sampling conductedby using questionnaires. The data were collected by using
questionnaire with 0.91 reliability. Statistic tool used in data analysis was SPSS for processing. Inferential
statistic (i.e., Multiple Linear Regression Analysis)was used for hypothesis testing. The results of hypothesis
test showed that service marketing mix factors (including product, price, promotion, personnel or
employee, process, physical evidence and presentation) had positive relationship with satisfaction of CoWorking Space users in Bangkok Metropolis with statistical significance at 0.01. Moreover, those factors are
also be used to explain the relationship influencing on satisfaction of Co-Working Space users in Bangkok
Metropolis at 59 percent.
Keywords: Co-working Space, Satisfaction, marketing mix
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บทนํา
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่โดดเดนและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยมีรูปแบบการทํางานและการ
ใชชีวิตของคนยุคใหมเปลี่ยนแปลงไปอยางมากเมื่ออินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในการใชชีวิตของคนไทยในสังคมทุกเพศทุกวัย
ทําใหการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลเกิดความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานตาง
เวลา ตางอาชีพสามารถทํางานดวยกันไดอยางไมเปนปญหาอีกตอไป ผูผลิตและผูบริโภคสามารถเขาถึงกันได โดยตรงจึงเปน
โอกาสในการทําธุร กิจไดแ บบไรขี ดจํากั ด นักธุ รกิ จจึง เกิดขึ้ นอยางมากมาย เนื่ องจากการเปนเจาของธุร กิจเกิ ดขึ้นได งายใน
ปจจุบั น โดยเฉพาะอย างยิ่ง ธุรกิจที่ไมจําเปนตองใชเงินลงทุ นสูง เชน การประกอบธุรกิ จออนไลนห รือธุร กิจที่ไ มมีหน าราน
ธุรกิจประเภทนี้จึงมีแนวโนมการเติบโตสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกป
โดยมูลคาตลาดธุรกิจออนไลน มีแนวโนมสูงมากขึ้นทุกป โดยเฉพาะในชวงตั้งแตป 2556 เปนตนมา ขนาดตลาดมี
จํานวนมากขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยในป 2558 มูลคาตลาดธุรกิจออนไลนสู งถึง 2,107,692 ลานบาท [1] แสดงใหเห็นถึ ง
รูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน คนไทยใหความสนใจกับการทําธุรกิจขนาดเล็กมากยิ่งขึ้น
ธุรกิจออฟฟศรวมแบงปน หรือ Co-working space คือธุรกิจหนึ่งที่ใหบริการพื้นที่ทํางานแกผูประกอบอาชีพอิสระ
ผูประกอบการรายยอย และรวมไปถึงผูประกอบอาชีพธุรกิจออนไลนดังกลาว โดยเกิดขึ้นเพื่อรองรับและตอบสนองตอความ
ตองการของการทํางานในรูปแบบใหมๆที่ไมตองการยึดติดกับการทํางานในออฟฟศแบบเดิมๆ เพื่อคนหาแรงบันดาลใจในการ
ทํางาน และตองการคนหาความคิดสรางสรรคใหมๆ รวมทั้งยังเปนเสมือนแหลงรวบรวมจากหลากหลายอาชีพมารวมตัว กัน
เพื่อแลกเปลี่ยนหรือแบงปนความคิดเห็นในการทํางาน อีกทั้งยังสามารถขอคําแนะนําจากผูใชบริการคนอื่นๆ ที่มีความสนใจใน
เรื่องเดียวกันไดอีกดวย
"Co-Working Space" เริ่มมีการใชครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1999 โดย Bernie Dekovenโดยในชวงแรกจํากัดแคเฉพาะ
กลุมคนที่ทํางานดานไอที ตอมาจึงเริ่มแพรหลายในกลุมอาชีพอื่นๆ นอกจากจะเปนพื้นที่ที่ใชในการทํางานและใชทรัพยากร
ตางๆ รวมกันแลว อาทิเชน โตะ เกาอี้ อินเทอรเน็ต เครื่องถายเอกสาร หองครัวและหองประชุม ออฟฟศรวมแบงปนยังเปน
สังคมของคนทํางานที่ ตองการแนวคิด ไอเดี ยใหมๆ จากการมีป ฏิสัม พั นธของคนในสัง คมอีกดวย บางแหงอาจมี หองนั่ งเล น
หองสมุด หองดนตรี หรือแมกระทั่งหองกีฬาเล็กๆ ไวเพื่อรองรับผูใชบริการที่ตองการผอนคลายความเครียดอีกดวย
แนวโน มการเติบ โตของธุร กิ จประเภทนี้ มีโ อกาสเติบ โตเพิ่ มขึ้ นเรื่ อยๆ สั งเกตไดจากจํ านวนการเปด ตัวของ Coworking Space ทั่วโลก ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา มีแนวโนมการเพิ่มขึ้นเปนสองเทาในทุกๆป โดยปจจุบันมีจํานวน Coworking Space มากถึง 7,800 แหงทั่วโลกจากป 2550 ซึ่งมีจํานวน Co-Working Space เพียง 75 แหง[2]
ธุร กิจออฟฟ ศร วมแบ งป นเริ่ม เขามาในประเทศไทยตั้ งแต ปพ .ศ. 2550 แตก็ยัง จัด ไดวาเปนธุร กิจที่ค อนขางใหม
สําหรับคนไทย โดยปจจุบันมีธุรกิจออฟฟศรวมแบงปนในประเทศไทยมากกวา 20 แหง ซึ่งสวนใหญนั้นจะตั้งอยูในยานธุรกิจที่
สําคัญของประเทศไทย ไดแก กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมากถึง 19 แหง ไดแกThe Third Place Bangkok, HUBBA Thailand,
Launchpad, THE SYNC, Kliquedesk, 522coworking space, The space Bangkok, Glowfish,
Muchroomcoworking space, The RevolCoWorking Space, Ma:D Hub for Social Entrepreneurs, JOINT Cafe &
Workspace, The HIVE, Wolfwork, zpoolsub Creative Space, FabCafe Bangkok, Draft Board, Tuber Thailand
และ Starwork
ธุรกิจออฟฟศรวมแบงปนในแตละแหง มักมีรูปแบบการจัดการที่ไมคอยแตกตางกันมากนัก คือประกอบไปดวย โตะ
ทํ างาน เครื่ องถ ายเอกสาร ปริ้ นเตอร ห องประชุ ม หรื อบางแห ง อาจแตกต างจากคู แ ข ง บ าง เช น มี มุ ม กาแฟ ห องครั ว
หองอาหาร หรือหองออกกําลังกาย เปนตน แตสิ่งที่สําคัญในการที่จะสามารถดึงดูดลูกคาหรือผูที่มาใชบริการไดนั้น คือ การทํา
การตลาดของแตละธุรกิจวามีกลยุทธที่แตกตางกันจากคูแขงมากนอยเพียงใด สามารถตอบโจทยความตองการของลูกคาให
เกิดความพึงพอใจได การศึกษาพฤติกรรมการใชบริ การของลูกค าจึง เปนสิ่งที่ สําคั ญ โดยเฉพาะอย างยิ่ งธุร กิจ ออฟฟ ศรวม
แบงปนซึ่งเปนธุรกิจที่จัดไดวาคอนขางใหมและการรับรูของผูใชบริการที่ยังไมชัดเจน การที่จะสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไดจําเปนที่จะตองทําการตลาดใหเหมาะสม
สวนประสมทางการตลาดบริการ เปนกลยุทธทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมได โดยธุรกิจใหบริการจะใชสวน
ประสมทางการตลาด หรือ 7Ps ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางในการจัดจําหนาย (Place) การ
สงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากรหรือพนักงาน (People) กระบวนการ (Process) และการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical evidence) โดยนํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนองตอความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคา
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เปาหมาย หรือเพื่อเปนการกระตุนใหลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาหรือบริการของตน โดยจะสังเกตได วามีผูหันมา
ประกอบอาชีพธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนยานธุรกิจการคาที่สําคัญ ดังนั้นธุรกิจ
ออฟฟศรวมแบงปนจึงจําเปนที่จะตองมีสถานที่ใหบริการที่รองรับตอความตองการของผูประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจออนไลน
หรื อธุ ร กิ จจํ าพวกไม มี ห น าร า นเป นของตั วเองที่ มี ม ากขึ้ นทุ กวั นเช นกั น ซึ่ ง บุ ค คลกลุ ม นี้ มั กจะมองหาสถานที่ ๆ ให ค วาม
สะดวกสบายและสามารถตอบสนองตอความตองการนอกเหนือจากออฟฟศและบานของพวกเขาได ธุรกิจออฟฟศรวมแบงปน
จึงจําเปนที่จะตองมีบทบาทสําคัญในการจัดการกับความตองการของผูใชบริการที่มีมากมายหลากหลายกลุม
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจของผูใชบริการออฟฟศรวมแบงปน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนยานธุรกิจที่สําคัญ
ของประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการดานตางๆ ภายในธุรกิจออฟฟศรวมแบงปนให
เหมาะสมกับกลุมผูใชบริการ กลุมเปาหมาย ตลอดจนเปนแนวทางใหกับผูประกอบการ หรือผูที่จะประกอบกิจการออฟฟศรวม
แบงปน สามารถนําขอมูลไปปรับปรุงกลยุทธใหตรงกับความตองการของผูใชบริการและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ตารางที่ 1งานวิจัยที่เกีย่ วของกับตัวแปรดานสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7P’s)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
ชื่อผูวิจัย
ผลิตภัณฑ ราคา
ชองทาง
การ
พนักงาน กระบวน สภาพแวด
(Researcher)
การจัด
สงเสริม
การ
ลอมทาง
จําหนาย การตลาด
กายภาพ




ศิริลักษณ [3]




มณีลักษณ [4]







ธันยพร [5]







นฤทธิ์[6]
มัทวัน [7]






















เกศริน[8]



ชัญญานุช [9]







ภัทรวดี [10]







สุรเดช [11]







สกุลไทย [12]
โดยการศึกษาในครั้งนี้ ไดทําการพัฒนากรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัย โดยการศึกษาปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด เปนตัวแปรอิสระนํามาทดสอบกับความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกิจออฟฟศรวมแบงปน (Co-Working Space) ใน
กรุงเทพมหานคร โดยกรอบแนวความคิดในการวิจัยแสดงดังภาพที่ 1

ตัวแปรอิสระ
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ
1. ผลิตภัณฑ
2. ราคา
3.ชองทางการจัดจําหนาย
4. การสงเสริมการตลาด
5. บุคลากรหรือพนักงาน
6. กระบวนการ
7. การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
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ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ธุรกิจออฟฟศรวมแบงปน(CoWorking Space)

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและสรางกรอบแนวความคิดดังกลาว สามารถสรุปและสรางเปนสมมติฐาน ไดวาปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ที่ ประกอบด วย ผลิ ตภั ณฑ ราคา ชองทางการจั ด จํ าหน ายการสง เสริม การตลาดบุ ค ลากรหรื อ
พนักงานกระบวนการ และการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกิจออฟฟศ
รวมแบงปน
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกิจออฟฟศรวม
แบงปน (Co-Working Space)xในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐาน
ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกิจออฟฟศรวมแบงปน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใชใ นการวิจัย ครั้งนี้ xคือผู ใชบริ การธุ รกิจออฟฟ ศรวมแบง ปนในกรุง เทพมหานครxเป นการศึกษาเชิ ง
ปริมาณดวยการสํารวจโดยใชแบบสอบถามปลายปดชนิดเลือกตอบ และมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน ผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรในการคํานวณกรณีไมทราบจํานวนประชากรที่
แนนอนของ Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 ตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยจะทําการเก็บแบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร
โดยทําการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลากเพื่อเลือกตัวแทนออฟฟศรวมแบงปน จากเขตในกรุงเทพมหานครทั้งหมดจํานวน
19 แหง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sample) โดยวิธีการจับฉลากแบบไมใสคืน และทํา
การสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Random Sampling) ในแตละสถานที่ที่จับฉลากได เพื่อเลือกกลุมประชากรที่ใช
ในงานวิจัยเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผล ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 รวม
เปนเวลา 3 เดือน
โดยสถิติที่ใ ชในการนําเสนอและวิ เคราะหขอมูล ประมวลผลโดยใช โปรแกรม SPSS ซึ่งใชสถิติเชิงอนุมานในการ
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis test) ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression
Analysis)

ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ของปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกิจออฟฟศรวมแบงปนในเขตกรุงเทพมหานคร
คาสัมประสิทธิ์ B คาสัมประสิทธิ์
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
คานัยสําคัญ
Beta
ผลิตภัณฑ
0.139
0.128
0.005**
ราคา
0.114
0.139
0.001**
ชองทางการจัดจําหนาย
0.021
0.025
0.605**
การสงเสริมการตลาด
0.209
0.344
0.000**
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บุคลากรหรือพนักงาน
0.089
0.135
กระบวนการ
0.120
0.136
การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
0.107
0.103
คาคงที่
0.776
คา R square = 0.59 , คา SEE = 0.23 , คา F = 80.93 , คา sig of F = 0.00**
หมายเหตุ: **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หรือ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 99

0.008**
0.005**
0.003**

จากตารางที่ 2แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา R square มีคาเทากับ 0.59 แสดงวาปจจัยดาน
ผลิตภัณฑราคา การสงเสริมการตลาดบุคลากรหรือพนักงานกระบวนการ และการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
สามารถอธิบายความผันแปรของความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกิจออฟฟศรวมแบงปนไดรอยละ 59 และอีกรอยละ 41 เปน
อิทธิ พลจากปจจัยที่ ไม ได นํามาศึ กษา และคาความคลาดเคลื่อนของการทดลองนี้ (SEE) มีคารอยละ 23 โดยปจจัย ดาน
ผลิตภัณฑราคา การสงเสริมการตลาดบุคลากรหรือพนักงานกระบวนการ และการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
มีผลทางบวกตอความพึงพอใจจากการใชบริการธุรกิจออฟฟศรวมแบงปนในเชิงเสนตรงมากที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
สวนดานชองทางการจัดจํ าหน ายมีผลทางบวกตอความพึงพอใจจากการใช บริการธุ รกิจออฟฟศ รวมแบง ปน แตพ บวาไม มี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 หรือมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปจจัย
ที่มีผลตอความพึง พอใจของผูใชบ ริการธุรกิ จออฟฟศรวมแบ งปนในกรุง เทพมหานคร มี ทั้งหมด 6 ปจจั ย ได แกผลิ ตภัณฑ
(X1)ราคา (X2) การสงเสริมการตลาด(X3) บุคลากรหรือพนักงาน(X4) กระบวนการ (X5) และการสรางและการนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ(X6) ซึ่งสามารถนําสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาแสดงสมการถดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกิจออฟฟศรวมแบงปนในกรุงเทพมหานคร ไดดังสมการ
Ŷ =0.776 + 0.139X1+0.114X2+0.209X3+0.089X4+0.120X5+0.107X6
อภิปรายและสรุปผล
จากผลการวิ จัยเรื่ อง ป จจัย สวนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต อความพึ งพอใจของผูใ ช บริ การธุร กิ จออฟฟ ศร วม
แบงปน (Co-Working Space) ในกรุงเทพมหานครสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีระดับปจจัยในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายด าน พบว า ป จจั ย การสง เสริ มการตลาด มี ค าสู ง สุด รองลงมาด านราคา ด านการสรางและการนํ าเสนอลั กษณะทาง
กายภาพ ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑและดานบุคลากรหรือพนักงาน ตามลําดับ โดยมีผลทางบวกตอความพึงพอใจจาก
การใชบริการธุรกิจออฟฟศรวมแบงปนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัญญานุช หัสดินรัตน[9]
ภัทรวดี มอลินิว[10] โดยดานผลิตภัณฑควรเนนเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่มีคุณภาพและมีจํานวนที่เ พียงพอตอ
ความตองการของผูใชบริ การ สอดคลองกั บทฤษฎีข องฉัตยาพร เสมอใจ[14] ที่กล าววาผลิ ตภัณฑนั้นไมเพียงแตแสดงถึงความ
สะดวกสบายแตหมายรวมไปถึ งผลิตภัณฑ นั้นตองมีคุ ณภาพควบคูไปดวย สวนดานราคาการระบุราคาที่ชัดเจนและมีค วาม
เหมาะสม สามารถลดคาใชจายที่ไมจําเปนใหนอยลงซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธันยพร เลิศวรรณพงษ[5] และนฤทธิ์ วงษ
มณฑา[6] ดานการสงเสริมการตลาดนั้นเปนประเด็นที่ควรพิจารณาอันดับตนเนื่องจากธุรกิจออฟฟศรวมแบงปนเปนธุรกิ จที่ยัง
คอนขางใหม จึงยังมีผูที่รูจักคอนขางเฉพาะกลุม การจัดโปรโมชั่นหรือมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารจึงเปนปจจัยที่ สําคัญ
อยางยิ่ง ดานบุคลากรหรือพนักงานถือวาเปนผูที่พบลูกคาเปนอับดับแรก ลูกคาจะรับรูและเขาใจถึงภาพลักษณของธุรกิจ ได
จากบุคลิกของพนักงาน ทั้งดานความรูและความสามารถในการใหบริการที่มีความเปนมิตรและกระตือรือรนตอการใหบริการ
ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสกุลไทย ปอมมะรัง[12] อีกทั้งการฝกอบรมพนักงานมีผล ทํา
ใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีระบบกระบวนการทํางานที่ดี ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีและถูกตองกอใหเกิด
ความรวดเร็วในการใหบริการในขั้นตอนตางๆ ดวย สอดคลองกับทฤษฎีของฉัตยาพร เสมอใจ[14] สวนดานการสรางและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญโดยสถานที่ที่สะอาด กวางขวาง มีบรรยากาศที่เ หมาะสมตอการ
ทํางานจะชวยสรางแรงดึงดูดและสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการเปนอยางดี อีกทั้ง การสรางสภาพแวดลอมที่แปลกใหม
นั้น สามารถกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคแกผูทํางานไดอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัญญานุช หัสดินรัตน[9] สวน
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ดานชองทางการจัด จําหนาย แม จะมีผลทางบวกตอความพึง พอใจของผู ใชบ ริการธุร กิจออฟฟศร วมแบง ปน แตพ บวาชอง
ทางการจัดจําหนายนั้นไมมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเปนเพราะการจราจรที่คับคั่งของกรุงเทพมหานครประชากรมีจํานวนแออัด
จึงกอใหเกิดการเดินทางที่ไมสะดวก ธุรกิจออฟฟศรวมแบงปนจึงควรตั้งอยูในสถานที่ๆ มีการเดินทางที่สะดวกเชน ตั้งอยูใกล
รถไฟฟาตางๆ หรือตั้งอยูในยานแหลงธุรกิจซึ่งสามารถติดตอสื่อสารกันไดสะดวกขึ้น รวมทั้งในเรื่องของเวลาการทําการของ
ออฟฟศนั้นควรจัดสรรใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย
ผูประกอบการธุรกิจออฟฟศรวมแบงปนควรปรับปรุงและพัฒนาปจจัยในทุกๆ ดานไปพรอมๆกันอยางตอเนื่องโดยให
ความสําคัญโยเทาเทียมกันในทุ กดานเพื่อเพิ่ม ความพึงพอใจใหแกผูใชบริการจากการใชบริ การออฟฟศรวมแบ งปน รวมทั้ ง
หลีกเลี่ยงไมใหเกิดขอบกพรองที่จะทําใหความพึงพอใจลดนอยลง ประกอบกับมีการจัดประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
อยูสม่ําเสมอ เพื่อนําขอมูลที่ไดนั้นไปวิเคราะหผลและนํามาใชเปนแนวทางในการตอบสนองความตองการของลู กคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยในอนาคตอาจศึกษาธุรกิจออฟฟศรวมแบง ปนในดานอื่นๆ เชน การรับรูเกี่ยวกั บสินคาและบริการ ความ
จงรักภักดีต อตราสินค า เปนตน ซึ่งการวิ จัยครั้งนี้ทํ าใหเห็นถึ งภาพรวมของความพึงพอใจของผูใชบริ การธุรกิจออฟฟศรวม
แบงปน สําหรับการวิจัยในครั้งตอไปจึงควรมีการศึกษาโดยทําการวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอที่เฉพาะเจาะจงและ
สามารถนํามาใชประโยชนกับธุรกิจประเภทตางๆตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่ องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูความสามารถ ประสิทธิผ ลการทํางานของนักบัญชี วิสาหกิ จ
ขนาดกลางขนาดยอม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี ความสัมพันธระหวางความรู ความสามารถของนักบัญชีที่มีตอประสิทธิผลการ
ทํางาน และผลกระทบของความรูความสามารถของนักบัญชีที่มีตอประสิทธิผลการทํางานของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
SMEs ในจังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี
จํานวน 144 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทดสอบเพื่อวัด
ความแตกตางของคาเฉลี่ย (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test) คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของเพียรสัน และการ
วิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ การทดสอบระดับนัยสําคัญที่ 0.05
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความรูความสามารถของนักบัญชี โดยรวมระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจากมากไป
นอย คือ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ ดานความรูในวิชาชีพ ดานจรรยาบรรณ ดานทักษะทางวิชาชี พ และดานเจตคติ 2) ระดับ
ประสิทธิผลการทํางานของนักบัญชี โดยรวมระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจากมากไปนอย คือ ดานความตรงตอเวลาในการ
ทํางาน ดานคุณภาพผลงาน และดานปริมาณผลงาน และ 3) ความรูความสามารถของนักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
SMEs ในจังหวัดจันทบุรี ดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ ดานจรรยาบรรณ และดานเจตคติ มี
ความสัมพันธและมีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการทํางานโดยรวม ดังนั้นผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
ควรใหความสําคัญกับความรูค วามสามารถของนักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม ซึ่งมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก
กับประสิทธิผลของการทํางาน ควรตระหนักและสงเสริมใหนักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม มีการพัฒนาความรูอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อใหเกิด ความเขาใจ ทักษะและความเชี่ ยวชาญในการปฏิบัติงานซึ่งจะชวยเพิ่มประสิท ธิผลในการ
ทํางานและเปนการสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับ แกผูใชขอมูลทางการเงิน รวมทั้งเปนการสนับ สนุนและเปนการเพิ่ ม
ชองทางหรือโอกาสเข าถึงแหลง เงินทุน ทั้งด านตลาดการเงิน ตลาดทุน และเงินทุนเปนการพั ฒนาในการดําเนินการธุรกิ จ
บริหารจัดการระบบขอมูลที่ทันสมัย เสริมสรางใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการทาง
การเงิน ทําใหองคกรประสบผลสําเร็จตอไป
คําสําคัญ : ความรูความสามารถ, ประสิทธิผล, นักบัญชี, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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Abstract
The purposes of this research were to study the competencies of accountants on the
effectiveness of work of SMEs accountants in Chanthaburi Province, the relationship between the
competencies of the accountants on the effectiveness of work, and the effect of competencies of the
accountants on the effectiveness of work of SMEs accountants in Chanthaburi Province. The samples of
research were 144 SMEs accountants in Chanthaburi Province. The collected data were analyzed in terms
of frequency, percentage, average, standard deviation, t-test, F-test, Pearson’s correlation coefficient, and
multiple regression analysis. All the test statistics is statistically significant at the 0.05 level.
The results showed that 1) The competencies of accountants were in a moderate level. When
considering each part if was also found that each past was in the moderate level, ranking from the most
to the least: professional values, professional skills, ethics, practical skills, and attitude. 2) The
effectiveness of work of SMEs accountants were in a moderate level, ranking from the most to the least:
punctuality at work, quality of work, and quantity of work. 3) The competencies of accountants correlated and
affected on the effectiveness of work of SMEs business in Chanthaburi Province. The competencies of
SMEs accountants in Chanthaburi Province, professional values, professional skills, ethics, practical skills,
and attitude correlated and affected on the effectiveness of work in overall. Therefore, the SMEs business
should pay more attention to the ability of SMEs accountants which correlated and affected on the
effectiveness of work of SMEs accountants. Moreover, they should recognize and encourage SMEs
accountants to improve the knowledge skills constantly and achieve the understanding consistently. The
skills and expertise in the operation will improve the effectiveness of work and build trust and acceptance
to the users of financial information. This will support and improve the channels or opportunities for
access to the capital both the financial markets and market development funds for operation the
business. The management of information system strengthens SMEs business to optimize the
management of the financial services which lead the enabling organizations to succeed.
Keywords: Competency, Effectiveness, Accountants, SMEs

1206

บทนํา
วิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม (Small and Medium sized-Enterprises SMEs) นับวาเปนธุรกิจที่มีบทบาทและมี
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ ถือเปนกลไกหลักในการเสริมสร างความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจ ของประเทศไทย โดยสรางรายได และจางงาน อีกทั้ง เปนเครื่องมือในการแกไ ขป ญหาความยากจน ในป 2553
ประเทศไทยมีจํานวนวิสาหกิจรวมทั้งสิ้น 2,924,912 ราย โดยรอยละ 99.60 เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การจาง
งานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคิดเปนรอยละ 77.86 ของการจางงานรวมของประเทศ มูลคา ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคิดเปนรอยละ 42.35 ของผลิตภัณฑมวล รวมทั้งประเทศ และมูลคา
การสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคิดเปนร อยละ 28.40 ของมูลคาการ สงออกรวมของประเทศ(สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เมษายน 2554)สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจและการเมืองโลกยุคปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย สงผลให
ภาควิสาหกิจของไทยจึงประสบกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจําเปนที่จะตองเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน และสรางความไดเปรียบจากการแขงขั้นในดานตางๆ ไมวาจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประกอบการ การพัฒนาเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การทําการตลาด และการบริหารจัดการทางการเงิน
ปจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs มีการแขงขันคอนขางสูงเพื่อใหสามารถดํารงอยู ธุรกิจตองพัฒนา
ผลิตผลของตนใหมีประสิทธิภาพเหนือคูแขงขัน โดยพยายามหาความตองการของลูกคา หาวิธีการพัฒนาพนักงาน ทํางานให
เกิดประสิทธิผลการทํางานสูงสุด การบัญชีจึงกลายเปนเครื่องมือที่สําคัญ ที่มาชวยในการบริหารงาน ทําใหทราบฐานการเงิน
และผลการดําเนินงาน งานทางดานบัญชีเปนงานที่เกี่ยวพันธกับหลายฝายในองคกร เกี่ยวของกับตัวเลขและเอกสาร ปริมาณ
งานที่ทํามีจํานวนมาก และตองอาศัยความละเอียด ระมัดระวังรอบคอบ ในการปฏิบัติงานเพื่อใหผลงานออกมามีคุณภาพ
อยางไรก็ตามนักบัญชีที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพก็จะกลายเปนปจจัยหลักที่ทําใหองคกรสามารถพัฒนาระบบขอมูล เพื่อใชใน
การตัดสินใจตาง ๆ ไดอยางทันทวงที ทําใหองคกรประสบผลสําเร็จ และนําขอมูลไปพัฒนาธุรกิจหรือขยายโอกาสใหธุรกิจของ
ตนเติบโตไดในอนาคตตอไป (ฉัตรรัชดา วิโรจนรัตน, 2548 : 1-2) คุณภาพของนักบัญชีจึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนา และ
สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs สามารถดํารงอยูได คุณภาพของนักบัญชีเกิดจากความรูความสามารถของนัก
บัญชีที่มีอยู ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหองคกรทํางานอยางมีประสิทธิผล ความรูความสามารถของนักบัญชี หมายถึง ผูที่มี
ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งประกอบดวย5 ประเภทไดแก ความรู
ความสามารถในวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ คุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณและเจตคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในฐานะผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี (ชัยนรินทร วีระสถาวณิชย, 2548 : 2) นอกจากความรูความสามรถจะมีผลกระทบตอประสิทธิผลใน
การทํางานแล วความสั มพั นธ ดัง กลาวจะมากหรื อน อยขึ้ นกั บการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จสัง คมและการเมื อง ซึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเหลานี้อาจทําใหนักบัญชีตองมีการปรับตัว พัฒ นาความรูความสามารถที่มีอยูใหสอดคลองกั บ
สถานการณที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานมากขึ้น
จากเหตุผ ลที่กล าวมาแล วขางตน ผูวิจัยจึ งได สนใจศึกษาความสัม พันธ ของความรูความสามารถของนักบั ญชีกับ
ประสิทธิผลการทํางานของนักบัญชีในวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมในจังหวัดจันทบุรี โดยมุงเนนศึกษาความรูความสามารถมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลการทํางานของนักบัญชี ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
SMEs ในเขตจังหวัดจันทบุรี ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยสามารถใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงระดับความรูความสามารถของ
นักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs ในเขตจังหวัดจันทบุรี สามารถใชเปนแนวทางวางแผนปรับปรุง และบริหารงาน
ของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถใชเปนขอสนเทศใหกับหนวยงาน หรือธุรกิจที่
เกี่ยวของนําไปปรับปรุงเพื่อชวยใหบุคลากรในหนวยงานมีการพัฒนาความรูความสามารถของนักบัญชี และเพิ่มประสิทธิผล
การทํางานมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู ความสามารถของนักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการทํางานของนักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ความสามารถของนักบัญชีที่มีตอประสิทธิผลการทํางานของธุรกิจ SMEs
ในจังหวัดจันทบุรี
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4. เพื่อศึกษาผลกระทบของความรูความสามารถของนักบัญชีที่มีตอประสิทธิผลการทํางานของธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดจันทบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ความรูความสามารถ
1. ความรูในวิชาชีพ (Knowledge)
2. ทักษะทางวิชาชีพ (Skill)
3. คุณคาแหงวิชาชีพ (Professional Values)
4. จรรยาบรรณ (Ethics)
5. เจตคติ (Attitudes)

ประสิทธิผลการทํางาน
1. คุณภาพผลงาน (Quality of Work)
2. ปริมาณผลงาน (Quantity of Work)
3. ความตรงตอเวลาในการทํางาน
(Timing of Work)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาความรูความสามารถของนักบัญชีที่มีตอประสิทธิผลการทํางานของนักบัญชี วิสาหกิจขนาด
กลางขนาดยอม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางคือ นักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี
จํานวน 144 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการเกี่ ยวกับขอมู ลทั่วไปของนักบัญชี วิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs ใน
จังหวัดจันทบุรี ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดตอเดือนที่ไดรับ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
ตอนที่ 2 เปนแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs ประกอบดวย
รูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาของการดําเนินงาน ทุนจดทะเบียน รายไดเฉลี่ยตอป และจํานวนพนักงาน
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความสามารถของนักบัญชีในการทํางานของนักบัญชีในวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดยอม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี 5 ดาน ไดแก ดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ (อัมพร เที่ยงตระกูล, 2551)
ดานคุณค าแห งอาชีพ ดานจรรยาบรรณ และด านเจตคติ (ชั ย นริ นทร วี ร ะสถาวณิ ช ย, 2548, น. 3-5) มี ลักษณะเป น
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการทํางานของนักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs ใน
จังหวัดจันทบุรี 3 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผลงาน ดานปริมาณผลงาน ดานความตรงตอเวลาในการทํางาน (วิไลพร เฉิดโฉม,
2552) มี ลั กษณะเป นแบบสอบถามแบบมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระดั บ และมี ค าความเชื่ อมั่ นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.845
2. การวิเคราะหขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีแจกแบบสอบถามใหแกนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดจันทบุรี พรอมทั้งขอใหสง
แบบสอบถามกลับคืน โดยไดแบบสอบถามสมบูรณกลับคืนจํานวน 196 ชุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีเกณฑการแปล
คาคะแนนเฉลี่ย เปนมาตราสวนการประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเครท (Likert Scale) ไดแก คาเฉลี่ย
ระหวาง 1.00-1.50 หมายถึง ระดับนอยที่สุด คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 หมายถึง ระดับนอย คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50
หมายถึง ระดับปานกลาง คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก และคาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 หมายถึง ระดับ
มากที่สุด การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
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ผลการวิจัย
1. นักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-40 ป รายไดตอเดือนที่ไดรับ
12,001-14,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี ประสบการณในการทํางาน 1-3 ป เคยอบรมดานการ
จัดทํารายงานการเงิ นหรืออยางอื่นที่ เกี่ยวของในดานการบัญชี และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย อม SMEs สวนใหญ อยูใ น
รูปแบบบริษัทจํากัด ประกอบธุรกิจยานพาหนะ ระยะเวลาของการดําเนินงาน 6-10 ป จํานวนทุนจดทะเบียนต่ํากวา 5 ลาน
บาท รายไดโดยเฉลี่ยตอปจํานวน 2-5 ลานบาท และจํานวนพนักงาน 10-49 คน
2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอ 1 พบวา ความรูความสามารถของนักบัญชี โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจากมากไปนอย คือ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ ดาน
ความรูในวิชาชีพ ดานจรรยาบรรณ ดานทักษะทางวิชาชีพ และดานเจตคติ ตามลําดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความรูความสามารถของนักบัญชี
วิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี
S.D.
ระดับความคิดเห็น
ความรูความสามารถ
xˉ
1. ดานความรูในวิชาชีพ
3.46
0.46
ปานกลาง
2. ดานทักษะทางวิชาชีพ
3.37
0.54
ปานกลาง
3. ดานคุณคาแหงวิชาชีพ
3.45
0.75
ปานกลาง
4. ดานจรรยาบรรณ
3.42
0.61
ปานกลาง
5. ดานเจตคติ
3.34
0.67
ปานกลาง
ภาพรวม
3.41
0.45
ปานกลาง
3. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอ 2 พบวา ประสิทธิผลการทํางานของนักบัญชี โดยรวมระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจากมากไปนอย คือ ดานความตรงตอเวลาในการ
ทํางาน ดานคุณภาพผลงาน และดานปริมาณผลงาน ตามลําดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิผลการทํางานโดยรวมดานของ
นักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี
ประสิทธิผลในการทํางาน
S.D.
ระดับความคิดเห็น
xˉ
1. ดานคุณภาพผลงาน
3.44
0.63
ปานกลาง
2. ดานปริมาณผลงาน
3.37
0.67
ปานกลาง
3. ดานความตรงตอเวลาในการทํางาน
3.47
0.63
ปานกลาง
ภาพรวม
3.43
0.53
ปานกลาง
4. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอ 3 พบวา ความรูความสามารถของนักบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการทํางานของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี ความรูความสามารถของนักบัญชี วิสาหกิจ
ขนาดกลางขนาดย อม SMEs ในจั งหวั ดจั นทบุ รี ด านความรู ในวิ ชาชี พ ด านทั กษะทางวิ ชาชี พ ด านคุ ณคาแห งวิ ชาชี พ ด าน
จรรยาบรรณ และดานเจตคติ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการทํางานโดยรวม ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหสหสัมพันธของความรูความสามารถและประสิทธิผลการทํางานโดยรวมของนักบัญชีวิสาหกิจขนาด
กลางขนาดยอม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี
ตัวแปร
EF
KNO
SKI
PRO
ETH
ATT
3.46
3.37
3.45
3.42
3.34
3.43
xˉ
S.D.
0.46
0.54
0.75
0.61
0.67
0.53
EF
0.189*
0.054
0.190*
0.160
0.300**
KNO
0.588**
0.593**
0.511**
0.561**
SKI
0.600**
0.600**
0.567**
PRO
0.614**
0.652**
ETH
0.600**
4. ความรูความสามารถของนักบัญชีมีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการทํางานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดยอม ในจังหวัดจันทบุรี ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ โดยใชตัวแปรตามเปนประสิทธิผลการทํางานโดยรวม
ตัวแปรอิสระ
ประสิทธิผลการทํางาน
p-value
สัมประสิทธิ์การถดถอย
ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
ดานความรูในวิชาชีพ
0.199
0.068
0.004
ดานทักษะทางวิชาชีพ
0.141
0.077
0.068
ดานคุณคาแหงวิชาชีพ
0.116
0.058
0.048
ดานจรรยาบรรณ
0.270
0.073
0.000
ดานเจตคติ
0.172
0.063
0.007
สรุปและอภิปรายผล
1. นักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความรูความสามารถโดยรวมและ
เปนรายดานทุกดาน อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากธุรกิจปจจุบันมีการแขงขันคอนขางสูง ผูประกอบการมีการเปลี่ยนแปลง
การดําเนินงานตลอดเวลา รวมถึงการจัดทําบัญชีในปจจุบันมี การปรับปรุงมาตรฐานการบัญ ชี ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาชวย นักบัญชีจึงตองมีการปรับตัวใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปและการเขาสูอาเซียน เพื่อสามารถ
แขงขันกับธุรกิจอื่นๆได
2. นั กบัญชีวิสาหกิ จขนาดกลางขนาดย อม SMEs ที่มีจํานวนพนักงานแตกตางกันมี ความคิ ดเห็นเกี่ยวกั บการมี
ความรูความสามารถ ดานทักษะทางวิชาชีพแตกตางกัน เนื่องจากจํานวนพนักงานลวนเปนขอมูลทางธุรกิจที่สําคัญที่สามารถ
บอกถึงความสามารถการบริหารงานของกิจการ รวมถึงขนาดของกิจการวากิจการที่ทํานั้นมีขนาดใหญหรือขนาดเล็ก
3. นักบั ญชีวิสาหกิ จขนาดกลางขนาดย อม SMEs ในจังหวั ดจันทบุรีที่ มีจํานวนพนักงานแตกตางกัน มีความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับการมีประสิทธิผลการทํางาน ดานคุณภาพผลงาน ดานปริมาณผลงาน แตกตางกัน เนื่องจากสถานการณปจจุบันมีการ
แขงขันสูง นักบัญชีตองทํางานใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่นักบัญชีจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล นักบัญชีตองมี
ความรู ความชํานาญในงานที่ทําและมีความรูเกี่ยวกับสถานการณตางๆ ที่สงผลกระทบตอสภาวะของธุรกิจ เพราะนักบัญชีเปนผู
นําเสนอขอมูลทางการเงินใหกับผูบริหารใชในการตัดสินใจ การทํางานของนักบัญชีจึงตองอาศัย นักบัญชีที่มีความกระตือรือรน
มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความซื่อสัตยสุจริต และมีประสบการณ การจัดหาพนักงานบัญชีที่เหมาะสมตามคุณสมบัติก็จะ
ทําใหการทํางานนั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรรัชดา วิโรจนรัตน (2549: บทคัดยอ)
พบวา จํานวนทุนจดทะเบียนและระยะเวลาในการดําเนินงาน และจํานวนพนักงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมี
ประสิทธิ ผลการทํางานแตกตางกัน เนื่ องจากงานของนักบัญ ชีวิส าหกิ จขนาดกลางขนาดยอม SMEs สวนใหญเ ปนงานที่
เกี่ย วพั นกั บตั วเลขและเอกสารตาง ๆ มากมาย รวมถึ งปริมาณงานที่ทํ ามี ปริ มาณที่ม ากตองใชค วามระมัด ระวัง และความ
ละเอียดในการจัดทํา เพื่อมิใหงบการเงินเกิดความผิดพลาดและเปนตามมาตรฐานที่กําหนด
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4. ความรูความสามารถของนักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี ดานความรูในวิชาชีพ
ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ ดานจรรยาบรรณ และดานเจตคติ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิท ธิผลการทํ างานโดยรวม เนื่องจากนักบัญ ชีเ ปนผู จัด ทําและนําเสนอข อมูล ทางการเงินใหกับกิ จการเพื่อใหผู บริ หาร
นําไปใชในการตัดสินใจ นักบัญชีจึงจําเปนตองสรางความเชื่อมั่นใหกับผูใชงบการเงิน และสรางเครื่องความเปนมืออาชีพในการ
ทํางาน นั กบั ญชี จึง ควรมี ความรู ดานวิ ชาชีพ ที่ต นปฏิบั ติเ ปนอยางดี มี ความเข าใจหลักการจัด ทําบัญ ชี มาตรฐานการบัญ ชี
รวมถึง สามารถประยุ กตห รื อนํ าระบบเทคโนโลยี ม าใช กับงานบั ญ ชีไ ด อยางมีป ระสิ ท ธิ ภาพและเข าระบบเศรษฐกิ จสั ง คม
วัฒนธรรม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองทันตอการตัดสินใจ สอดคลองกับงานวิจัยของชลลดา ชาติสุทธิ (2546:
134) พบวาความรูความสามารถในวิชาชีพเปนตัวกําหนดกรอบของคุณลักษณะในดานประสิทธิภาพประสิทธิผลการทํางาน
กลาวคือ สามารถนําความรูเพื่อดํารงชีวิตในสังคม ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข และสามารถนําความรูทางการบัญชีไป
ประกอบวิ ชาชี พอยางมีคุ ณภาพ ดั งนั้นนักบัญ ชีจําเป นต องมี การพั ฒนาและเรียนรูเ พื่อใหต นสามารถดํารงเปนผูมี ความรู
ความสามารถในทางวิชาชีพ เพื่อปรับตัวกับสถานการณทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบขางตลอดเวลา
ขอเสนอแนะ
1. ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี ควรใหความสําคัญกับความรูความสามารถ
ดานอื่นๆ ซึ่งอาจสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักบัญชีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางาน เพื่อเปนการพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดําเนินการธุรกิจ ดานการบริหารจัดการระบบขอมูลที่ทันสมัย ดานการเงิน
2. ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี ควรตระหนักและสงเสริมใหนักบัญชี
พัฒนาความรูอยูเสมอเพื่อใหนักบัญชีเกิดความเขาใจ เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิผล
ในการทํางานและเปนการสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับของผูใชขอมูลทางการเงิน รวมทั้งเปนการสนับสนุนและเปนการ
เพิ่มชองทางหรือโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน ทั้งดานตลาดการเงิน ตลาดทุน และเงินทุนอื่นๆ
3. นักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม SMEs ควรตระหนักถึงประสิทธิผลในการทํางานซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญ
อยางยิ่งในองคกร ผลงานจะดีและมีคุณภาพตองขึ้นกับตัวพนักงานและบุคลากรในองคกร ถาบุคลากรมีความรูความสามารถที่
ดีจะทําใหองคกรเกิดการพัฒนาเกิดความกาวหนา เสริมสรางใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงเงินทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการทางการเงิน ทําใหองคกรประสบผลสําเร็จ
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บทคัดยอ
ปญหาความขัดแยงในโรงเรียน มักเกิดจากขัดแยงระหวางบุคคล เนื่องจากความคิด คานิยม ที่แตกตางกั น
สงผลตอความสําเร็จขององคกร การบริหารโดยใชหลักคุณธรรมจริยธรรมเปนพื้นฐาน การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองอยู
ในศี ลธรรมของผูบริ หาร จะถือเปนแบบอยางที่ ดีให แกทุ กคนในองค กร หลั กธรรมอั นเป นคุ ณสมบัติข องผู ที่จะเป นผูนําที่ ดี
ที่เรียกวา สัปปุริสธรรม 7 ซึ่งจะชวยลดปญหาที่กอใหเกิดความขัดแยงในองคกร ทําใหสามารถดําเนินกิจกรรมขององคกรให
สําเร็จลุลวงตามเปาหมาย จึงไดมีการวิจัยวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาและหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร
ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 2) ศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
เชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 กับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ไดแก ครู จํานวน 295 คน และผูบริหาร จํานวน 25 คน วิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สัมพันธของ
เพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก การจัดการความ
ขัดแยงของผูบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 มีความสัมพันธกับ
การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธอยูในทางบวกหรือ
สัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน ขอเสนอแนะ ศึกษาพฤติกรรมดานหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหารสถานศึกษา ที่สงผล
ตอการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ
คําสําคัญ: ภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 / การบริหารความขัดแยง
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Abstract

Conflicts in schools often spring from differences between people in terms of personal ideas and
social values that have an impact on success of an origanization. Organizational management that is
based on general and leader's morals and ethics is a good model for people in the organization to follow.
Principles or dharma in Buddhism called Sappurisa Dhamma 7 are able to reduce conflicts and lead to
success in an organization.The purpose of this study was to study and analyze the correlation between
Buddhism leadership of Sappurisa Dhamma 7 and conflict management of school. The samples consisted
of 295 teachers and 25 administrators. The instrument used random and process data by instant statistic
program. The employed statistical analyses were by means of percentage, mean, standard deviation and
Pearson’s product-moment correlation coefficient.
The results of study were found as follows :
1. Buddhism Leadership by Sappurisa Dhamma 7 of administrators was high level.
2. Conflict Management School Director under the Nonthaburi primary educational service area
office 2 was high level.
3. The correlation between Buddhism Leadership by Sappurisa Dhamma 7 and Conflict
Management of School Director under the Nonthaburi primary educational service area office 2 was
significant at .05. So the correlation was positive or conform Suggestion : Study behavior of School
Director by Sappurisa Dhamma 7 that impact to Management of School in Qualitative Research
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บทนํา
ธรรมชาติข องสั ง คมมี ลักษณะของการร วมมื อและความขั ดแย งดํ ารงอยูคู กันมาโดยตลอด เมื่อทํ างาน
รวมกันจึงมักจะมีความขัดแยงเกิดขึ้น ดังที่ ชัยวัฒน สถาอานันท (2549, หนา 36) กลาววา ประวัติศาสตรของมนุษยชาติไม
เคยวางเวนจากความขัดแยง อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอองคกร สอดคลองกับ (สมยศ นาวีการ, 2549, หนา 306)
องคการทุกรูปแบบตองเผชิญ กับความขัดแยง จากพฤติกรรมของคนที่อยูในองคกร และสอดคลองกับ แนวคิดแบบพฤติกรรม
ศาสตร ของ Robbins (1983) ที่กลาววา ความขัดแยงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ซึ่งผูบริหารควร
ทําใหความขัดแยงกลายเปนพลังสรางสรรคและเกื้อกูลการ ปฏิบัติงาน ผูบริหารไมควรหลบเลี่ยงที่จะเผชิญ กับความขัดแยง
แตควรหาทางลดและควบคุมใหเหมาะสม จะไดกระตุนพลังสรางสรรค ใหองคกรเจริญ และ อยูรอดได
ปญหาความขัดแยงที่พบมากในโรงเรียนคือ ปญหาความขัดแยงระหวางบุคคล เกิดจากความคิด คานิยมที่แตกตาง
และผลประโยชนขัดกัน สอดคลองกับ ไพรัตน บํารุงจิตต (ออนไลน, 2555) ไดศึกษาสาเหตุของความขัดแยงและวิธีการ
จัด การกั บความขั ดแย ง ของผูบ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ กษา พบว า สาเหตุค วามขั ด แย ง มาจาก 1) ดานสภาพโรงเรี ย น
ที่มีทรัพยากรจํากัดความไมชัดเจนของโครงสรางการบริหาร กฎระเบียบ การแขงขันระหวางบุคคล การใหขอยกเวนหรือสิทธิ
พิเศษเฉพาะบุคคล 2) ดานองคประกอบสวนบุคคล 3) ด านปฏิสัมพันธในการทํางาน ครูขาดมนุษยสัมพันธซึ่งกันและกั น
การแบงกันเปนหมูพวก การสื่อสารบกพรอง และวิธีการบริหาร สอดคลองกับผลการวิจัยของ พัชราภรณ กุลบุตร (2555) การ
จัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 พบวา ปญหาที่พบมาก คือ
ความขัดแยงระหวางบุคลากร การแบงพรรคแบงพวกของผูรวมงาน สอดคลองกับ สุรพงษ มาลี (2554) ที่กลาววา สาเหตุของ
ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดหลายกรณี เชน การขาดแคลนทรัพยากร ความเชื่อ พื้นฐาน ประสบการณ และวิธีคิดที่ตางกัน
รวมทั้งการมีพฤติกรรมที่เอาชนะกัน ความขัดแยงอาจเปนความขัดแยงในเรื่องความคิด ความรูสึก
หากผู นํามี คุ ณธรรม จริ ย ธรรมในการบริ ห าร จะไม กอให เ กิ ด พฤติ กรรมที่ เ ปนสาเหตุ ข องความขั ด แยง ทํ าให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว สงผลดีตอการพัฒนาองคการ (พระมหาสัณทยา ธีรธารี (ไสยวิจิตร). (2556) สอดคลอง
กับ สมบัติ ทีฆทรัพย (2554) ที่กลาววา การที่ผูบริหารจะสามารถนําพา ใหองคการประสบความสําเร็จ จําเปนตองใชคุณธรรม
จริยธรรมเปนพื้นฐานสําคัญ สอดคลองกับ ชนกพร เที ยมวิไล (2556) ไดศึกษา ภาวะผูนําเชิงพุท ธสําหรับการบริหาร
สถานศึกษา พบวา ผูบริหารตองเปนผูที่มีภาวะผูนํา มีความสามารถ ใชหลักการบริหารทั้ง 4 ดาน ควบคูกับคุณธรรมและ
จริยธรรม อยูรวมกันแบบกัลยาณมิตร สอดคลองกับพระมหารุ งโรจน ธมฺมฏฐเมธี (ศิริพันธ). (2550) ศึกษาวิจัย การศึกษา
วิเคราะหภาวะผูนําในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบวา คุณธรรมและจริยธรรมถือเปนคุณสมบัติ ที่สําคัญของผูบริหาร ที่ทําให
สามารถไดรับการยอมรับความเชื่อถือ ตลอดจนความนับถือจากบุคคลตางๆ ทั้งในองคกรและสังคมทั่วไป ภาวะผูนําเชิงพุทธ
จึงเปนคุณสมบัติของผูนําที่ตอบสนองตอความตองการขององคกรไดเปนอยางดี
ผู วิ จั ย สนใจหลั ก พุ ท ธธรรมที่ ส ามารถนํ า ไปประยุ กต ใ ช ใ นการการบริ ห ารความขั ด แย ง ในสถานศึ กษา คื อ
หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ ธรรมของสัตบุรุษ คือ คนดีมีศีลธรรม หลักความเหมาะสม คือ รูจักคิด พูด ทํา กิจการงาน และ
ปฏิบัติงานไดเหมาะสมถูกกาละ เทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ สอดคลองกับ ปราโมทย ยอดแกว (2558) กลาววา
หลักปญญาธรรม เปนการปฏิบัติดวยเหตุผล เพื่อใหเกิดความสามัคคี อยูรวมกันอยางสันติหลักสัปปุริสธรรม 7 สอดคลองกับ
กลยุทธรูเขา รูเรา รูสิ่งแวดลอม อันนํามาสูการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคและปญหาความขัดแยงตามความเปน
จริงดวยปญญา และ ชลากร เทียนสองใจ (2553) ไดศึกษา การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ: หลักการและเครื่องมือ
สําหรับการจัดการความขัดแยง พบวา คุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นภายใน ทําใหสามารถ ปฏิบัติหนาที่ ดวยความเปนกลางไดโดย
อัตโนมัติในตัวเอง คือ รูจักเหตุ และผล ของการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง หมายถึง รูหลักความจริงของธรรมชาติของความ
ขัดแยง รูหลักการการจัดการปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิง พุท ธศาสตร ตามหลักสัป ปุริ สธรรม 7 ของผู บ ริห ารสถานศึกษา ขั้ นพื้ นฐานสัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
2. เพื่อศึ กษาการจัดการความขัด แยง ของผูบ ริหารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานสั งกัด สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 กับการบริหารความขัดแยง
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
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สมมุติฐานของการวิจัย
ภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 มีความสัมพันธกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 กับการบริหารความขัดแยงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับ แนวคิด
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญในงานวิจัยนี้ คือ แนวคิดเกี่ยวกับ
ผูนําเชิงพุท ธศาสตร ซึ่งสัม ฤทธิ์ กางเพ็ง (2557, หนา 72) กลาววา ภาวะผูนําเชิงพุ ทธ คื อ ผูนําที่นําไปสู ความสําเร็ จของ
เปาหมาย โดยใช หลักพุทธธรรมเปนแกนหลักในการนําถายทอดแนวคิดไปสูการปฏิบัติ พัชรี ชํานาญศิลป (2557, หนา 49)
กลาววา ผูนําตามแนวพระพุ ทธศาสนา เปนลักษณะของผูนําที่ดีมีธรรมในตนเอง ใชหลักธรรมดําเนินกิจกรรมขององคกร
ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย สุรศักดิ์ ชะมารัมย (ออนไลน, 2556) กลาววา ผูที่จะมีคุณสมบัติของการเปนผูนําเชิงพุทธ เปนผูที่
ยึดมั่ นในหลั กศีล ธรรม สรุป ได วา ผูนําเชิ งพุท ธศาสตร คื อ ผูนําที่มีศี ลธรรม บริ หารโดยใชหลั กพุท ธธรรมเปนปจจัยสํ าคั ญ
ถือหลักแหงความความจริง และครองตนใหอยูในความซื่อสัตย ยุติธรรม ควบคูไปกับการเจริญปญญา ทําให ผูใตบังคับบัญชา
เกิดความเคารพ นับถือ ความเชื่อมั่น เชื่อฟง ใหความรวมมือในการดําเนินการตามในสิ่งตางๆอยาง เต็มใจ นําไปสูความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี สัป ปุริ สธรรม 7 พระธรรมปฎ ก ปอ. ปยฺ ตโต. (2543) กล าวถึ ง คุณสมบัติ ของผูนํา
ในความสัมพันธกับผูรวมงานที่ไปดวยกันนั้น ธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษ คือ เปนคุณสมบัติของผูที่จะเปนผูนําที่ดี ตองมีธรรมะ
7 ประการ 1. ธัมมัญุตา คือ รูหลัก รูเหตุ มีปญญา รูงาน รูระเบียบแบบแผน ตั้งตนอยูในหลักการอยางชัดเจนและถูกตอง
2. อัตถัญุตา คือ รูความมุงหมายและรูจักผล รูประโยชนทเี่ กิดจากการกระทํานั้นๆ 3. อัตตัญุตา คือ รูจักตนเอง วามีความ
พรอมทั้งกายและใจ การประพฤติตนที่เหมาะสม และรูที่จะแกไขปรับปรุงตนเองใหดียิ่งขึ้นตอไป 4. มัตตัญุตา คือ รูจัก
ประมาณ ความพอเหมาะพอดี รูกําลัง ความสามารถ งบประมาณ บุคลากรและเทคโนโลยีในการดําเนินงาน 5. กาลัญุตา
คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะตองใชในการประกอบกิจ 6. ปุริสัญุต า คือ รูจักชุมชน คือ รูจักถิ่น รูจัก
องคกร และเพื่อนรวมงาน มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานทุกอยางในองคกร มีมนุษยสัมพันธอันดี รูจักมารยาท
ระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณี และขอควรรูควรปฏิบัติ 7. บุคคลโรปรัชญุตา คือ รูจักบุคคล รูความแตกตางระหวาง
บุ ค คล ความสามารถ และคุ ณธรรม ปฏิ บั ติ ต อผู นั้นโดยถู กต อง จะยกย อง จะตํ าหนิ หรื อจะแนะนํ าสั่ ง สอนอย างไร
จึงจะไดผลดี
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยง วินิจ เกตุขํา (2535, หนา 181) กลาววา ความขัดแยง หมายถึง ความไมลง
รอยกันระหวางบุคคล กลุมบุคคล ดานความรูสึก ความคิดเห็น ความตองการ เปาหมายหรืออุดมการณ สมยศ นาวีการ
(2540, หนา 772) กลาววา ความขัดแยง คือ การไมเห็นพองที่เกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางบุคคลสองคน หรือกลุม
สองกลุม หรือมากกวา บุคคลหรือกลุมอาจขัดขวางเปาหมายหรืองานระหวางกัน Thomas and Kilmann ไดจําแนกการ
จัดการความขัดแยงออกเปน 5 รูปแบบ 1) การเอาชนะ เปนรูปแบบการแสดงพฤติกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษามุงชั ยชนะของ
ตนเองเปนสําคัญ ไมคํานึงถึงประโยชนหรือความสูญเสียอาศัยอํานาจ กฎระเบียบเพียงเพื่อใหตนไดประโยชนและไดชัยชนะ
ในที่สุด 2) การรวมมือ ผูบริหาร มุงจะใหเกิดความพอใจทั้ง 2 ฝายหรือในลักษณะ ชนะ – ชนะ 3) การประนีประนอม
ผูบริหาร มุงจะใหทั้งสองฝายมีความพอใจบาง เปนลักษณะที่หากจะไดบางก็ควรจะยอมเสียบางหรือในลักษณะที่มาพบกัน
ครึ่งทาง 4). การหลีกเลี่ยง เปนรูปแบบการแสดงพฤติกรรมที่ผูบริหารหลีกเลี่ยงปญหา เฉื่อยชาและไมสนใจความขัดแยงที่
เกิดขึ้น โดยเชื่อวาความขัดแยงจะลดลงเมื่อเวลาผานไป 5) การยอมให ผูบริหารดําเนินการตามที่เขาชอบแมจะไมเห็นดวย
เนื่องจากไมตองการใหเกิดการบาดหมางใจ ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยไดดังนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 กับการบริหารความขัดแยงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ตัวแปรที่ 1

ตัวแปรที่ 2

ทฤษฎีภาวะผู ้ นําเชิงพุทธศาสตร์
ตามหลักสัปปุริสธรรม 7
- ด้ านธัมมัญ ุตา(รอบรู ้ งาน)
- ด้ านอัตถัญ ุตา (รู ้ จุดมุ่งหมายของงาน)
- ด้ านอัตตัญ ุตา(เข้ าใจตนเอง)
- ด้ านมัตตัญ ุตา (รู ้ จักความพอดี)
- ด้ านกาลั ญ ุตา (รู ้ จักบริหารเวลา)
- ด้ านปริสั ญ ุตา (รู ้ จักชุมชน)
- ด้ านปุคคลปโรปรัญ ุตา (เข้ ากับเพือนร่วมงานได้ )

การจัดการความขัดแย้ ง
- ด้ านการเอาชนะ
- ด้ านการร่วมมือ
- ด้ านการประนีประนอม
- ด้ านการหลีกเลียง
- ด้ านการยอมให้

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จัย ได แ ก ผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อนใน สั ง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 1,028 คน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาจํานวน
77 คนและครูผูสอนจํานวน 951 คน คํานวณโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1970, pp. 580-581) ไดสุม
กลุมตั วอย างจํ านวน 320 คน โดยทําการสุ มตัวอยางแบบแบง ชั้นภู มิ (stratified random sampling) กําหนดชั้นภู มิ
ตามตําแหนงงาน ไดแก ครู จํานวน 295 คน ผูบริหาร จํานวน 25 คน โดยมีตัวแปรที่ใชในการวิจัยไดแก ตัวแปรที่ 1
คือ ภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 และตัวแปรที่ 2 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก
1. แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก ตําแหนงปจจุบัน โดยเปนแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 ภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยมีองคประกอบ 7 ดาน มีลักษณะเปนแบบมาตร
วัดประมาณคาของเบสต 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ
ตอนที่ 3 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีองคประกอบ 5 ดาน มีลักษณะเปน
แบบมาตรวัดประมาณคาของเบสต 5 ระดับจํานวน 20 ขอ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน
3 ทาน และการตรวจสอบค าความเชื่ อมั่น (reliability) โดยทดสอบ (try-out) กั บกลุ มที่ มีลั กษณะใกลเ คีย งกับ ประชากร
ที่จะศึกษา จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .959
การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) อธิบายลักษณะ ทางประชากรศาสตรของกลุม
ตัวอยาง โดยที่ตัวแปรเชิงคุณภาพ รอยละ (Percentage) สวนตัวแปรเชิงปริมาณ ใชคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 และการจัดการความขัดแยง
ของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธของเพียรสัน.(Pearson ' s Correlation Coefficient ) พิจารณา
คาสัมประสิทธสหสัมพันธ โดยใชเกณฑ Hinkle D. E. 1998, p.118
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร (ดังตารางที่ 1)
ตาราง 4.1 จํานวน และรอยละ ตําแหนงงานปจจุบันในสถานศึกษา

ลักษณะทางประชากรศาสตร
1. ตําแหนงงานปจจุบันในสถานศึกษา
ครู
ผูบริหาร

จํานวน (n=320)

รอยละ

295
25

92.20
2.80

จากตาราง 4.1 ตําแหนงงานปจจุบันในสถานศึกษา สวนใหญ เปนครู จํานวน 295 คน คิดเปนรอยละ 92.20
รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 2.80 ตามลําดับ
2. ผลการวิเ คราะหภ าวะผูนําเชิง พุท ธศาสตร ตามหลั กสัป ปุริ สธรรม 7 ของผู บริห ารสถานศึกษาโรงเรีย นใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (ดังตาราง 4.2)
ตาราง 4.2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม7 ของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล

ภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม7
ของผูบริหารสถานศึกษาฯ
ดานธัมมัญุตา(รอบรูงาน)
1. ผูบริหารเปนผูที่เขาใจหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. ผูบริหารเปนผูที่ยึดหลักการและบริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนขั้นเปนตอน
3. ผูบริหารจัดทํานโยบาย สอดคลองกับการบริหารงานของสถานศึกษา
4. ผูบริหารบริหารจัดการสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ ใหดําเนินไปถึงความสําเร็จ
ภาพรวม
ดานอัตถัญุตา (รูจุดมุงหมายของงาน)
5. ผูบริหารมีวิสัยทัศน หรือ ปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย ในการพัฒนาสถานศึกษา
6. ผูบริหารมีแนวคิดใหมๆในการพัฒนาสถานศึกษา
7. ผูบริหารเปนผูมีความมุงมั่น และมีความเพียรพยายามที่จะขับเคลื่อนไปนโยบายไปสูจุดหมายที่ตั้งไว
8. ผูบริหารจัดใหมีการสงเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร สงเสริมบรรยากาศ ใฝเรียน ใฝรู
9. ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีจุดเนนเพื่อพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง
ภาพรวม
ดานอัตตัญุตา(เขาใจตนเอง)
10. ผูบริหารเปนผูน ํา วิสัยทัศน และสามารถกระจายวิสัยทัศนไปยังบุคคลตางๆ ได
11. ผูบริหารเปนผูที่มีจิตใจโอบออมอารีและมีความเสียสละ
12. ผูบริหารมีความสามารถในการใชแรงจูงใจ
13. ผูบริหารแสดงภาวะผูนําตอเพื่อนรวมงานดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผ และสนใจไตถามทุกขสุข
ภาพรวม
ดานมัตตัญุตา (รูจักความพอดี)
14. ผูบริหารมีการประมาณศักยภาพของสถานศึกษากอนกําหนดนโยบายในการบริหารงาน
15. ผูบริหารมีการประมาณทรัพยากรทางการศึกษาทีม่ ี
อยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
16. ผูบริหารบริหารมีการประมาณศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการ
17. ผูบริหารมีการประมาณการรับงานนอก ไมรับงานนอก
จนเกินความจําเปน
18. ผูบริหารมีการวางแผนการปฏิบัตงิ านระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้น
ภาพรวม
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4.25
4.27
4.27
4.08
4.22

.578
.562
.557
.560
.430

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.21
4.16
4.19
4.15
4.11
4.16

.710
.720
.655
.647
.585
.508

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.16
4.11
3.85
4.04
4.04

.571
.758
.912
.766
.622

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.12
4.03

.610
.683

มาก
มาก

4.08
3.78

.563
.912

มาก
มาก

4.00
4.00

.658
.486

มาก
มาก

ดานกาลัญุตา (รูจักบริหารเวลา)
19. ผูบริหารจัดทํา นโยบายหรือโครงการเหมาะสมกับโอกาสและเวลา
20. ผูบริหารสามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหากอนและหลังไดดี
21. ผูบริหารเปนผูที่แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณและเวลา
22. ผูบริหารเปนตัวอยางที่ดีในการบริหารจัดการเวลาใหเกิดประโยชนกับสถานศึกษาสูงสุด
23. ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ
ภาพรวม
ดานปริสัญุตา (รูจักชุมชน)
24. ผูบริหารเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุกคนและทุกองคกร
25. ผูบริหารเปนผูที่นักประสานงานที่ดีกับทุกองคกรชุมชนและ
ทุกภาคสวน
ภาพรวม
ดานปุคคลปโรปรัญุตา (เขากับเพื่อนรวมงานได)
26. ผูบริหาร บรรจุแตงตั้งหรือจัดวางบุคคลไดเหมาะสมกับงาน
27. ผูบริหารเปนผูใหโอกาสและสนับสนุนคน ที่มีความรูความสามารถใหดํารงตําแหนงที่เหมาะสม
28. ผูบริหารเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลของผูใตบังคับบัญชา
29. ผูบริหารเปนผูสงเสริมใหครูและบุคลากรไดมีโอกาสอบรมและพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
30. ผูบริหารใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย
ภาพรวม
ความคิดเห็นของครูและผูบริหารโดยภาพรวม

4.13
4.03
4.10
4.08
4.09
4.09

.775
.746
.587
.719
.626
.581

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.14
4.08

.661
.563

มาก
มาก

4.11

.532

มาก

3.85
4.00
4.02
4.05
4.03
3.99
4.08

.800
.788
.631
.614
.692
.585
.446

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 4.2 พบวา ภาวะผูนําเชิงพุท ธศาสตร ตามหลักสั ปปุริสธรรม 7 ของผูบริ หารสถานศึกษาโรงเรียนใน
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน อยู ในระดับ มากทุกด าน ลําดั บแรก
ดานธั ม มั ญ ุ ต า(รอบรู ง าน) รองลงมา ด านอั ต ถั ญุ ต า และด านปริสั ญ ุ ต า (รู จักชุม ชน) ตามลํ าดั บ ลํ าดั บ สุ ด ท าย
ดานปุคคลปโรปรัญุตา (เขากับเพื่อนรวมงานได)
3. ผลการวิเคราะหการจัดการความขัดแยง ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดังตาราง 4.3
ตาราง 4.3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการจัดการความขัดแยง ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล

การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาฯ
ดานการเอาชนะ(competition)
1. ผูบริหารไดแถลงนโยบายการทํางาน กําชับใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด
2. ผูบริหารไดแสวงหาการสนับสนุนจากบุคคลอื่น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของตน
3. ผูบ ริหารใชตําแหนงหนาที่ในการจัดการ กับ ความขัดแยงที่เกิดขึ้นอยางเครงครัด
4. ผูบริหารมีการเตรียมทางเลือกไวและเชื่อวาความคิดเห็นในการแกปญหาของตนเองถูกตองเสมอ
5. ผูบริหารชี้ใหเห็นความสําคัญของเปาหมาย มากกวาความแตกตางในวิธีการ
ภาพรวม
6. ผูบริหารใหคูกรณีรวมมือหรือชวยเหลือกันแกปญหาจนเปนที่พอใจทั้งสองฝาย
7. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของทุกฝายเพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา
8. ผูบริหารขอความรวมมือจากผูรวมงาน ในการแกไขปญหา
ความขัดแยง จนความขัดแยงคลี่คลายและเปนที่พอใจของทุกฝาย
9. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของใชความคิดรวมกันในการวินิจฉัยปญหาความขัดแยง
ภาพรวม
ดานการประนีประนอม (Compromising)
10. ผูบริหารทําหนาที่เปนคนกลางในการไกลเกลี่ยขอขัดแยง
11. ผูบริหารยอมเสียสละบางอยางเพื่อใหเกิดประโยชนตอการแกไขความขัดแยง
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4.12
3.54
4.15
3.93
3.93
3.94
4.11
3.90
4.21

.605
.859
.598
.807
.640
.494
.760
.859
.710

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.85
4.02

.911
.640

มาก
มาก

3.85
3.98

.911
.805

มาก
มาก

12. ผูบริหารพยายามทําใหคูกรณีเขาใจ อีกฝายหนึ่งและลดความสําคัญของตนเองลงบาง
ภาพรวม
ดานการหลีกเลี่ยง (Avoiding)
13. ผูบริหารปลอยใหเวลาทําใหสถานการณความขัดแยงคลี่คลายลง โดยไมตองกระทําสิ่งใด
14. ผูบริหารหลีกเลี่ยงการรับรูปญหาความขัดแยงในองคการ
15. ผูบริหารไมสนใจหรือไมใสใจตอสถานการณที่เปน
ความขัดแยง
ภาพรวม
ดานการรวมมือ (Collaboration)
18. ผูบริหารปลอยใหผูอื่นดําเนินการตามที่เขาชอบแมวาตัวเอง
จะไมเห็นดวยก็ตาม
19. ผูบริหารมักถือคติแพเปนพระชนะเปนมารในการแกปญหา
ความขัดแยง
20. ผูบริหารทําตามความคิดเห็นของผูอื่นถาสามารถทําใหผูอื่น
มีความสุขหรือไดประโยชน
ภาพรวม
ความคิดเห็นภาพรวม

3.84
3.89

.729
.657

มาก
มาก

3.91
3.88
3.92

.632
.640
.695

มาก
มาก
มาก

3.90

.603

มาก

4.09

.624

มาก

3.01

1.044

ปานกลาง

4.04

.675

มาก

3.72
3.88

.512
.417

มาก
มาก

จากตาราง 4.3 พบวา การจัดการความขัดแยง ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก พิจารณารายดาน ลําดับแรก ดานการรวมมือ รองลงมา ดานการ
เอาชนะ ดานการหลีกเลี่ยง ดานการประนีประนอม และดานการยอมให ตามลําดับ
4. การวิ เ คราะห ค าความสั ม พันธ ระหวางระหวางภาวะผู นําเชิ ง พุท ธศาสตร ตามหลั กสัป ปุ ริ สธรรม 7 และ
การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา (ดังตาราง 4.4)
ตาราง 4.4 คาความสัมพันธระหวางการบริหารความขัดแยง กับ ภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
ภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร

ภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร
ตามหลักสัปปุริสธรรม 7
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

r
.830

การจัดการความขัดแยง
p-value
ระดับความสัมพันธ
.000
มีความสัมพันธกันในระดับสูง

จากตาราง 4.4 ผลการวิเ คราะหค วามสัม พันธร ะหวางการจั ดการความขัดแยง กั บ ภาวะผูนําเชิ งพุ ทธศาสตร
ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พบวา
ภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐาน (H0) หมายความวา การ
จัดการความขัดแยง กับ ภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ภาพรวม มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร มีคุณสมบัติของผูบริหารตาม
หลักธรรมของสัตบุรุษ ไดแก 1) ธัมมัญุตา (รอบรูงาน) 2) อัตถัญุตา (รูจุดมุงหมายของงาน) 3) อัตตัญุตา (เขาใจตนเอง)
4) มัตตัญุตา (รูจักความพอดี) 5) กาลัญุตา (รูจักบริหารเวลา) 6) ปริสัญุตา (รูจักชุมชน) และ7) ปุคคลปโรปรัญุตา
(เขากับเพื่อนรวมงานได) สอดคลอง พระครูอุทัยกิจพิพัฒน (วิรัต สุกอินทร) (2554) ศึกษาวิจัย การศึกษาภาวะผูนําของพระ
สังฆาธิการจังหวัดอุทัยธานี ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 พบวา ระดับภาวะผูนําของพระสังฆาธิการจังหวัดอุทัยธานีโดยภาพ
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รวมอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับ อรนุช โขพิมพ (2555) ศึกษาวิจัย ภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของ
ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก จากผล
การศึกษา เมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดหลักสัปปุริสธรรม 7 ของพระธรรมปฎก ปอ. ปยฺตโต แสดงใหเห็นวา ผูบริหารเปนผู
ที่รูหลักการ กฎเกณฑ ภาระหนาที่รับผิดชอบทุกอยางขององคการ รวมถึงรูกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับองคการ เขาใจ
เปาหมายงาน บริหารเวลาไดเหมาะสมวางแผนทุกอยางไดอยางรูเทาทันตอเหตุการณ รูระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณี
และขอควรรูควรปฏิบัติอื่นๆ เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล มอบหมายงานไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับทฤษฎีการ
จัดการเชิงบริหาร ของ อองรี ฟาโยล (Henry Fayol:1949) ที่ไดกลาวถึง หลักการจัดการ 14 ประการที่สอดคลองกับศูนย
ขอมูลขาวสารดังกลาว ในขอที่ 1. การจัดแบงกลุมงานตามความชํานาญ เปดโอกาสพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของตน
ได ทําใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ขอที่ 2. อํานาจหนาที่ (Authority) การทําใหคนบริหารงานระดับตางๆ มีสิทธิที่
จะสั่งการ และมีอํานาจที่ผูใตบังคับบัญชาตองเชื่อฟง ขอที่ 5. ความเปนเอกภาพในทิศทาง (Unity of direction) องคการ
จะตองมีทิศทางในการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกันไมวาจะมีการแบงหนวยงานยอยมากนอยเพียงไร หนวยงานตางๆ
จะตองดําเนินการเพื่อใหเกิดเปาหมายเดียวกัน ขอ 6. ผลประโยชนขององคกรเหนือผลประโยชนบุคคล (Subordination of
Individual Interests) ถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนบุคคลหรือพวกพอง และขอ13. การตองมีความริเริ่ม
(Initiative) ในการดําเนินการขององคกรตองมีการวางแผน คิดแผนทีจ่ ะตองริเริ่ม และทําไปใหไดตามแผน และสอดคลองกับ
ทฤษฎีตนไมจริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน,2554) ที่เสนอจิตลักษณะ 8 ประการ ที่อาจเปนสาเหตุของ พฤติกรรมของคนดี
เกง และมีสุ ข ในรู ปของตนไม ไดแ ก ดอกและผลไม บนตน ที่ แสดงถึ งพฤติ กรรมการทําดีล ะเว นชั่ วและ ขยั นขั นแข็ง เพื่ อ
สวนรวม เอื้อเฟอตอการพัฒนา สวนที่สอง ไดแก สวนลําตนของตนไม แสดงถึง พฤติกรรมการทํางานอยางขยันขันแข็ง รูจักใช
เหตุผลในการตัดสินวาสิ่งใดควร ไมควรทํา มุงอนาคต คาดการณไกล เล็งเห็นผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
วางแผนปฏิบัติเพื่อรอรับผลดี รูจักใชแรงจูงใจในการขับเคลื่อนความสําเร็จของงาน สวนที่สาม ไดแก รากของตนไม แสดงถึง
พฤติกรรมการทํางานอยางขยันขันแข็งซึ่ง ประกอบดวย 1) สติปญญา 2) ประสบการณทางสังคม 3) สุขภาพจิต
2. จากข อค นพบการจั ด การความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานสั ง กั ด สํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วลัยพรรณ คชวรรณ (2554,
บทคั ด ย อ) ศึ กษาวิ จัย ความสั ม พันธ ร ะหว างคุ ณลักษณะผู นําการเปลี่ ย นแปลงกั บ การจั ด การความขั ดแย ง ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชวิธีการจัดการความ
ขัดแยง โดยภาพรวมในระดับมาก สอดคลองกับ วัชรินทร เหลืองนวล. (2555 ,บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย การบริหารความขัดแยง
ของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฎิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา
การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใชทุกรูปแบบ
แตละรูปแบบอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 มีการจัดการความขัดแยง ในทุกดาน โดยดานที่ถูกนํามาใชในการจัดการความขัดแยงมากสุด คือ ดานการ
รวมมือ รองลงมา ดานการเอาชนะ ดานการหลีกเลี่ยง ดานการประนีประนอม และดานการยอมให ตามลําดับ สอดคลองกับ
แนวคิดสันติวิธี ของ โคทม อารียา (2546, หนา 23) ไดกลาววา สันติวิธี คือ วิธีการจัดการกับ ความขัดแยงวิธีหนึ่ง การใชสันติ
วิธีมีเหตุผลสําคัญตรงที่วา เปนวิธีการที่นาจะมีการสูญเสียนอย ที่สุด ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ผิดกับ
การใชความรุนแรง ซึ่งทุกฝายอางวา เปนวิธีการสุดทาย ซึ่งบางกรณีสามารถบรรลุผลในระยะสั้นเปนรูปธรรมชัดเจน แตหาก
ความ ขัดแย ง ดํารงอยูเพียงแต ถูกกดไวโ อกาสที่จะเกิดความรุนแรงในระยะยาวยอมมีอยู บางคนใชสันติวิธีต ามหลักการ
บริหารเพื่อ ลดความขัดแยงไปใสรูปแบบอื่นที่จะจัดการไดดีกวาโดยไมใชความรุนแรง และแนวคิดของฉันทนา บรรพศิริโชติ.
(2547) ไดนําเสนอหลักการไมสมมาตร (Asymmetric Conflict) วาดวย ความขัดแยงระหวางคูที่ไมเทาเทียมกันทางอํานาจ
โดยปกติทั่วไปเมื่อเกิดความขัดแยงแลวทําใหการเจรจามีปญหานั้น ก็เพราะวาฝายใดฝายหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีอํานาจ
มักจะใช “อํานาจเหนือ” (Power Over) กับผูที่มีอํานาจนอยกวา จนทําใหกระบวนการในการจัดการความขัดแยงเปนไปดวย
ความยากลําบาก ดังนั้นสิ่งสําคัญที่ควรทําคือ การมองหา “อํานาจรวม” (Power with) อันเปนกระบวนการในการใชการมี
สวนรวม หรือสรางความรวมมือใหเกิดขึ้นในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการตาง ๆ และสอดคลองกับแนวคิดของ โจฮัน กัล
ตุง (Johan Galtung) (1975,หนา 80-81) นักสันติภาพที่ไดชื่อวาเปนผูมีความโดดเดนในแงของ “สันติภาพแบบพหุนิยม”
มีแนวคิ ดของการจัดการความขัดแย ง วา ความสั มพันธข องสังคมในเชิ งพหุนิย มในแง การเคารพความแตกตาง และการใช
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ลักษณะของความแตกตางใหเกิดการสรางสรรค ถามนุษยมีความรวมมือ รวมใจกันและกัน และมีทัศนะที่ดําเนินไปในทาง
เดียวกัน สันติก็จะเกิดขึ้น อยางแทจริง
3. จากขอคนพบ ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 กับการบริหารความ
ขัดแยงของผู บริห ารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสั งกัด สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุ รี เขต 2 พบวา โดย
ภาพรวมมี ค วามสั ม พั นธ กันอย างมี นัย ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ 0.5 สอดคล องกั บ งานวิ จัย ของ เนตรมราย วงศ อุปราช. (2556)
ศึกษาวิจัย ภาวะผูนํากับ การจัดการความขัด แยง ของผูบ ริหารสถานศึ กษา สั งกัด สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึ กษา
กรุงเทพมหานคร พบวาภาวะผูนํากับ การจัดการความขั ดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.5 แสดงใหเห็นวา ถาผูบริหารมีภาวะ
ผูนําเชิงพุทธศาสตร ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 สูง ก็จะสงผลใหประสิทธิผลของการจัดการความขัดแยงสูงเชนกัน แสดงใหเห็น
วาผูบริหารใชหลักธรรม ภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม 7 มาใชในการบริหารความขัดแยงที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้น
ผูบริห ารจะตองค นหาสาเหตุของความขัดแยง พิ จารณาขอเท็จจริงอย างถู กตอง เมื่อรูเหตุแลว คาดการณถึงผลในอนาคต
วิเคราะหผลกระทบดานตาง ๆ รูจักผล เห็นผลที่จะเกิดขึ้น รูจักตน รูในความสามารถของตนเอง รูจักประมาณ มีความ
พอเพีย งพอดี ในตนเองในการเขาไปคลี่คลายความขัดแย งที่เกิ ดขึ้น รูจักกาลรูเวลาวา ควรทํ าอยางไรถึ งจะเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รูจักสภาพสังคมในองคกร รูจักบุคคลที่เหมาะสมในการเขามาชวยคลี่คลายความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
สอดคลองกับ คุณสมบัติผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม 7ของ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) ที่ กลาวถึง คุณสมบัติของผูนํา
ในความสัมพันธกับผูรวมงานที่ไปดวยกันนั้น คือ คุณสมบัติของผูที่จะเปนผูนํา บุคคลที่เปนผูนําจะตองมีธรรมะ หรือคุณสมบัติ
ในตัวของผูนํามี 7 ประการ ไดแก รูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน และรูจักบุคคล และแนวคิดของ
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534, หนา 13-14) ที่กลาววา ความขัดแยง อาจสงเสริมการปฏิบัติงาน ความขัดแยงใหเกิดผลดี
ที่สุด ความขัดแยงอาจมีประโยชนหรืออาจมีโทษขึ้นอยูกับวิธีการบริหารความขัดแยง องคการที่ดีที่สุดจะมีความขัดแยงใน
ระดั บที่เ หมาะสม ซึ่งจะช วยกระตุ นและจู งใจให คนปฏิบัติ งานอย างมี ประสิท ธิภาพ แนวคิ ดของ Robbins ที่ กลาวว า
การจัดการกับความขั ดแยง ตองคํานึ งถึง ความเหมาะสม และคํานึงถึงเอกภาพขององคการ มักใชวิธีการแกไขความขัดแย ง
อยางสันติ ซึ่งมีจุดแข็งกวาแนวทางของชาวอเมริกันโดยเฉพาะในเรื่องความรัก ความสามัคคีและจงรักภักดีกลุมและตอองคการ
ทําใหสามารถสรางทีมงานเขมแข็งและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอันจะนําไปสูความ ไดเปรียบในการแขงขันได และแนวคิดของ
โอเวนส (Owen 1991: 246-248) ไดกลาววา หากความขัดแยงไดรับการตอบสนองในทางบวกมีการแกปญหาความขัดแยงที่
เหมาะสม ยอมทําใหเกิดบรรยากาศที่ดี เกิดบรรยากาศของความรวมมือและสนับสนุน ความขัดแยงนั้นจะเปนความขัดแยง
ในทางสร า งสรรค ซึ่ง จะส ง ผลให องค ก ารมี ค วามเจริ ญ ก าวหน าในที่ สุ ด สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พระเทพปริ ยั ติ เ มธี
(สฤษฏิ์ สิริธโร). (2553) ศึกษาวิจัย ภาวะผูนําเชิงพุทธกับการจัดการ ความขัดแยงในสังคมไทย พบวา ภาวะของผูนําเชิงพุทธ
ที่จะสามารถจัดการความขัดแยงในสังคมไทยไดดีนั้นจะตองเปนผูที่มีความสามารถในการนําหลักธรรมมาใชในการปกครองตน
ปกครองคน และปกครองงาน โดยมีหลักธรรมที่จําเปนตองนํามาใชในการบริหารจัดการองคกรนั้น
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ภาวะผูนําเชิ งพุ ทธศาสตร ตามหลัก สัปปุ ริส ธรรม 7 มี ความสัมพั นธ กับ การบริ หาร
ความขัดแยง โดยวิธีการรวมมือ มากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเห็นวาจะเปนผลดีกับสถานศึกษาเพราะเปนวิธีการที่
ทุกคนจะไดรับประโยชนในการไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและเปนวิธีการที่จะพยายามหาผลลัพธที่ทุกฝายยอมรับ
เปนวิธีที่ทั้งสองฝายตางก็ไดมีสวนรวมในการแกไขหรือหาทางออกที่เหมาะสมเพื่อใหสถานศึกษาเกิดการพัฒนา สอดคลองกับ
Thomas-Kilmann. (1986) กล าวถึง พฤติ กรรมการจัดการความขัด แยง ด านความรวมมือ วาเปนการแสดงพฤติกรรม
ที่ผูบริหารมุงจะใหเกิดความพอใจทั้งแกตนเองและบุคคลอื่น มุงจะใหเกิด การชนะ – ชนะ ทั้งสองฝาย และแนวคิดของ
วรนารถ แสงมณี (2544, หนา 12-29) กลาววา ผูบริหารควรจะเปลี่ยนรูปแบบความขัดแยงใหเปนปญหาที่คูกรณีจะตอง
รวมมือกั นแกไขหรือหาทางออกที่เ หมาะสม ควรทํ าให ผูใต บัง คับบั ญชารูสึ กวาตนมีสวนรวมในการออกความคิด เห็นและ
แกปญหา สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวัฒน จรรยเสงี่ยม. (2555, หนา 46) ศึกษาวิจัย การบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 พบวา ผลจากการที่ผูบริหารสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษามีรู ปแบบการบริห ารความขัด แยง โดยใช แบบการรวมมือเช นนี้ จะก อให เกิด ผลดีตอการ
ดําเนินงาน เชน คูกรณีที่ ขัดแยงกั นสามารถแสดงเหตุผล และความคิด ของตนเองได อยางเต็ มที่ และมีอิส ระ ทํ าให การ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น โดยผูบริหารจะคอยชี้แนะ เพื่อจะใหความรวมมือโดยจะใหแตละฝายมีผลประโยชนรวมกัน และ
รูปแบบการบริหารความขัดแยงแบบการรวมมือนี้ จะกอใหเกิดประโยชนตอองคการเปนอยางมาก
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ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการนําหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกตใชในการบริหารงานดานอื่นๆ
2. ควรศึกษารูปแบบวิธีการฝกอบรมตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ ใหผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
3. ควรศึกษาพฤติกรรมดานหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหารสถานศึกษา ที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาใน
รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ
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ความคาดหวังของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอโรงเรียนกวดวิชา
ภายในอาคารวรรณสรณ
จิตรภานุ สิริยรรยงยศ
คณะบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
E-mail: jitpanu886@gmail.com

บทคัดยอ
การวิ จัย ครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ กษาและเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคาดหวั ง ของนั ก เรี ย นกวดวิ ช าระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอโรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมการเรียน
กวดวิชา โดยประชากรที่ใชในการวิจัยครั้ง คือ นักเรียนกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายในอาคารวรรณสรณ แบง
โรงเรียนออกเปน 19 แหง ใชการสุมตัวอยางแบบโควตา โดยแบงการสุมตัวอยางตามโรงเรียนกวดวิชาที่กําหนด จํานวน 22
รายตอโรงเรียนกวดวิชา 1 แหง รวมทั้งสิ้น 418 ตัวอยาง และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งมีความเชื่อมั่นเทากับ
0.95 เครื่องมือทางสถิติ ที่ใชใ นการวิ เคราะหขอมูล ประกอบดวยสถิ ติเชิง พรรณนา (ค ารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน) สถิติที่ใชสําหรับทดสอบสมมติฐานโดยการหาคาสถิติทดสอบ (t-test) และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวังตอโรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณในดาน
อาจารย/บุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ/คอรสเรียน ดานกระบวนการ ดานสภาวะทางกายภาพ ดานคาเลา
เรียน ดานสถานที่เรียนกวดวิชา และดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบวา ป จจัย สวนบุ คคลดานประเภทโรงเรีย นที่แ ตกตางกั น มีร ะดั บความคาดหวัง ต อ
โรงเรียนกวดวิชาดานสถานที่เรียนกวดวิชาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนกวดวิชาที่แตกตางกัน มีความคาดหวังตอโรงเรียนกวดวิชาที่แตกตางกัน ซึ่งไดแก การรับรูข อมูลขาวสารกับความ
คาดหวังด านค าเลาเรีย น วั นที่เลื อกเรียนกวดวิ ชากั บความคาดหวั งดานการสงเสริม การตลาด จํานวนวิชาที่ เรี ย นกับ ความ
คาดหวังดนสถานที่เรียนกวดวิชา ดานการสงเสริมการตลาด ดานอาจารย/บุคลากร และดานกระบวนการ และคาใชจายโดย
เฉลี่ยตอภาคการศึกษากับความคาดหวังดานสถานที่เรียนกวดวิชา และดานอาจารย/บุคลากร
คําสําคัญ: ความคาดหวัง, โรงเรียนกวดวิชา, นักเรียนกวดวิชา, พฤติกรรมของนักเรียนกวดวิชา
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High School Student Expectation towards Tutorial School in Wannasorn Tower
Jitpanu Siriyanyongyos
Faculty of Administration and Management, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
e-mail: jitpanu886@gmail.com

Abstract
This research aims to study and compare high school student’s expectations toward tutorial
school in Wannasorn Building classified by personal factors and learning behaviors. Population of this
study was high school students in 19 tutorial schools at Wannasorn building and calculated sampling was
in total 418 samples. Quota sampling method was used for survey. Data were collected through the
questionnaires which had the reliability equal to 0.95. Descriptive statistic (Percentage, Mean, and
standard deviation) and t-test and One Way ANOVA were used for hypothesis testing.
Research findings showed that majority of respondents had highest expectation on teachers/staff
and followed by product/courses, the process, the physical environment, the tuition, the school’s
location and the promotion respectively.
Hypothesis testing results indicated that expectation of high school student on tutorial school
was statistically different between public school students and private school students at 0.05 significant
level. Also, the student expectations were statistically different as compared by their study behaviors;
information perception and expectation on studying fee, chosen study date and expectation on
promotion, number of selected subjects and expectation on study room environment, promotion,
teachers/staffs and tutorial process and lastly average tutorial fee per semester and expectation on study
room environment and teachers/staffs.
Keywords: Expectation, Tutorial Schools, Tutorial Students, Behavior of Tutorial Students
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บทนํา
การศึกษาเปนสิ่งที่สําคัญและถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาตนเอง และประเทศชาติ ไมวาจะเปนในด าน
เศรษฐกิจ สั ง คม การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ ดั งพระราชดํ าริ ของพระบาทสมเด็ จพระเจาอยู หั ว เกี่ ย วกั บความหมายของ
การศึ กษาไวดัง นี้ ‘‘การศึกษาเป นเครื่ องมื ออันสํ าคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค านิยม และ
คุณธรรมของบุคคลเพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอมทําไดสะดวก ราบรื่น ไดผลที่
แนนอนและรวดเร็ว’’ [1] อีกทั้งในสังคมปจจุบันมีความเจริญกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นทุกประเทศจึง
จําเปนตองเรี ยนรู ปรับ ตัว และเตรี ยมพรอมให ทันกับ การเปลี่ย นแปลงที่เ กิดขึ้ น ซึ่ง ประเทศไทยเป นประเทศหนึ่ง ที่ไ ดใ ห
ความสําคัญกับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยมีแนวโนมการลงทุนในงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องตลอด 10 ปที่ผานมา
ตั้งแตป 2548 จนถึงป 2557 วารัฐบาลไดใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณการศึกษาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเฉลี่ยปละ
7.04% หรือประมาณ 23,155 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 84% คิดเปน 219,850 ลานบาท [2] ซึ่งความสําคัญของการศึกษานั้นเอง
ทําให ในปจจุบันมีการแขงขั นกันอยางสูง เนื่องดวยป จจัยต างๆมากมาย ซึ่ งปจจัยสวนหนึ่ง มาจากวัฒ นธรรมการศึกษาของ
สังคมไทยในปจจุบันนั้นสงเสริมและเนนการวัดผลจากคะแนนสอบเปนหลัก ไมวาจะเปนการสอบเขาในระดับประถมศึกษา
ระดั บมัธยมศึ กษา และระดับอุ ดมศึ กษา หรื อการสอบเข ารับ ราชการ ซึ่ง ทั้งหมดนี้ มักจะถูกคัดกรองจากผลการศึ กษาและ
ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา ซึ่งการวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการในป 2015 พบวา สถิติในป 2013
ชี้ ใ ห เ ห็ นจํ านวนนั ก เรี ย นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ชั้ นนํ า 5 อั น ดั บ ของไทย (จุ ฬาลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย , มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) รับเขาศึกษาคิดเปนเพียง 7.8% ของนักเรียน
ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ทั่วประเทศ ดังนั้นจะเห็นไดวาการแขงขันของการศึกษาในไทยนั้นสูงมาก จึงทําใหผูปกครองมีการ
เตรียมความพรอมใหกับบุตรหลาน โดยมีโรงเรียนกวดวิชาเปนทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถสรางความไดเปรียบใหกับบุตรหลาน
ในการเตรียมตัวสอบเพื่อแขงขันกับนักเรียนคนอื่นๆ[3]
ในปจจุบันโรงเรียนกวดวิชามีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องตามอุปสงคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลการวิเคราะหโดย EIC จาก
ขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการในป 2015 พบวาการขยายตัวของจํานวนโรงเรีย นกวดวิชาทั่วประทศไทยตั้ งแตป 2007 –
2013 มี การขยายตัวเพิ่ มมากขึ้น 117% ในขณะเดีย วกั นจํ านวนนักเรีย นโรงเรี ยนกวดวิ ชานั้ นมี เพิ่ มมากขึ้น 52% ซึ่ง ถ า
พิจารณาเฉพาะในกรุ งเทพมหานคร พบวาโรงเรีย นกวดวิช ามีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้ นถึง 69% ในขณะเดี ยวกั นมีจํานวน
นักเรียนกวดวิชาเพิ่มมากขึ้นถึง 42% [3] จะเห็นไดวาโรงเรียนกวดวิชานั้นมีการแขงขันกันอยางสูง ทําใหมีการนํากลยุทธทาง
การตลาดมาสรางความโดดเดนใหกับ โรงเรียนกวดวิ ชาของตนเอง ซึ่งกลยุทธที่ นิยมใชกันสวนมาก ไดแก กลยุ ทธดานคอร
สเรียน กลยุทธดานราคาคาเลาเรียน กลยุทธดานสถานที่ กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด กลยุทธดานอาจารยผูสอน กลยุทธ
ดานกระบวนการ และกลยุทธดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ เปนตน โดยโรงเรียนกวดวิชาสวนใหญมุงเนนถึงเรื่องอาจารย
ผูสอนที่มีชื่อเสียง มีความถนัดและความชํานาญในวิช าเฉพาะดาน และที่สําคัญคือการมุ งเนนถึงการสอบแขงขันเพื่อเขาใน
ระดับอุดมศึกษา การใชสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สถานที่เดินทางไปเรียนไดสะดวกรวมถึงการแขงขันในใหบริการที่ดี
เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน [4] ซึ่งการแขงขันของโรงเรียนกวดวิชาตางๆนั้น ทําใหผูเรียนมีทางเลือกในการพิจารณาและ
ตัดสิ นใจเลือกโรงเรียนกวดวิช าได หลากหลายยิ่งขึ้ น โดยในการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาผูเรี ยนนั้นจะมีค วามคาดหวั งเข ามา
เกี่ยวของตอการตัดสินใจของไมวาจะเปนเรื่องของชื่อเสียงของอาจารยผูสอน คุณภาพการสอน ราคา ดังนั้นผูวิจัยจึงไดมีความ
สนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของผูเรียนกวดวิชา ซึ่งผูวิจัยเลือกที่จะศึกษาจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียน
กวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณ ดวยเหตุวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นมีวุฒิภาวะในดานอารมณ ความรูสึก และ
เหตุผลมากกวานักเรียนระดับอื่นๆ ซึ่งผูวิจัยเลือกศึกษาอาคารวรรณสรณ เนื่องจากเปนสถานที่ที่ไดรับอนุญาตกอสรางเพื่อการ
เรียนกวดวิชา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549 [5] และเปนอาคารที่มีโรงเรียนกวดวิชาตางๆมากมาย
จากสาเหตุดังกลาวทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของนักเรียนกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ตอโรงเรี ยนกวดวิช าภายในอาคารวรรณสรณ โดยคาดว าการศึ กษาในครั้ง นี้จะช วยทํ าให โรงเรี ยนกวดวิ ช าทราบถึง ความ
คาดหวังของนักเรียนกวดวิชาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนกวดวิชาใหตรงตามความคาดหวังของนักเรียนกวดวิชาที่มีมาก
ขึ้นและนอกเหนือกวาสิ่งที่ไดรับจากการเรียนในโรงเรียนปกติ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักเรียนกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอโรงเรียนกวดวิชาภายในอาคาร
วรรณสรณ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอโรงเรียนกวดวิชาภายใน
อาคารวรรณสรณ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอโรงเรียนกวดวิชาภายใน
อาคารวรรณสรณจําแนกตามพฤติกรรมการเรียนกวดวิชา
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาความคาดหวังของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอโรงเรียนกวด
วิชาภายในอาคารวรรณสรณ โดยกรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัยไดพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม ดังตารางที่ 1 และมี
ปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการเรียนกวดวิชา เปนตัวแปรอิสระซึ่งนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียน
กวดวิ ช าระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ มี ต อ โรงเรี ย นกวดวิ ช าภายในอาคารวรรณสรณ ซึ่ง เป น ตั ว แปรตาม โดยกรอบ
แนวความคิดในการวิจัยสามารถแสดงไดดังภาพที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการทบทวนวรรณกรรม

ตัวแปรตน

ผูวิจัย (ป)

X1








วิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2544)
จิรวดี ภูวนารถนุรักษ (2546)
อัฐกร แผนทอง (2547)
กษิดิศ ใจผาวัง (2548)
ธิชานันท ดวงจันทร (2550)
สโรชินี ชื่นใจ (2551)
หวานซิง หลี่ (2557)
หมายเหตุ : X1 หมายถึง ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร
X2 หมายถึง พฤติกรรมการเรียนกวดวิชา
Y1 หมายถึง ความคาดหวังดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- แผนกการเรียน
- ประเภทโรงเรียน

X2


ตัวแปรตาม
Y1






ความคาดหวังของนักเรียนกวดวิชาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ มี ต อ โรงเรี ย น
กวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณ
- ดานผลิตภัณฑ/คอรสเรียน
- ดานราคาคาเลาเรียน
- ดานสถานที่เรียนกวดวิชา
- ดานการสงเสริมการตลาด
- ดานอาจารยผูสอน/บุคลากร
- ดานลักษณะทางกายภาพ
- ดานกระบวนการ

พฤติกรรมการเรียนกวดวิชา
- เหตุผลหลักในการเรียนกวดวิชา
- แหลงการรับรูขอมูลขาวสาร
- วันเรียนกวดวิชา
- ชวงเวลาในการเรียนกวดวิชา
- จํานวนวิชาที่เรียนกวดวิชา
- คาใชจายโดยเฉลี่ยตอภาค
การศึกษา

ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวความคิดในการวิจัย
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สมมติฐานในการวิจัย
1. นักเรีย นกวดวิช าระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายที่ มีปจจัย สวนบุคคลได แก เพศ แผนกที่ เรีย น ประเภทโรงเรีย น
แตกตางกัน มีความคาดหวังตอโรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณแตกตางกัน
2. นักเรียนกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพฤติกรรมการเรียนไดแก เหตุผลที่เลือกเรียนกวดวิชา แหลงการ
รับ รูข อมู ลข าวสาร วันที่เ ลื อกเรี ยนกวดวิ ชา ช วงเวลาในการเรี ยนกวดวิ ช า จํานวนวิ ชาที่เ รีย น ค าใชจายโดยเฉลี่ ยต อภาค
การศึกษาแตกตางกันมีความคาดหวังตอโรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณแตกตางกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายในอาคารวรรณสรณ ซึ่งไมทราบ
ขนาดประชากรที่แนนอน ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane [12] ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % [13] ได
ขนาดตัวอยางเทากับ 400 คน ซึ่งผูวิจัยไดเลือกเก็บสํารองขอมูลเผื่อความไมสมบูรณของการตอบแบบสอบถามอีก 18 คน
รวมทั้งหมด 418 คน หลังจากนั้นทําการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) จากจํานวนโรงเรียนกวดวิชาที่เปดสอน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด 19 แหง แหงละ 22 คน ไดแก เคมี อ.อุ, Applied Physics, Biobeam, คณิตศาสตร
อ.อรรณพ, Jia KPN, สังคมครูปอป, Enconcept, Ideal Physic, Jigsaw English, Da'vance, Neo Physics Center, Sup'k
Center, Ondemand Alevel, Englicious, WSC, Interpass, AC'CESS, O-PLUS และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุน We โดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) แบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha เทากับ 0.95 ซึ่งมีระดับคาความเชื่อมั่นที่สูง [14] สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหประกอบดวยสถิติ เชิงพรรณนา คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) สถิติที่ใชสําหรับทดสอบสมมติฐานโดยการหาคาสถิติทดสอบ (t-test) และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) โดยกําหนดการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยขอมูลคาเฉลี่ย ( ) ของระดับความคาดหวังของนักเรียนกวดวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไดจากการ
วิเคราะหจะนํามาแปลผลโดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ [15]
ตารางที่ 1 การแปรผลคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00

ระดับ
คาดหวังมากที่สุด

3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60

คาดหวังมาก
คาดหวังปานกลาง
คาดหวังนอย

1.00 – 1.80

คาดหวังนอยที่สุด

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหระดับความคาดหวังของนักเรียนกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอโรงเรียนกวดวิชา
ภายในอาคารวรรณสรณ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย (  ) คาสวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับ ความคาดหวัง และลํ าดั บที่ ของความคาดหวั งของ
นักเรียนกวดวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอโรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณในแตละดาน
สวนประสมทางการตลาด
S.D.
ระดับความคาดหวัง
ลําดับที่
x
1. ดานผลิตภัณฑ/คอรสเรียน
4.0354 0.59622
2
คาดหวังมาก
2. ดานคาเลาเรียน

3.7844 0.73891
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คาดหวังมาก

5

ตารางที่ 2 (ตอ) คาเฉลี่ย (  ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคาดหวังและลําดับที่ของความคาดหวังของ
นักเรียนกวดวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอโรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณในแตละดาน
S.D.
ระดับความคาดหวัง
ลําดับที่
สวนประสมทางการตลาด
x
3. ดานสถานที่เรียนกวดวิชา
3.7833 0.69535
6
คาดหวังมาก
4. ดานการสงเสริมการตลาด
3.5650 0.84095
7
คาดหวังมาก
5. ดานอาจารย/บุคลากร
6. ดานกระบวนการ
7. ดานสภาวะทางกายภาพ
โดยรวม

4.0609
4.0250
3.8688
3.8741

0.66809
0.68579
0.74709
0.54423

คาดหวังมาก
คาดหวังมาก
คาดหวังมาก
คาดหวังมาก

1
3
4
-

ผลการศึกษาพบวานักเรียนกวดวิชามีความคาดหวังตอโรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณในดานอาจารย/
บุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ/คอรสเรียน ดานกระบวนการ ดานสภาวะทางกายภาพ ดานคาเลาเรียน ดาน
สถานที่เรียนกวดวิชา และดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ ซึ่งโดยรวมมีระดับความคาดหวังอยูในระดับมาก
ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอโรงเรียน
กวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห t-test ของความคาดหวังของนักเรียนกวดวิชาที่มีตอโรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณ
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
คา p-value จากสถิติ t-test
ปจจัยสวนบุคคลของ
ดาน
ดาน ดานสถานที่ ดานการ
ดาน
ดาน ดานสภาวะ
นักเรียนกวดวิชาระดับชั้น
ผลิตภัณฑ/ คาเลา เรียนกวด
สงเสริม อาจารย/ กระบวน ทางกาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
คอรสเรียน เรียน
วิชา
การตลาด บุคลากร
การ
ภาพ
1. เพศ
0.136
0.191
0.273
0.054
0.625
0.226
0.417
2. แผนกที่เรียน
0.267
0.490
0.124
0.483
0.132
0.595
0.458
3. ประเภทโรงเรียน
0.351
0.103
0.019*
0.686
0.373
0.066
0.053
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 โดยสถิติ t-test พบวาปจจัยสวนบุคคลของนักเรียนกวดวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ดานประเภทโรงเรียนที่แตกตางกันมีความคาดหวังดานสถานที่เรียนกวดวิชาแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05
ผลการวิเ คราะหเพื่ อเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรี ยนกวดวิช าระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอการ
โรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณ จําแนกตามพฤติกรรมการเรียนกวดวิชา
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห f-test ของความคาดหวังของนักเรียนกวดวิชาที่มีตอโรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณ
จําแนกตามพฤติกรรมการเรียน
คา p-value จากสถิติ f-test
พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของ
ดาน
ดาน
ดาน
ดาน
ดานการ
ดาน
นักเรียนกวดวิชาระดับชั้น
ดานคา สถานที่
อาจารย
สภาวะ
ผลิตภัณฑ/
สงเสริม
กระบวน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เลาเรียน เรียน
/
ทาง
คอรสเรียน
การตลาด
การ
กวดวิชา
บุคลากร
กายภาพ
1. เหตุผลที่เลือกเรียนกวดวิชา
0.924
0.330 0.901
0.635
0.999 0.518 0.972
2.แหลงการรับรูขอมูลขาวสาร
0.214
0.033* 0.837
0.657
0.743 0.150 0.265
3. วันที่เลือกเรียนกวดวิชา
0.939
0.277 0.308 0.004** 0.559 0.071 0.090
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ตารางที่ 3 (ตอ) ผลการวิเคราะห f-test ของความคาดหวังของนักเรียนกวดวิชาที่มีตอโรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณ
สรณ จําแนกตามพฤติกรรมการเรียน
คา p-value จากสถิติ f-test
พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของ
ดาน
ดาน
ดาน
ดาน
ดานการ
ดาน
นักเรียนกวดวิชาระดับชั้น
ดานคา สถานที่
สภาวะ
อาจารย
ผลิตภัณฑ/
สงเสริม
กระบวน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เลาเรียน เรียน
/
ทาง
คอรสเรียน
การ
การตลาด
กวดวิชา
บุคลากร
กายภาพ
4. ชวงเวลาในการเรียนกวดวิชา
0.939
0.696 0.171
0.680
0.456 0.488 0.070
5. จํานวนวิชาที่เรียน
0.078
0.428 0.002** 0.009** 0.003** 0.01** 0.386
6. ค าใช จายโดยเฉลี่ ย ต อภาค
0.060
0.864 0.031*
0.635
0.036* 0.518 0.972
การศึกษา
** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยสถิติ f-test พบวาความคาดหวังของนักเรียนกวดวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายจําแนกตามพฤติกรรมการเรียนกวดวิชา ดานแหลงการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาที่แตกตางกันมีความ
คาดหวังในดานคาเลาเรียนตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผูตอบแบบสอบถามที่มีพฤติกรรมการเลือกวันเรียนกวดวิชา
ที่แตกตางกันมีความคาดหวังในดานการสงเสริมการตลาดตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และผูตอบแบบสอบถามที่
เลือกจํานวนวิชาที่เรียนตางกันมีความคาดหวังในทุกดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ยกเวนดานผลิตภัณฑ/คอรสเรียน
ดานคาเลาเรียน และดานสภาวะทางกายภาพ นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามที่มีคาใชจายเฉลี่ยตอภาคการศึกษาที่แตกตางกัน
มีความคาดหวังในดานสถานที่เรียนกวดวิชาและดานอาจารย/บุคลากรที่แตกตางกันทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อธิปรายและสรุปผล
จากการศึกษาความคาดหวังของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอโรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณ
สรณ ผู ศึกษาได นําแนวคิด และทฤษฎี ที่ เกี่ย วข องมาประกอบการอภิ ปราย ซึ่ งสามารถอธิ บายผลตามแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของไดดังนี้
การอภิปรายผลระดับความคาดหวังของนักเรียนกวดวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอโรงเรียนกวดวิชา
ภายในอาคารวรรณสรณ
จากผลการศึ กษาพบว า ผู ต อบแบบสอบถามส วนใหญมี ค วามคาดหวั งต อส วนประสมทางการตลาดบริ การของ
โรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณ โดยรวมอยูในระดับมากทุกปจจัย โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยไดดังนี้ ดานอาจารย/
บุคลากร ดานผลิตภัณฑ/คอรสเรียน ดานกระบวนการ ดานสภาวะทางกายภาพ ดานคาเลาเรียน ดานสถานที่เรียนกวดวิชา
และลําดั บสุดทายคือดานการสงเสริมการตลาด ซึ่ งสอดคลองกับการศึกษาของอัฐกร แผนทอง (2547) [7] ที่ไดศึกษาเรื่อง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัย ดานบุคลากร ดานผลิตภัณฑ
ดานกระบวนการ ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานราคา ดานสถานที่ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับการศึกษาของหวานซิง หลี่
(2557) [11] ที่ไดศึกษาเรื่องความคาดหวังของผูปกครองตอสวนประสมทางการตลาดบริการของโรงเรียนสอนภาษาจีนในเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัย ดานบุคลากร ดาน
กระบวนการ ดานสถานที่และชองทางจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานราคา และสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของวิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2544) [6] ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกโรงเรียน
กวดวิช าของนั กเรี ยนมั ธยมปลาย ในอํ าเภอเมื อง จั ง หวั ด เชี ย งใหม พบวาป จจัย ด านบุ ค ลากร ป จจัย ด านภาพลั กษณ ท าง
กายภาพ ปจจัยดานเนื้อหาหลักสูตร ปจจัยดานกระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาในระดับสําคัญมาก จะ
เห็นไดวา นักเรียนกวดวิชาได ใหความสําคัญกั บเรื่องของบุค ลากรหรื ออาจารยผูสอนมาเปนอันดับแรกสุด เพราะเนื่องจาก
นักเรีย นกวดวิ ชานั้ นต องการอาจารยผู สอนที่มี ความถนัด หรื อชํ านาญในการอธิบ ายใหส ามารถเข าใจได งาย หรือมี วิธีการ
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เทคนิคตางๆที่แปลกใหมจากการเรียนที่โรงเรียน จะเห็นไดวาอาจารยผูสอนนั้นเปนสวนที่สําคัญที่สุดในธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา
รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ/คอรสเรียน ดานกระบวนการ ดานสภาวะทางกายภาพ ดานคาเลาเรียน ดานสถานที่เรียนกวด
วิชา และดานการสงเสริมการตลาด จะเห็นไดวาสวนประสมทางการตลาดที่รองลงมานั้น ลวนเปนปจจัยที่มีความคลายคลึงกัน
ในธุรกิจประเภทนี้
การอภิ ปรายผลเพื่อ เปรียบเที ยบความคาดหวั งของนักเรียนกวดวิชาระดับ ชั้น มัธยมศึ กษาตอนปลายที่ มีต อ
โรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
นักเรียนกวดวิชาที่มปี ระเภทโรงเรียนแตกตางกันนั้นมีความคาดหวังตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวด
วิชาดานสถานที่เรียนกวดวิชาแตกตางกัน เนื่องจากนักเรียนกวดวิชาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล
ซึ่งมีการแขงขันกันคอนขางสูง ซึ่งการเรียนรูเปนสิ่งที่สําคัญ ดังนั้นสถานที่เรียนจึงมีความสําคัญ เพราะการเรียนรูนั้นขึ้นอยูกับ
สิ่งแวดลอมในสถานที่นั้นๆด วย เชน ความสะอาดและแสงสวางของหองเรียน ความกวางขวางสะดวกสบายของหองเรีย น
ความเหมาะสมของโตะ เกาอี้ เปนตน ความพรอมและความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการเรียน
การอภิ ปรายผลเพื่อ เปรียบเที ยบความคาดหวั งของนักเรียนกวดวิชาระดับ ชั้น มัธยมศึ กษาตอนปลายที่ มีต อ
โรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณ จําแนกตามปจจัยพฤติกรรมการเรียนกวดวิชา
นักเรียนกวดวิชาที่มแี หลงการรับรูขอมูลขาวสารที่แตกตางกันนั้นมีความคาดหวังตอสวนประสมทางการตลาดของ
โรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณ ดานคาเลาเรียนแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพาราสุมาน ไซแธมอลและ
แบรี่ [16] ที่ระบุถึงปจจัยหลักที่มีผลตอความคาดหวังของผูบริการแบงออกเปน 5 ประการ ไดแก 1.การไดรับการบอกเลา
คําแนะนําจากผูอื่น 2.ความตองการของแตละบุคคล 3.ประสบการณในอดีต 4.ขาวสารจากสื่อ และจากผูใหบริการ 5.ราคา
เนื่องจากแหลงขอมูล ที่ไดรับนั้นมีความแตกตางกันไป ทําใหข อมูล นั้นอาจจะไมถูกตอง เชน นักเรียนที่ไดรับคําแนะนําจาก
ผูปกครอง อาจจะไมทราบเรื่องของราคาคาเลาเรียนที่แทจริง เพราะผูปกครองนั้นทราบเพียงวาโรงเรียนกวดวิชานั้นดีหรือไม
ซึ่งอาจจะแตกตางจากนักเรียนที่ไดรับขอมูลขาวสารจากโฆษณาหรือแผนพับ ที่ไดทราบขอมูลที่ชัดเจนและถูกตองในดานของ
ราคาคาเลาเรียน
นักเรียนกวดวิชาที่มวี ันเรียนแตกตางกันนั้นมีความคาดหวังตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวดวิชาภายใน
อาคารวรรณสรณ ดานการส งเสริม การตลาดแตกตางกั น เนื่องจากนั กเรียนกวดวิช าส วนใหญ เรี ยนกวดวิชาในวันเสาร –
อาทิตย ซึ่งมีการจัดการสงเสริมการตลาดคอนขางนอย หรือไมมีเลย ดังนั้นนักเรียนกลุมนี้จึงมีความคาดหวังในดานการสงเสริม
การตลาดมากกวานักเรียนกวดวิชาที่เรียนในวันจันทร - ศุกร เนื่องจากเปนชวงที่มีการสงเสริมการตลาดสวนใหญ
นักเรียนกวดวิชาที่มีจํานวนวิชาเรียนแตกตางกันนั้นมีความคาดหวังตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวด
วิชาภายในอาคารวรรณสรณแตกตางกัน ดานสถานที่เรียนกวดวิชา เนื่องจากจะเห็นไดวานักเรียนที่เรียนหลายวิชานั้นใชเวลา
โดยสวนมากภายในหองเรียน ดังนั้นเรื่องของสภาพแวดลอมภายในหองเรียนจึงมีความสําคัญตอการเรียนเชนเดียวกัน ไมวาจะ
เปนความสะอาด แสงสวางที่เหมาะตอสายตา ความกวางขวางของหองเรียน หรือความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณ เชน โตะ
เกาอี้ คอมพิวเตอร
นักเรียนกวดวิชาที่มีจํานวนวิชาเรียนแตกตางกันนั้นมีความคาดหวังตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวด
วิชาภายในอาคารวรรณสรณแตกตางกัน ดานการสงเสริมการตลาด เนื่องจากนักเรียนที่เรียนหลายวิชามีความคาดหวัง ตอ
โรงเรียนกวดวิชาในดานราคาสวนลดคาเลาเรียนที่ถูกลง เชน นักเรียนที่เรียนกวดวิชาจํานวน 4 วิชา ยอมมีความคาดหวังใน
สวนลดคาเลาเรียนที่ถูกกวานักเรียนที่เรียนกวดวิชาจํานวน 2 วิชา
นักเรียนกวดวิชาที่มีจํานวนวิชาเรียนแตกตางกันนั้นมีความคาดหวังตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวด
วิชาภายในอาคารวรรณสรณแตกตางกัน ดานอาจารย/บุคลากร เนื่องจากนักเรียนกวดวิชานั้นเรียนในหลายชวงเวลา ทําใหมี
ความคาดหวังในคุณภาพการสอนทีม่ ีมาตรฐานของอาจารยในทุกชวงเวลา
นักเรียนกวดวิชาที่มีจํานวนวิชาเรียนแตกตางกันนั้นมีความคาดหวังตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวด
วิชาภายในอาคารวรรณสรณแตกตางกัน ดานกระบวนการ เนื่องจากนักเรียนที่เรียนหลายวิชาอาจจะลาจากการเรียนตั้งแต
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ชวงเชา ดังนั้นจึงมีความคาดหวังในกระบวนการสอนของอาจารยที่สามารถเขาใจไดงาย เนื่อหามีความกระชับจับใจความได
งายไมยืดยาวจนเกินไป
นักเรียนกวดวิชาที่มคี าใชจายโดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษาแตกตางกันนั้นมีความคาดหวังตอสวนประสมทางการตลาด
ของโรงเรียนกวดวิชาภายในอาคารวรรณสรณแตกตางกัน ดานสถานที่เรียนกวดวิชา และดานอาจารย/บุคลากร ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของพาราสุมาน ไซแธมอลและแบรี่ [16] ที่ระบุถึงปจจัยหลักที่มีผลตอความคาดหวังของผูบริการแบงออกเปน 5
ประการ ไดแ ก 1.การได รับ การบอกเลา คํ าแนะนํ าจากผู อื่น 2.ความต องการของแตล ะบุค คล 3.ประสบการณใ นอดีต 4.
ขาวสารจากสื่อ และจากผูใหบริการ 5.ราคา ทั้งนีน้ ักเรียนที่มีคาใชจายในการเรียนกวดวิชาสูงนั้น ยอมมีความคาดหวังที่สูงขึ้น
ซึ่งอาจจะแตกตางกับความคาดหวังของนักเรียนที่มีคาใชจายในการเรียนกวดวิชานอยกวา โดยเฉพาะในดานอาจารย/บุคลากร
และดานสถานที่เรียน เนื่องจากนักเรียนที่มีคาใชจายในการเรียนกวดวิชาสูงนั้น ยอมตองการสิ่งที่ดีที่สุดใหคุมคากับคาใชจายที่
เสียไป ซึ่งสถานที่หรื อบรรยากาศในหองเรียนนั้นก็มีความสําคัญไมวาจะเปนความสะอาด แสงสวาง ความพรอมและความ
ทันสมัยของเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใช โดยเฉพาะดานอาจารย/บุคลากร ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจเรียนกวด
วิชา ดังนั้นจึงตองการอาจารยที่มีความรู ความชํานาญ มีวิธีการสอนหรืออธิบายที่ทําใหเขาใจไดงาย ที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของตนเองได
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปปรับใชตามแผนการตลาด 7Ps ดังตอไปนี้
1. ดานผลิตภัณฑ/คอรสเรียน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวังมากที่สุดในเรื่องมาตรฐานการสอน
ที่มีคุณภาพ และคาดหวังนอยที่สุดในเรื่องความเหมาะสมของจํานวนผูเรียนตอหอง ดังนั้นควรจัดใหผูเรียนมีจํานวนเหมาะสม
กับขนาดของหองเรียน เพื่อมาตรฐานการสอนที่มีคุณภาพ
2. ดานคาเลาเรียน พบวาผูต อบแบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวังมากที่สุดในเรื่องคาเลาเรียนมีความเหมาะสม
กับคุณภาพการสอน และคาดหวังนอยที่สุดในเรื่องการผอนชําระคาเลาเรียนได ดังนั้น ควรมีการปรับคุณภาพของการสอนให
เทียบเทากับราคาคาเลาเรียน ซึ่งสามารถผอนชําระเปนงวดได
3. ดานสถานที่เรียนกวดวิชา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวังมากที่สุดในเรื่องความพรอมและ
ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน ดังนั้นควรมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเครื่องมือ และ
อุปกรณที่ใชใหมีความพรอมในการใชงาน และควรนําเทคโนโลยีใหมๆมาใช เนื่องจากในปจจุบัน เด็กนักเรียนสวนใหญเติบโต
มาพรอมกับเทคโนโลยี
4. ดานการส งเสริม การตลาด พบวา ผูต อบแบบสอบถามส วนใหญ มีค วามคาดหวั งมากที่ สุด ในเรื่องส วนลดพิ เศษ
สําหรับนักเรียนที่เรียนหลายหลักสูตร และคาดหวังนอยสุดในเรื่องการรับรองผลการเรียน ดังนั้นควรมีสวนลดพิเศษสําหรับ
นักเรียนที่เรียนหลายวิชา และการรับรองผลการเรียนสําหรับหลักสูตรที่มีราคาคอนขางสูง เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจของ
นักเรียนโดยมีราคาเปนแรงกระตุน
5. ดานอาจารย/บุคลากร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวังมากที่สุดในเรื่องอาจารยผูสอนมีความรู
ความชํ านาญ มีวิธีการอธิบายที่เขาใจงาย และคาดหวั งนอยสุ ดในเรื่ องการบริการที่ดีขึ้นของเจ าหนาที่ ในโรงเรียนกวดวิช า
ดังนั้นอาจารยผูสอนควรเปนอาจารยที่มีประสบการณและมีความถนัดเฉพาะดาน เพราะจะทําใหสามารถอธิบายใหนักเรียน
เขาใจไดงายขึน้ และควรมีการฝกอบรมใหความรูกับเจาหนาที่เรื่องของการบริการใหมากขึ้น
6. ดานกระบวนการ พบวาผูต อบแบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวังมากที่ สุด ในเรื่องตารางเรีย นและเวลาที่
ชัดเจน และคาดหวังนอยสุดในเรื่องขั้นตอนการใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นควรมีการชี้แจงเรื่องวันเวลากําหนดการตาราง
เรียนที่ชัดเจนและรวดเร็ว
7. ดานสภาวะทางกายภาพ พบวาผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีค วามคาดหวังมากที่สุด ในเรื่องสภาพแวดลอม
โดยทั่วไปเหมาะสมตอบรรยากาศการเรียน และคาดหวังนอยสุดในเรื่องจุดใหบริการสําหรับนักเรียนกวดวิชาเมื่อเกิดปญหา
ตางๆ ดังนั้นควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบใหสวยงาม สะอาดเรียบรอยโดยเฉพาะภายในอาคารเรียนควรมีความสะอาด
บรรยากาศอบอุน เอื้ออํานวยตอการเรียนรู สําหรับจุดใหบริการสําหรับนักเรียนกวดวิชาควรจัดใหอยูในที่ที่สามารถพบเจอได
งาย
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บทคัดยอ
วาน คือที่คนไทยโดยทั่วไปเขาใจวาเปนตนไมที่มีคุณสมบัติพิเศษแตกตางจากตนไมอื่นๆ เปนพฤกษศาสตรพื้นบานที่
มีความเฉพาะตัวสําหรับวัฒนธรรมไทยโดยทั่วไปแลววานจะถูกเขาใจในสองลักษณะใหญๆคือ พืชที่มีสรรพคุณเปนยารักษาโรค
หรืออีกนัยหนึ่งจะหมายถึงพืชที่มีสมบัติในทางไสยศาสตรไมวาจะเปน อยูยงคงกระพัน เมตตามหานิยม ทวาในความหมาย
อยางเปนทางการ วาน กลับไมมีการนิยามอยางชัดเจน ไมวาจะเปนในตําราวานเองหรือในพจนานุกรม งานวิจัยชิ้นนี้มี
วัตถุประสงคที่ตองการหาความหมายและการเปลี่ยนแปลงความหมายของพืชที่เรียกวา วาน และการหาความหมายดั้งเดิมของ
สิ่งที่เรียกวา ยา โดยการศึกษาจากเอกสารชั้นตนคือตําราวานเปนตัวขับเคลื่อนหลัก (key tracer) ประกอบกับเอกสาร
ขางเคียงในชวงเวลาเดียวกันดวยวิธีวิทยาแบบสาแหรก (Genealogy)ไดแก ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานการสาธารณสุข
รวมถึงตํารายา อาจกลาวไดวาผลที่ไดจากงานชิ้นนี้นอกจากจะเปนการอธิบายสภาพสังคมโดยใชวานเปนตัวขับเคลื่อนหลักผล
สุดทายยังสามารถไดผลลัพทในทางนิรุกติศาสตรของคําที่ยังมีความหมายกํากวมนี้ดวย จากการศึกษาจากเอกสารทั้งในดาน
ความหมาย เนื้อหา และขนบในการเขียนเอกสารตางๆนั้น สามารถสรุปไดวา วาน คือ พืชที่มีสรรพคุณเปนยา หากแต
ความหมายของ ยา ในอดีตนั้น กินความลึกซึ้งถึงสิ่งที่ใชสําหรับตอสูก ับสิ่งคุกคามในชีวิตประจําวันอันไดแก โรค-ภัย-ไข-เจ็บ
หาไดเปนสิ่งที่ใชเพียงรักษาโรคดังในปจจุบันไมและในสวนของสรรพคุณความเปนยานั้น แมวาวานจะมีมากกวาพืชชนิดอื่นๆ
หากแตมีปรากฎวานในรายการเภสัชธาตุนอยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่อางในตําราวาน ทั้งนี้เนือ่ งจากแมจะมีสรรพคุณมากพอ
สําหรับชาวบานที่หางไกลศูนยกลางอํานาจ แตไมเพียงพอเมื่อจะตองถูกเปรียบกับเภสัชธาตุจากทั่วขอบขัณฑสีมา
คําสําคัญ: วาน, ยา, สาธารณสุขไทย
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Waan in the Health System of Thailand
Abstract
Among Thai people, Waan was generally perceived that a herb with special properties, Unlike a
typical trees. Ethnobotany, a Cultural identity, in Thailand is generally understood in two ways, plants for
a medicinal treatment or plants with supernaturality like a Iron-skined or charismatics being. but the official meaning is that there are no clearly defined. Whether in Waan’s textbooks itself or in the dictionary.
This research is aimed to explore the meaning and transformation of Waan andDrug by mean of documentary research by Waan’s textbook as the key tracer. Genealogy using the contemporary documents
was used to bea main methodology, including the political, economic, public health, and the medical
textbooks. It can be said that the results from this work will help to explain the society by Waan as a centred. furthermore the final result could even made the etymology of the words, Waan and drug, becomeexplicitly too. The study documents from both the content and the tradition of writing suchtextbooks.
It can be concluded that it is a plant with medicinal properties. But the meaning of the drug in the past
covered the profundity of what used to negotiate everyday threats such Disease-Scare-Fever-Pain that did
not mean the only curling like a currently does. The medicinal properties of Waan,Even though, is more
than other plants,but not enough to be comparable to the other pharmaceutical elements from across
the Kingdom.
keywords: Waan, Drug, Thai health system
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บทนํา
ธรรมชาติรอบตัวที่สัมพันธกับมนุษยมากที่สุดคือพืช จําเปนมากที่สุดก็คือพืช เราสามารถงดกินเนื้อสัตวไดแตไม
สามารถงดกินพืชได วาน คือพฤกษศาสตรพื้นบานที่สําคัญชนิดหนึ่งของสังคมไทยที่ปรากฏอยางชัดเจนไมต่ํากวา 300 ปอยาง
นอยที่สุดคือปรากฏหลักฐานในตําราพระโอสถพระนารายณ แมวาการรับรูและเขาใจวานในปจจุบันอาจตางจาก ณ จุดแรกที่
วานเกิดขึ้นมา ทวาไมสามารถปฏิเสธถึงความสําคัญของวานในการชวยยึดโยงคนเขากับพันธุไมตางๆได, ในกลุมพืชวงศขิง
(Zingiberaceae) คงไมแปลกหากคนไทยที่เลนวานจะรูจักและสามารถจําแนกพืชวงศนี้ไดถึงกวา 50 ชนิด หรือวงศบอน
(Araceae) คนไทยก็จําแนกผานความรูเรื่องวานไดไมนอยกวาวงศขิงเชนกัน กลาวอีกนัยหนึ่งความรูเรื่องวานคือสิ่งที่นําพาให
เกิดจากจําแนกไมแตกตางจากวิชาพฤกษศาสตรแตอยางใด หากแตใชคนละวิธีคนละหลักเกณฑเทานั้น ซึ่งคงไมผิดหากจะ
เรียกวาความรูเรื่องวานคือสิ่งที่ยึดโยงคนไทยเขากับพืชหลายๆวงศโดยไมรูตัว ไมวาจะวงศขิง (Zingiberaceae) วงศบอน
(Araceae) หรือวงศอื่นๆเชนวานสี่ทิศ (Amaryllidaceae)
จากการสืบคนจํานวนงานวิจัยเบือ้ งตนจากฐานขอมูล โครงการเครือขายหองสมุดแหงประเทศไทย โดย สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (http://tdc.thailis.or.th) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ดวยคําคน “วาน” ในเอกสารทุกชนิด
และทุกหนวยงาน ผลคือไดงานวิจัยทั้งหมดเพียง 260 งาน และในนี้เปนงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการแพทย 10 งาน จากวาน 4
ชนิด คือ วานชักมดลูก วานหางจรเข วานน้ํา พญาวานร (ฮวานง็อก) ในขณะที่คนหาดวยคําวา “ยา” ในทุกชนิดเอกสารและ
หนวยงาน ไดจํานวนถึง 73,829 งานวิจัย จํานวนวานที่ใชทางยาถือเปนรอยละ 0.013 ของงานวิจัยที่เกี่ยวกับยา
เมื่อเปดตําราจะพบวานมากมายที่อางวามีสรรพคุณทางการรักษา หากแตมีวานเพียงไมกี่ชนิดที่เปนที่ยอมรับจาก
ทางการแพทยสมัยใหม เชน วานหางจรเข วานชักมดลูก วานมหากาฬ ฯลฯ ซึ่งนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนวานที่มีมากกวา
400ชื่อในปจจุบัน อะไรคือสาเหตุของการไมปรากฏในตํารับยาของวาน ซึ่งไมเพียงแตในปจจุบันเทานั้นในตําราพระโอสถพระ
นารายณมีวานปรากฏในการเขายาเพียง 10ชื่อ โดยมีชื่ออื่นบางชื่อที่ในตําราฯไมไดเรียกชื่อวาวาน แตวาในปจจุบันเรียกวาวาน
ไปแลวก็มี ประเด็นนี้จึงถือเปนประเด็นแกนกลางที่เปนที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อที่จะคนหาการเคลื่อนยายความหมายของวาน
ยาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
วาน...พูดไมไดวาไมรูจัก พูดไมชัดไดวาเขาใจ
ความหมายของสิ่งที่เรียกวา วานคือสิ่งที่กํากวมนาสงสัย ไมมีการนิยามใดๆที่สามารถทําใหทุกคนที่เกี่ยวของกับวาน
ยอมรับไดตรงกันทั้งหมด แมจากสื่งที่เก็บความหมายของคําอยาง พจนานุกรม ก็ยังใหความหมายไดเพียงวา “พืชมีหัวบาง ไม
มีหัวบาง” ซึ่งไรความหมายอยางสิ้นเชิงในการทําความเขาใจกับคําวา “วาน”
แมในชีวิตจริงพืชบางชนิดจะมีคําวาวานเปนสวนหนึ่งของชื่อชนิดที่แยกกันไมออก เชน วานสี่ทิศ ไมมีใครเรียกตนสี่
ทิศ หรือวานหางจระเข ที่ไมมีใครเรียกวาตนหางจระเขโดดๆ หรือวานนางคํา ที่ไมเคยมีใครเรียกวาตนนางคํา ทวากลับมีพืชอีก
หลายชนิดที่สามารถมีทั้งชื่อที่มีคําวาวานนําหนาและไมมี เชน วานสบูเหล็ก บางคนก็วา บอนสบูเหล็ก หรือสบูเหล็ก หรือวาน
ทิพยเนตร วานพญามือเหล็ก วานสาวหลง วานเสนหจันทนขาว ที่เรียกโดยไมมีคําวาวานนําหนาไดวา ทิพยเนตร พญามือเหล็ก
สาวหลง เสนหจันทนขาว โดยไมเสียความหมายและไมทําใหเขาใจผิดฝาผิดตัว
จากตําราวานแมวาวานหลายชนิดนับรอยจะอางสรรพคุณวาเปนยา แตในทางวิชาการกลับไมมีพื้นที่ของวานในตํารา
ยา เปนเหตุใหงานชิ้นนี้สนใจที่จะอธิบายความเปนไปรวมถึงมูลเหตุแหงการลักลั่นของวานและยาผานตําราและเอกสารทาง
ประวัติศาสตรเพื่อเปนจุดเริ่มตนแหงพรมแดนความรูเรื่องวานตอไป
พรมแดนความรูเรื่องวาน แดนสนธยาทางพฤกษศาสตร
องคความรูเรื่องวานถูกอางผานแหลงอางอิงในสองลักษณะไดแก แหลงอางอิงที่เปนลายลักษณอักษร เชน ตําราบาง
เอกสารบาง และแหลงอางอิงที่ไมเปนลายลักษณอักษร ก็คือ ตัวบุคคล ที่วาสืบทอดมาบาง ที่วาศึกษามาบาง ที่วาเคยพบเคย
เห็นเคยไดยินมาบาง ปญหาในหมูผูรักวานปรากฏออกมาจากการถกเถียงใน 2ลักษณะใหญๆ ไดแก อะไรคือวานและอะไรไม
จัดเปนวาน เนื่องจากแหลงที่มาคนละแหลงถือตําราหรืออางอาจารยคนละชุด และถัดมาคือวานตัวนี้หมายถึงพืชตนไหนกันแน
ดวยเหตุผลเดียวกัน
อะไรคือวาน? ในความหมายแคบคําถามนี้ไมสามารถหาคําตอบที่เปนกลางๆได แมกระทั่งสิ่งที่เรียกวา พจนานุกรม
ที่ถือเปนขอยุติในการแปลความยังใหคําตอบไดเพียงวา วาน คือ พืชที่มีหัวบางและไมมีหัวบาง สวนในความหมายกวางถาถาม
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วาวานคืออะไร ก็ตอบไดวาวานคือพืชที่คนเรียกวาวาน ซึ่งคนคนนั้นจะนานับถือหรือตําราเลมนั้นจะนาเชื่อถือหรือไมก็สุด
แลวแตจะพิจารณากันไป
วานนี้คือตนไหน? วานเสนหจันทรทอง ลักษณะ หัวเหมือนเปราะ ใบเหมือนกุยชาย กลิ่นหอมแรงทาหลังมือทะลุ
หนามือ ในกลุมผูที่คุนเคยกับพืชหรือนักพฤกษศาสตรจะรูวาลักษณะพืชที่หัวเหมือนเปราะมักจะมีใบกวางแนบพื้น หรือใบตั้ง
เชนกลุมเปราะนอย แตไมมีชนิดไหนที่มีใบเหมือนกุยชายที่ลักษณะใบเรียวๆ หรือหากมองที่ใบเปนหลัก พืชที่ใบเรียวเปนเสน
มักจะเปนหัวแบบหัวหอม หรือเปนเหงาแบบวานน้ําเล็ก ไมไดเปนหัวเปนขอๆแบบเปราะ เนื่องจากไมลงตัวทั้งใบและหัวเมื่อ
จะตองชี้ชัดไปวา เสนหจันทนทอง คือตนไหนจึงมีคนอยูสองกลุมคือ กลุมที่ยึดหัวแบบเปราะเปนหลักแลวหาตนที่ใบหอม จึงได
เปราะหอมมาเปน เสนหจันทนทอง และอีกกลุมคือยึดลักษณะของใบเปนหลัก
นิยามศัพทเฉพาะ
วาน กลุมพืชที่คนเชื่อวามีสรรพคุณตางๆ ทั้งดานอยูยงคงกระพัน, บรรเทาโรคภัยไขเจ็บ, เมตตามหานิยม, คุมครอง
ปองกันภยันตรายตางๆ มีปรากฏในตํารายาและตําราวาน แตไมมีคํานิยามที่แนนอน
ระบบสุขภาพ ระบบในการดูแลรักษาสุขภาพของคน

วัตถุประสงคงานวิจัย
ตองการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายของพืชที่เรียกวาวานและความหมายของคําวายาบนโลกทัศนของคนไทย
วามีการเปลี่ยนแปลง-คลี่คลายมากขึ้นหรือลดลงอยางไรในชวงที่ปรากฎหลักฐานเปนลายลักษณอักษรคือราวปพุทธศักราช
2202จนถึงเอกสารในปจจุบัน โดยหวังผลใหเปนงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ที่จะทําใหเขาใจวานไดชัดเจนขึ้น และ
สามารถนําความเขาใจไปใชประโยชน ไมวาจะดานการศึกษา หรือดานเศรษฐกิจ เชน การออกผลิตภัณฑตอไป นอกจากนี้
หลังจากงานวิจัยลุลวงคาดวาจะไดสิ่งตางๆดังตอไปนี้
1. ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําวายา (เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับวาน)
2. ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําวาวาน

ระเบียบวิธีวิจัย
สิ่งแว
ดลอ

ความห
มาย
สังคม

ของ ”

แผนภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สรรพ
คุณ
ของ

ดวยมุมมองทางมานุษยวิทยาการแพทย งานวิจัยชิ้นนี้จึงเลือกที่จะมองและวิเคราะห วาน และ ยา ในฐานะหนวย
ทางวัฒนธรรม มากกวาเปนหนวยทางชีววิทยา โดยการบรรยายปรากฎการที่พบและพยายามทําความเขาใจจนถึงวิพากษ
เพื่อใหเห็นที่มาของเหตุและปจจัย โดยมีกรอบแนวคิดทางการวิจัยคือความหมายของวานมีการเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทของ
สิ่งที่ใชในการดูแลสุขภาพภายในเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เชน ระบบการดูแลสุขภาพ กระบวนการจัดการสาธารณสุขภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจที่มีผลตอ
การประกอบอาชีพ เปนตน
2. ปจจัยดานสังคม เชน การสรางตัวตนผานการบริโภค เปนการสรางพื้นที่และตําแหนงของปจเจกในสังคม สงผล
โดยตรงตอการเลือกเขารับการดูแลสุขภาพของคน
3. ปจจัยดานตัววาน ไมวาจะเปนเรื่องของสรรพคุณ ความยากงายในการไดมา การวินิจฉัย และการปลูก
เครื่องมือ

คําถามหลักในงานนี้เปนเรื่องความความเชื่อหรือการรับรูของคนที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการระบบสาธารณสุข
ใหกับประชาชน เครื่องมือที่ใชในงานชิ้นนี้คือกรอบแนวคิดในการมองการจัดการสาธารณสุขของรัฐ และกรอบแนวคิดในการ
เลือกเขารับบริการสาธารณสุขของประชาชนดังนี้
1. วิธีการศึกษาประวัติศาสตรแบบสาแหรก (Genealogy) ดวยเหตุผลทางดานญาณวิทยา เนื่องจากงานชิ้นนี้เปน
การศึกษายอนไปในอดีตเพื่อคนหาคําตอบ จึงหลีกเลี่ยงวิธีวิทยาแบบวิทยาแบบประวัติศาสตรไดยาก ในงานชิ้นนี้เลือกใชวิธี
แบบ genealogy ในหลายเหตุผลซึ่งไมสอดคลองกับวิธีวิทยาแบบประวัติศาสตรทั่วไป หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการศึกษา
ประวัติศาสตรแบบ Hegelian ในสองสามประเด็นคือ ผูวิจัยไมเชื่อวาประวัติศาสตรเดินไปในลักษณะเขาสูจุดหมายบางสิ่ง
(Teleology) ไมไดเดินไปในทิศทางที่เรียกวาดีขึ้นหรือแยลง หากแตเปนเพียงการเปลี่ยนแปลงที่โตตอบกับเงื่อนไขรอบดาน
เทานั้น มากกวานั้นเงื่อนไขที่วาตั้งอยูบนการรับรูของผูรับ ซึ่งอาจหมายถึงการไดรับอิทธิพลจากวาทกรรมชุดแลวชุดเลา การ
เปลี่ยนแปลงจึงไมไดเปนไปในลักษณะตอเนื่อง คอยเปนคอยไป เรียบเนียน หากแตเปนการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันควัน การ
เปลี่ยนแปลงของวานแตละประเด็น เกิดบนชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจจะสงผลหรือไมสงผลมาจากอดีต หรือไปยังอนาคต
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นเปนเพียงผลจากปะทะของวาทกรรมชุดตางๆที่สงผลซึ่งกันและกัน หนวยวิเคราะหจึงอยูท ี่การศึกษาวา
วาทกรรมนั้นผลิตขึ้นมาอยางไร และคงอยูอยางไร
2. แนวคิดรัฐเวชกรรม ของ ทวีศักดิ์ เผือกสม เพื่อใชอธิบายวัตถุประสงคในการจัดสาธารณสุขของรัฐ วามีจุดประสงคใน
การเขามามีอํานาจในรางกายของพลเมือง และการเลือกระบบสาธารณะสุขแบบ BioMedical มาใชนั้น ชวยในการเขาควบคุม
โดยการตัดวงจรของการพึ่งพาตนเองของพลเมืองลงไปจนตองเขาหาระบบสาธารณะสุขของรัฐไดอยางไร
3. แนวคิด Hierarchical Needs ของ Abraham Maslow เพื่ออธิบายกลไกในการตัดสินใจเลือกเขารับบริการ
สาธารณะสุขของประชาชน การตัดสินใจเลือกเขารับบริการใดๆไมไดมีปจจัยเพียงเพื่อการหายจากโรคเทานั้น หากแตมี
จุดประสงครองเพื่อ “แสดงตัวตน” หรือ “เลือกขาง” ของผูเขารับการรักษาอีกดวย
4. แนวคิด Time and the Other เพื่อใชเปนกรอบในการมองและอธิบายในประเด็นความสัมพันธของคนในสังคมที่
เกิดขึ้นจากการรับการรักษาในระบบสาธารณะสุขแบบตางๆ การแบงแยกระบบการแพทยเปน “ยุคปจจุบัน” นั้นมีนัยยะของ
การกดทับทางสังคมโดยการผลักใหอีกระบบกลาย “เปนอื่น” รวมถึงการกีดกันใหความรูอีกชนิดหนึ่งกลายเปนของเฉพาะ
สําหรับคนอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งในที่นี้หมายถึงคนชายขอบ
4. ผูวิจัย ทําหนาที่ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อสังเคราะหหาความเชื่อมโยงของปจจัยตางๆบนกรอบความคิดที่กําหนดไว
การกําหนดกลุมประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง
จากกรอบแนวคิด จะพบวามีตัวเอกสารอางอิงเกี่ยวกับวานหรือเรียกวาตําราวาน/กบิลวานเปนตัวขับเคลื่อนงานวิจัย
โดยจะศึกษาวานในตํารายาและยาในตําราวานเพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยตําราวานจะเลือกจากตําราหลักที่ใช
อางอิงในหมูนักเลนวาน โดยไมใหความสําคัญกับตําราที่มีเนื้อหาเปนการคัดลอกของเกามารวมเลมใหมหรือไมก็เปนการอางอิง
เลมเกา สรุปประชากรดังนี้
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รายชื่อเอกสารหลัก (ตําราวาน)
1. ลักษณะวาน (พ.ศ. 2473) โดยนายชิตร วัฒนะ
2. ตําหรับกระบิลวาน (พ.ศ. 2475) โดย หลวงประพัฒสรรพากร (กิมฮวด กาญจนโภคิน)
3. ตําราพันธุวานยา 108 (พ.ศ. 2480) โดย ศ.ส.
4. คูมือนักเลนวาน (พ.ศ. 2480) โดย ล.มหาจันทร
5. ตําหรับสรรพคุณยาไทย (พ.ศ. 2484) โดย ไพฑูรย ศรีเพ็ญ
6. ตําราดูวานและพระเครื่องพระบรมธาตุ (พ.ศ. 2503) โดย ชัยมงคล อุดมทรัพย (โหรญาณโชติ)
7. ตํารากบิลวาน (พ.ศ. 2504) โดย พยอม วิไลรัตน
8. ตําราปลูกและดูลักษณะวาน (พ.ศ. 2505) โดย อุตะมะ สิริจิตโต
9. ตําราวานวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ (พ.ศ. 2506) โดย อ.ชั้น หาวิธี
10. ตําราวานกับคุณลักษณะ (พ.ศ. 2506) ของสมาคมพฤกษชาติแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ โดย นายเลื่อน
กัณหะกาญจนะ
11. ตํารากบิลวานฉบับสมบูรณ (พ.ศ. 2508) โดย ร.ต. สวิง กวีสุทธิ์ ร.น.
12. กบิลวาน 108 (พ.ศ. 2516) โดย สมาน คัมภีร และทัศนา ทัศนมิตร
13. อภินิหารวานศักดิ์สิทธิ์ เลม 1-2 (พ.ศ. 2521) โดย เชษฐา พยากรณ
14. ตะลุยดงวาน เลม 1-2 (พ.ศ. 2522) โดย เชษฐา พยากรณ
15. สารพัดวาน? เลม 1-2 (พ.ศ. 2523) โดย แสวง เพชรศิริ
16. สารานุกรมวานไทย (พ.ศ. 2523) โดย ทัศนา ทัศนมิตร และ ดํารงคศักดิ์ นาคนิยม
17. 108วานมหัศจรรย เลม 1-3 (พ.ศ. 2522-2524) โดย เชษฐา พยากรณ, ส.เปลี่ยนศรี, และ อุทัย ธานี ตามลําดับ
18. ชุมนุมวานยาและไมมงคล (พ.ศ. 2524) โดย รังวานปากชอง
19. คัมภีรวานและไมมงคล (พ.ศ. 2524) โดย สนั่น ทวีสมบัติ
20. คูมือดูวาน (พ.ศ. 2525) โดย โอภาส ขอบเขตต
21. หนังสือภาพวานยาไมประดับ (พ.ศ. 2525) โดย คงคา ธนาคม
22. ตําราวานตระกูลกวักแมทองใบ (พ.ศ. 2525) โดย พ.ต.ต. เกรียงศักดิ์ สุริโย, ร.ต.อ. พิภพ เหลาสินชัย และคณะ
23. วาน สมุนไพร ไมมงคล (พ.ศ. 2551) โดย ณรงคศักดิ์ คานอธรรม
รายชื่อเอกสารรอง (ตํารายา)
1. ตําราพระโอสถพระนารายณ (พ.ศ. 2202)
2. แพทยศาสตรสงเคราะห (พ.ศ. 2452) โดยพระยาพิศนุประสาทเวช (คง ถาวรเวช)
3. แพทยตําบล (พ.ศ. 2464) โดยพระยาแพทยพงศา วิศุทธาธิบดี (สุน สุนทรเวช)
การวิเคราะหขอมูล
จากเอกสารจะทําการพิจารณาใน 2สวนหลัก คือ 1) ขนบในการเขียน ซึ่งประกอบไปดวย องคประกอบ ลักษณะการ
บรรยาย และ 2) เนื้อหาของการกลาวถึงตัววาน นํามาเรียงตามลําดับเวลา เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงการรับรูของสังคมตอ
ตัววานวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
หลังจากที่ไดผลวิจัยแลว เพื่อตรวจสอบอคติที่เกิดจากผูวิจัยในงาน จะจัดใหมีการสนทนากลุม (focused group)
โดยเลือกตัวแทนกลุมตางๆที่เกี่ยวของดังตอไปนี้มาทําการเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในตัวงานวิจัย โดยตัวแทนประกอบไป
ดวย
หัวขอที่ตรวจสอบ
กลุมตัวอยาง
หมายเหตุ
ความหมายของวาน

ผูเลนวาน
ผูขายวาน
ผูที่เก็บวานมาขาย

เลือกจากหนวยธุรกิจที่ครอบคลุม
วงจรการซื้อขายวาน

การวิเคระหบริบท

องคกรดูแลเรื่องแพทยแผนไทย

เลือกใหครอบคลุมบริบทที่ศึกษา
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หัวขอที่ตรวจสอบ
วิธีวิทยา

กลุมตัวอยาง
นักมานุษยวิทยาการแพทย
นักประวัติศาสตร

หมายเหตุ
วิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาและประวัติ
ศาสคร

ตารางที่ 1: หัวขอสําหรับตรวจสอบผลการวิจัย
 ผูเลนวาน (ความหมายของวาน)
 ผูขายวาน (ความหมายของวาน)
 ผูที่เก็บวานจากปามาขาย (ความหมายของวาน)
 องคกรดูแลเรื่องแพทยแผนไทย (การวิเคราะหบริบท)
 นักมานุษยวิทยาการแพทย (การวิเคราะหบริบท/ วิธีวิทยา)
 นักประวัติศาสตร (การวิเคราะหบริบท/ วิธีวิทยาทางประวัติศาสตร)
การนําเสนอ
การนําเสนอจะเปนแบบพรรณาวิเคราะห (Descriptive Analysis) ที่นําเสนอขอสรุปตางๆที่ไดจากการศึกษาเพื่อ
เปนการอธิบายประเด็นใจกลางของงานวิจัย

ผลการวิจัย
พลวัตรความเปนวาน
ผูที่ไดศึกษาตําราวานอยางจริงจังและเรียบเรียงเปนคนแรกคือ วิชัย อภัยสุวรรณ ผานงานเขียนในหนังสือชุด
ธรรมชาติศึกษา งานเขียนชิ้นนี้ถือเปนเอกสารที่มีการอางซ้ําอยางแพรหลาย แมไมไดแสดงการอางอิงอยางชัดเจนแตพบวาจุด
ที่ผิดพลาดในงานชิ้นนี้ยังคงปรากฏอยูในงานที่นํามาใชเปนขอมูล ไมวาจะเปนเรื่องจํานวนชื่อวานที่พบในตําราแพทยศาสตร
สงเคราะห วามี 5ชื่อ แตจากการสอบทานหลักฐานพบวามี 10ชื่อ และชื่อผูแตงคือพระยาพิศนุประสาทเวช ที่เขียนตกเปน
พระยาพิศประสาทเวช โดยไดแบงตําราวานออกเปน 3ชวง ไดแก ตําราวานยุคแรก, ยุคใหม, ยุคปจจุบัน ในที่นี้จะขอแบงชวง
ของตําราเปน 5ชวง ดังนี้ ชวงแรก พ.ศ. 2473-2484ทั้งหมด 12ป 5ฉบับ, ชวงที่ 2พ.ศ. 2503-2506ทั้งหมด 6ป 5ฉบับ, ชวงที่
3พ.ศ. 2508-2516ทั้งหมด 9ป 2ฉบับ, ชวงที่ 4เปนชวงสูงสุดของวงการวาน พ.ศ. 2516-2525ทั้งหมด 6ป 13ฉบับ, และชวง
สุดทายคือหลังจาก พ.ศ. 2541เปนตนมา
1) ตําราชวงแรก พ.ศ. 2473-2484
ระยะเวลา 12ป จํานวน 5ฉบับ ชวงนี้เปนชวงการกอตัวของวานที่แยกออกมาจากยา ลักษณะการบรรยายจะเปน
เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และธรรมเนียมปฏิบัติในการขุดหรือปลูก รวมถึงการบรรยายลักษณะอยางพอสังเขป เขาใจวาในสมัย
นั้นความสับสนของตนไมยังไมชัดเจนเนื่องจากยังรูจักกันไมมาก การบรรยายแบบละเอียดมากๆจึงไมจําเปน อีกประเด็นในการ
แยกกลุมนี้ออกมาเปนชวงแรกคือชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน
(1)
ฉบับแรกคือ ลักษณะวาน (พ.ศ. 2473) โดยนายชิตร วัฒนะ
ในคํานําเลมนี้ นายเสถียร นุตยางกูร ไดกลาววาผูเขียนไดเรียบเรียงจากตําราของเกา ในเนื้อหามีการกลาวถึง
กําเนิดของวานวามาจาก และในการเขียนเลมนี้เปนการบรรยายลักษณะของตนวานเปนครั้งแรกซึ่งตางจากตํารา
ยาที่มุงแจงดานองคประกอบของตัวยาในการเขายาตํารับเปนสําคัญ เปนไปไดวากอนเลมนี้ไดมีการ “เลนวาน”
ในลักษณะของสรรพคุณตามที่ตําราไดรวบรวมไวเปนเวลาหนึ่งแลว อีกทั้งจํานวนการพิมพถึง 1,000เลม ในสมัยที่
จํานวนประชากรนอยกวาปจจุบัน 1เทา เขาใจวาการเลนวานจะแพรหลายพอสมควร ณ เวลานั้น ฉบับนี้มีการ
กลาวถึงวานทั้งหมด 41ชื่อ สรรพคุณสวนใหญเปนดานเมตตาและแคลวคลาดเปนสวนใหญ รวมถึงคําวากายสิทธิ์
ที่ไมไดระบุไววาเปนอยางไร และวานที่มีการกลาวสรรพคุณเปนยามีชนิดเดียวคือ วานพญานก
(2)
ฉบับที่สอง ตําหรับกระบิลวาน (พ.ศ. 2475) โดย หลวงประพัฒสรรพากร (กิมฮวด กาญจนโภคิน)
เปนหนังสืองานศพ พิมพในงานปลงศพสนองคุณ นางเอี่ยม กาญจนโภคิน ผูเปนมารดาผูเขียน ในเลมนี้มีการให

1240

(3)

(4)

(5)

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวานมากขึ้นจากเลมแรกมาก โดยเปนเรื่องของการเก็บขอมูลจากตําราที่กระจัดกระจายอยู
และไดความมาจาก ชาวขา แถบลําน้ําแมโขงระวางชานุมาร รวมถึงชาวปาชาวเขาอื่นๆเชน กะเหรี่ยง เขมร ลาว
โดยมีการระบุวาการใชวานนี้วา “...ชาวปาขาวดอยที่หางไกลใชยา คนจําพวกนี้ใชแตวานและรากไมเปนพื้น...”
และในดานสรรพคุณดานอื่นๆมีการกลาววา “...ที่วาอยูคงกระพันชาตรีนั้นสอบสวนชาวปาก็วามี แตไมมีใครกลา
ลองกัน เพราะความเชื่อถือในชั้นนี้ไมใครมีใครนิยม เปนแตปลูกไวดูเลนคงใชแตวานที่เปนยาไดกันเทานั้น...” อีก
จุดสําคัญคือมีการกลาวถึงการ กูวาน เปนครั้งแรกวาเปนการรักษาสรรพคุณของวานไว โดยอธิบายวาเปนการ
รักษาปรอทในตัววานไวเพื่อใหคงสรรพคุณ ในการกูวานจะมีคาถากํากับเปนภาษาไทยปนอีสานหรือลาววา “อม
ขุกๆกูจะปลูกพญาวานใหลุกก็ลุก กูจะปลูกพญาวานใหตื่นก็ตื่น พญาวานหนีไปอื่นใหแลนมาหากูนี่เนอ มาฮอด
แลวพันเฝาตื่น อมมสหับคงทน” ฉบับนี้มีการกลาวถึงวานทั้งหมด 114ชื่อ กับพันธุไมแกพิษอีก 6ชนิด สรรพคุณ
สวนใหญยังเปน วานเหนียว วานยา วานเมตตา วานคุมครอง กลุมของวานยาใชแกอาการบาดเจ็บ แกพิษแมลง
สัตว สมานแผล รวมถึงแกจุดเสียดไลลมทั่วไป ดวยความสมบูรณของเนื้อหาในขณะนั้นทําใหราชบัณฑิตยสถานได
ใช ตําหรับกระบิลวาน เลมนี้ในการอางอิงขอมูลในพจนานุกรมฉบับแรกของราชบัณฑิตยสถานและของไทยที่เริ่ม
จัดทําตั้งแตป 2477จนมาลุลวงในป 2493
ตําราพันธุวานยา 108 (พ.ศ. 2480) โดย ศ.ส.
ชื่อหนังสือเปดตัวมาแบบชัดเจนวาเปน วานยา ในเลมนี้ขนบในการเขียนไดมีการเปลี่ยนแปลงจากการพรรณา
ความศักดิ์สิทธิ์และที่มาของวาน มาเปนการบรรยายลักษณะอยางตรงประเด็นตามขอความที่หนาปกวา “บอก
ลักษณะและบอกสรรพคุณไวพรอม” สรรพคุณของวานในเลมนี้สวนใหญจะเปนการแกโรค หรือใหแคลวคลาด
จากภยันตราย หนังเหนียวฟนแทงไมเขา รวมถึงเมตตามหานิยม จํานวนชื่อวานคือ 108+1ชนิด (วานชื่อสุดทาย
วานพิเศษ หรือวานแก หรือขอทอง ไมระบุเลขลําดับ เขาใจวาตองการใหตัวเลขจํานวนลงที่ 108
คูมือนักเลนวาน (พ.ศ. 2480) โดย ล.มหาจันทร
เปนเลมที่ออกในปเดียวกับ ตําราพันธุวานยา 108ของ ศ.ส. การบรรยายของเลมนี้ยังเปนลักษณะแบบจารีตเดิม
คือทาวความใหเห็นความเกาแกของวานตนนั้นๆ เชน วานเสนหจันทร มีผูรูจักมาตั้งแตสมัยขุนวรวงษาธิราช หรือ
วานรอนทองนิยมเลนกันมากในสมัยพระมหาธรรมราชาซึ่งไมมีการอางอิงวาไดขอมูลมาจากที่ใด ลักษณะเดนของ
เลมนี้คือมีความพยายามในการจัดชุด เชน วานเศรษฐีมี 3จําพวก วานเสนหจันทรมี 3จําพวก เปนตน อีกสวนที่
นาสนใจคือในการบรรยายชื่อวานแตละตนจะมีการแบงเนื้อหาชัดเจนคือ ที่มา, ประโยชน, ลักษณะ, และวิธีปลูก
จะเห็นไดวาผูเรียบเรียงมีวิธีการเขียนแบบเปนระเบียบที่คอนขางชัดเจน จํานวนรายชื่อวานที่กลาวไวทั้งหมด 48
ชนิด
ตําหรับสรรพคุณยาไทย (พ.ศ. 2484) โดย ไพฑูรย ศรีเพ็ญ
เปนตํารายาเพียงเลมเดียวที่มีการบรรยายลักษณะวาน วิธีในการบรรยายเนนไปที่ลักษณะและสรรพคุณของวาน
บางตัวเปนการนําคําบรรยายเดิมมาตัดสวนอื่นออกเหลือเพียงลักษณะและสรรพคุณ เลมนี้จะเริ่มมีการบรรยายตัว
บงชี้ของวานดวย “รส” เนื่องจากไดรับอิทธิพลมาจากตํารายาที่มกี ารชิมประกอบ จํานวนชื่อที่ปรากฏคือ 87ชื่อ
นอกจากนี้ยังมีกบิลไมที่รวบรวมลักษณะของไมที่เปนยาแยกจากวานตางหาก และสรรพคุณของไมในกบิลไมมี
เพียงสรรพคุณทางยาเพียงอยางเดียว ในชวงที่ออกหนังสือเลมนี้ไมนานไทยก็เขาสูสงครามโลกครั้งที่ 2วงการวาน
ก็ไดเงียบลงโดยปริยาย

ตําราชวงที่ 2พ.ศ. 2503-2506
ระยะเวลา 4ป จํานวน 5ฉบับ ในระหวางสงครามบานเมืองและปรชาชนก็ยิ่งระส่ําระสายตื่นตระหนกมากขึ้น วาน
เขามามีบทบาทในอีกมิติหนึ่งที่สงผลมาจากสงคราม ยุคนั้นพระเกจิทั้งหลายจากที่ใชชานหมากชานออยหรือดินเจ็ดปาชา มา
ผสมปูนทําเครื่องรางของขลัง ก็ไดเปลี่ยนเครื่องรางในชวงสงครามจนเกิดพระเนื้อวานขึ้น ไมวาจะดวยสาเหตุของการหายาก
ของโลหะในภาวะสงครามหรือเพราะความเชื่อในเรื่องวานที่เฟองฟูมากอนหนา ทําใหพระเนื้อวานกลายเปนนวตกรรมใหมของ
ยุคนั้นทั้งที่ทีกอนหนานั้นพระมีแตเนื้อชินกับเนื้อปูน “แมแตตะปูเกาๆขึ้นสนิมจับเขรอะยังมีราคาแพงถึงกิโลกรัมละแปด
บาท”(วิชัย, 2539: 157) จากเดิมชวงกอนสงครามตะปูกิโลกรัมละหาสลึง เกจิในยุคนั้นจะขึ้นชื่อในสรรพคุณดานคงกระพัน
ชาตรี เนื่องจากมีการสงทหารไปรบในสงครามเปนระยะ พระเกจิอาจารยชุดที่มีชื่อเสียงดานนี้ในยุคสงคราม เชน จาด-จง-คง2)
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อี๋1 ที่เซียนพระจะตองรูจักดี สงผลใหตําราวานสวนหนึ่งตองอุทิศพื้นที่ใหกับวานเหนียวหรือวานที่มีสรรพคุณดานคงกระพัน
ชาตรี และหลังจากสิ้นสุดสงครามวงการวานและบานเมืองก็กลับมาฟนฟูอีกครั้งหนึ่ง ภายในเวลาไมนานจึงเกิดตําราวานชุด
ใหมขึ้นมาอีกครั้ง ลักษณะเดนของยุคนี้คือการเลือกจัดกลุมวานมานําเสนอของตําราวานจากตําราเดิม วานหลายชนิดถูกจัด
กลุมดวยมุมมองทางการตลาดที่เลือกจากความตองการของผูอาน มุมมองแบบสมัยใหมที่มองวานเปนหมวดเปนหมู เขามา
แทนที่การนําเสนอแบบไรระเบียบเรียงตามตัวอักษร ปดทายดวยการคืบเขามาของโลกแบบวิทยาศาสตรที่เขามาผสานกับ
วัฒนธรรมเดิมดวยการกํากับชื่อวิทยาศาสตรเพื่อประโยชนในการติดตอกับโลกวิทยาศาสตรภายนอก
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

ตําราดูวานและพระเครื่องพระบรมธาตุ (พ.ศ. 2503) โดย ชัยมงคล อุดมทรัพย (โหรญาณโชติ)
เลมนี้มีเนื้อหาแบงเปนสองสวนคือเรื่องของวานและเรื่องของพระเครื่องและพระบรมธาตุ ผูเขียนมาในแนวทาง
ของไสยศาสตรแบบเต็มตัว มีผลงานที่สําคัญอีกเลมคือ ตําราไสยศาสตรฉบับสมบูรณ และตําราการวางลัคนา
สําเร็จและการใหโหร ในคํานําจะมีการบรรยายถึงความสําคัญและอิทธิฤทธิ์ของวานในดานอภินิหาร ในสวนของ
คําอธิบายยังเปนการคัดลอกจากตํารากอนหนามาเปนสวนใหญ โดยจํานวนชื่อที่ปรากฏ 112ชื่อ เปนที่นาสังเกต
วาสรรพคุณสวนใหญเปนทางคงกระพันและแคลวคลาด กระทั่งวานเสนหจันทนที่เปนวานเมตตาเมื่อมาอยูในเลม
นี้ก็มีสรรพคุณอยูคงตามไปดวย
ตํารากบิลวาน (พ.ศ. 2504) โดย พยอม วิไลรัตน
ตําราเลมเล็กฉบับพกพาที่ยังคงวิธีการเขียนตามจารีตมีการบรรยายความศักดิ์สิทธิ์และลักษณะอยางคราวๆ หนึ่ง
ในเลมนี้คือมีการตีความยุบรวมวานบางชื่อเขาดวยกัน เชน วานมหาเมฆเนื้อสีเขียวออน ถาเขียวแกจะเรียกวานม
รกต ถามีจุดกลางดําจะเรียกใจดํา เปนตน และในเลมนี้มีการแยกยาที่ไมใชวานออกมาตางหาก มีวานทั้งหมด
184ชื่อ กับยาอีก 48ชื่อ
ตําราปลูกและดูลักษณะวาน (พ.ศ. 2505) โดย อุตะมะ สิริจิตโต
ความสําคัญคือเปนเลมแรกที่มีภาพตนวานประกอบในตํารา เลมนี้การบรรยายยังคงเปนแบบจารีต ทวาจุดเดนคือ
การแบงวานออกเปนกลุมตางๆตามชื่อ เชน กลุมสบู มี สบูเหล็ก, สบูหยวก, สบูเลือด ฯลฯ กลุมปลาไหล มี
ปลาไหลเผือก, ปลาไหลสอด, ปลาไหลนอย, ปลาไหลใหญ ฯลฯ จํานวนวานที่ปรากฏ 167ชื่อ
ตําราวานวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ (พ.ศ. 2506) โดย อ.ชั้น หาวิธี
ถือเปนอาจารยวานชื่อดังในยุคนั้นอีกคน และยังเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโครงการตาม
พระราชดําริสวนปาสมุนไพรที่เขาหินซอนอีกดวย การบรรยายยังคงเปนลักษณะจารีต มีวานทั้งหมด 197ชื่อกับ
สมุนไพรอีก 8ชื่อ
ตําราวานกับคุณลักษณะ (พ.ศ. 2506) ของสมาคมพฤกษชาติแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ โดย นาย
เลื่อน กัณหะกาญจนะ
เลมนี้เปนเลมที่ถือวารวบรวมเอาเนื้อหาของ 9เลมกอนหนาไวในที่เดียวกันโดยไมตัดทอน ชื่อไหนมีคําอธิบาย
ตางกันก็ใสมาทั้งหมด ฉบับนี้ในการพิมพครั้งแรกๆจะขึ้นวาผูแตงคือ หลวงบุเรศบํารุงการ แตฉบับหลังจะเปนชื่อ
ของ นายเลื่อน กัณหะกาญจนะ แทนโดยระบุในคํานําวาหลวงบุเรศบํารุงการเปนผูตรวจทาน จุดเดนของเลมนี้คือ
การเพิ่มชื่อวิทยาศาสตรเขาไปดวย ซึ่งจากการตรวจสอบพบวามีหลายชื่อที่ฝาคําอธิบายไปมาก อยางไรก็ตามเลม
นี้ถือเปนเลมที่ไดรับความนิยม สวนนึงคือการที่มีรายชื่อมากถึง 305 ชื่อ รวมถึงมีภาพมีชื่อวิทยาศาสตร ที่จะชวย
มือใหม(ในสมัยนั้น)ไดมากในการแยกแยะวาชื่อไหนหนาตาเปนอยางไร อีกทั้งขอมูลประกอบอื่นๆที่สําคัญเชน
กําเนิดวาน, อิทธิฤทธิ์ของวาน, วิธีการกูวาน, ฤกษในการกูและปลูก, วิธีการปลูก, จนถึงคาถาตางๆและความรู
ดานพฤกษศาสตรเบื้องตน อาจกลาวไดวาวานไดเขาสูรมเงาของพฤกษศาสตรในตําราเลมนี้ กอนที่จะหายไปอีก
รวม 20ปจึงจะกลับมาสูรมเงาของวิทยาศาสตรอีกครั้งใน คูมือดูวาน ของสมาคมวานแหงประเทศไทย โดย
โอภาส ขอบเขตต ในป พ.ศ. 2525

1

หลวงพอจาด วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี, หลวงพอจง วัดหนาตางนอก อยุธยา, หลวงพอคง วันบางกะพอม สมุทรสงคราม, และหลวง
พออี๋ วัดสัตหีบ ชลบุรี(ผูเขียน)
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วิชัย อภัยสุวรรณ ไดใหความเห็นเกี่ยวกับวานกับคุณลักษณะไววา(วิชัย, 2539: 158) “...นาจะถือไดวา เปนขอยุติใน
การสืบหาชื่อวานกันไดแลว เพราะแมวาในหนังสือเลมนี้จะรวบรวมเอารายชื่อวานทั้งใหมและเกาเขามาไดถึง302ชื่อก็ตาม แต
ยังสืบหาชื่อทางพฤกษศาสตรของวานเทาที่มีอยูในเลมไวไดไมถึงครึ่งเลมเลย นักเลนวานรุนใหมๆในปจจุบันนี้จะชวยกันสืบหา
ตนหรือพฤกษศาสตรกันใหครบถวนเสียกอน จะไมดีกวามาหาเรื่องตั้งชื่อตนไมใหมๆใหเปนวานเขาไปอีกเพื่อใหเกิดความสับสน
มากขึ้นเพื่ออะไร” โดยวิชัยสรุปไววาวานที่เกิดขึ้นมาหลังหนังสือเลมนี้ เขาจะไมยอมรับวาเปนวาน
ตําราชวงที่ 3พ.ศ. 2508-2516
ระยะเวลา 9ป จํานวน 2ฉบับ จุดที่แยกความแตกตางของ 2ฉบับนี้ออกมาคือเรื่องของการบรรยาย กลาวคือการ
บรรยายหลังจากนี้จะละเอียดมาก มีการบรรยายลักษณะของตนที่ชัดเจน เชน ตัวอยางการเปรียบเทียบวานชื่อเดียวกันใน
ตํารา 2ชวงดังนี้ (นํามาเฉพาะสวนที่พูดถึงลักษณะ)
3)

ตําราวานกับคุณลักษณะ (พ.ศ. 2506)

ตํารากบิลวานฉบับสมบูรณ (พ.ศ. 2508)

วานนางมาควดี หรือ วานมหาโชค
ลักษณะ ใบเขียวเปนมัน กานเขียว ใบมีสวนคลายใบพลูหรือใบ
โพธิ์ฤาษี หัวกลมๆ เนื้อขางในหัวมีสีขาว ออกดอกในเวลาตนป
คือในเดือนอาย หรือเดือนยี่ครั้งเดียว ตนและใบเทากัน เงาก็
เทากัน ดอกสีขาวคลายสําลี

วานกวักนางมาควดี
ลักษณะ ลําตนเปนกาบกาน ยาวพนดิน ใบคลายใบพาย พื้นใบมี
สีเขียวออน ที่หนาใบมีลายเปนเสนเห็นชัด ที่โคนปกใบเปนหู หัว
เหมือนหอมหัวใหญ ปลายใบไมงุมมาก สวนดอกนั้นเหมือนกวัก
พุทธเจาหลวงทุกอยาง ผิดกันทีตอนใตของดอกมีเขียวออน และ
กลีบไมบานมาก คุณสมบัติเชนเดียวกัน (บางคนเรียกกวักใบพาย)

ตารางที่ 2: เปรียบเทียบการบรรยายในตําราวานตางยุค
เมื่อดูเปรียบเทียบและสันนิฐานจากคําบรรยายที่ละเอียดมากเขาใจวามาจากการเลือกตนที่เขาตํารามาแลวตั้งตนบรรยาย
ลักษณะของตนนั้นๆ
(11) ตํารากบิลวานฉบับสมบูรณ (พ.ศ. 2508) โดย ร.ต. สวิง กวีสุทธิ์ ร.น.
ตําราเลมนี้ถือเปนหัวเลี้ยงหัวตอที่สําคัญของตําราวานในเวลาตอมา เปนครั้งแรกที่การบรรยายที่ฉีกขนบการ
บรรยายเดิมที่ยึดตามแบบจารีตตอๆกันมาไดแทนที่ดวยการบรรยายแบบชัดเจน, ละเอียด จนแทบจะเห็นภาพตน
นั้นๆ รวมถึงจํานวนของภาพถายจํานวนมาก อนุมานวาการเขียนไมไดเรียบเรียงการบรรยายมาจากตําราเกา
ทั้งหมด ทวาผสมกับการดูตนจริงๆที่ผูเขียนมี แลวชี้แจงเปนจุดๆอยางละเอียด จํานวนชื่อในเลมนี้ทั้งหมด 217
ชื่อ โดยเลมนี้ไดเพิ่มวานกลุมสําคัญคือการเขามาของ กวักทองใบหรือกวักแมทองใบ ที่จะกลายเปนตําราวาน
เฉพาะกลุมเพียงชนิดเดียวในป พ.ศ. 2525
(11) กบิลวาน 108 (พ.ศ. 2516) โดย สมาน คัมภีร และทัศนา ทัศนมิตร
การเขาสูวงการวานครั้งแรกของ สํานักพิมพโอเดียนสโตร ที่ตอมาจะผลิตตําราสําคัญตามมาอีก 3เลม ในเลมนี้มี
การบรรยายในลักษณะเดียวกับ ตํารากบิลวานฉบับสมบูรณ (พ.ศ. 2508) คือเปนการบรรยายจากการเห็นตน
จริงๆ ผูเขียนจะตองมีตัวตนกับตัวกอนที่จะบอกลักษณะของตนนั้นๆ ความสําคัญของเลมนี้คือเปนเลมแรกที่มี
ภาพประกอบทุกตน จํานวนทั้งหมดในเลมคือ 108ชื่อ
4) ตําราชวงที่ 4พ.ศ. 2521-2525
ระยะเวลา 5ป จํานวน 13ฉบับ ในขณะที่ แสวง เพชรศิริ เริ่มเขียน “สารพัดวาน 108” ลงในหนังสือพิมพเดลินิวส
ทุกวันจันทร และ เชษฐา พยากรณ เขียน “ตะลุยดงวาน” ลงนิตยสารมหัศจรรย เปนชวงสูงสุดของวงการวาน ในชวงเวลา
สั้นๆเพียง 6ป ไดมีการผลิตตําราเกี่ยวกับวานออกมาจํานวนมาก ปลุกวงการวานใหตื่นขึ้นอีกครั้งและนาจะเปนการ “ตื่นวาน”
ที่รุงเรืองที่สุดในประวัติศาสตรวานไทยก็วาได
จากการสัมภาษณคนขายหนังสือ (ไมประสงคออกนาม, 2557) ที่สนามหลวงไดความวาชวงนั้นตลาดวานไลตั้งแตวัด
มหาธาตุมาจนถึงสนามหลวงอยูในยุครุงเรืองสุดขีด แผงขายวานใหญโตมีคนซื้อมากมายทุกวัน จนทําใหตําราวานในขณะนั้น
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ขายดีมาก โดยเฉพาะเลมที่มีภาพถายสี ไมวาจะเปนของ เชษฐา พยากรณ หรือของ แสวง เพชรศิริ อีกสาเหตุหนึ่งคือการหา
ซื้อยากของตําราวานยุคกอนป พ.ศ. 2516เนื่องจากขาดชวงในการออกหนังสือติดตอกันถึง 6ป วงการวานตื่นขึ้นอยางสมบูรณ
ในที่นี้จะขอนําเสนอจากตัวผูเขียนเปนหลักแทนที่จะเสนอจากตัวเลม เนื่องจากรูปแบบและเนื้อหาของแตละทาน
ใกลเคียงกัน ทวามีจํานวนมากหลายฉบับ โดยนักเขียนตําราหลักมีทั้งสิ้น 10ทานดังนี้
(12) เชษฐา พยากรณ
หมอดูชื่อดังยานฝงธนบุรีที่เขียนคอลัมพลงในนิตยสาร “มหัศจรรย” รายสัปดาหกอนจะรวมเลมเปน อภินิหาร
วานศักดิ์สิทธิ์ เลม 1-2 (พ.ศ. 2521) ตามมาดวย ตะลุยดงวาน เลม 1-2 (พ.ศ. 2522) และ หนังสือชุด 108วาน
มหัศจรรย เลม 1 (พ.ศ. 2522) ที่มีคําบรรยายพรอมภาพสีที่ชัดเจนอยางที่ไมเคยมีมากอน จุดเดนของ เชษฐา คือ
ภาพหัวและเนื้อที่มีการผาใหเห็นสีเนื้อ รวมถึงขอมูลในเรื่องฤกษยามและอาคมตางๆ ขณะที่จุดดอยคือการที่เห็น
แตหัวไมเห็นตนนั่นเอง นอกจากหนังสือวานแลว เชษฐา พยากรณยังผลิตงานที่ถือวาเปนชิ้นสําคัญคือ ตะลุยดง
บอน เลม 1-2 (พ.ศ. 2524) หนังสือทั้งหมดที่กลาวมา มาพรอมกับภาพถายสีที่สวยงาม ชัดเจนเต็มหนา วงการ
วานตื่นขึ้นอีกครั้ง นอกจากเขียนหนังสือแลว เชษฐา พยากรณ ยังขายวานอีกดวย
(13) แสวง เพชรศิริ
นอกจาก เชษฐา พยากรณ แลว แสวง เพชรศิริ คือหนึ่งในอาจารยวานแหงยุคหลังลูกศิษยสาย อาจารย มา
เครื่องทองดี จากโคกสําโรง ลพบุรี ในขณะที่ เชษฐา เขียน ตะลุยดงวาน ลงนิตยสาร มหัศจรรย แสวง ก็เขียน
สารพัดวาน 108ลงในหนังสือพิมพเดลินิวสทุกวันจันทร จนมารวมเลมเปน สารพัดวาน? เลม 1-2วานในตํารา อ.
แสวง นี้นักเลนวานยอมรับวาตรงกับคําอธิบายมากที่สุดในกระบวนตําราวานในยุคที่มีภาพถายสีเปนตนมา
(14) ทัศนา ทัศนมิตร
อดีตผูเขียนรวมของ กบิลวาน 108 (พ.ศ. 2516) มาครั้งนี้เขียนรวมกับ ดํารงคศักดิ์ นาคนิยม เขียนสารานุกรม
วานไทย ฉบับสมบูรณ (พ.ศ. 2523) หนังสือเลมนี้มีการแบงหมวดหมูสรรพคุณของวานอยางชัดเจนตั้งแตสารบัญ
ไดแก ภาคเมตตา, ภาคอยูยงคงกระพันชาตรี, ภาควานประเภทอํานาจ, ภาควานประเภทสมุนไพร ในทุกสวนจะมี
ประวัติของวานตามสรรพคุณนั้นๆ ซึ่งผูเขียนไมไดเปดเผยวาไดขอมูลมาจากไหนอยางไร สวนที่นาสนใจในหนังสือ
คือในหัวขอเรื่อง “อนาคตวาน” ไดมีการเปรียบเทียบวงการวานกับกลวยไมวาถึงจุดสูงสุดและกําลังจะเปนขาลง
ดวยสาเหตุของการนําไมนอกเขามาตีวานไทยดวยการตั้งชื่อใหใกลเคียง (ผูเขียนสะทอนแนวคิดนี้ออกมาผานชื่อ
หนังสือที่ระบุชัดเจนวา “สารานุกรมวานไทย”) และนอกจากนี้ตํานานวานผีดิบ นางพญาหงษา จากพมาก็
เผยแพรผานเลมนี้เปนครั้งแรกนั่นเอง
(15) ส.เปลี่ยนศรี
ในชวงหลังผูที่เขียน ตะลุยดงวาน ลงในมหัศจรรย ไดเปลี่ยนจาก เชษฐา พยากรณ มาเปนเจาอาวาสวัดทาราบ
ราชบุรี ในนามปากกาวา ส.เปลี่ยนศรี ซึ่งเปนผูที่มีความรูดานสมุนไพรดีมากทานหนึ่ง จนมารวมพิมพเปน 108
วานมหัศจรรย เลม 2 (พ.ศ. 2524) ใหภาพที่ชัดเจนทั้งตนและหัวเลมนึงทีเดียว อนึ่งในความเห็นของผูเขียน ไดมี
การกลาวถึง “ผูเห็นแกได” ที่ไดนําเอา “ตนไมไรสาระ” เขามาปะปน เปนอีกจุดหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความ
รุงเรืองของวงการจนมีผูที่เขามาหาประโยชนมากมายทั้งถูกตองและไมถูกตอง
(16) อุทัย ธาณี
ผูเขียน 108วานมหัศจรรย เลม 3 (พ.ศ. 2524) ประวัติของผูแตงไมปรากฏชัดเจนทวามีประเด็นสําคัญในเลมคือ
การแสดงทัสนะวาวานสามารถเพิ่มขึ้นได โดยไมตองจํากัดอยูแคในตําราเกา ซึ่งเปนประเด็นที่นาจะสะทอน
กระแสของสังคมในขณะนั้นเกี่ยวกับเรื่องวานใหมหรือวานสวมชื่อซึ่งผูเขียนพยายามตอบโตดวยแนวคิดที่นําเสนอ
วาทําไมจึงจะเพิ่มไมได
(17) รังวานปากชอง
ชุมนุมวานยาและไมมงคล เขียนโดย “รังวานปากชอง” หรือ “บัว ปากชอง” นองสาว “ปาบุญชวย” แหงรังวาน
บุญชวย เนื้อหาเนนไปที่วานที่มีสรรพคุณทางยาและสรรพคุณอื่นๆ วิธีการเขียนเปนระบบชัดเจน โดยในแตละตน
จะแบงเปน ลักษณะ ประโยชน วิธีปลูก จํานวนวานที่กลาวถึง 120ชื่อ มีการสอดแทรกความเห็นของผูเขียน
เกี่ยวกับการตั้งวานใหม แสดงใหเห็นถึงเบาะแสเรื่องนี้ในสมัยนั้นอีกเชนกัน และรังวาน บุญชวยก็เปนอีกผูหนึ่งที่มี
อาชีพขายวานในขณะนั้น
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(18)

(19)

(20)

(21)

สนั่น ทวีสมบัติ
ทามกลางกระแส “ตื่นวาน” ในชวงป พ.ศ. 2521-2525บุคคลที่มีสวนสําคัญอีกทานหนึ่งคือ สนั่น ทวีสมบัติ โดยมี
บทบาทในการผลักดันใหวานเขามาอยูในกระแสหลักผานสื่อที่ทรงพลังอยางทีวี สนั่น คือผูที่นําการประกวดวาน
ถายทอดสดออกอากาศทั่วประเทศ ไดผลิตตํารา คัมภีรวานและไมมงคล ในเลมนี้มีการนําไมในตระกุลสาวนอย
ประแปงเขามาในสารบบของวาน เชน ตระกูลกระทุงตางๆ ตระกูลชางตางๆ และสนั่น ทวีสมบัติก็เปนอีกผูหนึ่งที่
มีรานขายตนไมเปนของตัวเองในยานบางขุนนนท
คงคา ธนาคม
คงคา ธนาคม รวมกับ อ.หลอ ขันแกว รวมกันเขียน หนังสือภาพวานยา-ไมประดับ (พ.ศ. 2525) ที่ใหรายละเอียด
อยางที่ไมเคยมีเลมใดใหมากอนคือ ใหภาพทั้งตนและดอก คาดวาไดรับอิทธิพลจากแนวการจําแนกแบบ
พฤกษศาสตรที่ใชดอกเปนตัวชี้วัด ในเลมนี้นอกจากวานแลวยังมีอีกสวนที่เปนไมประดับหรือไมมงคล ในสวนนี้
เขาใจวาเปนไปตามกระแสของตลาดที่เริ่มรับไมมงคลที่ไมใชวานเขามาในปริมณฑลของตนไมที่มีสรรพคุณทาง
เมตตา อาจถือวาไมมงคลเปนการเปดชองใหสามารถเพิ่มไมใหมๆเขามาใจปริมณฑลของไมศักดิ์สิทธิ์ หนังสือเลมนี้
มีภาพที่สลับกันหลายแหง ในดานขนบการนําเสนอมีความคลายกับ คูมือดูวาน ที่ อ.หลอ จะรวมเขียนอีกเลมใน
เวลาอันใกล
โอภาส ขอบเขตต
ป 2525อาจารยหนุมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่จบมาดวยวิทยานิพนธเรื่องวานทั้งปริญญาตรีและโท
ไดแก การศึกษาลักษณะภายนอกและประโยชนของวานบางชนิด (พ.ศ. 2511คณะวนศาสตร) และ สัณฐานวิทยา
ของวานบางชนิดในวงศพลับพลึง (พ.ศ. 2514คณะวิทยาศาสตร) ไดจับมือกับ อ.หลอ ขันแกว นายกสมาคมวาน
แหงประเทศไทยคนแรก จากหวยจรเข นครปฐม รวมกันผลิตตําราชื่อ คูมือดูวาน ที่มาพรอมภาพสีกวา 400ภาพ
เลมนี้เปนเลมที่เนนการบอกลักษณะเปนสําคัญสมกับชื่อวาเปนคูมือดูวาน มีการบอกลักษณะพรอมภาพประกอบ
ที่ชัดเจนทั้งใบจรดหัว/ราก รวมถึงมีการนําหลักพฤกษศาสตรในการเรียกชื่อสวนประกอบของตนไมมาชี้แจงให
เปนความรูอีกดวย วานในหนังสือเลมนี้จะเรียกกันวาสาย อ.หลอ ตามชื่อเจาของสวนวานตนที่นํามาถายภาพ
วานทั้งหมดทีป่ รากฎรวมทั้งสิ้น 308ชื่อ มากที่สุดเทาที่เคยมีมาในอดีต ในสวนของรายละเอียดเนื้อหาจะพบวามี
วานเกาๆหลายชื่อที่หายไปและแทนที่ดวยวานที่มาเปนชุด เชน กลุมเสนหจันทนที่มีเปนจํานวนมากถึง 15ชื่อ
และยังมีตนที่คลายเสนหจันทนแตมาในชื่ออื่นๆอีกเชน โพธิ์ศรี เสนหจักร พลูพินทุ รวมแลวกลุมที่โครงสราง
ใกลเคียงเสนหจันทนมีถึง 24ชื่อ ขอนี้เปนจุดที่นักเลนวานบางสวนไมยอมรับชื่อที่เพิ่มเติมมาเปนจํานวนมากนี้
พ.ต.ต. เกรียงศักดิ์ สุริโย, ร.ต.อ. พิภพ เหลาสินชัย
ตําราวานตระกูลกวักแมทองใบ (พ.ศ. 2525) เลมนี้ถือเปนตําราเลมสุดทายที่มีความชัดเจนในเนื้อหา ที่ไมได
คัดลอกของเกามาตัด-เติม และเปนเลมที่เปนวานเพียงกลุมเดียวคือกลุมแมทองใบเพียงเลมเดียวในหมูตําราวาน
ทั้งหมด ผูเขียนทั้งสองทานมาในฐานะตัวแทนของ ชมรมวานกลุมขาราชการตํารวจ แมกวักแมทองใบจะเปนวาน
ที่เพิ่งปรากฏใน ตํารากบิลวานฉบับสมบูรณ (พ.ศ. 2508) และเริ่มมีมากขึ้นในตําราเลมตอๆมา แตไมเคยไดรับการ
จัดกลุมเปนกลุมเดียวกันจนมาถึงตําราเลมนี้ กวักแมทองใบ จัดกลุมโดยใชมุมมองแบบพฤกษศาสตรโดยใช
โครงสรางภายนอกและอาจจะรวมถึงดอกในการนับรวมตนนั้นๆเขาในกลุม สําหรับกลุมที่สะสมกวักแมทองใบนั้น
จะถือเลมนี้เปนสําคัญในรายการวานทั้ง 39ตน การบรรยายลักษณะในเลมนี้ทําไดเปนระบบมาก โดยแตละตนจะ
ใหขอมูลชัดเจน ตั้งแตลักษณะทั่วไป หัว ลําตน กานใบ ตัวใบ ดอก หลังจากตําราเลมนี้ก็ไมมีตําราที่มคี วามโดด
เดนในดานเนื้อหาอีกเลยจนปจจุบัน

ตําราในชวงสุดทายคือหลังจาก พ.ศ. 2551เปนตนมา ตําราในชวงนี้จะเปนการคัดลอกตําราเกามาเขียนใหมเปนสวน
ใหญ เนื่องจากในความเขาใจของคนทั่วไป วานคือของที่มีมาแตเกา การสรางวานขึ้นมาใหมโดยไมมีหลักฐานจึงเปนสิ่งที่ทําได
ยาก ในสวนนี้จะไมลงรายละเอียดในดานเนื้อหา เนื่องจากมีจํานวนเอกสารกระจายจํานวนมากและเนื้อหาเปนการจับของเกา
มาเรียงใหมตามรสนิยมของผูเขียน ทวาในชวงป พ.ศ. 2554ไดเกิดสังคมวานออนไลนแฝงมาในเวปบอรดไมประดับอยาง
magnoliathailand.com และตามมาดวยยุครุงเรืองของ Facebook ในเวลาหลังจากนั้นไมนาน วงการวานกลับตื่นขึ้นมาอีก
ครั้งดวยความเร็วของขอมูลขาวสารระดับความเร็วแสงที่ทําใหคนทั่วไปได Post-Like-Comment-Share วานของตนเองอยาง
ครึกครื้น
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วานในโลกออนไลนเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลอยางรวดเร็ว รุนแรง และแพรหลาย ทุกคนสามารถกลายเปน อาจารย
วานไดดวยโพสหรือแชรภาพที่เปนขอมูลเกี่ยวกับวาน ในทางกลับกันกลับพบวาความหลากหลายในดานขอมูลที่ทะลักและทะลุ
ทะลวงกลับไมสามารถทําใหอยูในทิศทางเดียวกัน การเกิดกลุมวานทางเลือกขึ้นจากการที่มีกลุมเดียว คือรองรอยของการ
สมาทานทางความคิดที่แตกตางจากกลุมเดิม วงการวานเขาสูยุคที่การตีความกลายเปนสิ่งของสาธารณะที่สามารถทาทายได
ดวยขอมูลและการตีความใหมๆ รวมถึงความนิยมในการพยายามที่จะจําแนกวานดวยวิธีทางพฤกษศาสตรทําใหผูท่เี ลนวานใน
แนวเดิมไมสามารถตอบคําถามบางมิติของวานใหกับคนในกลุมได
วานในเอกสารอื่นๆ
นอกจากเอกสารที่เปนตํารายาและตําราวานแลว ยังพบรองรอยของวานในเอกสารอื่นๆไดแก กฏหมายตราสามดวง
และวรรณคดีขุนชางขุนแผน ซึ่งทั้งคูเปนเอกสารในสมัยตนรัตนโกสินทร รวมถึงพจนานุกรมตั้งแตป พ.ศ. 2493ในกฏหมายตรา
สามดวง มีการกลาวถึงวานใน พระอัยการเบ็ดเสร็จ (พระอายการเบดเสรจ) อยูใน 2มาตราดังนี้
5)

มาตราหนึ่ง ผูใดสอทานวาเปนฉมบ2กฤษติยา3รู (วาน/ยา) รูวิทยาคุณกระทําใหทานตาย พิจารณามิเปนสัจแลหาก
เทษสอทานดั่งนั้นทานใหลงโทษโดยโทษานุโทษ แลวใหไหมขวบคาตัวผูสอ ถาเปนสัจดุจผูสอทานใหฆามันผูรูคุณ
วานยาฉมบจะกละกฤษติยานั้นเสีย เพราะมันจะทําไปภายหนา สวนทรัพยสิ่งสีนมันนั้นใหเอาเขาพระคลังหลวงจน
สิ้น
มาตราหนึ่ง (ดา/วา/ตู) ทานวารูฉมบกฤดิยารูวานยาแลวิทยาคุณกระทําใหทานตายถาเปนสัจจริงดั่งนั้น ใหถาม
เอาครูมันดวยฆา (ตัว/ครู) มันเสียใหตกตามกัน ถามิเปนสัจแลมันเสกสัน (ดา/วา/ตู) แกทานใหลงโทษทวนมันแลว
ใหไหมเทาคาตัวมันผู (ดา/วา/ตู) ทานนั้น
สวนใน ขุนชางขุนแผน มีการกลาวถึงพืชที่มีอิทธิฤทธิ์ในทํานองเดียวกับที่วานเปน ทวาไมมีการใชคําวา วาน อยาง
ชัดเจนคงมีแตการกลาวถึงชื่ออยาง กระแจะจันทน ซึ่งปจุบันเลนเปนวานกัน นอกจากนี้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ป พ.ศ. 2493 มีการกลาวถึงวานประปรายหลายแหง ตัวศัพทของคําวา วาน เองนั้น ไดใหความหมายสั้นๆเพียงวา พืชที่มีหัว
บาง ไมมีหัวบาง ใชเปนยาบาง ใชอยูยงคงกระพันชาตรีบาง
สวนในเอกสารของราชการยุคหลังที่มีการกลาวถึงวานก็ไดแกหนังสือรายชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย ของกรมปาไม
ทั้งฉบับที่เรียบเรียงโดยพระยาวินิจวนันดร (โต โกเมศ) และของ เต็ม สมิตินันทน ก็มีการกลาวถึงวานประกอบกับชื่อ
วิทยาศาสตร
ขนบในการเขียนตําราวาน
ตําราวานเลมแรกมีลักษณะการเขียนที่เปนจารีตมากกวาการเขียนบันทึกเพื่อใชเปนคูมือ ลักษณะการเขียนมีแบบ
แผนหลวมๆ วานในแตละชื่อมีรายละเอียดไมเหมือนกัน บางชื่อมีพิธีกรรมประกอบ บางชื่อมีที่มามีตํานานกํากับ บางชื่อมีการ
กลาวอางสรรพคุณโดยการเปรียบเปรยกับเทพยดาตางๆ ทวาในเลมถัดๆมาการเขียนเปนลักษณะของการอางอิงแบบเปน
ระบบมากขึ้น มีการจัดหมวดหมูตามชื่อ มีการจัดเนื้อหาที่เทากันในแตละชื่ออยางเปนระบบประกอบไปดวย สรรพคุณ +
ลักษณะ + พิธีกรรม ทุกชื่อเสมอกัน
การกลาวอางที่มามีประเด็นนาสนใจคือ เรื่องความเกาจะทาวความไปถึงยุคสมัยกอนกรุงรัตนโกสิทรเสมอสวนใหญ
เปนสมัยอยุธยา เชน สมัยพระเจาปราสาททอง สมัยพระเอกาทศรถ สมัยชาวบานบางระจัน ฯลฯ, อีกดานคือเรื่องที่มา วาน
มักจะผูกกับกลุมคนชายขอบเสมอ เชน ขา กะเหรียง แมว เยา ยังไมพบวานชื่อใดที่ผูกกับชนชั้นสูงหรือพระมหากษัตริยใน
ตํารา 10เลมแรก
6)

พลวัตรทางการสาธารณสุข และเทคโนโลยี
2
3

ฉฺมบ ผีผูหญิงที่ตายในปาและสิงอยูในบริเวณที่ตาย มีรูปเห็นเปนเงาๆแตไมทําอันตรายใคร (ข. ฉฺมบ วาหมอตําแย)
กฤตยา/กฤติยา การใชเวทมนตร, เสนห, อาถรรพ
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ระบบสุขภาพ
WHO (WHO, 2015)ไดนิยามองคประกอบของระบบสุขภาพวาประกอบไปดวย องคกรที่ดูแล, ประชากร (ผูถูกดูแล)
และการดําเนินการที่มุงใหเกิดการพัฒนา ฟนฟู และรักษาสุขภาพของประชากร โดยมีจุดประสงคใหสุขภาพของประชากรดีขึ้น
โดยมีกรอบการทํางานผาน 6หมวดการดําเนินการไดแก 1) การใหบริการเกี่ยวกับสุขภาพที่ทั่วถึง, 2) บุคลากรที่เพียงพอและมี
ความสามารถ, 3) ขอมูลเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพที่ถูกตองและทั่วถึง, 4) วัสดุทางการแพทยและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ, 5) การจัดการทางการเงินที่ชวยใหการเขาถึงการรักษาไดมั่วถึง, และ 6) การบริหารจัดการที่ดี รวมไปถึงการ
ออกแบบยุทธศาสตรที่ทําใหบรรลุผล
จะเห็นไดวาตัวระบบสาธารณสุขประกอบไปดวยองคาพยพ 3สวนหลัก ไดแก คนไข วิธีการรักษา หรือเวชกรรม และ
ผูที่จัดการระบบซึ่งในงานชิ้นนี้หมายถึงผูมีอํานาจรัฐ โดยหากมองในรายละเอียดผูจัดการระบบคือคนที่ทําหนาที่ในการเลือก
จัดสรรหรือเตรียมสิ่งที่เรียกวา เวชกรรม
1)

ทฤษฎีการแพทย
ทฤษฎีการแพทยคือภาพรวมของระบบการรักษา ในตัวของทฤษฎีจะประกอบไปดวยสมุฏฐานวาดวยที่มาของโรค
และตามมาดวยวิธีการรักษา ซึ่งการรักษาจะมาพรอมกับยาที่เขากับที่มาของโรคในการเปนเครื่องมือที่ใชระงับอาการผิดปกติ
ทางรางกายของผูปวย จากการศึกษาแลวระบบสาธารณสุขของไทยมีการใชการแพทยมาแลวทั้งหมดอยางนอย 3แผนคือ
การแพทยแผนปจจุบันหรือที่เรียกวาชีววิทยาการแพทย (Biomedicine) สามารถเรียกไดวาตั้งตนมาจากการคนพบ
จุลินทรียของ หลุยส ปาสเตอร (Louis Pasteur) ในบางครั้งจะเรียกผูที่สมาทานการแพทยแผนนี้วา Pasteurian ประเด็นใจ
กลางของแนวคิดนี้คือการตั้งสมมติฐานวาโรคทั้งหลายลวนมีสาเหตุมาจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทีเ่ รียกวาจุลินทรีย (Microorganisms) การรักษาของระบบนี้คือการหาสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) ที่เขาทําลายตัวสาเหตุของโรคโดยตรง
กอนหนาการแพทยแบบปาสเตอรชาวตะวันตกยังคงเชื่อวาการเจ็บปวยเกิดจากสิ่งที่เรียกวาไอพิศมจากหนังสือ
“สยามแตปางกอน” หมอบรัดเลยไดกลาวไวคราถวายรักษาแกเจาฟามงกุฎครั้งประชวรดวยพระโรคในพระกรรณดานขวาวา
7)

“…ขาพเจาตองเสียเวลาอยูนานเพื่อที่จะทําใหทั้งผูประชวรและบรรดาแพทยเชื่อวา
ความคิดที่วา “ลม” เปนสาเหตุของการเจ็บปวยนั้น เปนเรื่องเหลวไหลไรสาระที่สุด”
นี่คือรองรอยที่เกิดขึ้นในชวงของรอยตอของการขับเคี่ยวขั้นสุดทายระหวางการแพทยแผนเดิม (ซึ่งปจจุบันเรียกวา
แผนโบราณหรือแผนไทย) กับแพทยแผนใหมที่เขามาพรอมชาวตะวันตก ซึ่งผลที่ปรากฏในปจจุบันคือการยึดกุมพื้นที่สวนใหญ
ของการแพทยตะวันตกในสังคมไทย โดยมีแพทยแผนโบราณและการแพทยแบบอื่นๆเปนทางเลือก การแกที่สาเหตุของ
การแพทยแบบนี้คือการทําสภาพแวดลอมใหสะอาดปราศจากสิ่งหมักหมม
แมกระทั่งในวังหลวงการแพทยแผนไทยก็ไมใชทางเลือกเดียวของพระมหากษัตริย ตําราโอสถพระนารายณไดบันทึก
อยางชัดเจนถึงความหลากหลายในการแพทยสมัยนั้น มีการแบงระหวางหมอหลวงและหมอเชลยศักดิ์ (เขาใจวาใชตําราคนละ
แบบจึงสามารถแยกออกจากกันได) หมอจีน หมอแขก รวมถึงหมอฝรั่งก็เขามาตั้งแตสมัยนั้น หมอหลวงในสมัยนั้นไมสามารถ
บอกไดวาใชแนวทางการรักษาแบบไทยเหมือนหมอเชลยศักดิ์ หากพิจารณาตัวยาจากตําราพระโอสถพระนารายณจะเห็นวา
สวนประกอบมีความแตกตางในระดับนึงทีเดียว เขาใจวาเกิดจากโอกาสในการเขาถึงทรัพยาการที่มากกวาทําใหหมอหลวงมี
ตัวเลือกในการปรุงยาไดมากกวาหมอเชลยศักดิ์ หากอิงจากหลักฐานที่กลาวอางวาทฤษฎีการแพทยแผนโบราณคือการอิงกับ
ดุลยภาพของธาตุทั้ง 4อาการเจ็บปวยคือภาวะขาดสมดุลซึ่งแกโดยการปรับสมดุลยธาตุ ยาที่ใชจึงมาพรอมสรรพคุณในการปรับ
ระดับธาตุใดธาตุหนึ่ง หาใชมาพรอมกับความสามารถในการออกฤทธิ์อยางแพทยตะวันตก
การรักษาไขเขาใจวานาจะรวมอยูในไสยศาสตรดวย การรักษาโรคถูกมองวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบไปดวยพิธีกรรม
ตางๆตั้งแตการเก็บยา ปรุงยา จนถึงจายยา รองรอยของความศักดิ์สิทธิ์ในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวยยังคงปรากฎมา
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร พระราชพิธีอาพาธเมื่อครั้งเกิดโรคอหิวาหระบาดในสมัยรัชกาลที่ 5เปนหลักฐานที่ดีในการเชื่อมโยง
การรักษาโรคว าเป
นสวนนึงของไสยศาสตร สาเหตุของอาการปวยมาจากสิ่งที่มองไมเห็นภายนอกเขามาทําใหเจ็บปวย
8)

พลวัตรของตํารายา
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แมวาวานจะมีชื่อวาเปนยาก็ตาม แตในตํารายากลับพบวานเปนสวนประกอบในตํารับยานอยมาก การศึกษาตํารายา
ไดแบงออกเปน 2กลุม ไดแก ยาหลวง และยาวัด ซึ่งเปนแหลงที่รวมของผูมีความรูสามารถอานออกเขียนได ในขณะที่ตํารายา
ของชาวบานนั้นยังไมพบหลักฐาน เขาใจไดวาผูที่อานออกเขียนได ยอมอยูในวังหรือในวัดเปนสวนใหญ
ในชวงแรกกอนที่จะมีตําราวานอยางเอกเทศนั้น เอกสารที่กลาวถึงวานจะเปนเอกสารทางการแพทยเปนสวนใหญ
เชน ตําราพระโอสถพระนารายณ (พ.ศ. 2202), แพทยศาสตรสงเคราะห (พ.ศ. 2452) โดยพระยาพิศนุประสาทเวช (คง ถาวร
เวช), แพทยตําบล (พ.ศ. 2464) โดยพระยาแพทยพงศา วิศุทธาธิบดี (สุน สุนทรเวช)
ในอดีตตํารายาจะพบวาแบงเปนคัมภีรตางๆ มีการจดบันทึกในใบลานและนํามาชําระรวบรวมในสมัยรัชกาลที่ 5ที่
เรียกวาเวชศาสตรฉบับหลวงและแพทยศาสตรสงเคราะห โดยเนื้อหาจะเปนตําราแพทยแบบจารีต เปนเวลาเพียงไมนาน
รองรอยของแพทยตะวันตกก็เขามาใหพบไดในตําราแพทยที่เรียบเรียงโดยคนไทย หนังสือแพทยตําบล คือหลักฐานที่ชี้ใหเห็น
วาในสมัยนั้นกระแสการแพทยแบบตะวันตกไดครอบงําระบบสาธารณสุขโดยรัฐ แพทยตําบลพิมพขึ้นมาเพื่อใหแพทยที่อยู
ประจําพื้นที่หางไกลสามารถทําการรักษาประชาชนเบื้องตนไดโดยไมตองนําเขามายังสวนกลาง เชน การทําคลอดก็เปนการ
อธิบายถึงระยะการกอตัวของทารกในครรภแทนที่จะเปนคัมภีรมหาโชตรัตดังกอน เนื้อหาทั้งตัวยาในหนังสือเห็นไดวา
สาธารณูปโภคของไทยในขณะนั้นพรอมใชการแพทยแบบตะวันตกเรียบรอยแลว แตในสมัยนี้ตํารายังไมแยกระหวางตําราเภสัช
กับตําราแพทยดังเชนการศึกษาแบบตะวันตก แพทยขณะนั้นคือ ผูวินิจฉัย-ปรุงยา-และจายยา ตางจากแพทยตะวันตกที่หนาที่
ปรุงยาคือเภสัชกร สวนแพทยคือวินิจฉัยโรคใหถูกและจายยาใหถูกโรค ลวงมาอีกไมนานตํารายาที่ออกสูทองตลาดก็แยก
เนื้อหาระหวางเภสัชกรรมและเวชกรรม
พลวัตรการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
การเปลี่ยนแปลงสถานะและความหมายของการดูแลสุขภาพรวมถึงยานั้นเกิดจากพลวัตรปจจัยรอบดานที่สงผลตอ
ระบบสุขภาพ ไมวาจะเปนการเมืองที่ทําใหรัฐเขามาแทรกแซงในรางกายของพลเมือง ระบบเศรษฐกิจที่สรางระบบอาชีพ
รับจางทําใหการรักษาโรคตองเปนไปในลักษณะเปดปุปติดปป ที่ตองพรอมหายเพื่อเปนกําลังในการผลิตไมสามารถหายแบบ
คอยเปนคอยไปได นอกจากนี้ปจจัยที่สําคัญที่สุดคือการเบียดขับของระบบความคิดและคานิยมแบบใหมที่มาจากตะวันตกทํา
ใหวิธีคิดแบบไทยกลายเปนของโบราณลาสมัยดังนี้
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การเกิดขึ้นของรัฐที่รวมศูนยทรัพยากรมาไวที่สวนกลาง รวมถึงแรงงานที่ฐานะปจจัยการผลิต ทําใหเกิดความ
ตองการที่จะรักษาใหแรงงานนั้นอยูในสภาพที่พรอมทํางานตลอดเวลา รัฐยื่นมือเขามาจัดการรางกายของประชาชนดวยการ
จัดหาสาธารณูปโภคดานสาธารณสุขใหกับประชาชนโดยไมเลือกหนา
1)

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในเขตเมือง
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเมืองทําใหสงผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของชนชั้นพอคา ชนชั้นกลาง
ทําใหเกิดนวตกรรมทางเศรษฐกิจใหมนั่นคือสิ่งที่เรียกวา อาชีพ ในยุคจารีต คนหนึ่งคนสามารถเปนไดทั้ง ชาวนา ปฏิมากร ชาง
ศิลป หมอยา ไดในคนเดียวกัน ขึ้นอยูกับชวงไหนของชีวิต ชวงงานบุญชาวนาอาจกลายเปนปฏิมากรหรือชางศิลป เมื่อเพื่อน
บานเจ็บไขก็กลายเปนหมอยาไดทันที ฯลฯ อาชีพ หรือสิ่งที่นํามาซึ่งรายไดเกิดมาพรอมกับการสูญเสียความสามารถในการผลิต
อาหารของคนเมือง แลกมาดวยการทํางานเฉพาะอยางเพื่อใหไดปจจัยมาใชจาย ตนทุนขั้นต่ําของชีวิตเหลือเพียงแรงงาน ไม
ตองการที่ดินเนื่องจากเอาเวลาไปใชในการขายแรงที่อยูที่จําเปนจึงไมตองมีที่ดิน ทําใหวงจรชีวิตตัดขาดกับระบบเศรษฐกิจแบบ
พึ่งพาตัวเองรวมถึงขาดจากระบบสุขภาพแบบพึ่งพาตัวเองไปพรอมกัน
9)

10) การปะทะทางความคิด ความเกาและความใหม

ธรณ ธํารงคนาวาสวัสดิ์ ไดเสนอวาไมควรเรียกปลาวาฬวาปลา (ธรณ, 2558)รวมถึง หมึก และ ดาวทะเล ดวย
เนื่องจากเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Mammalia Class) สาระในประเด็นนี้คือ การเรียกปลาวาฬวาปลาของคนที่ใชภาษาไทย
นั้นไมถูกตองตามที่นักวิทยาศาสตรกลาวไวหรือไม? เกณฑของปลาในโลกของภาษาไทยคือสัตวที่อยูในน้ํา และเคลื่อนไหวไปมา
ดวยครีบและและหาง ซึ่งกรณีนี้ปลาวาฬเขาขายปลาอยางไมตองสงสัย แตหากแบงตามอนุกรมวิธานตามแบบของชีววิทยาวาฬ
จะกลายเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทันทีและไมสามารถเปนปลาได
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ประเด็นนี้คือการใชหลักการที่ตางกรรมตางวาระมาอธิบายแบบเหมาเขง มุมมองแบบชีววิทยาคือการจําแนกสัตว
จากโครงสรางการสืบพันธุ ซึ่งแตกตางอยางสิ้นเชิงกับการจําแนกแบบไทยๆซึ่งสวนใหญเปนการจําแนกดวยโครงสรางภายนอก
การปะทะทางความคิดพามาซึ่งการแยกเราแยกเคา การสรางความเปนอื่น (the Other) โดยการขีดเสนแบง
โดยทั่วไปปรากฎในรูปของการแบงจากปจจัยภายนอก เชน การเรียกคนตางภาษาวา แขก ฝรั่ง จีน ฯลฯ แตความตางที่เกิด
จากความคิดมักจะพามาซึ่งการแยกในแนวดิ่งซึ่งมีฝายหนึ่งต่ําและอีกฝายหนึ่งสูง (คนที่แยกมักจะคิดวาตนเองอยูในฝายที่สูง)
ในกรณีนี้ ธงชัย วินิจจะกูล(ธงชัย, 2554) เคยเสนอตัวอยางสํานึกเรื่องความเปนอื่นโดยยกตัวอยาง นิทานโบราณคดีวาเปนการ
มองวาอีกฝายอยูในยุคสมัยที่ลาหลังกวาผูมอง(หมายถึงกรมพระยาดํารงราชานุภาพ) แมวาทั้งสองฝายคือผูมองและผูถูกมองจะ
ยืนอยู ณ เวลาเดียวกัน
การแพทยแผนปจจุบันคือชื่อที่นิยมใชในการเรียกรูปแบบการแพทยแบบ Biomedicine ในทํานองเดียวกันเมื่อมี
แผนปจจุบันยอมมีแผนโบราณ การตั้งชื่อสะทอนใหเห็นสํานึกในการมองรูปแบบการแพทยแบบตะวันตกวาเปนของใหมซึ่ง
ปกติจะเขาใจไดวาดีกวา แนนอนกวา และโปรงใสกวา เมื่อมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้น จําเลยซึ่งเปนการแพทยแบบจารีตจึงถูก
ผลักใหกลายเปนสิ่งที่ลาหลังหรือผูกกับความงมงายไปโดยปริยาย
11) แนวคิดรัฐเวชกรรม

ความหมายของระบบสุขภาพในปจจุบันคือการใหบริการสาธารณสุขโดยรัฐ(ทวีศักดิ์, 2550)ผานมุมมองที่วารัฐมี
หนาที่ในการบําบัดและบํารุงสุขภาพของพลเมืองเพื่อใหเปนกําลังการผลิต สะทอนผานการนิยามศัพททั้ง สาธารณสุข ที่มอง
สุขภาพเปนประเด็นของสาธารณะหรือของรัฐในอีกนัยหนึ่ง โดยการมองวาประชากรคือ กําลัง(การผลิต)ของเมือง(หรือรัฐ) ซึ่ง
ประเด็นนี้สามารถอนุมานไดวาการสาธารณสุขเปนประเด็นของรัฐสมัยใหมซึ่งมาพรอมโครงสรางและหนาที่ดังที่กลาวไปแลว
นั้น ในทางกลับกันระบบสุขภาพในสังคมจารีตหรือสังคมไทยแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ที่อํานาจและหนาที่ของรัฐหรือหลวงมี
หนาที่ตอประชาชนหรือพลเมืองเพียงการควบคุมกําลังไพรพล จะไมไดมีหนาที่รับผิดชอบในสุขภาพของพลเมืองดังเชนปจจุบัน
สิ่งที่ระบบสาธารณสุขตองการควบคุมคือภาวะผิดปกติทางรางกายของของพลเมือง ซึ่งสงผลตอกําลังการผลิตในทุก
ภาคสวน สภาพรางกายที่ไมสามารถทํางานได กลายเปนสิ่งตองหามในระบบรัฐแบบใหมที่ตองดูแลสุขภาพของพลเมืองทั้งหมด
การดึงประชาชนใหออกจากระบบที่พึ่งพาตัวเอง ทําใหประชาชนอยูในภาวะที่ตองการการชวยเหลือ การตัดขาดจาก
สิ่งแวดลอมที่สามารถพึ่งพาธรรมชาติไดกลายเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องกับคนในเขตเมือง ยิ่งหางไกลจากธรรมชาติยิ่ง
ตองการสาธารณสุขอยางยิ่งยวด
12) ทฤษฎีลําดับขั้นทางความตองการกับระบบสุขภาพไทย

Abraham Maslow ไดเสนอแนวทางการอธิบายความตองการของมนุษย โดยแบงเปนลําดับขั้นทั้งหมด 5ขั้น และ
ในแตละขั้นจะตองไดรับการเติมเต็มจากขั้นกอนหนาในระดับหนึ่งกอนที่จะขามมาขั้นตอไป มนุษยแสดงตัวตนผานการบริโภค
และการแสดงตัวตนคือสวนนึงของความพยายามในการไดมาซึ่งความตองการ ไมวาจะเปนการยอมรับ หรือความชื่นชม หรือ
แมกระทั่งความยําเกรง การแสดงออกคือกิจกรรมในการพยายามที่จะตอบสนองความตองการของตน ไมเวนแมแตการเลือก
เขารับบริการดานสาธารณสุข ในที่นี้จะใชทฤษฎีนี้อธิบายการเปลี่ยนความหมายของการรักษาพยาบาลวามีความหมายตอ
มนุษยอยางไร โดยที่ใชลําดับขั้นที่ 1-3ในการอธิบาย ซึ่งลําดับขั้นที่ 4, 5เปนเรื่องของความพอใจสวนตัวและมีความเชื่อมโยง
กับระบบสุขภาพไมมากนัก
ระบบสุขภาพไดเริ่มตนจากการเปนปจจัย4ในการดํารงชีวิต ในยุคแรกที่ความตายหรือการเจ็บปวยเปนสิ่งที่มาเยือน
ไดไมยากนัก รองรอยของสาเหตุการตายในสายตาคนไทยสะทอนผานวลี “โรคภัยไขเจ็บ” หากตีความวาวลีนี้คือการรวมกัน
แบบมีระบบตามหลักภาษาไทย อาจจะสัณนิฐานความหมายตามตาราง
โรค

ภัย

คูที่ใชเรียกสาเหตุ
สาเหตุมาจากภายใน

ไข

เจ็บ

คูที่ใชเรียกอาการ
สาเหตุมาจากภายนอก

อาการภายใน
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อาการภายนอก

โรค
อาการเจ็บปวย

ภัย
สงคราม, สัตว, ธรรมชาติ

ไข
ตัวรอน อาเจียน ปวดทอง
ฯลฯ

เจ็บ
เจ็บ ปวด แสบ รอน ฯลฯ

ตารางที่ 3: ภัยคุกคามในชีวิตประจําวัน
ระบบสุขภาพตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย ในสมัยที่ระบบสังคมยังไมเขมแข็ง หรือในพื้นที่ที่
หางไกลจากการควบคุมโดยรัฐ การปองกันหรือบําบัดทุกขเข็ญเปนสิ่งที่ประชาชนตองดูแลตนเอง
ในสถานะถัดมาจากความตองการขั้นพื้นฐาน เมื่อการรักษาชีวิตเปนเรื่องที่เปนไปได ความปลอดภัยจึงตามมา ความ
ตองการที่จะรักษาสิ่งที่ตนเองครอบครองกลายเปนสวนเติมเต็มหลังจากรักษาชีวิตไวได ระบบสุขภาพเคลื่อนจากการรักษามา
เปนการปองกัน (Preventive) ระบบสุขภาพก็เคลื อนยายจากการรักษามาเปนการปองกันชีวิตจากโรคภัยไขและเจ็บ
ความตองการพื้นฐานของคนกับระบบสุขภาพ เขาสูขั้นของการตองการการยอมรับเขากลุมของสังคม การกินหมาก
หลายเปนลักษณะรวมที่มาพรอมกับการดูแลสุขภาพชองปาก เปลี่ยนจากหนาที่ใชสอยพื้นฐานการเปนหนาที่ใชสอยทางสังคม
การเปนกลุมเดียวกันถูกตัดสินดวยการมีวัฒนธรรมรวมกันแมกระทั่งเรื่องสุขภาพ การรักษาแบบเดียวกัน ดวยยาชุดเดียวกัน
แยกกลุมคนออกจากกันอยางแนบเนียนดวยวัฒนธรรมสุขภาพ คนไทยรักษาแบบไทย คนจีนรักษาแบบจีน ฝรั่งก็รักษาแบบ
ฝรั่ง กินยาฝรั่ง ปฏิบัติตัวแบบฝรั่ง ระบบสุขภาพพัฒนาเขาไปในสํานึกทางสังคม

สรุปและอภิปรายผล
การเปลี่ยนแปลงของความหมายคําวา ยา และ วาน ที่พบจากการวิจัยในดานของคําจัดความของคําวาวานสัมพันธ
กับความเปนยาอยางแนบแนน โดยยาในมุมมองของคนไทย เดิมทีคาดวามีความหมายกวางกวาในปจจุบัน ซึ่งมีความหมาย
หลักๆหมายถึง สิ่งที่ใชรักษาโรคที่มีกฏหมายและมาตรฐานในการผลิตรองรับ หากเทียบเคียงกับในภาษาอังกฤษคือศัพทคําวา
Pharmaceuticals ที่กินความถึงสิ่งที่เปนระบบการผลิตดวย ความหมายของยาหลงเหลืออยูในคําศัพทไทยพอสมควร ยามิได
หมายถึงสิ่งที่มีคุณในการรักษาโรค ดูไดจากคําวา ยาเบื่อ ยาแฝด ยาเสนห และยาก็ไมไดหมายถึงสิ่งที่จะตองใชโดยการกิน
อยางเดียว ดูไดจากคําวา ยาแนว ยาเรือ ชันยา ยาสระผม หากแตยาในความเดิมหมายถึงสิ่งที่ใชประโยชนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนการเปลี่ยนคุณสมบัติ เชน ยาเรือแลวไมรั่ว หรือเปลี่ยนสภาพภายในรางกาย เชน ยารักษาโรค กิน
แลวหายไข ยาทาแผล ทาแลวหายเจ็บ ยาเบื่อกินแลวตาย มุมมองของคําวายาสะทอนออกมาผานคําศัพทบางคําที่เปน
ความหมายยกเวนในภาษาไทยจํานวนมาก หากแตวาใครจะสังเกตหรือเรียงรอยใหออกมาเปนแนวคิดเพื่อทํานิรุกติศาสตรของ
คําวายาแลว นาจะกลาวไดวาคําวายานาจะใกลเคียงกับคําวา utilityซึ่งอาจจะอนุมานไดวาหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวันโดยไมจํากัดวาจะตองเปนยารักษาโรค
ประโยชนโภคผลที่เกิดจากยานี้กินพื้นที่หรืออาณาบริเวณดานความหมายไปถึงสิ่งที่เปนไสยศาสตรในปจจุบันอยางไม
ตองสงสัย หากจะระบุชี้ชัดวาปริมณฑลของการใชยาคืออะไรเราสามารถดูไดจากสรรพคุณที่ปรากฎเปนรองรอยของความ
พยายามในการตอสูกับสิ่งที่เรียกวา “โรค-ภัย-ไข-เจ็บ” ของชาวบานที่อยูไกลจากศูนยกลางของการปกครองหรือจะเรียกวา
ไกลศูนยกลางอํานาจก็ไมผิดนัก ความพยายามในการปองกันตัวเองจาก “โรค-ภัย-ไข-เจ็บ” นํามาซึ่งภูมิปญญาในการคนหาสิ่ง
ตางๆที่จะมีสรรพคุณบรรเทาภัยคุกคามเหลานั้น ประกอบกับความเชื่อแบบ animism ของศาสนาผีในสังคมรวมสรางสิ่งที่
เรียกวา “ศักดิ์สิทธิ์” ที่มีความหมายเดียวกับคําวา “มีประสิทธิภาพ” ในปจจุบัน นัยยะของความศักดิ์สิทธิ์ไมไดมีนัยยะของไสย
ศาสตรหรือสิ่งเรนลับ หากแตไสยศาสตรในอดีตหากเทียบกับปจจุบันก็คงไมตางจากวิทยาศาสตรมากนัก สิ่งเรนรับในการรับรู
ของคนในภูมิภาคนี้มีสภาพไมตางจากที่คนปจจุบันรูจักแรงโนมถวงหรือมองไฟฟาวามันคือธรรมชาติและไมไดเลื่อนลอยแต
อยางใด กลาวโดยสรุปมันคือระบอบ (regime) ที่คนเชื่อวามีจริง ใชงานไดจริง และไดผลจริงๆในโลกของคนไทยยุคกอน ไมวา
จะเปนวานชนิดตางๆ วานเหนียว วานยา วานเมตตา วานคุมครอง และวานเศรษฐีที่เกิดหลังสุดจากสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของภัยคุกคามในชีวิต เหลานี้คือรองรอยที่พบไดวาครั้งหนึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่มาจากการใช ยา มันคือสรรพคุณของสิ่งที่เรียกวายาใน
สมัยนั้น
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ทามกลางประสิทธิภาพที่พืชที่เรียกวาวานมีมากกวาพืชทั่วไป แตกลับไมมากพอที่จะสงใหวานสามารถแทรกตัวเขา
ไปยังศูนยกลางการปกครองในพื้นที่ที่เรียกวา เมือง หรือใหญไปกวานั้นที่เรียกวา กรุง ลักษณะเฉพาะของเมืองคือพื้นที่ที่เต็มไป
ดวยสวนเพิ่ม หรือ surplus จากทั่วสารทิศที่อํานาจแผไปถึง ลักษณะในการ “คัดแกน-ทิ้งกาก”จึงเปนสิ่งที่คูกับความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ สิ่งที่ดีที่สุด ไดผลที่สุด จึงจะไดรับคัดเลือกใหเขาไปสูวัฒนธรรมของชาวเมือง
โดยเฉพาะศูนยกลางเมืองที่เรียกวา วัง
สาเหตุที่วานไมพบในตํารับยาใดๆเนื่องมาจากประสิทธิภาพในการรักษาไมสามารถสูกับเภสัชธาตุอื่นๆที่หลั่งไหลจาก
ทั่วสารทิศมาใหชาววังคัดเลือกได หลักฐานเชิงประจักษอีกจุดคือการใชวานในตําราพระโอสถพระนารายณนั้น พบในตํารับจาก
หมอชาวบานที่เรียกวาหมอเชลยศักดิ์เทานั้น แมในพื้นที่หางไกล วานจะเปนพระเอกที่ทรงคุณคา หากแตเมื่อเผชิญหนาจาก
เภสัชธาตุตางๆทั่วขอบขัณฑสีมาแลว ยอมเปนไปไดวามีสิ่งที่ดีกวาที่หมอหลวงไดนํามาใชในเวชกรรม หากยอนคําถามกลับไป
ที่วาทําไมในวังจึงตองการวานเฉพาะในมุมของการรักษาอาการเจ็บไขเนื่องจากสิ่งคุกคามที่เรียกวา ภัย และ เจ็บ นั้นหาไดมีตน
กําเนิดจากที่ใดไม มันคือสิ่งคุกคามที่เกิดจากผูมีไพรพลมากกวา มีกําลังมากกวา และที่สําคัญสิ่งเหลานี้ปองกันดวยสิ่งที่เรียกวา
ไพร-พล ไดอยางชัดเจนมากกวาการรอคอยอิทธิฤทธิ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถึงกระนั้นในหมูไพรราบทหารเลวที่อยูในเมือง แตก็ไมได
ดํารงฐานะที่จะสั่งการ ไพร-พล ใดๆได หากแตเปนแตผูถูกสั่งการจากเบื้องบน ก็ยังคงตองการทีพ่ ึ่งในลักษณะของความ
ศักดิ์สิทธิ์อยูเชนกัน ไมวาจะเปน มงคล ผาประเจียด น้ํามันวาน หรือการสักยันตตามตัว
สุดทายนี้บทสรุปที่จะนําเสนอคือ วาน คือพืชที่มีฐานะเปน ยา โดยคําวา ยา นี้มีความหมายกินรวมถึง หนังเหนียว
รักษาโรค เมตตามหานิยม แคลวคลาดปลอดภัย จนในคราหลังมานี้ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจไดเพิ่มขึ้นอีก 1อยาง จึงเปนที่มา
ของ วานเศรษฐี ที่จะชวยใหผูครอบครองไดร่ํารวยทํามาคาขึ้น

ขอเสนอแนะ
หลังจากงานเสร็จสิ้นจะมีการทบทวนความถูกตองดวยการทําการสนทนากลุม (focused group) เพื่อลดอคติในตัว
ผูวิจัยที่ปรากฏในงาน ดวยตัวแทนกลุมดังนี้ (ในวงเล็บคือเนื้อหาที่ตรวจสอบ)
1. ผูเลนวาน (ความหมายของวาน)
2. ผูขายวาน (ความหมายของวาน)
3. ผูที่เก็บวานจากปามาขาย (ความหมายของวาน)
4. องคกรดูแลเรื่องแพทยแผนไทย (การวิเคราะหบริบท)
5. นักมานุษยวิทยาการแพทย (การวิเคราะหบริบท)
6. นักประวัติศาสตร (การวิเคราะหบริบท/ วิธีวิทยาทางประวัติศาสตร)
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง
ลําดั บ ระหวางนั กเรี ย นกลุม ที่ ไ ด รั บ การจั ด การเรี ย นรูด วยรู ป แบบการสอน 4E × 2 กั บ รู ปแบบการสอนปกติ และเพื่ อ
เปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร เรื่องลําดับ ระหวางนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการ
สอน 4E × 2 กับวิธีการสอนปกติ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนในสังกัด
เขตพื้นทีการศึกษา เขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กลุม
ตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศึกษานารี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 จํานวน 2
หองเรียน แบงเปนกลุมทดลองซึ่งไดรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการสอน 4E × 2 และกลุมควบคุม
ซึ่งไดรับ การจัดการเรีย นการสอนคณิ ตศาสตร โดยใช รูปแบบการสอนปกติ เครื่องมือในการวิ จัย คื อ แบบวัดผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องลําดับ มีคาความเที่ยงเทากับ 0.80 และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงความรู
ทางคณิต ศาสตร เรื่องลําดับ มีคาความเที่ยงเท ากับ 0.83 สถิติใ นการวิ เคราะหขอมูล ไดแ ก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบคาที
ผลการวิ จัยสรุ ปว า นั กเรีย นกลุ ม ทดลองซึ่ ง ไดรั บ การจั ดการเรี ย นการสอนคณิต ศาสตร โดยใช รู ป แบบการสอน
4E × 2 มีค ะแนนเฉลี่ย ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นคณิต ศาสตร เรื่อ งลําดั บ และ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูทาง
คณิตศาสตร เรื่องลําดับ สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมซึ่งไดรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการสอปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบ 4E × 2 เรื่องลําดับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 , นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5, โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นทีการศึกษา เขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
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Abstract
This study was a quasi-experimental research with two major aims. The first aim was to
compare achievement of sequenceand ability to transfer knowledge to solving complex problems
between group learning mathematics through the 4E × 2 instruction model and through
conventional teaching methods. The population for this research was Mathayomsuksa V students
Service Area Office 1, Bangkok Province, Office of the Basic Education Commission, Ministry of
Education. The samples were two classes ofMathayomsuksa V students at Suksanari School during
the 2016 academic year. One class the experimental group was taught using the 4E × 2
instruction model. The other class the control group, was taught using conventional teaching
methods. The research instrument were 1) a test on achievement of sequence with a reliability
of 0.80 and 2) a test on ability to transfer knowledge to solving complex problems with a
reliability of 0.83. Arithmetic means, standard deviations and t-test were used in the data
analysis.
After the experiment, it was found that the experimental group was taught using the
4E × 2 instruction model has average scores for achievement and ability to transfer knowledge to
solving complex problems of sequencehigher than the control group was taught using
conventional teaching at a .05 level of significance.
Keywords: A Stydy of Learning Management By Using 4E × 2 Instruction Model On The Sequence
In Mathayomsuksa V , Mathayomsuksa V , Suksanari School Service Area Office 1 Bangkok Province,
Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education
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บทนํา
คณิตศาสตรเปนวิชาพื้นฐานวิชาการที่ทําใหมนุษยมีพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรนําไปสูการเรียนรูเรื่องราวตางๆ ได
อยางกวางขวางมากขึ้น ทําใหคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย ในการพัฒนาดานความคิด
การวิเคราะห การมีเหตุผล การวางแผน การแกปญหา การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค ในปจจุบันคณิต ศาสตรถูก
นําไปใชการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และศาสตรดานอื่นๆ ทําใหคณิตศาสตรมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
พัฒ นาประเทศ สอดคล องกั บกระทรวงศึ กษาธิการ (2551) ได กล าวถึ ง บทบาทสํ าคั ญ ของคณิ ต ศาสตร ต อการพั ฒ นา
ความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล คิดอยางเปนระบบและมีแบบแผน สามารถวิเคราะห
ป ญ หาหรื อสถานการณ ไ ด อ ย า งถี่ ถ ว นรอบคอบ ช ว ยให ค าดการณ วางแผน ตั ด สิ นใจ แก ป ญ หา และนํ า ไปใช ใ น
ชีวติ ประจําวันไดถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุขนอกจากนี้ ฤทัย แดงแสงสง (2546) ไดกลาวไววา คณิตศาสตรมีความสําคัญในชีวิตประจําวันเราใช
คณิตศาสตรโดยที่เ ราไมรูตัววากําลั งใชอยูไมวาจะเป นในเรื่องที่งายหรือซับซอน คณิต ศาสตรชวยวิชาวิ ทยาศาสตรในการ
ออกแบบการทดลองและวิเคราะหขอมูลตางๆ ในการทํานายผลและการอภิ ปรายผลงานวิจัยถูกตอง ในทางอุตสาหกรรม
คณิตศาสตรชวยออกในการแบบอุตสาหกรรม การผลิต การพัฒนา และการทดสอบผลิตภัณฑ ในทางธุรกิจคณิตศาสตร
ชวยในการเก็บขอมูล และบริหาร การเงิน ลงทุน ในงานอาชีพคณิตศาสตรจะแทรกอยูในอาชีพทั้งงานดานวิทยาศาสตร
หรือสังคมศาสตร ในดานเปนเครื่องมือในการฝกทักษะคณิตศาสตรเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยใหมนุษยเกิดเจตคติบางอยาง
เชน ความมีระเบียบวินัย ความรอบคอบ มีเหตุผล และความคิดสรางสรรค ในทางวัฒนธรรมคณิตศาสตรเปนเครื่องมือที่
สอนคนใหรูจักเปนคนมีเหตุผล ไมวายุคสมัยใดคุณคาของคณิตศาสตรก็ยังคงอยู คณิตศาสตรจึงเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดมา
โดยตลอด สอดคลองกับ อัมพร มาคนอง (2552) ที่ไดกลาววา คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคนและ
การพั ฒ นาคนและการพั ฒ นาประเทศ คณิ ตศาสตร เป นวิ ช าที่ช วยใหม นุ ษย มี ความรู ค วามเข าใจในสิ่ ง รอบตั ว สามารถ
แกปญหาโดยใชเหตุผล และยังเปนพื้นฐานที่สําคัญในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิชาการและเทคโนโลยี
ปจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตรของประเทศไทยนั้นยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรดังจะเห็นไดจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ซึ่งเปนการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละชวงชั้นเพื่อประเมิน
ศักยภาพทางการเรียนของนักเรียนไทย โดยจะจัดสอบ 8 กลุมสาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย คณิตศาสตรสังคมศึกษา
ภาษาอั ง กฤษวิ ท ยาศาสตร สุ ข ศึกษา พลศึกษา ศิ ล ปะ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี เมื่ อศึกษาผลการทดสอบวิ ช า
คณิตศาสตร พบวาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแตป พ.ศ. 2554 – 2558 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ดังตอไปนี้ จากรายงานของสถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ 2554 – 2558 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 ป พ.ศ. 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 26.59 ป พ.ศ. 2557 มีคะแนนเฉลี่ย 21.74 ป พ.ศ. 2556 มีคะแนนเฉลี่ย
20.48 ป พ.ศ. 2555 มีคะแนนเฉลี่ย 22.73 ป พ.ศ. 2554 มีคะแนนเฉลี่ย 14.99 เชนเดียวกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวามีคะแนนเฉลี่ย วิชา คณิตศาสตร ดังนี้ ป พ.ศ. 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 32.40ป พ.ศ. 2557 มี
คะแนนเฉลี่ย 29.65 ป พ.ศ. 2556 มีคะแนนเฉลี่ย 25.45 ป พ.ศ. 2555 มีคะแนนเฉลี่ย 26.95 ป พ.ศ. 2554 มี
คะแนนเฉลี่ย 32.08 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากรายงานผลการทดสอบดังกลาว จะเห็นไดวา คะแนนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนทั้ง 2 ระดับ นั้นคะแนนยังไมผานครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 100 คะแนน และคะแนนในชวงป
พ.ศ. 2554 – 2556 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นั้นคะแนนลดลงอยางตอเนื่องจะเห็นวาขอสอบวิชาคณิตศาสตรใน
ปจจุบันจะที่มีลักษณะของขอสอบเชิงวิเคราะห เปนเหตุเปนผล และตรรกะ ซึ่งเปนทักษะเฉพาะ ขณะที่การสอนในประเทศ
ไทย "เนนการทองจํา" ขณะที่ขอสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) เปนขอสอบแบบคิดวิเคราะห ขอมูล
ขาวสาร เพราะฉะนั้ น การสอนกั บการสอบวั ดไม สั มพั นธ กัน ทํ าให ค ะแนนออกมาแค ป ระมาณ 20-30% ต่ํ ากวาเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด(สมพงษ จิตระดับ, ออนไลน) และการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยนั้นจะเนนที่ครูเปนศูนยกลาง
ซึ่งครูใชการอธิบายและยกตัวอยางทําใหนักเรียนไดแตทองจําและขาดการคิด การวิเคราะหดวยตนเอง การดํ าเนินการหา
คําตอบมุงเนนไปที่ความรวดเร็วในการไดมาซึ่งคําตอบมากกวาพิจารณาที่กระบวนการคิดที่มาของคําตอบของนักเรียน (กิตติ
พัฒนตระกูลสุข, 2546) จะเห็นไดวา การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันนั้นไมไดเนนใหนักเรียนไดพัฒนากระบวนการคิด
และครูสวนใหญมุงเนนการจัดการเรียนการสอนโดยการบรรยายใหความรูแกนักเรียนทําใหนักเรียนเคยชินกับการไดรับความรู
และทําตามผูสอนเทานั้ นทําใหนักเรียนไมเกิ ดทักษะและกระบวนการทางคณิต ศาสตรในด านการแก ปญหา การใหเหตุผ ล
การสื่อสารและนําเสนอ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร และความคิดสรางสรรค ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควรจัดการ
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เรียนการสอนที่ เนนนักเรียนเป นศูนยกลาง และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรี ยนเปนผูคิด ค นควาหาความรู
และสรางองคความรู ดวยตนเอง เนนนั กเรียนเปนสําคัญ มี กิจกรรมการเรียนรู ที่เนนใหนักเรีย นไดคิ ด และแกปญหาดวย
ตนเอง สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4
มาตรา 22-30 (2545) การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนสําคัญที่สุด ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน
และแก ไขปญหา จั ดกิจกรรมให ผูเรียนไดเรีย นรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบั ติใหทําได คิดเปน ทําเปน และจั ด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู
รูปแบบการสอน 4E × 2 เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนย ใหนักเรียนเปนผูคนควา หา
แหลง ขอมูล และสร างองค ความรูไ ดด วยตนเอง และสามารถนําความรู ใหมที่ ไ ดนั้นไปเชื่อมโยงในการในแก ป ญหาหรื อ
สถานการณใหมที่ซับซอนขึ้นได ดังนั้นรูปแบบการสอน 4E × 2 จึงเปนรูปแบบการสอนที่สามารถทําใหผลฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน และพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรของนักเรียนใหดีขึ้นไดซึ่ง มารแชล (Marshall,
et al , online) เปนผูพัฒนารูปแบบการสอน 4E × 2 ซึ่งนํารูปแบบการสอนแบบสืบสอบ (Inquiry Instruction Model)
มาสอดแทรกการสะท อนการรู คิ ด (Metacognitive Reflection) และการประเมิ นผลระหว างเรี ย น (Formative
Assessment) ในแตละขั้นตอน ดังนั้นรูปแบบการสอน 4E × 2 ประกอบไปดวย 3 โครงสรางดังนี้
สวนที่ 1 รูปแบบการสอนแบบสืบสอบ (Inquiry Instruction Models) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน(4E) ไดแก
1. ขั้นสรางความสนใจ (Engage)
2. ขั้นสํารวจและคนควา (Explore)
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explain)
4. ขั้นขยายความคิด (Extend)
สวนที่ 2 การสะทอนการรูคิด (Metacognitive Reflection)
สวนที่ 3 การประเมินผลระหวางเรียน (Formative Assessment)
ดวยเหตุ ผลนี้ ผูวิจัยจึ ง มีค วามสนใจในรู ปแบบการจั ด การเรี ย นการสอนคณิ ตศาสตร ในการสอนรู ปแบบ 4E × 2
เพื่อที่จะมุงเนนพัฒนาผลฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรของ
นักเรียน และจากผลการสอบการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) ทั้งประเทศพบวาในวิชาคณิตศาสตรสาระการ
เรียนรู สาระที่ 4 พีชคณิต มาตรฐาน ค4.1ปการศึกษา 2557 พบวานักเรีย นสอบไดคะแนนเฉลี่ย 26.67 และในป
การศึกษา 2558 พบวานักเรียนสอบไดคะแนนเฉลี่ย 30.99ซึ่งคะแนนดังกลาวยังไมถึงครึ่งของคะแนนเต็ม 100 คะแนน
(สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ, ออนไลน) ผูวิจัยจึงมีความสนใจ ในเรื่องลําดับ ซึ่งเปนเรื่องที่อยูในสาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค4.1 ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องลําดับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวาง
นักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 กับรูปแบบการสอนปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร เรื่องลําดับ ระหวางนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการ
เรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 กับรูปแบบการสอนปกติ
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนกลุมทีไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนปกติ
2.นักเรียนกลุมทีไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู
ทางคณิตศาสตร สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนปกติ
นิยามศัพทที่ใชในงานวิจัย
1. รูปแบบการสอน 4E × 2 หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่พัฒนาโดย มาแชล
และคณะ มี 4 ขั้นตอน คือ
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1.1 ขั้นสรางความสนใจ (Engage)คือ การจัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียน สราง
ความสนใจ และกระตุนใหผูเรียนรูสึกสนใจที่เรียนกําลังจะไดเรียนตอไป และสามารถคาดเดาไดวาเรียนที่จะเรียนตอไปเปน
เรื่องลักษณะใด โดยมีการประเมินผล และการสะทอนการรูคิดในระหวางเรียน
1.2 ขั้น สํารวจและคน ควา (Explore) การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา คนควา ในประเด็นที่
ศึกษา เพื่อที่จะดําเนินการหากระบวนการในการหาคําตอบในขั้นอธิบายและลงขอสรุป
1.3 ขั้ น อธิ บายและลงข อสรุ ป (Explain) การจัด กิจกรรมเพื่อใหผู เรีย นได ทําการสรุปคํ าตอบ และ
นําเสนอคําตอบในรูปแบบตางๆโดยมีการประเมินผล และการสะทอนการรูคิดในระหวางเรียน
1.4 ขั้นขยายความคิด(Extend)คือการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนไดเชื่อมโยงความรูทั้งหมดที่ไดจากขั้น
อธิบายและลงขอสรุปไปแกปญหาในโจทยหรือสถานการณปญหาที่ยาก และซับซอนมากขึ้น โดยมีการประเมินผล และการ
สะทอนการรูคิดในระหวางเรียน
2. รูปแบบการเรียนการสอนปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคูมือการจัดการเรียนรู
กลุมสาระคณิตศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.1 ขั้นนํา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ มีความ
พรอมในการเรียนรู โดยใชวิธีการและสื่อที่หลากหลายประกอบไปดวยการช้ําถาม กระตุนซักถาม การนําประสบการณเดิม
มาเชื่อมโยงกับประสบการณใหม
2.2 ขั้นสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด โดยการให
ผูเรียนตอบคําถาม และมีโอกาสในการซักถามครูผูสอน วิเคราะหกระบวนการหาคําตอบรวมกันจนกระทั่งไดคําตอบหรือองค
ความรูในเรื่องที่เรียนอยางชัดเจน
2.3 ขั้นสรุป หมายถึง เปนขั้นที่ครูจะสรุปความรูตามจุดประสงคที่ตั้งไว ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมี
สวนรวม โดยรวมกันสรุปความรู ภาพรวมของเรื่องที่เรียน หรือสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่เรียน
3.นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ปการศึกษา 2559
4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถทางดานสติปญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5หลังจากที่
เรียนเรื่องลําดับ ที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง ลําดับที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5. ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการนําความรู
ของตนเองที่มีไปเชื่อมโยงความรูในการแกปญหาหรือสถานการณใหมในวิชาคณิตศาสตรที่มีความซับซอนขึ้น
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – experimental research) โดยมีรูปแบบการวิจัยเปน Two –
Group Pretest – Posttest Desighคือ มีการแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม ประกอบดวย กลุมทดลอง คือ นักเรียน
กลุมทีไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 และกลุมควบคุม นักเรียนกลุมทีไดรับการจัดการเรียนการ
สอนดวยรูปแบบการสอนปกติ
ประชากระและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียน
ศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 12 หองเรียน
กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัย ครั้งนี้ คือ นักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศึ กษานารี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งหมด 90 คน โดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster
Random Sampling) จากนั้นทําการสุมอยางงายโดยการจับสลากนักเรียนทั้งสองหองเพื่อจัดกลุมตัวอยางเปนกลุมทดลอง
จํานวน 1 ห องเรียน และกลุมควบคุม จํานวน 1 ห องเรียน ผลปรากฏวานักเรียนหองเรีย น ม.5/6 เป นนักเรียนกลุ ม
ทดลอง และม.5/8 เปนกลุมควบคุม
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1) แบบวัด ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร กอนเรี ยนเรื่องลําดั บ เปนแบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 20 ขอ มีคาระดับความยากอยูในชวง 0.49– 0.69 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.22 – 0.68 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.80
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรีย น เรื่องลําดับ เปนแบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 20 ขอ มีคาระดับความยากอยูในชวง 0.44 – 0.67 คาอํานาจจําแนกตั้ง แต 0.20 – 0.68 มีค าความเชื่อมั่ น
เทากับ 0.81
3) แบบแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมความรูทางคณิตศาสตรกอนเรียน เรื่องลําดับ เปนแบบทดสอบ
อัตนัย จํานวน 4 ขอ มีคาระดับความยากอยูในชวง 0.38– 0.53 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.32– 0.47 มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.69
4) แบบแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมความรูทางคณิตศาสตรหลังเรียน เรื่องลําดับ เปนแบบทดสอบ
อัตนัย จํานวน 4 ขอ มีคาระดับความยากอยูในชวง 0.48 – 0.51 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.33 – 0.39 มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.73
2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูเรื่องลําดับ มี 2 แบบ คือ แผนการจัดการเรียนรู
ดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 สําหรับกลุมทดลอง และแผนการจั ดการเรี ยนรูดวยรู ปแบบการสอนปกติ สําหรับกลุมควบคุ ม
จํานวน 12 แผน ซึ่งผูวิจัยใชเวลาสอนทั้งกลุมทดลองและกลุม ควบคุมเทากัน คือ สัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 55 นาที
จํานวน 6 สัปดาห รวม 18 คาบ
การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ไดพัฒนาขึ้น และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทั้ง
ในกลุมทดลอง และกลุม ควบคุม โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมตามแผนการจัดการเรียนรูที่เตรียมไว กลุมละ 3 คาบตอ
สัปดาห เปนเวลา 6 สัปดาห ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
2. ในระหวางสอนผูวิจัยทําการเก็บรองรอยการทํางานของนักเรียนในกลุมทดลอง และกลุมควบคุมจากใบกิจกรรม
ใบงาน แบบฝกหัด ใบประเมินการนําเสนอของนักเรียนเพื่อนํามาวิเคราะหดูพัฒนาการในการเรียนของนักเรียน
3. เมื่อดําเนินการทดสอบตามเนื้อหาที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรูแลว จึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
ทําการทดสอบโดยใชแ บบวั ดผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนคณิตศาสตร เรื่องลําดับ และแบบทดสอบวั ดความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู ทางคณิ ตศาสตร เรื่ องลําดั บ กั บนั กเรี ยนกลุม ทดลอง และกลุ มควบคุมพรอมกัน แล วนําคะแนนที่ไ ดม า
วิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ผู วิจัย นํ าผลการทดสอบจากแบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร เรื่ องลํ าดั บ และแบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรของนักเรียน เรื่องลําดับ มาตรวจใหคะแนน และทําการวิเคราะหโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the Social Science : SPSS) โดยมีการ
วิเคราะหดังนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชคะแนนสอบที่
ไดจากการทําแบบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร เรื่องลํ าดับ หลังการทดลองมาหาคาเฉลี่ย เลขคณิต และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการทําสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเลขคณิตดวยการทดลองที (t-test) ที่ระดับนัยสําคัญ .05
2. เปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดย
ใชคะแนนสอบที่ ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร เรื่องลํ าดับ หลังการ
ทดลองมาหาคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการทําสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเลขคณิตดวยการ
ทดลองที (t-test) ที่ระดับนัยสําคัญ .05
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ผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่องผลของการใชรูปแบบการสอน 4E × 2 ที่ การศึกษาผลการจัดการเรียนรูรูปแบบการสอน 4E × 2
เรื่องลําดับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5ผลการวิจัยสามารถนําเสนอได 2ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน
4E × 2 และนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนปกติ และผลการเปรียบเทียบความสามารถใน
การเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรกอนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ
การสอน 4E × 2 และนักเรียนกลุม ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการ
เรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 และนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวย
รูปแบบการสอนปกติ

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียน คาเอฟ
(F-test) และคาที(t-test)(จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
X
S
t
P
หอง
N
ม.5/6 (กลุมทดลอง)
45
12.60
2.144
0.22
0.919
ม.5/9(กลุมควบคุม)
45
12.64
1.982
*P < 0.05
จากตารางที่ 1 ผลปรากฏวา จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน นักเรียนกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยเลขคณิตกอนเรียน
เทากับ 12.60สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.144 และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 12.64 ส วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.982 เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชคาที (t-test independent) พบวานักเรียนทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องลําดับ ของ
นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 และกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบการสอนปกติ (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
X
หอง
N
S
t
P
กลุมทดลอง
45
16.11
2.497
2.043*
0.04
กลุมควบคุม
45
15.07
2.349
*P < 0.05
จากตารางที่ 2 ผลปรากฏวา จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 มีค าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนคณิต ศาสตรเ ทากั บ 16.11
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.497 กลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนปกติมีคาเฉลี่ยเลขคณิต
เทากับ 15.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.349 เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชคาที (t-test independent) พบวา
นั ก เรี ย นกลุ ม ทดลองที่ ไ ด รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนด ว ยรู ป แบบการสอน 4E × 2 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรสูงกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 2

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรกอนเรียน และหลังเรียนของ
นักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 และนักเรียนกลุมที่ไดรับการ
จัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนปกติ

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร
กอนเรียน คาเอฟ(F-test) และคาที (t-test) (จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน)
X
หอง
N
S
t
P
ม.5/6 (กลุมทดลอง)
45
9.27
1.80
0.486
0.629
ม.5/8(กลุมควบคุม)
45
9.47
2.09
*P <0.05
จากตารางที่ 3 ผลปรากฏวา จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน นักเรียนกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยเลขคณิตกอนเรียน
เทากับ9.27สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.80 และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 9.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.09 เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชคาที (t-test independent) พบวานักเรียนทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร
เรื่องลําดับ ของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 และกลุมควบคุมที่
ไดรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนปกติ (จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน)
X
หอง
N
S
t
P
กลุมทดลอง
45
18.93
3.257
4.758*
0.00
กลุมควบคุม
45
15.22
4.094
*P < 0.05
จากตารางที่4 ผลปรากฏวา จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 มีคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร
เทากับ 18.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.257 กลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนปกติมี
คาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 15.22 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.094 เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชคาที (t-test
independent) พบวานักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 มี
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรสูงกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนปกติอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนกลุมทีไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนปกติ
2.นักเรียนกลุมทีไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู
ทางคณิตศาสตร สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนปกติ
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรูรูปแบบการสอน 4E × 2 เรื่องลําดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5มี
ประเด็นหลักสําหรับการอภิปราย 2 ประเด็น ดังนี้
1. ผลของการใชรูปแบบการสอน 4E × 2 ที่มีตอผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนไดรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 มีคะแนน
เฉลี่ยเลขคณิตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรดวยรูปแบบการ
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สอนปกติ อย างมี นัย สําคั ญทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .05 สอดคล องสมมติ ฐานที่ตั้ งไวใ นขอที่ 1อาจจะเปนผลเนื่องมาจากการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 ในขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและคนควา และขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลง
ขอสรุป เปนขั้นตอนที่เนนใหนักเรียนเปนผูสืบคน คนควา รวบรวมขอมูล คนหาคําตอบ แลวสรุปความรู และอภิปรายผล
ดวยตนเอง แล วใหนําเสนอความรู ของตนเองกับ ผูอื่นเพื่อให เกิ ดการตรวจสอบความรู ที่ถู กต อง แล วเกิด การปรับ เปลี่ย น
โครงสรางทางปญญา จนทําใหนักเรียนเกิดความเขาและการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมายและเก็บเปนขอมูลในสมองได
ยาวนาน ในขั้นขยายความคิด เปนขั้นตอนที่ยืนยันความรูความเขาใจของนักเรียนเพราะนักเรียนจะตองนําความรูที่ไดมาใช
แกปญหาในขั้นตอนนี้ และนักเรียนยังไดขยายความรูความเขาใจของตนเองไดกวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพราะนักเรียนจะตอง
เชื่อมโยงความรูที่มีนําไปใชในการแกปญหาในโจทยหรือสถานการณที่ยากขึ้นหรอซับซอนมากขึ้น ประกอบกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนดวยรูปการการเรียนการสอน 4E × 2 มีการสะทอนการรูคิด และประเมินผลระหวางเรียนในทุกๆขั้นของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหครูสามารถทราบและประเมินผลระหวางเรียนไดวานักเรียนมีความเขาใจที่ถูกตองหรือไม มี
ความผิดพลาดหรือไม หรือยังไมขาดความรูในเรื่องใดบางในที่จะนําไปสูขั้นถัดไปการสะทอนการรูคิด คือการที่นักเรียนได
แสดงความรู ความคิ ดของนักเรียนออกมาโดยครูทําหนาที่ ประเมินความคิด เหลานั้น และใหขอมูลยอนกลับ ในทันทีเป ด
โอกาสใหนักเรียนไดคิดดวยตนเองอยางอิสระและมีครูคอยควยคุม ทําใหนักเรียนเกิดการรูคิดในการเรียนตลอดเวลาเกิดเปน
ความชํานาญและเปนความรูที่อยูติดตัวไปยาวนาน ซึ่งสอดคลองกับ Kuhn(1999) ที่กลาวโดยสรุปวา ความเขาใจอยาง
ลึกซึ้งเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนมั่นใจวานักเรียนรูอะไร ระลึกไดวาความรูนั้นมาไดอยางไร และสามารถประเมินความรูของตนเองได
2. ผลของการใชรูปแบบการสอน 4E × 2 ที่มีตอความสามารถในการเชื่อมโยงความรูของนักเรียน
จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนไดรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรดวยรูปแบบการสอน 4E × 2 มีคะแนน
เฉลี่ยเลขคณิ ตความสามารถในการเชื่ อมโงความรู คณิตศาสตรห ลังการทดลองสูงกว ากลุม ที่ไดรับ การจั ดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรดวยรูปแบบการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองสมมติฐานที่ตั้งไวในขอที่ 2 อาจเปน
ผลมาจากรูปแบบการสอน 4E × 2 มี ขั้นตอนที่ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตามลําดับขั้นตอน คื อ
ขั้นที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและคนควา ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป และขั้นที่ 4 ขั้นขยาย
ความคิดซึ่งในทั้ง 4 ขั้นตอนนั้นจะเปนการเชื่อมโยงความรูจากขั้นที่ 1 ไปสูขั้นที่ 2 จากขั้นที่ 2ไปสูขั้นตอนที่ 3 และจาก
ขั้นที่ 3 ไปสูขั้นที่ 4 ทําใหในการจัดกิจกรรมการสอนครูจะจัดกิจกรรมหรือสถานการณปญหาเชื่อมโยงความรูจากงายไป
ยากเพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู โดยเฉพาะในขั้นที่ 4 ขั้นขยายความคิดเปนขั้นที่นักเรียนจะตองนําความรูที่ไดจากขั้นที่
3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุปมาเปนความรูพื้นฐานในการเชื่อมโยงความรูในการแกปญหาสถานการณใหม หรือสถานการณที่
ซับซอนมากขึ้นโดยครูใชการเชื่อมโยงการสถานการณในชีวิตประจําวัน เพื่อใหนักเรียนสามารถเขาใจและสามารถเชื่อมโยง
ความรูไดงายมากขึ้นเสมอสอคลองกับสมาคมครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (NCTM,2000 P360) กลาววาในการพัฒนา
ทักษะและกระบวนการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรนั้นครูอาจจัดกิจกรรมหรือสถานการณปญหาสอดแทรกในการเรียนรู
เสมอ เพื่อใหนักเรียนไดนําความรู เนื้อหาสาระ และกระบวนการทางคณิตศาสตรมาใชในการเรียนรูเนื้อหาใหม หรือนํา
ความรู และกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร ม าแก ปญ หาในสถานการณ ที่ค รู กําหนดขึ้ น เพื่ อให นักเรี ยนเห็นความเชื่ อ มโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ
ขอเสนอแนะ
1. ในช ว งแรกของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร โ ดยใช รู ป แบบการสอน 4E × 2 นั ก เรี ย นยั ง ไม เ กิ ด
ความคุ นเคยกั บการจัด กิจกรรมจึ งทํ าให นักเรี ยนเกิด การเรีย นรูที่ ลาชา การจัด การเรี ยนการสอนในแตล ะขั้ นตองใชเ วลา
คอนขางมาก โดยเฉพาะในขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและคนควา เนื่องจากนักเรียนมีความรูพื้นฐานไมเทากันทําใหนักเรียนบางกลุม
ไมสามารถทําเสร็จภายในเวลาทีกําหนด จึงตองเพิ่มเวลาใหเพื่อใหนักเรียนทุกกลุมสามารถอธิบายและลงขอสรุปในขั้นตอนไป
ไดแตเมื่อนักเรียนเกิดความคุนเคย และเขาใจ นักเรียนจะเกิดการเรียนรูที่เร็วขึ้น และใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมใน
แตละขั้นตอนมากขึ้นอีกดวย
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการสอน 4E × 2 จะใชกิจกรรมกลุมในการชวยใหนักเรียนได
เกิดการเรียนรูรวมกัน แตในการนําเสนอ หรือการอภิปรายจะมีนักเรียนที่เปนตัวแทนกลุมเทานั้นที่จะไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น จึงทําใหนักเรียนบางคนไมมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย ซักถาม ควบคูไปกับการเรียน
ในหองเรียนได ครูจึงควรใหนักเรียนผลัดกันเปนตัวแทนกลุม และเดินดูนักเรียนในระหวางทํากิจกรรมเพื่อใหนักเรียนทุกคนได
มีโอกาสซักถามขอสงสัย และแสดงความคิดเห็น
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3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการสอน 4E × 2 ควรจัดกิจกรรมหรือกําหนดสถานการณ
จากงายไปยากเพื่อใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการแกปญหา และสามารถเชื่อมโยงความรูในแตละขั้นตอนได
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการสอน 4E × 2 ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอความ
คิด เห็ น อภิป ราย แลกเปลี่ ยนกระบวนการหาคําตอบ ซึ่ งโจทยห รือสถานการณที่ กําหนดใหแ ต ละขออาจมี วิ ธีการคิ ด ที่
หลากหลายวิธี ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้ง นี้มีวัต ถุประสงคเพื่ อศึกษาถึงความสํ าเร็จของผูข ายผลิ ตภัณฑ ประกั นภัย ป ญหาและอุป สรรคในการ
ทํางาน ผูใ หข อมู ลหลักคือ ผู ขายผลิต ภัณฑป ระกันภัย เจาหน าที่ธนาคาร ลูกคา และผูที่ เกี่ ยวของ ธนาคารธนชาต สาขา
นครปฐม จํานวน 10 คน ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีวิทยาการศึกษาประวัติชีวิตและเรื่องเลา โดยการสัมภาษณและการ
สังเกตแบบไมมีสวนรวม ผลวิจัยพบวา ผูขายของธนาคารเปนผูที่มีความสําคัญในสรางผลกําไรใหกับธนาคาร การดําเนินงาน
เริ่มตนจากความทะเยอทะยานตองการมีฐานะที่ดีเพื่อสรางอนาคตใหกับครอบครัวและเพื่อความอยู รอดในหนาที่การงาน
ผูขายของธนาคารมีหลายตําแหนงหนาที่ อดีตแตละตําแหนงจะถูกแบงหนาที่การขายและการบริการกันอยางชัดเจน ปจจุบัน
วิวัฒนาการของธนาคารทําใหทุกตําแหนงมีสวนในการขายผลิตภัณฑตางๆมากขึ้น ลักษณะการบริหารจัดการงานของผูขายแต
ละคนแตกตางกันไปแลวแตประสบการณและแนวคิด การประสบความสําเร็จเนนการบริการที่ดีและครบวงจรเปนหลัก ปญหา
และอุปสรรค มีดานความรูและเขาใจดานประกันภัยของลูกคา การทําธุรกรรมออนไลน
คําสําคัญ: ความสําเร็จ ผูขาย ธนาคาร
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Narrative of achievement insurance agent
Thanachart Bank Nakhon Pathom Branch
Abstract
The purpose of this research was to show the achievements, problems and obstacles of
insurance agents. The main sources of information in this research were insurance agents, bank officers,
customers and 10 of Thanachart bank’s relevant people. We used the qualitative research method by
interviewing and non-participant observation of their biology and for a narrative. The result found that
insurance agents were the main factors who make benefits for the bank. They worked with an ambition
and wanted to make great future for their family and also their career. In addition, the bank’s sale
representatives had so many positions and their tasks were explicitly divided. As of the time of the study,
each position had more responsibility for the sale of the bank’s products than in the past. The sale
representative managing style might have differed depending on experience and concept., but one-stopservice and a service mind were necessary for their achievement. We also found that the problems and
obstacles were the knowledge about insurance and online transactions.
Keyword: achievement, agent, bank
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บทนํา
อุบัติ เหตุ เปนปญ หาสาธารณะของทุกประเทศในแต ละป อุบัติ เหตุทําใหมี ผูไ ดรับ บาดเจ็ บและสูญ เสี ยทั้ง ชีวิต และ
ทรัพย สินเป นจํานวนมาก ความเสีย หายต อทรัพ ยสินและบุ คคล ไมเ พียงสงผลกระทบโดยตรงตอผู ประสบภัย และบุ คคลที่
เกี่ยวของเทานั้น แตยังกอใหเกิดความสูญเสียและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศชาติเปนมูลคามหาศาลทั้ง ดานเศรษฐกิจ
สังคมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกันภัยเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งที่สามารถชวยบรรเทาความเดือดรอนเมื่อเกิดความ
เสีย หายแก ชีวิต และทรั พยสิ นต าง ๆ ที่ได ทําประกันภั ยไว โดยการเฉลี่ย หรือการกระจายความเสี ยหายไปยัง สมาชิกที่ทํ า
ประกันภัย โดยมีบริษัทประกันภัยเปนผูทําหนาที่เก็บเบี้ยประกันและชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับ
ประโยชนต ามที่ร ะบุ ไว ในสัญ ญา ป จจุ บันธนาคารเป นเปนอีกหนึ่ งช องทางหลักในการจํ าหนายผลิต ภัณฑป ระกันภัย ตางๆ
ธนาคารธนชาต สาขานครปฐมเปนสาขาที่มียอดคาเบี้ยประกันภัยสู งสุดติดอันดับหนึ่งในสิบของธนาคารธนชาตทั้งประเทศ
และในป พ.ศ. 2558 ธนชาตประกันภัยมีสวนแบงการตลาดติดหนึ่งในสิบของบริษัทประกันภัยในตลาดประกันภัยของประเทศ
ไทยเชนกัน (ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2558)
ธนาคารธนชาตสาขานครปฐมนอกจากเป น ที่ ตั้ ง ของธนาคารแล ว ยั ง เป นที่ ตั้ ง ของสํ านั กงานเขต มี ส วนงานที่
หลากหลายประจําอยู ทําใหมีผูมาติดตอและเขาใชบริการมากกวาสาขาอื่นๆ สง ผลใหโอกาสในการขายมากขึ้น วิถีชีวิตของ
ผูขายผลิตภัณฑประกันภัยเปนเรื่องที่นาศึกษาอยางยิ่ง เพื่อเปนการทําความเขาใจถึงวิถีชีวิตของบุคคลที่มีความสําคัญในการ
เพิ่มรายไดใหกับธนาคาร ตลอดจนศึกษาถึงเสนทางแหงความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน เพื่อเปนการสรางองค
ความรู และมีความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพดังกลาวเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถใชวางแผน
ในการสงเสริมและแกไขไดอยางถูกตอง
วิธการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสําเร็จของผูขายผลิตภัณฑธนชาตประกันภัย และศึกษาถึงปญหาและ
อุปสรรคของผูขายผลิตภัณฑธนชาตประกันภัยตลอดจนนําเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาการวิจัยใชแนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ด วยวิ ธีวิท ยาการศึ กษาประวั ติ ชีวิต และเรื่ องเล า (Life History and Narrative
Approach) ประชากรผูให ขอมูลหลักคื อ ผู ขายผลิ ตภัณฑธนชาตประกันภัย เจาหนาที่ส าขาธนาคาร ลู กคา และบุค คลที่
เกี่ยวของกับผูขาย ธนาคารธนชาต สาขานครปฐม ซึ่งเปนพื้นที่ที่มียอดขายประกันภัยสูงที่สุดในเขตนครปฐม จํานวน 8 คน
ผูขายของธนาคารธนชาตเปนบุคคลที่มีความสําคัญในขายผลิตภัณฑผลิตภัณฑประกันภัยธนชาต เนื่องจากพื้นที่เปนสาขาที่
สวนงานอื่นๆรวมอยูดวย ทําใหมีผูมาติดตอทําธุรกรรมดานตางๆจํานวนมาก ชวงระยะเวลาเก็บขอมูลคือ เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 ถึ ง เดื อ น มิ ถุ น ายน 2559 ผู วิ จัย เก็ บ ข อ มู ล ภาคสนามด ว ยตนเองโดยใช วิ ธี สั ม ภาษณ แ บบอั ต ชี ว ประวั ติ
(Autobiography) การสัง เกตแบบไม มีส วนรวม (Non-participant Observation) และการบันทึกขอมูล ดวยการเขี ย น
บันทึกเสียง ภาพถาย ผูวิจัยใชวิธีตรวจสอบความนาเชื่อถือขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) การวิเคราะหเพื่อสรางเรื่องเลา
(Narrative Analysis) โดยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล แยกแยะเปน หมวดหมู ตีความ และนําเสนอดวยการบรรยาย
แบบเรื่องเลา
ผลการวิจัย
ธนาคารธนชาตเขตนครปฐมแบงเปน 22สาขา สาขานครปฐมมีคาเบี้ยประกันภัยสูงที่สุด ในพื้นที่เหลานี้มีพนักงาน
ธนาคารอยูจํานวนหลายรายที่เปนนายหนาขายผลิตภัณฑประกันภัย พนักงานสาขาธนาคารถือวามีบทบาทสําคัญในการขาย
ประกันภัยมากที่สุด ในการศึกษาเรื่องเลาความสําเร็จของผูขายผลิตภัณฑประกันภัยขอนําเสนอดังนี้
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1. วิถีชีวิตผูขายผลิตภัณฑประกันภัย ทางบานทําธุรกิจสวนตัวอยูกันเปนครอบครัวใหญ เริ่มตนเรียนรูการขายจาก
ครอบครัวจากการติดตามพอแมออกเดินทางหาลูกคาตางจังหวัด ไดเห็นวิธีนําเสนอสินคาและวิธีการพูดคุยกับลูกคา และใน
ระหวางกําลังศึกษาชั้น ปวช. ปริญาตรี ไดฝกฝนการขายระหวางกําลังศึกษา ดวยตนเอง
ระหวางเรียน ปวช. พอแมไดใหชวยหาลูกคา เดินสอบถามตามรานคาทั่วไปที่มีสินคาประเภทเดียวกับทางบาน
ขาย และนําเสนอสินคา ดวยวิธีที่ไดเรียนรูจากพอแม (น้ํา, 2558)
ผูขายเปนคนในพื้นที่ โดยเริ่มแรกไดทํางานที่ธนาคารศรีนคร เริ่มตนจากการทําบัญชี ตอมาไดยายมาทํางานที่ธนาคารนคร
หลวงไทย กอนควบรวมเปนธนาคารธนชาตในปจจุบัน และไดเลื่อนตําแหนงมาเปนเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ ทําหนาที่รับฝาก
ถอน กอนจะขึ้นเปนเจาหนาที่บริการลูกคาในปจจุบัน โดยตําแหนงปจจุบันนี้ มีหนาที่ทําทุกอยาง ทั้งใหบ ริการรับฝาก ถอน
เปดบัญชี บริการลูกคา ตลอดจนการขายผลิตภัณฑตางๆของธนาคาร ตอมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของธนาคารที่ จําเปนตองมี
กําไรในการดําเนินการมากขึ้น จึงมีผลิตภัณฑใหเสนอขายมากขึ้น
วิวัฒนาการของธนาคารที่ตองการกําไรมากขึ้น เราจึงตองปรับตัวใหทันเขาสูการขายมากขึ้นตามไป
หากไมสรางผลประโยชนใหธนาคาร ธนาคารคงไมจางเราตอ (น้ํา, 2558)
2. ความสําเร็จของผูขายผลิตภัณฑประกัน ภัย การเปนพนักงานธนาคารเริ่มตนจากงานบริการลูกคาเพียงแครับ
ฝาก ถอน และดูแลเรื่องสินเชื่อ สวนมากลูกคาจะเปนฝายเขาหา ปจจุบันตองเขาหาลูกคามากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของธนาคาร ตองปรับตัวเขากับการขายมากขึ้นเพื่อความอยูรอด ประกอบกับความทะเยอทะยาน ตองการสรางครอบครัวของ
ตัวเองใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น และตองการสรางอนาคตใหกับลูกหลานไดมีความสุขสบายไมลําบากเหมือนตนเอง การเปน
พนักงานธนาคารนั้นตองเผชิญกับความกดดันสูง ในสวนของเปาหมายและยอดขายที่ตองรับผิดชอบ
สามีเครียดพอสมควร กับการเปลี่ยนแปลงในระยะแรก เราพยามชวยเหลือในสิ่งที่ชวยได
ทัศนะคติในการขายที่ดี และการดูแลลูกคาอยางดี ทําใหประสบความสําเร็จไดในทุกวันนี้ (ออย, 2558)
การประกอบอาชีพพนักงานธนาคาร จําเปนตองมีความชํานาญและมีประสบการณในหลายแขนง โดยเริ่มจากการ
บริการลูกคา การรูจัดพูดคุยสังเกตและวิเคราะหถึงความตองการลูกคา นอกจากจะมีทัศนะคติที่ดีตอการขายและการบริการที่
ดี การวางแผนการทํางานซึ่งมีสวนใหการประกอบอาชีพประสบความสําเร็จ เหนือสิ่งอื่นใดพื้นที่ ที่ปฏิบัติงานมีค วามสําคั ญ
อยางมากในการสรางโอกาสในการขาย ธนาคารธนชาตสาขานครปฐม นอกจากเปนที่ตั้ง ของธนาคารแลว ยังเปนที่ตั้งของ
สํานักงานเขต จึงลูกคามาติดต อในดานอื่นดวย ทําให มีลูกคาแวะเวีย นมาใช บริการเปนจํานวนมากกวาสาขาอื่นเป ดโอกาส
ทางการขายมากกวา แตอยางไรก็ตามการบริการที่ดีดูแลลูกคาทุกขั้นตอนเปนสิ่งที่ลูกคาตัดสินใจกลับมาใชบริการอีก และมี
การบอกตอกันไป ทําใหไมเพียงแตไดลูกคาที่มาติดตอเทานั้นแตยังไดลูกคาเพิ่มผานการบอกตอ คาตอบแทนจากการขายเปน
แรงจู ง ใจหลั ก ในการเสนอขายผลิ ต ภั ณฑ ป ระกั น ภั ย ธนาคารธนชาตให ผ ลตอบแทนจากการขายเป นจํ านวนมากหาก
เปรียบเทียบกับ ธนาคารอื่น ทั ศนะคติที่ดีตอการขายเปนสิ่ง สําคัญ มองทุกผลิตภัณฑในแง ดีใหความสําคั ญกับทุกผลิตภัณฑ
ถึงแมบางผลิตภัณฑจะใหผลตอบแทนไมมากหรือไมมีผลตอบแทนใหกับผูขาย ประกอบกับใหความสําคัญกับผลประโยชนของ
ลูกคาเปนสิ่งทําใหลูกคาประทับใจและมีทัศนคติที่ดีตอผูขาย การประสบความสําเร็จของผูขายขึ้นอยูกับความตองการและ
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เปาหมายของแตละคน แตสวนมากการบรรลุเปาหมายที่ธนาคารตั้งไว และไดรับรางวัลจากการสงเสริมการขายสํา หรับผูขาย
คิดวาตัวเองประสบความสําเร็จในการขายแลว
หลักการทํางาน ตองเอาใจใสจริงจัง สามารถดูแลลูกคาไดตลอดเวลา วางแผนการทํางานอยางเปนระบบ
พยายามศึกษาขอมูลผลิตภัณฑใหดี และนําความรูจากการอบรมที่ธนาคารจัดใหอบรมฟรี ไมมีคาใชจาย
มาพัฒนาตัวเอง มีทีมงานที่คอยชวยเหลือที่เชื่อใจได และคาตอบแทนจากการขายเปนอีกแรงจูงใจในการขาย
เปรียบเสมือนไดทํางานเสริมในระหวางทํางานหลักไปในตัว
(น้ํา, 2558)
ปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ และแนวทางแกปญหาของผูขายของธนาคารธนชาต สาขานครปฐม แบง
ออกเปนดานๆ ดังนี้
1. ดานความรูและเขาใจดานประกั นภัยของลูกคา เปนปญหาที่ สําคัญที่สุ ดของผูข ายผลิตภัณฑประกันภัย ลูกค า
สวนมากมักมีปญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุแลวตองประสานงานกับ เจาหนาที่สํารวจภัย ทั้งกรณีการสื่อสารที่ไมเขาใจในดานสถานที่
เกิดเหตุ เงื่อนไขความคุมครองตามกรมธรรม และความลาชาในการถึงที่เกิดเหตุของเจาหนาที่สํารวจภั ย ความไมรูและไม
เขาใจของลูกคาในดานเหลานี้มักทําใหเกิดขอพิพาทกันบอยครั้ง และประเด็นหลักของลูกคาในการตัดสินใจเลือกที่จะใชบริการ
หรือไมใชบริการในปตอไป ผลกระทบดานความรูความเขาใจจนเกิดขอพิพาทไมเพียงสงผลใหเสียลูกคาในปตอไปเทานั้น ยังทํา
ใหการเสนอผลิตภัณฑใหกับลูกคาใหมถูกตอตานมากขึ้นจากการบอกตอของลูกคา การแกปญหาดานความรูความเขาใจของ
ลูกคา ผูขายพยายามอธิบายใหลูกคาเขาใจถึงเงื่อนไขความคุมครองโดยไมบายเบี่ยงหนาที่ใหสวนงานอื่นเปนผูรับผิดชอบ ลูกคา
มีค วามสัม พั นธ ที่ดี กับ ผู ขายมากกว าพนั กงานอื่ น และตองดู แ ลลูกค าทุ กขั้ นตอนตลอดจนติ ด ตามผลดํ าเนิ นการจนสิ้ นสุ ด
กระบวนการ
เมื่อลูกคาเกิดเหตุคนแรกที่ลูกคาจะนึกถึงคือผูขาย จะดําเนินการแจงเหตุใหลูกคาทุกเวลา ติดตอลูกคา
อยางตอเนื่องจนกวาเจาหนาที่สํารวจภัยจะไปถึง เพื่อใหลูกคาที่กําลังตื่นตระหนกรูสึกอุนใจ ตลอดจน
การประสานงานดานการซอมและรายงานลูกคาอยางตอเนื่อง (น้ํา, 2558)

2. ดานการทําธุรกรรมออนไลน ปจจุบันการทําธุรกรรมตางๆสามารถทําในโทรศัพทมือถือได หรือแมกระทั่งการซื้อ
ผลิตภัณฑตางๆเชนกัน เพื่อลดตนทุนในการจางงานของบริษัท บางธนาคารไดเริ่มทดลองสาขาธนาคารในรูปแบบดิจิตอลเต็ม
รูปแบบสาขานั้นๆมีพนักงานเพียง 2 คน เพื่อบริหารและบริการลูกคา การทําธุรกรรมออนไลนนอกจากสงผลถึงความมั่นคงใน
สายอาชี พพนักงานธนาคารแล วยั งส งผลใหลู กค าเขามาใช บ ริการนอยลง แต ยัง ไม เห็ นผลมากนั กกั บธนาคารธนชาตสาขา
ตางจังหวัด เนื่องจากพึ่งนํามาใช แตทุกธนาคารกําลังดําเนินการเพื่อเขาสูสังคมการทําการธนาคารดิจิตอลอยางเต็มรูปแบบ
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางหลีกเลี่ยงไมได การแกปญหาผูขายตองปรับตัวเพื่อแขงขันกับเทคโนโลยี สรางผลประโยชน
ใหกับธนาคารใหมากขึน้ และการหาลูกคาภายนอกประกอบกับการบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อคาดหวังการบอกตอจากลูกคาสูลูกคา
อื่นเพื่อใหมาใชบริการเปนสิ่งสําคัญ
ปจจุบันบางตําแหนงงานไดรับผลกระทบอยางเห็นไดชัด เชนเจาหนาที่บริการลูกคา ที่มีหนาที่รับฝาก
ถอน รับชําระคาบริการตางๆ ลูกคาทําธุรกรรมออนไลนมากขึ้น ทําใหลูกคาที่มาติดตอนอยลง โอกาส
ทางการขายจึงนอยลงตามไป (น้ํา, 2559)
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วิจารณผลวิจัย
จากการวิจัยพบวา ผูขายประสบปญหาดานความรูความเขาใจดานประกันภัยของลูกคา ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัย สอดคลองกับงานวิจัยของ สิปปวิชญ วงศสุวัฒน (2555) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตรูปแบบ
ใหมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่พบวา ผูที่ซื้อประกันภัยรถยนตรูปแบบใหมมองวา ปจจัยดานความ
คุมครองที่เพิ่มขึ้นมีความสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตรปู แบบใหม โดยมีความเห็นวาความคุมครองตอรถคัน
เอาประกันมีค วามสําคัญต อการขับขี่ รถยนต ในปจจุ บัน อีกทั้ง ยัง มีปจจัย อื่น อัต ราเบี้ย ประกันภัย เงื่ อนไขการตรวจสภาพ
รถยนต และลั กษณะของทุนซ อมทุ นหายที่กําหนดเองได ซึ่งเป นปจจัยสนับสนุนให ผูบริ โภคตัดสิ นใจซื้ อประกัน ภัยรถยนต
รูปแบบใหม แตยังมีอีกหลายปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต เชน ตัวแทนและนายหนาประกันภัย การ
บริการของบริษัทประกันวินาศภัย การโฆษณาประชาสัมพันธ ความนาเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัย และการรับ รูขอมูล
ของผูบ ริโภค สอดคลองกั บงานวิจัย ของ ทิ พย สุภา สุ วรรณอทาน (2557) ที่ไ ดศึกษาเรื่องป จจั ยที่มี ผลตอการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันภัยรถยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่วาปจจัยดานทัศนคติ ดานคุณภาพการบริการ ดานสวนประสมทาง
การตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ สวนดานคุณคาตราสัญลักษณไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัย ในเรื่องของ
เทคนิคการขายที่ดีและการบริการนั้นพบวา ผูขายตองคํานึงถึงความตองและผลประโยชนการของลูกคาเสมอ ใหค ําปรึกษา
และดูแลแกปญหาที่เกิดกับลูกคาตลอดเวลา ตองมีความรูความชํานาญในอาชีพ สอดคลองกับแนวคิดของ สินีนาถ วิกรมประ
สิทธิ (2550) ในเรื่องเทคนิคการขายและการบริการใหลูกคาประทับใจ
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบวา ผูขายมีความสําคัญในการสรางผลกําไรใหกับธนาคารจากการขายผลิตภัณฑตางๆ โดยเริ่มเรียนรู
การขายจากครอบครัว ทํางานในสายงานธนาคารมาตั้งแตแรก จนถึงปจจุบัน เมื่อธนาคารตองการผลกําไรที่มากขึ้น ผูขายจึงมี
บทบาทหนาที่ในการขายผลิตภัณฑตางๆเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย การสังเกตลูกคาและเอาใจใสดูแลที่ดี สงผลในในการรักษา
ฐานลูกคาเดิมและยังไดลูกคาใหมจากการบอกตอ การปรับเปลี่ยนนามบัตรใหมีขนาดเล็กและบางลงลงเพื่อความสะดวกในการ
เก็บ เปนอีกหนึ่ง กลยุ ทธที่ ทําใหลู กคาติดต อกลับ ปจจุ บันแนวคิดการทํ างานของผู ขายเปลี่ยนไปเนื่องจากลูกคาไมเ ขาใจใน
กรมธรรมและขั้นตอน และเกิดความไม พึงพอใจในบริการจากพนักงานอื่ น โดยการบริการลู กคาทุกขั้นตอนตั้ งแต เริ่ม ขาย
ตลอดจนบริการหลัง การขายอยางเต็ มรู ปแบบ เพื่ อความพึง พอใจสู ง สุด ของลู กคาเพื่ อรักษาฐานลูกคาเดิม ไว ในสวนของ
คาตอบแทนถือเปนแรงจูงใจหลักใหการขายผลิตภั ณฑป ระกั นภัย มุมมองและแนวคิ ดที่ดี ตอการขายมีผ ลอย างมาก ถึงแม
คาตอบแทนบางอยางนอยแตหากทําเยอะก็จะไดเยอะ โดยถือวาคาตอบแทนจากการขายเปนการทํางานเสริมในระหวางงาน
หลัก อีกทั้งการปรับตัวเพื่อความอยูรอดและการแขงขันกับเทคโนโลยี ในการสรางผลงานใหมากขึ้นๆ มิใชเพียงขายเพื่อเอาตัว
รอดจากเปาหมายที่ถูกกําหนดให แตทําใหธนาคารเห็นวามีศักยภาพมากพอที่สมควรไดรับการจางงานตอ แมวาปญหาและ
ความกดดันจากการเปนผูขายจะมีมากแตการบริการดวยใจรักและเอาใจใสประกอบกับประสบการณในการขายประกันภัย
ดวยความชํานาญ มีการวางแผนในการดําเนินงานที่ดี ทําใหปญหาและอุปสรรคนอยลงจนนําไปสูความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ คุณสมบัติสําคัญของผูขายปนกันภัยคือตองมีใจรักในการบริการ ลําความชํานาญในผลิตภัณฑ สิ่งเหลานี้เปนจุดเริ่มตน
ทําใหเกิดจุดเปลี่ยนในการประกอบอาชีพจนทําใหผูขายมียอดขายดีขึ้นตามเปาหมายที่ไดวางไวและประสบความสําเร็จในที่สุด
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาพบวาธุรกิจประกันภัยมีแนวโนมการเจริบโตมากขึ้นทุกป และการบริการที่ดีทําใหไดลูกคาจากบอกตอ
เปนจํานวนมาก เนื่องจากที่ผานมาโครงการอบรมเนนการใหความรูดานการขาย แตการบริการที่ดีและเต็มรูปแบบสงผลให
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สามารถรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มลูกคาใหมโดยมิตองโฆษณา หากหนวยงานที่เกี่ยวของเล็งเห็นถึงขอดีดังกลาวและนําไปทํา
ใหเกิดสังคมในองคกรที่มีใจบริการจะชวยใหผลประกอบการดีขึ้นโดยไมจําเปนตอง เสียคาสงเสริมการขายมากนัก เปนการ
สรางรายไดที่เพิ่มใหกับบริษัท
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาดานการใหความรูดานประกันภัยและประโยชนโดยละเอียดใหกับผูบริโภค เพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกัน เปนสวนชวยในการรักษาฐานลูกคาเดิม และใหผูบริโภคใหมตระหนักถึงความสําคัญของการทําประกันภัยเพื่อลดความ
เสี่ยงในการใชชีวิต
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การสอนโดยใชรูปแบบการสรางความรูรวมกันในการใหเหตุผล
เรื่องความคลายระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความสัมพันธของการสรางความรูรวมกันของผูเรียนและการใหเหตุผลทาง
คณิ ตศาสตร เ รื่องความคล าย โดยใช ร ะเบีย บวิ ธีวิจัยเชิง คุณภาพแบบกรณี ศึ กษา ทําการวิเ คราะห ขอมูล โดยการวิ เคราะห
โปรโตคอล (Protocol Analysis)และการบรรยายเชิงวิเคราะห (Analytic Description) ในบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กซึ่ง
ผูเรียนมีความสามารถทางการเรียนรูที่แตกตางกัน โดยกลุมเปาหมายซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดเขารักษ
ตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปการศึกษา 2558 แบงเปน 5 กลุมๆ ละ 5 คน 4 กลุม และ 4 คน 1
กลุมรวมกันทํากิจกรรมเรื่องความคลายจํานวน 5 กิจกรรมเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมการให
เหตุผลในการสรางความรูรวมกันของผูเรียน โดยใชแบบบันทึกภาคสนาม(Field notes) การบันทึกวีดีทัศนและการบันทึกเสียง
ของผูเรียนขณะสรางความรูรวมกัน ขอมูลที่นํามาวิเคราะหไดแก 1) ขอมูลในโปรโตคอลระหวางการสรางความรูรวมกันของ
ผูเรียน 2) ผลงานของผูเรียนจากใบกิจกรรม 3) ขอมูลจากการบันทึกภาคสนาม 4) ขอมูลพื้นฐานของผูเรียนจากการสังเกต
ตลอด3ป และ5) แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นวิชาคณิตศาสตรการวิเคราะหข อมูลที่ไ ดจากงานวิจัยโดยใชกรอบ
แนวคิดของ Isoda(2008) ในการอภิปรายโตแยงทางคณิตศาสตรคณิตศาสตร ที่ปรับใหเขากับการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
ของผูเรียนในการสรางความรูรวมกัน
ผลการวิจัยพบวา การใหเหตุทางคณิตศาสตรของนักเรียนในการสรางความรูรวมกันซึ่งแสดงใหเห็นถึงลักษณะการให
เหตุผลทางคณิตศาสตรของผูเรียนและลักษณะการสรางความรูรวมกันในกลุมของผูเรียน ในแตละการอภิปรายโตแยง
ดังตอไปนี(้ 1)การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนในการสรางความรูรวมกัน ในการพิจารณาผานการอภิปรายโตแยง
ประเภทที่ 1 คือ การอภิปรายโตแยงดวยการอธิบาย พบวา การสรางความรูรวมกันเปนไปในลักษณะของการอภิปรายในกลุม
ของตนเอง เปนไปในลักษณะผูอภิปรายมีการนําเสนอแนวคิดของตนเองขึ้นและเพื่อนในกลุมตางเห็นดวยกับแนวคิดนั้นทันที
และผูเสนอแนวคิดนั้นเปนผูอธิบายใหเหตุผลสนับสนุนความคิดของตนเองจนเพื่อนในกลุมเขาใจและยอมรับแนวคิดนั้น
(2)การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนในการสรางความรูรวมกัน ในการพิจารณาผานการอภิปรายโตแยงประเภทที่ 2
คือ การอภิปรายโตแยงที่เปนการเขาถึงแนวคิด พบวา การสรางความรูรวมกันเปนไปในลักษณะของการใหเหตุผลของผูเรียน
แตละกลุมเสนอแนวคิดของตนเองขึ้นมาวาเปนอยางไร โดยสมาชิกภายในกลุมเปนผูฟง แตเมื่อผูฟงเกิดความสงสัยจะใชคําถาม
เพื่อใหผูเสนอแนวคิดเสนอขึ้นมานั้นอธิบายเพิ่มเติม (3)การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนในการสรางความรูรวมกัน
ในการพิจารณาผานการอภิปรายโตแยงประเภทที่ 3 คือ การอภิปรายโตแยงดวยเหตุผล พบวา การสรางความรูรวมกันเปนไป
ในลักษณะของผูเรียนเสนอแนวคิดของตนเองขึ้นมา แตอาจมีสมาชิกในกลุมคนอื่นๆไมเปนดวยกับความคิดนั้น และใหเหตุผล
อื่นเพื่อหักลางขอเสนอนั้น ซึ่งลักษณะของการใหเหตุผลที่ปรากฏคือ ผูเสนอแนวคิดจะเปนผูอธิบายความคิดของตน และหาก
ยังมีขอสงสัยในการใหเหตุผลนั้นๆก็จะมีการใชคําถามเพื่อซักถามใหสมาชิกในกลุมอธิบายเพิ่มเติม โดยใชการยกตัวอยางจาก
ความรูเดิมที่มีมาเพื่อสนับสนุนแนวคิดตนเอง เพื่อหักลางแนวคิดที่ไมเห็นดวย
คําสําคัญ: การสอนโดยใชรูปแบบการสรางความรูรวมกัน/ การใหเหตุผลเรื่องความคลาย
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Teaching by Using The Common Knowledge Construction Model to Give The
Reason on Similarity of a Lower Secondary School
PattaraCharoenkul and PuchongPraekhao
Abstract
The objective of this research was to analyze the student ‘Common Knowledge Construction and
Mathematical Reasoning on The Similarity using Qualitative Research Methodology by Protocol Analysis
and Analytic Description in context of Small Schools as the students have the different ability of learning.
The target group would be a group of Matthayousuksa 3 Students from Watkhaoruk School, sub district
Don slab ,Huai jute district , Karnchanaburi Province. To stat this research, the students were assigned into
5 groups, 5 students each for 4 group and 4 students 1 group. The common activities were similarity of 5
events. Data was collected by observation and field takeing note and recording by using the video tape
and audio tape recorders when the students doing their ‘Common Knowledge Construction to Give
Mathematical Reasoning behaviors. The data that we use for analyze are as follows: 1) information from
Protocol Analysis while they were using their common Knowledge Construction. 2) The worktask reports
from the student' s activity reports. 3) information from filed note taking 4) target group ‘s demographic
data from the classroom observation by three semesters of school academic year and 5) Mathematics an
achievement test. Data were analyzed based on Isoda’s (2008) in the Argumentation of mathematical
conceptual framework adjusting to fit with the students’ mathematical reasoning within common
Knowledge Construction.
Research result; common knowledge construction were analyzed through feature of
argumentation, were refle show the mathematical reasoning of the students common knowledge
construction among the students.
(1) The mathematical reasoning within common knowledge construction when analyze through
feature of argumentation level 1 : the level of explanation, that the creation of knowledge-sharing is in
the nature of the debate in their own groups. In the debate as to who presented the concept of self and
friends in different groups agree on the concept immediately. The concept is to explain the rationale
behind the idea of himself as a friend of the group understand and accept the concept.
(2) The mathematical reasoning within common knowledge construction when analyze through
feature of argumentation level 2 : debate on the idea that access to knowledge-sharing is in the nature of
the reasoning of the students, each group presented their own ideas about it. The members of the group
as a listener. But when the listener is curious to question the ideas offered up the opportunity.
(3) The mathematic reason from the students to create the conjunction knowledge concern by
discussion, we use argumentation level 2, the discussion for reasoning, we had founded that to create the
conjunction knowledge concern has come from the learners idea which they are created by themselve.
However, there have some other learner who have their own idea may think different. So, they will offer
their reasons for conflict discussion while present their own reasons for correcting and accepting. However
if there still have someone disagree, they will ask and try to add more their own reasons for further
discussion by giving an example for case study to make others believe and acceptance.
Keywords: Common Knowledge ConstructionModel /The Similarity Concepts
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บทนํา
สังคมในปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู (Society Learning) การที่ประเทศจะกาวล้ํากวานานาประเทศอื่นไดนั้น
ตองมีการสรางพลเมืองภายในประเทศใหดี โลกในศตวรรษที่ 21 ผูที่จะประสบความสําเร็จนั้นตองเปนผูที่มีความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีอยาง มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ซึ่งสอดคลองกับปฏิญญาวาดวย การจัดการศึกษา องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ(United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)) ดวยเหตุนี้ทําใหทุกประเทศมีความตื่นตัวตอ
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชากรภายในประทศของตนเองใหสอดคลองกับปฏิญญาโดยมีการพัฒนาและใช
หลักสูตรการจัดการศึกษาที่มีเปาหมายในการพัฒนาใหผูเรียน เรียนเพื่อใหมีความรู (Learn to know)เรียนเพื่อที่จะเปนผูที่
รูจักตนเอง(Learn to be)เรียนเพื่อที่จะทําเปน(Learn to do one self) เพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในฐานะพลเมือง
ของชาติ และ เรียนเพื่อดํารงชีวิตอยูรวมกับคนอื่นๆ (Learn to live together) เพื่อสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคในฐานะ
พลเมืองของโลก(ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี, 2555:1 คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญวิชาหนึ่งในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษยเ ข าสู สั งคมใหม ใ นป จจุ บันเพราะคณิ ต ศาสตร เ ปนพื้ นฐานและเครื่ องมื ออันจะนํามาซึ่ ง ความรู แ ละศิ ล ปะ
วิทยาการทุกแขนงนอกจากนี้คณิตศาสตรยังมีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของมนุษยในการดํารงชีวิตดังที่ ยุพิน พิพิธกุลได
กลาวถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรไววาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวของกับความคิดการคิดทางคณิตศาสตรนั้นตองมี
แบบแผนมีรูปแบบทุกขั้นตอนตอบไดและจําแนกออกมาใหเห็นจริงชวยใหเปนผูที่มีเหตุผลเปนคนใฝรูตลอดจนพยายามคิดสิ่งที่
แปลกใหมและนําคณิตศาสตรไปแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรไดคณิตศาสตรจึงเปนรากฐานแหงความเจริญของเทคโนโลยีดาน
ตางๆ (ยุพิน พิพิธกุล , 2546:1)
ผลการสอบดานคณิตศาสตรโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการรายงานผลสอบ ตั้งแต
PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 และPISA 2012 เปนการประเมินครั้งลาสุดประเทศไทย อยูในอันดับที่ 50 มี
คะแนนดานคณิตศาสตร 427 คะแนน จากคาเฉลี่ย 494 คะแนน จากผลการสอบนั้น สสวท.ไดรายงานผลการประเมินPISA
2012 ในส วนของคณิ ต ศาสตร โดยแยกเป นผลกการประเมิ นในหมวดกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร และเนื้ อหาสาระ
คณิ ต ศาสตร จะเห็ นได วาในภาพรวมผู เ รี ย นไทยมี ป ญ หาทางด านการคิ ด ให เ ป นคณิ ต ศาสตร แ ละการเปลี่ ย นแปลงและ
ความสัมพันธมากที่สุด จะเห็นไดชัดวาผูเรียนไทยนั้นลมเหลวในดานการคิดทางคณิตศาสตรที่มีปญหาที่มีความซับซอน ผูเรียน
ไทยขาดการบูรณาการ โดยภาพรวมทั้งประเทศพบวา ภาพรวมทั้งประเทศผูเรียนมีความรูทางดานคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ย
ต่ํากว าคาเฉลี่ ยของ OECD ผลการประเมิ นทั้ ง ประเทศมีผู เ รี ย นมากกวาครึ่ ง เปนส วนชวยยื นยันว าผู เ รีย นมี ค วามรู ท าง
คณิตศาสตรไมถึงระดับพื้นฐาน (สสวท, 2554) ผลการ O-NET ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ) ประกาศผล
สอบผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 3 ป 2556 จากจํานวนผูเขาสอบ 680,045 คนแลวพบผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร
25.42 คะแนน (Eduzone, ออนไลน) ซึ่งปจจัยที่ทําใหผลประเมินของประเทศไทยออกมาในลักษณะนี้เกิดจากหลายสาเหตุ
ดวยกัน และหนึ่งในนั้นคือตัวครูผูสอนเองที่จําเปนจะตองพัฒ นาใหการสอนเหมาะสมกับยุคสมัย เพราะครูถือเปนฟนเฟอง
สําคัญที่จะทําใหการพัฒนาของระบบการศึกษาไทยประสบความสําเร็จการศึกษาจึงเปนเรื่องที่จําเปนตอพลเมืองของทุกๆชาติ
ซึ่งสอดคลองกับทิศนา แขมมณี ที่กลาวในหัวขอ “พัฒนาพอพิมพแมพิมพในศตวรรษที่ 21 ฟนเฟองสูการอภิวัฒนการศึกษา
ไทย” ความวา “มีคําถามเกิดขึ้นอยางหลากหลายวาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 จะไปในทิศทางไหน โดยในหลากหลาย
ภาคสวนไดใหขอสรุปวาการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียนสามารถแบงออกไดเปน 5 กลุมคือ 1.ความรูในวิชาแกน 2.คุณธรรม
และคุณลักษณะ 3.ทักษะทางปญญา ซึ่งรวมถึงทักษะการสื่อสารการคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรค 4.ทักษะทางสังคม
ซึ่งไดแกการรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และ 5.ทักษะการเทคโนโลยี ซึ่งจากทักษะทั้ง 5 นั้น สิ่งที่จําเปนตองอภิวัฒนการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาครูคือทักษะใน 3 กลุมหลัก คือทักษะทางปญญา ทักษะทางสังคมและทักษะการใชเทคโนโลยี เพราะทักษะ
เหลานี้ไดรั บการวิเคราะหแ ละยอมรับในมุม วิชาการแล ววาเปนทักษะที่จําเปนสําหรับเด็ กที่จะนําไปสูการดํารงชีวิตอยางมี
คุณภาพในศตวรรษที่ 21 ดวยเหตุนี้ครูผูสอนจึงมีความจําเปนที่จะตองหาแนวทางนําทักษะดังกลาวมาบูรณาการกับเนื้อหาทาง
วิชาการเพื่ อสนั บสนุนใหการเรี ยนรู ประสบความสําเร็จมากยิ่ งขึ้น ”(ทิศนา แขมมณี , 2557:ออนไลน) รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 9 ปของการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 - 2551 ไดสรุปปญหาในเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาจจะเกิด
จากหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการวัดผลประเมินผล ไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เนนการทองจํา ไมเชื่อมโยง
กับชีวิตจริง สงผลกระทบตอเจตคติในการเรียนรูของผูเรียน เกิดความเบื่อหนายกับการเรียนรู ผูเรียนไมสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง ขาดการลงมือปฏิบัติ และที่สําคัญคือผูเรียนไมถูกฝกใหมีกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อแกไขปญหา ครูควรที่จะพัฒนา
กระบวนการคิดของผูเรียนซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียนดีขึ้นไดสอดคลองกับ ยุพิน พิ พิธกุล
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(2524:1) ไดกลาวถึงความสําคัญของคณิตศาสตรเปนวิชาที่ชวยพัฒนาคนใหคิดเปน โดยสอนใหผูเรียนมีกกระบวนการคิดอยาง
มีเหตุผ ล คิด อยางเปนระบบ ซึ่ งมีสวนใหผู เรียนมีการพั ฒนาความคิ ดเกิด เปนความคิด ที่สรางสรรค มีจินตนาการ สามารถ
แกปญหาอยางเสรีและคนพบหลักเกณฑดวยตนเอง อีกทั้งคณิตศาสตรยังเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาความรูไปยังสาขาวิชา
อื่นๆ เชน วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งวิชาเหลานี้เปนสิ่งที่จะทําใหประเทศสามารถพัฒนาเปนประเทศที่มี
ความมั่นคง การจัดการเรียนการศึกษานั้นครูผูสอนจะตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
โดยถื อว าผู เ รี ย นมี ค วามสํ าคั ญ ที่ สุ ด และจั ด การศึ กษาต องส ง เสริ ม ให ผู เรี ย นได พั ฒ นาตามธรรมชาติ อย างเต็ ม ศั กยภาพ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2552) นอกจากกระบวนการแกปญหาที่มีใหเลือกไดอยางหลายแลวผูวิจัยยังมี
ความสนใจการจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนการสอนที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนสามารถมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ คือ
ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติวิส ต (Constructivist Theory) ซึ้ งเป นกระบวนการสร างองค ความรู ข องผู เรี ย นโดยผู เ รีย นเอง เป น
กระบวนการที่เ กิด ขึ้นจากภายในของตัวผูเรี ยน โดยผูเ รีย นเป นผู สร างความรูโ ดยการนําประสบการณ หรื อสิ่ ง ที่ พบเห็ นใน
สิ่งแวดล อมหรือสารสนเทศใหมที่ ไดที่ ไดม าเชื่อมโยงกับ ความรู ความเข าใจที่มีอยูเ ดิ ม มาสรางเปนความเขาใจของตนเอง
(อนุชา โสมาบุตร, 2556:ออนไลน) โดยการเรียนการสอนในลักษณะนี้เปนสวนชวยในการพัฒนาผูเรียนใหมีกระบวนการคิด ซึ่ง
สอดคลองกับ ความเชื่อของนักปรั ช ญาแนว Constructivism ที่เ ชื่ อว าความรูไ ม ได มาจากการค นพบสิ่ง ที่ เป นบ อเกิ ดจาก
ภายนอก แตความรูเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น (Human construction) ภายในจิตใจการพยายามทําความเขาใจ (Make sense)
หรือการใหความหมาย (Construct meaning) กับเหตุการณ ประสบการณหรือสารสนเทศ โดยอาศัยความรูเดิม ความเชื่อ
ทฤษฎี และความคาดหวังของตนเองในการแปลความหมาย เพื่อทํ าความเขาใจในปญ หานั้นๆ (วรรณจรีย มังสิงห , 2541)
เนื่องจาก Constructivism ไมมี แนวปฏิบั ติหรือวิ ธีการสอนอยางเหมาะสมดัง นั้นนักการศึกษาพบวามี วิธีสอน 2 วิธีที่ใ ช
ประกอบกันแลวชวยใหแนวคิดของ Constructivism ประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอนไดเปนอยางดีประกอบดวยวิธีการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมคือการเรีย นรูแบบคนพบ (DiscoveryLearning) ประกอบการเรี ยนรู จากกลุม (Cooperative
Learning) (ประดิ ษฐ เ หล าเนตร, 2547:4)โดยผูวิจัยสนใจกระบวนการสอนในรู ป แบบ The Common Knowledge
Construction Model ซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนที่เปดกวางใหครูเลือกใชวิธีการเรียนรูแบบคนพบ หรือการเรียนรู
แบบกลุม ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยอาศัยความรูเดิมของนักเรียน โดยการเชื่อมโยงเขากับปญหาที่พบ ใชกระบวนการเรียนรู
แบบกลุมเพื่อสรางองคความรูใหมเปนของตนเอง และใชกับการแกไขปญหาที่ พบ พรอมกับใหเหตุผลประกอบกับการตอบ
คําถามในกระบวนการเรียนรู
รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสรางความรูรวมกันประกอบดวย 8 กระบวนการสรางความรู ดังนี้
1) Exploration การสํารวจความรู 2) Categorizing การจัดหมวดหมูความรู 3) Constructing การสรางความรู
4)Negotiating การแลกเปลี่ยนความรู 5) Translating การแปลความความรู 6) Extending การขยายความรู
7) Reflecting การสะทอนความรู 8) Assessing การประเมินผลความรู โดยสามารถสรุปเปน 4 ขั้นตอนที่มีความสัมพันธกัน
ไดดังตอไปนี(้ Ed Elbers, 2000)
1. การสํารวจและจัดหมวดหมูของความรู( Exploring and Categorizing) จัดเปนขั้นตอนของการนําเขาสูบกเรียน
โดยครูเปนผูทบทวนความรูเดิมจากการยกตัวอยาง หรือสถานการณสมมุติ เพื่อใหเกิดการกระตุน และเพิ่มแรงจูงใจใหผูเรียน
อาจจะใชคําถามเพื่อระบุปญหาที่เกิดขึน้ จากนั้นเก็บรวบรวมคําตอบของผูเรียนเพื่อใชเปนกระบวนการตอในกระบวนการเรียน
การสอน
2. การสรางและการแลกเปลี่ยนความรูใหมที่ได(constructing and Negotiating )เปนขั้นตอนที่ครูใหผูเรียนได
สรางกระบวนการหาคําตอบจากการเขากลุมเพื่อชวยกันอภิปรายวิเคราะหเพื่อหาคําตอบของปญหานั้นๆ โดยความรูตองเกิด
จากการอธิบายและใหเหตุผลสนับสนุนคําตอบของแตละบุคคล จากนั้นนําความรูที่แตละกลุมไดมานําเสนอในหองเรียนกับ
กลุมอื่นๆ และชวยกันสรุปเปนองคความรูใหมที่ไดโดยมีครูชวยคอยใหคําแนะนําและกระตุนผูเรียนใหเกิดความคิด
3. การแปลและการขยายความรูที่ไดไปใช(Translating and Extending)ครูชวยผูเรียนขยายความเขาใจจากการที่
ผูเรียนไดสรุปความรูที่ไดจากการสรางความรูดวยตนเอง ผูเรียนมีการนําความรูที่ไดไปใชในเรื่องที่มีความยากมาขึ้น และ
แกปญหาที่มีความซับซอนที่สูงขึ้น หรือนําไปใชในชีวิตประจําวัน
4. สะทอนใหเห็นและการประเมิน(Reflecting and Assessing) การประเมินผลการเรียนรูครูจะเปนผูประเมินโดย
การใชคําถามเพื่อใหผูเรียนไดแสดงความคิดและอธิบายความเขาใจของผูเรียน โดยผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการ
แกปญหานั้นๆได
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การจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้เปนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดมีกระบวนการคิด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ Ed Elbers และคณะ ที่กลาววา “การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสรางความรูรวมกันนั้นมีการกระบวนการนี้เปน
กระบวนการเพื่อสรางความรูจากความรูทั่วไปของผูเรียน โดยตัวผูเรียนเองมีการนําเสนอ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และ
ใหเหตุผลแนวคิดของตนเอง มีการสรางองคความรูใหมเกิดขึ้น จากการฟงเหตุผลของคนอื่นรวมกับของตอนเอง ซึ่งครูทําหนาที่
เปนผูใหการกระตุน และใชคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน” (Ed Elbers, 2000) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ลักษณะดังกลาวนั้นเปนการจัดกิจกรรมที่ตองอาศัยความรวมมือระหวงครูและนักเรียนเปนอยางมาก ดังนั้นการจัดกิจกรรม
ควรจัดกิจกรรมในหองเรียนที่มีนักเรียนจํานวนไมมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Jazlin Ebenezer และคณะ ซึ่งไดมีการ
ทดลองใชในประเทศอินเดีย ไดสรุปเกี่ยวกับการวิจัยไววา “การเรียนการสอนแบบนี้ดีกวาการเรียนการสอนแบบปกติ โดยมี
การใชกิจกรรมที่หลากหลายเปนการกระตุนใหนักเรียนไดคิด แตการเรียนการสอนลักษณะนีเ้ ปนเรื่องที่ยากและตองใชเวลา ซึ่ง
บางครั้งเมื่อจัดการเรียนการสอนไปแลวมีนักเรียนบางสวนที่ไมไดรวมกับกิจกรรมที่ครูจัด ผูเรียนเหลานั้นจึงไมเกิดกระบวนการ
เรียนรูและกลายเปนความหนาเบื่อของกิจกรรม อีกทั้งในชั้นเรียนมีจํานวนนักเรียนมากเกินไป ซึ่งจํานวนนักเรียนในหองเรียน
ควนมีประมาณ 20-25 คน ” (Jazlin Ebenezer, 2004) การจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสรางความรูรวมกัน
มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคลองกับ
สมรรถนะสําคัญ 4 ดานดวยกันคือ (1). ความสามารถในการสื่อสารผูเรียนมีทักษะในการอธิบายสิ่งที่ตนเองคิดใหกับผูอื่น และ
รูจักแสดงความคิดเห็นตอความคิดของผูอื่นอยางมีเหตุผล(2). ความสามารถในการคิด ผูเรียนสามารถมีกระบวนการคิด และมี
กระบวนการแสวงหาความรู ไดดวยตนเองอย างมีร ะบบ (3). ความสามารถในการแก ปญหา มีกระบวนการในการคิดและ
แกปญหาอยางเปนระบบ และ(4). ความสามารถในการใชทักษะชีวิต โดยนํากระบวนการการเรียนรูที่ไดไปใชในการแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากเหตุผลและหลักการตางๆประกอบกับปญหาการเรียนการสอนเรื่องความคลาย ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร คือ
นักเรียนไมสามารถใหเหตุผลของรูปสามเหลี่ยมคลายได อาจเปนปญหาจากปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสําฤทธิ์ทางการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตนคือ วิธีการจัดการเรียนการสอนของครู เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนนั้นมี
ความสําคัญเปนอยางมากตอการเรียนรูของผูเรียน ครูจึงจําเปนตองหาวิธีการสอน เทคนิคการสอนหรือกลวิธีการสอน วัชรา
เลาเรี ยนดี ไดเสนอแนวคิด วารู ปแบบการเรีย นการสอนและวิธีการจัด การเรี ยนรู มากมายหลายรูป แบบและหลายวิธี การ
เลือกใชควรใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพรอมของผูเรียนและสื่อการเรียนรู รูปแบบวิธี
สอนหรื อรู ป แบบวิ ธีคิ ด หลายๆวิ ธีส ามารถนํ ามาพั ฒ นาได ทั้ ง ทั กษะการคิ ด และความรู ใ นเนื้ อหาสาระ(วั ช รา เล าเรี ย นดี
,2552:44) ครูควรเปนผูที่สามารถเลือกและตัดสินใจวาควรจะเลือกใชรูปแบบการสอนใดหรือบูรณาการแบบใดกับเทคนิควิธี
สอน
เพื่อจัดการเรียนการสอนการสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด โรงเรียนวัดเขารักษเปนโรงเรียนขยายโอกาสในเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต2 มีผูเรียนโรงเรียน 309 คน เปดการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนตน จาก
การเรีย นการสอนมี การจัด โดยเนนจัด ตามหลักสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่ งผู เรี ย นไดเ รีย นรู ตามสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร จากการเรียนการสอนภายในโรงเรียนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญไมสามารถให
เหตุผลเรื่องความคลายได สงผลใหผูเรียนไมประสบความสําเร็จในการเรียนรูไดดีเทาทีควร ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะนํา
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสรางความรูรวมกันเพื่อศึกษาผลที่มีตอความสามารถในการสรางคําอธิบายและให
เหตุผล ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่อความคลายในระดับชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-3)จากเหตุผลดังกลาวจึง
ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะนําเทคนิคการสอนในรูปแบบการสรางความรูรวมกันมาใชกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
เรื่องทฤษฎีความคลายในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
วัตถุประสงค
(1) เพื่อศึกษารูปแบบการสอนการสรางความรูรวมกัน (CKCM) และการนํามาใชกับวิชาคณิตศาสตรในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนของประเทศไทย
(2) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของการสรางความรูเรื่องความคลายดวยการใหเหตุผล วิชาคณิตศาสตรในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เมื่อใชรูปแบบการสอนแบบการสรางความรูรวมกัน (CKCM)ในโรงเรียนวัดเขารักษ อําเภอหวยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบวิธีวิจัย
วิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหโปรโตคอล (Protocol Analysis) และการ
บรรยายเชิงวิเคราะห(Analytics Description) ในการวิเคราะหการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนในการสรางความรู
รวมกัน สามารถแบงไดดังนี้
1.การรวบรวมขอมูล
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3จํานวน 24 คน โรงเรียนวัดเขารักษ ตําบลดอนแส
ลบ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปการศึกษา 2558
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดเขารักษ โดยการคัดเลือกกลุมนักเรียน
ที่มีลักษณะการเรียนรูแตกตางกัน โดยในชั้นเรียนมีนักเรียนทั้งหมดจํานวน 24 คน แบงเปน 5 กลุมๆ ละ 5 คน 4 กลุม และ 4
คน 1 กลุม โดยไมเจาะจงกลุมเปาหมาย การจัดกลุมในชั้นเรียนนี้อาศัยหลักการจัดกลุมตามแนว Cooperative Learning
ตามรูปแบบเทคนิคการแบงกลุมแบบกลุมสัมฤทธิ์ (Student Teams Achievement Divisions หรือ STAD) โดยอาศัยจัด
สมาชิกในกลุม 4 คน ระดับสติปญญาตางกัน เชน เกง 1 คน ปานกลาง 2 คนและออน 1 คน แตเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีสาม
ชิกกลุม 5 คน จึงแบงเปนเด็ก เกง 1 คน กลาง 2 คน และออน 2 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แผนการจัดการเรียนรูเรื่องความคลาย ประกอบดวย จํานวน 6 แผน ซึ่ง
เปนแผนการเรียนรูที่สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนตองใชกระบวนการสรางความรูรวมกันกับเพื่อนในกลุม ไดแก
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1ความคลายของรูปเรขาคณิต
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ความยาวของดานและขนาดของมุมของรูปเรขาคณิตที่คลายกัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3ความยาวของดานและขนาดของมุมของรูปเรขาคณิตที่คลายกัน (ตอ)
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4รูปสามเหลี่ยมที่คลายกัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ความยาวดานของสามเหลี่ยมที่คลายกัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 การนําไปใช
โดยแตละแผนใชรูปแบบการสรางความรูรวมกันภายในแผนจัดการเรียนรูผูวิจัยตองสรางกิจกรรมเพื่อใหนักเรียน
สังเกตกระบวนการสรางความรูรวมกันตองประกอบดวย 4 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูรวมกันที่มีความสัมพันธ ดังตอไปนี้
1. การสํารวจและจัดหมวดหมูของความรู (Exploring and Categorizing) จัดเปนขั้นตอนของการนําเขาสูบกเรียน
โดยครูเปนผูทบทวนความรูเดิมจากการยกตัวอยาง หรือสถานการณสมมุติ เพื่อใหเกิดการกระตุน และเพิ่มแรงจูงใจใหผูเรียน
อาจจะใชคําถามเพื่อระบุปญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นเก็บรวบรวมคําตอบของผูเรียนเพื่อใชเปนกระบวนการตอในกระบวนการเรียน
การสอน
2. การสรางและการแลกเปลี่ยนความรูใหมที่ได (constructing and Negotiating )เปนขั้นตอนที่ครูใหผูเรียนได
สรางกระบวนการหาคําตอบจากการเขากลุมเพื่อชวยกันอภิปรายวิเคราะหเพื่อหาคําตอบของปญหานั้นๆ โดยความรูตองเกิด
จากการอธิบายและใหเหตุผลสนับสนุนคําตอบของแตละบุคคล จากนั้นนําความรูที่แตละกลุมไดมานําเสนอในหองเรียนกับ
กลุมอื่นๆ และชวยกันสรุปเปนองคความรูใหมที่ไดโดยมีครูชวยคอยใหคําแนะนําและกระตุนผูเรียนใหเกิดความคิด
3. การแปลและการขยายความรูที่ไดไปใช (Translating and Extending)ครูชวยผูเรียนขยายความเขาใจจากการที่
ผูเรียนไดสรุปความรูที่ไดจากการสรางความรูดวยตนเอง ผูเรียนมีการนําความรูที่ไดไปใชในเรื่องที่มีความยากมาขึ้น และ
แกปญหาที่มีความซับซอนที่สูงขึ้น หรือนําไปใชในชีวิตประจําวัน
4. สะทอนใหเห็นและการประเมิน (Reflecting and Assessing) การประเมินผลการเรียนรูครูจะเปนผูประเมินโดย
การใชคําถามเพื่อใหผูเรียนไดแสดงความคิดและอธิบายความเขาใจของผูเรียน โดยผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการ
แกปญหานั้นๆได
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัย ไดสรางและปรับแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสรางความรูรวมกันในการใหเหตุผลเรื่องทฤษฎี
ความคลาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนในแตละกลุมไดรวมกันสรางความรูรวมกัน โดยผูวิจัยทําหนาที่ควบคุม
ใชคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดการคิด และขยายความรูที่ไดจากการอภิปรายผลหนาชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียนเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น
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2. ผูวิจัยรวมประชุมวางแผนกับผูชวยวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชุมรวมกันในการแบงหนาที่ของผูวิจัยและ
ผูชวยวิจัยในการบันทึกภาคสนาม การบันทึกวีดีทัศน การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง และรายละเอียดของกิจกรรมที่ทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละคาบ
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากประชุมเพื่อกําหนดหนาที่ของผูวิจัยและผูชวยวิจัยแตละคนเรียนรอยแลว
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนกลุมเปาหมาย โดยใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสรางความรูรวมกัน
4. ผูวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบประเมินความรูของนักเรียน หลังจากเสร็จสิ้น
การเรียนการสอนในแตละแผนการจัดการเรียนรู เพื่อไปใชในการปรับปรุงการสอนครั้งตอไปวาตองทบทวนความรูเรื่องใด
กอนที่จะทํากิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องใหม
5. ผูวิจัย รวบรวมงานจากการทํากิจกรรมของนักเรียนแตละกลุม ขอมูลจากการบันทึกวีดีทัศน ขอมูลเสียงจากการ
แสดงความคิดเห็นของนักเรียนกลุมเปาหมาย ขอมูลจากการบันทึกภาพนิ่ง เพื่อไปจัดทําเปนโปรโตคอลการสรางความรูรวมกัน
ของนักเรียน เปนขอมูลในการวิเคราะหขอมูล
6. ผูวิจัย ทําการทดสอบผูเรียนโดยการใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลวนําคะแนนมาวิเคราะหขอมูล
2. การวิเคราะหขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
1. โปรโตคอลการสรางความรูรวมกันของนักเรียน ไดจากการถอดภาพและเสียงออกมาเปนภาษาเขียนตามคําพูด
และการแสดงพฤติกรรมแกปญหาตางๆของนักเรียนจากภาพเคลื่อนไหวในการบันทึกวีดีทัศนและเสียงจากเครื่องบันทึกเสียง
ประกอบกับภาพนิ่งที่บันทึกได ใชเปนขอมูลหลักในการวิเคราะหผล
2. บันทึกภาคสนาม (Field note) ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาของผูเรียนโดยตลอด ตั้งแตเริ่มตนชั้น
เรียนจนสิ้นสุดกิจกรรม ที่บันทึกคําพูด การวาดรูป เขียนแผนภาพ เคลื่อนยายอุปกรณ ขอความที่นักเรียนเขี ยนอธิบายวิธีการ
แกปญหา เพื่อใชเปนขอมูลในการประกอบการวิเคราะหผล
3. ผลงานนั กเรีย น ได จากการทํ ากิ จกรรมการสร างความรูร วมกันของนักเรี ยน ในใบกิ จกรรม การตอบคําถาม
แบบฝกหัดทายกิจกรรมและแบบฝกหัดในหนังสือเรียน ใชเปนขอมูลมูลประกอบในการวิเคราะหผล
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีความคลาย กอนและหลังจากที่ผูเรียนไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการสรางความรูดวยตนเอง
5. ขอมูลพื้นฐานของกลุมทดลอง ไดจากการเรียงลําดับคะแนนวิชาคณิตศาสตรปการศึกษา 2557 แบงนักเรียน
ออกเปน 5 กลุม โดยคละเด็กกลุมเกง กลาง และออน โดยเลือกกลุมเปาหมาย 2 กลุม
ขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ขอมูล ที่ ได จากงานวิ จัยครั้ง นี้ ใช กรอบแนวคิ ดของ Isoda(2008) ในการวิเ คราะห ขอมู ล จากกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีของ Isodaสามารถจําแนกระดับในการอภิปรายโตแยงทางคณิตศาสตร เพื่อสะทอนคุณภาพการสื่อสารในชั้น
เรียนคณิตศาสตร ซึ่งมีหนวยในการวิเคราะห (unit of analysis)เปนระดับชั้นเรียน ใชกับการวิเคราะห
ปฏิสัมพันธ
ระหวางครูและนักเรียน ผูวิจัย ไดสนใจในการปรับกรอบแนวคิดใหเหมาะสมตอบริบทของการศึกษาของ วิภาพร แสงสวาง
(2552) โดยนํามาใชในการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนดวยกันเอง เนื่องจากบริบทของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
การสรางความรูรวมกัน เปนรูปแบบของการเรียนการสอนที่นักเรียนมีบทบาทเปนผูสรางความรูรวมกันระหวา งนักเรียนกับ
นักเรียนในชั้นเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมกลุม มีเกณฑในการพิจารณาประเภทของการโตแยง ดังตอไปนี้
ประเภทที่ 1: การอภิปรายโตแยงดวยการอธิบาย (the level of Explanation)
ประเภทที่ 2 : การอภิปรายโตแยงที่เปนการเขาถึงวิธีคิด (the level of Appreciation)
ประเภทที่ 3: การอภิปรายโตแยงดวยเหตุผล (the level of Dialectic)
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. การวิเคราะหคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และแบบวัดความสามารถในการ
แกปญหาคณิตศาสตร โดยวิเคราะห 1) คุณภาพของขอสอบรายขอ ไดแก คาความยาก และคาอํานาจจําแนก 2) คุณภาพ
ของเครื่องมือทั้งฉบับ คือ คาความเที่ยงตามทฤษฏีการทดสอบแบบดั้งเดิม โดยใชโปรแกรม TAP (Test Analysis Program)
3) การหาประสิทธิภาพของบทเรียน
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2. การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานโดยใชสถิติบรรยาย คือ คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
ผลการวิจัย
การวิเคราะหโปรโตคอลการสรางความรูรวมกันทั้ง 6 แผนการจัดการเรียนรู ใชกรอบการวิเคราะหประเภทการ
อภิปรายโตแยงของ Isoda (2008) ที่ถูกปรับใชใหเขากับบริบทของการศึกษาวิจัย เพื่อวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน และสามารถทําใหเห็นการสรางความรูรวมกันที่ดําเนินควบคูไปกับการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร โดยทําการวิเคราะห
โปรโตคอลการสรางความรู รวมกันของผูเ รี ยนทีล ะโปรโตคอล เรีย งลําดับ ตามแผนการจัด การเรี ย นรู 6 แผน จํานวน 6
โปรโตคอล ในการวิจัย ครั้ งนี้ใ ชคําวา “Episode” หมายถึง กลุ มพฤติกรรมการสรางความรู รวมกั นของผูเ รีย น และคํ าว า
“Item” หมายถึง พฤติกรรมผู เรีย นที่เ กิดระหวาสรางความรูร วมกั น ไดแ ก การพู ด การเขียน การวาดภาพ ทาทาง การ
เคลื่อนไหวรางกาย การวิเคราะหโปรโตคอลการสรางความรูรวมกันของผูเรียนโดยมีเงื่อนไขภายใตกระบวนการสรางความรู
รวมกันทั้ง 4 ขั้นตอนประกอบดวย 1. การสํารวจและจัดหมวดหมูของความรู (Exploring and Categorizing) 2. การสราง
และการแลกเปลี่ ยนความรูใ หม ที่ไ ด (constructing and Negotiating ) 3. การแปลและการขยายความรูที่ ได ไปใช
(Translating and Extending) 4. 4. สะทอนใหเห็นและการประเมิน (Reflecting and Assessing) ดังนี้
จากการทํากิจกรรม “ฉันคลายใครหวา” แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ความคลายของรูปเรขาคณิต
กิจกรรมฉันคลายใครหวา ตองการใหผูเรียนใชความรูสึกเชิงปริภูมิในการคาดการณวารูปเรขาคณิตรูปใดคล ายกัน
บาง โดยครูอาจใชคําถามถามผูเรียนสังเกตจากอะไรจึงบอกไดวาสิงของเหลานั้นคลายกัน ใหผูเรียนบอกวิธีบอกลักษณะของขอ
สรุปวารูปเรขาคณิตสองรูปคลายกันเปนอยางไร พบวา
ขั้นการสํารวจและจัดหมวดหมูของความรู(Exploring and Categorizing)
เมื่อนัทนําเสนอเกี่ยวกับการคลายกันระหวางแจกันกับดินสอเกิดการโตแยงขึ้น (51-68) นัทเสนอวาแจกันกับดินสอ
(59) แตพลอยเลือกใชสากกับดินสอ(60) นัทพยายามแยงพลอยวาดามของสากเปนแหมๆ พลองจึงอธิบายวาดินสอก็แหลม บิว
เสนอขึ้นมาวาดินสอมันเปนหกเหลี่ยม พลอยกับนัดจึงถามวาไหนหกเหลี่ยม ดวยความตกใจบิวจึงแกตัววาสมมุติ(57) พลอยจึง
วาบิววาอยาสมมุติ แตนัทเห็นดวยกับบิวที่ดินสอเปนเหลี่ยมแตก็ยังไมยอมรับในการเปลี่ยนแปลงใหเหตุผ ลกลับบิวกลับไปวา
เคาไมไดเอาละเอียดขนานนั้นหรอก (59) ฟาจึงสรุปใหวาเลือกใชแจกันกับดินสอ ขณะนั้นบุมซึ่งนั่งฟงและเปนผูเขียนจึงถาม
กลับเขามาวาเพราะอะไร นัท ใหเหตุผลวาเปนทรงกระบอกเหมือนกัน บิวยังยืนยันวามันเป นหกเหลี่ยม บุมบอกวามันไมไ ด
(แยงนัท) ฟาใหเหตุผลสนับสนุนวาอันหนึ่งมีเหลี่ยมแตอีกอันไมมีเหลี่ยม นัทจึงยอมรับกับการแยงของเพื่อน หลังจากนั้นบุม
และบิวจึงสรุปวาเป นดินสอกับสาก(91-92) แตนัทบอกวาใหใช เปนสากกับแจกันจะดีกวาเพราะกลมเหมือนกัน(93) ฟา บิ ว
และพลอยตางก็ยอมรับในความคิดเห็นของนัทหลังจากนั้นในกลุมก็ทําการวิเคราะหระหวางโตะกับถาดวามีความคลายกัน(7285) เริ่มจากฟาชี้ในภาพและบิวเปนผูสรุปวาคือโตะ นัทไดเสนอวาโตะนั้นคลายกับขาเกาอี้ และถาด บุมคิดวาเปนถาดมากกวา
และยังใหมากสิ่งที่คลายมาอีกก็คือถาดกับหนาตาง นัดเหมือนจะยอมรับวาเปนถาดกับหนาตางแตกลับชี้ที่โตะดวย (78) บิวให
เหตุผลสนับสุนวาเปนถาดกับหนาตางเพราะมีลักษณะแบนเหมือนกัน(79) นัทยังโตแยงวามีอีก พลอยและฟาสนับสนุนนัทวาที่
วางโตะกับถาดก็สามารถใชได แตบุมใหเหตุผลวาถาเราใชโตะก็ควรจะหมายถึงโตะทั้งตัว(83) นัทจึงยอมรับเหตุผล บุมจึงให
เหตุผลวามันมีลักษณะแบนเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผา(85)
ในส วนนี้ จะสั ง เกตเห็ นผู เ รี ย นนั้ น มี การการอภิ ป รายโต แ ย ง ที่ เ ป นการเข า ถึ ง วิ ธีคิ ด (the level of
Appreciation) โดยการใหเหตุผลของนัทที่พยายามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคลายกันของแจกันกับดินสอ(59) แตถูก
สมาชิกในกลุมคื อพลอย บุ ม และบิ วใหเหตุผ ลโต แย งเกี่ ยวกับลั กษณะของดิ นสอที่เ ปนหกเหลี่ย มแตกต างจากแจกันที่ เป น
ทรงกระบอก จนสุดทายนัทยอมรับ และสรุปเปนแจกันกับสากที่คลายกัน
การสรางและการแลกเปลี่ยนความรูใหมที่ได(constructing and Negotiating )
หลักจากที่กลุ มแนทนําเสนอกิจกรรมการเรี ยนรู โดยกลุม นี้ได ขอสรุป 1. หนาต างคลายกับประตู เพราะเป น
สี่เหลี่ยมผืนผาที่มีความคลายกัน ที่มีขนาดใกลเคียงกัน 2. หัวเตียงคลายกับทายเตียง เพราะมีรูปรางเหมือนกัน 3. คอมคลาย
กับกระจก เพราะเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกัน(1) ระหวางที่แนทนําเสนอนั้นภายในแตละกลุมของชั้นเกิดความคิดเพิ่มเติมจาก
กลุมของแนท ในกลุม นิ แบม หมึก และภพ สงสัย กับการจับคูร ะหวางหนาตางกับประตู ของกลุมแนทวาประตูที่ค ลายกบ
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หนาตางคืออะไร ภพคิดวานาจะคลายกับจอคอมมากกวาประตู(4) และภพยังแยงอีกวาถาเราใชคําวา “รูปราง” เหมือนกัน
แสดงวาของเราก็ใชไดเยอะเลยสิ
กลุมของนุน อุยกับตั้มสงสัยเกี่ยวกับขนาดของสิ่งของขยาดมันไมเทากัน(7) และตั้มเสนอกับเพื่อนในกลุมเกี่ยวกับการ
ใหเหตุผลของหัวเตียงคลายกับทายเตียง(1) วาเคาใหหาความคลาย แตมันเอาความเหมือนกันมาไดไง แตก็ยังไมมันใจในตนเอง
กลับพูดกับเพื่อนในกลุมวา “เราอยาไปขัดเขาสิ” และนุนก็พูดขึ้นมาวา มันยังมีอีกหลายอยางที่เหมือนกัน กระเปาก็ไดใชปาว
(10) เมื่อกลุมแนทนําเสนอเสร็จเรียบรอยแลวภพยกมือแยงขึ้นมาวา ยัง มีอีกนะครับ รูปนี้ครับ(12) หลังจากนั้นผูเรียนกลุ ม
ตางๆก็จับคูสิ่งของอื่นๆ(12-23)
จากการนําเสนอของกลุมแนทภายในกลุมของนิและนุน เปนการอภิปรายโตแยงที่เปนการเขาถึงวิธีคิด (the level
of Appreciation) มีการใหเหตุผลกับความคลายกันของสิ่งอื่นๆในภาพที่กลุมแนทไดรับมากมาย แตตั้มมีความคิดเห็นแตกตาง
จากการใหเหตุผลของกลุมแนท(1) เกี่ยวกับการใหความหมายของคําวาคลายกับคําวาเหมือน แตเมื่อแนทนําเสนอจบกลับไมมี
การยกมือขึ้นใหขอคิดเห็น ทั้งนี้อาจเปนเพราะตั้มพยายามพูดกับคนในกลุมวา “เราอยาไปขัดเขาสิ”(9) อาจเปนเพราะดวยยัง
ไมมั่นใจในขอคิดเห็ น ซึ่งเมื่ อตั้มเสนอมาแลวเพื่อนในกลุ มไมมีคนใดสนับสนุ นเลย และเมื่อผูเ รียนพูดจบครูตรวจสอบความ
เขาใจของผูเรียนโดยการถามวา กลองบนตูคลายกันหรือไม ? นุนตอบทันทีวาคลาย โดยใหเหตุผลวาเปนกลองรูปทรงสี่เหลี่ยม
ที่คลายกันคะ(19-21) แตฟาแยงวา ไมใชคะ เปนสี่เหลี่ยมผืนผาคะ(22) เพื่อนๆคนอื่นๆเห็นดวยกับการใหเหตุของฟาทันที
การแปลและการขยายความรูที่ไดไปใช(Translating and Extending)
หลังจากที่ไดรับผังเหตุผลของความคลายกันของรูปเรขาคณิตในชีวิตประจําวันของแตละกลุมผูเรียนชวยกันคิดสรุป
เปนนิยามจากความรูที่ไดรับ บิวบอกวาขนาดคลายกัน ใชงานไดเหมือนกัน(34) หลังจากที่บิวพูดจบนัทโตแยงขึ้นมาทันทีวา ใช
งานไมเกี่ยว การใชงานไมใช(35)แตนัทสนใจที่ขนาด จึงบอกกับเพื่อนในกลุมวา มันตองเกี่ยวกับขนาด ฟากับบุมทาทางจะไม
เห็นดวยกับการใหความสนใจเกี่ยวกับขนาดของนัท(37-38) ฟาใหความคิดเห็นวานาจะเปนลักษณะมากกวา(39) เพื่อนในกลุม
ใหการยอมรับกับซึ่งนัทใหเหตุผลสนับสนุนวา ขนาดเล็กหรือใหญมันก็เหมือนกันอยูดี เพราะมันเปนรูปเดียวกัน(41) บิวจึงคิด
ไดวาเรากําลังเรียนเรื่องความคลาย(42) เพื่อนคนอื่นจึงนึกไดทันที ฟากับบุมจึงคิดถึงเหตุผลตอไดคือ มีลักษณะและความคลาย
ใกลเคียงกัน ลักษณะที่คลายคลึงกัน (43-44) นัทเสนอเรื่องของรูปทรงเพิ่มเติม(47)จากนั้นภายในกลุมจึงชวยกันสรุปสิ่งที่ได
เพื่อเปนนิยาม(49-56) จนไดเปนขอสรุปจากบุมวาตองพิจารณารูปราง รูปทรง มีลักษณะใกลเคียงกัน(59)
ในEpisodนี้การสรุปเปนนิยามความคลายของกลุมบุมนั้นเปนการอภิปรายโตแยงที่เปนการเขาถึงวิธีคิด (the level
of Appreciation) ซึ่ง เริ่ม ตนจากการเสนอแนวคิ ดของบิ ว(34) แตนัทไม เห็ นดวยจึ งแจงกั บบิ วและใหข อเสนอเพิ่ม เติ มแต
ขอเสนอของนัทนั้น บุมและฟาไมเห็นดวยอีกเชนกัน ฟาจึงเสนอขึ้นวาการพิจารณาความคลายนั้นนาจะเปนลักษณะมากกวา
(39) จึง เห็นได วาการโต แยงภายในกลุ มนั้ นนําไปสูการริ เ ริ่ มการข าสูการพิจารณาขั้ นพื้ นฐานของรู ปเรขาคณิ ตที่ ค ลายกั น
หลังจากนั้นการสรางนิยามยังดําเนินไปตอ โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดของนัทที่วา ขนาดเล็กหรือใหญมันก็เหมือนกันอยูดี
เพราะมันเปนรูปเดียวกัน(41) เปนขอคิดที่ดีแตเพื่อนในกลุมเห็นดวยกับบิวที่พูดขึ้นมาวา เราเรียนเรื่อง ความคลาย(42) เปนสิ่ง
ที่ทําใหทุกคนในกลุมเห็นดวยทันที ทุกคนในกลุมจึงพยายามหาขอสรุปใหไดโดยยึดหลักของคําวาคลายกัน สรุปมีลักษณะที่
คลายคลึงกัน รูปทรง บุมพยายยามจะเพิ่มขนาดใกลเคียงกันเขาไปดวยแตเหมือนวาเพื่อในกลุมจะไมพูดอะไรกับเหตุผลนี้จึง
หยุดเสนอไป(51และ54) จนในที่สุดการอภิปรายโตแยงดวยการอธิบาย (the level of Explanation)เกิดขึ้นโดยบุมสรุปขึ้นได
วามีรูปราง(57) ฟาและบิวเห็นดวยจึงเสนอตอวาเปนรูปราง รูปทรง(58) บุมจึงสรุปไดวามีลักษณะรูปราง รูปทรง ใกลเคียงกัน
(59) เกิดเปนการสรุปนิยามของกลุมที่ 5
สะทอนใหเห็นและการประเมิน(Reflecting and Assessing)
เมื่อครูตั้งคําถามวาการพิจารณารูปทรงผูเรียนคิดวาเราตองพิจารณาจากอะไรบาง(21) ตั้มสามารถบอกได
ทันทีวามุ ม โดยมี อุยใหเหตุผลตามมาวามุ มตองมีข นาดเทากัน(22-23) จากนั้นครู จึงตั้งคํ าถามเพื่ อยกตัวอยางเชนลิ้นชักกั บ
หนาตางคลายกันหรือไม เพราะอะไรครับ(24) ตั้มตอบทันทีวาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่คลายกัน แตไมมีการพิจารณาอยาอื่นตอ
รวมถึง ผู เ รีย นในชั้ นเรีย น ครู จึงตอบวามุ ม ตองมีข นาดเท ากัน นุ นจึ ง เสริ ม ขึ้นมาวาต องมี ข นาดเทากั นเป นคู ๆทุ กคู ดวยคะ
หลัง จากนั้ นครู จึง ยกตัวอยางสิ่ งของในชี วิตประจําวันใหผู เรี ยนไดพิ จารณา(28-33) ครูจึงสรุ ปใหแ กผูเ รีย นว าการพิ จารณา
รูปทรงเรขาคณิตที่คลายกันไดเมื่อไดพิจารณาจากสองสิ่งคือ บุมพูดมาแบบเบาๆวา มุมกับดาน(35) ครูจึงสรุปใหผูเรียนวา เรา
ตองพิจารณาจากมุมและดาน(36) พรอมเขียนรูปเปนตัวอยางเพื่อยกตัวอยางแกผูเรียน จากนั้นจึงสรุปโดยการเขียนอัตราสวน
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ของดานคูที่สมนัยกันใหแกผูเรียนโดยมีผูเรียนคอยพูดตาม

1 2 3 4
   ตองเทากัน(38) ครูจึงเขียนเปนนิยามของ
1 2 3 4

รูปเรขาคณิตจะคลายกัน ก็ตอเมื่อ 1. มุมมีขนาดเทากันเปนคู ๆ 2. อัตราสวนของความยาวดานที่สมนัยกันมีคาเทากัน
เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวเมื่อครูเห็นวาผูเรียนไมสามารถสรุปเปนนิยามไดจึงสรุปเปนนิยาม
แกผูเรียนในชั้นเรียนไดรูถึงบทนิยามของของรูปเรขาคณิตจะคลายกัน ก็ตอเมื่อ 1. มุมมีขนาดเทากันเปนคู ๆ 2. อัตราสวนของ
ความยาวดานที่สมนัยกันมีคาเทากัน
อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบวา การใหเหตุทางคณิตศาสตรของนักเรียนในการสรางความรูรวมกันซึ่งแสดงใหเห็นถึงลักษณะการให
เหตุผลทางคณิตศาสตรของผูเรียนและลักษณะการสรางความรูรวมกันในกลุมของผูเรียน ในแตละการอภิปรายโตแยง
ดังตอไปนี้
(1)การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนในการสรางความรูรวมกัน ในการพิจารณาผานการอภิปรายโตแยง
ประเภทที่ 1 คือ การอภิปรายโตแยงดวยการอธิบาย พบวา การสรางความรูรวมกันเปนไปในลักษณะของการอภิปรายในกลุม
ของตนเอง เปนไปในลักษณะผูอภิปรายมีการนําเสนอแนวคิดของตนเองขึ้นและเพื่อนในกลุมตางเห็นดวยกับแนวคิดนั้นทันที
และผูเสนอแนวคิดนั้นเปนผูอธิบายใหเหตุผลสนับสนุนความคิดของตนเองจนเพื่อนในกลุมเขาใจและยอมรับแนวคิดนั้น
(2)การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนในการสรางความรูรวมกัน ในการพิจารณาผานการอภิปรายโตแยง
ประเภทที่ 2 คือ การอภิปรายโตแยงที่เปนการเขาถึงแนวคิด พบวา การสรางความรูรวมกันเปนไปในลักษณะของการให
เหตุผลของผูเรียนแตละกลุมเสนอแนวคิดของตนเองขึ้นมาวาเปนอยางไร โดยสมาชิกภายในกลุมเปนผูฟง แตเมื่อผูฟงเกิดความ
สงสัยจะใชคําถามเพื่อใหผูเสนอแนวคิดเสนอขึ้นมานั้นอธิบายเพิ่มเติม
(3)การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนในการสรางความรูรวมกัน ในการพิจารณาผานการอภิปรายโตแยง
ประเภทที่ 3 คือ การอภิปรายโตแยงดวยเหตุผล พบวา การสรางความรูรวมกันเปนไปในลักษณะของผูเรียนเสนอแนวคิดของ
ตนเองขึ้นมา แตอาจมีสมาชิกในกลุมคนอื่นๆไมเปนดวยกับความคิดนั้น และใหเหตุผลอื่นเพื่อหักลางขอเสนอนั้น ซึ่งลักษณะ
ของการใหเหตุผลที่ปรากฏคือ ผูเสนอแนวคิดจะเปนผูอธิบายความคิดของตน และหากยังมีขอสงสัยในการใหเหตุผลนั้นๆก็จะมี
การใชคําถามเพื่อซักถามใหสมาชิกในกลุมอธิบายเพิ่มเติม โดยใชการยกตัวอยางจากความรูเดิมที่มีมาเพื่อสนับสนุนแนวคิด
ตนเอง เพื่อหักลางแนวคิดที่ไมเห็นดวย
เมื่อผูเรียนไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสรางความรูรวมกัน พบวาผูเรียนแตละกลุม พบการ
อภิปรายโตแยงในชั้นเรียนคณิตศาสตรทั้ง 3 ประเภท ไดแก การอภิปรายโตแยงดวยการอธิบาย การอภิปรายโตแยงที่เปนการ
เขาถึงวิธีคิด และการอภิปรายโตแยงดวยเหตุผล ซึ่งจากการอภิปรายโตแยงของแตละกลุมนั้นจะเกิดแตกตางกันออกไปในแต
ละกิจกรรม บางกลุมอาจจะเกิดเพียงการอภิปรายโตแยงดวยการอธิบาย บางกลุมอาจเกิดทั้ง 3 ประเภท ขึ้นอยูกับความรู
พื้นฐานและลักษณะของผูเรียนในแตละกลุม ซึ่งการอภิปรายโตแยงที่พบทั้ง 3 ประเภทนี้ สามารถสะทอนใหเห็นการใหเหตุผล
ของผูเรียนที่รวมกันสรางความรูรวมกัน ในลักษณะที่หลากหลายซึ่งเปนสิ่งที่ผูวิจัยหวังใหเกิดขึ้นในชั้นเรียนคณิตศาสตร ซึ่งผล
เปนเชนนี้เนื่องจาก ผูเรียนแตละคนรวมกันสรางความรูจากความรูพื้นฐานของตนเองรวมกับสมาชิกในกลุม อีกทั้งยังพบวา
ผูเรียนแตละกลุมในชวงแรกยังมีความเกรงใจกับผูเรียนที่เรียนเกง แตเมื่อเวลาผานไปผูเรียนแตละคนตางเกิดความมั่นใจใน
แนวคิดของตนเอง และเรียนรูที่จะใหเหตุผลตามความรูพื้นฐานที่ตนเองมี จึงเกิดการอภิปรายโตแยงซึ่งมีการเสนอแนวคิดเชิง
หักลางอยูบอยครั้ง การเรียนรูในลักษณะนี้ทําใหผูเรียนกลุมออนมีสวนรวมในการสรางความรูกับเพื่อนในกลุม นักเรียนกลุม
ออนอาจจะมีการเสนอแนวคิดของตนเองตามความเขาใจ โดยมีผูเรียนกลุมเกงและกลางคอยตั้งคําถามเมื่อเกิดความไมเขาใจ
กระบวนการสรางความรูรวมกันของผูเรียนแตละกลุมจะเกิดขึ้นอยางเปนระบบ จึงเกิดเปนการสรุปเปนแนวคิดของแตละกลุม
ออกมาใหเพื่อนในชั้นเรียนไดรับฟง
ขอเสนอแนะ
3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
3.1.1 กิจกรรมการสรางความรูรวมกัน ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนสถานการณที่ผูวิจัยจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ซึ่งมีกระบวนการใหผูเรียนไดสรางความรูไดดวยตนเอง ดังนั้นครูผูสอนควรจะเปนผูใชคําถามเพื่อกระตุนการสรางความรู

1281

รวมกัน และควบคุมความถูกตองของการสรางความรูของผูเรียน สิ่งตางๆเหลานี้มีความสําคัญตอการเปดโอกาสการสราง
ความรูรวมกันของผูเรียน จําเปนที่ผูเรียนแตละคนตองไดรับโอกาสในการพูดคุยอภิปราย ปรึกษาหารือกัน และรวมกันทํางาน
เปนกลุม
3.1.2 การแบงกลุมผูเ รียน ครูตองแบงผูเรียนแตละกลุมใหคละกันทั้งกลุมเกง กลุมกลาง และกลุมออน และยังตอง
ประเมินคุณลักษณะของผูเรียนแตละคนใหเหมาะสมกับแตละกลุม กลาวคือ ผูเรียนภายในกลุมตองมีลักษณะกลาคิด มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคสูง และผูเรียนที่ไมแสดงคิดเห็นใหคละกันอีกดวย เพื่อใหแตละกลุมมีการสรางการเรียนรูที่หลากหลาย
ไมเพียงเกิดแตเฉพาะผูเรียนกลุมเกงอยางเดียว หรือจากกลุมที่มีลักษณะดีตามที่กลาวขางตน
3.1.3 นอกจากกิจกรรมการสรางความรูรวมกันแลว ความพรอมของสื่อที่นํามาใชควรเปนสื่อที่ผูเรียนสามารถจับตอง
ได และเหมาะสมกับกิจกรรมที่ครูจัดขน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญใหผูเรียนไดใชในการอธิบายหรือขยายความรายละเอียดของวิธีสราง
ความรูรวมกันของผูเรียน ที่สนับสนุนดวยเหตุผลที่สามารถกระทําใหเห็นไดอยางชัดเจนผานสื่อ/อุปกรณที่มีอยู
3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
3.2.1 การศึกษาความเปนไปไดของการทําวิจัย วามีกรอบแนวคิดหรือทฤษฏีสําหรับการทําวิจัยที่เปนการศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูทางคณิตศาสตรที่สงเสริมการใหเหตุผลของผูเรียนหลายกระบวนการควบคูไปไดหรือไม เพื่อ
สามารถออกแบบวิจัยไดครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษา
3.2.2 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน โดยเฉพาะกระบวนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนใหผูเรียนสามารถมีทักษะกระบวนการคิด โดยเฉพาะการสรางความรูรวมกันจําเปน
อยางยิ่งที่ตองมีบริบทที่เอื้อใหผูเรียนไดมีโอกาสพูดคุย สนทนากันใหมากที่สุด ไมวาจะเปนการสื่อสารระหวางนักเรียนดวย
กันเอง หรือการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดทางคณิตศาสตรรวมกัน ไมวาจะเปนกิจกรรมการเรียนรู
คําถามเพื่อกระตุนการเรียนรู ความนาสนใจของสื่อการเรียนการสอน ตางมีความจําเปนตอการสรางความรูของผูเรียนทั้งสิ้น
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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ง นี้ มีวัต ถุ ประสงค เ พื่อศึ กษา (1) การพัฒ นาการคิด วิ เคราะห ใ นการแก ป ญหาคณิต ศาสตร เรื่ องการ
ประยุ กตของอนุพั นธ ของนั กเรีย นชั้นมั ธยมศึ กษาปที่ 6 ของกลุมที่ สอนโดยใชแบบทดสอบอัตนั ยประยุกต (2) ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตอนุพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของกลุมที่สอนโดยใชแบบทดสอบ
อัตนัยประยุกต
กลุมที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดทรงธรรม
สมุท รปราการ จํานวน 113 คน โดยเลื อกจาก 3 หองเรีย น ที่ค ละความสามารถเก ง กลาง อ อน โดยวิธีการสุ มแบบกลุ ม
(Cluster Random Sampling) ซึ่งใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม จํานวน 1 หองเรียนจํานวน 34 คน เครื่องมือที่ใชวิจัยใน
ครั้งนี้ ไดแก (1) แผนการจัดการเรียนรู เรื่องการประยุกตอนุพันธ จํานวน 9 แผน เวลา 9 คาบ คาบละ 50 นาที(2) แบบฝกหัด
ตามแนวแบบทดสอบอั ต นั ย ประยุ ก ต (เอ็ ม อี คิ ว ) เรื่ อ งการประยุ ก ต อ นุ พั น ธ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ 60/60
(3) แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการคิ ด วิเ คราะห ใ นการแก ป ญ หาคณิ ตศาสตร เรื่องการประยุ กต อนุ พั นธ จํ านวน 4
สถานการณ 9 ขอ มีคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.72 – 0.79 และมีคาความยากงายตั้งแต 0.25 -0.50 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ 0.77 (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องการประยุกตอนุพันธ จํานวน 20 ขอมีคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.70 – 0.75
และมีคาความยากงายตั้งแต 0.27 -0.53คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.75(5) เกณฑการประเมินผลความสามารถในการคิด
วิเคราะห ในการแกปญหาคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของอนุพันธ มีค าความเที่ยงตรงเทากับ 0.84 และสถิติที่ ใชในการ
วิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานคือ การทดสอบคาที แบบไม
อิสระตอกัน
ผลการวิ จัย พบว า (1) นั กเรี ย นที่ ส อนโดยใช แ บบทดสอบอั ต นั ย ประยุ กต มี ค วามสามารถในการแก ป ญ หาทาง
คณิตศาสตรสูงกวากอนทําแบบฝกหัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่องการประยุกตของ
อนุพันธของนักเรียนที่สอนโดยแบบทดสอบอัตนัยประยุกตหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ:การคิดวิเคราะห, การแกปญหาคณิตศาสตร, แบบทดสอบอัตนัยประยุกต
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Abstract
The research objectives are aim to be (1) studying development of analytical thinking in solving
mathematics problem about application of derivative in high school education level 6 by teaching using
modified essay question (2) studying of result mathematics about application of derivative in high school
education level 6 by teaching using modified essay question
The researcher groups are high school student level 6 first term of 2559 academic years, in Wat
Songtham School SamutPrakan province total 113 persons by choose from 3 rooms and they were mixed
abilities. The researcher group received by Cluster Random Sampling System, which use room is unit to
sampling. The instrument that used in research was (1) lesson plan about application of derivative 9 plans
(2) exercise along Modified Essay Question have performance criteria 60/60 (3) The learning attitude
measuring examination total 20 scores, Discrimination from 0.70 – 0.75, difficult value from 0.27 – 0.53
and the reliability of the whole issue were 0.75 (4) The analytical thinking in solving mathematical
problem measuring 4 situations 9 point, power classify from 0.72 – 0.79, difficult value from 0.25 – 0.50
and the reliability were 0.77(5) Criteria for evaluation of the analytical thinking in solving mathematical
problem about application of derivative, validity value mean 0.84. The statistic that used to analyze data
were mean, standard deviation and t – test dependent
The research results were (1) Students are taught by Modified Essay Question. If there is substance
to solve the math problem above pre-exercise level of statistical significance. 01 (2) achievement. The
application of derivatives of students taught by a subjective test applied after higher than the previous
level of statistical significance. 01
Keywords: Analytical Thinking, Mathematic Problem Solving, Modified Essay Question
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บทนํา
คณิ ต ศาสตร เ ป น วิ ช าที่ มี ค วามสํ า คั ญ สํ าหรั บ การเรี ย นรู เ กื อบทุ ก สาขา เช น สาขาเศรษฐศาสตร บริ ห ารธุ ร กิ จ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรทุกแขนง เปนตน นอกจากนี้คณิตศาสตรยังมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทํา
ใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวน
รอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจแกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยา งถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ในปจจุบันทุกประเทศยอมรับวาจําเปนตองมีประชากรที่รูเรื่องคณิตศาสตร เพื่อที่จะไดสามารถจัดการกับความส
ซั บ ซ อนและการเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ วและมากมาย ประเทศที่ พั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ให ค วามสํ าคั ญ กั บ การรู เ รื่ องทาง
คณิ ตศาสตร ซึ่ง เป นหนึ่ ง ในสามดานที่ไ ดรั บ ความสํ าคั ญ จากการประเมิ น PISA (Programme for International Student
Assessment) ในป ค.ศ. 2012 ปรากฎวา ประเทศเอเชีย 3 ประเทศที่ไดคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก เซี่ยงไฮ - จีน 613
คะแนนสิ ง ค โ ปร 573 คะแนน และฮ องกง - จี น 561 คะแนน ส วนประเทศไทยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ํ ากว าค าเฉลี่ ย OECD
(Organization for Economic Co - operation and Development) ซึ่งคาเฉลี่ย OECD มีคาเทากับ 494 คะแนน และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 92 คะแนน และคะแนนที่ตางกันคือ 41 คะแนน จึงกลาวไดวาผลคะแนนเฉลี่ยทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนในประเทศไทยยังมีคะแนนที่ไมนาพอใจเทาทีควร ซึ่งการประเมิน PISA ทางคณิตศาสตรไดแบงเปน 3 ดานคือ 1) การ
คิดใหเปนคณิตศาสตร 2)การใชหลักการทางคณิตศาสตร และการตีความและการแปลความ 3) การประยุกต และการประเมิน
ความสัมพันธ ผลปรากฎวาประเทศไทยมีกระบวนการที่เปนจุดออนที่สุดคือ การคิดใหเปนคณิตศาสตร (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2557)
สมบัติ แสงทองคําสุก(2545) ไดกลาววา การประยุกตของอนุพันธเปนสวนหนึ่งของเรื่องแคลคูลัสเบื้องตน ในวิชา
คณิ ตศาสตร เพิ่ ม เติ ม ระดับ ชั้ นมั ธยมศึ กษาปที่ 6 ของหลักสูต รสถาบั นส งเสริ มการสอนวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี เป น
คณิตศาสตรแขนงหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง สามารถนํามาประยุกตใชในการอธิบายทางวิทยาศาสตรมากมาย ซึ่งเนื้อหานี้
เปนเนื้อหาที่เปนนามธรรมและตองใชในการเรียนตอในระดับสูงขึ้นไป จึงตองมีการนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
การวัดประเมินผลมาชวยพัฒนาการเรียนของนักเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ดังที่ อัญชลี ตนานนท และคณะ (2545) ไดกลาววา การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันเต็มไปดวยขอมูลขาวสาร
ความก าวหน าทางเทคโนโลยี และความไรพรมแดนของการสื่อสาร การสอนใหนักเรีย นไดต ระหนั กถึงความสํ าคัญของการ
พัฒนาระบบความคิดของตนเอง และความสามารถในการวิเคราะห ประเมินขอมูลขาวสาร และการตัดสินใจจะมีความสําคัญ
มากขึ้นเปนลําดับ การเรียนโดยการรับการถายทอดจากครูและการจดจําสิ่งตาง ๆ คงไมใชวิถีทางที่ถูกตองในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในโรงเรียน ปจจุบันครูจําเปนจะตองพัฒนาการสอนของตนเองใหทันตอเหตุการณ ซึ่ง คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2549) กลาววา ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะห โดยใช
คําถามกระตุนใหนักเรียนไดรวมอภิปราย แสดงขอคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรูรวมกันและสามารถตัดสินใจแกป ญหา รวมทั้ง
การใชวิธีการสอนที่หลากหลายใหเหมาะสมกับวัยและระดับของนักเรียนเพื่อกระตุนใหเกิดการคิดและพัฒนาการคิดวิเคราะห
ในระดับสูง
สาเหตุ ที่นักเรี ย นไม ส ามารถแก ปญ หาทางคณิ ต ศาสตร ไ ด นั้นมาจากป จจั ย ต างๆหลายด านทั้ งป จจั ย ภายในของ
นักเรียนครูผูสอนสื่อการเรีย นรูสภาพแวดลอมทางการเรี ยนรวมถึ งการจัดการเรียนการสอนของไทยตั้ งแตประถมศึกษาถึ ง
มัธยมศึกษาสวนใหญยังยึดครูเปนศูนยกลางในการเรียนการสอนเนนการบอกความรูดวยการทองจําและจําไปสอบมากกวาที่
จะใหนักเรีย นคิดแกปญหาดวยตนเอง ดังที่ ยุพินพิพิธกุ ลไดกลาวไววาวิ ชาคณิ ตศาสตรนั้นเปนวิช าที่เกี ่ ยวกับ การแกปญหา
ปญหาที่จะนํามาใหนักเรียนฝกคิดนั้นอาจจะเปนปญหาที่จะตองคนหาความจริงหรือขอสรุปใหมที่นักเรียนยังไมเคยเรียนมา
กอนปญหาที่เ กี่ยวกับวิชาการเชนการพิสูจนที่ตองอาศัยเหตุ ผลปญหาที่เ กี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตรที่อาศัยนิ ยามทฤษฎีบ ท
ตางๆซึ่งจะถูกนํามาใชปญหาที่ตองอาศัยกระบวนการทางคณิตศาสตรมาแกปญหา (ยุพินพิพิธกุล, 2542) ซึ่งสาเหตุที่นักเรียน
ไมสามารถแกปญหาคณิตศาสตรไดนั้นมาจากสาเหตุที่นักเรียนไมสามารถวิเคราะหโจทยปญหาได (นิรันดร แสงกุหลาบ,2547)
และยังสอดคลองกับคํากลาวของน้ําทิพย ชังเกตุ ที่วาการที่นักเรียนไมสามารถแกปญ หาคณิตศาสตรไดเพราะนักเรียนขาด
ความสารมารถในการคิดวิเคราะหโจทยปญหา การที่นักเรี ยนจะสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดนั้นจะตองมีค วามรู
ความเขาใจในขั้นตอนของกระบวนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรรวมถึงกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ทําใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดอยางดียิ่ง (น้ําทิพย ชังเกตุ, 2547) ดังที่ไฟลสชเนอร,นุซูมและมารโซลา
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(Flieschner, Nuzum& Mazola, 1987) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการแกโจทยปญหาดังนี้การแกโจทยปญหาอยางมีประสิทธิภาพมี
องคประกอบหลายดานประการแรกคือทักษะทางสติปญญา (intellectual skill) ไดแกความรูในกฎหลักการและมีความคิดรวบ
ยอดเพื่อที่จะนําไปใชในการแกปญหาประการที่สองคือการจัดระบบทางภาษา (organized verbal information) ไดแกความ
พยายามที่จะเขาใจปญหาและนําไปสู การแกปญหาไดและประการที่สามคื อกระบวนการคิด (cognitive process) เปนการ

เลือกใชขอมูลไดอยางเหมาะสมมีทักษะในการตัดสินใจวาวิธีการใดเหมาะสมในการแกปญหานั้นจะใชเมื่อใดและอยางไรจึงจะ
ทําใหแกปญหาไดดีที่สุดโดยทั่วไปลักษณะของวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดแกปญหาที่ทําใหนักเรียนสวน
ใหญเห็นวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยากและตองอาศัยเหตุผลมาสนับสนุนวาสิ่งที่คิดสมเหตุสมผลหรือไมสะทอนใหเห็นถึงจุดออน
ของการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตรผูสอนควรทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนทั้งของนักเรียนและครู
ไมใชมุงสอนแตเนื้อหาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรเทานั้นซึ่งไมเพียงพอในการที่จะพัฒนากระบวนการตางๆใหกับนักเรียนไดทํา
ให ไ ม ส ามารถพั ฒ นาคุ ณลั กษณะอั นพึง ประสงค ทางด านคณิ ตศาสตร ใ ห เกิ ด กั บ นั กเรีย นทั้ ง นี้ เ พราะการสอนคณิ ต ศาสตร
จําเปนตองพัฒนากระบวนการในการแกปญหาและเหตุผลเปนสําคัญถานักเรียนไมสามารถพัฒนาความคิดเชิงคณิตศาสตรไดก็
ยากที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้นครูจึงเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการเรียนการ
สอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน (Flieschner, Nuzum& Mazola, 1987)
แบบทดสอบอัตนัยประยุกต หรือแบบทดสอบ เอ็ม อี คิว (Modified Essay Question Test: MEQ ) เริ่มใชครั้งแรกโดย
คณะกรรมการราชวิ ทยาลั ยเวชปฎิบั ติทั่วไปแห งสหราชอาณาจักรโดยมี นายฮอดจ กิน และน็ อก เปนผู พัฒนาเพื่อใชใ นการ
ทดสอบแพทยที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี แลวเพื่อสอบเขาเปนสมาชิกของสมาคม (กนกวรรณ เอี่ยมชัย 2539) ซึ่ง
กิจประมุข ตันตยากรณ
กลาววาการทดสอบแบบ MEQ เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ใชในการทดสอบควมรูและความสามารถ
ในการเขียนความเรียงของผูเรียนโดยผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห หาเหตุผ ลในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ซึ่งสามารถ
นํามาใชในการวัดความกาวหนาขณะกําลังเรียนได(กิจประมุข ตันตยา-กรณ, 2547) ซึ่งผูสอบตองสังเคราะหขอมูลเทาที่มีอยู
เพื่อคิดหาคําตอบเองอยางรวดเร็ วและมีป ระสิ ทธิภ าพ สามารถวัดความสามารถในการกํ าหนดปญ หาและวางแผนจั ดการ
แกปญหา และยังเปดโอกาสใหไดตรวจสอบเจตคติได ดวย (พวงแกว ปุณยกนก, 2532) โดยลักษณะของแบบทดสอบอัตนัย
ประยุกต (MEQ) เปนแบบทดสอบที่ใชวัดทักษะในการแกปญหา การถามไมถามกวาง แตจะถามเจาะจงเกี่ยวกับขอมูลที่เปน
สถานการณที่กําหนดให ซึ่งแตกตางจากแบบทดสอบความเรียงทั่วไป จึงทําใหผูสอบตองตอบคําถามไดตรงกั บจุดประสงคใน
การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหามากขึ้น
จากเหตุผลและหลักการดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะนําแบบทดสอบอัตนัยประยุกตมาใชในการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของอนุพันธ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
อยางเปนระบบ และเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาในการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหนักเรี ยนไดมี
โอกาสพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรตอไป
ขอตกลงเบื้องตน
1. การวิจัยครั้งนี้ไมไดศึกษาครอบคลุมถึงสภาพแวดลอมทางครอบครัว และองคประสอบสวนตัวของนักเรียน เชน
เพศ อายุ สภาพอารมณ
2. นักเรียนในกลุมตัวอยางเคยเรียน เรื่อง อนุพันธของฟงกชัน
3. เวลาในการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โดยกลุมตัวอยางใชเวลา 9 คาบ คาบละ 50 นาที
ดําเนินการสอนแผนที่ 1 ถึง 9 และทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวนละ 1 คาบ
นิยามศัพทเฉพาะ
1. แบบทดสอบอัตนัยประยุกต (เอ็ม อี คิว) หมายถึง แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่
ประกอบดวยชุดคําถามเปนตอน ๆ ตอนละ 3 - 5 คําถาม เย็บรวมเปนชุด ๆ ซึ่งแตละขอคําถามจะพิมพลงกระดาษหนึ่งแผน
โดยแตละคําถามแบงออกเปนสวน ๆ ทั้งหมด 4 สวน คือ
สวนแรก จะอยูตอนบนเปนขอความ สถานการณ หรือเงื่อนไขตาง ๆ
สวนที่สอง เปนขอคําถามที่ถามจากสถานการณจากสวนแรก
สวนที่สาม เปนสวนที่เวนวางไวใหนักเรียนเขียนคําตอบ
สวนที่สี่ เปนสวนที่บอกเวลาสําหรับใชในการตอบปญหาขอนั้น และใหเติมเวลาที่ใชในการแกปญหาจริง
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2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง ผูเรียนสามารถแยกแยะ จําแนกสิ่ง
ที่โจทยใหมา และสิ่งที่โจทยตอการหา พรอมทั้งผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมหรือความรูอื่น ๆ นํามาประยุกตใชในการ
แกปญ หาต าง ๆ ที่ กําหนดข อมูล เพิ่ม เติม และใชแ ผนภาพ ตาราง หรือสรางสมการทางคณิตศาสตรเพื่ อไปใชใ นแก ปญหา
คณิตศาสตร
3. การพัฒนาการคิดวิเคราะหในการแกปญหาคณิตศาสตร โดยใชแบบทดสอบอัตนัยประยุกต (เอ็ม อี คิว)
หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยนําแบบทดสอบอัตนัยประยุกตมาประกอบการจัดการเรียนรูซึ่งมีขั้นตอน 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา
ผูสอนทบทวนความรูเดิมและใชคําถามยั่วยุ หรือคําถามใหนักเรียนคิด ในเรื่องที่จะสอน
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ผู ส อนดํ าเนิ นการสอนโดยใช การสอนแบบอุ ป นั ย หรื อ การสอนแบบนิ ร นั ย อธิ บ ายเพื่ อให
นั กเรี ย นแก ป ญ หาหรื อสถานการณ ป ญ หาที่ กําหนด เพื่ อนํ าไปสู ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห ใ นการแก ป ญ หาทาง
คณิตศาสตร
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ผูสอนใชแบบฝกหัดตามแนวแบบทดสอบอัตนัยประยุกต (เอ็ม อี คิว) และสรุปทบทวนในหอง
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การประยุกตของ
อนุพันธหลังเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะหในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
อัตนัยประยุกต เรื่องการประยุกตของอนุพันธหลังเรียนเรื่อง การประยุกตของอนุพันธ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาการคิดวิเคราะหในการแกปญหาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของอนุพันธ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของกลุมที่สอนโดยใชแบบทดสอบอัตนัยประยุกต
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของอนุพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 ของกลุมที่สอนโดยใชแบบทดสอบอัตนัยประยุกต
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) กลุมตัวอยางที่ใชวิจัยในครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกามัธยมศึกษา
เขต 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 34 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) ซึ่งใช
หองเรียนเปนหนวยในการสุม จากจํานวน 3 หองเรียน ซึ่งมีเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา1) แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง
การประยุกตของอนุพันธ จํานวน 9 แผน 2) แบบฝกหัดตามแนวแบบทดสอบอัตนัยประยุกต (เอ็ม อี คิว) เรื่องการประยุกต
ของอนุพันธ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหในการแกปญหาคณิตสาสตร เรื่องการประยุกตของอนุพันธ
จํานวน 4 สถานการณ 9 ขอ 4) แบบทดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกตของอนุพันธ จํานวน 20 ขอ 5) เกณฑ
การใหคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหในการแกปญหาคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของอนุพันธ ทั้งยังมีการเก็บ
รวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จัดกิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชแผนการ
จัดการเรียนรู และแบบฝกหัดตามแนวแบบทดสอบอัตนัยประยุกต (เอ็ม อี คิว) จํานวน 9 แผนกับกลุมทดลอง และใชการเรียน
การสอนแบบปกติกับกลุมควบคุม มี การเก็บ คะแนนระหว างเรี ยนของนั กเรี ยนที่ไ ดร ะหวางการสอนทุกเนื้ อหาสาระ และ
รวบรวมคะแนนของนั กเรี ย นไวเ พื่ อนํ ามาวิเ คราะหผ ล แลวทํ าการทดสอบหลั งเรี ยน (Post Test) ด วยแบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุม และทดสอบดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหใน
การแกปญหาคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของอนุพันธ ตรวจใหคะแนนดวยเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะหในการแกปญหาคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของอนุพันธ
จากนั้นผูวิจัยไดนําคะแนนที่ไดจาการเก็บขอมูลทั้งหมด มาวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS และวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหสมมติฐานความแตกตางระหวาง
คะแนนเฉลี่ยของการทําการทดสอบกอนทําแบบฝกหัดและหลังทําแบบฝกหัด โดยการทดสอบคาที แบบไมอิระตอกันและ
เที ย บกั บ เกณฑ ข องสํ านั กทดสอบทางการศึ กษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และวิ เ คราะห ส มมติ ฐ าน
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกตของอนุพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียน
ดวยการสอนโดยใชแบบทดสอบอัตนัยประยุกตโดยการทดสอบคาที แบบไมอิสระตอกัน
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ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของแบบฝกหัดตามแนวแบบทดสอบอัตยนัยประยุกต เรื่องการประยุกตของอนุพันธ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิธิภาพเทากับ 62.45/67.68
2. ผลความสามารถในการคิดวิเคราะหในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนที่สอนโดยใชแบบทดสอบอัตนัย
ประยุกตกับกอนทําแบบฝกหัด ไดผลดังตารางที่ 1
ตารางที่1เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหในการแกปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กอน
และหลังทําแบบฝกตามแนวแบบทดสอบอัตนัยประยุกต
กลุมทดลอง
กอนทําแบบฝกหัด

n
34

x

20.32

S
10.52

t
28.68**

หลังทําแบบฝกหัด
34
73.12
2.14
** p<.01
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา คะแนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดวิเคราะหในการแกปญหาคณิตศาสตร เรื่อง
การประยุกตของอนุพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังการฝกดวยแบบฝกหัดตามแนวแบบทดสอบอัตนัยประยุกต สูง
กวากอนการฝกอยางมี นัยสํ าคั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ .01 นั่นคือ นักเรีย นมี ความสามารถในการคิ ดวิเ คราะห ในการแกป ญหา
คณิตศาสตร เรื่องการประยุกตอนุพันธสูงขึ้นหลังจากไดรับการฝกดวยแบบฝกหัดตามแนวแบบทดสอบอัตนัยประยุกต
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกตของอนุพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
กอนเรียนและหลังเรียนดวยการสอนโดยใชแบบทดสอบอัตนัยประยุกตสูงกวากอนเรียน ไดผลดังตารางที่ 2
ตารางที่2เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกตของอนุพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
กอนเรียนและหลังเรียนดวยการสอนโดยใชแบบทดสอบอัตนัยประยุกต
กลุมทดลอง
กอนเรียน

n
34

x

6.25

S
2.78

t
12.91**

หลังเรียน
34
13.53
1.77
**p<.01
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกตอนุพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
เมื่อผานจากการจัดการเรียนรูด วยการสอนโดยใชแบบทดสอบอัตนัยประยุกต หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ .01 นั่นคือการจัดการเรียนรูดวยการสอนโดยใชแบบทดสอบอัตนัยประยุกตทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูง
กวากอนเรียน
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยการสอนโดยใชแบบทดสอบอัตนัยประยุกต เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
คิด เคราะหใ นการแกป ญ หาคณิ ต ศาสตร เรื่องการประยุ กต ของอนุ พั นธ ของนั กเรี ย นชั้นมั ธยมศึ กษาป ที่ 6 สามารถสรุ ป
ผลการวิจัยไดดังนี้
1. นักเรียนที่ไดรับการฝกดวยแบบฝกหัดตามแนวแบดทดสอบอัตนัยประยุกต มีความสามรถในการคิดวิเคราะหใน
การแกปญหาคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตอนุพันธสูงกวากอนฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรี ย นที่ ไ ด รั บการสอนโดยใช แ บบทดสอบอัต นั ย ประยุ กต เรื่ องการปมระยุ กต ของอนุ พันธ มี ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากการวิจัย เรื่องการพัฒนาการคิดวิเคราะหในการแกปญหาคณิตศาสตรดวยการสอนโดยแบบทดสอบอัตนัย
ประยุกต (MEQ) ในเรื่อง การประยุกตของอนุพันธ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิธิภาพของแบบฝกหัดตามแนวแบบทดสอบ
อัตนัยประยุกต (เอ็ม อี คิว) เรื่องการประยุกตของอนุพันธ มีประสิทธิภาพ เทากับ 62.45/67.68 หมายความวา นักเรียนได
คะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝกหัดและการทดสอบทายบททั้ง 9 แผนคิดเปนรอยละ 62.45 และไดคะแนน
จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปนรอยละ 67.68 ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกต
ของอนุพันธ ของนันกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังจากที่ไดรับการสอนโดยใชแบบทดสอบอัตนัยประยุกตสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ .01 ทั้งนี้ เนื่องจากเปนการจัดกิ จกรรมการเรีย นรูเ ปน 3 ขั้น ได แก ขั้นที่ 1 ขั้นนําผู สอน
ทบทวนความรูเดิมและใชคําถามยั่วยุ หรือคําถามใหนักเรียนคิด ในเรื่องที่จะสอนขั้นที่ 2 ขั้นสอน ผู ส อนดํ า เนิ น การสอน
โดยใช การสอนแบบอุ ปนั ย หรื อ การสอนแบบนิ ร นั ย อธิ บ ายเพื่ อให นักเรี ย นแก ป ญ หาหรื อสถานการณ ป ญ หาที่ กําหนด
เพื่อนําไปสูความสามารถในการคิดวิเคราะหในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ผูส อนใชแบบฝกหัดตามแนว
แบบทดสอบอัตนัยประยุกต (เอ็ม อี คิว) และสรุปทบทวนในหอง เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหในการแกปญหา
คณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของอนุพันธ นั่นคือนักเรียนสามารถแยกแยะ จําแนกสิ่งที่โจทยใหมา และสิ่งที่โจทยตอการหา
พรอมทั้งผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมหรือความรูอื่น ๆ นํามาประยุกตใชในการแกปญหาตาง ๆ ที่กําหนดขอมูลเพิ่มเติม
และใชแผนภาพ ตาราง หรือสรางสมการทางคณิตศาสตรเพื่อไปใชในแกปญหาคณิตศาสตร
ขอเสนอแนะ
1. กิจกรรมการเรียนรูดวยการสอนโดยใชแบบทดสอบอัตนัยประยุกต (MEQ) เรื่องการประยุกตของอนุพันธ เมื่อให
นักเรียนทํากิจกรรมตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ความพรอมดานความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร
2. ควรเนนขั้นนําเขาสูบทเรียนมากที่สุด เพราะจะชวยเปนแรงจูงใจใหผูเรียน เกิดความอยากรู และแสวงหาคําตอบ
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการสอนโดยใชแบบทดสอบอัตนัยประยุกต มีขอจํากัดของเวลา เพราะผูเรียน
จําเปนตองใชเวลาในการคําตอบดวยตนเอง ดังนั้นควรมีการจัดชั่วโมงสอนเปนคาบคู
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บทคัดยอ
ในปจจุบันขอจํากัดของเครื่องพิมพอักษรเบรลสําหรับในประเทศไทยสําหรับผูบกพรองทางการมองเห็นมีใชงานนอย
เนื่องจากตนทุนที่สูง โดยตองนําเขามาจากตางประเทศ บทความนี้จึงนําเสนอ การสรางชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล
เพื่อเปนการลดการนําเขาเครื่องพิมพอักษรเบรลลจากตางประเทศ และเปนการเพิ่มจํานวนของเครื่องพิมพอักษรเบรลล ใหกับ
ผูบกพรองทางการมองเห็นในประเทศไทยอีกดวย ชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลลที่ไดออกแบบนั้นประกอบดวยฮารดแวร
และซอฟตแวร สวนของฮารดแวรใชเครื่องพิมพดอตแมทริกซราคาถูกที่ใชงานแลวหาซื้อไดตามทองถิ่น สวนของซอฟตแวร
ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาหรือสวนบุคคล สําหรับใชประมวลผลโปรแกรมเบรลลเวิรด และหูฟงที่รองรับ
การใชงานเสียงขณะพิมพอักษรเบรลล ผลการทดลองทั้งสองสวน แสดงผลสําเร็จดังนี้ สวนของฮารดแวรที่มีการปรับปรุงหัว
เข็มเปนขนาด 0.25 มิลลิเมตร และแกนหมุนที่ติดเทปกาว 3 ชั้น สวนของซอฟตแวรสามารถโตตอบผูใชงานไดทั้งภาพและ
เสียง งานในอนาคตหากไดรับความรวมมือกับหนวยงานเอกชนหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ รวมผลิตเปนผลิตภัณฑแลว
เผยแพรตอผูบกพรองทางการมองเห็นในประเทศไทยจะเปนการใหความชวยเหลือที่ดีมาก
คําสําคัญ: ชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล, เครื่องพิมพอักษรเบรลลตนทุนต่ํา, เครื่องพิมพอักษรเบรลลภาษาไทย
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Braille Printer Set Prototype
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Abstract
Nowadays, the limitations of the Braille printer for blind people in Thailand are few, because of
cost that buying from out of Thailand. This article purposes Braille printer set prototype for reducing of
amount of Braille printer buying from out of Thailand and increasing of amount of Braille printer for blind
people in Thailand. Design of Braille printer set prototype composes of hardware and software. Hardware
is a second-hand Dot matrix printer low-cost so can find in the local market in Thailand. The software,
including laptop or personal computer for processing the Braille word program, and headset for typing
Braille code support. There are two experimental results shows, 1) Hardware, the modification of pins and
core of Dot matrix printer are 0.25 mm. sizes of a pin and 3 levels of plastic tape core bundle. 2) Software
interact with users and spelling-pronouncing Thai/English words, both are achieved. The future works,
researchers focus to collaborate with private agencies and government for fabric Braille printer set
prototype to mass products for helping blind people in Thailand.
Keywords: Braille Printer Set Prototype, Low Cost Braille Printer, Thai Braille Printer
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บทนํา
ในป จจุ บั นสื่ ออั กษรเบรลล ใ นประเทศไทยมี นอย เพราะต องนํ า เข าจากต างประเทศซึ่ ง มี ร าคาสู ง ประกอบกั บ
กระบวนการผลิตที่ซับซอน ลาหลังในดานฮารดแวร จึงตองอาศัยผูที่มีความรูเฉพาะทางเปนผูใชงาน และซอฟตแวร ตองใชกับ
เครื่องพิมพอักษรเบรลลเทานั้น จากการศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับเครื่องพิมพอักษรเบรลล เชน การโทรไปสอบถาม
ขอมูลจากทางมูลนิธิชวยเหลือคนตาบอดแหงประเทศไทย และการสืบ คนขอมูลจากอินเทอรเน็ต พบวา เครื่องพิมพอักษร
เบรลล ที่นําเขาจากตางประเทศมีราคาสูง พรอมทั้งทางมูล นิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย และสมาคมคนตาบอดแห ง
ประเทศไทยมีงบประมาณที่จํากัด
จากการศึกษางานวิจัยของ ฐิติชญาน รัตนมังกรสกุล [1] คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่สรางงาน
ประดิษฐเครื่องพิมพเพื่อผูบกพรองทางการมองเห็น เปนงานที่ไดรับรางวัลจากงานประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานนัก
ประดิษฐคิดคน และนวัตกรรมนักประดิษฐและนักวิจัย ณ ไทเป ประเทศไตหวัน ป พ.ศ. 2556 ไดแนวคิดและหลักการ ในการ
สรางเครื่องพิมพ แตพบวา หากเพิ่มเสียงขณะผูบกพรองทางการมองเห็น ใชงานพิมพตัวอักษรบนโปรแกรม จะทําใหผูบกพรอง
ทางการมองเห็นใชงานไดสะดวกยิ่งขึ้น
ดัง นั้ น คณะผูวิจัย มีค วามสนใจที่ จะสร างชุด ต นแบบเครื่ องพิม พ อักษรเบรลล โดยให มี ร าคาถู กกว าทองตลาด ซึ่ ง
ชุด เครื่องพิ มพ อักษรเบรลล เ ครื่ องนี้ส ามารถแปลงอักษรภาษาไทย อั กษรภาษาอัง กฤษ และตัวเลข ไดถู กต อง รวดเร็ว มี
การเชื่ อมต อที่ใ ช ง านง ายในการทํ างานบนระบบปฏิ บัติ การวิ นโดวส และสามารถแปลงข อความได อย างไม จํากั ด ซึ่ ง ชุ ด
เครื่องพิมพอักษรเบรลลเครื่องนี้ดัดแปลงมาจากเครื่องพิมพหัวเข็ม หรือเครื่องพิมพดอทเมตริกซ โดยใหหัวเข็มเจาะกระดาษให
มีความนูนขึ้นตามตัวอักษรที่ผูใชงานไดพิมพลงไปในโปรแกรมการใชงานโดยการประมวลผลภาพจากระบบ หัวขอถัดไปจะ
กลาวถึง วัตถุประสงคของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลจากการสรางชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษร
เบรลล ตามลําดับ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการทํางานของเครื่องพิมพอักษรเบรลล
2. เพื่อออกแบบชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล
3. เพื่อสรางชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล
ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยเรื่อง การสรางชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล มีดังตอไปนี้
1. ศึกษาคนควาทฤษฎีตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะหขอมูล และวางแผนงานวิจัย
3. ออกแบบโปรแกรมในสวนของซอฟตแวร และดําเนินงานเขียนโปรแกรม
4. ทดสอบโปรแกรม และแกไขโปรแกรม
5. ออกแบบสถาปตยกรรมในสวนของฮารดแวร และดําเนินการสราง
6. ทดสอบฮารดแวร และแกไขฮารดแวร
7. ทดสอบการทํางานของโปรแกรม รวมกับฮารดแวร
8. ประเมินผล และสรุปผล
จากระเบียบวิธีวิจัย นําไปสูก ารดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังหัวขอถัดไป
1. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หัวขอนี้ แบงการศึกษาออกเปนสองสวน คือ การศึ กษางานวิจัย ที่เกี่ย วของ และการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ ยวของ ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี้
1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1294

ในสวนการศึกษางานวิจัยที่เ กี่ยวข อง แบง การศึกษาออกเปนสองส วนคื อ ผู ที่มีส วนในการพัฒนาอักษรเบรลล และ
งานวิจัยของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุง เทพ ที่สรางงานประดิษฐเครื่องพิมพเพื่อผูบ กพรองทางการ
มองเห็น ดังหัวขอตอไปนี้
1.1.1 ผูที่มีสวนในการพัฒนาอักษรเบรลล
ดร. โทมั ส มารติ น [2] เป นผู นําวิธีการสํ าหรั บจ างงานผู บกพร องทางการมองเห็ น ใหทํ างานอย างใกลชิ ดกั บ
ผูเชี่ยวชาญดานตาบอด เพื่อใหผูบกพรองทางการมองเห็น สามารถทํางานหาเลี้ยงตนเองไดในชีวิตประจําวัน จากเมื่อสมัยกอน
ที่ค นตาบอดไม ไ ด รั บ การยอมรั บ ให ออกมาทํ างานในบริ ษัท ได แตป จจุ บั นนี้ ค นตาบอดสามารถออกไปทํ างานที่ บ ริ ษัท ได
เนื่องจากมีการยอมรับในการทํางานของคนตาบอดวาทําได เหมือนคนที่มีสายตาปกติ เขาไดมีบทบาทโดยการสนับสนุนใหผู
บกพรองทางการมองเห็น มีสิทธิและเสรีภาพใหเทาเทียมกับคนที่มีสายตาปกติ และภายในระยะเวลาสองป ถัดมา เขาคิดคน
อักษรที่ชวยในการสื่อสารของผูบกพรองทางการมองเห็น เพื่อใหผูบกพรองทางการมองเห็น มีการเรียนรูที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
และเขาไดรับคัดเลือกจากสมาคมคนตาบอด สมาคมการสนับสนุนสําหรับการใชอักษรเบรลล เปนคนตาบอดอัจฉริยะ
มิสเจนีวีฟ คอลฟลด [3] ผูนําอักษรเบรลลมาเผยแพรแกผูบกพรองทางการมองเห็น ในประเทศไทยเปนครั้งแรก
เปนการเปดศักราชแหงการเรียนรูหนังสือของผูบกพรองทางการมองเห็นในประเทศไทยตั้งแตนั้นมา ในป พ.ศ. 2482 ไดริเริ่ม
ตั้งโรงเรี ยนสอนคนตาบอดกรุ งเทพ และมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัม ภ ชวยงานของมูลนิ ธิ
ตลอดมา และศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิงแกว [4] “บิดาแหงจิตเวชศาสตรและสุขภาพจิต” ของไทยมีเพียงผูเดียว ทั้ง
ในอดีต ปจจุบัน และทานยังเปนผูที่ชวยมิสเจนีวีฟ คอลฟลดในการคิดคนอักษรเบรลลเพื่อใหผูบกพรองทางการมองเห็นไดใช
มาจนถึงปจจุบัน
จากการการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว คณะผูวิจัยไดแรงบันดาลใจที่จะออกแบบและสรางชุดตนแบบ
เครื่องพิมพอักษรเบรลล โดยจะเลือกใชอุปกรณที่มีราคาถูก และสามารถหาไดตามทองตลาด มาใชในการสรางชุ ดตนแบบ
เครื่องพิมพอักษรเบรลล และสวนของการทบวรรณกรรมเกี่ยวกับงานประดิษฐเครื่ องพิมพเพื่อผูบกพรองทางการมองเห็นจะ
แสดงในหัวขอถัดไป
1.1.2 งานประดิษฐเครื่องพิมพเพื่อผูบกพรองทางการมองเห็น
สวนนี้ นําเสนอเกี่ ย วกั บ การการศึ กษางานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข อง งานวิ จัย ของนั กศึ กษาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร [1]
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่สรางงานประดิษฐเครื่องพิมพเพื่อผูบกพรองทางการมองเห็น จากการควาแชมปงาน“2013 INST:
The 9th Taipei International Invention Show & Technomart” งานประกวดจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักประดิษฐ
คิดคน และนวัตกรรมนักประดิษฐและนักวิจัย ณ ไทเป ประเทศไตหวัน ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 26 – 29 กันยายน พ.ศ. 2556
และรางวัลชนะเลิศคายนักประดิษฐรุนใหม พ.ศ. 2554 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ฐิติชญาน รัตนมังกรสกุล
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปดเผย ที่มาของการ
ประดิษฐ เครื่ องพิ ม พข องผูบ กพร องทางการมองเห็น มาจากที่ ต นเองมีเ พื่ อนที่ ไ มส ามารถมองเห็ นเปนเพื่อนร วมชั้ นเรี ย น
จึงอยากจะทําเครื่องพิมพกระดาษใหเพื่อนไดมีเอกสารและไดอานรับความรูเหมือนผูที่มีสายตาปกติ จึงริเ ริ่มจับกลุมประดิษฐ
เครื่องพิมพอักษรเบรลลมาใหเพื่อนใชงาน
จากการเก็บขอมูลจากผูบกพรองทางการมองเห็นจริง ๆ และศึกษาการสรางดัดแปลงเครื่องพิมพเอกสาร หรือ
เครื่องพิมพกระดาษของผูที่มีสายตาปกติ แลวพัฒนาโปรแกรมในการปอนขอมูลในการพิมพเพื่อใหเกิดความสะดวกตอผูใช
และในสวนฮารด แวร ก็เ ป นส วนของการสร างตั วพิ ม พ และได ท ดลองพิ ม พ ให ผู บ กพรองทางการมองเห็ นได ใ ช หัวใจของ
เครื่องพิมพอักษรเบรลล ดังภาพที่ 1 ที่มีศักยภาพพิมพงานตาง ๆ ไดชัดเจน เจาะกระดาษเปนตัวอักษรแลวกระดาษไมขาดงาย
เกิดความพอดีสําหรับการสัมผัสเพื่อใชสําหรับการอาน ขณะเดียวกันตัวเครื่องยังสะดวกตอการใชงานดวย โดยงบประมาณ
ที่ใชพัฒนาเพียง 4,000 – 5,000 บาท ขณะที่เครื่องพิมพอักษรเบลลในรูปแบบเดิมมีราคาเกือบแสนบาทจึงทําใหแนวโนมของ
การพัฒนาตอจึงเปนไปไดสูงและนาจะเกิดประโยชนในวงกวางอีกมากมาย แมเบื้องตนอาจจะตองใหคนตาดีชวยพิมพสําเนาให
ผูพิการไปกอนแตอนาคตคาดวาจะพัฒนาใหผูพิการสามารถพิมพไดดวยตนเองไดครบทุกขั้นตอน เพราะเปาหมายที่ตั้งไว คือ
ตองการยกระดับสังคมการเรียนรูของผูพิการ และอนาคตอยากจะสรางนวัตกรรมอื่น ๆ เพื่อผูพิการดวย
จากงานวิจัยขางตนที่ไดศึกษา ทําใหมีความสนใจที่จะคิดคนวิธีประดิษฐชุดเครื่องพิมพอักษรเบรลลใหมีราคาถูก
กวาทองตลาด ซึ่งชุดเครื่องพิมพอักษรเบรลลเครื่องนี้สามารถแปลงอักษรภาษาไทย อักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข ไดถูกตอง
รวดเร็ ว มีการเชื่ อมตอที่ใชง านงายในการทํางานบนระบบปฏิบัติ การวิ นโดวส และสามารถแปลงข อความไดอยางไมจํากั ด
ซึ่งชุดเครื่องพิมพอักษรเบรลลเครื่องนี้ดัดแปลงมาจากเครื่องพิมพหัวเข็มที่ มีราคาถูก หรือไมใชงานแล ว และสามารถหาได
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ตามท องตลาด และเพิ่ ม เสี ย งขณะผู บ กพร องทางการมองเห็ น ใช ง านพิ ม พ ตั วอั ก ษรบนโปรแกรม จะทํ า ให ผู บ กพร อ ง
ทางการมองเห็นใชงานไดสะดวกยิ่งขึ้น มาใชในการสรางชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล

ภาพที่ 1 ภาพงานประดิษฐเครื่องพิมพเพื่อผูบกพรองทางการมองเห็น
ที่มา : เครื่องพิมพอักษรเบลล สําหรับคนตาบอด วิศวกรรม ม.กรุงเทพ. (n.d.). Retrieved October 19, 2016, from
http://teen.mthai.com/variety/63701.html
1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
สําหรับ หัวขอนี้นําเสนอทฤษฎี ที่เ กี่ยวของที่ ได ศึกษาในการสร างชุดต นแบบเครื่องพิม พอักษรเบรลล ประกอบดวย
เครื่องพิมพดอตแมทริกซ และอักษรเบรลล ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.2.1 เครื่องพิมพดอตแมทริกซ
เครื่องพิมพดอตแมทริกซ [5] เปนเครื่องพิมพที่นิยมใชงานมากเนื่องจากราคาถูก ดังภาพที่ 2 และคุณภาพการ
พิม พ อยู ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม การทํ างานของเครื่ องพิ ม พ ช นิ ด นี้ ใ ช ห ลั กการสร างจุ ด ลงบนกระดาษโดยตรง หั วพิ ม พ ข อง
เครื่ องพิมพ มี ลักษณะเปนหัวเข็ ม เมื่อตองการพิม พสิ่ งใดลงบนกระดาษ หั วเข็มที่ อยู ในตํ าแหน งที่ป ระกอบกันเปน ข อมู ล
ดังกลาวจะยื่นลําหนาหัวเข็ม เพื่อไปกระแทกผานผาหมึก ลงบนกระดาษ ก็จะทําใหเกิดจุดขึ้น การพิมพแบบนี ้จะมีเสียงดั ง
พอสมควร ความคมชัดของขอมูลบน กระดาษขึ้นอยูกับจํานวนจุด ถาจํานวนจุดยิ่งมากขอมูลที่พิมพลงบนกระดาษก็ยิ่งคมชัด
มากขึ้น ความเร็ว ของเครื่องพิมพดอตแมทริกซอยูระหวาง 180 ถึง 350 ตัวอักษรตอวินาที หรือประมาณ 1 ถึง 3 หนาตอนาที

ภาพที่ 2 ภาพเครื่องดอตแมทริกซ
ที่มา : ภาพถายโดยนราวรรณ เฮงมี เมื่อวันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
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คุณลักษณะทีส่ ําคัญของเครื่องดอตแมทริกซมี 5 ขอ ดังตอไปนี้
1.2.1.1 จํานวนเข็มของหัวพิมพ เครื่องพิมพที่ใชทั่วไปหัวพิมพมีเข็มเล็ก ๆ จํานวน 9 เข็ม แตถาตองการใหงาน
พิมพมีรายละเอียดมากหรือมีรูปแบบตัวหนังสือสวยขึ้น หัวพิมพควรมีจํานวนเข็ม 24 เข็ม
1.2.1.2 คุณภาพของหัวเข็มกับงานพิมพ หัวเข็มเปนลวดที่มีกลไกขับเคลื่อน ใชหลักการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา
หัวเข็มที่มีคุณภาพดีตองแข็ง สามารถพิมพสําเนากระดาษหนาไดสูงสุดถึง 5 สําเนา คุณสมบัติการพิมพสําเนานี้เครื่องพิมพแต
ละเครื่องจะพิมพไดไมเทากันเพราะมีคุณภาพแรงกดไมเทากัน ทําใหความชัดเจนของกระดาษสําเนาสุดทายจะตางกัน
1.2.1.3 ขนาดของเครื่องพิมพ เครื่องพิมพที่ใชงานกันอยูในขณะนี้มีขนาดเครื่อง อยู 2 ขนาด คือใชกับกระดาษ
กวาง 9 นิ้ว และ 15 นิ้ว หรือพิมพได 80 ตัวอักษร และ 132 ตัวอักษรในภาวะ 10 ตัวอักษรตอนิ้ว
1.2.1.4 ที่พักขอมูล คุณลักษณะในเรื่องที่พักขอมูลก็เปนเรื่องสําคัญ เพราะการพิมพงานนั้นเครื่องคอมพิวเตอร
จะสงขอมูลลงไปเก็บในที่พักขอมูล ถาที่พักขอมูลมีขนาดใหญก็จะลดภาระการสงงานของคอมพิวเตอรไปยังเครื่องพิมพไดมาก
1.2.1.5 การพิมพสี เครื่องพิมพบางรุน มีภาวะการพิมพแบบสีได การพิมพแบบสีจะทําใหงานพิมพชาลง และ
ตองใชริบบอนพิเศษ หรือ ริบบอนที่มีสี
การเลือกใชเครื่องพิมพดอตแมทริกซ 1) สามารถพิมพครั้งเดียวได หลาย ๆ แผน หรือหลาย Copy ถือวาเปน
ลักษณะเดนของเครื่องพิมพแบบนี้ 2) อะไหล และคาซอมมีราคาไมสูงมาก 3) มีความแข็งแรงทนทานในการใชงานสูง 4) หัว
เข็ม สอดคลองตอการนํามาใชในการพัฒนาในงานวิจัยนี้ สําหรับอักษรเบรลลจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป
1.2.2 อักษรเบรลล
อักษรเบรลล [6] เปนตัวอักษรสําหรับผูบกพรองทางการมองเห็น ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2464 โดยครูตาบอด
ชาวฝรั่งเศสชื่อ หลุยส เบรลล (Louis Braille) ตัวอยางของอักษรเบรลลขนาด 1 เซลล แสดงดังตารางที่ 1 ประกอบดวย
ปุมนูนเล็ก ๆ จํ านวน 6 ปุมวางตัวในลั กษณะตาง ๆ กั นไปตามรหัสที่ กําหนดขึ้นใชแ ทนตัวอักษรปกติ หรื อ สัญ ลักษณทาง
คณิ ต ศาสตร และวิ ท ยาศาสตร หรื อ สั ญ ลั กษณ อื่ น ๆ แสดงตํ าแหน ง ของปุ ม นู น ซึ่ ง กํ ากั บ ด วยตั วเลข 1 ถึ ง 6 สํ า หรั บ
ระบบอั ก ษรเบรลล ที่ กํ าหนดใช แ ทนพยั ญ ชนะ สระและวรรณยุ กต ไ ทย ส วนอั ก ษรตั วเลขและเครื่ อ งหมายต า ง ๆ ใน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเห็นไดวาสัญลักษณบางตัวตองใชอักษรเบรลลประกอบกันถึง 3 เซลล
การบันทึกและแสดงผลอักษรเบรลลแบบดั้งเดิมทําไดโดยการใชดินสอ (Stylus) กดลงบนดานหลังของกระดาษ
ใหเกิดรอยบุมในตําแหนงที่กําหนดดวยชองวางบนแผนสเลต (Slate) เมื่อพลิกดานหนาของกระดาษกลับขึ้นมาจะไดปุมนูนของ
อักษรเบรลลตามตองการ การใชงานระบบอักษรเบรลลแบบนี้ผูใชงานตองฝกฝนจนชํานาญเนื่องจากการเขียนใหเกิดปุมนูนบน
กระดาษจะกลับด านกันกับการอานอักษรผานสัมผัสที่ ปลายนิ้ว การอานอักษรเบรลล ทําไดดวยการอานผ านปลายนิ้วสัมผั ส
แมวาผูบกพรองทางการมองเห็น จะสามารถเขาถึงขอมูลผานการอานอักษรเบรลลบนกระดาษแลวก็ตาม แตการบันทึกอักษร
เบรลลบนกระดาษจะสิ้นเปลืองพื้นที่การจัดเก็บและจุดอักษรเบรลลอาจลบเลือนไปไดงาย อีกทั้งกระดาษยังอาจไดรับความ
เสียหายจากสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม ในขณะที่ขอมูลขาวสารในปจจุบันไดเปลี่ยนรูปแบบไปจัดเก็บและเผยแพรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสผานระบบอินเตอรเน็ต สงผลใหการเขาถึงขอมูลของผูบกพรองทางการมองเห็น ถูกจํากัดลง ดังนั้นเทคโนโลยี
เพื่อชวยเหลือผูบกพรองทางการมองเห็น จึงไดเขามามีบทบาทสําคัญในการสื่อสารของผูบกพรองทางการมองเห็ น มากขึ้ น
เรื่อย ๆ โดยตัวอั กษรบนหนาจอคอมพิวเตอร จะถูกส งผานมายังแผงแสดงผลอักษรเบรลลแบบปรั บเปลี่ยนปุ มนูนได ตาม
ลักษณะของขอมูลอิเล็กทรอนิกสซึ่งถูกจัดเก็บในหนวยความจําคอมพิวเตอรแทนการสรางปุมนูนบนแผนกระดาษ
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของอักษรเบรลล
ภาพตัวอยาง

คําอธิบาย
ตําแหนงของปุมนูนในอักษรเบรลลขนาด 1 เซลล
ที่มา : อักษรเบรลล. (n.d.). Retrieved October 19, 2016, from
https://th.wikipedia.org/wiki/อักษรเบรลล
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะของอักษรเบรลล (ตอ)
ภาพตัวอยาง

คําอธิบาย
อักษรเบรลลที่กําหนดใชแทนพยัญชนะไทย

ที่มา : B. (n.d.). ตัวแสดงผลอักษรเบรลล. Retrieved October 19, 2016,
from
http://www.slri.or.th/th/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=361&Itemid=364

อักษรเบรลลที่กําหนดใชแทนสระและวรรณยุกตไทย

ที่มา : B. (n.d.). ตัวแสดงผลอักษรเบรลล. Retrieved October 19, 2016,
from
http://www.slri.or.th/th/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=361&Itemid=364

อักษรเบรลลที่กําหนดใชแทนอักษรภาษาอังกฤษ

ที่มา : B. (n.d.). ตัวแสดงผลอักษรเบรลล. Retrieved October 19, 2016,
from
http://www.slri.or.th/th/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=361&Itemid=364

อักษรเบรลลที่กําหนดใชแทนตัวเลข

ที่มา : B. (n.d.). ตัวแสดงผลอักษรเบรลล. Retrieved October 19, 2016,
from
http://www.slri.or.th/th/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=361&Itemid=364

อักษรเบรลลที่กําหนดใชแทนเครื่องหมายตาง ๆ

ที่มา : B. (n.d.). ตัวแสดงผลอักษรเบรลล. Retrieved October 19, 2016,
from
http://www.slri.or.th/th/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=361&Itemid=364

2. การออกแบบชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล
จากการศึกษาคนควางานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของตาง ๆ ที่ไดกลาวไวในหัวขอที่ผานมา โดยหัวขอการออกแบบชุด
ตนแบบเครื่องพิม พอักษรเบรลล มีสองขั้ นตอนคือ การกํ าหนดฟ งก ชันการใช งานของชุ ดต นแบบเครื่ องพิม พอักษรเบรลล
จากนั้นทําการออกแบบชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล โดยมีรายละเอียดดังหัวขอตอไปนี้
2.1 การกําหนดฟงกชันการใชงานของชุดตนแบบเครือ่ งพิมพอักษรเบรลล
การกํ าหนดฟ ง กชั นการใชง านของชุ ดต นแบบเครื่ องพิ มพ อักษรเบรลล ไดทํ าการศึ กษาฟง กชั นการใช งานของงาน
ประดิษฐเครื่องพิมพเพื่อผูบกพรองทางการมองเห็นเปนหลัก แลวนํามาพัฒนาตอยอด โดยมีคุณสมบัติหรือขอบเขตดังนี้
2.1.1 สามารถรับขอมูลจากแปนพิมพที่ผูใชงานพิมพเปนอักษรภาษาอังกฤษ นํามาประมวลผลเปลี่ยนเปนภาษาเบรลล
และแสดงผลทางหนาจอได
2.1.2 สามารถรับขอมูลจากแปนพิมพที่ผูใชงานพิมพเปนอักษรภาษาไทย นํามาประมวลผลเปลี่ยนเปนภาษาเบรลล
และแสดงผลทางหนาจอได
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2.1.3 สามารถรั บ ข อมู ล จากแป นพิ ม พ ที่ผู ใ ช งานพิ มพ เ ป นตั วเลข นํามาประมวลผลเปลี่ ย นเป นภาษาเบรลล และ
แสดงผลทางหนาจอได
2.1.4 สามารถเรียกไฟลขอมูลจากตัวอักษรปกติใหประมวลผลเปลี่ยนเปนอักษรเบรลลได
2.1.5 สามารถนําขอมูลที่ผานการประมวลผลเปลี่ยนเปนอักษรเบรลล มาทําการประมวลผลใหสามารถอานออกเสียง
ออกมาทางหูฟงของอุปกรณคอมพิวเตอรแบบพกพาได
2.1.6 สามารถนําขอมูลที่ผานการประมวลผลเปลี่ยนเปนอักษรเบรลล มาทําการประมวลผลใหสามารถอานออกเสียง
ออกมาทางหูฟงของอุปกรณคอมพิวเตอรแบบพกพาได
2.2 การออกแบบชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล

ภาพที่ 3 ภาพรวมของชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล
ที่มา : สรางภาพโดยเมทินี เปรมทอง เมื่อวันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
จากภาพที่ 3 แสดงภาพรวมของชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล ประกอบดวย ผูใชงานที่เปนผูบกพรองทางการ
มองเห็น (User) ซอฟตแวร (Software) ประกอบดวย 1) คอมพิวเตอรแบบพกพา สะดวกตอผูบกพรองทางสายตา ดังนั้นจึงได
พัฒนาโปรแกรมที่ชวยใหผูบกพรองทางการมองเห็นไดใช ขึ้นบนคอมพิวเตอรแบบพกพา 2) โปรแกรมเบรลลเวิรด (Braille
Word software) เปนโปรแกรมพิมพอักษรเบรลลที่ใชงานงายสรางขึ้นมาเพื่อใหสะดวกตอผูบกพรองทางการมองเห็น สะดวก
ตอการใชงานบนคอมพิวเตอรแบบพกพา และ 3) หูฟง เนื่องจากโปรแกรมเบรลลเวิรดไดสรางขึ้นนั้นมีระบบการทํางานดวย
เสียง สําหรับผูบกพรองทางสายตาที่ยังใชงานคอมพิวเตอร แบบพกพาที่ยังไมถนัด ปองกันเสียงรบกวนจากรอบขางขณะที่ผู
บกพรองทางการมองเห็นใชงานอยู และฮารดแวร (Hardware) เครื่องพิมพอักษรเบรลล ไดทําการเปลี่ยนแปลงภายในของ
เครื่องดอตแมทริกซ ใหมีลักษณะที่รองรับการพิมพของกระดาษใหมีลักษณะนูนขึ้นมาเปนอักษรเบรลลใหผูบกพรองทางการ
มองเห็นไดสัมผัสจากปลายนิ้ว
สําหรับขั้นตอนการทํางานของซอฟตแวรหรือโปรแกรมเบรลลเวิรด ประกอบดวย ขั้นตอนการประมวลตัวอักษรปกติ
เปนอักษรเบรลล แสดงดังภาพที่ 4 (A) ขั้นตอนการเรียกไฟล และประมวลตัวอักษรปกติเปนอักษรเบรลล แสดงดังภาพที่ 4
(B) และวิธีการทดสอบจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป
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ภาพที่ 4 ภาพขั้นตอนการทํางานของซอฟตแวรหรือโปรแกรมเบรลลเวิรด
ที่มา : สรางภาพโดยกฤษณพันธุ จัดของ เมื่อวันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
3. วิธีการทดสอบชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล
ในหั วข อนี้ ไ ด แ บ ง การทดสอบออกเป นสองส วน คื อ วิ ธีการทดสอบทางด านฮาร ด แวร วิ ธีการทดสอบทางด าน
ซอฟตแวร และวิธกี ารประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล
3.1 วิธีการทดสอบทางดานฮารดแวร
ทดสอบดวยการปรับเปลี่ยนหัวเข็มจากหัวเข็มขนาด 0.20 มิลลิเมตรจํานวน 9 หัวเข็ม จากขนาดเดิมของเครื่อง เปน
หัวเข็มขนาด 0.25 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 5 กับการติดเทปกาวลงบนตัวแกนหมุนเปนชั้น ๆ คือ 1-4 ชั้น และไมติดเทปกาว ดัง
ภาพที่ 6 เพื่อรองรับแรงกดจากหัวเข็ม เพื่อหาผลลัพธที่เหมาะสมที่สุด โดยวัดจากกระดาษที่พิมพออกมา ซึ่งมีทั้งหมด 5 การ
ทดลอง แตละการทดลองทําการทดสอบจํานวน 5 ครั้ง พรอมทั้งมีการทดสอบกับเครื่องพิมพอักษรเบรลลมาตรฐานเพื่อการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
หัวเข็มขนาด 0.20 มิลลิเมตร หัวเข็มขนาด 0.25 มิลลิเมตร

ภาพที่ 5 ภาพหัวเข็มขนาด 0.20 มิลลิเมตร และ 0.25 มิลลิเมตร
ที่มา : ภาพถายโดยนราวรรณ เฮงมี เมื่อวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
การติดเทปกาวลงบนตัวแกนหมุน แกนหมุนปกติ

ภาพที่ 6 ภาพการติดเทปกาวลงบนตัวแกนหมุน และไมติด
ที่มา : ภาพถายโดยนราวรรณ เฮงมี เมื่อวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
3.2 วิธีการทดสอบทางดานซอฟตแวร
ทดสอบดวยการรับคาทางแปนพิมพ และเสียงที่แสดงออกมาขณะกดแปนพิมพ พรอมทั้งการแปลงไฟลเอกสารจาก
นามสกุล .txt .pdf และ .docx เปนอักษรเบรลลทางหนาจอแสดงผล โดยผลการทดสอบจะแสดงในหัวขอถัดไป
3.3 วิธกี ารประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล
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จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจการใหผูบกพรองทางการมองเห็นไดทดลองใชชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล
ระหวางวันที่ 1 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยเลือกผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน 20 คน และการประเมินระดับ
ความพึงพอใจ โดยตั้งประเด็นคําถาม 3 ประเด็น คือ ดานโปรแกรมการทํางาน ดานโปรแกรมเสียงขณะที่พิมพตัวอักษร และ
ดานเครื่องพิมพอักษรเบรลล มีระดับความพอใจแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

คะแนน
1
2
3
4
5

คาเฉลี่ย
1.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00

ผลการวิจัย
จากการวิ ธีการทดสอบชุ ด ต นแบบเครื่องพิ ม พอักษรเบรลล นํ าไปสู ผลการทดสอบ แบ ง ออกเป น 3 ส วนเพื่ อให
สอดคลองกับวิธีการทดสอบดังนี้ เริ่มจากผลการทดสอบทางดานฮารดแวร แสดงดังตารางที่ 3 และการเปรียบเทียบระหวาง
เครื่องพิมพอักษรเบรลลกับชุดตนแบบที่ไดพัฒนาขึ้นกับเครื่องพิมพอักษรเบรลลมาตรฐานแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางดานฮารดแวร
การทดลองที่

แกนหมุนของเครื่องพิมพ

1

ไมติดเทปกาว

2

ติดเทปกาว 1 ชั้น

3

ติดเทปกาว 2 ชั้น

ภาพผลลัพธ เมื่อพิมพอักษรเบรลลลงบนกระดาษ

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางดานฮารดแวร (ตอ)
การทดลองที่

แกนหมุนของเครื่องพิมพ

ภาพผลลัพธ เมื่อพิมพอักษรเบรลลลงบนกระดาษ
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การทดลองที่

แกนหมุนของเครื่องพิมพ

4

ติดเทปกาว 3 ชั้น

5

ติดเทปกาว 4 ชั้น

ภาพผลลัพธ เมื่อพิมพอักษรเบรลลลงบนกระดาษ

จากตารางที่ 3 การทดลองที่ 1 พบวากระดาษที่พิมพอักษรเบรลลขาด ไมเปนรูปตัวอักษรเลย การทดลองที่ 2 พบวา
กระดาษที่พิ มพอักษรเบรลลเ ปนรอยนูนรูปตัวอักษร แตนูนขึ้นมาไม มาก จนไม สามารถสัม ผัสไดวาเปนตัวอักษรอะไร การ
ทดลองที่ 3 พบว ากระดาษที่พิมพ อักษรเบรลลเป นรอยนูนรูปตัวอั กษร นูนขึ้นมาไมมาก แตก็ยังไม สามารถสัมผัสไดวาเป น
ตัวอักษรอะไร เชนเดียวกับติดเทปกาว 1 ชั้น การทดลองที่ 4 พบวากระดาษที่พิมพอักษรเบรลลเปนรอยนูนรูปตัวอักษร นูน
ขึ้นมามากขึ้น สามารถสัมผัสไดวาเปนตัวอักษรอะไร แตเมื่อสัมผัสไปนานกระดาษที่นูนจะคอยๆ เรียบลง เหมือนติดเทปกาว
เพียง 2 ชั้น การทดลองที่ 5 พบวากระดาษที่พิมพอักษรเบรลลเปนรอยนูนรูปตัวอักษร นูนขึ้นมามากขึ้น สามารถสัมผัสไดวา
เปนตัวอักษรอะไร และเมื่อสัมผัสไปนาน ๆ รอยนูนก็ไมเรียบหายไปเหมือนติดเทปกาวเพียง 3 ชั้น และตารางที่ 4 แสดงการ
ทดสอบกับเครื่องพิมพอักษรเบรลล Braille Express 150 [7] เพื่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยชุดตนแบบที่ไดสรางมี
จุดเดนที่เหนือกวาเครื่องพิมพอักษรเบรลล Braille Express 150 คือมีราคาถูกกวาคิดเปน 120 เทา
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระหวางเครื่องพิมพอักษรเบรลล Braille Express 150 กับชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล
ขอมูลการเปรียบเทียบ

ราคา
ความเร็วในการพิมพ
ความละเอียดในการพิมพ
จํานวนหัวเข็ม
ลักษณะแกนหมุน

Braille Express 150
600,000 บาท
150 ตัวอักษร/วินาที
360×360 จุด/นิ้ว
24
แบน

ชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล
4,000 – 5,000 บาท
90 ตัวอักษร/วินาที
250×250 จุด/นิ้ว
9
กลม

สําหรับการทดสอบทางดานซอฟตแวร แสดงดังภาพที่ 7 สามารถรับคาทางแปนพิมพ และเสียงที่แสดงออกมาขณะ
กดแปนพิมพ พรอมทั้งการแปลงไฟลเอกสารจากนามสกุล .txt .pdf และ .docx เปนอักษรเบรลลทางหนาจอแสดงผล และผล
การประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล จากผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน 20
คน ประกอบดวยอาจารย 5 คน เจาหนาที่ 5 คน และนักเรียน 5 คนแสดงดังภาพที่ 8 จากประเด็นคําถาม 3 ประเด็น คือ
ดานโปรแกรมการทํางาน ดานโปรแกรมเสียงขณะที่พิมพตัวอักษร และดานเครื่องพิมพอักษรเบรลล

1302

ภาพที่ 7 แสดงการทํางานของโปรแกรมที่แปลงอักษรปกติเปนอักษรเบรลล
ที่มา : ภาพถายโดยกฤษณพันธุ จัดของ เมื่อวันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ภาพที่ 8 ภาพสรุปจํานวนและรอยละสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
ที่มา : สรางภาพโดยเมทินี เปรมทอง เมื่อวันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
ตารางที่ 5 รอยละในการประเมินการใชงานชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล

ขอ

ประเด็นคําถาม

1 ดานโปรแกรมการทํางาน
1.1 ความถูกตองในการแปลงตั วอั กษรปกติ
เปนอักษรเบรลล
2 ด า น โ ป ร แ ก ร ม เ สี ยง ข ณ ะ ที่ พิ ม พ
ตัวอักษร
2.1 ความถู กต องของโปรแกรมเสีย งขณะที่
พิมพ

มาก
ที่สุด
(5)

ความพึงพอใจ(รอยละ)
มาก
ปาน
นอย
กลาง
(4)
(3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

13.95

49.81

15.58

4.65

0.00

100

4.19

16.60

53.12

11.55

4.45

0.00

100

4.28
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รวม คาเฉลี่ย

ตารางที่ 5 รอยละในการประเมินการใชงานชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล (ตอ)

ขอ

ประเด็นคําถาม

3 ดานเครื่องพิมพอักษรเบรลล
3.1 ความนูนของตัวอักษร
3.2 ความเร็วของเครื่องพิมพอักษรเบรลล
คะแนนเฉลี่ยรวมความพึงพอใจทั้งหมด

มาก
ที่สุด
(5)

ความพึงพอใจ(รอยละ)
มาก
ปาน
นอย
กลาง
(4)
(3)
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

19.55
9.58

33.29
45.12

0.00
2.33

9.95
35.23

1.23
1.89
4.07

รวม คาเฉลี่ย

100
100

3.20
4.59

ตารางที่ 5 แสดงสรุ ปผลการประเมินความพึง พอใจ พบว าค าคะแนนเฉลี่ย รอยละในการทดลองใชชุ ดต นแบบ
เครื่องพิมพอักษรเบรลลครั้งนี้ เปน 4.07 อยูในเกณฑของระดับความพึงพอใจ ระดับมาก และเพิ่มเติมการเปรียบเทียบฟงกชัน
การใช งานของงานประดิษฐเ ครื่ องพิม พเ พื่อผูบ กพรองทางการมองเห็ น ของนักศึกษาคณะวิ ศวกรรมศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
กรุงเทพ กับชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การเปรี ยบเทียบฟ งกชันการใชงานของงานประดิษฐเครื่องพิมพเพื่อผูบกพรองทางการมองเห็น กั บชุดตนแบบ
เครื่องพิมพอักษรเบรลล
ฟงกชัน
ตนทุนในการผลิต
ฟงกชันทั่วไปตาง ๆ ภายในโปรแกรม
สําหรับผูบกพรองทางการมองเห็น
ฟงกชันเพิ่มเติม หรือพิเศษ

งานประดิษฐเครื่องพิมพ
เพื่อผูบกพรองทางการมองเห็น
4,000-5,000 บาท
พิมพ และแสดงผลทางเครื่องพิมพ
-

ชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล
3,000-4,000 บาท
พิมพ และแสดงผลทางเครื่องพิมพ
มีเสียงขณะผูใชงานพิมพตัวอักษรบน
โปรแกรม

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยในสวนของฮารดแวรนั้น การปรับเปลี่ยนขนาดหัวเข็มขนาด 0.25 มิลลิเมตร และติดเทปกาวลงบนตัว
แกนหมุนเปนชั้น 4 ชั้น ใหผลลัพธที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดจากการทดลอง การเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพมาตรฐานมีราคาถูก
กวาถึ ง 120 เทา สวนผลทางดานซอฟต แวร ก็สามารถทํางานไดค รบทุ กฟ ง กชันตามขอบเขตที่ กําหนดไว และสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากการใชงานชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล เปน 4.07 อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจมาก มี
การเปรียบเทียบเพิ่มเติม เปนการเปรียบเทียบฟงกชันการใชงานของงานประดิษฐเครื่องพิมพเพื่อผูบกพรองทางการมองเห็น
ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลลที่ไดสรางขึ้น แสดงใหเห็นถึง
การพัฒนาตอยอดในสวนของฟงกชันพิเศษ คือ มีเสียงขณะผูใชงานพิมพตัวอักษรบนโปรแกรมเบรลลเวิรด และตนทุนการผลิต
ที่ต่ํา
ขอเสนอแนะ
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากการใชงานชุดตนแบบเครื่องพิมพอักษรเบรลล ไดขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง เชน
ความถูกตองในการแปลงตัวอักษรปกติเปนอักษรเบรลลในบางครั้งยังมีขอผิดพลาดบางตัวอักษร ความถูกตองของโปรแกรม
เสียงขณะที่พิมพผูใชงาน และคุณลักษณะของเครื่องพิมพที่มีความพึงพอใจในระดับดี นอกจากนี้หากไดรับการสนับสนุนหรือ
ความรวมมือกับ หนวยงานของรั ฐหรื อเอกชนที่เ กี่ยวขอ ง และมี ความสนใจรวมลงทุนใหมีการผลิต สรางเป นนวัตกรรมแล ว
เผยแพรตอผูบกพรองทางการมองเห็นในประเทศไทยจะเปนประโยชนอยางมากมายมหาศาล
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พีรดา ระจิตดํารงค
หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
email: hikari_teddy@hotmail.com

บทคัดยอ
การศึ กษาเรื่ องเศรษฐศาสตร การเมื องว าด วยการลงทุ นของไทยในเมี ย นมาร : กรณี ศึ กษาโครงการทวาย มี
วัตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาปฏิสั มพั นธเ ชิง อํานาจระหวางเอกชนไทยและรั ฐบาลไทย รัฐ บาลไทยและรัฐ บาลเมีย นมาร รวมถึ ง
บทบาทของญี่ปุนในโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวายใชแนวคิดทางเศรษฐศาสตรการเมืองตามกรอบการ
วิเคราะหนโยบายสาธารณะวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางตัวแสดงตาง ๆ โดยการสัมภาษณเชิงลึกบุคคลในหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินการพัฒนาโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย และการเก็บขอมูลทุติยภูมิซึ่งไดแก หนังสือ ขอมูล
เอกสารทางการ บทความวิจารณ บทความทางวิชาการ วารสาร ขาว และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ผลการศึกษาพบวา ในชวงแรก
บริษัทอิตาเลียนไทยไดรับสิทธิสัมปทานพัฒนาโครงการเนื่องจากมีความสัมพันธแนนแฟนกับรัฐบาลไทย และรัฐบาลเมียนมาร
และรัฐบาลเมียนมารตองการใชโครงการทวายเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสรางความชอบธรรมรักษา
อํานาจทางการเมืองเอาไว ตอมาเมื่อมีการปฏิรูปประเทศรัฐบาลเมียนมารจึงมีทาทีตอโครงการดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป สงผล
ใหการพัฒนาโครงการทวายโดยบริษัทอิตาเลียนไทยหยุดชะงัก และนําไปสูการรับเอาโครงการดังกลาวมาเปนโครงการจัดการ
โดยรัฐตอรัฐ หากแตการดําเนินการโครงการดังกลาวไมมีความคืบหน า ทําใหรัฐบาลไทย และรัฐบาลเมี ยนมารพยายามดึ ง
รัฐบาลญี่ปุนเขามารวมในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารโครงการทวาย และแมวาญี่ปุนจะเขารวมเปนฝาย
ที่สามอยางเปนทางการแลว หากแตญี่ปุนยังคงนิ่งเฉย เพราะใหน้ําหนักตอการพัฒนาโครงการติละวาซึ่งญี่ปุนเปนผูลงทุนหลัก
อยูกอนแลว ดังนั้นแมโครงการนี้จะไดรบั การสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งสามประเทศ แตการพัฒนายังคงตองใชเวลา และขึ้นอยู
กับการเปลี่ยนแปลงของกลุมอํานาจทางการเมืองในอนาคต
คําสําคัญ: ทวาย, เมียนมาร, การลงทุน, เศรษฐศาสตรการเมือง

1306

Political Economy on Thai Investment in Myanmar
Case Study : Dawei Development Project
Peerada Rajitdumrong
Faculty of Economics, Chulalongkorn University
email: hikari_teddy@hotmail.com

Abstract
The study of the political economy on Thai investment in Myanmar: In case of the investment in
the Dawei Development Project, the objective of the investment was to study relational power between
Thai private/public sectors and the Thai government, Thai government and Myanmar government, and
the role of Japanese in the investment of the Dawei Development Project. The study used the concept of
the political economy in public policy to analyze the connection between various stakeholders by
interviewing the people who were responsible and/or accountable for developing the Dawei
development project investment. Other sources of information were relevant books, official papers,
reviews, journals, news, and printings. The study revealed that Italian-Thai, the immense Thai construction
company, had owned the investment concession in developing the Dawei development project due to
their relationship with both Thai and Myanmar governments. Moreover, the Myanmar government aimed
to use this investment as a tool to boast their economy and strengthen their political power. However,
there had been a major change in investment due to the reformation of Myanmar government. ItalianThai company’s project had been halted and the Dawei development project has turned into a
government-to-government project. Unfortunately, this resulted in the slow progress of the project, and
therefore, the Thai and Myanmar governments had attempted to call for Japanese government by
creating a Special Purpose Vehicle (SPV)to directly manage the Dawei development project. Nevertheless,
the project was still progressing very slowly as Japanese government weighed their interest more to the
Thilawa project in which they were already the main investor. Although the Dawei development project
had officially been supported by three governments, the development was still progressing slowly and
ultimately depended on future political power.
Keywords: Dawei, Myanmar, Investment, Political Economy
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บทนํา
การเปดประเทศของเมียนมารทางการเมืองในป ค.ศ.2010 นั้นยอมสงผลตอการเปดระบบเศรษฐกิจของดวยเชนกัน
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกลายเปนวาระสําคัญในการพัฒนาของทั้งรัฐบาลไทย และรัฐบาลเมียนมาร โดยมีเอกชนไทยที่ เปน
แรงขับเคลื่อนโครงการนี้มาโดยตลอดคือ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด(มหาชน) หรือ ไอทีดี การลงทุนในโครงการ
ทวายนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคสวนตางๆ ตลอดจนพัฒนาเสนทางการเดินทาง และคมนาคมขนสง
เพื่อประโยชนในการขนสงสินคา โครงการทวายจะเปนประตูเศรษฐกิจ (Gate Way) แหงใหมของโลกตะวันตกและตะวันออก
และที่สําคัญทาเรื อน้ําลึกทวายจะเสริมศักยภาพของประเทศไทยในการเปน Logistic Hub ในภู มิภาคเอเชีย รวมทั้งเป น
ชองทางขยายโอกาสและ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกันระหวางสองประเทศ และจะกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
ครั้งสําคัญในภูมิภาคนี้
โครงการทวายตั้งอยูใ นมณฑลตะนาวศรี หางจากตัวเมืองทวายประมาณ 30 กิโลเมตร อยูในทิศตะวันตกเฉียงใตของ
สหภาพเมียนมาร หางจากกรุงยางกุง 600 กิโลเมตร จากเนปดอว 800 กิโลเมตร หางจากชายแดนไทยที่บานพุน้ํารอน จังหวัด
กาญจนบุรี 132 กิโลเมตร และหางจากกรุงเทพมหานครเพียง 330 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 250 ตารางกิโลเมตร
ซึ่งมีขนาดใหญกวานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่จังหวัดระยองถึง 10 เทา รัฐบาลไทย และรัฐบาลเมียนมารไดลงนามในบันทึก
ความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ.2008 บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอป
เมนต จํากัด (มหาชน) ไดลงพื้นที่ในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และทําแผนงานพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด และ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ.2010 บริษัทอิตาเลียนไทยไดลงนามกรอบความตกลง (Framework Agreement) กับการทาเรือ
เมียนมาร (Myanmar Port Authority) โดยไดรับสิทธิสัมปทานเพื่อสราง ดําเนินการ และถายโอน (BOT) ใหพัฒนาโครงการ
ทาเรือน้ําลึกเพื่อรองรับการการขนสงสินคา นิคมอุตสาหกรรม ถนน ทางรถไฟ ทอสงกาซและน้ํามันเชื่อมระหวางโครงการกับ
ประเทศไทย และเขตที่อยูอาศัยใหม
หากแตการพัฒนาโครงการทวายไดหยุดชะงักลง และถู กยกระดับมาเปนความรวมมือระดั บรัฐตอรัฐ เนื่องจาก
รัฐบาลไทย และรัฐบาลเมียนมารเล็งเห็นวา การพัฒนาโครงการทวายภายใตการลงทุนของอิตาเลียนไทยมีความลาชา และไม
อาจประสบความสําเร็จได เพราะพื้นที่โครงการมีขนาดใหญตองใชเงินทุนจํานวนมหาศาลซึ่งดูจะเกินกําลังของเอกชนรายเดียว
จึงมีการปรับรูปแบบของการลงทุน เปนการจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ขึ้น โดยมีรัฐบาล
ไทย และรัฐบาลเมียนมารถือหุนรวมกันคนละครึ่ง เพื่อใหเปนหนวยงานธุรกิจที่รับสัมปทานการพัฒนาโครงการทวาย รวมทั้ง
การระดมทุ นเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยฝายเมี ยนมารถือหุนผานหนวยงาน The Foreign Economic Relations
Development (FERD) ส วนไทยถือหุ นผานสํานั กความรวมมือพัฒ นาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่ อนบ าน (องคการมหาชน)
(Neighboring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization)) หรือ NEDA ทั้งนี้
รัฐบาลไทย และรัฐบาลเมียนมารมีแผนที่จะเชิญชวนประเทศที่สนใจเขารวมลงทุนใน SPV เพื่อพัฒนาโครงการทวายตอไป โดย
มีการจัดตั้งนิติบุคคลยอย (Special Purpose Companies : SPCs) เพื่อพัฒนาโครงการทวาย และถึงแมโครงการนี้จะถูก
ผลักดันอยางเต็มที่จากรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ แตก็ยังมีความลาชา และมีความไมแนนอนถึงความสําเร็จของโครงการ เนื่องจาก
มีปจจัยตางๆเขามาเกี่ยวของ
ดังนั้ นงานวิจัยชิ้นนี้จึงตองการศึกษาความเป นไปไดข องโครงการดัง กลาว รวมถึงศึ กษาความสั มพันธเชิ งอํานาจ
ระหวางรัฐบาลไทยกับบริษัทอิตาเลียนไทย รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาร และบทบาทของประเทศที่สามอยางประเทศญี่ปุน
รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเอกชนไทยและรัฐบาลไทย
2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร
3. เพื่อศึกษาบทบาทของญี่ปุนในโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
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วิธีการวิจัย
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใชวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analysis Description)
ขอมูลที่ใชประกอบการศึกษาคนควาวิทยานิพนธฉบับนี้ แบงออกเปน 2 สวนดวยกัน ดังตอไปนี้ 1.ศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิโดย
ใชวิธีสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย2.ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ ไดแก หนังสือ
ขอมูลเอกสารทางการ บทความวิจารณ บทความทางวิชาการ วารสาร ขาว และสื่อสิ่งพิมพ ตางๆ ซึ่งคนหาไดจากหองสมุ ด
ศูนยเอกสาร และอินเทอรเน็ต
การวิเ คราะห ขอมูล เป นการประมวลขอมูล จากผู ถูกสั มภาษณและเอกสารตางๆ ซึ่ งเปนแหล งข อมู ลหลั ก ใช การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรการเมืองเพื่อมองภาพของปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุต สาหกรรม
ทวายโดยมีขอบเขตการศึกษาการลงทุนของไทยในการลงทุนโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย เขตตะนาวศรี
ประเทศเมียนมาร โดยมุงศึกษาไปที่ รัฐบาลไทย รัฐบาลเมียนมาร และบริษัทอิตาเลียนไทย รวมถึงบทบาทของญี่ป ุนที่มีตอ
โครงการดังกลาว
กรอบทฤษฎีที่เกี่ยวของในการวิเคราะหการลงทุนของไทยในเมียนมารในบริบทของเศรษฐศาสตรการเมืองในงานชิ้น
นี้ จะใชการศึกษานโยบายสาธารณะเปนกรอบในการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางรัฐบาลไทย รัฐบาลเมียนมาร และบริษัทอิตา
เลียนไทย รวมถึงบทบาทของญี่ปุนที่มีตอโครงการทวายการศึกษานโยบายสาธารณะ คือการพิจารณานโยบายสาธารณะในเชิง
ของกระบวนการ อั นประกอบไปด วยขั้ นตอนต างๆ ที่ นโยบายสาธารณะต องดํ าเนิ น ผ านไปตามลํ าดั บ ขั้ น ตอนเหล า นี้
เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่มีวงจรชีวิตของตนเอง ตั้งแตจุดเริ่มตน พัฒนาการ เติบโต และสิ้นสลายหรือแปรสภาพ ซึ่งในแต
ละขั้นตอน หรือชวงวงจรชีวิตนี้จะมีลั กษณะเฉพาะ และกลุมบุ คคลฝายตางๆ เขามาเกี่ยวของ ตลอดจนประเด็นการศึกษา
วิเ คราะห ที่แ ตกต างกันออกไป การทําความเขาใจวงจรชีวิต หรื อกระบวนการนโยบายนี้ ส ามารถชวยใหผู ศึ กษาสามารถ
พรรณนา และอธิบาย รวมทั้งสามารถสรางตัวแบบในเชิงทฤษฎีเพือ่ การอางอิง และคาดการณปรากฏการณตางๆ ได
สภาพแวดลอม และบริบทของการกําหนดนโยบายสาธารณะ และการนําไปปฏิบัติวา บทบาทของรัฐถือเปนเงื่อนไข
ประการสําคัญที่ตองกล าวถึง รูป แบบของรัฐ ที่แตกตางกันยอมสงผลตอหนาตาของนโยบายสาธารณะที่แตกตางกัน ออกไป
(สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และอนุรัตน อนันทนาธร ,2555) นโยบายสาธารณะนั้นมีพื้นฐานมาจากการดําเนินงานของรัฐภายใตรัฐ
ชาติ ผูที่ศึกษานโยบายสาธารณะจึงควรทําความเขาใจรัฐ รูปแบบของรัฐ ตางๆ นอกจากนี้ควรศึกษาการใชอํานาจรัฐที่มีต อ
ประชาชนโดยเฉพาะการศึกษาการใชอํานาจรัฐในเชิงความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐกับประชาชน ซึ่งถือวาเปนผูมีสวนได
เสีย หรือเปนผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ (เรืองวิทย เกษสุวรรณ ,2550)
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รูปที่ 1 รูปแบบการศึกษาความสัมพันธเชิงอํานาจผานกระบวนการนโยบายสาธารณะ

การจัดระเบียบวาระนโยบาย (Policy Agenda)
เปนการศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจระหวางบริษัทอิตาเลียนไทย รัฐบาลไทย และ
รัฐบาลเมียนมารถึงการเกิดขึ้นของโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย

การกําหนดนโยบาย หรือการวางนโยบาย (Policy Formulation)
เปนการศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจระหวางบริษัทอิตาเลียนไทย รัฐบาลไทย และ
รัฐบาลเมียนมารตอทิศทางการพัฒนาโครงการดังกลาว

การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
เปนการศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจระหวางบริษัทอิตาเลียนไทย รัฐบาลไทย และ
รัฐบาลเมียนมาร ในการดําเนินการตามแผนงานพัฒนาโครงการที่ไดวางไว

การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation)
เปนการศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจระหวางบริษัทอิตาเลียนไทย รัฐบาลไทย และ
รัฐบาลเมียนมารตอผลการดําเนินงานพัฒนาโครงการ

การตอเนื่อง การทดแทน และการสิ้นสุดของนโยบาย (Policy Maintenance,
Succession and Termination)
เปนการศึกษาปฏิสัมพันธเชิงอํานาจระหวางบริษัทอิตาเลียนไทย รัฐบาลไทย และ
รัฐบาลเมียนมารรวมถึงการเขามามีบทบาทในโครงการทวายของญี่ปุน
เศรษฐศาสตร การเมื อง คื อ ปฏิ สั ม พั นธ เ ชิ ง อํ านาจของกลุ ม คน และชนชั้ นในการจั ด สรร แบ ง ป น และช วงชิ ง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และอํานาจทางการเมือง และสังคม อํานาจเปนสิ่งที่ชี้ใ หเห็นถึงสมรรถนะที่ตั้งอยูบนการมีทาง
บังคับ หรือแรงจูงใจทางบวกที่ชัดเจน โดยที่หากใชจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอีกฝายหนึ่งโดยความไมเต็มใจก็
ตาม ความสัมพันธจะเห็นไดชัดเมื่อผูกระทํารายหนึ่ง ทําใหผูกระทําการอีกรายหนึ่งมีพฤติกรรมไปในทางที่ผูกระทําการอีกราย
หนึ่ง นั้นมีพฤติกรรมทั้ง ๆที่ไ มอยากจะมี ผู กระทําการอาจเปนปจเจกบุคคล ชนชั้ น กลุม หรื อสถาบันก็ ได ในการวิเ คราะห
อํานาจที่แสดงออกใหเห็นตองดูดวยวากลุมตองการผลกระทบตางๆของการใชอํานาจของตนหรือไม จะถือไดวากลุมมีอํานาจ
จริงก็ตอเมื่อผลที่ออกมาสงผลกระทบเชนนั้นจริง อีกทั้งยังตองวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงอํานาจแบบพลวัตร (dynamism)และ
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ความสัมพันธระหวางกลุมกับรัฐบาล เนื่องจากกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งมีอํานาจในชวงหนึ่ง แตอาจหมด
อํานาจ หรือเสื่อมอํานาจในอีกชวงหนึ่ง
อํานาจจึงเปนแนวคิดหลักในการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางตัวแสดงตางๆในระบบเศรษฐกิจ และการเมืองระหวาง
ประเทศ อํานาจ และผลประโยชนของชาติถือเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบพฤติกรรม และปฏิสัมพันธระหวาง
รัฐเปนเรื่องสําคัญ และเปนหัวใจของการศึกษาเรื่องการเมือง การเมืองเปนเรื่องของการขัดแยงแหงผลประโยชนระหวางบุคคล
ตั้งแตสองคนขึ้นไป หรือของกลุมบุคคลตั้งแตสองกลุมขึ้นไป และในการขัดแยงดังกลาว แตละฝายตางพยายามแสดงอํานาจ
และอิทธิพลของตนออกมาเพื่อใหผลประโยชนของตนไดรับการตอบสนอง หรือเพื่อใหบรรลุเปาหมายแหงผลประโยชนของตน
(ระดม วงษนอม ,2527)
แนวความคิด เรื่ องชนชั้ นนํ ามี ร ากฐานอยู บ นแนวคิด เรื่ องการแบ งชั้ นทางสั งคม (Social Stratification)อันเป น
แนวความคิดทางสังคมวิทยา ซึ่งใหคําอธิบายลักษณะทางสังคมมนุษยวาเปนสังคมที่มีลักษณะความไมเสมอภาคในลักษณะ
ตางๆ กั น ความไม เสมอภาคทางสังคมจะนําไปสู การแบ งคนเปนชนชั้นนั่ นเป นเพราะเกิ ดความไมเ สมอภาคในดานอํ านาจ
ทรัพยสิน การประเมินคาทางสังคม และความพึงพอใจในดานจิตใจ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน ปรากฏการณที่
พบไดรวมกันในทุกสังคมก็คือ จะมีคนกลุมนอยเปนสัดสวนนอยนิดของคนในสังคมทั้งหมดเทานั้นที่ถูกจัดวาเปนชนชั้นสูงของ
สังคม เปนกลุมคนที่เปรียบเทียบไดกับปลายแหลมของรูปประมิด ถาประมิดทั้งอันหมายถึงคนทั้งหมดในสังคม คนจํานวนนอย
นี้เองมีอํานาจมากที่สุด ร่ํารวยมากที่สุด หรือร่ํารวยมีทรัพยสินมากกวากลุมอื่นๆ เปนกลุมคนที่ไดรั บการยกยองมากที่สุด ซึ่ง
กลาวโดยสรุปคือ เปนกลุมคนที่ครอบงําการใชอํานาจ และการตัดสินใจของสังคมเอาไวในมือ
การที่คนกลุมนอยที่วานี้มีอํานาจมากที่สุด ร่ํารวยที่สุด และในที่สุดคุมชะตาชีวิตของสังคมไวในแงที่ วาคนกลุมนอย
ควบคุมการตัดสินใจในนโยบายของสังคมเอาไวดังกลาวจึงเทากับวาคนกลุมนี้ปกครองสังคม หรือชุมชนนั่นเอง จึงกลาวไดวา
ทุกประเทศ ทุกสังคม ทุกชุมชน ไมวาใหญ หรือเล็ก จะถูกครอบงํา และปกครองโดยชนชั้นสูง หรือชนชั้นนํา (Elite)และยังชี้
ตอไปวาชนชั้นนํากลุมนี้มักจะรวมตัวกันเหนียวแนน มีผลประโยชนรวมกัน รวมตัวกันเปนชนชั้นปกครอง (Ruling Class)มี
อุดมการณรวมกัน มีความเชื่อ และโลกทัศนแบบเดียวกัน และที่สําคัญที่สุด ชนชั้นนี้ปกครอง และใชอํานาจเพื่อประโยชนของ
กลุมตนเอง ไมใชเพื่อชุมชน และสังคมโดยสวนรวม
ชนชั้นนํา คือคนกลุมนอยที่อยูบนจุดสูง สุดของประมิดของการแบงชั้นทางสั งคม เปนคนกลุมนอยที่มีอํานาจ และ
อิทธิพลมากที่สุด ครอบครองทรัพยสิน และความร่ํารวยมากที่สุด หรือมากกวาคนกลุมอื่นๆ ในสังคม หรือชุมชน และคนกลุม
นอยนี้ไดอาศัยความไดเปรียบดังกลาวเขาถึง หรือเขาควบคุมการตัดสินใจของสังคม และชุมชนเอาไว ซึ่งการควบคุมอํานาจ
ตัด สินใจดั ง กล าว ก็ คืออํ านาจปกครองนั่ นเอง อํ านาจ และทรั พ ยสิ นมักเปนของคู กัน คนที่ มี อํานาจมั กใช อํานาจแสวงหา
ทรัพยสิน คนมีทรัพยสิน หรือร่ํารวยมักใชทรัพยสินเปนฐานแสวงหาอํานาจ กลาวคือทั้งสองอยางเอื้ออํานวยตอกันและกัน ชน
ชั้นนําอาจมีอํานาจ หรือทรัพยสิน หรือทั้งสองอยางพรอมๆ กันก็ได
นอกจากประเด็ นของอํ านาจ และชนชั้ นนํ าของประเทศแล วนั้น ความสัม พั นธ ระหวางเศรษฐกิ จ และการเมื อง
ระหวางประเทศ จะไปในลักษณะของความรวมมือ หรือความขัดแยงระหวางกัน ประเทศตาง ๆ คํานึง และพยายามรักษาไว
ซึ่งผลประโยชนของตน และพยายามดําเนินนโยบายดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง ในยุคปจจุบันซึ่งถูกครอบงําโดยลัทธิเสรีนิยม
และมุงแขงขันทางเศรษฐกิจมากกวาการเมือง เนื่องจากการใชกําลังทําสงครามในปจจุบันเปนสิ่งที่นานาประเทศไมย อมรั บ
และมีการถวงดุลระหวางประเทศมหาอํานาจผูครอบครองอาวุธพลังทําลายลางสูง ดังนั้นสงผลใหแตละประเทศตา งใหความ
สนใจตอผลประโยชนในทางเศรษฐกิจซึ่งถือไดวาเปนประโยชนสําคัญที่จะตองคํานึงถึงโดยเฉพาะในการดําเนินความสัมพันธ
ระหว างประเทศทางด านการเมือง อาจกลาวได วา อํานาจทางเศรษฐกิจนํ ามาซึ่งพลังต อรองทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
การเมืองระหวางประเทศมีอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ในขณะที่เศรษฐกิจระหวางประเทศมีอิทธิพลอยางมากตอ
การเปลี่ ย นแปลงทางการเมืองระหว างประเทศ ขณะเดีย วกั นการเมืองระหว างประเทศก็เ ป นตั วกํ าหนดที่ สํ าคั ญต อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเชนเดียวกัน
ความสัม พันธเชิง อํานาจระหวางรั ฐกับประชาชนสะทอนใหเ ห็นในหลายรูปแบบขึ้นอยูกับโครงสรางเชิง อํา นาจใน
สังคมนั้นๆ Eric Nordlinger ไดเสนอบทบาทของรัฐแบบผูนําวา มีลักษณะตรงขามกับรัฐแบบพหุนิยม แนวคิดนี้เชื่อวาอํานาจ
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รัฐกระจุกตัวอยูที่คนกลุมหนึ่งในสังคมที่มีสมาชิกจํานวนนอย เชื่อวาในสังคมนั้นมีชนชั้นโดยที่รัฐจะถูกปกครองโดยชนชั้นผูนํา
อํานาจไม ไดกระจายตัวไปสูคนสวนใหญในรั ฐ หรือกระจายไปในกลุมต างๆ เมื่ อระบบเศรษฐกิจไดขยายตัวมากขึ้ น มีความ
ซับซอนมากขึ้น รั ฐแบบผูนําไดพัฒ นารูป แบบความสัมพันธเชิง อํานาจในรูปแบบรัฐผู นําสมัยใหม ซี ไรท มิล ล (C. Wright
Mills) ไดกลาววาในสังคมทุนนิยมสมัยใหมที่แบงชนชั้นในสังคมเปน 3 ชนชั้น คือ ชนชั้นนําระดับบน ชนชั้นกลาง และชนชั้น
ลาง ในระดับบน เขามีความเห็นวา ผูนําทางการเมืองจะมีความสัมพันธกับผูนําทางเศรษฐกิจ แตเนื่องจากนักการเมืองมีวาระ
การดํารงตําแหนง และมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามีอํานาจทางการเมือง แตบรรดานักธุรกิจนั้นไมมีวาระการดําเนิน
ธุรกิจ สงผลใหนักธุรกิจที่เปนผูนําในทางเศรษฐกิจสามารถกุมอํานาจไดทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมือง (อนุสรณ ลิ่มมณี
,2542)
จากการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นวา การกําหนดนโยบายสาธารณะในประเด็นของการพัฒนาโครงการทาเรือน้ําลึก และ
นิค มอุต สาหกรรมนั้ นเป นการกํ าหนดโดยรั ฐแบบผูนํา ซึ่ ง เปนการอธิ บายรู ปแบบความสั ม พั นธ เ ชิ งอํ านาจที่ ชนชั้ นนําทาง
เศรษฐกิจและการเมืองเป นผูมีอํานาจในการกําหนดทิศทางของนโยบาย รวมถึ งเงื่อนไข และการเปลี่ย นแปลงรู ปแบบของ
นโยบายก็สะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของชนชั้นนําทางอํานาจทางเศรษฐกิจ และการเมืองในแตละชวงของการพัฒนาโครงการ
ทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
ผลการวิจัย
โครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวายเปนโครงการที่ริเริ่มขึ้นในชวงรัฐบาลเผด็จการทหารของเมียนมาร
เนื่องมาจากขณะนั้นเมียนมารเปนประเทศที่ถูกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจจากเหลาประเทศตะวันตกจึงมุงหวังใหโครงการนี้เปน
เครื่องมือในการสรางความชอบธรรมเพื่อรักษาอํานาจของตน โดยหวังใหโครงการนี้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสงผล
ใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
ในสวนรัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความสําคัญจากการเกิดขึ้นของโครงการทวายอันเนื่องมาจากการเอาอุตสาหกรรมตนน้ํา
ที่เปนสวนเกิ นจากการดําเนินงานในบริเวณพื้นที่ Eastern Seaboard ไปไวยังพื้นที่ ดังกลาว เนื่ องจากประเทศไทยจะไม
สามารถรองรั บ การขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรมที่ อาจก อให เ กิ ด ผลกระทบต อชุ ม ชนอย างรุ นแรงทั้ ง ทางด านคุ ณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ.2550 ทําใหเล็งเห็นวาตองยาย
พื้นที่ตั้งโครงการอุตสาหกรรมเหลานี้ไปตั้งไวที่อื่น แตหากจะยายไปตั้งในพื้นที่อื่นในประเทศก็ตองประสบปญหากับกฎหมาย
ดานสิ่งแวดลอม แรงตอตานจากชุมชนในพื้นที่ รวมถึงพลังขององคกรอิสระตางๆ ทําใหการยายอุตสาหกรรมตนน้ําเหลานี้ไปยัง
สวนอื่นของประเทศอาจไมประสบความสําเร็จ หรือใชระยะเวลานาน ดังนั้นโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
จึงเปนพื้นที่ตอบโจทยความตองการยายฐานการผลิตของนักธุรกิจ และนักการเมืองของไทย อีกทั้งยังมุงหวังวาการเกิดขึ้นของ
โครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวายจะทําใหประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางทางการขนสงในภูมิภาค รวมถึง
ผลประโยชนของเอกชนที่จะเขาไปพัฒนาอยางบริษัทอิตาเลียนไทยดวย
บริ ษัท อิ ตาเลีย นไทย ดี เวล อปเมนต จํ ากั ด (มหาชน) เป นบริ ษัท กอสรางชั้นนํ าของไทยที่ ได รั บสิ ทธิ สั มปทานใน
โครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย มีความใกลชิดกับรัฐบาลของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร โดยเห็นไดจาก
การไดรับสัมปทานการกอสรางงานของรัฐในมูลคามหาศาล โดยเฉพาะการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ พันตํารวจโททักษิณ
ชินวัตร ผูนี้มีความสัมพันธอันดีกับบรรดาผูนําทหารของรัฐบาลเมียนมารผานการเปนหุนสวนทางธุรกิจระหวางบริษัทชินแซท
เทอร ไลทซึ่งเป นบริษัทในเครื อชิน คอร ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) ของตระกู ลชิ นวั ตร กั บ BAGAN Cybertech IDC &
Teleport ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจภายใตการบริหารจัดการของบุตรชายพลเอกขิ่นยุนต (จันลอง ฤดีกาล, 2547) หัวหนาหนวยขาว
กรอง และผูนําหมายเลข 3 แหงรัฐบาลเมียนมารในการใชบริการดาวเทียมไทยคม และสัญญาจัดซื้อระบบอุปกรณภาคพื้นดิน
ของ iPSTAR เพื่อใหบริการโทรศัพททางไกลในชนบทของประเทศเมียนมารรวมถึงการใหเงินกูของธนาคารเพื่อการสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย (Exim Bank) แกรัฐบาลเมียนมารกวา 4 พันลานบาทอีกดวย
นอกจากปจจัยดานความสัมพันธระหวางบริษัทอิตาเลียนไทย กับรัฐบาลไทย และรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาร
แลวนั้น ยั งมีค วามสั มพันธร ะหวางรัฐ บาลเมี ยนมาร กั บ บริ ษัทอิ ตาเลี ยนไทยเองที่ส งผลใหบริ ษัท อิต าเลี ยนไทยได รับ สิท ธิ
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สัมปทานในโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย กลาวคือ บริษัทอิตาเลียนไทยมีความคุนเคยกับประเทศเมียน
มารเปนอยางดี เนื่องมาจากการไดรับสัมปทานกอสรางโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลทหารของเมียนมารมานานแลว เชน เหมือง
แร โรงไฟฟ า และเขื่อน สะท อนให เห็นวารัฐบาลเมีย นมาร ยอมตองไววางใจ และมี ความสนิทสนมกับบริษัทอิ ตาเลี ยนไทย
โดยเฉพาะกับพลเอกทินอองมินอู รองประธานาธิบดีรัฐบาลปฏิรูปของเมียนมาร ผูมีอํานาจในกลุมผูนําทหารเกา ซึ่งมีบทบาท
สําคัญตอการขับเคลื่อนใหโครงการตางๆ เกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทอิตาเลียนไทยก็ไดเจรจาหารือแผนงานการพัฒนาโครงการผาน
นายพลผูนี้ ดังนั้นเมื่อพลเอกทินอองมินอูกาวลงจากอํานาจเปนเหตุทําใหการพัฒนาโครงการนีเ้ ริ่มเกิดปญหา
การหยุดชะงักของการพัฒนาโครงการไมไดเกิดจากการหมดอํานาจของพลเอกทินอองมินอูเทานั้น แตเพราะมีแรง
ตอตานจากประชาชนในพื้นที่ และองคกรอิสระตาง ๆ ในผลกระทบดานการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดลอม โดยเห็นวา
โครงการนี้เปนโครงการกอสรางขนาดใหญบนพื้นที่กวา 250 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญกวานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของ
ไทยประมาณ 10 เทา การป องกั นและควบคุ มผลกระทบดานสัง คมและสิ่งแวดล อมจากกิจกรรมตางๆ ภายใต การดําเนิ น
โครงการทวายมีมาตรฐานที่ต่ํากวาที่บังคับใชในประเทศไทย เสมือนการผลักภาระดานสิ่งแวดลอม และปญหาที่อาจเกิดขึ้น
หากมีการกอสรางโครงการนี้ในประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบานซึ่งมีการคุมครองทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่ ต่ํากวา ผูมี
อํานาจในรัฐบาลเมียนมารห ลังการปฏิรูป ประเทศบางส วนไมเห็ นดวยกับการเอานิ คมอุ ตสาหกรรมหนั กที่ส งผลกระทบต อ
สิ่ง แวดล อมและชี วิ ต ความเป นอยู ข องประชาชนไปตั้ ง ไว ใ นประเทศเมี ย นมาร โดยเห็ นว าทวายเป นโครงการที่ ส ร างเพื่ อ
ตอบสนองผลประโยชนของไทยมากกวา อีกทั้งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปลายป พ.ศ.2557 เปนแรงหนุนที่ทําใหรัฐบาลเมียน
มารต องออกมาแสดงบทบาทเปนตั วแทนของประชาชนรับ ฟงเสี ยงทัด ทานจากประชาชนในพื้ นที่ เพื่อฐานคะแนนเสี ยงใน
อนาคต และแสดงใหนานาประเทศเห็นถึงทิศทางการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศ
ความลมเหลวของการดําเนินงานพัฒนาโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวายของบริษัทอิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ทําใหรัฐบาลไทย และรัฐบาลเมียนมารตองรับเอาโครงการดังกลาวเปนโครงการของรัฐ โดยการ
จัดตั้งบริษัทนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร เขาไปขับเคลื่อนโครงการอยางเต็มตัว ถึงแมรัฐบาลจะไม
สามารถนํางบประมาณแผนดินไปลงทุนในโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย ซึ่งเปนการลงทุนในตางประเทศ
ไดแตก็พยายามกดดันใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ของไทยซึ่งสามารถไปลงทุนในตางประเทศไดไปเปนผูพัฒนาในโครงการ
ยอยตาง ๆ ของโครงการทวายเพื่อขับเคลื่อนใหโครงการดังกลาวเกิดขึ้น สวนบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตในกรอบความ
ตกลงฉบับใหม รัฐบาลไทยยังใหคงอยูในฐานะนักลงทุน/นักพัฒนารายหนึ่งในกลุมใหม ความพยายามผลักดันอยางเต็มที่ของ
รัฐบาลเพื่อใหโครงการดังกลาวเกิดขึ้น เนื่องมาจากเพื่อสรางความมั่นใจวาโครงการดังกลาวจะจัดใหมีการเปดประมูลลงทุน
โครงการตาง ๆ และสามารถหาเงินมาจายชดเชยความเสียหายใหแกบริษัทอิตาเลียนไทย หรือ ITD ที่มีความสัมพันธอันแนบ
แนนกับรัฐบาลซึ่งไดลงทุนไปกอนหนานั้นแลว เพราะหากโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวายมีการหยุดชะงัก
โดยรัฐบาลไทยไมเขาไปดําเนินการตอ อาจสงผลกระทบตอบริษัทอิตาเลียนไทย ซึ่งอาจถูกยกเลิกสัมปทาน และไมไดรับเงิน
ชดเชยจากการลงทุนในโครงการตางๆ ไปแลวไมต่ํากว าหนึ่งพันล านบาท การไมทราบรายละเอียดที่แนชัด ประกอบกับไม
สามารถระบุไดวาจะไดรับการชดเชยคืนในรูปแบบใด จึงนับเปนปจจัยเสี่ยงของบริษัท เพราะหากไดรับการชดเชยเงินลงทุนต่ํา
กวาเงินลงทุนจริงอาจสงผลกระทบในทางลบตอการพัฒนาธุรกิจ
เนื่องมาจากปญหาดานเงินทุนจํานวนมหาศาลที่ใชในการพัฒนาพื้นที่ ไมวาจะเปนการชดเชยใหชาวบาน หรือการ
กอสรางตาง ๆ รวมถึงปจจัยดานการเมืองที่อยูในชวงปฏิรูปประเทศ ยอมตองการแสดงใหนานาประเทศเห็นถึงความตั้งใจจริง
ในการเปลี่ยนแปลงเปนประชาธิปไตย และเพื่อคะแนนเสียงในการเลือกตั้งในป พ.ศ.2558 ทําใหทาทีของรัฐบาลพลเอกเต็ง
เสง จึงคอนขางเฉยเมยตอการพัฒนาโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญ และไดรับ
การตอตานจากภาคประชาสังคม อีกทั้งพยายามผลักดันใหเกิดสันติภาพระหวางรัฐบาลกลาง และชนกลุมนอยดวยการลงนาม
ในขอตกลงหยุดยิงกับชนกลุมนอยทั้ง 8 กลุมซึ่งชนกลุมนอยหนึ่งในนั้นคือ กระเหรี่ยง KNU เจาของพื้นที่ที่ถนนเขาสูโครงการ
ตัดผานบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร
นางอองซาน ซูจี หัวหนาพรรค NLD ใหความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจที่มีความเทาเทียม และเสมอภาค
ระหวางกัน การพัฒนาประเทศของเมียนมารควรเปนไปอยางชา ๆ ทีละกาว เพื่อใหเกิดการปฏิรูปประเทศอยางแทจริง และ
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ยั่งยืน โดยเฉพาะในประเด็นของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต และความเปนอยูของประชาชน และเห็นควรใหเมียนมาร
จัดการระเบียบขอกฎหมายตาง ๆ เปนนิติรัฐที่ดีพอเพื่อรองรับการบังคับใชกฎหมาย และการลงทุนจากตางประเทศ
ดังนั้นจะเห็นไดวาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเมียนมารภายหลังการปฏิรูปประเทศนั้น ใหความสําคัญ
ต อการพั ฒ นาที่ ไ ม ส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อม และชี วิต ความเป น อยู ข องประชาชน โครงการท า เรื อน้ํ า ลึ ก และนิ ค ม
อุตสาหกรรมทวาย ซึ่งมีแผนจะพัฒนาใหเปนนิคมอุตสาหกรรมตนน้ําขนาดใหญในภูมิภาคซึ่งจะสงผลตอสิ่งแวดลอม และวิถี
ชีวิตของประชาชนจึงทําใหรัฐบาลเมียนมารคอนขางนิ่งเฉยตอโครงการดังกลาว แตใหการสนับสนุนอยางมากตอโครงการติละ
วาใกลกรุงยางกุงซึ่งลงทุนโดยญี่ปุน เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็ก และพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม ไม
กระทบตอสิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน ปจจุบันโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวายไดลด
ขนาดลงเหลือเพียงพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร ในการพัฒนาระยะแรกนั้นเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาด
ยอมเท านั้ น ซึ่ งจะช วยลดแรงเสี ยดทานจากการต อต านของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเห็นวาโครงการดัง กลาวไมมี ทาที
คุกคามการดําเนินชีวิตของประชาชน
ญี่ปุนพยายามขยายการลงทุนเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ภายหลังการเปดประเทศของเมียนมาร โดยเฉพาะการ
ลงทุนในโครงการติละวา หากแตโครงการติละวาเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอมเทานั้น ญี่ปุน จึงให
ความสําคัญตอการพัฒนาโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวายในฐานะที่เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมประเภท
อุตสาหกรรมหนัก ซึ่งแต เดิมฐานการผลิ ตในอุตสาหกรรมประเภทนี้ของญี่ปุนอยูใ นบริเวณ Eastern Seaboard ของไทย
หากแต ปจจุบั นพื้ นที่ บริ เวณนั้ นมี ความหนาแนน และไม สามารถรองรั บการขยายอุต สาหกรรมหนักออกไปยั งส วนอื่น ของ
ประเทศได ดังนั้นโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวายจึงเปนทางเลือกที่เหลาบรรดานักธุรกิจญี่ปนุ ใหความสนใจ
หากแตในปจจุบันเนื่องจากโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวายแมจะถูกผลักดันจากรัฐบาลไทย และ
รัฐบาลเมียนมารอยางเปนทางการ รวมถึงการเขามาเปนฝายที่สามของรัฐบาลญี่ปุนแลวก็ตาม แตแรงตอตานของประชาชนใน
พื้นที่ที่มีตอการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญที่จะเกิดขึ้นจากแผนการพัฒนาระยะสมบูรณในอนาคตยังคงอยู รัฐบาลญี่ปุนซึ่ง
ใหความสําคัญเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในระยะสมบูรณเทานั้นจึงหันมาใหการสนั บสนุนโครงการพัฒนา Eastern
Seaboard และการเชื่อมโยงโครงการพัฒนา East-West Economic Corridor แนวลาง ระหวางทาเรือทวาย ประเทศเมียน
มารไปยังทาเรือดานัง ประเทศเวียดนามแทน โดยปจจุบันญี่ปุนก็เปนผูลงทุนรายใหญที่สุดของเวียดนาม จะเห็นไดถึงแผนงาน
การเชื่อมโยงดังกลาว เปนการเชื่อมโยงฐานการผลิตซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนของธุรกิจชาวญี่ปุน และนอกจากนี้ยังอาจมองไป
ถึงการเชื่อมโยงจากเมียนมารไปสูเมืองเชนไน ประเทศอินเดีย ซึ่งเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมรถยนตขนาดใหญของนักธุรกิจ
ญี่ปุนอีกดวย
ดังนั้นจากปฏิสัมพันธระหวางตัวแสดงในการดําเนินการพัฒนาโครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
ประเทศเมียนมาร ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน รวมถึง ชุมชน และภาคประชาสังคมตาง ๆ โครงการในปจจุ บันยั งคงหยุด ชะงั ก
เนื่องจากปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยพอจะสรุปไดถึงสถานะของโครงการในปจจุ บันไดวา รัฐบาลเมียนมาร
ยังคงไมใหความสําคัญตอการพัฒนาโครงการใหญซึ่งเปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่ทําลายสิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชุมชน เพื่ อใหนานาชาติเห็นถึงความมุ งมั่นในการปฏิรูปประเทศ เดินหนาสู ความเปนประชาธิป ไตยอยางแทจริ ง รวมถึงไม
ตองการสรางขัดแยงกับชนกลุมนอยในพื้นที่ทวายซึ่งพึ่งลงนามในขอตกลงสันติภาพระหวางกัน อีกทั้งเมียนมารพึ่งเปดประเทศ
หลังจากถูกมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจจากตะวันตกทําใหไมมีเงินทุนเพียงพอในการพัฒนาโครงการตาง ๆ ได ปจจุบัน
รัฐบาลเมียนมารจึงใหความสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอมบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาซึ่ง
ลงทุนโดยญี่ปุนแทน ในสวนของรัฐบาลไทยยังคงผลักดันการพัฒนาโครงการนี้ เนื่องมาจากสายสัมพันธระหวางเอกชนอยาง
บริษัทอิตาเลียนไทยกับรัฐบาล เพราะหากโครงการนี้ไมเกิดขึ้น บริษัทอิตาเลียนไทยซึ่งลงทุน ไปแลว จะไมสามารถไดรับเงิน
ชดเชยกลับคืนมาได แตรัฐบาลเองก็ยังติดปญหาที่ไมสามารถออกไปลงทุนนอกประเทศโดยใชงบประมาณแผนดินได อีกทั้ง
เอกชนอยางบริษัทอิตาเลียนไทยก็ไมมีเงินทุนพอที่จะดําเนินการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด ทําใหการพัฒนาโครงการทวายติดปญหา
ดานเงินทุนไมสามารถเดินหนาตอโดยการสนับสนุนจากไทยไดเพียงฝายเดียวได ทางเลือกของรัฐบาลไทย และรัฐบาลเมียนมาร
จึงพยายามใหญี่ปุนเขามารวมการพัฒนาเปนฝายที่สามในนิติ บุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้น แมญี่ปุนจะเขามาเปนไตรภาคีเมื่ อ
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ปลายป พ.ศ.2558 แลวก็ตาม แตญี่ปุนไมไดแสดงทาทีที่จะสนใจการพัฒนาโครงการทวายในขณะนี้ เนื่องมาจากความตองการ
ที่แทจริงของญี่ปุ น คือการพั ฒนาโครงการทวายในระยะสมบูรณ ซึ่ง เปนส วนของนิค มอุตสาหกรรมหนัก และท าเรื อน้ําลึ ก
นั่นเอง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
กลุมทุนธุรกิจกอสรางถือวาเปนผูสนับสนุนที่สําคัญของพรรคการเมืองตางๆ มาเปนเวลายาวนาน รูปแบบของของ
ความสัมพันธระหวางบริษัทและรัฐมีลักษณะของระบบอุปถัมภเกื้อกูลผลประโยชนตอกัน กลุมธุรกิจกอสรางเปนทั้งผูให และ
ผูรับในทางการเมือง กลาวคือ กลุมธุรกิจกอสรางจะรับประโยชนจากนโยบาย และโครงการของภาครัฐ และเปนผูใหประโยชน
ในฐานะกลุมทุนที่สนับสนุนพรรคการเมืองในรูปของเงินบริจาค สายสัมพันธระหวางกลุมทุนธุรกิจกอสรางกับนักการเมืองไดรับ
การบ มเพาะหยั่งรากลึกมาเปนเวลานาน เนื่องจากเปนกลุม ทุนที่ แตกต างจากกลุมทุ นประเภทอื่น ธุรกิ จกอสรางไดรั บการ
คุมครองจากกฎหมายการประกอบกิจการของคนตางดาว ทําใหทุนขามชาติไมสามารถเขามาเกี่ยวของไดโดยตรง นั กธุรกิจ
การเมืองกอสรางในวงการกอสรางจึงกลายเปนทุนผูกขาดขนาดใหญ ตางจากธุรกิจคาปลีก หรืออุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ที่
ถูกทุนขามชาติที่มีความสามารถในการประกอบการมากกวาเขามาเปนเจาของไปเกือบหมด ปจจุบันความสัมพันธระหวางรัฐ
และกลุมธุรกิจกอสรางในทุกยุคทุกสมัยยังสะทอนใหเห็นจากการไดรับสัมปทานในโครงการใหญ ๆ ของรัฐมูลคามหาศาล กลุม
ธุรกิจกอสรางชั้นนําของไทยใดทีส่ ามารถดําเนินกิจการ สรางความมั่งคั่งไดในทุกยุคสมัย ยิ่งสะทอนใหเห็นถึงความสามารถใน
การเกาะเกี่ยวกับอํานาจทางการเมืองเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของตน
โครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวายริเริ่มโดยรัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาร โดยหวังใหโครงการ
ดังกลาวเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และความเปนอยูของประชาชน และหวังผลใหชวยรักษาความชอบธรรมตอ
การคงไวซึ่งอํานาจทางการเมือง รัฐบาลเมียนมารถูกประเทศตะวันตกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจมาเปนเวลายาวนาน ทํ าใหขาด
แคลนเงินทุนในการพัฒนาโครงการเหลานี้ จึงพยายามจัดสรรพื้นที่ใหแกประเทศที่มีความสนิทแนนแฟนกับรัฐบาลทหารในชวง
นั้น รัฐบาลไทย และเอกชนไทยเปนตัวเลือกที่รัฐบาลเมียนมารใหความสนใจเปนลําดับแรก ๆ เนื่องเพราะในชวงเวลาดังกลาว
เอกชนไทยเปนผูลงทุนรายใหญในเมียนมาร มีความสัมพันธใกลชิดทั้งระดับเอกชน และรัฐบาล
โครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย เกิดขึ้นอยางเปนทางการในชวงป พ.ศ.2551 ประเทศเมียนมารยัง
ถูกปกครองดวยระบบเผด็จการทหาร กลุมคนสวนนอยเปนผูมีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินนโยบายตาง ๆ รัฐบาลไทยซึ่งอยู
ภายใตระบอบทักษิณ และรัฐบาลเมียนมารมีความสนิทแนนแฟนเนื่องมาจากความสัมพันธอันดีมาเปนเวลานาน ทั้งในระดับ
บุคคล และรัฐบาลอีกทั้งบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทกอสรางที่มีความสัมพันธกับรัฐบาลไทย
แตละยุคสมัยมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ผลจาก
ความสัมพันธระหวางรัฐบาลไทย รัฐบาลเมียนมาร และบริษัทอิตาเลียนไทยที่มีตอกันในชวงยุครัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาร
สงผลใหบริษัทอิตาเลียนไทย ไดรับสิทธิสัมปทานในโครงการพัฒนาขนาดใหญแตเพียงผูเดียว ดังนั้นการพัฒนาโครงการทาเรือ
น้ําลึก และอุตสาหกรรมทวายนี้ เปนการดําเนินการ และตัดสินใจของกลุมชนชั้นนําทางเศรษฐกิจ และการเมือง โดยที่เจาของ
พื้นที่ที่พัฒนา หรือประชาชนไมมีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นใด ๆ
ตอมาเมื่ อโครงการท าเรื อน้ํ าลึ ก และนิค มอุ ตสาหกรรมทวายภายใตการบริห ารจัด การของบริษัทอิ ต าเลีย นไทย
ประสบปญหาเรื่องเงินทุนจนไมสามารถพัฒนาโครงการตอไปได สายสัมพันธที่แนบแนนระหวางรัฐบาล และบริษัทอิ ตาเลียน
ไทยตั้งแตสมัยของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ถูกสงตอมายังนายกรัฐมนตรีน.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร ทําใหรัฐบาลสมัยนี้รับเอา
โครงการดังกลาวมาเปนโครงการพัฒนาระดับรัฐตอรัฐ เพราะตองการการันตีวาโครงการนี้จะสามารถเดินหนาตอไปได ซึ่งเปน
การรับประกันวาเงินลงทุนที่บริษัทอิตาเลียนไทยไดดําเนินไปแลวจะไมสูญเปลาเปนการใชดําเนินการโดยอํานาจรัฐเพื่อรักษา
ผลประโยชนของเอกชนที่มีความสัมพันธตอกัน
การปฏิ รู ป ทางการเมื องของเมี ย นมาร ส ง ผลให ท า ที ข องรั ฐ บาลเมี ย นมาร ต อ โครงการท าเรื อ น้ํ าลึ ก และนิ ค ม
อุตสาหกรรมทวายเปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลเมียนมารเริ่มใหความสําคัญตอเสียงตอตาน และผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยู
ของประชาชน เพื่อทําใหนานาประเทศเห็นถึ งความมุงมั่ นในการเปนประชาธิ ปไตยของเมียนมาร ส งผลต อการสรางความ
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เชื่อมั่นใหนักลงทุนตาง ๆ จึงลดความสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญที่จะสงผลตอสิ่งแวดลอม และประชาชน และ
ถึงแมวาญี่ปุนจะเขามารวมเปนฝายที่สามของการพัฒนาโครงการแลวก็ตาม แตไมไดใหความสําคัญตอโครงการทวายระยะแรก
ซึ่งไมตอบโจทยความตองการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักของญี่ปุนได
ดวยปจจัยสิ่งตาง ๆ เหลานี้สงผลตอโครงสรางอํานาจ และกระบวนการตัดสินใจในนโยบายตาง ๆ ของเมียนมาร การ
ขาดเงินทุนของเอกชนไทย ขอจํากัดของการดําเนินกิจการภายนอกประเทศของรัฐบาลไทย และการไมตอบโจทยในประเภท
อุ ต สาหกรรมของญี่ ปุ น ทํ าให โ ครงการท าเรื อน้ํ า ลึ ก และนิ ค มอุ ต สาหกรรมทวายในป จจุ บั นยั ง ไม ส ามารถเกิ ด เป นนิ ค ม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ที่เป นที่ตองการของนั กลงทุนสวนใหญ ได ดั งนั้นทิ ศทางการพัฒนาโครงการทาเรื อน้ําลึ ก และนิค ม
อุตสาหกรรมทวายในอนาคตนั้น ยอมขึ้นอยูกับความสามารถของรัฐบาลเมียนมารในการลดแรงตานของประชาชนในพื้นที่
รวมถึงการปรับปรุงแผนงานการพัฒนาใหไดมาตรฐาน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ และ
สิ่งแวดลอม เพราะเมื่อการเมืองในพื้นที่ของโครงการมีความสงบ และสามารถเกิด การพัฒนาโครงการระยะสมบูรณได ญี่ปุน
ยอมให ความสํ าคั ญในการพั ฒนาในสวนนี้ จนกลายเปนแหลง เงินทุนขนาดใหญ และจะทํ าใหบ ริษัท อิต าเลีย นไทยซึ่ ง มี สาย
สัมพันธใกลชิดกับรัฐบาลไดรับผลตอบแทนจากสวนที่ลงทุนไปแลว
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ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตรีรัตน รื่นเริง1 และฤดี นิยมรัตน2
1

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
email : t_reunroeng@hotmail.com

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เพื่อเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน ตําแหนงงาน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 249 คน โดยใชแบบสอบถาม
เป นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อมู ล สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อมู ล ได แ ก ค าความถี่ ค า ร อยละ ค าเฉลี่ ย น้ํ าหนั ก
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกตาง t-test การวิเคราะหความแปรปรวน ทางเดียว (oneway-ANOVA)
และเปรีย บเที ยบรายคู โดยวิ ธีข องเชฟเฟ (Scheffe’s method) ผลการวิ จัย พบว า สภาพปจจุบั นในการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ระดับปญหา
ในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต โดยรวมอยู ใ นระดั บ น อ ย
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานคูมือการปฏิบัติงาน และดานขอมูล
สวนอีก 3 ดาน อยูในระดับนอย ไดแก ดานเครือขายและการสื่อสาร ดานฮารดแวร และ ดานซอฟตแวร ความตองการในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนกลางโดยรวมและรายดานอยูในระดับปา
การเปรียบเทียบสภาพปจจุบันในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลพบวา บุคลากรสายสนับสนุน
วิช าการ มหาวิ ท ยาลัย สวนดุสิ ต ที่ มีร ะดั บการศึ กษา และสถานที่ ปฏิ บั ติง านประจําแตกตางกั น มี สภาพป จจุ บันในการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศโดยรวมแตกต างกั น อย างมี นั ย สํ าคั ญ ที่ ร ะดั บ 0 .05 เมื่ อเปรี ย บเที ย บป ญ หาในการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลพบวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีอายุแตกตางกัน
มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และการเปรียบเทียบความตองการ
ในการใชเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ จํ าแนกตามคุณลั กษณะสวนบุค คล พบวา บุค ลากรสายสนับ สนุนวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ย
สวนดุสิตที่มีอายุแตกตางกัน มีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
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Abstract
The objectives of this research were to study and compare the current state of problems and
needs in the use of information technology of academic supporting personnel in Suan Dusit University
divided by personal characteristics such as gender, age, education level, working experience, and job
position. Sample group was the academic supporting personnel in Suan Dusit University in amount of 249
persons. A questionnaire was the instrument for data collection. Statistical data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test for testing difference compare, One-Way ANOVA, and
Scheffé' method for testing paired difference. The results revealed that: The current state of problems in
the use of information technology of academic supporting personnel in Suan Dusit University in overall
and each aspect were at moderate level. Levels of problems in the use of information technology of
personnel in overall were at low level. When considering found that it was at moderate levels into 3
aspects: personnel, procedure manual, and information. And other aspect was at low level into 3 aspects:
network and communication, hardware, and software. Moreover, the needs in the use of information
technology of academic supporting personnel in Suan Dusit University in overall and each aspect were at
moderate level. The comparison for the current state of problems in the use of information technology
divided by personal characteristics found that the personnel with different education levels had
difference in overall in term of the current state of problems in the use of information technology with
statistical significance level of 0.05. When comparing the problems in the use of information technology
divided by personal characteristics found that the personnel with different ages had difference in overall
in term of the problems in use of information technology with statistical significance level of 0.05. And
the comparison for the needs in the use of information technology divided by personal characteristics
found that the personnel with different ages had difference in overall in term of the needs in use of
information technology with statistical significance level of 0.05.
Keywords: use of information technology of personnel
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บทนํา
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ไดเขามามีความสําคัญเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของ
คนเราในแทบทุกดาน และเทคโนโลยีสารสนเทศยังเขาไปมีบทบาทในองคกร โดยองคกรสวนใหญไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามาใชในการปฏิบัติงานตาง ๆ เชน การทําธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑในบริษัทอุตสาหกรรม การใหบริการดานการ
ทองเที่ยว การรักษาพยาบาล และการศึกษาคนควา เปนตน ซึ่งอาจกลาวไดวา ทุกวันนี้หนวยงานของรัฐหรือเอกชนไมวาจะ
เปนองคกรขนาดใหญหรือขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยภาครัฐ และภาคเอกชน ก็ตามลวนจําเปนตองใชอุปกรณทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศกันอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสําคัญและอยูใกลตัวเราคือ เครื่องคอมพิวเตอร ที่
กลายมาเปนอุปกรณที่มีความสําคัญเทียบเทากับมันสมองหรือประสาทของมนุษย เพราะทําหนาที่ชวยบริหารและควบคุมการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานหรือบริษัทหางรานทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ เปนระบบและ
อุปกรณโทรคมนาคมประเภทตาง ๆ ที่ชวยใหมนุษยสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วแมวาจะอยูแหงใดบนโลกนี้
(ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ และครรชิต มาลัยวงศ, 2549, หนา 11) ถาหากองคกรไมสนใจที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานก็จะ
กลายเปนองคกรที่ลาหลังและไมสามารถแขงขันกับผูอื่นได
ดังนั้น ในองคการทุกระดับเห็นความสําคัญที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน การจัดเก็บขอมูล ประมวลผล
และนําเสนอขอมูลตาง ๆ อยางถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา การนําระบบเครือขายมาชวยในการติดตอสื่อสาร การนําเว็บไซต
มาใชเผยแพร สงขอมูลขาวสาร ทั้งในระหวางหนวยงานภายในกันเองและกับหนวยงานหรือองคกรภายนอกก็ตาม ทําให
การติดตอสื่อสารเปนไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว งาย ประหยัด คลองตัว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แตดวยความแตกตางกันของคุณลักษณะสวนบุคคล ทั้ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน
ตําแหนงงาน อาจสงผลตอสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตางกัน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีในปจจุบัน และการแขงขันของธุรกิจที่สูงขึ้น จึงทําใหการจัดสรรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหกับบุคลากรที่มีอยูแลวนั้น อาจตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
จากความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกตใชในแผน งานโครงการตาง ๆ เพื่อชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การใหบริการ และสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหนาที่ของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตลอดจนปญหาตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใชเปน
ขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนการกําหนดทิศทางของแผนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
ความตองการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิด ประสิทธิผลสูงสุดตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงคดังนี้คือ
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปจจุบันในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล
3. เพื่อเปรียบเทียบปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล
4. เพื่อเปรียบเทียบความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เปนการวิจัยในเชิงสํารวจ (survey research) โดยใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปรียบเทียบสภาพ
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ปจจุบัน ปญหา และความตองการในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรของบุคลากร ซึ่งวิธีการดําเนินการวิจัยประกอบดวย การ
กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย วิธีการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
และนําเสนอขอมูล โดยนําเสนอดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
วิธีการสรางเครื่องมือ
การรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คํานวณมาจาก
ประชากรทั้งหมด จํานวน 663 คน โดยใชสูตรของยามาเน (1967)
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 249 คน และทําการสุมตัวอยางตามระดับของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยใชการสุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple random sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม
ขึ้นจากการศึกษาคนควาจากหนังสือเอกสาร วารสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถาม
ชุดนี้ไดจดั ลําดับเนื้อหาใหครอบคลุมขอมูลที่ตองการแบงออกเปน 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน โดยมีลักษณะการตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 6 ดาน 31 ขอ
โดยมีมาตราสวนประมาณคาตามวิธี Likert 5 ระดับ (rating scale) โดยกําหนดการใหคะแนนระดับการวัด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และขอเสนอแนะในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเปนแบบสอบถาม
ปลายเปด (open ended)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ เพื่อทําการเก็บขอมูล โดยไดจัดสงแบบสอบถามไปแจกจายยัง
กลุมตัวอยาง คือ กลุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมจํานวน 249
ฉบับ และเก็บแบบสอบถามที่ตอบแลวกลับคืนมาภายในระยะเวลา 2 สัปดาห โดยผูวิจัยมีการติดตอขอความรวมมือทาง
โทรศัพทและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ( e-mail) เพื่อย้ําเตือน ขอรับแบบสอบถามที่ตอบแลวสงกลับคืนจากบุคลากรที่ยัง
ไมไดสงคืนตามกําหนดอีก สัปดาห จากการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม พบวามีความสมบูรณและสามารถ 1
เคราะหไดนํามาใชในการวิ 249 ชุด จากจํานวนกลุมตัวอยาง 249 คน (รอยละรอย)
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ผลการวิจัย
ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จากการสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหาและ ความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยใชแบบสอบถามจํานวน 249 ฉบับ พบวา มีผูตอบ
แบบสอบถามที่ใหความคิดเห็น และขอเสนอแนะจํานวน 36 ฉบับ คิดเปนรอยละ 14.50 โดยมีผลการวิเคราะหเนื้อหา และ
จําแนกหมวดหมูของความคิดเห็นสรุปไดดังตอไปนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.1 ดานฮารดแวร ฮารดแวรที่ใชอยูในปจจุบันมีความเหมาะสมกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ยังมี
ปริมาณฮารดแวรไมเพียงพอ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการยังใชงานคอมพิวเตอรและฮารดแวรตาง ๆ ไมเต็มประสิทธิภาพ
เมื่อฮารดแวรขัดของไมมีฮารดแวรสํารองที่เพียงพอ มีความตองการใชชองตออุปกรณตอพวง (USB port) และตองการใหมี
การกําหนดการบํารุงรักษา พัฒนาอยางตอเนื่องและทั่วถึง
1.2 ดานซอฟตแวร ซอฟตแวรมีความปลอดภัย ถูกตองตามลิขสิทธิ์ แตมีความแตกตางของรุนซอฟตแวร มี
ความตองการใหมีซอฟตแวรครอบคลุมทุกดาน และตองการใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและทั่วถึง
1.3 ดานขอมูล ขอมูลมีความเชื่อมโยงกันในระดับหนึ่ง การเขาถึงขอมูลยังคอนขางยาก ตองการใหมีการ
จัดเก็บขอมูล และบํารุงรักษาอยางเหมาะสมมากขึ้น ตองการรับขอมูล ขาวสาร อยางชัดเจน รวดเร็ว ทันสมัย และตอเนื่อง
จากทั้งภายในและภายนอกองคกร และพัฒนาการจัดเก็บอยางตอเนื่อง
1.4 ดานเครือขายและการสื่อสาร การเชื่อมตอเครือขายมีความรวดเร็วเหมาะสม แตในบางครั้งเชื่อมตอ
ไมได การสื่อสารมีชองทางมีความเหมาะสม การใชงาน Internet มีขอจํากัดมาก ตองการใชการสื่อสารทาง Internet มากขึ้น
1.5 ดานบุคลากร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความรูเบื้องตนในการใชงานและ
แกไขปญหาเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนที่ตนเองใชอยูได แตไมสามารถนํามาประยุกตเพื่อพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขาดการบริหารการใชงาน มีการเรียกใชบริการจากเจาหนาที่งานสารสนเทศเปนประจํา เจาหนาที่งานสารสนเทศมีความรู
ความสามารถ แตยังไมเพียงพอสําหรับการพัฒนาระบบ
1.6 ดานคูมือการปฏิบัติงาน ไมมีคูมือการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ทันสมัย ครอบคลุม โดยเฉพาะคูมือ การ
ปฏิบัติงานรวมถึงการใชฮารดแวรและซอฟตแวร
2. ขอเสนอแนะในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศใชใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2.1 ดานฮารดแวร ควรพัฒนาฮารดแวรใหทันสมัย เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใหทั่วถึง เปดใหใชอุปกรณ
ตอพวงมากขึ้น (USB port) มีฮารดแวรสํารองใหมากขึ้น และจัดใหมีการบํารุงรักษา อยางตอเนื่อง
2.2 ดานซอฟตแวร ปรับปรุงซอฟตแวรใหทันสมัย รุนเดียวกันทั้งหมด จัดหาซอฟตแวรที่ถูกลิขสิทธิ์เพิ่มให
เพียงพอ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน พัฒนาซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นเองในองคกรหรือซอฟตแวรเฉพาะทางใหรวดเร็ว และ
สะดวกมากขึ้น
2.3 ดานขอมูล ควรมีการกําหนดใหมีรหัสผาน การเขาถึงขอมูล และกําหนดสิทธิการเขาใชเปนกลุม เพิ่ม
ระเบียบในการจัดเก็บขอมูล มีการสงขอมูล ขาวสาร ทั้งภายในและภายนอกองคกรที่ถูกตอง แมนยํา ทันสมัย และรวดเร็ว ทัน
ตอเหตุการณ ไปในทิศทางเดียวกันอยางทั่วถึง
2.4 ดานเครือขายและการสื่อสาร ควรกําหนดใหมีรหัสผานการใชเครือขายและการสื่อสาร และกําหนด
สิทธิการใชงานเปนกลุม เปดใหใชการสื่อสารทาง Internet ใหมากขึ้น และพัฒนาใหมีการสื่อสารผานเครือขายใหมากขึ้น เชน
การสงขอมูลผานโทรศัพทมือถือ เปนตน
2.5 ดานบุคลากร ควรมีการอบรมการใชงาน และการแกปญหาเบื้องตนกอนการเริ่มงานจัดการอบรมการ
ใชซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับการวางแผนใหมี การจัดอบรมใหสอดคลองกับเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอ และเพิ่มบุคลากรทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 ดานคูมือการปฏิบัติงาน ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหครอบคลุมทุกหนาที่ มีความชัดเจน และเปน
ปจจุบัน รวมกับการอบรม โดยเฉพาะคูมือการปฏิบัติงาน มีการจัดทําระบบหองสมุด หรือระบบ E-Learning
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเปรียบเทียบระดับสภาพปจจุบัน ปญหาและความ
ตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามคุณลักษณะสวนบุคคล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการโดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป นกลุ ม
ตั วอย างในการวิ จัย จํา นวน 249 คน โดยใช แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งแบงเปน 3 ตอน
ไดแก ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหา และ
ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และขอเสนอแนะในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การ
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการทดลองใช (try out) กั บ บุ ค ลากรที่ ไ ม ใ ช กลุ ม ตั วอย าง คน 30 ได คา
ความเชื่ อมั่ น ของแบบสอบถามเทากับ 0.86 จากนั้นไดนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล แลวนําขอมูลมาวิเคราะหดวย
โปรแกรมคอมพิ วเตอร โดยใช คาสถิ ติ คื อ ค าความถี่ (fequeency) ค าร อยละ (percentage) ค าเฉลี่ ย (mean) และ
ค าส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ส วนสถิ ติ ที่ ใ ช ใน การทดสอบสมมติฐาน ไดแก t-test, f-test และ
ทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’s method) ผลการศึกษาสามารถสรุปผลดังนี้
สรุปผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีแบบสอบถามที่
สมบู รณ และสามารถนํ ามาใช ในการวิ เคราะห ได 249 ชุด จากจํานวนกลุมตั วอยาง 249 คน คิ ดเป นร อยละ 100.00 ซึ่ ง
ผลการวิจัยมีดังตอไปนี้
สถานภาพดานบุคคลของกลุมตัวอยาง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 249 คน สวนมากเปนเพศหญิง เปนจํานวน 168 คน
(รอยละ 67.46) มีอายุ 21-30 ป (รอยละ 52.10) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 75.70) มีประสบการณในการ
ทํางานมากกวา 5 ป (รอยละ 45.70) ปฏิบัติงานในตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ (รอยละ30.70)
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผลการวิ เคราะห เ พื่อวั ดระดับ สภาพป จจุ บั นในการใชเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของบุค ลากรสายสนับ สนุนวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเมื่อพิจารณาโดยรวม และรายดานพบว า มีคา
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ ปานกลาง ทั้ง 6 ดาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยไดดังนี้ ระดับสภาพปจจุบันในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุ ค ลากรสายสนับ สนุนวิ ชาการ มหาวิ ท ยาลัย สวนดุ สิต รองลงมา ได แก ด านข อมู ล ด านฮาร ด แวร ด าน
ซอฟตแวร ดานบุคลากร และดานคูมือการปฏิบัติงาน มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด
ผลการวิ เ คราะห เ พื่ อวั ด ระดั บ ของป ญ หาในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต( ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ที่ตอบแบบสอบถามเมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา มีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับปานกลาง หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง จํานวน 3 ดาน เรียงตามลําดับ
คะแนนเฉลี่ยไดดังนี้ ระดับปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดาน
บุคลากร มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาไดแก ดานคูมือการปฏิบัติงาน ดานขอมูล ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
คาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับนอย จํานวน 3 ดาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยไดดังนี้ ดานเครือขายและการสื่อสาร มีคาเฉลี่ย
คะแนนสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานซอฟตแวร และดานฮารดแวร มีคาคะแนน เฉลี่ยต่ําที่สุด

1322

ในสวนของผลการวิเคราะหเพื่อวัดระดับความต องการในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุ น
วิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณาโดยรวม และรายดาน
พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ ปานกลางจํานวน ดาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยไดดังนี้ ระดับ 6 ความตองการใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดานเครือขายและการสื่อสาร มีคา
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก ดานบุคลากร ดานขอมูล ดานคูมอื การปฏิบัติงาน ดานซอฟตแวร และดานฮารดแวร มี
คาคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด
ผลการเปรี ยบเที ย บสภาพป จจุ บั น ป ญ หาและความตองการในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปรียบเทียบระดับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลการวิจัยสรุปไดดังนีบ้ ุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ที่ มี การศึ กษา และสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านประจํ าแตกต างกั น มี ส ภาพป จจุ บั นในการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ ระดับ 0.05 สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มี
เพศ อายุ ประสบการณ ในการปฏิบั ติงาน และตําแหน งงาน แตกตางกัน มีส ภาพปจจุ บันในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีอายุ และสถานที่ปฏิบัติงานประจําแตกตางกัน มีปญหา
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน และตําแหนงงานแตกตางกัน มีปญหาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีอายุแตกตางกัน มีความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มี
เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน และสถานที่ปฏิบัติงานประจําแตกตางกัน มีความตองการ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จากการสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ โดยใชแบบสอบถามจํานวน 249 ฉบับ พบวา มีผูตอบ
แบบสอบถามที่ใหความคิดเห็น และขอเสนอแนะจํานวน
35 ฉบับ คิดเปนรอยละ 25.00 โดยสรุปดังตอไปนี้
ดานฮารดแวร พบวา ฮารดแวรที่ใชอยูในปจจุบันยังมีปริมาณไมเพียงพอ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการยังใชงานไม
เต็มประสิทธิภาพ ควรสํารองฮารดแวรใหเพียงพอ เปดใหใชอุปกรณตอพวงมากขึ้น และตองการใหมีการกําหนดการ
บํารุงรักษา และพัฒนาอยางตอเนื่องและทั่วถึง
ดานซอฟตแวร พบวา ซอฟตแวรมีความปลอดภัย ถูกตองตามลิขสิทธิ์ แตมีความแตกตางของรุนซอฟตแวร ควรจัด
เพิ่มซอฟตแวรใหครอบคลุมทุกดานโดยเฉพาะ ตองการใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและทั่วถึง
ดานขอมูล พบวา ขอมูลมีความเชื่อมโยงกันในระดับหนึ่ง การเขาถึงขอมูลคอนขางยาก ตองการใหมีการจัดเก็บ
ขอมูลและบํารุงรักษาอยางเหมาะสมมากขึ้น รวมถึงการรับขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกองคกร ที่ถูกตอง แมนยํา
ทันสมัย และรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ ไปในทิศทางเดียวกันอยางทั่วถึง
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ดานเครือขายและการสื่อสาร พบวา เครือขายและการสื่อสารภายในหนวยงาน มีความรวดเร็วเหมาะสม ควรใหมี
การกําหนดสิทธิการใชงานเปนกลุม เปดใหใชการสื่อสารทาง Internet ใหมากขึ้น และพัฒนาใหมีการสื่อสารผานเครือขายให
มากขึ้น เชน การสงขอมูลผานโทรศัพทมือถือ เปนตน
ดานบุคลากร พบวา บุคลากรมีความรูเบื้องตนในการใชงานและแกไขปญหาเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนที่ตนเองใช
อยูได แตไมสามารถนํามาประยุกตเพื่อพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น มีการเรียกใชบริการจากเจาหนาที่งานสารสนเทศเปน
ประจํา จึงควรมีการอบรมการใชงาน และการแกปญหาเบื้องตน และวางแผนใหมีการจัดอบรมใหสอดคลองกับเทคโนโลยี
ใหมๆ อยูเสมอ
ดานคูมือการปฏิบัติงาน พบวา มีคูมือการปฏิบัติงานจํานวนไมเพียงพอ คูมือการปฏิบัติงานที่มีอยูไมทันสมัย ไม
ครอบคลุมทุกตําแหนงงาน ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รวมถึงการใชฮารดแวรและซอฟตแวร จัดใหมีระบบหองสมุด หรือ
ระบบ E-Learning
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาที่ได ผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. การวิเคราะหระดับสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบวา ดานคูมือ การปฏิบัติงาน มีระดับสภาพปจจุบันในการใชนอยที่สุด มีระดับ
ปญหาและความตองการในการใชมาก อาจเนื่องมาจากองคกรมีคูมือที่ใชในการปฏิบัติงานมีจํานวนไมเพียงพอกับจํานวน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไมเปนปจจุบัน และไมครอบคลุมทุกหนาที่งานซึ่งเปนแนวทางเดียวกับความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่ตองการใหมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหมากขึ้น ซึ่งเปนงานที่มีหลากหลายสาขา และมีข้นั ตอนที่ซับซอน
สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) ที่ระบุไววา คูมือการปฏิบัติงาน จัดทําขึ้นสําหรับงานที่มี
ความซับซอน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวของกับหลายคน ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิง ไมใหเกิดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้คูมือการปฏิบัติงานยังเปน
เครื่องมือในการชวยฝกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และใชในการประเมินผลงานไดอีกดวย ซึ่งการฝกอบรมบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการจะชวยใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับ ชวงโชติ พันธุเวช (2542) ที่กลาวไววา ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใด ๆ ถาบุคลากร
คอมพิวเตอรไมมีคุณภาพและประสิทธิภาพแลว การใชงานและระบบคอมพิวเตอรที่ใชจะไมประสบความสําเร็จและไมมี
ประสิทธิภาพ
เที ยบระดับ สภาพปจจุบั น ป ญหา และความต องการในการใชเทคโนโลยี ผลการเปรีย บ สารสนเทศโดยรวมของ
บุค ลากรสายสนับ สนุ นวิช าการ มหาวิท ยาลั ยสวนดุ สิต จํ าแนกตามคุ ณลั กษณะส วนบุ คคล พบว า บุ คลากรสายสนั บสนุ น
วิชาการที่มีระดับการศึกษา แตกตางกัน มีสภาพปจจุบันในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งดานระดับการศึกษาแสดงใหเห็นวา ระดับการศึกษามีผลตอความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจ
เริ่มตั้ งแต พื้นฐานของความรู ทางเทคโนโลยี รวมถึ งการรับ รูในการพัฒนาดวย สอดคล องกั บงานวิจัย ของ สวรรยา แสงสุ ข
(2552) ทีศึกษาสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน สวนดานสถานที่ปฏิบัติงานประจําแสดงใหเห็นวา การ
ไดรับการสนับสนุนดานตาง ๆ และสภาพแวดลอมในแตละทีไ่ มเหมือนกัน ซึ่งอาจรวมถึงลักษณะงานของแตละสถานที่แตกตาง
กัน ซึ่งความแตกตางกันของดานตางๆ นั้น อาจเปนผลตอเนื่องจากการไมไดรับการฝกอบรมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุค ลากรสายสนั บสนุ นวิ ช าการที่ มี อายุ แตกตางกัน มีป ญ หาในการใชเ ทคโนโลยี สารสนเทศแตกต างกั น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งดานอายุ แสดงใหเห็นวา อายุมีผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเนื่องมาจากการ
ยอมรับ และการรับรูที่จะใชงานและแกไขปญหาเบื้องตน จึงทําใหพบปญหาแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ นพวรรณ
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คงเทพ (2549) ทีศึกษาสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสถาบันอุดมคึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมห
นคร พบวา บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมแตกตางกัน
บุคลากรสายสนั บสนุนวิชาการที่ มีอายุ แตกตางกั น มีค วามตองการในการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศแตกต างกั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งดานอายุ แสดงใหเห็นวา อายุมีผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเนื่องมาจาก
การรับรู ความตองการในการพัฒนาการทํางาน จึงทําใหมีความตองการที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นพวรรณ
คงเทพ (2549) ที่ ศึกษาปญหา และความต องการใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสถาบั นอุดมศึ กษาเอกชน เขต
กรุงเทพมหานคร พบวา บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมแตกตางกัน และ
นิภ าภรณ พึ่ งรศ (2548) ไดศึ กษาป ญหาและความต องการระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ของพนักงานองค การคลั ง สินค า
กระทรวงพาณิชย พบวา พนักงานที่มีอายุแตกตางกัน มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน มีรายละเอียดดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชน เพื่อนําไปใชไดดังนี้
1.1 ดานฮารดแวร พบวา มีระดับสภาพปจจุบันในการใชอยูในระดับปานกลาง พบปญหาอยูในระดับนอย
และพบความตองการอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหรวมกับแบบสอบถามปลายเปดแลว งานสารสนเทศจึงควรวาง
แผนการตรวจเช็คสภาพฮารดแวรทั่วทั้งองคกรทุก 3 เดือน เพื่อประเมินสภาพ ปองกันการชํารุด และปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
กับ แตละหนาที่งาน จัดหาฮารดแวรและอะไหลสํารองในปริมาณรอยละ 10 ของจํานวนฮารดแวร
1.2 ดานซอฟตแวร พบวา มีระดับสภาพปจจุบันในการใชอยูในระดับปานกลาง พบปญหาอยูในระดับนอย
และพบความตองการอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหรวมกับแบบสอบถามปลายเปดแลว งานสารสนเทศจึงควรตรวจเช็ค
พรอมกับแผนการตรวจเช็คฮารดแวร และนําเสนอการปรับเปลี่ยนซอฟตแวรรุนเกาที่ไมสามารถทํางานรวมกับรุนใหม หรือไม
เหมาะสมกับหนาที่งาน และการสํารวจความตองการซอฟตแวร เพื่อศึกษาและนําเสนออีกครั้ง
1.3 ดานขอมูล พบวา ระดับสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ อยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห
รวมกับแบบสอบถามปลายเปดแลว พบวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตองการไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ชัดเจน และ
ทันสมัย ดังนั้น ฝายทรัพยากรบุคคลควรรวมกับงานสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการแจงขอมูลขาวสารใหบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทราบ โดยเพิ่มชองทางการแจงขาวสารทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส (E-mail) การจัดทําประกาศที่มีสีสันมี
ความนาสนใจ และจัดทําโครงการวารสารภายในองคกรกําหนดการสําเนาขอมูลโดยใช External Hard Disk
1.4 ดานเครือขายและการสื่อสาร พบวา ระดับสภาพปจจุบันอยูในระดับปานกลาง พบปญหาอยูในระดับ
นอย พบความตองการอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหรวมกับแบบสอบถามปลายเปดแลว ซึ่งตองการใหใชการสื่อสารทาง
Internet มากขึ้น และพัฒนาใหมีการสื่อสารทางเครือขายมากขึ้น ดังนั้น งานสารสนเทศควรศึกษาและรวบรวมขอมูลเสนอตอ
ผูบริหารเพื่อปรับปรุงระบบเครือขายและการสื่อสารใหทันสมัย ปลอดภัยและเหมาะสมกับธุรกิจขององคกร
1.5 ดานบุคลากร พบวา ระดับสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
วิเคราะหรวมกับแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งตองการใหมีการฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น งานสารสนเทศควร
รวมกับสวนงานพัฒนาบุคลากร เพื่อกําหนดแผนการและหลักสูตรการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทั่วถึง โดยเริ่มจาก
การฝกอบรมภายใน ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในการใชงานแตละอยางเปนวิทยากรฝกอบรม
บุคลากรที่มีลักษณะงานเดียวกัน นําเสนอการจัดสงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสวนหนึ่งไปฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก
เพื่อนําความรูใหม ๆ ที่ไดมาถายทอดใหกับเพื่อนรวมงาน เพื่อนํามาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานอยาง
ตอเนื่อง
1.6 ดานคูมือการปฏิบัติงาน พบวา ระดับสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการอยูในระดับปานกลาง
เมื่อวิเคราะหรวมกับแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งตองการใหมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหทันสมัย ครอบคลุมทุกหนาที่งาน
ดังนั้น ฝายทรัพยากรบุคคลควรรวมในการวางแผนเพื่อกําหนดใหมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหครบทุกหนาที่งาน และ
ปรับปรุงคูมือที่มีอยูแลวใหทันสมัย นอกจากนี้งานสารสนเทศตองศึกษาและนําเสนอการพัฒนามาใชระบบหองสมุด
อิเล็คทรอนิกส (E-Learning)
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการศึกษาวิธีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูเดิม ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเปนขอมูลสําหรับ
การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
2.2 ศึกษาความตองการอบรมและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรูความสามารถ ตอบสนอง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ปฏิบัติงานแตกตางกัน รวมทั้งประเมินโครงการหรือหลักสูตรการ
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บทคัดยอ
การศึกษาการปรับปรุงขบวนการผลิตในการเชื่อมเม็ดมีดติดกับเพชร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความเปนไปได
ในเชิงเศรษฐศาสตรในการลงทุนเครื่องเชื่อมสุญญากาศ (High Vacuum Brazing Machine)กรณีศึกษา บริษัท เจเคพริซิซั่น
จํากัด เพื่อผลิตเม็ดมีดติดเพชร(Diamond Insert) ที่มีคุณภาพและลดตนทุนในขบวนการผลิต โดยทําการทดลองเก็บขอมูล
ตนทุนระหวางขบวนการผลิตเม็ดมีดติดกับเพชรวิธเี ดิมและขบวนการผลิตที่ใชเครื่องเชื่อมสุญญากาศ (High Vacuum Brazing
Machine)โดยกําหนดใหโครงการนี้มีอายุโครงการ 10 ป สิ้นสุดวงจรชีวิตของเครื่องจักรตามหลักบัญชีของบริษัท ซึ่งสามารถ
สรุปไดวาโครงการ การลงทุนเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum Brazing Machine) มีความคุมคาการลงทุน โดยการ
เปรียบเทียบตนทุนการผลิตของวิธีปจจุบันและวิธีใหมโดยใชเครื่องเชื่อมสุญญากาศ (High Vacuum Brazing Machine)พบวา
ตนทุนการผลิตเมื่อใชเครื่องเครื่องเชื่อมสุญญากาศ (High Vacuum Brazing Machine)ลดลง 31 บาท/ชิ้น ขั้นตอนการผลิต
ลดลง 2 ขั้นตอน และผลผลิตดวยวิธีใหมเพิ่มขึ้นเปน 72,413ชิ้น/ป ซึ่งเมื่อวิเคราะหความคุมทุนทางเศรษฐศาสตรพบว ามูลค
าเทียบเทาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) อัตราผลตอบแทนของโครงการ(Internal
rate of Return) ซึ่งผลการศึกษาพบวาระยะเวลาคืนทุนใชเวลา 32 วันมูลคาเทียบปจจุบันสุทธิเทากับ443,902,559บาท
อัต ราผลตอบแทนของโครงการมีค าเปน 3,172% สรุ ปไดวาโครงการการศึกษาความเป นไปได ในการลงทุ นเครื่ องเชื่ อม
สูญญากาศ(High Vacuum Brazing Machine)มีความเหมาะสมในการลงทุน

คําสําคัญ: “ความคุมคาในการลงทุน” ; “การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร”, “เม็ดมีดติดกับเพชร”

1328

Improved Manufacturing Processes in Brazing with Polycrystalline Diamond
(PCD) Insert
Sakol Kessuwan1, NatworapolRuchsiriwatcharabul1,Prapaphorn ployyod2Suwat
Paengteerasukkamai2
1

Sustainable Industrial Management Engineering
Sustainable Innovation Engineering Technology
Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology PhraNakhon
1381 inhabitants Road 1 Bang Sue, Bangkok 10800.
Email : sakol1jkp@gmail.com
2

Abstract
Improving educational process in connection with diamond inserts. The objective was to study the
possible economic investment welding vacuum (High Vacuum Brazing Machine) Case Study JK Precision
Seasons Ltd. to produce inserts with diamonds (Diamond Insert) and quality. reduce the cost of
production The experiment storage costs during the production process inserts with diamond original
method and process used welding machines, vacuum (High Vacuum Brazing Machine) by the project
matures in 10 years, the life cycle of the equipment by the company's accounts. it can be concluded that
the project Investment welding machines, vacuum (High Vacuum Brazing Machine) is worth the
investment. By comparison, the production cost of current methods and using new welding machines,
vacuum (High Vacuum Brazing Machine) found that the cost of production when using welding machines,
vacuum (High Vacuum Brazing Machine), down 31 baht / piece, the production process. down two steps
and increased productivity in a new way. 72,413 pieces / year When analyzing the cost of Economics
found that the value  equivalent  contaminated current net (Net Present Value) Payback period (Payback
Period) rate of return of the Project (Internal rate of Return), which take effect. the study found that  the
payback period of the a 32 day value  the previous year current net  Baht 443,902,559 Baht rate of return
of the project is the of 3172% summarized the value. theproject studies the possible invest welding
vacuum (High vacuum Brazing machine) is suitable for investment.
Keywords:"worth the investment"; "Economic Analysis"“Diamond Insert”
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บทนํา
อุ ต สาหกรรมการแปรรู ป โลหะ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ อุ ต สาหกรรมในกลุ ม อื่ น ๆ เช น อุ ต สาหกรรมผลิ ต ยานยนต
ผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตนจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อใหตนทุนการผลิตต่ําลงใหสามารถ
เผชิญกับสภาวะการแขงขันที่เขมขนขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการผลิตเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล ซึ่งไม เพียงพอตอ
การแขงขันทั้งดานคุณภาพของผลิตภัณฑและดานของเวลาที่ใชในกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตใหสูงขึ้น
และเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงและโอกาสในการทําธุรกิจใหสามารถแขงขัน ทําใหปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ในการศึกษานี้จึงใหความสําคัญกับธุรกิจการเชื่อมเม็ดมีดติดเพชร (Brazing Diamond Insert)ใหมีความสามารถในการผลิต
เครื่องมือ (Cutting Tool) ไดเปนอยางดีและมีศั กยภาพในการที่จะขยายกําลังการผลิตตามปริมาณของลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้ น
เพื่อใหลูกคาไดสินคาที่มีคุณภาพ และการสงมอบที่ถูกตองรวดเร็ว
ดังนั้น การมีเครื่องเชื่อมที่มีประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงขึ้นจะสงผลตอการผลิตและมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ลดตนทุนคาใชจายในการขบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังเพิ่มการตอบสนองตอความตองการของลูกคาและสรางความพึงพอใจ
ในตัวเครื่ องมื อตัด เฉือนโลหะมากที่ สุ ด ดั งนั้ น การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในขบวนการผลิต และการลดขั้ นตอน การลดตนทุ น
คาใชจายจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับอุตสาหกรรมหรือกิจการที่ประกอบกิจการเชื่อมเม็ดมีดติดเพชร (Brazing Diamond Insert)
(ภาพที่ 1) ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาหาความเปนไปไดในเชิงเศรษฐศาสตรในการลงทุนเครื่องเชื่อมสูญญากาศ(High Vacuum
Brazing Machine ZT-180) (ภาพที่ 2)เพื่อลดตนทุนคาใชจายของอุตสาหกรรมเชื่อมโลหะขึ้น

ภาพที่ 1เม็ดมีดติดเพชร (Diamond Insert)
ที่มา: บริษัท เจเคพรีซิชั่น จํากัด, 2559

ภาพที่ 2 ภาพแสดงเครื่อง (High Vacuum Brazing Machine ZT-180)
ที่มา: บริษัท เจเคพรีซิชั่น จํากัด, 2559
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาหาความเปนไปไดในเชิงเศรษฐศาสตรในการลงทุนเครื่องเชื่อมสูญญากาศ(High Vacuum Brazing
Machine ZT-180)
ระเบียบวิธีวิจัย
การดําเนินงานศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใชบริษัท เจเคพริซิชั่น จํากัด เปนกรณีศึกษา โดยมีสมมติฐานในการวิจัย คือ การ
ลงทุนเครื่อง High Vacuum Brazing Machine ZT-180ทําใหตนทุนการเชื่อมเม็ดมีดติดเพรชลดลงและเหมาะสมแกการ
ลงทุน โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1. ศึกษา ทบทวน และรวบรวมขอมูลดานเกี่ ยวกับงานเชื่ อมเม็ดมีดติดกั บเพชร ทั้งภายในและตางประเทศ โดย
ขอมูลประกอบดวย ตนคาวัตถุดิบ คาไฟฟา คาซอมบํารุงและตนทุนแรงงาน
2. วิเคราะหความคุมคาตอการลงทุนซื้อเครื่อง High Vacuum Brazing Machine ZT-180
3. ทดลองและและเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนการเชื่อมเม็ดมีดติดกับเพชรดวยวิธีการปจจุบัน เปรียบเทียบกับตนทุน
ดวยเครื่อง High Vacuum Brazing Machine ZT-180ดวยการวิเคราะหความไวเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรมโดยประกอบดวย
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3.1 วิเคราะหตนทุนคาวัตถุดิบดวยการเปรียบเทียบราคาและปริมาณของวัตุดิบ
3.2 วิเคราะหตนทุนคาไฟฟาจาก Kw ของคูมือของ Induction Heater SP - 25 STMachine การคํานวณจะใชกําลังไฟฟา
(Kw) ของชิ้นสวนตาง ๆ ที่เปนเครื่องมือทางไฟฟา คูณกับจํานวณชั่วโมงการใชงานตามสูตรดังตอไปนี้
3.3 วิเคราะหตนทุนคาแรงงานเปรียบเทียบระหวางวิธีปจจุบันกับวิธีที่ลงทุนดวยเครื่องHigh Vacuum Brazing
Machine ZT-180
4. ศึกษาและเปรียบเทียบขั้นตอนการผลิตปจจุบันและการลงทุนดวยเครื่อง High Vacuum Brazing Machine
ZT-180
5. วิเคราะหความคุมคาตอการลงทุนปรับปรุงขบวนการผลิตเม็ดมีดติดกับเพชรดวยเครื่อง High Vacuum Brazing
Machine ZT-180
6. สรุปผลการวิจัยความเ)นไปไดในเชิงเศรษฐศาสตรในการลงทุนชื้อเครื่อง High Vacuum Brazing Machine ZT180
ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยไดดังนี้
ศึกษาสภาพปจจุบันบริษัท

ตนทุน(วิธีการปจจุบัน)
1. คาวัตถุดิบ
2. คาไฟฟา
3.คาซอมบํารุง
4. ตนทุนแรงงาน

ตนทุน (เครื่องใหม)
1.คาวัตถุดิบ
2.คาไฟฟา
3.คาซอมบํารุง
4. ตนทุนแรงงาน

เปรียบเทียบโครงการเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรม
วิเคราะหความไวเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Sensitivity Analysis)

ยอมรับการลงทุน

เลือกวิธีปจจุบัน

เลือกเครื่องใหม

สรุปผล

ผลการวิจัย
จากกระบวนการวิจัย พบวา การลงทุนดวยเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum Brazing Machine) นั้ นมีการ
วิเ คราะห แ ละเปรี ย บผลการวิจัย ด านกระบวนการผลิ ต ต นทุ นค าวัต ถุ ดิ บ ต นทุ นคาไฟฟ า ต นทุ นค าซ อมบํ ารุ ง แล ะ นทุ น
คาแรงงาน โดยมีผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการวิเคราะหการซื้อเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum Brazing Machine)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการซื้อเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum Brazing Machine)
รายการ

การเปรียบตนทุนคาวัตถุดิบ (บาท)
คาใชจายในการซอมบํารุง (บาทตอป)

การผลิตดวยวิธีปจจุบัน
198
6,000
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เครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum Brazing
Machine)
191.15
3,000

ยอดผลิต (ชิ้น)/ป
ขั้นตอนการผลิต (ขั้นตอน)

18,432
8

90,485
6

ผลการวิเคราะหการซื้อเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum Brazing Machine) สมควรลงทุน เนื่องจากมีขั้นตอนการผลิต
นอยลงและลดตนทุนคาวัตถุดิบ คาซอมบํารุง มีประสิทธิภาพในการเพิ่มกําลังการผลิตมากกวาวิธีปจจุบัน
2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการผลิตดวยวิธีปจจุบันและการใช เครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum Brazing
Machine)
กระบวนกาผลิตในปจจุบันมี 8 ขั้นตอน แตเมื่อมีการลงทุนดวยเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum Brazing
Machine) พบวากระบวนการผลิตเหลือ 6 ขั้นตอน รายละเอียดดังภาพที่ 3
O
O
O
O
O
O
∇

ขั้นตอนการผลิตปจจุบัน
1. ตัดแผนประสาน
2. ประกอบเม็ดมีด
3.ทําความสะอาดเม็ดมีด
4. ผสมฟลั๊ก
5. Induction Brazing
6. Finishing Insert
7. Inspection
8. Store

ขั้นตอนการผลิตดวยเครื่องสูญญากาศ(High
Vacuum Brazing Machine)
O
1.ทําความสะอาดเม็ดมีด
O
2. ประกอบเม็ดมีด
O
3. อบเมดมีด
O
4. High Vacuum Brazing
5. Inspection
6. Store
∇

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบขั้นตอนกระบวนการผลิตปจจุบันและการลงทุนดวยเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum Brazing
Machine)
3. ผลการเปรียบเทียบตนทุนคาวัตถุดิบ
ดําเนินการเปรียบเทียบตนทุนคาวัตถุดิบระหวางกระบวนกรผลิตปจจุบันและเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum
Brazing Machine) พบวา ตนทุนวัตถุดิบจะใชวัตถุดิบชนิดเดียวกัน เนื่องจากกระบวนการเชื่อม Insert ใหไดคุณภาพตามที่
ลูกคาตองการ มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองสั่งซื้อและนําเขาจากตางประเทศ รายละเอียดการเปรียบเทียบดังตารางที่ 1
ตารางที2่ ผลการเปรียบเทียบวัตถุดิบในกระบวนการผลิตปจจุบันและการเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum Brazing
Machine)
รายการ

การเปรียบตนทุนคาวัตถุดิบ (บาท)
การผลิตดวยวิธีปจจุบัน
เครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum

Body Carbide
PCD
ผง Brazing
แผนเงิน+ผงฟลั๊ก

60
130

ไมใช
8
198

รวม

Brazing Machine)
60
130
1.15

ไมใช

191.15

ที่มา: บริษัท เจเคพริซิชั่น จํากัด
จากตารางจะพบวาตนทุนคาวัตถุดิบลดลงและมีการเปลี่ยนรายการวัตถุดิบจาก แผนเงินและผงฟลั๊กเปนผง Brazing
เนื่องจากการผลิตวิธีปจจุบันใชแผนเงินในการเชื่อมตองตัดแผนเงินใหใหญกวาพื้นที่ที่จะเชื่อมทําใหเกิดการสูญเสียมากกวาการ
ใชผงฟลกซึ่งผงฟลั๊กจะสามารถทาบริเวณที่จะเชื่อมจะสามารถควบคุมปริมาณการใชไดดีกวาทําใหลดการสูญเสียของผงฟลั๊ก
และผลิตไดเร็วและมีคุณภาพดีกวาทําใหตนทุนวัตถุดิบลดลง
4. ผลการเปรีย บเทียบตนทุนคาไฟฟ าของกระบวนการผลิตด วยวิธีป จจุบันและการใช เ ครื่องเชื่อมสู ญญากาศ (High
Vacuum Brazing Machine)
กระบวนการผลิ ต เครื่ องมื อและผลิ ต ภั ณฑ ที่ มี ค วามแข็ ง และเที่ ย งตรงสู ง เพื่ อ ตั ด เฉื อนโลหะ(Tooling) ต อ งใช
เครื่องจักร โดยในป จจุบันใชInduction Heater SP - 25 STMachineกําลังไฟฟา 3Kw เปรียบเทียบกับ เครื่องเชื่อม
สูญญากาศ (High Vacuum Brazing Machine) กําลังไฟฟา 16 Kw โดยการคํานวณจะใชกําลังไฟฟา (Kw) ของชิ้นสวนตาง
ๆ ที่เปนเครื่องมือทางไฟฟา คูณกับจํานวณชั่วโมงการใชงานตามสูตรดังตอไปนี้
จํานวนหนวย =

ใชกําลังไฟฟา (Kw) ของเครื่องใชไฟฟา
1000
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จํานวนชั่วโมงการใชงาน

ซึ่งกระบวนการผลิตนี้มีการทํางาน 1กะ กะละ 8 ชม รายละเอียดผลการเปรียบเทียบการคํานวณตนทุนคาไฟฟาดังตารางที่ 2
ตารางที่3การเปรียบเทียบการคํานวณคาไฟฟา
รายการ
คาไฟฟาฐาน (หนวยละ 2.6506×Kw×เวลาทํางาน)
คา FT (หนวยละ 0.69×Kw×เวลาทํางาน)
VAT 7%
รวมรายเดือน
รวมรายป

เปรียบเทียบตนทุนคาไฟฟา (บาท/เดือน))
กระบวนการผลิตปจจุบัน
การใชเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High
Vacuum Brazing Machine)
(Induction Heater SP - 25 ST
Machine) กําลังการไฟฟา 3 Kw
กําลังไฟฟา 16Kw
1,526
8,142
397
2,119
134
718
2,057
10,979
24,684 บาทตอป
131,748 บาทตอป

จากตารางจะพบวา ตนทุนคาไฟฟาที่เกิดขึ้นกระบวนการผลิตที่ใชเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum Brazing
Machine) มีตนทุนคาไฟฟาสูงกวาการผลิตในปจจุบันเนื่องจากมีกําลังไฟฟาที่มากกวาแตสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดมากกวา
5. ผลการเปรียบเทียบตนทุนคาซอมบํารุงของกระบวนการผลิตดวยวิธีปจจุบันและการใชเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High
Vacuum Brazing Machine)
ตนทุนการบํารุงรักษาเครื่องจักรพิจารณาจากระยะเวลาการผลิต เมื่อถึง เวลาที่กําหนดตองทําการเปลี่ย นทอน้ํา
ฟ ว ส อุ ป กรณ ต า ง ๆ ของเครื่ อ งจั ก ร ซึ่งเปนคาใชจายเกิดขึ้นรายป รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 4ผลการเปรียบเทียบคาใชจายในการซอมบํารุง
รายการ

ทอน้ํา
ฟวส
อื่นๆ
Contract
รวม

คาใชจายในการซอมบํารุง (บาทตอป)
กระบวนการผลิตปจจุบัน
การใชเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum
(Induction Heater SP - 25 ST Machine)
Brazing Machine)
1,000
ไมมี
4,000
ไมมี
1,000
2,000
ไมมี
1,000
6,000
3,000

จากการเปรียบเทียบคาใชจายในการซอมบํารุงพบวา การใชเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum Brazing Machine)
มีตนทุนการซอมบํารุงนอยกวา เนื่องจากชิ้นสวนในการซอมบํารุงมีนอยทําใหตนทุนคาใชจายในการการซอมบํารุงลดลง
6. ผลการเปรียบเทียบตนทุนคาแรงงานของกระบวนการผลิตดวยวิธีปจจุบันและการใช เครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High
Vacuum Brazing Machine)
การศึ กษาคาแรงงานของพนั กงานปจจุบันจํานวน 3คน ซึ่ งสามารถสรุป คาใชจายคาแรงงานพนักงานช างเทคนิ ค
ประกอบดวย
- คาแรงงานตอเดือน เทากับ 10,000 บาทตอคน
- คาสวัสดิการตอวัน เทากับ 50 บาทตอวัน
ดังนั้นคิดเปนคาแรงงานทั้งสิ้นเมื่อพนักงานมีทั้งหมด 3คน และทํางาน 24 วันตอเดือนจะไดเทากับ (10,000×3) +
(50×3×24) = 30,000×12= 360,000บาทตอปบวกกับคาสวัสดิการตอคน(บาท)รายละเอียดการเปรียบเทียบดังตารางที่ 4
และตารางที่ 5
ตารางที5่ ตนทุนคาแรงงานโดยใชกรรมวิธีการผลิตเดิม
ป พ.ศ
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566

คาแรงงานตอคน (บาท)
360000
378,000
396,900
416,745
437,582
459,461
482,434
506,556

คาสวัสดิการตอคน(บาท
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
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ตนทุนแรงงานแตละป
363600
381,600
400,500
420,345
441,182
463,061
486,034
510,156

2567
2568

531,884
558,478

3,600
3,600

535,484
562,078

ตารางที่ 6ตนทุนคาแรงงานโดยใชเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum Brazing Machine)
ป พ.ศ
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568

คาแรงงานตอคน (บาท)
120,000
126,000
132,300
138,915
145,861
153,154
160,811
168,852
177,295
186,159

คาสวัสดิการตอคน(บาท
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

ตนทุนแรงงานแตละป
121,200
127,200
133,500
140,115
147,061
154,354
162,011
170,052
178,495
187,359

จากตารางจะพบวา เมื่อเปรียบเทียบตนทุนคาแรงงานระหวางการผลิตปจจุบันกับตนทุนแรงงานที่ใช เครื่องเชื่อม
สูญญากาศ (High Vacuum Brazing Machine) พบวา ในระยะยาวตนทุนแรงงานของการใชเครื่องเครื่องเชื่อมสูญญากาศ
(High Vacuum Brazing Machine) จะมีตนทุนนอยลง
7. การวิเคราะหความคุมคาตอการลงทุน
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา การลงทุนซื้อเครื่องHigh Vacuum Brazing Machine ZT-180 มีความคุมคาในการ
ลงทุน
7.1 มูลคาปจจุบัน (Net present หรือ NPV) ผลตางของมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิแตละปตลอดอายุของ
โครงการกับเงินสดจายลงทุน ณ. อัตราคาลงทุน (Cost of capital)
NPV =
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับ – มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจาย
NPV =
B–C
7.2 อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal rate of return หรือ IRR) เปนการคํานวณหาอัตราสวนลดหรือ
อัตราดอกเบี้ยที่ทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุของโครงการเทากับเงินสดจายลงทุน
n

PV = 
t 1

Bt C

t

(1  K ) t

7.3 ระยะเวลาคืนทุน (Payback period)

คือระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับสุทธิเทากับเงินสดจายลงทุนของโครงการ หรือระยะเวลาที่ผลตอบแทนจากการดําเนิน
โครงการเทากับเงินลงทุนของโครงการ วิธีนี้นิยมใชมาก ในทางธุรกิจ
ระยะเวลาคืนทุน =
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหการลงทุน

เงินสดจายลงทุน
กระแสเงิสดรับสุทธิรายป

การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (PB)
ผลการตัดสินใจ

ผลการวิเคราะหโครงการ
443,902,559บาท
3,172 %
32 วัน
ลงทุน

สรุปและอภิปรายผล
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เมื่อพิจารณาตนทุนทั้งหมดระหวางขบวนการผลิตปจจุบันและการผลิตโดยใชเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum
Brazing Machine) รายละเอียดดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7
ตารางที่ 8ตนทุนรวมวิธีการปจจุบัน
ป พ.ศ

2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568

ยอดผลิต (ชิ้น)

18,432
18,432
18,432
18,432
18,432
18,432
18,432
18,432
18,432
18,432

ตนทุน (บาท)

ตนทุน
วัตถุดิบ
3,649,536
3,649,536
3,649,536
3,649,536
3,649,536
3,649,536
3,649,536
3,649,536
3,649,536
3,649,536

ตนทุน
คาไฟฟา
24,684
24,684
24,684
24,684
24,684
24,684
24,684
24,684
24,684
24,684

ตนทุนคาซอม
บํารุง
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000

ตนทุนคา
แรงงาน
363,600
381,600
400,500
420,345
441,182
463,061
486,034
510,156
535,484
562,078

ตนทุนรวม
ตอป
4,074,252
4,092,252
4,111,152
4,130,997
4,151,834
4,173,713
4,196,686
4,220,808
4,246,136
4,272,730

ตารางที9่ ตนทุนรวมวิธีการผลิตดวยเครื่อง High Vacuum Brazing Machine ZT-180
ป

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ยอดผลิต
(ชิ้น)

90,845
90,845
90,845
90,845
90,845
90,845
90,845
90,845
90,845
90,845

ตนทุน (บาท)

ตนทุน
วัตถุดิบ

ตนทุน
คาไฟฟา

ตนทุนคา
ซอมบํารุง

ตนทุน
คาแรงงาน

17,365,021
17,365,021
17,365,021
17,365,021
17,365,021
17,365,021
17,365,021
17,365,021
17,365,021
17,365,021

131,748
131,748
131,748
131,748
131,748
131,748
131,748
131,748
131,748
131,748

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

121,200
127,200
133,500
140,115
147,061
154,354
162,011
170,052
178,495
187,359

ราคา
เครื่องจักร
2,594,500

ตนทุนรวม
2,594,500
17,711,814
17,717,814
17,724,114
17,730,729
17,737,675
17,744,968
17,752,625
17,760,666
17,769,109
17,777,973

ผูวิจัยไดทําการวิจัยนี้เพื่อวัตถุประสงค ศึกษาหาความเปนไปไดในการลงทุนเครื่องเชื่อมสูญญากาศ(High Vacuum
Brazing Machine)ราคา 2,594,500 บาทโดยวิเคราะหตามหลักการเศรษฐศาสตรวิศวกรรม เชน เวลาในการผลิตตอชิ้น คา
วัตถุดิบ คาผอนเครื่องจักร คาซอมบํารุงรักษา คาจางแรงงาน ไฟฟาเครื่องจักร พิจารณาในการลงทุนเครื่องเชื่อมสูญญากาศ
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(High Vacuum Brazing Machine)โดยกําหนดใหโครงการนี้มีอายุโครงการ 10 ป สิ้นสุดวงจรชีวิตของเครื่องจักรตามหลัก
บัญชีของบริษัทซึ่งสรุปไดวาโครงการ การลงทุนเครื่องเชื่อมสูญญากาศ (High Vacuum Brazing Machine) มีความคุมคาการ
ลงทุน รายละเอียดดังตารางที่ 8
ตารางที่10ผลการวิเคราะหการลงทุนการโดยเปรียบเทียบขบวนการผลิตวิธีปจจุบันกับขบวนการผลิตวิธีใหม
ผลการวิจัยการเปรียบเทียบขบวนการผลิตวิธีปจจุบันกับ
ขบวนการผลิตวิธีใหม

วิธีปจจุบัน

1. การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตของวิธีปจจุบันและวิธี
226 บาท/ชิ้น
ใหม
2. การเปรียบเทียบขั้นตอนการผลิตระหวางปจจุบันและวิธี 8 ขั้นตอน
ใหม
3. เปรียบเทียบผลผลิตดวยวิธีใหมและวิธีเกา
18,432 ชิ้น/ป

วิธีใหม

ผลตาง

เกณฑการ
ยอมรับ

195บาท/ชิ้น

31 บาท

นาลงทุน

6 ขั้นตอน

2 ขั้นตอน

นาลงทุน

90,845ชิ้น/ป

72,413ชี้น/ป

นาลงทุน

ขอเสนอแนะ
1. จากการวิจัยพบวา โครงการนี้ที่ไดทําการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรนั้นจะไดผลใกลเคียงกับความเปนจริงมากนอย
เพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับการพยากรณความตองการของลูกคาในอนาคตวามีความแมนยํามากนอยเพียงใด
2. ในอนาคตบริษัทอาจจะมีความตองการของลูกคาเพิ่มขึ้นหรือมีการขยายกระบวนการผลิตใหมดังนั้นการลงทุนจะตองมี
การศึกษาขอมูล ตัวแปร คาใชจายตางๆเพิ่มเติม ผลของการวิจัยจะไดผลใกลเคียงกับความเปนจริงและมีความแมนยํามาก
ยิ่งขึ้นและใชเปนขอมูลในการลงทุนไดในอนาคต
3. ในการวิเคราะหการลงทุนเชิงเศรษฐศาสตรอาจจะใชหลักการทางเศรษฐศาสตรหลายวิธีเพื่อชวยในการตัดสินใจ เชน
การวิเคราะหความไวอาจจะตองศึกษาตัวแปรมากกวานี้การวิเคราะหการตัดสินใจภายใตความเสี่ยงของสถานการณในอนาคต
อาจมีผลกระทบเปนตน
เอกสารอางอิง
นางสาวณั ฐนั นท สุวรรณชะนะ. (2554), การศึ กษาความเป นไปไดใ นการใชเ ครื่ องเชื่ อมอั ตโนมั ติ แทนการเชื่อมด วยคน.
กรณี ศึกษาโรงงานผลิตคอยล เย็นสําหรับ รถยนต สารนิพ นธ วิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ
นางสาวนันทธีมา จารุชั ยเกีย รติกุล. (2554), การศึ กษาความเป นไปไดท างเศรษฐศาสตรวิศวกรรม กรณี ศึกษาการย าย
กระบวนการผลิตตัวเชื่อมตอสายไฟในรถยนต. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ธนพล นนทชิต. (2550), การศึ กษาความเปนไปไดในการลงทุนซื้อเครื่องจั กรอัตโนมัติเพื่อผลิตชิ้นสวนเครื่องปรับอากาศ
กรณีศึกษา หางหุนสวนจํากัด ทีโอดีเอ็นจิเนียริ่ง. สารนิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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หวงโซคุณคาของผลิตภัณฑขาวอินทรีย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ศักดิ์นรินทร แกนกลา, จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ, ชัยยศ สัมฤทธ์สกุล, มาณวิน สงเคราะห์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ
Email:Saknarin.rae.mju@gmail.com

บทคัดยอ
ขาวเปนสินคาสรางรายไดจากการสงออก เกษตรกรจึงใหความสําคัญตอปริมาณผลผลิตขาวโดยการใชสารเคมีในการ
เพาะปลูกเมื่อนํามาใชในระยะยาวจะสงผลเสียตอสิ่งแวดลอมตัวเกษตรกรและตนทุนที่สูงขึ้น ในปจจุบันจึงไดมีการทําเกษตร
แบบอินทรีย เพื่อชวยลดมลพิษและตนทุนในการเพาะปลูกตามที่โครงการเมืองเกษตรสีเขียวเปนโครงการที่จะพัฒนาศักยภาพ
ดานการเกษตรที่ตอบสนองยุทธศาสตรของประเทศ และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหมป2558-256 ที่จะเปนเมืองแหงเกษตร
ปลอดภัยโดยจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดหนึ่งในโครงการ ในอําเภอแมแตงมีกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรียจํานวน 2 กลุมแต
ทั้งนี้ยังพบปญหาดานการดําเนินงานตามมาตรฐานเกษตรอินทรียผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาหวงโซคุณคาของผลิตภัณฑขาว
อินทรียโดยมีวัตถุประสงคคือ ศึกษาหวงโซคุณคาผลิตภัณฑขาวอินทรีย และศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นของผลิต ภัณฑขาวอินทรีย
ตามแนวคิดของหวงโซคุณคาของ Michael E. porter โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
และใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางในการเก็บขอมูลเกษตรกรทั้งสองกลุมและนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงเนื้อหาตามแนวคิด
ของหวงโซคุณคา ผลการวิจัยพบวาเกษตรที่ไมไดเก็บเมล็ดพันธุขาวจะมีตนทุนในการจัดซื้อ และแคลนแรงงานในภาคการผลิต
การเก็บเกี่ยวใชระยะเวลาที่ชาและมีชองทางการจัดจําหนายเพียงชองทางเดียวจากผลการวิจัยผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางโดย
เกษตรกรควรจะแบงเก็บพันธุขาวไวเพื่อลดตนทุนการจัดซื้อ รวมทั้งการผลิตและการเก็บเกี่ยวควรจะมีการรวมกลุมกันเพื่อให
เกิด การแลกเปลี่ย นทั้ งวัต ถุดิ บ แรงงาน องค ความรู เทคโนโลยีใ นการเกษตรและเพิ่ม ชองทางในการจั ดจําหน ายสื่ อสั งคม
ออนไลนและประชาสัมพันธการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร
คําสําคัญ:ขาวอินทรีย, เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรียอ ําเภอแมแตง, หวงโซคุณคาของผลิตภัณฑขาวอินทรีย
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Value chain of Organic Rice Product, Maetang District,Chiangmai
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Email:Saknarin.rae.mju@gmail.com

Abstract
Rice is an export product that generates incomes for the country. Thai local farmers have focused
on producing more volume of rice by using to chemical inputs during the production. When the farmers
using chemical inputs for a long period of time, it is not only increase cost of production, but also affect
on the environment and farmers ‘health. Presently, organic farming is a method reducing pollution and
lower cost of production,According to‘Green Agriculture City Project’ to develop agriculture in accordance
with the national strategy. Chiang Mai is among the provinces that participate in this project. In the current
provincial development plan (2558 – 2561), Chiang Mai positions itself to be ‘Northern Food Valley’
(safety food). In Mae Tang district, there are two organic rice farmer groups and both of them are
struggling in complying their practices with organic standard. This research has studied a value chain of
organic rice productin Mae Tang in order to identify its current problems and obstacles. This research
applied quantitative methods of data collection, particularly non-participatory observation and selfadministered questionnaires. This study included content analysis conducted under value chain concept.
Findings showedthat farmers have production costs in supplying such as seeds.In the production process,
the lack of agricultural workershad found for a long time. Distribution channel was foundonly one
channel. To solve the problem, the farmers should stock up paddy seeds for use next planting. For the
production process and harvest, the farmers form a group for in exchangematerials, labors, knowledge,
agricultural technologyand added channels of social media
Keyword: organic rice, Mae Tang farmer group, value chainof organic rice product
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บทนํา
สินคาทางการเกษตรเปนสินคาสงออกหลักอยางหนึ่งของประเทศไทยที่สรางรายไดใหกับประเทศจากการสงออกโดย
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจสงออกที่สําคัญอีกอยางหนึ่งทีอ่ ยูในกลุมของสินคาทางการเกษตรจากตารางที่ 1 เห็นไดวาตัวเลขยอดการ
ส ง ออกข าวตั้ ง แต ป 2554 มี มู ล ค า 193,842.53 ล านบาท ป 2555 มี มู ล ค า 142,976.24ล า นบาท ป 2556 มี มู ล ค า
133,851.21ลานบาท ป 2557 มีมูลคา 174,852.41 ลานบาท และป 2558 มีมูลคา 155,912.02 ลานบาท เห็นไดวามูลคา
การสงออกขาวของประเทศมีแนวโนมที่ลดลงเรื่อยๆตั้งแตป 2554 – 2556 และเพิ่มขึ้น ในป 2557 และลดลงในป 2558(
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2559)
ตารางที่ 1 ตัวเลขการสงออกขาวไทยตั้งแตป พ.ศ.2554 – พ.ศ.2558
ป
มูลคาการสงออก (หนวย:ลานบาท)
2554193,842.53
2555142,976.24(26.24)
2556133,851.21
(6.38)
2557174,852.4130.63
2558155,912.02(10.83)

สัดสวนการเพิ่ม/ลด

ในสภาวการณของขาวในป2558ที่มีมูลคาลดลงเมื่อเทียบการสงออกขาวของป 2557 แตเกษตรกรยังใหความสําคัญ
ในการปลูกขาวเนื่องจากการทํานาเปนอาชีพหลักของเกษตรกรไทยมาตั้งแตอดีตที่ทําการเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและ
จําหนายเพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัว ซึ่งเกษตรกรสวนใหญใหความสําคัญตอการผลิตขาวเพื่อใหไดผลผลิตในปริมาณที่มาก
ซึ่งการปลูกขาวแบบทั่วไปของเกษตรกรจะมีการใชสารเคมีรวมกับการปลูกขาวอาทิ ปุยเคมี สารเคมีควบคุมการเจริญเติบโต
สารเคมีกําจัดศัตรู พืชและยาฆาแมลงในขั้นตอนกระบวนการตางๆของการปลูกขาวซึ่งสารเคมีเหลานี้เมื่อใชใ นระยะยาวจะ
กอใหเกิดผลเสียต อสุขภาพเกษตรกรผูใชเองเกิดผลเสียตอสภาพแวดล อมดินและน้ําเกิด สารเคมีตกคางในขาวและยังสงผล
กอใหเกิดตนทุนที่สูงขึ้นจากการซื้อสารเคมีเพื่อใชในการเกษตร
ปจจุบันไดมีการทําการเกษตรแบบอินทรียที่เนนการทําการเกษตรแบบไมพึ่งพาสารเคมีใชวัสดุจากธรรมชาติทดแทน
การใชสารเคมีเปนการชวยลดสารพิษที่ตกคางแกเกษตรกรสารตกคางในดินและน้ําทั้งยังเปนการลดตนทุนในการทําการเกษตร
ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นซึ่งสินคาเกษตรอินทรียนั้นมีราคาที่สูงกวาสินคาโดยทั่วไปขาวอินทรียเปนระบบการผลิตขาวที่ไม
ใชสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเชน ปุยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกําจั ดวัชพืช สารปองกันกําจัดโรค
แมลงและศัตรูขาวตลอดจนสารเคมีที่ใชรมเพื่อปองกันกําจัดแมลงศัตรูขาวในโรงเก็บ จากการสํารวจขอมูลโดยมูลนิธิสายใย
แผนดิน จากตารางที่ 2 เห็นไดวาพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรียในประเทศไทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ลดลง
จาก 219,309.66ไรในป2554 เหลือ 205,385.81ไร ในป2555 และเพิ่มขึ้นเปน 213,183.68ไรในป2556 สวนในป 2557
เพิ่มขึ้นเปน 235,523.35ไร และเพิ่มขึ้นเปน 284,918.44ไร ในป 2558ซึ่งเห็นไดวาพื้นที่ที่ไดการรับรองมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องตั้งแตป 2556 เปนตนมาจนถึงป 2558 (มูลนิธิสายใยแผนดิน,2558-2559)
ตารางที่ 2 พื้นที่เกษตรอินทรียของไทยที่ไดการรับรองมาตรฐาน
ป
จํานวนไรที่ไดรับการรับรอง (หนวย:ไร)
สัดสวนการเพิ่ม/ลด
2554
219,309.66
2555
205,385.81(6.35)
2556
213,183.683.79
2557
235,523.35
10.48
2558
284,918.44
20.97
จากพื้ นที่ เ กษตรอิ นทรีย ข องไทยที่ไ ดรั บ การรั บ รองเพิ่ มมากขึ้นนั้ นสอดคลองกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสัง คม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ในวิสัยทัศนและยุทธศาสตรในการพัฒนาในตอนหนึ่งที่วา “อยูในสภาพแวดลอม ที่ดี
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เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน”(แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11) จากวิสัยทัศนและยุทธศาสตรนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทําโครงการเมือง
เกษตรสีเขียว(Green Agriculture City)ที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศเพื่อสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนประสบการณใน
แตละพื้นที่คือ พัฒนาพื้นที่ พัฒนาสินคา และพัฒนาคนอยางบูรณการครบทุกภาคสวนหัวใจสําคัญของการพัฒนาเมืองเกษตรสี
เขียว คือ 1. พัฒนาพื้นที่ใหเปนพื้นที่ปลอดภัยปราศจากมลพิษรบกวนมีการจัดการของเสียอยางเปนระบบ 2. พัฒนาตัวสินคา
ให เ ป นสิ นค าที่ มี คุ ณภาพไดม าตรฐานด านความปลอดภั ย ไม มี ส ารพิ ษตกค างมี การนํ าภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ นมาประยุ กต ใ ช ใ น
กระบวนการผลิต 3. พัฒนาคนใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายสินคาที่มีคุณภาพสามารถทําการผลิต
และอาศัยอยูในพื้นที่ไดอยางยั่งยืน มีการคัดเลือกพื้นที่เปาหมายจากจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความโดดเดนในการผลิตสินคา
เกษตรเปนที่ยอมรับในวงกวางรวม6 จังหวัดโดยจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัด หนึ่งในโครงการฯ (กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ)
จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตแหลงอาหาร พืชผัก ผลไมเมืองหนาวที่โดดเดนของประเทศที่มี
คุณภาพสูงและเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ.2558 – 2561 ในการวางตําแหนง (Positioning)ในการเปน
เมืองแหงเกษตรปลอดภัย (Northern Food Valley) ซึ่งจะตองมีการขับเคลื่อนในทุกภาคสวนทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
(แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม)โดยในจังหวัดเชียงใหมมีกลุมเกษตรอินทรียหลายกลุมในหลายพื้นที่อําเภอ ในพื้นที่อําเภอแมแตง
เปนพื้นที่นํารองตามโครงการเมื่องเกษตรสีเขียว ที่มีกลุมเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบอินทรียหลากหลาย เชนการปลูกผัก
อินทรีย การเลี้ยงปลาอินทรีย และการปลูกขาวอินทรีย โดยในอําเภอแมแตงที่มีกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวที่ไดรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแหงประเทศไทยคือครูประทุม สุริยา ครูบัญชีและสหกรณดีเดน และกลุมเกษตรกรบานดอนเจียง ตําบลสบเปง
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนอีกกลุมหนึ่งที่ไดเริ่มทําการเกษตรอินทรียตั้งแตป 2540 โดยนายอนันต สมจักร เปนแกน
นํากลุมฯ แตทั้งนี้การปลูกขาวอินทรียใ นอําเภอแมแตงยังไมแพรหลายเทาที่ควรและมีความเข็มงวดในการตรวจสอบรับรองวา
เปนขาวอินทรียอยางแทจริงซึ่งไทยไดกําหนดมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียในป 2543 และจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรียประเทศไทย (มกท.) เพื่อเปนองคกรในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานพืชอินทรียโดยมีมาตรฐานหลักการในการ
ปลูกที่เกษตรกรตองมีความรูและความเขาใจในทุกๆขั้ นตอนของการเพาะปลูกแบบอินทรียใหเปนไปตามหลักการมาตรฐาน
ของเกษตรอินทรียแตทั้งนี้เกษตรกรยังประสบปญหาในการปลูกขาวอินทรียในดานการดําเนินงานตามมาตรฐานของเกษตร
อินทรี ย ผูวิจัย จึ งมี ความสนใจวิ เคราะห หวงโซ คุณคาของผลิ ตภั ณฑ ขาวอิ นทรี ย อําเภอแมแ ตง จัง หวั ดเชีย งใหม เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิตขาวอินทรียโ ดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาหวงโซคุณคาของผลิตภัณฑขาวอินทรีย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
2.เพื่อศึกษาปญหาหวงโซคุณคาของผลิตภัณฑขาวอินทรีย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตดานประชากร ศึกษาจากกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
2.ขอบเขตดานพื้นที่ พื้นที่ปลูกขาวอินทรีย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
3.ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาหวงโซคุณคาของขาวอินทรีย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงหวงโซคุณคาของผลิตภัณฑขาวอินทรีย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
2. ทราบถึงปญหาหวงโซคุณคาของผลิตภัณฑขาวอินทรีย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
3. เปนขอมูลใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดใชเพื่อจัดการเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการผลิตขาวอินทรียตอไป
การทบทวนแนวคิดทฤษฏี วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1.หวงโซคุณคา
2.ขาวอินทรีย
3.โครงการเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดเชียงใหม
4.งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1.หวงโซคุณคา
หวงโซคุณคา โซคุณคา (Value Chain)อภิชาประกอบเสง(2555) ไดใหความหมายของหวงโซคุณคาวาเปนแนวคิดที่
ชวยให ธุร กิจ เข าใจถึง บทบาทของแตล ะหนวยปฏิบั ติการว าจะมี สวนชวยเหลื อใหองค กรธุ รกิ จก อ ใหเ กิดคุ ณค าใหแ กลู กค า
อยางไร และเปนการเชื่อมโยงของกิจกรรมตางๆ ซึ่งสรางมูลคาที่เพิ่มขึ้นใหแกองคกรโดยมูลคาที่เพิ่มขึ้นนั้นจะสามารถวัดได
โดยการพิจารณาวาผูบริโภคยินยอมที่จะจายเงินเพื่อซื้อสินคาหรือบริการของบริษัทมากนอยเพียงใดซึ่งได แบงกิจกรรมภายใน
องคกรเปน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก Primary Activities)และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)โดยกิจกรรมทุก
ประเภทมีสวนในการชวยเพิ่มคุณคาใหกับสินคาหรือบริการของบริษัท

ภาพที่ 1 แบบจําลองพื้นฐานของหวงโซคุณคาตามแนวความคิดของของ Michael E. Porter
ที่มา: อภิชาประกอบเสง
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ซึ่งประกอบดวย 5 กิจกรรม เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินงาน
ผลิตสินคาหรือบริการการตลาดและการขนสงสินคาหรือบริการไปยังผูบริโภคซึ่งประกอบดวย
-โลจิสติกสขาเขา (Inbound Logistics)เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําเขาและรับวัตถุดิบการจัดเก็บและการจาย
วัตถุดิบ
-การผลิตและการดําเนินงาน (Operations)เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปจจัยการผลิตทีน่ ําเขามาผาน
กระบวนการขึ้นตอนใหเปนสินคาหรือบริการ
-โลจิสติกสขาออก (Outbound Logistics)เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บรวบรวมสงสินคาและบริการไปยัง
ลูกคา
-การตลาดและการขาย(Marketing and Sales)เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทําใหใหลูกคามีความสนใจซื้อสินคาและ
บริการ
-การบริการ (Services)เปนกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการใหบริการเพื่อเพิ่มคุณคาใหกับสินคารวมถึงการบริการหลัง
การขาย
กิจกรรมสนับสนุน ซึ่งประกอบดวย 4 กิจกรรมที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหกิจกรรมหลักสามารถดําเนินไปได
ประกอบดวยดังนี้
-โครงสรางพื้นฐานองคกร (Firm Infrastructure) ไดแก ระบบบัญชี ระบบการเงินการบริหารจัดการขององคกร
-การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตั้งแตการสรรหาและคัดเลือกประเมินผล การพัฒนาฝกอบรมระบบเงินเดือนคาจางและแรงงาน
-การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development)เปนกิจกรรมเกีย่ วกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยในการเพิ่ม
คุณคาใหสินคาและบริการหรือกระบวนการ
-การจัดซื้อจัดหา(Procurement)เปนกิจกรรมในการจัดซื้อ-จัดหานําเขาเพื่อมาใชในกิจกรรมหลัก
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การวิเคราะหหวงโซคุณคา
การวิเคราะหหวงโซคุณคาตามแนวคิดของ UNIDO(2009)เปนเครื่องมือที่ชวยทําใหเขาใจแนวโนมของอุตสาหกรรม
จากการปจจัยทีน่ ําเขามาสงผลตอการดําเนินงานของอุตสาหกรรมโดยมี ตอนในการวิเคราะหหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมและ
การพัฒนาหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมดังนี้
ขั้นที่ 1 การเลือกและการจัดลําดับความสําคัญของหวงโซคุณคาเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญที่นํามาซึ่งการตัดสินใจที่จะ
พัฒนาหวงโซคุ ณคาขั้ น ที่ 2 การอธิ บายแผนภาพของห วงโซคุณค าเพื่ อทําความเขาใจลํ าดับของกิ จกรรมปจจัยที่ สงผล
กระทบ และ ความสัมพันธในหวงโซคุณคาตั้งแตกอนการผลิตไปสูกระบวนการผลิต ศึกษาอาจใชเครื่องมือ คือ การวิเคราะห
SWOT สําหรับการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคขั้น ที่ 3 การวิเคราะหความสามารถทางเทคนิคของหวงโซ
คุณคา เปนการวิเคราะหปจจัยทางดานเทคนิคในดานตางๆ ของหวงโซคุณคา ไดแก 1.ระบบการผลิตและเครื่องมือ 2.การ
ประเมินผลของเทคนิค 3.อธิบายถึงเทคนิคที่จําเปนตองทําการพัฒนาขั้น ที่ 4 วิเคราะหประสิทธิภาพทางดานเศรษฐกิจ
และการแขงขัน โดยการเปรียบเทียบกับคูแขงขัน โดยอาจจะวิเคราะหคูแขงที่ทําการเปรียบเทียบ กลยุทธที่กําลังดําเนินการ
และยังไมไดดําเนินการ ตนทุนที่เกิดขึ้น กําไรจากการเจรจาตอรอง และ การสรางมูลคาเพิ่มการวิเคราะหส ภาพภายนอกของ
การแขงขัน การวิเคราะหโดยใชตัวเลขทางเศรษฐกิจ ขั้น ที่ 5 การกําหนดกลยุทธการพัฒนาสําหรับหวงโซคุณคาที่เลือก
เชนการกําหนดกลยุทธในการตลาดการผลิตหรือตัวสินคาขั้น ที่ 6 การดําเนินการตามกลยุทธขั้น ที่ 7 การตรวจสอบ
และการประเมินผล
2.ขาวอินทรีย
กลุมงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรียกรมสงเสริมการเกษตกร (ม.ป.ป)ขาวอินทรีย (Organic rice ) เปนขาวที่
ไดจากการทําการเกษตรโดยการผลิตแบบเกษตรอินทรีย (Organic agriculture) หรือ (Organic Farming)ซึ่งเปนวิธีการผลิต
ที่หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีหรือสารสังเคราะหตางๆ เชนปุยเคมีสารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกํา จัดวัชพืช สาร
ปองกันกําจัดโรคแมลงและศัตรูขาวในทุกขั้นตอนการผลิต และในระหวางการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจําเปนจะใชวัสดุ
ทดแทนจากธรรมชาติ และสารสกั ด จากพื ช ที่ ไ ม มี พิ ษ ต อคนหรื อไม มี ส ารพิ ษตกค างปนเป อนในผลิ ต ผลในดิ นและน้ํ า ใน
ขณะเดียวกันยังเปนการรักษาสภาพแวดลอมทําใหไดขาวอินทรียที่มีคุณภาพดีปลอดภัยจากอันตรายของสารตกคางสงผลให
ผูบริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
3.โครงการเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดเชียงใหม
(กรมพัฒ นาที่ดิ น กระทรวงเกษตรฯ)กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ ได กําหนดใหโ ครงการเมื องเกษตรสี เ ขี ย ว
(Green Agriculture City) เปนโครงการสําคัญ (Flagship Project) ของกระทรวงเกษตรฯ ที่สอดคลองกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรประเทศที่รัฐบาลใหความสําคัญกับการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซของการผลิตและการบริโภค มี
การคั ด เลื อกพื้ นที่ เ ป าหมายที่ มี ศั กยภาพและมี ค วามโดดเด นในการผลิ ต สิ นคาเกษตรที่เ ป นที่ ย อมรับ รวม6 จัง หวั ด ได แ ก
เชียงใหม ราชบุรี พัทลุ ง หนองคาย ศรีส ะเกษ และจั นทบุรี โดยเปนตั วแทนของจัง หวัดต นแบบในแตล ะภาคของประเทศ
สําหรับจังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตรเลือกพื้นที่พื้นที่ความพรอมจากการตอบรับและความเข็มแข็งของเกษตรกร
และประชาชนในแตละอํ าเภอโดยจุดเริ่ มตนไดแ ก อําเภอแมแตงเปนอันดับแรก จากนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึ งเรงพิจารณาหา
ฐานขอมูลจากทุกหนวยงานที่ไมใชเพียงภายในกระทรวงเกษตรฯ แตไดพยายามหาขอมูลทุกดานที่เกี่ยวของทั้ง ทางดานการ
นําเขาสารเคมีที่เปนพิษ การตรวจเลือดเกษตรกร จุดที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และสอบถามผลกระทบ อาการขางเคียงจากสา
เคมีทางการเกษตรซึ่งพบวาในความเหมาะสมของพื้นที่ในการทําการดําเนินงาน อําเภอแมอายมีความเหมาะสมมากที่สุด และ
นอยที่สุดคืออําเภอสะเมิง และจากการตรวจเลือดมีความเสี่ยงพบที่อําเภอแมแตง สวนผลตรวจเลือดอาการที่ไมปลอดภัยพบที่
อําเภอแมริม (อยูติดกับอําเภอแมแตงทางดานทิศเหนือ) เนื่องจากเกษตรกรขาดความระมัดระวังในกระบวนการผลิตใชสารเคมี
ในปริมาณมาก และเปนเวลานานทําใหเกิดสารเคมีตกคางในรางกายของเกษตรกร ซึ่งผลที่ไดจะสงใหจังหวัดเพื่ อปรับแผนใน
การปฏิบัติในปตอๆไป
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4.งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นันนิภา ประสันลักษณ (2556) ไดศึกษาเรื่อง หวงโซคุณคาของขาวพันธุสกลนครและขาวก่ําในจังหวัดขอนแกนเพื่อ
ศึกษากิจกรรมการผลิตและการตลาดของผูที่มีสวนเกี่ยวของในหวงโซคุณคา ศึกษาหวงโซคุณคาและปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
โดยเก็บขอมูลจากผูที่มีสวนเกี่ยวของผลการศึกษาพบวาความเชื่อมโยงในแตละกิจกรรมในระดับเกษตรกรผูปลูกขาวไรไดมีการ
แลกเปลี่ยนข อมูลข าวสารดานการเพาะปลู กเมล็ ดพันธุเ ครื่องมือการเกษตรรวมทั้งเทคโนโลยีที่ทั นสมัยและแรงงานที่ใชใ น
กระบวนการผลิตขาวไรชองทางของการตลาดขาวไรพบวาการจัดจําหนายขาวแตละพันธุมีผูที่เกี่ยวของตางกันออกไปโดยแบง
ตามชนิดพันธุโดยผูวิจัยไดเสนอแนะแกเกษตรกรพบวายังไมไดแยกกระบวนการผลิตของขาวเปลือกและเมล็ดพันธุอยางชัดเจน
สงผลใหคุณภาพของเมล็ดพันธุขาวไมไดมาตรฐาน ดังนั้นเกษตรกรควรตระหนักถึงกระบวนการผลิตขาวเปลือกและเมล็ดพันธุ
ในการจัดการที่ถูกตองหากมีการเพิ่มมูลคาขาวเชนการขายในรูปแบบของเมล็ดพันธุผลตอบแทนสุทธิมากกวาการขายในรูป
ของขาวเปลือกดังนั้นควรมุงพัฒนาที่คุณภาพของขาวมากกวาการขยายปริมาณการผลิต
ชนิตาพันธุมณี และ อัมรินทร คีรีแกว (2557) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูปลูกกาแฟ
อาราบิกาอินทรียในภาคเหนือของประเทศไทย:การประยุกตใชแนวคิดหวงโซคุณคา เพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางการ
ผลิตของเกษตรกรและการตลาดในหวงโซคุณคาของกาแฟและปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานวิเคราะห ความเปนไปไดในการ
สรางมูลคาเพิ่มของกาแฟและนําเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูปลูกกาแฟโดยการทําเก็บขอมูลจากผูมีสวน
ไดสวนเสี ย ผลการศึกษาพบวาจุด ออนที่สําคัญในระดั บตนน้ําคือตนทุ นการผลิต อํานาจตอรองของเกษตรกรที่ร าคาจะถู ก
กําหนดมาจากพ อค าคนกลาง สภาพดิ นเสื่ อมโทรม และการรั บ ข อมู ล ข าวสารไม ถู กต อง ระดั บ กลางน้ํ าคื อ มาตรฐานที่
หลากหลาย ข อมู ล ไม ถู กตองครบถ วน ระดั บ ปลายน้ํ าคื อ การตอบสนองความต องการของตลาดไม ดีเ ท าที ค วร ผู วิจัย ได
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเชิงนโยบายคือการใหความรูความเขาใจและแนวทางในการปฏิบัติที่ ถูกตองเกี่ยวกับการผลิต
แบบเกษตรอินทรีย รวมถึงแนวทางการลดตนทุนการผลิตการพัฒนาและควบคุมคุณภาพการผลิต การรวมกลุมของเกษตรกร
การสรางเครือขายเกษตรกรผูปลูกกาแฟ
ฉัฐยา ตวงสุวรรณ (2553) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการสรางมูลคาเพิ่มในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาวไทย เพื่อ
ศึกษาระบบและบทบาทของแตละสมาชิกรวมถึงปญหาหรือขอขัดแยงในหวงโซอุปทานของอุสาหกรรมขาวไทยไทย พิจารณา
การสรางมูล คาเพิ่ม และสรางกลยุท ธในระบบตั้ งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ผลการศึกษาพบว า การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการดําเนินงานและปญหาธุรกิจขาวไทยในปจจุบันพบวามีการรวมกันภายนอกสมาชิกในหวงโซอุปทานยังไมมีความ
รวมมือกันระหวางองคกร เปนความสัม พันธแบบคูคาเทานั้นซึ่งแตล ะสมาชิ กตางก็ดําเนิ นงานเพื่อผลประโยชนสูงสุ ดใหกับ
องคกรของตน และยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดดีเทาที่ควรซึ่งสมาชิกสวนใหญยังไมมีความรูและ
ความเขาใจเกี่ย วกับ การจัด การหวงโซ อุป ทานและยัง ไมไ ด ตระหนั กถึ งประโยชน ที่จะได รั บจากการจัด การห วงโซ อุปทาน
แนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มใหหวงโซอุปทานขาวในปจจุบันสามารถทําไดโดยกําหนดความรวมมือระหวางสมาชิกภายในหวง
โซอุปทานเพื่อรวมมือกันดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจยิ่งขึ้น โดยภาครัฐควรใหความสํ าคัญสนับสนุน
และชวยประสานงานในการพัฒนา
สุภัค ภักดีโต และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2556)แรงจูงใจในการบริโภคขาวอินทรียของผูบริโภคในวัยทํางานในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอแรงจูงใจในการบริโภคขาวอินทรีย
ของศึกษาความสัมพันธของขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอแรงจูงในในการบริโภคขาวอินทรีย และศึกษาความสัมพันธของ
ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ แรงจู ง ใจในการบริ โ ภคข าวอิ น ทรี ย ของกลุ ม ผู บ ริ โ ภคในวั ย ทํ า งานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 400 ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางที่เคยซื้อขาวอินทรียสวนใหญเลือกซื้อ
เพราะเพื่อสุขภาพที่ดี โดยมีความถี่ในการซื้อคือเดือนละหนึ่งครั้ง โดยมีปริมาณการซื้อคือ 2 กิโลกรัม ตอครั้ง มักเจาะจงยี่หอ
ขาวอินทรียที่ซื้อบริโภค มีแหลงที่ซื้อขาวอินทรียคือซื้อจากรานขายสินคาราคาถูกสวนประสมทางการตลาดตอแรงจูงใจในการ
บริโภคขาวอินทรียของกลุมตัวอยางพบวา ลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานดานชองทางการ
จัด จํ าหนายในระดั บ มากโดยให ค วามสํ าคั ญเรื่ องการมี วางจําหน ายในซุ ป เปอร ม าร เก็ ต หลั กและร านคาสุ ข ภาพมากที่ สุ ด
สมมติฐานทางดานสถิติซึ่งผลที่ไดพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด4P’s มีผลตอแรงจูงใจในการบริโภคขาวอินทรียข อง
ผูบริโภค
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร
1.ชื่อเกษตรกร
2.ที่อยู
3.จํานวนพื้นที่เพาะปลูกขาวอินทรีย
4.ประสบการณในการเพาะปลูกขาวอินทรีย
5.สาเหตุในการปลูกขาวอินทรีย

แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาหวงโซคุณคา
ผลิตภัณฑขาวอินทรีย อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม

แนวคิดหวงโซคุณคา
กิจกรรมหลักกิจกรรมสนับสนุน
-โลจิสติกสขาเขา-โครงสรางพื้นฐานองคกร
-การดําเนินงาน-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
-โลจิสติกสขาออก-การพัฒนาเทคโนโลยี
-การตลาดและการขาย-การจัดซื้อจัดหา
-การบริการ

การวิเคราะหหวงโซคุณคา
ตามแนวคิดของ UNIDO

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย ครั้งนี้เ ปนการวิจัยเชิ งคุณภาพโดยทําการศึกษากลุม ตัวอยางคือ เกษตรกรบานดอนเจียง และครูประทุ ม
สุริยา โดยมีระเบียบวิธีในการดําเนินการวิจัยดังนี้
สถานที่ดําเนินการวิจัย
สถานที่ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดเลือกพื้นที่ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ โครงการเมืองเกษตรสีเ ขี ย ว และตามแผนพั ฒ นาของจั ง หวัด เชี ยงใหม ในการเป น เมื องแห ง อาหารปลอดภั ย
(Northern food valley)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ไดแก1.กลุมเกษตรกรบานดอนเจียง ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 2.
กลุมครูประทุม สุริยา บานสันปายาง ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยภายในกลุมเกษตรกรบานดอนเจียง
มีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 18 ราย และกลุมครูประทุม สุริยา มีเครือขายจํานวน 22 รายแตทําการเก็บขอมูลเฉพาะในสวนของ
ผูนํากลุมเนื่องจากสมาชิกแตละรายจะรับผิดชอบในการดําเนินงานและคาใชจายเฉพาะพืน้ ที่ของตนเองเทานั้น
ขอมูลและแหลงขอมูล
ขอมูลและแหลงขอมูลที่ใชในการวิเคราะหหวงโซคุณคาของผลิตภัณฑขาวอินทรีย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมนั้น
ผูวิจัย ได กําหนดข อมูล และแหล งข อมูล ที่จะใชใ นการศึ กษาการวิเ คราะห หวงโซคุ ณค าของข าวอินทรี ย จากแหลง ขอมูล 2
ประเภทคือ
1.ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ขอมูลปฐมภูมิเปนขอมูลทีไ่ ดโดยการรวบรวมขอมูลจากกลุมเกษตรกร โดยมีรูปแบบการเก็บขอมูลในรูปแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยเทคนิคที่ใชในการเก็บขอมูลปฐมภูมิคือ
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-การสังเกตแบบไมมีสวนรวมโดยจะทําการสังเกตอยูขางนอกเพื่อสังเกตดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยการสํารวจ
รูปแบบการดําเนินงานของเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ตามประชากรและกลุมตัวอยางที่ได
เลือกไว
-การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกโดยการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางโดยทําการเปดประเด็นในการ
สนทนางายๆ เพื่อใหเ กษตรกรผู รับการสัมภาษณเกิดความผอนคลายเพื่อใหไ ดขอมูลที่ครบถวนจากการสนทนาโดยการจด
ประเด็นที่ตองการทราบโดยการพูดคุยเปนหัวขอๆคําถามที่ผูวิจัยใชในการสัมภาษณไดถูกสรางขึ้นมาจากการลงพื้นที่ในการ
สังเกตเบื้ องตนและเปนคําถามที่เกี่ ยวกับกิจกรรมการดําเนินงานการปลูกขาวอินทรียข องกลุมเกษตรกรตามแนวคิดหวงโซ
คุณคา รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจดบันทึกและการอัดเสียงสัมภาษณ
2.ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยไดทําการรวมรวบขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับ ขาวอินทรีย การตลาดของขาวอินทรียตลอดจน
สถานการณของตลาดสินคาเกษตรอินทรียรวมถึงทฤษฏีแนวคิดเกี่ยวกับหวงโซคุณคาบทความที่เกี่ยวของจากหนังสือ วารสาร
วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย บทความ และเว็บไซตที่เกี่ยวของ
1.ลงพืน้ ที่โดยการสังเกตกิจกรรมที่เกิดขึ้น
2.นํากิจกรรมมาวิเคราะห ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและจัดทําคูมือการสัมภาษณ
3.ลงพื้นที่สัมภาษณเก็บขอมูลเกษตรกรทั้งสองกลุมและสัมภาษณ
4.สรุปวิเคราะห ขอมูลผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา
ภาพที่3 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
โดยวิเคราะหเ นื้อหา (Content Analysis) คื อการทําการวิเ คราะหถึ งขอมูล เนื้ อหา ถอยคํ า ที่ ไดจากการสัมภาษณ กลุ ม
เกษตรกรโดยการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย โดยการตีความ สรางขอสรุปขอมูลจากแหลงขอมูลที่ไดและทําการวิเคราะหตอถึง
จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคตามแนวความคิดของ UNIDO โดยวิเคราะหถึงขั้นตอนที่ 2 เพื่อนําผลการวิเคราะหเสนอแนะ
เปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแกเกษตรกร
ผลการวิจัย
1.หวงโซอุปทานของผลิตภัณฑขาวอินทรีย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
กลุมเกษตรกรที่ ไดทํ าการศึกษาทั้งสองกลุมมีลั กษณะของหวงโซอุปทานคือ ในระดับต นน้ํามี การนําเข าวัต ถุ ดิบ ที่
จําเปนในการดําเนินการผลิต เชนสารชีวภาพ เกลือ และวัสดุบรรจุภัณฑเปนตน เพื่อเปนวัตถุดิบในการทําน้ําหมัก และเพื่อใช
ในขั้นตอนกระบวนการดําเนินงานของเกษตรกร และเกษตรกรบางรายในกลุมเกษตรกรบานดอนเจียงมีการนําเขาวัตถุดิบคือ
เมล็ดพันธุ ขาวเนื่องจากไม ไดเก็บเมล็ดพันธุข าวไว ระดับกลางน้ําไดแ กเกษตรกรผูผลิต โดยเกษตรกรทั้ ง สองกลุม จะทําการ
เพาะปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิต แปรรูป บรรจุภัณฑ จัดจําหนายเอง โดยในระดับปลายน้ําคือผูบริโภคจะเปนกลุมผูบริโภคที่ รักใน
สุขภาพโดยช องทางในการซื้อสินคาได แก ตลาดนั ดเกษตรอินทรีย ตลาดนัด เจเจ อิ่ม บุญ สถานีวิท ยุ มก.แมโจ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม
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2.หวงโซคุณคาของผลิตภัณฑขาวอินทรีย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ดานกิจกรรมหลัก
2.1การนําเขาปจจัยการผลิต (Inbound Logistic) การนําเขาปจจัยการผลิตของเกษตรกรจะมีการนําเขาอยู2 ปจจัย
คือ 1.เมล็ดพันธุขาว และ 2.การจัดเตรียมพื้นที่เพาะปลูก
-เมล็ดพันธุขาว ในการนําเขาเมล็ดพันธุขาวสามารถแบงไดเปน 2 แบบคือ 1.การเก็บเมล็ดพันธุขาวเอง 2.
การนําเขาจากแหลงจําหนายโดยสวนใหญเกษตรกรจะทําการเก็บพันธุขาวไวเองเพื่อลดตนทุนในการจัดซื้อและบางสวนเลือกที่
จะนําเขาเมล็ดพันธุขาวโดยมีคาใชจายที่กิโลกรัมละ 22 บาท ในพื้นที่ 1 ไรใชเมล็ดพันธุขาวประมาณ 5-7 กิโลกรัม จากแหลง
จําหนายที่อยูภายในตําบลโดยใชยานพาหนะสวนตัวในการขนสงมายังสถานที่เก็บคือที่บานของเกษตรกรแตละรายโดยมีตนทุน
คาเชื้อเพลิงประมาณ 50-100 บาท ซึ่งในกลุมครูประทุม จะจําหนายเมล็ดพันธุขาวดวยแตจํากัดปริมาณการซื้ อในรายละไม
เกิน 5 กิโลกรัมๆละ 30 บาท
- การจัดเตรียมพื้นที่เพาะปลูกหลังจากที่ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรจะทําการปลูกถั่วเหลืองสลับกับ
การปลูกขาวเพื่อเปนการเพิ่มธาตุอาหารในดินเปนการหมุนเวียนการปลูกพืช โดยในกลุมของครูประทุม เมื่อเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง
เสร็จจะทําการปลูกปอเทืองแลวไถกลบเพื่อเปนปุยพืชสดในดิน โดยการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกเกษตรกรจะใชรถไถเดินตามของ
เกษตรกรเองซึ่งสวนใหญจะมีรถไถเปนของตนเองสําหรับสมาชิกที่ไมมีรถไถก็จะทําการจางไถในอัตราไร ละ 1,000 บาท (ทํา
การไถ 3ครั้ง) ซึ่งในกลุมของกลุมของครูประทุม จะใชรถไถนั่งขับคูโบตาในการไถเตรียมพื้นที่เพาะปลูก
2.2การเพาะปลูก (Operation) การเพาะปลูกของเกษตรกรจะมีขั้นตอนและกระบวนการตางๆดังนี้
- การเตรียมตนขาวกอนการเพาะปลูก เกษตรกรบานดอนเจียงจะใชวิธีการทํานาแบบปกดํานาโดยการนํา
เมล็ดพันธุขาวไปแชน้ํา 2 วัน และจากนั้นจะเอากระสอบปานคลุมและรดน้ําตออีก 2 วันจากนั้นจึงจะทําการหวาน และเมื่อตน
กลาขาวอายุไดประมาณ 25-30 วั น จะทําการถอนกลาขาว และทํ าการตัดปลายเพื่อเตรียมเปนตนกลาขาวสําหรับการป ก
ดํานา สวนครูประทุมจะใชวิธีการหยอดเมล็ด โดยเมล็ดพันธุขาวที่ใชจะทําการเก็บไวเองมีการแบงแยกพันธุอยางชัดเจน ในการ
เตรียมเมล็ดสําหรับหยอดนั้นเกษตรกรจะทดสอบคุณภาพของเมล็ดขาวโดยการทดสอบความหนาแนนของเมล็ด
-การเตรียมดิน หลักจากที่ทําการไถพื้นที่เพาะปลูกแลวเกษตรกรจะมีการเตรียมดินโดยการนําน้ําเขามาใน
พื้นที่เพาะปลูกเพื่อทําการหมักดินโดยกลุมเกษตรกรบานดอนเจียง จะทําการผันน้ําจากคลองชลประทานเขามาในพื้นที่นาตาม
รองน้ําที่ทําไว สวนกลุมครูประทุม เกษตรกรจะทําการนําตัวอยางดินและน้ําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเพื่อ
หาสภาพดินและน้ําที่เหมาะสมตอการเพาะปลูกขาวโดยไดรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินในการตรวจวิเคราะหเนื่องจาก
พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรเปนแหลงเรียนรูเกษตรทฤษฏีใหมที่กรมพัฒนาที่ดินไดเขามาสงเสริม และในขั้นตอนนี้เกษตรกรยัง
ใสน้ําหมักลงไปในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อใหเมล็ดวัชพืชเกิดการฝอตัว
-การเพาะปลูก หลักจากที่ เตรีย มต นกลาขาว/เมล็ด ขาว และดินเสร็ จเรียบร อยแลวเกษตรกรจะทําการ
เพาะปลู กขาวโดยเกษตรกรบ านดอนเจีย งจะทํ าการเพาะปลูกโดยวิ ธีป กดํ านาโดยใช แ รงงานของเกษตรกรเองซึ่ ง ในการ
เพาะปลูกนั้นจะมีการลงแขกปลูกขาว การจางในอัตราวันละ 300 บาท และการจายคาแรงในรูปแบบของขาวเปลือก3 ถัง/วัน
สวนกลุมครูประทุม เกษตรกรจะใชวิธีการหยอดเมล็ดโดยใชเครื่องหยอดเมล็ด โดยมีการจางงานในอัตราวันละ 300 บาท ซึ่ง
แรงงานที่จะเขามารับจางจะตองผานการอบรมจากเกษตรกรกอน
-การบํารุงดูแลรักษาระหวางเพาะปลูก เกษตรกรทั้งสองกลุมจะมีวิธีการดูแลรักษาระหว างเพาะปลูกคือ
การใชน้ําหมักชีวภาพที่ทําการหมักเองเติมลงไปในพื้นที่นา เพื่อเปนการเพิ่มสารอาหารใหแกตนกลาใหเจริญเติบโตงอกงาม
โดยเกษตรกรบานดอนเจียงจะใชวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นมาทําน้ําหมัก และในส วนของกากน้ําตาลเกษตรกรจะ
ไดรับแจกจากการไปอบรมในที่ตางๆ ซึ่งทางกลุมครูประทุมก็มีการนําวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยูในพื้นที่เพาะปลูกมาทําเปนน้ํา
หมักในสูตรตางๆ โดยมีการนําเขาเกลือที่นํามาทําเปนน้ําหมัก
-การกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช เกษตรกรทั้งสองกลุมจะใชวิธีการในการกําจัดวัชพืชที่เหมือนและแตกตางกัน
คือ กลุมเกษตรกรบานดอนเจียง จะใชเคียวในการเกี่ยวกําจัดวัชพืช และมีการใชน้ําหมักที่ทําขึ้นและน้ําสมควันไมในการไล
แมลง โดยในกลุมของครูประทุม จะกําจัดวัชพืชตั้งแตขั้นตอนการเตรียมดิน และมีการเดินสํารวจพื้นที่นาขาวในทุกๆเชาเพื่อดู
การเจริญเติบโตของขาว สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในการกําจัดแมลงและศัตรูพืชนั้นไดออกแบบพื้นที่ใหมีสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย
ตอการปองกันคือ มีกําแพงชั้นนอก ไดแกพืชยืนตน กําแพงชั้นกลางไดแก พื ชสมุนไพร เชน ขาตะไคร มะกรูด มะนาว และ
กําแพงชั้นในจะปลูกหญาแฝก
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-การบริหารจัดการน้ํา กลุมเกษตรกรบานดอนเจียงจะใชน้ําที่มาจากคลองชลประทานเปนหลักในการทํา
การเพาะปลูกซึ่งประสบกับปญหาในระยะแรกของการเตรียมดิน ตองรอใหกรมชลประทานปลอยน้ํามา และรอใหฝนตกตาม
ฤดูกาล สวนกลุมของครูประทุม จะมีบอที่ขุดขึ้นภายในพื้นที่เพาะปลูกเองจํานวน 3 บอ สําหรับใชในการเพาะปลูกโดยน้ําที่จะ
นํามาใชในพื้นที่นาขาวนั้นจะมีการสงตัวอยางไปตรวจวิเคราะหในขั้นตอนของการเตรียมพื้นที่ และมีการบริหารจัดการพื้นที่ใน
ลักษณะลาดเอี ยงโดยใหน้ํา ผานพื้นที่ แปลงปลู กพืช ที่สามารถดูดซั บของเสี ยของน้ําไดโ ดยทํ าเป นขั้นบันไดทําใหน้ําเกิ ดการ
ตกตะกอนและสารพิษกอนที่จะเขาสูพื้นที่นาขาว
2.3 การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิต เมื่อขาวมีอายุพอที่จะทําการเก็บเกี่ยวเกษตรกรทั้งสองกลุมมีการจัดการในการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตที่แตกตางกันดังนี้
-การเก็บเกี่ย วผลผลิต เกษตรกรบานดอนเจียงจะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช แรงงานคนโดยใชเคีย ว
เกี่ยวขาว และใชไมตีขาวในการเก็บเมล็ดแลวบรรจุลงกระสอบแลวขนยายมายังพื้นที่จัดเก็บของเกษตรกรแตล ะรายมีการลง
แขกเกี่ย วข าว และการจางงานในอัต ราวันละ 300/วัน หรื อการรั บคาจางในรูป แบบของขาวเปลือก 3ถัง/วัน การขนยาย
ผลผลิตจากพื้นที่เพาะปลูกจะใชยานพาหนะสวนตัวของเกษตรแตละรายในการขนยายโดยมีคาเชื้อเพลิงวันละประมาณ 300
บาทซึ่งเกษตรกรรายใดที่ไมมียานพาหนะในการขนยายเกษตรกรภายในกลุมจะนํายานพาหนะของตนมาชวยขนโดยใหเจาของ
พื้นที่รับผิดชอบคาน้ํามันเชื้อเพลิง กลุมของกลุมประทุม จะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใชรถเกี่ยวนวดขาวที่ลงทุนซื้อมือสอง
นําเขาจากประเทศญี่ปุนในราคา 285,000 บาท และมีการจางแรงงานในการขนยายผลผลิตมายังพื้นที่จัดเก็บในอัตราวันละ
300 บาท โดยสถานที่จัดเก็บของเกษตรกรจะทําการจัดเก็บในกระสอบแยกตามพันธุขาว ในยุงฉางของเกษตรกรเอง
-การแปรรูปผลผลิต เกษตรกรทั้งสองกลุมไดทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตในสวนของเกษตรบานดอนเจียงจะทํา
การแบงจําหนายขาวหอมมะลิ 105 ที่เป นขาวเปลือกขายใหกับกลุมในกิโลกรัมละ 17 บาทเมื่อมีการจําหนายสินคาไดก็จะ
ไดรับสวนแบงกําไรจากสัดสวนขาวที่เอามาจําหนายใหกับกลุม ในดานของการแปรรูปผลผลิตจากขาวเปลือกเปนขาวสารโดย
กลุมเกษตรกรบานดอนเจียงจะมีโรงสีขาวของกลุมเอง และกลุมครูประทุมมีเครื่องสีขาวของเกษตรกรเอง
-การบรรจุภัณฑ เกษตรกรทั้งสองกลุมจะใชวิธีการบรรจุแบบสุญญากาศโดยกลุมเกษตรกรบานดอนเจียง
ไดรับการสนับสนุนอุ ปกรณ เครื่องมือตางๆจากหนวยงานภาคเอกชนคือบริษัทกระทิงแดง ที่เขามามี สวนรวมในการพัฒนา
ชุมชน สวนกลุมครูประทุม จะลงทุนซื้อเครื่องแพ็คในระบบสุญญากาศเองในราคา 38,000 บาท และตนทุนในการจัดซื้อถุง
วัสดุบรรจุภั ณฑจากรานหยกอินเตอรเทรดเหมือนกันทั้ง สองกลุม แตในกลุมเกษตรกรบานดอนเจีย งจะมีการบรรจุ ภัณฑใ น
ลักษณะใสถุงพลาสติกธรรมดาดวย ซึ่งราคาจะถูกกวาสินคาที่บรรจุดวยระบบสุญญากาศ
2.4การตลาดและการขาย เกษตรกรจะทําการจัดจําหนายโดยตรงใหลูกคาไมผานพอคาคนกลาง โดยกลุมเกษตรกร
บานดอนเจียงจะจําหนายผานทางตลาดนัดสินคาเกษตรอินทรีย ตลาดนัด เจเจอิ่มบุญ ศาลากลาง โดยมีราคาขายขาวอินทรียที่
บรรจุในถุงสุญญากาศกิโลกรัมละ 70 บาท สวนขาวที่บรรจุใสถุงธรรมดาจะขายกิโลกรัมละ 60 บาท สวนกลุมครูประทุมกลุม
ลูกคาโดยสวนใหญจะเปนกลุมลูกคาที่รักสุขภาพที่เคยบริโภค และสั่งซื้อซ้ํา เกษตรกรจะจําหนายแกลูกคาโดยตรงไมผานพอคา
คนกลาง ผานทางชองทางศูนยเรียนรูของเกษตรกรการจัดจําหนายที่สถานีวิทยุ มก.แมโจ ในวันเสารตนเดือน และการออกบูธ
จัดจําหนายสินคาตามที่ไดรับเชิญโดยขายขาวที่บรรจุในถุงแบบสุญญากาศกิโลกรัมละ 55 บาท โดยเกษตรกรทั้งสองกลุมไมมี
ชองทางในการจัดจําหนายในชองทางอื่นๆ เชนชองทางออนไลน เนื่องจากปริมาณผลผลิตของกลุมครูประทุม มีปริมาณที่ไม
มากพอตอการจัดจําหนายในชองทางนี้ และการทําเกษตรกรอินทรียในปริมาณที่มากจะทําใหเกษตรกรไมสามารถดูแลไดทั่วถึง
ซึ่งการปลูกขาวอินทรียเพื่อใหไดคุณภาพ รับรองมาตรฐานจะตองมีการเอาใจใสในทุกๆขั้นตอนกระบวนการของการดําเนินการ
เพาะปลูก
2.5 การบริการ เกษตรกรทั้งสองกลุมไมมีบริการหลังการขายโดยเมื่อจําหนายสินคาใหกับผูบริโภคและผูบริโภคชําระ
เงินเสร็จก็สิ้นสุดกระบวนการในการจัดจําหนาย
ดานกิจกรรมสนับสนุน
2.1 โครงสรางพื้นฐานองคกร เกษตรกรทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันเปนอยางมากโดยกลุมเกษตรกรบานดอนเจียง
มาจากการรวมกลุมของชาวบานที่ทําการเพาะปลูกขาวแบบเคมีเปลี่ยนมาเปนการเพาะปลูกแบบอินทรียโดยมีการรวมกลุมกัน
ตั้งแต พ.ศ.2540 แตในการดําเนินงานการผลิตและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกษตรกรเจาของพื้นที่เพาะปลูกจะเปนผูรับผิดชอบเอง
โดยในการรวมกลุมนั้นมีโครงสรางองคในฝายตางๆในการบริหารดําเนินงานของกลุมโดยมีนายอนันต สมจักร เป นประธาน
กลุม ซึ่งในปจจุบันไดมภี าครัฐและภาคเอกชนเขาไปสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 55 ไร
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สวนกลุมของครูประทุม สุริยา อดีตเปนขาราชการครูวิชาวิทยาศาสตร สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาเคมี มีพื้น
ที่ ดิ นเป นของตนเองจากมรดกตกทอดจํ า นวน 8 ไร จึง มี ก ารจั ด การพื้ น ที่ เ พาะปลู กให เ ป นไปตามมาตรฐานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพจึงเกษียณอายุราชการแลวมาเปนเกษตรกรเต็มตัวโดยใชความรูทางดานวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในการผลิต
ขาวแบบเกษตรอินทรียโดยสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียประเทศไทยมีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรฯ ให
การสนับสนุนเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรเองเปนศูนยเรียนรูในทางดานเกษตรทฤษฏีใหมโดยการดําเนินงานของของ
เกษตรกรทั้งสองกลุมไมไดมีความสัมพันธกัน ตางก็ทําเพื่อผลประโยชนของกลุมตนเองเทานั้น
2.2 การบริ หารและพัฒ นาทรั พยากรมนุษย เกษตรกรทั้ งสองกลุ มมิ ไ ดมี เ พีย งแต มี การพัฒ นาทางด าน อุ ปกรณ
เครื่องจักรตางๆเทานั้นแตยังไดมีการพัฒนาบุคลกรของกลุมอยูเสมอเมื่อมีการอบรมในสถานที่ ตางๆเกษตรก็จะเขารวมการ
อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ และศึกษานวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรูใหมๆ ทางดานการเกษตรเพื่อนํามาปรับใช
แกกลุมของตนเอง และในกลุมของครูประทุมยังเป นวิทยากรใหความรูความเขาใจในการทําการเกษตรทฤษฏี ใหม จากผู ที่
สนใจเขามาศึกษาที่ศูนยเรียนรู และมีการอบรมพัฒนาลูกจางกอนที่จะมีการจางงานในภาคเกษตรเพื่อใหมีการปฏิบัติงานที่
ถูกตองเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย
2.3 การพัฒนาเทคโนโลยี เกษตรกรทั้งสองกลุมไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี องคความรูในการผลิตอยางตอเนื่องกลุม
เกษตรกรบานดอนเจียงไดเริ่มมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการบรรจุภัณฑคือเครื่องซีลแพ็คถุงในระบบสุญญากาศ เพื่อเปน
การเพิ่มมูลคาใหตัวสินคา และรักษาคุณภาพของสินคาโดยไดรับการสนับสนุนจากบริษัทกระทิ งแดง และเครื่องชั่งน้ําหนั ก
ระบบดิจิตอลในสวนของกลุมครูประทุมมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการใชรถเกี่ยวนวดขาว เนื่องจาก
ในการเก็บเกี่ย วใชระยะเวลาที่นานประมาณ 10 วัน และปจจัยดานอายุของเกษตรกรที่มีผลตอการดําเนินงาน และการใช
วิธีการแพ็คดวยระบบสุญญากาศนํามาใชในการบรรจุภัณฑ
2.4 การจัดซื้อจัดหา เกษตรกรทั้งสองกลุมจะอาศัยพึ่งพาตนเองเปนหลักในการจัดหาวัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติใน
พื้นที่ แตก็ยังมีเกษตรกรบางรายในกลุมเกษตรกรบานดอนเจียงที่มีการจัดซื้อเมล็ดพันธุขาว จากแหล งวัตถุดิบภายในตําบล
สงผลใหมีตนทุนในการจัดซื้อ และวัตถุดิบที่จําเปนจะตองซื้อเกษตรกรทั้งสองกลุมก็จะมีซื้อเขามาตามปริมาณความจําเปน ใน
ดานของการจัดหาในภาคแรงงานการเกษตรกลุมเกษตรกรบานดอนเจียงสวนใหญที่มีการรวมกลุมจะใชการลงแขกเปนหลัก
โดยจะมีการจายคาตอบแทนใหกับผูรับจางในกรณีที่มีความประสงคจะรับจะตัวเงิน หรือขาว สวนกลุมครูประทุมจะทําการ
จัดหาโดยการจางแรงงานที่ผานการอบรมจากเกษตรเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามหลักเกษตรอินทรียโดยมี
การจายคาจางแรงงานวันละ 300 ตอวัน เหมือนกันทั้งสองกลุม
การวิเคราะหหวงโซคุณคา ตามแนวความคิดของ UNIDO ของผลิตภัณฑขาวอินทรีย อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม
1.จุดแข็ง (Strengths)
การนําเขาวัตถุดิบ เกษตรกรทั้งสองกลุมจะทําการเก็บเมล็ดพันธุขาวไวเอง และมีรถไถเปนของตนเองซึ่งสามารถ
ชวยลดตนทุนในการนําเขาทั้งดานเมล็ดพันธุขาวและการเตรียมพื้นที่นาได และในสวนของกลุมครูประทุมยังมีการจําหนาย
เมล็ดพันธุขาวในกิโลกรัมละ30 บาทและมีการหมุนเวียนเพาะปลูกพืชเพื่อสรางธารตุอาหารใหแกดินเพิ่มความอุดมสมบูรณซึ่ง
เปนปจจัยสนับสนุนในการทําการเกษตรแบบอินทรีย
การเพาะปลูกเกษตรบานดอนเจียงจะใชวิธีการปกดํานาโดยมีการชวยกันลงแขกปลูกขาวทําใหลดปญหาดานการ
จัดหาแรงงานในการเพาะปลูก สวนกลุมครูประทุ ม จะใชวิธีการหยอดน้ําตมตนเดีย ว โดยจะมีการนําตัวอยางดินและน้ําไป
วิเคราะหโดยไมมีคาใชจายและกอนจะทําการเพาะปลูกมีการทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุขาว และการเติมน้ําหมักลงไปใน
พื้นที่นาที่ทําการหมักดินเพื่อใหเมล็ดวัชพืชฝอตัวในการบริหารจัดการน้ํามีการออกแบบพื้นที่เปนขั้นบันไดเพื่อใหน้ําที่นําเขาสู
พื้นที่นาตกตะกอนในแตละชัน้ ที่ปลูกพืชที่สามารถดูดซับสารพิษไวและในการดูแลรักษาก็จะมีการเกินสํารวจในทุกๆเชาเพื่อดู
การเจริญเติบโตของขาวตลอดจนสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น
การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิต เกษตรกรทั้งสองกลุมมีวิธีการเก็บเกี่ยวที่แตกตางกันโดยเกษตรกรบานดอน
เจียงจะมีการลงแขกเกี่ยวขาวทําใหลดปญหาดานการจัดหาแรงงาน สวนกลุมครูประทุม จะใชรถเกี่ยวนวดขาวในการเก็บเกี่ยว
ผลิตชวยใหประหยัดเวลาในการเก็บเกี่ยวได และในการแปรรูปนั้นเกษตรกรทั้งสองกลุมมีโรงสีเปนของตนเองชวยใหสามารถ
ลดตนทุนในการแปรรูปจากขาวเปลือกเปนขาวสารได และทําการบรรจุภัณฑดวยระบบสุญญากาศเหมือนกันทําใหสามารถ
เพิ่มมูลคาใหกับตัวสินคาไดจากการที่เกษตรกรกลุมบานดอนเจียงในการบรรจุภัณฑหากมีการบรรจุใสถุงแบบธรรมดาจะขายที่
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กิโลกรัมละ 60 บาท ถาหากบรรจุดวยระบบสุญญากาศจะขายกิโลกรัมละ 70 บาท และยังชวยใหสามารถเก็บรักษาผลผลิตได
นานขึ้น
ดานการตลาดและการขาย เกษตรกรทั้งสองกลุมจะทําการจําหนายผลผลิตเองโดยไมผานพอคาคนกลางทําใหไมถูก
กดราคาและในการขายสินคาของเกษตรกรทั้งสองกลุมนั้นจะจําหนายยังแหลงที่เปนกลุมลูกคาเปาหมายเชนตลาดนัดสินคา
เกษตรอินทรียตางๆ โดยสินคาของเกษตรกรบานดอนเจียงจะมีทางเลือกใหกับผูบริโภคคือ สินคาแบบบรรจุถุงแบบธรรมดา
และบรรจุในระบบสุญญากาศถาหากลูกคาซื้อไปและรับประทานทันทีหรือไมไดเก็บไวนานอาจจะเลือกสินคาที่บรรจุถุ งแบบ
ธรรมดาเพราะมีราคาที่ถูกกวาคือ 60 บาท แตหากลูกคาตองการที่จะซื้อเก็บไวเพื่อบริโภคเปนครั้งๆโดยมีความถี่ในการมาซื้อ
ไมบอยก็อาจจะเลือกซื้อแบบบรรจุสุญญากาศที่มีราคา 70 บาทเพราะสามารถเก็บไวไดนาน สวนกลุมครูประทุมสุริยาจะมีการ
จัดจําหนายผานทางพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรเองเนื่องจากเปนศูนยเรียนรู มีผูที่สนใจเขามาศึกษาเยี่ยมชมอยูเสมอ และอีก
ชองทางหนึ่งคือตลาดนัดสินคาเกษตรอินทรีย สถานีวิทยุ มก.แมโจ โดยจะขายขาวในกิโลกรัมละ 55 บาท ซึ่งเปนขาวที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียประเทศไทย
จุดออน(Weaknesses)
การนําเขาวัตถุดิบ ถึงแมเกษตรกรสวนใหญจะมีการเก็บเมล็ดพันธุขาวไวเองแตก็มีบางรายภายในกลุมเกษตรกรบาน
ดอนเจียงที่เลือกนําเขาวัตถุดิบคือเมล็ดขาวโดยมีตนทุนกิโลกรัมละ 22 บาท ใช 5 – 7 กิโลกรัม/ไร มีคาใชจายในการขนสง
50-100 บาท ตอรายหรืออาจะมีการไปดวยกัน และเกษตรกรบางรายภายในกลุมไมมีรถไถเปนของคนเองจึงมีความจําเปนที่
จะตองทําการจางในอัตรา ไรละ 1,000 บาท (ไถ3ครั้ง)
การเพาะปลูก ในการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียนั้นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญตอการเพาะปลูกขาวคือน้ํา โดย
กลุมเกษตรบานดอนเจียงใชแหลงน้ําจากคลองชลประทานที่มีการปลอยน้ําตามรอบระยะเวลา หรือรอจนกวาฝนจะตกซึ่งทําให
การเตรียมดินเตรียมพื้นที่ลาชา และน้ําที่นํามาใชนั้นไมไดทําใหตกตะกอนกอนนํามาใชซื้ออาจจะมีการปนเปอนของสารเคมี
จากพื้นที่ที่อยูเหนือขึ้นใกลตนน้ํา
การเก็บเกี่ยวผลผลิต ถึงแมจะมีการลงแขกเกี่ยวขาวแตในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรบานดอนเจียงยังใช
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวที่ใชระยะเวลานานเนื่องจากใชแรงงานคนในการเก็บเกี่ยว ซึ่งกวาจําทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตครบทุก
รายก็ ต องใช ร ะยะเวลาพอสมควร และจากป จจั ย ด า นอายุ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของเกษตรกรเป นป จจั ย หนึ่ ง ที่ อาจจะส ง ผลต อการ
ดําเนินงานเก็บเกี่ยวในอนาคตจากการใชแรงงานคนในการเก็บเกี่ยว และในสวนของกลุมครูประทุมที่ยังตองมีการลงทุนซื้อ
เครื่องมือ อุปกรณเอง เนื่องจากการทําการเกษตรแบบอินทรียจะใชปะปนกับสินคาแบบธรรมดาหรือกลุมอื่นที่ไมไดการรับรอง
ไม ไ ด และในด านปริ ม าณผลผลิ ต ที่ ไ ด เ นื่องจากกลุ ม ครู ป ระทุ ม ดํ าเนิ นการเพาะปลู กในลั กษณะครอบครั วมี พื้ นที่ ใ นการ
เพาะปลูกที่ไมมากทําใหผลผลิตที่ไดมีปริมาณที่จํากัด แตก็ทดแทนดวยคุณภาพของผลผลิตที่สูงซึ่งไดรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียประเทศไทย
ดานการตลาดและการขายถึงแมเกษตรกรบานดอนเจียงจะทําการเกษตรแบบอินทรียมาอยางชานานตั้งแตป พ.ศ.
2540 แตก็ไมไดมีการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งเปนจุดหนึ่งที่ผูบริโภคใชในการพิจารณาเลือกซื้อขาวอินทรียโดยดู
วามีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียหรือไม หรือไดรับการรับรองมาตรฐานอะไร และมีชองทางในการจัดจําหนาย
เพียงชองทางเดียวคืนผานหนาราน ยังไมมีชองทางอื่นเชนชองทางสื่อสังคมออนไลนเนื่องจากกลุมเกษตรกรมีปริมาณผลผลิตที่
มีศักยภาพพอในการเพิ่มชองทางในการจัดจําหนายในชองทางนี้ และกลุมครูประทุม ถึงแมสินคาจะไดการรับรองมาตรฐานแต
ก็มีปริมาณที่ไมเพียงพอตอการเพิ่มชองทางในการจําหนาย
โอกาส(Opportunities)
การนําเขาวัตถุดิบจากนโยบายของทางภาครัฐที่ใหความสําคัญกับภาคเกษตรทั้งโครงการเมืองเกษตรสีเขียว หรือ
แผนพัฒนาจังหวั ด เปนโอกาสที่เกษตรกรจะไดรับการสนับสนุนทั้งดานองคค วามรูใ นการบริหารจัด การการผลิตตั้ งแตการ
นําเขาปจจัยทางการผลิต เชนการไดรับการสนับสนุนในการตรวจวิเคราะหดินและน้ํา หรือการนําเขาเมล็ดพันธุขาวที่มีราคาถูก
หรือการที่ภาครัฐเขามาใหองคความรูอบรมแนวทางในการผลิตเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพเพื่อไวใชในการผลิตเองเปนตนจึงเปน
โอกาสที่เกษตรกรที่ไมไดเก็บเมล็ดพันธุไวอาจจะมีแนวทางในการลดตนทุนในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ
ดานการเพาะปลูกในปจจุบันภาครัฐไดมีการสนับสนุนโครงการวิจัย และทางดานการบริการวิชาการทางดานตางๆ
เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อเปนปจจัยเสริมในกระบวนการผลิตเชนโครงการอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย จังหวัดเชียงใหม ที่จะมี
โครงการที่ไดเนินงานในภาคการเกษตรในดานตางๆเพื่อบริ การวิชาการแกชุมชน จึงเปนโอกาสที่เกษตรจะเขาไปเรียนรูแลว
นํามาประยุกตใชกับกลุม ของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตรตามเปาหมายวัตถุประสงคของโครงการที่ภาครัฐ
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ไดดําเนินการอยู และในปจจุบันที่องคกรธุรกิจหันมาใสใจในการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมจึงเปนอีกโอกาสหนึ่ง
ที่เกษตรกรจะไดรับการสนับสนุนในการดําเนินงานซึ่งในปจจุบันก็ไดมีบริษัทกระทิงแดงที่ไดเขามาใหสนับสนุนการดําเนินงาน
ของกลุมเกษตรกรบานดอนเจียง
ด า นการเก็ บ เกี่ ยวผลผลิ ต และการแปรรู ป มี โ อกาสที่ เ กษตรจะมี การนํ า เครื่ อ งจั ก รเทคโนโลยี ส มั ย ใหม ที่ มี
ประสิทธิภาพมาใชในการดําเนินงานเก็บเกี่ยวผลผลิต และการแปรรูปสินคาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากภาค
เกษตรกรรมไปเปนภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรเริ่มมีอายุทีเพิ่มมากขึ้นจึงมีโอกาสที่จะนําเทคโนโลยีเขามาชวยเสริมในการ
ผลิตเพื่อชวยลดการใชแรงงาน
ดานชองทางการจัดจําหนาย จากการที่เกษตรกรทั้งสองกลุมไดดําเนินการผลิตขาวในระบบเกษตรอินทรียมาชา
นานและเปนที่รูจักโดยทั่วไปจึงเปนอีกโอกาสหนึ่งที่ภาครัฐและเอกชนเขามาสงเสริมรับเชิญในการแสดงสินคาและผลิตภัณฑ
เพื่อเปนการจัดจําหนายและยังเปนการประชาสัมพันธกลุมใหเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น และมีชองทางในการจัดจําหนายเพิ่มขึ้น
อุปสรรค(Threats)
การนําเขาวัต ถุดิบ ในการเตรียมพื้ นที่ปจจัยหนึ่ง ที่มีสวนตอการดําเนินการคื อ ปจจั ยทางด านน้ําซึ่ งแหลง น้ําของ
เกษตรกรบานดอนเจียงจะใชแหลงน้ําจากคลองสาธารณะ ซึ่งจะมีการกําหนดรอบระยะเวลาการปลอยน้ําของกรมชลประทาน
หรืออาจจะตองรอใหฝนตกตามฤดูกาลจึงเปนอุ ปสรรคอีกอยางหนึ่งที่เกษตรกรบานดอนเจียงพบเจอแตมีปญหาในการขาด
แคลนในระยะเวลาที่ไมนานมาก แตก็ทําใหการเพาะปลูกลาชาตามไปดวย
การเพาะปลูก ในการเพาะปลูกนั้นในทุกๆ ขั้นตอนจะใชแรงงานในภาคการเกษตรเปนหลักซึ่งในการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม วัฒนธรรม คานิยม จึงทําใหแรงงานภาคเกษตรลดลงอาจจะสงผลตอการดําเนินงานในอนาคตของเกษตรกร จึงเปน
อุปสรรคตอการหาแรงงานในภาคเกษตร และอุปสรรคจากแหลงน้ําที่ใชในการเพาะปลูกสืบเนื่องจากการใชในพื้นที่ของกลุม
เกษตรกรบานดอนเจียงที่มีรอบระยะเวลาในการปลอยน้ําของกรมชลประทานทําใหตนขาวเจริญเติบโตไดไมเต็มที่
การเก็บเกี่ยวผลผลิตและแปรรูปผลผลิต ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นจะมีความคลายคลึงกับการเพาะปลูกเพราะ
เนื่องจากตองใชแรงงานคนเปนหลักในการดําเนินกิจกรรมการผลิตโดยพบอุปสารเหมือนกับการผลิตคือ แรงงานภาคเกษตร
ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม คานิยม ซึ่งอาจจะสงผลตอการดําเนินการเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรเพราะยังใชวิถีชาวนา
แบบดั่งเดิมคือใชเคียวเกี่ยวขาวแลวตีขาวดวยมือ
ดานการตลาดและการขาย ป จจั ยทางด านเศรษฐกิ จอาจะเปนอุ ป สรรคต อการขายสิ นคาเช นอาจจะมีส ภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ไมมีการจางงานเพิ่ มเติมอาจจะสงผลกระทบถึงรายไดของผู บริโภคที่จะซื้อสินคาเกษตรอินทรีย ในราย
ใหมๆ หรือรายเดิมที่อาจจะมีปริมาณการซื้อที่ลดลง ซึ่งจะมีราคาของสินคาเกษตรอินทรียจะสูงกวาสินคาทางการเกษตรทั่วไป
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวาดานกิจกรรมหลักการนําเขาวัตถุดิบของกลุมเกษตรกรบานดอนเจียงมีเกษตรกรบางรายภายใน
กลุมไมไดเก็บเมล็ดพันธุข าวทําใหเกิดตนทุนในการจัดซื้อจัดหาเมล็ดพันธุขาวในกิโลกรัมละ 22 บาท แตก็มีเกษตรกรบางสวนที่
เก็บเมล็ดพันธุขาวไวเองและกลุมครูประทุม สุริยาที่ไดทําการเก็บเมล็ดพันธุขาวไวเองและจําหนายเป นเมล็ดพันธุ ในกิโลกรัม
ละ 30 บาทแตจํากัดจํานวนการซื้อซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนันนิภา ประสันลักษณ (2556) ไดทําการศึกษา หวงโซคุณคา
ของขาวพันธุสกลนครและขาวก่ําในจังหวัดขอนแกนพบวาเกษตรกรยังไมไดแยกกระบวนการผลิตของขาวเปลือกและเมล็ด
พันธุ อย างชั ด เจน สง ผลให คุ ณภาพของเมล็ ด พั นธุ ขาวไมได มาตรฐาน ดั ง นั้ นเกษตรกรควรตระหนั กถึ ง กระบวนการผลิ ต
ขาวเปลือก และเมล็ดพันธุ ในการจัดการที่ถูกตอง และหากมีการเพิ่มมูลคาที่ทําใหเกษตรกรไดผลตอบแทนที่ดีเชนการขายใน
รูปแบบของเมล็ดพันธุไดผลตอบแทนสุทธิมากกวาการขายในรูปของขาวเปลือกดังนั้นควรมุงพัฒนาที่คุณภาพของขาวมากกวา
การขยายปริมาณการผลิต
ในด านของการผลิ ต พบว าในการปฏิ บั ติ การดํ าเนิ นการผลิ ต ของกลุ ม เกษตรกรบ านดอนเจี ย งยั ง ไม ถู กต องตาม
มาตรฐานเนื่องจากแหลงน้ําที่นํามาใชในการเกษตรมาจากคลองชลประทานสาธารณะ ไมมีการทําใหน้ําตกตะกอนกอนนําเขา
พื้นที่นา ซึ่งอาจจะมีการปนเปอนของสารเคมีที่ใชในตนน้ําไดและยังไมไดขอรับรองมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนิ
ตาพันธุมณี และ อัมรินทร คีรีแกว (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูปลูกกาแฟอาราบิ
กาอินทรียในภาคเหนือของประเทศไทย:การประยุกตใชแนวคิดหวงโซคุณคา ที่ไดเสนอแนวทางโดยภาครัฐควรเขามาใหความรู
ความเขาใจและแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตองแกเกษตรกรเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตแบบเกษตรอินทรีย รวมถึง แนวทาง
การลดต นทุนการผลิ ตการพัฒ นาและควบคุมคุ ณภาพการผลิต การรวมกลุม ของเกษตรกร การสรางเครือขายเกษตรกรซึ่ ง

1350

แตกตางจากกลุม ของครู ประทุม สุ ริย า ที่ ไ ด มีการนํ าดิ นและน้ํ าไปวิ เ คราะห ใ นหองปฏิ บั ติ การทางวิ ทยาศาสตร ตั้ ง แต เ ริ่ ม
เตรียมการเพาะปลูกและมีบอน้ําเปนของตนเองในพื้นที่เพาะปลูก และสินคาไดการรับรองมาตรฐาน
ดานการเก็บ เกี่ยวผลผลิต นั้นพบวาเกษตรกรกลุมบานดอนเจียงใชเวลาในการเก็บ เกี่ยวผลผลิ ตที่นานเนื่องจากใช
แรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตถึงแมจะมีการลงแขกเกี่ยวขาวแตก็ยังมีการจายคาจางสําหรับผูที่ประสงคจะรับคาจางเปนเงิน
ซึ่งแตกตางจากการเก็บเกี่ยวของกลุมครูประทุม สุริยา ที่ไดมีการนําเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
และจางแรงงานในการขนยายขาวเปลือก และตนทุนในการซื้อเครื่องจักร แตทั้งนี้ก็มีขอดีขอเสียของแตละกลุมแตกตางกัน
ออกไปตามโครงสร างพื้นฐานองคกรของแตล ะกลุ ม ซึ่ง การดําเนิ นงานของเกษตรกรทั้ง สองกลุมนั้ นดํ าเนิ นงานในลักษณะ
ดําเนินงานเพื่อกลุมของตนไมไดมีการติดตอสัมพันธกันอยางเปนทางการสอดคลองกับงานวิจัยของฉัฐยา ตวงสุวรรณ (2553)
ไดศึกษาเรื่องแนวทางการสรางมูลคาเพิ่มในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมขาวไทยแนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มใหหวงโซ
อุปทานขาวเกี่ยวกับการดําเนินงานและ ปญหาในห วงโซอุปทานของธุรกิจขาวไทยในปจจุบันที่พบวามีการรวมกันภายนอก
(External Integration) คือสมาชิกในหวงโซอุปทานยังไมมีความรวมมือกันระหวางองคกรซึ่งแตละสมาชิกในหวงโซอุปทาน
ตางก็ดําเนินงานเพื่อผลประโยชนสูงสุดใหกับองคกรของตัวเองเทานั้น
ดานของชองทางในการจัดจําหนายหรือประชาสัมพันธยังพบวาเกษตรกรบานดอนเจียงมีชองทางในการจัดจําหนาย
เพี ย งช องทางเดี ย วคื อหน ารานยั งไม ได มี การจั ดจํ าหน ายในช องทางอื่ น ถึ ง แม กลุม ครูป ระทุม จะมี การประชาสัม พั นธ การ
ดําเนิ นงานผ านทางสื่อสั งคมแลวก็ ตามแต ไม ได มี การขายแตอยางใดเนื่ องจากมี ปริ มาณผลผลิ ตที่ ไ มม ากพอต อการขายใน
ชองทางอื่ น แตเกษตรกรทั้ งสองกลุ มนี้ไดจําหนายสินคาผานช องทางที่ กลุมลูกค าเปาหมายสามารถเขาได ถึงไดแ กตลาดนั ด
เกษตรอิ นทรีย ตลาดนั ด เจเจ อิ่มบุ ญ ซึ่งเปนสถานที่ กลุม ลูกคาที่ รักสุขภาพจะไปซื้ อสินคาที่ปลอดภัยจากชองทางเหลานี้
สอดคลองกับงานวิจัยของสุภัค ภั กดีโต และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2556) ไดทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการบริโภคขาว
อิ นทรี ย ข องผู บ ริ โ ภคในวั ย ทํ างาน ในเขตกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลด านช องทางการจั ด จํ าหน ายที่ พ บว ากลุ ม ตั วอย างให
ความสํ าคัญ ในระดับมากเรื่ องการมีวางจํ าหนายในซุป เปอรม ารเ ก็ต หลั กและร านคาสุ ขภาพมากที่สุ ด และจากการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยยังพบวาสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
แนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคาของผลิตภัณฑขาวอินทรียอําเภอแมแตงจังหวัดเชียงใหม
ในดานของการจําเขาเมล็ดพันธุนั้นเกษตรกรควรที่จะทําการแบงเก็บเมล็ดพันธุขาวไวเอง หรือมีการเพาะปลูกขาวที่
สําหรับใชเปนเมล็ดพันธุโดยเฉพาะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนันนิภา ประสันลักษณ (2556)การขายในรูปแบบของเมล็ด
พันธุไดผลตอบแทนสุทธิมากกวาการขายในรูปของขาวเปลือกที่เกษตรกรขายเขามายังในกลุมกิโลกรัมละ 17 บาทซึ่งในกลุม
ของครูประทุม ไดมีการจําหนายในลักษณะของเมล็ดพันธุในกิโลกรัมละ 30 บาท แตก็ยังจํากัดปริมาณในการซื้อรายละไมเกิน
5 กิโลกรัม (สวนตางระหวางขาวเปลือกธรรมดา 17 บาท กับขาวเปลือกที่เปนเมล็ดพันธุ 30 บาท = 13 บาท/กิโลกรัม) จึงเปน
แนวทางที่เกษตรกรบานดอนเจียงอาจนํามาพัฒนาสรางมูลคาใหกับขาวเปลือกโดยการพัฒนาผลิตในลักษณะของเมล็ดพันธุ
ขาวควบคูไปดวย
ในดานของการผลิต และการเก็บเกี่ยวแนวทางที่ควรพัฒนาคือภาครัฐควรที่จะใหใหความรูความเขาใจแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียหรือสงเสริมการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรบานดอนเจียงใหไดรับการรับรองมาตรฐาน
เนื่องจากการจะใชตรามาตรฐานไดนั้นจะตองไดมีการรับรองจากหนวยงานที่ตรวจสอบคุณภาพ ซึ่ งผูบริโภคบางรายอาจจะดู
ตรารับรองของสินคากอนตัดสินใจซื้อ และทางกลุมเกษตรกรบานดอนเจียงมีมีศักยภาพในดานปริมาณของผลผลิตเมื่อไดรับ
การรับรองมาตรฐานแลว อาจจะชวยเพิ่มคุณคาใหกับสินคาโดยการสงจําหนายตามซุปเปอรมารเก็ตหลัก และรานคาสุขภาพ
ในเบื้องตน หรืออาจจะมีการพัฒนามาตรฐานไปจนถึงระดับสงออกตอไป
ในด านการเก็ บเกี่ย วและแปรรูป ผลผลิต สง เสริ มในการรวมมือการรวมกลุม เนื่องจากปจจุบันการดํ าเนิ นงานของ
เกษตรกรทั้งสองกลุมตางก็ดําเนินงานเพื่อประโยชนที่สูงสุดของกลุมตนเองเทานั้น โดยเกษตรกรบานดอนเจียงที่ใชการเก็บ
เกี่ยวดวยแรงงานคน ซึ่งในอนาคตที่ปจจัยดานอายุอาจจะสงผลตอการดําเนินงานการเก็บเกี่ยว และอุปกรณเครื่องจักรที่ใชใน
ระบบเกษตรอินทรียจะใช ปะปนกับการเกษตรที่ผลิ ตในระบบธรรมดาไมได ตามโครงการเมืองเกษตรสีเขียวเพื่ อสรางความ
เขาใจและแลกเปลี่ยนประสบการณในแตละพื้นที่คือ พัฒนาพื้นที่ พัฒนาสินคา และตามผลการวิจัยของของชนิตาพันธุม ณี
และ อัมรินทร คีรีแกว (2557)ที่เสนอใหมีการรวมกลุม สรางเครือขาย ของเกษตรกรผูปลูกกาแฟอาราบิกาอินทรียเพื่อชวยเพื่อ
ศักยภาพของการดําเนินงาน
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ในดานของการตลาดและการขาย ในส วนของเกษตรกรบ านดอนเจีย งอาจจะมี การใช สื่ อในการประชาสั มพั นธ
กิจกรรมที่ดําเนินการอยูของแตละกลุมซึ่งในปจจุบันไมไดมีการประชนสัมพันธในชองทางนี้ และอาจจะเพิ่มเปนชองทางในการ
จําหนายสินค าอีกชองทางหนึ่งจากที่มี ปริมาณของสินคาเพีย งพอตอการเพิ่ มชองทางการจัดจําหนายเพิ่มเติมจากชองทางที่
เปนอยูในปจจุ บัน แตสําหรับ กลุม ครูป ระทุม นั้นปริมาณผลผลิตที่ ไดมี จํากั ดแต เปนสิ นคาที่มีคุ ณภาพจึงไมจําเปนตองมีการ
จําหนายในชองทางนี้ ตามนันนิภา ประสันลักษณ (2556) ที่ไดเสนอแกเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกขาวพันธุสกลนครและขาว
ก่ําในจังหวัดขอนแกนที่ควรมุงเนนพัฒนาคุณภาพของสินคามากกวาปริมาณผลผลิต
ขอเสนอแนะ
1.กลุมเกษตรกรบานดอนเจียงในรายที่ไมไดเ ก็บเมล็ดพันธุไวควรทําการแบงเก็บเมล็ดพันธุ เอง และถาไมมั่ นใจใน
คุณภาพของเมล็ดพันธุที่เก็บ ควรจะมีหนวยงานเขามาสงเสริมใหองคความรูแนวทางในการผลิตเปนเมล็ดพันธุขาว เพื่อเปน
การเพิ่มคุณคาใหกับขาวเปลือกอีกทางหนึ่ง
2.ภาครัฐ ควรเข ามาสนับสนุนการดํ าเนิ นงานของกลุ มเกษตรกรบ านดอนเจียง เชนการชวยส งเสริ มให ได กับ การ
รับรองมาตรฐานเพื่ อเปนการเพิ่ มคุณค าของสิ นคา และการบริห ารจัดการธุร กิจชุมชนการดําเนินงานของทางกลุมเพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพในการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร
3.เกษตรกรควรจะมีการรวมกลุมกันเพื่อเพิ่ มประสิทธิภ าพในการดําเนินงานโดยการเกื้อหนุ นกันแลกเปลี่ ยนองค
ความรู วัตถุดิบ ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีในการผลิตที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกร รวมถึงความเขมแข็ง
ในการแข็งขันโดยใจปจจุบันมีหนวยงานสมาคมการคาเกษตรอินทรีย (Thailand Organic Trade Association: TOTA)
4. เกษตรกรบานดอนเจียงที่มีปริมาณผลผลิตที่เพียงพอตอการเพิ่มชองทางในการจัดจําหนายซึ่งควรเพิ่มชองทางใน
การจัดจําหนายในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลนเพื่อเป นอีกชองทางหนึ่งในการที่ จะจัดจําหนายสินคาและอีกทั้งยังเปนการ
ประชาสัมพันธกลุมเกษตรกร
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งแตไป
1. ควรมีการศึกษาชองการจัดหนายผลิตภัณฑขาวอินทรียของกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรียอําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม
2. ควรมีการศึกษาการรวมกลุมของเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในระดับ
อําเภอ หรือจังหวัดตอไป
3. ควรมีการศึกษาแนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับขาวอินทรียในรูปแบบของการยกระดับผลิตภัณฑ
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การวิจัยศึกษาระดับความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล และ
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ใหบริการ งานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล เมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ในภาพรวมเพศหญิง เพศ
ชาย ประเภทของบุคลากร ที่ตางกันมีระดับความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสั งคมไมแตกตางกัน
สวนผู ที่มีส ถานภาพสมรส อายุ การศึ กษา หน วยงานที่ สังกั ด และลักษณะงานที่ติด ตอที่ แตกต างกั นมีร ะดับ ความพึง พอใจ
คุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : คุณภาพ/การใหบริการงานธุรการดานประกันสังคม/มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ABSTRACT
The research study the satisfaction level to the quality of social insurance services by Personnel
Service Division, and to compare the satisfaction to the social insurance service sorted with personal
particulars. The samples of this research work are 240 academic staff members and supportive staff members.
The research findings reveal the following facts. In the overview, the personnel of Suan Sunandha Rajabhat
University are satisfied with the social insurance services by Personnel Service Division in the moderate level.
Considered separately, the category that has the highest mean is the reliability/trustworthiness, followed by
the categories of communication, responsiveness to needs, and capability of service providers. The
comparison of the satisfaction to the quality of social insurance services of samples sorted with their
personal particulars leads to the results that, in the overview, the personnel of the university, with
different genders and types of works have no significant difference in terms of their satisfaction towards
the quality of social insurance services. Meanwhile, it is also discovered that the personnel with different
marital statuses, ages, educational backgrounds, units and characteristics of works to contact the service
division lead to the significant difference in satisfaction to the quality of services, with the statistical
significance level of .05
Keywords: Quality/Service/Suan Sunandha Rajabhat University
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บทนํา
จากสภาพการณ ใ นป จจุ บั นที่ สัง คมมี การเปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็วในทุ ก ๆ ด าน นั้น องคกรภาครั ฐจึ ง ได มีการ
ปรับปรุงปฏิ รูปในการบริหารจัดการขึ้ นใหม เพื่อรองรั บกับสภาพแวดลอมที่เ ปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในช วงระยะเวลา 2
ทศวรรษ ที่ผานมาจึงเปนยุคสมัยของการ “ปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ” ซึ่งเกิดขึ้นอยางแพรหลายทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทย
นั้นระบบการบริหารงานภาครัฐก็ไดมีความพยายามในการปรับปรุงและทําการปฏิรูประบบโดยเฉพาะอยางยิ่งความพยายามในการ
ปรับรื้อแนวทางในการบริหารงานภาครัฐที่จากเดิมจะเนนรูปแบบของการปกครองซึ่งจะใหความสําคัญกับการจัดความสัมพันธ
เชิงอํานาจในแนวตั้ง ยึดถือการสั่งการ ในแบบที่มอบใหรัฐเปนผูทําหนาที่ในการปกครองกําหนดกฎเกณฑชี้นํ าสั่งการในเรื่อง
ตาง ๆ ไดมาสูรูปแบบปจจุบันในแนวทางที่เรียกวาการจัดการปกครองที่ใหความสําคัญกับการจัดความสัมพันธเชิงอํานาจตาม
แนวนอน มีการกระจายอํานาจใหแกชุมชนและทองถิ่น สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กลุมทางสังคม การลดบทบาท
ขององคกรภาครัฐ การปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีเหตุผลมีความรับผิดชอบ โปรงใส และพรอมที่จะถูกตรวจสอบได (สุพจน
ทรายแกว, 2545, หนา 1)
ดังนั้นประกันสังคม จึงเปนระบบที่บังคับใหทุกคนออมเงินสวนหนึ่งซึ่งจะหักจากเงินเดือน 5% แตไมเกิน750 บาท
เพื่อเปนหลักประกันวาจะไดรับความคุมครอง ทั้งในเรื่องการเจ็บปวย อุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต รวมทั้งจะไดเงินบํานาญใชในยาม
แกอีกดวย โดยลูกจางจะจายเงินประกัน (เรียกวาเงินสมทบ) เพียง 1 ใน 3 สวนเทานั้น เพราะผูที่มีหนาที่ตองจายเงินสมทบเขา
กองทุนประกันสังคม ประกอบดวย 3 ฝาย คือ รัฐบาล นายจาง และลูกจาง สํานักงานประกันสังคม เปนหนวยงานของรัฐบาล
ตั้งขึ้นเพื่ อเปนการเฉลี่ย ทุกข-เฉลี่ ยสุข ของผูที่ทํางานมีรายไดประเภทเงิ นเดือน ซึ่งเงินประกันสั งคมถูกบั งคับโดยกฎหมาย
แรงงานใหตองเขาเปนผูประกันตน ในกองทุนเงินทดแทน ที่ใหหลักประกันแกลูกจางกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวยดวย
โรคอันเนื่องมาจากการทํางาน โดยระบบประกันสังคมมีประเภทของการประกันรวม 8 ประเภท คือ 1.การประกันการเจ็บปวย
2. การประกันการคลอดบุตร 3. การประกันอุบตั ิเหตุและโรคอันเกิดจากการทํางาน 4. การประกันทุพพลภาพ 5. การประกัน
ชราภาพ 6. การประกั นการสงเคราะห ค รอบครั ว 7. การประกั นการเสี ย ชี วิต 8. การประกั นการว างงาน (สํ านั กงาน
ประกันสังคม, 2559 : ออนไลน)
ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั นทา มี ผู ขึ้ นทะเบี ย นเป น ผู ป ระกั นตน 1,657 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 88.24%
ของบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากขอมูลดังกลาวจะพบวา งานดานประกันสังคมมีความสําคัญอยาง
มากกั บ บุ ค ลากรส วนใหญ ที่ จะครอบคลุ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน ใ ห กั บ บุ ค ลากรในด านต า งๆ ดั ง ที่ กล าวข างต น และเพื่ อให การ
ดําเนินการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสอดคลองกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ซึ่งมียุทธศาสตรที่เนนการบริการที่มีคุณภาพ และตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ (กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559)
ผูวิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏสวนสุนันทา เพื่อนําไปพัฒ นาคุณภาพการใหบริ การงานดานประกั นสัง คมกั บกองบริห ารงานบุ คคลและเพื่อใหการ
ดําเนินงานตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังคํากลาวที่วา “เปนมหาวิทยาลัย อันดับ 1 ของราชภัฏ” (แผนงาน/โครงการตาม
ยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2556-2559, 2559 หนา 11)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดับ ความพึ งพอใจคุณภาพการให บริ การงานธุ ร การด านประกันสั งคมของกองบริห ารงานบุค คล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่ อเปรี ยบเทีย บคุ ณภาพการให บริ การงานธุรการดานประกันสั งคมของกองบริ หารงานบุค คล มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
สมมติฐานของการวิจัย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการ
งานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแตกตางกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาวิจัยครั้ง เปนการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกอง
บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ดานความเชื่อถือได/ความไววางใจ ดานการ
ตอบสนองความตองการ ดานความสามารถของผูใหบริการ และดานการติดตอสื่อสาร
2. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจําสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทประจําสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 600 คน
3. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพสมรส อายุ การศึกษา
ประเภทของบุคลากร สังกัด และลักษณะงานที่ติดตอ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ (1) ดานความเชื่อถือได/ความไววางใจ (2) ดานการตอบสนองความ
ตองการ (3) ดานความสามารถของผูใ หบริการ (4) ดานการติดตอสื่อสาร
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหความหมายของคําศัพทที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจัยนิยามความหมายของคําตาง ๆ ไว ดังนี้
1. คุณภาพการใหบริการ หมายถึง สิ่งที่ชี้วัดถึงระดับของการบริการ พฤติกรรม กิจกรรม การกระทําที่สงมอบ
โดยผูใหบริการตอผูรับบริการวาสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการไดดีเพียงใด
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก ความคิด อารมณทางดานบวกและดานลบของบุคลากรตอการใหบริการ
ในดานความเชื่อถือได /ความไววางใจ ด านการตอบสนองความต องการ ดานความสามารถของผูใ หบ ริการ และดานการ
ติดตอสื่อสาร ในงานดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. ความเชื่อถือได/ความไววางใจ หมายถึง สถานภาพที่เราสรางขึ้นมาจากพฤติกรรมของเราที่ทํางานรวมกับคน
อื่น ๆ เปนพฤติกรรมที่ดี ที่เราสะสมไวทุก ๆ วัน เปนเวลายาวนาน จากอดีตถึงปจจุบันการจะมีความนาเชื่อถือนั้น คือ การมี
พฤติกรรมในการทํางานหลายอยางรวมๆ กัน ประกอบดวย ความสม่ําเสมอ หมายถึง ความตอเนื่องความเสมอตนเสมอปลาย
กระทําออกมาเองโดยอัตโนมัติ ไมตองบังคับ หรือฝนใจทํา และความพึ่งพาได อาศัยกัน ชวยเหลือกันเปนการอยูรวมกัน ที่ทํา
ใหฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายไดประโยชนโดยไมมีฝายใดเสียประโยชน
4. การตอบสนองความต อ งการ หมายถึ ง สิ่ ง เร า ทํ า ให ร า งกายของเราตอบสนองต อ สิ่ ง ที่ ม ากระตุ น ได ดี
ประกอบดวย ความเต็ม ใจที่จะใหบริ การ ความพรอมที่จะใหบริการและอุทิศเวลามีการติดตออย างตอเนื่อง และปฏิบัติต อ
ผูใชบริการเปนอยางดี
5. ความสามารถของผูใหบริการ หมายถึง ศักยภาพในการทําหนาที่ ทํางานหรือธุรกรรมใด ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได
ตามที่ตั้ งใจไว สามารถนํ าความรูที่มีม าใช เพื่อให ประสพความสําเร็จ ประกอบดวย สามารถในการใหบริการ สามารถใน
การสื่อสาร และสามารถในความรูวิชาการที่จะใหบริการ
6. การติดตอสื่อสาร หมายถึง การใหบริการโดยใชภาษาที่เขาใจงายไมกํากวม มีการสบตาระหวางพูดคุยกับผูมา
ติดตอ มีการใชชองทางการสื่อสารอื่น ๆ เชน อีเมล ไลน เฟสบุ ค ในการใหบริการ มีการแนะนําขั้นตอนการใหบ ริการดวย
น้ําเสียงหรือสื่อตาง ๆ อยางชัดเจนรวมทั้งมีมารยาทและมีวาจาดวยถวยคําและน้ําเสียงที่สุภาพ
7. การประกันสังคม หมายถึง โครงการสวัสดิการทางสังคมที่รัฐบาลไดใหความคุมครอง ผูประกันตน และรัฐบาล
ไดเ ขามามีส วนรวมกันเพื่ อสรางหลักประกันให แก ผูป ระกันตนที่ เข ามาสู ระบบการจางงาน เพื่อให ความช วยเหลือในกรณี
การเจ็บปวย การคลอดบุตร การตาย ทุพพลภาพ ตลอดจนการสงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชแนวคิดคุณภาพการใหบริการตามทฤษฎีของพาราสุมาน, ซีธาลและเบรรี (Ziethaml
Parasuraman and Berry, 1985)
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล

คุณภาพการใหบริการงานธุรการ
ดานประกันสังคม ของกองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ดานความเชื่อถือได/ความไววางใจ
2. ดานการตอบสนองความตองการ
3. ดานความสามารถของผูใหบริการ
4. ดานการติดตอสื่อสาร

- เพศ
- สถานภาพสมรส
- อายุ
- การศึกษา
- ประเภทของบุคลากร
- สังกัด
- ลักษณะงานที่ติดตอ

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะประจํา
สายวิ ช าการ และพนักงานมหาวิท ยาลั ย ลักษณะประจําสายสนับ สนุนวิ ชาการ 600 คน ทํ าการคํ านวณหาขนาดของกลุ ม
ตัวอยาง ดวยวิธีการของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973, p.125) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 240 คน โดยทําการสุ ม
ตัวอยางแบบแบงกลุม โดยมีตัวแปรที่ใชในการวิจัยไดแก ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพสมรส อายุ
การศึกษา ประเภทของบุคลากร สังกัด และลักษณะงานที่ติดตอ และตัวแปรตาม คือ1) ดานความเชื่อถือได/ความไววางใจ
2) ดานการตอบสนองความตองการ 3) ดานความสามารถของผูใหบริการ 4) ดานการติดตอสื่อสาร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มดี ังนี้
แบบสอบถาม เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา ประเภทของบุคลากร สังกัด
และลักษณะงานที่ติดตอ จํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 2 คุ ณภาพการให บ ริ การงานธุ ร การด านประกั นสั ง คมของกองบริ ห ารงานบุ ค คล มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา ประกอบดวย (1) ความเชื่ อถื อได /ความไววางใจ (2) การตอบสนองความตองการ (3) ความสามารถของผู
ให บ ริการ (4) ด านการติ ดต อสื่อสาร โดยแบบสอบถามนี้ เป นแบบสอบถามชนิ ด มาตราส วนประมาณค าตามแบบลิเ คิ ร ท
(Likert’s scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ข อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ คุ ณภาพการให บ ริ ก ารงานธุ ร การด านประกั นสั ง คมของกองบริ ห ารงานบุ ค คล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity)
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน และการตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยทดสอบ (Try-out) กับกลุมที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .858
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและแบงการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเ คราะหข อมูล สถิติ เ ชิ งพรรณนา (Description Statistics) ในการอธิ บายป จจั ย สวนบุค คลของผู  ต อบ
แบบสอบถามโดยใช สถิ ติค าความถี่ (Frequency) และร อยละ (Percentage) รวมทั้ งการวิ เคราะห ร ะดั บความพึง พอใจ
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คุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใชคาเฉลี่ย
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ใชทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1 วิเคราะห การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริ การงานธุร การด านประกันสั งคมของกองบริห ารงานบุคคล
มหาวิท ยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา ด วย t-test ใชสํ าหรับ ทดสอบความแตกตางดานป จจั ยสวนบุ คคลที่มี ตัวแปร แบง เป น
2 กลุม ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ประเภทบุคลากร
2.2 วิเคราะห การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริ การงานธุร การด านประกันสั งคมของกองบริห ารงานบุคคล
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏสวนสุ นันทา ดวย F-test ใช สํ าหรั บการวิเ คราะหค วามแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way ANOVA)
ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ การศึกษา สังกัด และลักษณะงานที่ติดตอ เมื่อพบวามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยทําการตรวจสอบ ความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)
ผลการวิจัย
1. บุ คลากรมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นันทา ส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง สถานภาพโสด อายุ 31 – 40 ป
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจําสายสนับสนุนวิชาการ และสวนใหญเปนบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ดังตาราง 1)
ตาราง 1 จํานวน และรอยละ ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
3. อายุ
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป
4. การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จํานวน (n = 240)

รอยละ

รวม

94
146
240

39.20
60.80
100

รวม

134
106
240

55.80
44.20
100

รวม

162
71
7
240

67.50
29.60
2.90
100

รวม

146
71
23
240

60.80
29.60
9.60
100

31
209
240

12.90
87.10
100

5. ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจําสายวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจําสายสนับสนุน
รวม
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ตาราง 1 (ตอ)
ปจจัยสวนบุคคล

จํานวน (n = 240)

รอยละ

32
32
33
32
22
18
8
8
8
8
31
8
240

13.30
13.30
13.80
13.30
9.20
7.60
3.30
3.30
3.30
3.30
13.00
3.30
100

31
27
75
107
240

12.90
11.30
31.30
44.50
100

6. สังกัด
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวม
7. ลักษณะงานที่ติดตอ
ขึ้นทะเบียนผูประกันตน
แจงเปลี่ยนแปลงขอมูลผูประกันตน
ยื่นคําขอรับประโยชนทดแทน
ยื่นคําขอรับประโยชนทดแทน (กรณีทันตกรรม)
รวม

2. ระดับความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม พบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระดับความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการงาน
ธุรการด านประกั นสั งคมของกองบริหารงานบุ คคล อยู ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.38) เมื่อพิจารณาเป นรายขอ พบว า ขอที่ มี
คาเฉลี่ยมากเปนอันดับที่ 1 คือ ดานความเชื่อถือได/ความไววางใจ (คาเฉลี่ย 3.52) รองลงมาคือ ดานการติดตอสื่อสาร (คาเฉลี่ย 3.50)
ดานการตอบสนองความตองการ (คาเฉลี่ย 3.42) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยเป นอันดั บสุดทาย คือ ดานความสามารถของผูให บริการ
(คาเฉลี่ย 3.06) (ดังตาราง 2)
ตาราง 2 ระดั บ ความพึ ง พอใจคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารงานธุ ร การด า นประกั น สั ง คมของกองบริ ห ารงานบุ ค คล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม
ความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการงานธุรการ
ดานประกันสังคม
1. ดานความเชื่อถือได/ความไววางใจ
2. ดานการตอบสนองความตองการ
3. ดานความสามารถของผูใหบริการ
4. ดานการติดตอสื่อสาร
รวม



S.D.

3.52
3.42
3.06
3.50
3.38

.29
.28
.13
.41
.24
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ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

อันดับ
1
3
4
2

3. บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นันทาในภาพรวมเพศชายกับเพศหญิงมีความพึงพอใจในการใหบริการ
งานธุรการดานประกันสังคมไมแตกต างกั น และเมื่ อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบว า เพศชายกับเพศหญิงมีความพึงพอใจใน
การใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมแตกตางกัน 2 ดาน คือ ดานความเชื่อถือได/ความไววางใจ และดานความสามารถของ
ผูใหบริการ
ตาราง 3 การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จําแนกตามเพศ
คุณภาพการใหบริการงานธุรการ
ดานประกันสังคม
1. ดานความเชื่อถือได/ความไววางใจ
2. ดานการตอบสนองความตองการ
3. ดานความสามารถของผูใหบริการ
4. ดานการติดตอสื่อสาร
รวม

ชาย


3.47
3.42
3.02
3.48
3.35

หญิง
S.D.
.21
.30
.14
.41
.23

S.D.
.33
.27
.11
.41
.25



3.56
3.42
3.08
3.52
3.39

t

P.Value

-2.50
-.04
-3.20
-.65
-1.40

.01
.96
.00
.51
.16

4. บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาในภาพรวมสถานภาพโสดกับสถานภาพสมรสมีความพึงพอใจ
ในการให บริ การงานธุ รการด านประกั นสั ง คมแตกต างกั น และเมื่ อพิ จารณาความพึ งพอใจในการให บริ การงานธุ ร การด าน
ประกั นสั ง คมแยกเป นรายด าน พบว า สถานภาพโสดและสถานภาพสมรสมี ค วามพึ ง พอใจในการให บ ริ การงานธุ ร การ
ดานประกันสังคมแตกตางกัน 2 ดาน คือ ดานการตอบสนองความตองการ และดานการติดตอสื่อสาร
ตาราง 4 การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จําแนกตามสถานภาพ
คุณภาพการใหบริการงานธุรการ
ดานประกันสังคม
1. ดานความเชื่อถือได/ความไววางใจ
2. ดานการตอบสนองความตองการ
3. ดานความสามารถของผูใหบริการ
4. ดานการติดตอสื่อสาร
รวม

โสด


3.54
3.46
3.07
3.58
3.41

สมรส
S.D.
.28
.25
.09
.37
.20



3.51
3.37
3.04
3.40
3.33

S.D.
.31
.31
.16
.43
.28

t

P.Value

.81
2.41
1.54
3.32
2.49

.41
.01
.12
.00
.01

5. บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาในภาพรวมพบวา บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจใน
การใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการเปรียบเทียบแยกเปน
รายดาน พบวา บุคลากรที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจในการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมแตกตางกั น 3 ดาน
คือ ดานการตอบสนองความตองการ ดานความสามารถของผูใหบริการ และดานการติดตอสื่อสาร เมื่อพบวาความแตกตาง
จึงนําผลการวิเคราะหที่ไดไปทําการทดสอบเปนรายคูเพื่อดูกลุมใดมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยวิธีการของ
Scheffe’พบว าที่ แตกต างกั นได แก บุ คลากรที่ มี อายุ ระหว าง 41 – 50 ป มี ความพึ งพอใจในการให บริ การงานธุ รการด าน
ประกันสังคมนอยกวาบุคลากรที่มีอายุ 31 – 40 ป สวนคูอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จําแนกตามอายุ
คุณภาพการใหบริการงานธุรการ
ดานประกันสังคม

31 - 40 ป


1.
2.
3.
4.

ดานความเชื่อถือได/ความไววางใจ
ดานการตอบสนองความตองการ
ดานความสามารถของผูใหบริการ
ดานการติดตอสื่อสาร
รวม

3.54
3.46
3.08
3.54
3.41

S.D.
.32
.28
.11
.39
.24

41 - 50 ป


3.47
3.34
3.00
3.38
3.30

S.D.
.24
.29
.14
.42
.25

51 ปขึ้นไป


3.60
3.40
3.20
3.80
3.50

S.D.
.36
.27
.13
.37
.23

F

P.Value

1.69
3.98
15.19
6.04
5.85

.18
.02
.00
.00
.00

6. บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นันทาโดยภาพรวมพบวาบุคลากรที่มีการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจ
ในการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการเปรียบเทียบแยกเปน
รายดาน พบวา บุคลากรที่มีการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจใน การใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมแตกตางกัน
3 ด าน คื อ ด านการตอบสนองความต องการ ด านความสามารถของผู ใ ห บ ริ การ และด านการติ ด ต อสื่ อสาร เมื่ อพบว า
ความแตกตางจึงนําผลการวิเคราะหที่ไดไปทําการทดสอบเปนรายคูเพื่อดูกลุมใดมีความพึงพอใจในการใหบริการงานธุรการ
ประกันสังคมแตกตางกัน โดยวิธีการของ Scheffe’ พบวาที่แตกตางกัน ไดแก การตรวจสอบรายคูความแตกตางคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจในการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมดานการตอบสองความตองการ จําแนกตามการศึกษา พบวาที่แตกตางกัน
ไดแก บุคลากรมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมมากกวากวาบุคลากรที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโท สวนคูอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
ตาราง 6 การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จําแนกตามการศึกษา
คุณภาพการใหบริการงานธุรการ
ดานประกันสังคม

ปริญญาตรี


1.
2.
3.
4.

ดานความเชื่อถือได/ความไววางใจ
ดานการตอบสนองความตองการ
ดานความสามารถของผูใหบริการ
ดานการติดตอสื่อสาร
รวม

3.54
3.45
3.07
3.53
3.40

S.D.
.26
.26
.11
.39
.21

ปริญญาโท


3.49
3.35
3.01
3.39
3.31

S.D.
.33
.29
.15
.43
.27

ปริญญาเอก


3.54
3.45
3.01
3.64
3.43

S.D.
.37
.37
.15
.39
.29

F

P.Value

.62
3.26
5.38
4.51
3.73

.53
.04
.00
.01
.02

7. บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาโดยภาพรวมพบวา ในภาพรวมประเภทบุคลากร มีความพึ ง
พอใจในการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการเปรียบเทียบ
แยกเป นรายดาน พบว า บุคลากรที่ มีป ระเภทบุค ลากรแตกตางกั นมีค วามพึ งพอใจในการใหบริ การไมแ ตกต างกันทุ กดาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จําแนกตามประเภทบุคลากร

1.
2.
3.
4.

พนง.สายวิชาการ

การใหบริการงานธุรการ
ดานประกันสังคม
ดานความเชื่อถือได/ความไววางใจ
ดานการตอบสนองความตองการ
ดานความสามารถของผูใหบริการ
ดานการติดตอสื่อสาร
รวม

พนง.สายสนับสนุน

S.D.
.36
.36
.10
.10
.29



3.54
3.45
3.09
3.09
3.43

S.D.
.28
.27
.10
.10
.23



3.52
3.42
3.09
3.09
3.37

t

P.Value

.38
.41
1.64
2.07
1.33

.70
.68
.10
.05
.18

8. บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นันทา โดยภาพรวมพบวา บุคลากรที่มีสังกัดตางกันมีความพึงพอใจใน
การใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการเปรียบเทียบแยกเปน
รายดาน พบวา บุคลากรที่มีสังกัดแตกตางกันมีความพึงพอใจในการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมแตกตางกันทุกดาน
ตาราง 8 การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จําแนกตามสังกัด
การใหบริการงาน
ครุศาสตร
ธุรการ
ดานประกันสังคม
 S.D.
1. ดานความเชื่อถือได/ 3.45 .08
ความไววางใจ
2. ดานการตอบสนอง
3.70 .17
ความตองการ
3. ดานความสามารถ
3.05 .08
ของผูใหบริการ
4. ดานการติดตอสื่อสาร 3.80 .00
รวม
3.50 0.00

ตาราง 8 (ตอ)
การใหบริการงานธุรการ
ดานประกันสังคม
1. ดานความเชื่อถือได/ความ
ไววางใจ
2. ดานการตอบสนองความ
ตองการ
3. ดานความสามารถของผู
ใหบริการ
4. ดานการติดตอสื่อสาร
รวม


3.55

S.D.
.26


3.72

S.D.
.18

วิทยาการ
จัดการ
 S.D.
3.05 .09

3.55

.26

3.40

.00

3.00

0.00

3.18

.20

3.40

.00

3.40

.00

3.05

.08

3.06

.09

3.00

0.00

2.90

.10

3.02

.20

3.20

.00

3.25
3.35

.43
.26

3.80
3.49

.00
.07

3.00
3.01

0.00
.02

3.00
3.09

0.00
.05

3.44
3.34

.40
.17

3.80
3.50

.00
.00

เทคโน

สสสร.

มนุษย

IT

ศิลปะ

วิทยาศาสตร

ศิลปกรรม

บัณฑิต


3.29

S.D.
.10


3.51

S.D.
.10


3.40

S.D.
.00


3.40

S.D.
.00


3.40

S.D.
.00


4.00

S.D.
.00


3.40

S.D.
.00

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
 S.D.
3.55 .26

3.40

.00

3.40

.00

4.00

.00

3.40

.00

3.55

.26

44.70

.00

3.20

.00

3.20

.00

3.20

.00

3.20

.00

3.09

.17

11.58

.00

3.80
3.50

.00
0.00

3.80
3.60

.00
.00

4.00
3.80

.00
.00

3.80
3.50

.00
.00

3.64
3.48

.39
.23

41.21
43.85

.00
.00
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สนอ.

F

P.Value

57.25

.00

9. บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาโดยภาพรวมพบวา บุคลากรที่มีลักษณะงานที่ติดตอตางกัน
มีความพึงพอใจในการให บริการงานธุรการดานประกันสังคมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อทําการ
เปรียบเทียบแยกเปนรายดาน พบวา บุคลากรที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจในการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคม
แตกตางกันทุกดาน เมื่อพบความแตกตางจึงนําผลการวิเคราะหที่ไดไปทําการทดสอบเปนรายคูเพื่อดูกลุมใดมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการงานธุรการประกันสังคมแตกตางกัน โดยวิธีการของ Scheffe’ พบวา การตรวจสอบรายคูความแตกตาง
คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมดานความเชื่อถือได/ความไววางใจ จําแนกตามลักษณะงานที่
ติดตอ พบวาที่แตกตางกัน ไดแก บุคลากรที่มาติดตอขึ้นทะเบียนมีความพึงพอใจมากกวาผูมาติดตอขอรับประโยชน กลุมบุคลากร
ที่มาติดตอขึ้นทะเบี ยนมีความพึงพอใจมากกวาผูมาติดตอขอรับประโยชน (กรณีทันตกรรม) กลุมผูมาติดตอขึ้นทะเบียนมีความ
พึงพอใจมากกวาผูมาติดตอขอรับประโยชน (กรณีทันตกรรม) และกลุมผูมาติดตอแจงเปลี่ยนแปลงมีความพึงพอใจมากกวาผูมา
ติดตอขอรับประโยชน (กรณีทันตกรรม)
ตาราง 9 การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จําแนกตามลักษณะงานทีต่ ิดตอ
การใหบริการงาน
ธุรการ
ดานประกันสังคม
1. ดานความเชื่อถือได/
ความไววางใจ
2. ด า นการตอบสนอง
ความตองการ
3. ดานความสามารถ
ของผูใหบริการ
4. ดานการ
ติดตอสื่อสาร
รวม

ขึ้นทะเบียน


S.D.

แจง
เปลี่ยนแปลง
S.D.


ยื่นคําขอรับ
ประโยชน
 S.D.

ยื่นคําขอรับ
ประโยชน
S.D.


3.66

.23

3.55

.35

3.39 .20 3.39

.20

18.68

.00

3.59

.25

3.26

.19

3.33 .24 3.21

.20

31.38

.00

3.11

.09

3.01

.16

3.00 .13 3.05

.08

15.70

.00

3.73

.30

3.29

.39

3.38 .40 3.20

.35

27.86

.00

3.52

.18

3.28

.25

3.27 .20 3.21

.24

32.16

.00

F

P.Value

สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเอาประเด็นสําคัญมาใชในการอภิปรายผล ดังตอไปนี้
จากการศึ ก ษาพบว า บุ ค ลากรมี ค วามพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารงานธุ ร การด า นประกั น สั ง คมของ
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31 – 40 ป
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิเคราะหพบวา ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคม
ของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สามารถเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก ดานความเชื่อถือได/ความไววางใจ ดานการติดตอสื่อสาร ดานการตอบสนองความตองการ และดานความสามารถ
ของผูให บริการ เมื่อกล าวถึงด านความเชื่อถือได /ความไววางใจซึ่ง มีคาเฉลี่ ยมากเปนอันดับ ที่หนึ่ง โดยที่บุค ลากรไดรับการ
บริการอยางเสมอตนเสมอปลายมีมาตรฐานเดียวกันในการใหบริการทุกครั้ง เจาหนาที่ใหบริการมีการตางกายเหมาะสม และมี
บุคลิกที่เชื่อถือได โดยบุคลากรมีความเชื่อถือในการปฏิบัติงานของผูใหบริการอันเนื่องจากเปนหนาที่หลักของผูใหบริการโดย
จะตองมีความรูความชํานาญในเรื่องที่ติดตอเกี่ยวกับงานประกันสังคมไดเปนอยางดียิ่ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชมนาด
มวงแกว (2555, หนา 76) ไดวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานกิจกรรมนักศึกษาและ
งานทะเบียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานความ
เชื่อมั่ น/ไว วางใจ และสอดคลองกับงานวิจัย ของอรอนงค เถาทอง (2547) ไดศึกษาเรื่ อง คุ ณภาพการบริการของบุ คลากร
สํานักเลขานุการ คณะศิ ลปกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลัย บูร พา พบว า ผูใ ช บริ การมี ความพึง พอใจในคุ ณภาพการใหบ ริก าร
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โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการใหบริการและอํานวยความสะดวกมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการใหคําปรึกษา
และแนะนํ า ด านเจาหน าที่ผู ปฏิบั ติงาน และดานการประชาสัมพั นธ และสอดคลองกับ ซีธาล, พาราสุรามาน, และเบร รี
(Ziethaml, Parasuraman and Berry, 1990, p. 28) ไดกลาวถึง ความไววางใจ คือ ความถูกตองของกระบวนการใหบริการ
ความสามารถของการใหบริการไดอยางถูกตองและสามารถใหบริการไดตามที่สัญญาไวอยางครบถวน การติดตอสื่ อสาร คือ
ความสามารถของผูใหบริการในการอธิบายใหเขาใจอยางถูกตองโดยใชภาษาที่เขาใจงาย และการตอบสนองความตองการ คือ
ความตั้งใจและมีความพรอมในการใหบริการรวมไปถึงความเหมาะสมของระยะเวลาใหบริการดวย
จากขอคนพบในการเปรียบเทียบระดั บความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกอง
บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ในภาพรวมเพศชายกับเพศหญิงมีความ
พึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมไมแตกตางกัน ผลที่ไดอาจเนื่องจากจากบุคลากรไมวาจะเปนเพศ
ชายหรือหญิงอยูในองคกรเดียวกันซึ่งเมื่อปจจัยโดยสวนใหญคลายคลึงกันจึงอาจสงผลใหความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการ
ไมแตกตางกัน สวนบุคลากรที่มีสถานภาพโสดกับสถานภาพรสมรสมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานธุรการดาน
ประกันสังคมแตกตางกัน เมื่อตรวจสอบรายคูพบวามีความแตกตาง 2 ดาน คือ ดานการตอบสนองความตองการ และดานการ
ติดตอสื่อสาร บุคลากรที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจในการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมแตกตางกัน ในดานการ
ตอบสนองความตองการ ดานความสามารถของผูให บริการ และดานการติ ดตอสื่ อสาร เมื่อตรวจสอบรายคูค วามแตกต าง
พบวาที่แตกตางกัน ไดแก บุคลกรที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมมากกวา
กลุมอายุ 31 – 40 ป และกลุมอายุ 41 – 50 ป กลุมอายุ 31 – 40 ป มีความพึงพอใจในการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคม
มากกวากลุมอายุ 41 – 50 ป สวนคูอื่น ๆ ไมแตกตางกัน ซึ่งพบไดวาบุคลากรที่มีอายุสูงจะมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
มากกวากลุมอายุอื่น ๆ สวนบุคลากรที่มีการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคม
แตกตางกันในดานการตอบสนองความตองการ ดานความสามารถของผูใหบริการและดานการติดตอสื่อสาร เมื่อตรวจสอบราย
คูความแตกตาง พบวา บุคลากรมีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความพึงพอใจในการใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมมากกวา
บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท และบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนประเภทบุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมไมแตกตางกัน และบุคลากรที่มีสังกัดแตกตางกันมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงาน
ธุรการดานประกันสังคมแตกตางกันเมื่อทําการเปรียบเทียบแยกเปนรายดาน พบวาบุคลากรที่มีสังกัดแตกตางกันมีความพอพอใจใน
การใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมแตกตางกันทุกดาน บุคลากรที่มีลักษณะงานที่ติดตอแตกตางกัน มีความพึงพอใจใน
การใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมแตกตางกันทุกดาน เมื่อตรวจสอบรายคูความแตกตาง พบวา บุคลากรที่ยื่นคําขอรับ
ประโยชน (กรณีทันตกรรม) บุคลากรที่ยื่นคําขอรับประโยชน และบุคลากรที่แจงเปลี่ยนแปลงผูประกันตน มีความพึงพอใจในการ
ใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมนอยกวาบุคลากรที่ติดตอขึ้นทะเบียนผูประกันตน ซึ่งอาจเนื่องมาจากบุคลากรที่ติดตอขึ้น
ทะเบียนผูประกันตนเปนบุคลากรที่เขาปฏิบัติงานใหมจึงมีความพึงพอใจในการใหบริการของผูใหบริการสูงกวาบุคลากรที่ติดตองาน
ลักษณะอื่น ซึ่งเปนไปตามงานวิจัยของ จิณณรัตน กําประสิทธิ์ (2551) ไดศึกษาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานคณะบดีที่มี
ผลตอทัศนคติของผูใชบริการ กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร พบวา ปจจัยสวนบุคคล เพศ มีทัศนคติตอคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน และงานวิจัยของชมนาด มวงแกว
(2555, หน า 40) ไดวิจัยเรื่ อง ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจต อคุณภาพการให บริ การงานกิ จกรรมนั กศึ กษาและงาน
ทะเบีย นนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี ผลการศึกษาพบว าผู ตอบ
แบบสอบถามที่มี เพศแตกต างกั นมีความคาดหวั งตอคุณภาพการใหบ ริการ ได แก ความเชื่อมั่น ความเปนรู ปธรรมของการ
บริการ ความมีอัธยาศัยไมตรี การเขาถึงบริการ และการติดตอสื่อสารไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ด านความเชื่อถื อได/ ความไววางใจ เปนตัวแปรที่สําคั ญอีกตัวแปรหนึ่ งที่มีผ ลตอความพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลากรผูใหบริการ
ควรมีการปฏิบัติงานแบบเอาใจใส ในการบริการและดวยความเต็ม ใจอยางยิ่ง เพื่อที่จะแสดงออกไดถึ งความกระตือรือรนใน
การใหบริการโดยตองรวดเร็วและมีความถูกตองเพื่อใหเกิดความเชื่อถือไดและวางใจในการไดรับบริการ
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1.2 ดานการตอบสนองความตองการ เป นตั วแปรที่ สําคั ญอี กตั วแปรหนึ่ง ที่มี ผ ลต อความพึง พอใจในคุ ณภาพ
การใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลากรผูใหบริการ
ตองมี การบริการที่ ตรงตามความต องการหรื อตรงวั ต ถุป ระสงค ข องผู มาติด ต องาน ทั้ง นี้ เพื่ อให ผูรั บ บริ การได รั บบริ การที่
ตอบสนองความตองการ
1.3 ดานความสามารถของผู ให บริการ เป นตัวแปรที่สํ าคั ญอีกตัวแปรหนึ่ง ที่มี ผลต อความพึง พอใจในคุณภาพ
การใหบริการงานธุรการดานประกันสังคมของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผูใหบริการตองมีความรู
ความสามารถเปนอยางยิ่งโดยสามารถใหผูขอรับบริการปรึกษาและชวยแกไขปญหาไดรวมทั้งควรมีการสํารวจความคิดเห็นตอ
การปฏิบัติงานของผูใหบริการเปนระยะเพื่อทราบถึงความตองการและขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุงอยูตลอดเวลา
1.4 ดานการติดตอสื่อสาร ควรมีการติดตอสื่อกับผูขอรับบริการอยางชัดเจน ผูใหบริการตองมีการสบตาระหวาง
พูดคุยกับผูมาขอรับการติดตองานตาง ๆ เพื่อใหการติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีการเขาใจที่ตรงกันมากที่สุด
ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจําสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทประจําสายสนับสนุนวิชาการเทานั้น ซึ่งอาจจะยังไมสมบูรณ รวมทั้งการวิจัยในครั้งตอไปควรเปนการวิจัยแบบผสม
(Mixed Method) และศึ กษาคุณภาพการให บริการงานธุร การดานประกั นสัง คมของกองบริ หารงานบุคคล มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทากับบุคลากรทุกประเภท เชน ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท เพื่อใหขอมูล
อยางสมบูรณแบบ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาการบริการใหเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด
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บทคัดยอ
ความสําคัญของปญหา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
ทฤษฎี บทพีท าโกรัส มี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนไมสูง ทําใหผูวิจัยตระหนั กเห็นวาควรแก ปญหาในเรื่องนี้ โดยการใชการจั ด
กิจกรรมการเรีย นรู วิชาคณิ ตศาสตร เรื่ องทฤษฎี บทพีท าโกรัส โดยการใชสื่ อประสม ซึ่ง การวิ จัย นี้ มีวัตถุ ประสงค เพื่ อ 1)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 กับเกณฑร อยละ602)ศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่ อ
ประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2ที่มีตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้ เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราดจํานวน 1 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 44 คน เครื่องมือที่ใชในการ
ทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิ ต ศาสตร และแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั กเรีย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2 ที่ มี ตอการจั ด กิจกรรมการเรี ย นรู วิช า
คณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสมวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ ดัชนีประสิทธิผล และ t – test
for One Groupผลการวิจัย พบวา 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 2) คาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยการใชสื่อประสมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เทากับ 0.7114และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสม โดยภาพรวมอยูในระดับมากขอเสนอแนะ คือควร
มีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่สอนโดยใชสื่อประสมในเนื้อหาและระดับชั้ นอื่นและควรมีการศึกษาเพื่ อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยใชสื่อประสมรวมกับวิธีการสอนแบบอื่น ๆ
คําสําคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ สื่อประสม/นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
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Abstract
The significance of the research problem is the mathematical learning achievement on
Pythagoras’
Theorem
of
Mathayomsuksa
2
studentsof
Trattrakankhunschoolisnot
good.Theresearcherrealize that it should be solved bymathematicallearningactivities on Pythagoras’
Theorem by using multimedia.The purposes of this research were to 1) compare the mathematical
learning achievement on Pythagoras’ Theorem of Mathayomsuksa 2 students by using multimedia with
60%criterion, 2)study the
effectiveness indexof mathematics on Pythagoras’ Theorem of
Mathayomsuksa2 students by using multimedia, and 3) study the satisfaction to mathematicallearning
activities on Pythagoras’ Theorem of Mathayomsuksa 2 students by using multimedia. The sample group
for the study was 44Mathayomsuksa 2 students of Trattrakankhunschool in TratProvince.The research
tools consisted of the learning management plans on Pythagoras’ Theorem by using multimedia,
mathematical learning achievement test and satisfaction on Pythagoras’ Theorem by using multimedia.
Percentage, Effectiveness Index and t – test for One Group were used to analyze the data.The results
were as follows1) Mathayomsuksa 2 students mathematicallearningactivities on Pythagoras’ Theorem by
using multimedia had mathematical learning achievement pass standard 60% statistically significance at
.01 level, 2) the effectiveness index mathematics achievement of Mathayomsuksa 2 students on
Pythagoras’ Theoremby using multimedia was 0.7114, and 3) the satisfaction of Mathayomsuksa 2
students on Pythagoras’ Theorem by using multimedia in a whole were at a high level.There are some
suggestions for the further research. First, thereshould be the studyof students’ mathematical
achievement using multimedia in different content and level. Second there should be the study of
students’mathematical achievement using multimedia with other teaching methods.
Keywords: Mathematical learning activities / Multimedia/Mathayomsuksa 2 students
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บทนํา
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาแขนงหนึ่งที่มีความสําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนเขาสูสังคม เนื่องจากมนุษย
สามารถนํ าความรู ท างคณิ ต ศาสตร ไ ปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ใ นชี วิต ประจํ าวั นและใช เ ป นพื้ นฐานในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร
นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาใหแตละบุคคลเปนคนที่สมบูรณ เปนพลเมืองที่ดี เพราะคณิตศาสตรชวยเสริมสรางความมี
เหตุผล ความเปนคนชางคิด ชางริเริ่มสรางสรรค มีระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการทํางาน และมีความสามารถใน
การแกปญหา นอกจากนี้ศาสตรอื่น ๆ อันไดแก วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร และสังคมศาสตรตาง ๆ ก็ตองอาศัย ความรูทาง
คณิตศาสตรในการพัฒนาตนเอง (สิริพร ทิพยคง, 2545, น. 1) ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดใหคณิตศาสตรเปนหนึ่งใน
แปดของสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรู
คณิตศาสตรอยางตอเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่
พอเพียง นําความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปเปน
เครื่องมือในการเรียนรูตาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.7-10)
จากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ผานมา พบวาการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนตราษตระการคุณยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เห็นไดจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2557 ของนักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณ มีคะแนน
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรคิดเปน 37.84 ในสาระที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 34.05 และในมาตรฐาน ค 3.2 มีคะแนนเฉลี่ย 41.78 จาก
ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณ ยังจัดอยูในระดับต่ํากวารอยละ 50(สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2557, น.8)ซึ่ง เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนเนื้อหาที่อยูในมาตรฐาน ค
3.2 และเปนเรื่องที่นักเรียนมีปญหาในการจําสูตรที่นํามาใชในการคํานวณ นักเรียนบางคนจําสูตรไดแตใชไมเปนนักเรียนบาง
คนจําสมบัติ ของรูปสามเหลี่ยมมุ มฉากไมไ ด สาเหตุ ที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิ ตศาสตรไ มประสบความสําเร็ จ
เทาที่ควรเกิดจากองคประกอบและปจจัยตาง ๆ หลายประการ ดังที่ ยุพิน พิพิธกุล (2539, น. 3-8) ไดกลาววา การจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรมิใชวาปญหาที่ เกิดขึ้นอยูกับตัวผูเรี ยนฝายเดียวองคประกอบที่เกี่ยวของกับผูเรียนย อมทําใหเกิ ด
ปญหาแตหากเราสรางความรูสึกที่ดีตอการเรียน เชื่อวาผลการเรียนคงดีขึ้นโดยเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหไมนาเบื่อเปนสิ่งที่
นักเรียนสนใจ มีความหลากหลายในการสอน ไมซ้ําซากจําเจ จะทําใหนักเรียนสนใจมากขึ้น
สื่อการเรียนการสอนมี ความสําคัญตอการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร ดัง ที่ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง
(2536, น. 16-17) ไดสรุปถึงความเปนมาและความสําคัญของสื่อการเรียนการสอน วาปจจุบันมีสื่อการเรียนการสอนมากมาย
ที่จะทําใหการสอนของครูมีประสิทธิภ าพยิ่ง ขึ้น สื่ อการเรียนการสอนนั้นมี ความสําคัญ โดยสื่อการเรียนการสอนจะชวยให
นักเรียนเขาใจบทเรียนไดแจมแจงยิ่งขึ้นชวยใหการสอนนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน บรรลุจุดประสงคในการเรียนชวย
สรางเสริมความสนใจของนักเรียน เพื่อชวยใหนักเรียนไดเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรมนําไปสูนามธรรม ทําใหนักเรียนเกิดความ
แนนแฟนและจําไดนาน
จากประโยชน ข องสื่ อการเรี ย นการสอนนั้ นทํ าใหท ราบวาสื่ อการเรีย นการสอนเป นสิ่ งสํ าคั ญอย างยิ่ ง ที่ จะทํ าให
นักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มที่ แตการใชสื่อการเรียนการสอนนั้น ถาในการสอนแตละครั้งใชสื่อใดสื่อหนึ่งเพียงอยางเดียวอาจทํา
ใหการจัดการเรียนการสอนทําไดไมเต็มศักยภาพ ดังที่ ยุพินพิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง (2531, น.17-18) ไดกลาววา
ครูจะใชสื่ออยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียวไมได ครูจะตองนําสื่อการสอนหลาย ๆ อยางมาประกอบกัน ที่เรียกวา สื่อประสม
เพราะสื่อประสมจะชวยใหผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูชาสามารถเรียนรูไดเร็วขึ้น และจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูดีกวาใชสื่ออยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ทองดอนนอย (2555, น.60) ที่ได
ทําการศึกษาการพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
กาญจนานุเ คราะห จั งหวั ดกาญจนบุ รี พบว าชุด การสอนแบบสื่ อประสม เรื่ อง ทฤษฎี กราฟเบื้ องต น สํ าหรั บ นักเรีย นชั้ น
มัธยมศึ กษาป ที่ 5 มีป ระสิท ธิภ าพ 82.01/81.22 ผลสัม ฤทธิ์หลั งเรีย นด วยชุ ดการสอนแบบสื่ อประสม เรื่อง ทฤษฎีกราฟ
เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และนักเรียนมีความพึง
พอใจตอชุดการสอนแบบสื่อประสม เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในระดับมาก
จากการจั ดการเรี ยนการสอน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรั สพบว านักเรีย นมีป ญหาในการจําสูตรที่จะนํ ามาใชใ นการ
คํานวณ นักเรียนบางคนจําสูตรไดแตใชไมเปน นักเรียนบางคนจําสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไมได และนักเรียนไมสามารถ
แกโจทยปญหาเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสได จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุนความ
สนใจของนักเรียน และพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรโดยการใชสื่อประสมทําใหการจัดการเรีย นการสอนมี
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ประสิท ธิภาพยิ่ งขึ้น จะทําให นักเรีย นเข าใจในเรื่ องที่เรี ยนเพิ่ม มากขึ้น ทั้ งนี้เ นื่องจากสื่ อประสมจะชวยเราความสนใจของ
นักเรียนไดดีกวาการสอนแบบปกติ ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดย
การใชสื่อประสม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2กับเกณฑรอยละ 60
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสม
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 สูงกวาเกณฑรอยละ 60
2. นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดย
การใชสื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในระดับมากขึ้นไป
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดทําการศึกษาสื่อการเรียนการสอนที่ใชในการดําเนินการวิจัย โดยศึกษาประเภทของสื่อตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ และความสําคัญของสื่อ(กิดานันทมลิทอง, 2548, น. 100, ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง, 2536, น. 16-17,
ยุพิน พิพิธกุล, 2545, น. 52-53) ศึกษาประเภทสื่อประสมและลักษณะการใชงาน เพื่อใหสามารถนําสื่อประสมมาใชงานได
อยางเหมาะสม (กิดานันทมลิทอง, 2548, น. 192, วารินทร รัศมีพรหม, 2545, น. 117, เอกวิทย แกวประดิษฐ, 2545, น.
249) โดยสื่อประสมที่เลือกมาใชนั้นจะเปนสื่อประสมทั้ง 2 ชนิดคือสื่อประสม I (multimedia I) เปนการนําสื่อหลายประเภท
มาใชรวมกันในลักษณะสื่อประสมแบบดั้งเดิม โดยที่สื่อจะมีสมบัติเฉพาะตัวของสื่อนั้น ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพเปนขอความและภาพ
ของจําลองเปนวัตถุยอสวน สไลดเปนภาพนิ่งกึ่งโปรงแสง ฯลฯ มีการนําเสนอแตละอยางประกอบหรือเสนอตามลําดับขั้นตอน
ของเนื้อหา และสื่อประสม II (multimedia II) เปนสื่อประสมที่ใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณในการผลิตสารสนเทศ และ
นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบของ ขอความ ภาพกราฟฟก ภาพแอนนิเมชัน ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดีทัศน และเสียง
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Posttest
- Only Design (องอาจ นัยพัฒน, 2548, น.270)ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2558 จํานวน 9 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด362 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2558 จํานวน1 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 44 คนซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random
Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
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ตัวแปรตาม คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยการใชสื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสม จํานวน 12 แผนแผนละ 1ชั่วโมงโดยผาน
การตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานและไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลวโดยมีสื่อการสอนและจุดประสงคของการใช
สื่อการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสจําแนกตามแผนการจัดการเรียนรูดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1สื่อการสอนและจุดประสงคของการใชสื่อการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
จําแนกตามแผนการจัดการเรียนรู
1

2
3

4
5
6

7

8
9

- สื่อวัสดุอุปกรณ คือ แผนกระดาษแข็งรูป
สามเหลี่ยมตาง ๆ
- ใบกิจกรรม
- แบบฝกเสริมทักษะ
- การนําเสนอสื่อโดยใชโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
- แบบฝกเสริมทักษะ
- วีดีทัศน
- ใบความรูและใบงาน
- ใบกิจกรรม
- ชุดกิจกรรม
- ใบกิจกรรม
- ชุดกิจกรรม
- ใบความรูและใบงาน
- การนําเสนอสื่อโดยใชโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร
- แบบฝกเสริมทักษะ
- การนําเสนอสื่อโดยใชโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร
- ใบงาน
- สื่อวัสดุ คือ สื่อสําเร็จรูป
- การนําเสนอสื่อโดยใชโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
- ใบความรูและใบงาน
- ใบกิจกรรม
- วงเวียน ไมบรรทัด ดินสอ ยางลบ
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร
- แบบฝกเสริมทักษะ
- การนําเสนอสื่อโดยใชโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
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- นักเรียนไดเรียนรูสมบัติของรูป
สามเหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
- นักเรียนไดฝกเขียนความสัมพันธของรูป
สามเหลี่ยมมุมฉาก
- นักเรียนเขาใจความสัมพันธของรูป
สามเหลี่ยมมุมฉากและสามารถนําไปใช
แกปญหาได
- นักเรียนไดเรียนรูประวัติพีทาโกรัส
- นักเรียนไดเรียนรูความสัมพันธของความ
ยาวดานในรูปแบบพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส
- นักเรียนไดเรียนรูความสัมพันธของความ
ยาวดานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใน
รูปแบบอื่น
- นักเรียนไดฝกการนําความสัมพันธของ
ความยาวดานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไป
ใชหาดานที่เหลือ
- นักเรียนไดฝกการนําความสัมพันธของ
ความยาวดานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไป
ใชในการแกปญหา
- นักเรียนไดเรียนรูการแกโจทยปญหา
โดยไดศึกษาสื่อสามมิติ ทําใหเห็นภาพได
ชัดเจน
- นักเรียนสรุปความรูเกี่ยวกับบทกลับของ
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสไดดวยตนเอง
- นักเรียนเขาใจและนําความรูเรื่องบท
กลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใชในการ
แกปญหาได

ตารางที่ 1 (ตอ)
แผนการจัดการเรียนรู
10

11

12

สื่อการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร
- แบบฝกเสริมทักษะ
- การนําเสนอสื่อโดยใชโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร
- แบบฝกเสริมทักษะ
- การนําเสนอสื่อโดยใชโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร
- แบบฝกเสริมทักษะ
- การนําเสนอสื่อโดยใชโปรแกรม Microsoft
PowerPoint

จุดประสงคของการใชสื่อ
- นักเรียนไดฝกการนําความสัมพันธของ
ความยาวดานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไป
ใชหาดานที่เหลือ
- นักเรียนไดฝกการนําความสัมพันธของ
ความยาวดานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไป
ใชหาดานที่เหลือ
- นักเรียนไดฝกการนําความสัมพันธของ
ความยาวดานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไป
ใชหาดานที่เหลือและแกปญหาได

โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินแผนการจัดการเรียนรูเปนแบบประเมินความคิดเห็นมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ (Rating Scale)วิเคราะหคุณภาพ โดยนําความคิดเห็นจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน
มาคํานวณคาเฉลี่ย ซึ่งมีคุณภาพแผนอยูที่คาเฉลี่ย 4.69
2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเปนแบบทดสอบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหา ตรงตามจุดประสงคการเรียนรูและจําแนกตามพฤติกรรมที่พึง
ประสงคดานสติปญญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร (Wilson, 1971, pp. 643-696) โดยใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน มี
การตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
เฉลี่ยเทากับ 1.00มีคาความยากงายตั้งแต0.25 – 0.67 คาอํานาจจําแนกตั้งแต0.20 – 0.83 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88
3.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสมเปนแบบประเมินตามมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) มี 5
ระดับ จํานวน 21 ขอ ซึ่งมีการประเมินใน 4 ประเด็น ดังนี้ 1) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2) ดานครูผูสอน 3) ดานสื่อการ
เรียนรู และ 4) ดานการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรูโดยผานการตรวจสอบความถูกตอง ความชัดเจนของภาษา ความ
เหมาะสมของขอคําถามจากผูเชี่ยวชาญ โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินแบบสอบถามเปนแบบประเมินความคิดเห็นมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)วิเคราะหคุณภาพ โดยนําความคิดเห็นจากการประเมินแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ทาน มาคํานวณคาเฉลี่ย ซึ่งมีคุณภาพแบบสอบถามอยูที่คาเฉลี่ย 4.55
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล เปนขั้นตอน ดังนี้
1.ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 44 คนจากนั้นทดลอง
ใชแผนการจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยางโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยการใชสื่อ
ประสม ใชเวลาสอน 12ชั่วโมง เปนเวลา 6 สัปดาหเมื่อสิ้นสุดการสอนแลวผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับ
นักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (ฉบับเดิม) พรอมทั้ง
ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความพึงพอใจ

1371

2.ผูวิจัยนําผลการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสไป
วิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t – test for One Groupหลังจากนั้นผูวิจัยนําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะหคารอยละ เพื่อแปลความหมาย ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 2-4
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนกับเกณฑรอยละ 60(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
กลุมตัวอยาง
หลังเรียน

n

X

S

t

df

44

16.48

2.62

11.34**

43

.

= 2.4163

,

จากตารางที่ 2 ผลปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการใชสื่อ
ประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคะแนนเทากับ 16.48 คะแนนคิดเปนรอยละ 82.40 ของคะแนนเต็ม เมื่อทําการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติt – Test for One Group ไดคาtเทากับ 11.34 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซึ่งมีคามากกวา
t , n1 = t.01,43 = 2.4163 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สูงกวาเกณฑรอยละ 60อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ตารางที่ 3 แสดงคาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยการใชสอื่ ประสมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
กลุมตัวอยาง

n

P1

P2

E.I.

44

343

725

0.7114

จากตารางที่ 3พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใช
สื่อประสม มีผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคนเปน 343 และมีผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคนเปน 725 และมีผลคูณ
ของจํานวนนักเรียนกับคะแนนเต็มเปน 880 คะแนนคํานวณคาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบท
พีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เทากับ 0.7114 แสดงวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสม มีความกาวหนาทางพัฒนาการเรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ
71.14
ตารางที่ 4แสดงคารอยละของความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสม
ความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. กิจกรรมการเรียนรูที่ครูใชทําใหเกิดความรู ความเขาใจ
ในเนื้อหาไดดี
2. ครูใชวิธีการสอนที่หลากหลายและตรงกับความสนใจของ
นักเรียน
3. กิจกรรมการเรียนรูเราความสนใจนักเรียนไดดี
4. นักเรียนไดรับความสนุกสนานในการรวมกิจกรรมการ
เรียนรู
5. นักเรียนไดรวมแสดงความคิดเห็นในหองเรียน
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ระดับความพึงพอใจ (n=44)
5
4
3
2
1
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
45.45

47.73

6.82

0

0

36.36
31.82

54.55
59.09

9.09
9.09

0
0

0
0

52.27
38.64

40.91
45.45

6.82
15.91

0
0

0
0

ตารางที่ 4 (ตอ)
ความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร

6. กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามขั้นตอนจากงายไปยากทํา
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
7. มีการทบทวนความรูพื้นฐานกอนเรียนซึ่งเปนสิ่งจําเปน
และมีประโยชนสําหรับนักเรียน
ดานครูผูสอน
8. ครูเอาใจใสและใหความเปนกันเองกับนักเรียนชวย
สงเสริมบรรยากาศในการเรียนรู
9. ครูทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษา
เมื่อนักเรียนมีปญหา
10. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและได
ปฏิบัติดวยตนเอง
11. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและได
ปฏิบัติดวยตนเอง
12. ครูตรวจงานของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งให
คําแนะนําเมื่อนักเรียนยังไมเขาใจ
ดานสื่อการเรียนรู
13. สื่อการเรียนรูมีความหลากหลายและนาสนใจ
14. สื่อการเรียนรูชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น
15. สื่อการเรียนรูทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียน
16. สื่อการเรียนรูทําใหการเรียนไมนาเบื่อ
17. สื่อการเรียนรูเหมาะสมกับวัยและความสนใจของ
นักเรียน
18. สื่อการเรียนรูชวยสงเสริมความแตกตางระหวางบุคคล
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ระดับความพึงพอใจ (n=44)
5
4
3
2
1
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
45.45

43.18

11.37

0

0

56.82

36.36

6.82

0

0

70.45

25.00

4.55

0

0

63.64

34.09

2.27

0

0

50.00

47.73

2.27

0

0

40.91 56.82

2.27

0

0

61.36 29.55

9.09

0

0

43.18 43.18

13.64

0

0

31.82 59.09
47.73 43.18
34.09 50.00

9.09
9.09
15.91

0
0
0

0
0
0

43.18 47.73

9.09

0

0

43.18 47.73

9.09

0

0

ตารางที่ 4 (ตอ)
ความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร

ดานการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู
19. ครูใชวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย
20. วิธีวัดและประเมินผลมีความชัดเจนและสอดคลองกับ
เนื้อหาที่เรียน
21. เกณฑการวัดผลและประเมินผลมีความชัดเจน
เหมาะสม และยุติธรรม

ระดับความพึงพอใจ (n=44)
5
4
3
2
1
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
54.55 40.91

4.54

0

0

63.64 29.55

6.81

0

0

70.45 27.27

2.28

0

0

จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส โดยการใชสอื่ ประสม โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปในทุกดานดานครูผูสอน นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้น
ไปในทุกดานดานสื่อการเรียนรู นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปในทุกดาน และดานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปในทุกดาน
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยการใชสื่อประสม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. คาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยการใชสื่อประสมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2เทากับ 0.7114 แสดงวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส โดยการใชสื่อประสม มีความกาวหนาทางพัฒนาการเรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ 71.14
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยการใชสื่อประสม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2สรุปผลการวิจัยและมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
1. จากผลการวิจัย แสดงใหเห็ นว า นั กเรี ยนชั้นมั ธยมศึกษาป ที่ 2 ที่ไ ดรั บการจัด กิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชสื่ อ
ประสม เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการใชสื่อประสม เปนกระบวนการจัดกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียน เสริมสรางแรงจูงใจ และทําใหนักเรียนสนใจในการเรียน มีความกระตือรือรนที่จะศึกษาความรูจากเอกสารตาง ๆ
ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น จากการเรียนรูแบบรูปธรรมไปสูสิ่งที่เปนนามธรรม นักเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาได
ชัดเจนขึ้นและจดจําไดมากขึ้นนักเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียน มีความกระตือรือรน ไมรูสึกเบื่อหนายที่จะเรียน และ
มีความสุขกับการเรียนรู ผูวิจัยไดเลือกใชสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน โดยมีการเสริมกิจกรรมกลุม
เพื่อใหนักเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จากที่กลาวมาขางตน จะพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
การใชสื่อประสมเปนประโยชนกับนักเรียนอยางมาก ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุศรา อิ่มทรัพย (2551,น. 90-91) ที่ทําการวิจัย
เรื่ อง ผลการใช สื่ อประสมเรื่อง “การแปลงทางเรขาคณิ ต ” ที่ มี ต อผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนและเจตคติ ในการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจั ยพบวาผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนคณิตศาสตร เรื่ อง การแปลงทาง
เรขาคณิต ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชสื่อประสมสูงกวาเกณฑการเรียน 50% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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และยั ง สอดคล องกั บงานวิ จัยของ จงรั ก ตั้ง จิ ตเพีย รดี (2551, น. 59-61) ที่ ได ทํ าการวิ จัย เรื่อง การสรางสื่อประสม
ประกอบการเรีย นการสอนวิ ชาคณิ ตศาสตร เรื่ องฟง กชั นตรีโ กณมิติ เ บื้องต น ของนั กเรีย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 5 โรงเรี ย น
กรุ ง เทพคริส เตี ยนวิ ท ยาลั ย กลุ ม ตัวอย างมี นักเรี ย น 33คน ผลการวิจั ย พบว าผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร เรื่ อง
“ฟงกชันตรีโกณมิติเบื้องตน” โดยการใชสื่อประสมหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ Milovanovic, et al. (2011, pp.175-187) ซึ่งไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร เรื่อง
อินทิกรัลจํากัดเขต โดยการใชสื่อประสม ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนที่เรียนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยเปน 63.96 แตผูเรียนที่เรียน
โดยการใชสื่อประสมมีคะแนนเฉลี่ยเปน 76.24 เมื่อเปรียบเทียบผูเรียนสองกลุมนี้พบวาผูเรียนที่เรียนโดยการใชสื่อประสมมี
คะแนนมากกวาผูเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และMilovanovic et al.(2013, pp.19-31) ได
ทําการวิจัยเกี่ยวกับการสอนเรขาคณิตโดยใชสื่อประสม ไดมีการแบงผูเรียนออกเปนสองคณะคือคณะสถาปตยกรรมและคณะ
บริหารงานโยธา โดยแตละคณะแบงเปน 2 กลุมๆ ละ 25 คน ซึ่ง 25 คนแรกเรียนแบบปกติ แต 25 คนหลังเรียนโดยใชสื่อ
ประสม ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนที่เรียนโดยใชสื่อประสมมีคะแนนสูงกวาผูเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคลองกับNusir et al. (2012, pp.17-29) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลการใชสื่อประสมที่มีตอการเรียนรู
ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก โดยแบงนักเรียนออกเปนสองกลุมที่คละความสามารถ ซึ่งกลุมหนึ่งเรียนแบบปกติ และ
อีกกลุมหนึ่งเรียนโดยใชสื่อประสม ผลการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนแบบปกติเปน 8.05 แตคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชสื่อประสมเปน 8.47 ซึ่งมากกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. คาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยการใชสื่อประสม เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเทากับ 0.7114 แสดงวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใชสื่อประสม มีความกาวหนาทางพัฒนาการเรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ 71.14
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการใชสื่อประสมนั้นทําใหนักเรียนไดเรียนรูจากเรื่องงายไปสูเรื่องที่ยากขึ้น
และมีความหลากหลายของสื่อ ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาไดรวดเร็วและชวยใหจําไดนานอีกดวย และอาจเปน
เพราะนักเรี ยนได มีสวนร วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ไดคิด ไดทํา และไดมีการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นซึ่ง กันและกั น
ภายในกลุม ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดเกิดประสบการณเพิ่มมากขึ้น นักเรียนสามารถเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของ ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง (2536, น.17-18) ที่วา สื่อการเรียนการสอนจะชวยให
นักเรียนเขาใจบทเรียนไดแจมแจงยิ่งขึ้น ชวยในการสอนนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันใหบรรลุวัตถุประสงคในการเรียน
ชวยเสริมสรางความสนใจในการเรียน ชวยประหยัดเวลาในการสอนทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพ
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดย
การใชสื่อประสม อยูในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการใชสื่อประสม สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการเรียนรู โดยนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง นักเรียนไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ที่กระตุนความสนใจ ทําใหตื่นตาตื่นใจกับการ
เรียน นักเรียนไดมีการทํางานเปนกลุม ทําใหนักเรียนไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันกับเพื่อนในกลุม ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของทวีศักดิ์ ทองดอนนอย (2555, น. 60) ที่ไ ดพัฒนาชุดการสอนแบบสื่ อประสม เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต น
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาจนบุรี พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดการ
สอนแบบสื่อประสมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการสอนโดยการใชสื่อประสมนั้นมีสื่อที่หลากหลายสนองความตองการ และ
ความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน ซึ่งสื่อตาง ๆ นั้นเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรู ทําใหไมรูสึกเบื่อหนายในการเรียน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับนําผลวิจัยไปใช
1.ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อประสม ครูควรมีความรูดานเนื้อหา หลักสูตร วิธีการสอน และทักษะการ
สอน เพื่อที่จะนําความรูเหลานี้มาพิจารณาเพื่อเลือกใชสื่อการสอนที่เหมาะสมและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู สื่อควร
มีความเหมาะสมกับเวลาเรียน โดยครูควรเตรียมสื่อการสอนใหพรอมและทดลองใชสื่อกอนนําไปใชจริงเพื่อหลีกเลี่ยง
ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
2. ครูควรสรางสื่อประสมที่สวยงาม ใชงานไดสะดวก รวดเร็วและมีขนาดที่เหมาะสมกับการใชสอนโดยตอง
คํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเรียนเปนสําคัญ
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3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการใชสื่อประสม ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดรูจักฝกคิดแกปญหา รูจักทํา
ความเขาใจกับสื่อการสอน ทําใหนักเรียนสามารถศึกษาจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปสูสิ่งที่เปนนามธรรม ซึ่งจะชวยใหนักเรียนจดจํา
จากความเขาใจ และเกิดความคิดรวบยอด สงผลใหการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรที่สอนโดยการใชสื่อประสมในเนื้อหาและระดับชั้นอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการใชสื่อประสมรวมกับวิธีการสอนแบบอื่น ๆ
3. ควรพัฒนาสื่อการสอนใหหลากหลายและใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการสรางและใชสื่อ ตัวอยางเชน ชุด
กิจกรรมการเรียนรู และสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน
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Email: pancake.jomza@gmail.com

บทคัดยอ
หญาหวาน เปนพืชธรรมชาติทมี่ ีรสหวานถามาสกัด จะได 250-300 เทาของน้ําตาล ไมกอเกิดพลังงาน เหมาะสําหรับ
คนเปนโรคเบาหวาน โรคอวน โรคความดันสูง โรคหัวใจ เปนตน และสารไมเกิดใหเกิดอันตรายไดรับรองจากองคการอนามัย
โลก และทีมงานวิจัยมหาลัยเชียงใหม ทําใหเปนที่นาสนใจเปนจํานวนมาก และคาดวาในอนาคตจะมีผูสนใจเปนจํานวนมาก
และมีผู ปลู กเปนจํานวนมาก ทํ าใหเ กษตรกรอํ าเภอสะเมิ งต องเพิ่ มคุ ณค าของหญาหวาน เพื่อสามารถแข งขั นกั บคนอื่ นได
วัต ถุป ระสงค เพื่ อศึ กษาการจัด การห วงโซคุ ณค าของหญ าหวาน และป ญหาอุ ป สรรคหวงโซคุ ณค าของหญ าหวานในพื้ นที่
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเกษตรกรที่ปลูกหญาหวาน จํานวน 15
ราย เพื่อนําขอมูลที่ไดทําการวิเคราะหหวงโซคุณคา ผลการศึกษาพบวา โซคุณคาของการปลูกหญาหวานของเกษตรกรที่อยูใน
ระดับดีที่สุด ไดแก การบริหารทรัพยากรมนุษยรองลงมาระดับดี ไดแก การพัฒนาเทคโนโลยี และระดับปานกลาง ไดแก
ขั้นตอนในการผลิต และการจัดซื้อ ปญหาที่เกษตรกรประสบ ไดแก 1) เกษตรกรไมมีการจดบันทึกรายรับรายจาย 2) ดาน
บรรจุภัณฑ 3)การตลาดและการขาย สําหรับขอเสนอแนะมีดังนี้ ควรมีการจดบันทึกทุกๆกิจกรรม และมีการจดบันทึกรายรับ
รายจาย การทําบรรจุภัณฑหลายๆแบบหลายๆขนาด และรวมกลุมกันในการขายสินคา และการหาชองทางในการจําหนาย
ความสําคัญ: การจัดการหวงโซคุณคาของหญาหวานในพื้นที่ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม , เกษตรกรที่ปลูกหญาหวาน,
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
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Value Chain Management of Stevia In Samerng Area, Chiang Mai
Saowaporn Jarusawat, Jongkolbordin Saengadsapaviriya, Chaiyot Sumritsakun, Mnanawin Songkroh
Email: pancake.jomza@gmail.com

Abstract
Stevia in the plant which is naturally sweet and can be execrated out 250-300 times of sugar. It
does not siginate energy and match well with people who satters diabetes, obesity, high blood pressure,
heart disease, etc. and its substance does not cause danger which was certified by world health
organization (WHO). There was research team of Chiang Mai University who made it very interesting. It is
expected that there will be much more people interested and will be a great quantity of growers. This
leads to Samerng district to add value of stevia, in order to compete with others. The research objective
were to study value chain of stevia, the problem and obstacle of value chain in Samerng district Chiang
Mai. This research is to collect qualitative data from interviews with stevia growers totally is for analyzing
value chain. The research found that the highest component of stevia growers were 1) no record of
income and expense 2) packaging 3) marketing and sales. It is recommended to establish records of every
activity and records of income and expense, to produce packaging in various design and size, to unite in
selling products, and to search distribution channels.
Key words : value chian management, Stevia growers, Samerng District Chiang Mai
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บทนํา
หญาหวานเปนพืชที่ใหความหวานมากกวาน้ําตาล 15-20 เทา แตเมื่อนํามาสกัด “สตีวีโอไซท” ใหความหวาน 250300 เทาของน้ําตาล และไมใหพลังงาน เหมาะสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน โรคไขมันในเสนเลือดสูง โรคความดันโลหิต สูง โรค
อวน โรคเบาหวาน เปนตน และไมกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย โดยการรับรองจากองคกรอนามัยโลก หรือ WHO และ
ทีมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งหญาหวานเปนที่นิยมในหลายๆประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน และเกาหลีนิยมกัน
มาก และประเทศจีน เกาหลี มาเลเชีย ไทย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตสงออกไปประเทศญี่ปุ น เพราะประเทศ
ญี่ปุนบริโภคปละ 60,000 ตัน และประเทศจีนเปนประเทศหลักในการขนสง เพราะสงปละ 38,000 ตัน
ประเทศไทยเขามาปลูกหญาหวาน ในป 2518 ในภาคเหนือ โดยเฉพาะ เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยา และนาน
เพราะหญาหวานเป นพืช กึ่ง เขตร อน ต องอยูใ นอุ ณหภูมิ 20-26 องศา และมีผู สนใจปริ โภคกั นมากขึ้ นโดยเฉพาะผู ที่เ ป น
โรคหัวใจ โรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเสนเลือดสูง เพราะวาในปจจุบัน ประเทศไทยมีคนเปน
กันจํานวนมาก และเพิ่มขึ้นทุ กป ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุท ธศาสตร สาธารณสุข และคาดวาในอนาคตจะมี คนเป น
เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก
ป2018 โดยบริษัทอรุณศรีไดนําหญาหวานมาปลูกที่อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เพราะเปนพื้นที่เหมาะสําหรับปลูก
หญาหวาน ใน ป 2521 กลุมสหกรณเครดิตยูเนียนประเทศไทย ไดเขามาสงเสริมการปลูกหญาหวานใหเกษตรกร หมูบานอม
ลอง ตํ าบลแมส าบ อํ าเภอสะเมิง จั งหวัด เชี ยงใหม เพื่อปลูกหญ าหวานเปนหลั ก เพราะพืช ชนิ ดนี้ เหมาะสมกั บสภาพภู มิ
ประเทศและภูมิอากาศของพื้นที่บานอมลอง แตเกษตรกรก็มีรายไดไมมาก เพราะ เกษตรกรสงขายใหพอคาคนกลางหลายทอด
หลายตอ ทําใหขายในราคาที่ถูกเนื่องจากพอคาคนกลางเปนผูกําหนดราคา เมื่อหักตนทุนแลวไดรับผลตอบแทนนอยกวาที่ควร
จะเปน และในอนาคตหญาหวานจะเปนที่รูจักจะเจริญเติบโตเปนอยางมาก และมีคนหันมาปลูกหญาหวานกันมากขึ้น ทําให
เกษตรกรผูปลูกหญาหวานในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม จะมีคูแขงที่ปลูกหญาหวานเปนจํานวนมาก เกษตรกรจึงตองมีการ
ลดตนทุนในสิ่งที่ไมจําเปนออก และเพิ่มคุณคาของหญาหวานใหดีขึ้น เพื่อสามารถแขงกับผูอื่นได
ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจเกี่ยวกับการจัดการหวงโซคุณคาของหญาหวาน ในพื้นที่อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
เพื่อลดตนทุนและผลตอบแทน เพิ่มมูลคาของหญาหวาน และเพิ่มชองทางในการจําหนาย เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดที่ดีขึ้น
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดและผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
โดยใชแนวคิดทฤษฎี 2 ทฤษฎี
1. แนวคิดดานการจัดการ (Management)
เปนการวิเคราะห 4 ดาน ดานการจัดการ (กระบวนการทํางานใหไดผลสําเร็จตามที่ตองการใชทรัพยากรมนุษยและ
ทรัพยากรวัสดุอุปกรณอื่นๆขององคการอยางมีประสิทธิภาพ) ดานการตลาด (เปนสวนหนึ่งของสวนผสมทางดานการตลาด 4
P’s) ดานการเงิน(การควบคุมดูแลการใชทรัพยสินตางๆ ขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด ถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับ
ความจํ าเปนในการปฏิบั ติงานแตละอยาง) และดานการผลิต(การสรางสินค าและบริการโดยใชปจจัยนําเขา (Input) เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยผลผลิตจากกระบวนการผลิตตองมีประโยชนตามหนาที่ใชสอย)
2 ขอมูลทั่วไปของหญาหวาน
หญาหวาน หรือ Stevia เปนพืชพื้นเมืองของบราซิลและปารากวัย มีการคนพบ โดยนักวิทยาศาสตรชาวอเมริกาใต
เมื่อป ค.ศ.1887 โดยมีชาวพื้นเมืองปารากวัย ใชสารหวานนี้ผสมกับชากินมากวา 1,500 ป ตอมาญี่ปุนนํามาใชอยางกวางขวาง
ตั้งแตป ค.ศ.1982 ในประเทศไทยเพิ่งมีการนํามาปลูกเมื่อป พ.ศ.2518 เขตที่ปลูกกันมากไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําพูน
พะเยา แตปลูกไดผลดีที่สุดที่นาน ภาคเหนือเปนพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม เนื่องจากหญาหวานชอบอากาศคอนขา งเย็น อุณหภูมิ
ประมาณ 20-26 องศาเซลเซียสลักษณะโดยทั่วไป เปนไมลมลุกอายุประมาณ 3 ป เปนพุมเตี้ย สูง 30-90 ซม. ใบเปนใบเดี่ยว
รูปใบหอกกลับ ขอบใบหยัก มีรสหวาน มีดอกชอสีขาว สรรพคุณ ใชแทนน้ําตาล โดยใชใบแหงใสแทนน้ําตาล (หญาหวานเปน
พืชที่มีความหวานมากกวาน้ําตาล 15-20 เทา แตเมื่อนําสกัดจากหญาหวาน “สตีวิโอไซด” จะทําใหมีความหวานถึง 250-300
เทาของน้ําตาลทราย แตไมถูกยอยใหเกิดพลังงาน สามารถใชแทนน้ําตาลได เหมาะสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน โรคไขมันในเสน
เลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคอวน และโรคหัวใจ
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3 แนวคิดการจัดการหวงโซคุณคา (Value Chain Management)
กิ จ
กรรม
เสริ ม
โลจิสติกส์ขา
ออก

THE VALUE CHAIN M.E. Porter (1980)
โครงสร้างพื นฐาน
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การพั ฒนาเทคโนโลยี
การจัดซื อ
ขั นตอน
โลจิสติกส์ การตลาด
การบริ การหลัง
การผลิต
ขาเข้า
และการขาย การขาย

ก ํ าไร

กิจกรรมหลัก

ภาพที่1 โมเดลหวงโซคุณคา
ที่มา: สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จากแนวความคิด ของ E-Porter ได แบ งกิจรรมออกเปน 2 กิจกรรมหลัก และกิ จกรรมเสริม กิจกรรมหลัก ซึ่ ง
กิจกรรมหลัก มี 5 กิจกรรม คือ1. โลจิสติกสขาเขา 2. ขั้นตอนการผลิต 3. โลจิสติกสขาออก 4. การตลาดและการขาย และ 5.
การบริการหลังการขาย สวนกิจกรรมเสริม เปนกิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมหลักให ดีขึ้น ซึ่งมี 4 กิจกรรม คือ 1. โครงสราง
พื้นฐาน 2. การพัฒนาเทคโนโลยี 3. การบริหารทรัพยากรมนุษย และ 4. การจัดซื้อ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตารางที1่ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัย
ศุภชัย เกตุหิรัญกนกกุล
(2556)
ชนิตา พันธุมณี และ
อัมรินทร คีรีแกว (2557)
เริงชัย ตันสุชาติ (2556)

ผลงานวิจัย

ดานหวงโซคุณคา ดานการจัดการ

การจัดการหวงโซคุณคาชา บริษัท ชาฉุยฟง จํากัด
การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรผูปลูกกาแฟอาราบิกาอินทรียในภาค
เหนือของประเทศไทย:การประยุกตใชแนวคิด
หวงโซคุณคา
หวงโซคุณคาของปลานิลในจังหวัดเชียงใหม
และเชียงราย













จากตารางที1่ พบวา นักวิจัยไดนํางานวิจัยที่เกี่ยวของของผูอื่น โดยไดนํามา 3 ทาน คือ 1. ศุภชัย เกตุหิรัญกนกกุล
ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการหวงโซคุณคาชา บริษัท ชาฉุยฟง จํากัด โดยไดใช 2 ทฤษฎี คือ ดานหวงโซคุณคา และ
ดานการจัดการ มาวิเคราะหชา ของบริษัท ชาฉุยฟง เพื่อสามารถลดตนทุน เพิ่มคุณคาของชา 2. ชนิตา พันธุมณี และ อัมริ
นทร ศิริแก ว ไดทําการศึกษาวิ จัยเกี่ยวกั บ การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูปลูกกาแฟอาราบิกา
อินทรียในภาคเหนือของประเทศไทย : การประยุกตใชแนวคิดหวงโซคุณคา โดยไดใช 2 ทฤษฎี ดานหวงโซคุณคา และดาน
การจัดการ มาวิเคราะหกาแฟอาราบิกาอินทรีย เพื่อสามารถลดตนทุน เพิ่มคุณคาของกาแฟอาราบิกาอินทรีย 3. เริงชัย ตันสุ
ชาติ ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหวงโซคุณคาของปลานิลในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย โดยไดใช 2 ทฤษฎี ดานหวงโซ
คุณคา และดานการจัดการ มาวิเคราะหปลานิล เพื่อสามารถลดตนทุน เพิ่มคุณคาของปลานิล ทําใหนักวิจัยไดนํามาปรับใชใน
งานวิจัยของตนเอง เพื่อจะทําใหหญาหวานสามารถลดตนทุน เพิ่มคุณคาของหญาหวาน และหาชองทางในการจําหนาย
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กรอบแนวคิด
ข้ อมูลของเกษตรกร
เพศ , อายุ
ประสบการณ์
จํ านวนพื นทีปลูก
ระยะเวลาทีทํ าการปลูก
การดูแลรักษา
ฯลฯ
ห่ วงโซ่ คุณค่า
- กิจกรรมหลั ก
โลจิสติกส์ขาเข้ า ,ขั นตอน
การผลิต, โลจิสติกส์ขาออก,
การตลาดและการขาย และ
การบริ การ
- กิจกรรมสนับสนุน
โครงสร้างพื นฐาน,การ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์,การ
พั ฒนาเทคโนโลยี,การจัดซื อ

ห่วงโซ่ คุณค่าของ
หญ้ าหวาน
การจัดการ
การจัดการ ผลิต
ตลาด และการเงิน

ปัญหาและ
อุปสรรคของ
การจัดการห่วง
โซ่ คุณค่า

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการหวงโซคุณคาของหญาหวาน ในพื้นที่ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในหวงโซคุณคาของหญาหวาน ในพื้นที่ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. การรวบรวมข อมูล เปนการสั ม ภาษณ เ กษตรกรเชิ ง ลึก และการสั ง เกตเกษตรกร เพื่ อให ไ ดข อมู ลปฐมภู มิ
สวนขอมูลทุติยภูมิ เปนการรวมรวบขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถานการณของหญาหวาน การตลาดของหญาหวาน กลยุทธใน
การดําเนิ นงานของหญ าหวาน รวมถึง ทฤษฏี แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ ห วงโซคุ ณค าที่ เ กี่ ยวข อง จากหนัง สื อ วารสาร วิ ท ยานิ พ นธ
รายงานการวิจัย บทความ และเว็บไซตที่เกี่ยวของ โดยสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกหญาหวานในพื้นที่ อําเภอสะเมิง จังหวัดใหม
จํานวน 15 ราย
2. การวิเคราะหขอมูลมีขึ้นตอนกิจกรรมดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดกิจกรรมหวงโซคุณคา
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาหวงโซคุณคาของเกษตรกร
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหหวงโซคุณคาของหญาหวาน
ขั้นตอนที่ 4 หาจุดแข็ง จุดออนในหวงโซคุณคา
ขั้นตอนที่ 5 ศึกษาปญหาและอุปสรรคของหวงโซคุณคาที่พบ
ขั้นตอนที่ 6 มาวิเคราะหดานการจัดการของหวงโซคุณคา
ขั้นตอนที่ 7 แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
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ผลการศึกษา
ขอมูลของเกษตรกรผูปลูกหญาหวาน
จากการวิเคราะหพบวาเกษตรกรสวนใหญเปนผูชาย อายุประมาณ 40-50 ป ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปที่ 4
ประสบการณในการปลูกหญาประมาณ 26 ปขึ้นไป ตนทุนการปลูกหญ าหวาน ประมาณ 5,001-8,000 บาท รายได อยู ที่
ประมาณ 11,000-14,000 บาท พื้นที่ปลูกหญาหวานเปนพื้นที่ราบ ใชดินรวนปนทราย แหลงน้ํามาจากบอบาดาลน้ําตื้น บอ
ขุด น้ําธาร และเกษตรกรไมมีการวางแผนในการปลูก
ขอมูลเกี่ยวกับหวงโซคุณคาของหญาหวาน
จากการศึกษาหวงโซคุณคาของหญาหวาน ทําใหผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาในรูปแบบตาราง เพื่อสามารถเขาใจได
งายขึ้น โดยการสรุปดังนี้
ตารางที2่ การจําแนกกิจกรรมหวงโซคุณคาในรูปแบบตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
กิจกรรมหวงโซคุณคา
1.กิจกรรมหลัก
1.1 โลจิสติกสขาเขา
1.2 ขั้นตอนการผลิต
1.3 โลจิสติกสขาออก
1.4 การตลาดและการขาย
1.5 การบริการหลังการขาย
2. กิจกรรมสนับสนุน
2.1. โครงสรางพื้นฐาน
2.2 การพัฒนาเทคโนโลยี
2.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย
2.4 การจัดซื้อ

ตนน้ํา

กลางน้ํา

ปลายน้ํา











จากตารางที่2 พบวา ตนน้ํา มี2 กิจกรรม คือโลจิสติกสขาเขา และการจัดซื้อ สวนปลายน้ํา มี 4 กิจกรรม คือ
ขั้นตอนการผลิต โลจิสติกสขาออก โครงสรา งพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการบริหารทรัพยากรมนุษยสวน ปลายน้ํา มี
3 กิจกรรม คือ โลจิสติกสขาออก การตลาดและการขาย และการบริการหลังการขาย
ตารางที่3 สรุปปญหาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมกลับของหวงโซคุณคาของหญาหวาน
หัวขอ

สวนที่เกิดขึ้น

ตนน้ํา

การขนสงวัตถุดิบ
การจัดซื้อ

กลางน้ํา

ขั้นตอนในการผลิต
โครงสรางพื้นฐาน

ปญหาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน
การขนสงตนกลาและเมล็ดหญาหวานในหนาฝน ตองระมัดระวังไมใหตน
กลาหรือเมล็ดโดนน้ํา เพราะอาจจะทําใหเกิดความชื้นกับเมล็ดหญา และ
ตนกลาหญาหวานทําใหเปนเชื้อรา
เกษตรกรจัดซื้อวัตถุดิบเอง โดยไมมีการรวมกลุมในการซื้อทําใหไดราคาที่
แพง และใชวัตถุดิบเดิม ไมมีการใชวัตถุดิบอื่นๆเพื่อใหสินคามีผลที่ดี
กวาเดิม
เกษตรกรใชแรงงานครอบคัว ทําใหใชระยะเวลาในการผลิตนาน และ
เกษตรกรไมใชสารเคมี ทําใหตนหญาหวานเปนโรคเชื้อรา โรครากเนาตาย
ทําใหเสียตนทุนเพิ่ม
เกษตรกรไมมีการบันทึกรายรับรายจาย ทําใหไมทราบรายรับรายจายที่
แทจริง

1383

ปลายน้ํา

การตลาดและการขาย

พอคาคนกลางเปนผูมารับสินคาดวยตนเอง และเปนผูกําหนดราคาเองและ
ผลิตภัณฑของเกษตรกร มีขนาดเดียว ถุงละ 2 ก.ก และผลิตภัณฑไมดึงดูด
ใจ

จากตารางที่3 สรุปไดวา เปนการนําตารางที่ 2 ใชในการเปรียบเทียบ นักวิจัยพลปญหาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมหวงโซ
คุณคาหญาหวาน ของอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ไดแก ตนน้ํา ดานการขนสงวัตถุดิบ พบปญหาhอื่นที่อาจทําใหหญาหวาน
มีผลผลิตที่ดีกวา สวนกลางน้ํา ดานขั้นตอนในการผลิต พบปญหาเกษตรกรในแรงงานครอบครัวทําใหใชระยะในการผลิตนาน
และเกษตรกรไมใชสารเคมี ทําใหตนหญาหวานเปนโรคเชื้อรา โรครากเนาตาย ทําใหเสียตนทุนเพิ่ม และดานโครงสราง
พื้นฐาน พบปญหาเกษตรกรไมมีการบันทึกรายรับรายจาย ทําใหไมทราบวารายรับรายจายแตละครั้งเทาไหร สวนปลายน้ํา
ดานการตลาดและการขาย พบปญหา เกษตรกรขายผานพอคาคนกลางเปนผูมารับสินคาดวยตนเอง และเปนผูกําหนดราคา
เองและ ผลิตภัณฑของเกษตรกร มีขนาดเดียว ถุงละ 2 ก.ก และผลิตภัณฑไมดึงดูด
ดานการจัดการ
จากการศึกษาพบวา ทั้ง 4 ดาน นักวิจัยไดสรุปดังนี้
1. ดานการจัดการ จากการผลการศึกษาพบวา การขนสงผลิตภัณฑ ในฤดูฝน ทําใหตัวผลิตภัณฑทําใหเกิดเชื้อราได
และ การเก็บรักษา นําผลิตภัณฑตากแดด ทําใหตัวใบหญาหวานเปนสีเหลือง
2. ดานการผลิต จาการผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไมมีการใชสารเคมี ทําใหตนหญาหวานเปนโรคตางๆ เชน โรค
เชื้อรา ใบเนา โรครากเนา
3. ดานการตลาด จากการผลศึกษาพบวา เกษตรกรจะมีพอคาคนกลางในการมารับหญาหวานเอง พอคาคนกลางจะ
เปนผูกําหนดราคาของหญาหวาน ทําใหเกษตรกรขายหญาหวานในราคาถูก และไมสามารถตอรองราคากับพอคาคนกลาง
และในดานของผลิตภัณฑ ยังไมโดดเดน ไมดึงดูใจ ทําใหไมมีใครสนใจ และขายจํานวนมากๆ ไมมีการแบงขาย
4.ดานการเงิน จากการผลศึกษาพบวา เกษตรกรไมมีการบันทึกรายรับรายจายในการปฏิบัติ การขาย ทําใหไมทราบ
รายจายที่เกิดขึ้นจากการปลูกหญาหวานวาตนทุนเทาไหร และ ขายไดเทาไหร กําไรเทาไหร
อภิปรายผล
การบริหารจัดการกิจกรรมของหวงโซคุณคาเหลานี้ ตางก็มีความสําคัญตอการพัฒนาการจัดการหวงโซคุณคาชา
หญาหวานทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็เพื่อใหการดําเนินธุรกิจไดรับผลกําไร และประสบการณผลสําเร็จตามเปาหมายของเกษตรกรนั่นเอง
ดังนั้ น เกษตรกรจึ งควรใหความสํ าคั ญการพั ฒนาหวงโซ คุณคาทั้ งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนั บสนุน เพื่ อการพั ฒนาการ
จัดการหวงโซคุณคาในอนาคต สอดคลองกับงานวิจัยของ เริงชัย ตันสุชาติ (2556) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง หวงโซคุณคาของปลา
นิลในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย และ ศุภชัย เกตุหิรัญกนกกุล (2556) ไดศึกษาการจัดการหวงโซคุณคาชา บริษัท ชาฉุยฟง
จํากัด พบวา บริษัทควรตระหนักในเรื่องของการผลิต การตลาดและการขาย การใหบริการหลังการขาย และโครงสรางพื้นฐาน
ขององคกร การจัดซื้อ เพื่อเปนกุญแจสําคัญตอการปรับปรุงการจัดการหวงโซคุณคา
สรุปและขอเสนอแนะ
สรุป
จากการวิเคราะหในกิจกรรมหวงโซคุณคาของหญาหวาน พบวา ทุกกิจกรรมของหวงโซคุณคามีความสําคัญหมด แต
นักวิจัยเนนเฉพาะปญหาที่เกิดจากกิจกรรมหวงโซคุณคา ปญหาที่เกิดขึ้น 1. การขนสงขนวัตถุดิบ พบวาการขนสงตนกลาและ
เมล็ดหญาหวานในหนาฝน ตองระมัดระวังไมใหตนกลาหรือเมล็ดโดนน้ํา เพราะอาจจะทําใหเกิดความชื้นกับเมล็ดหญา และตน
กลาหญาหวานทําใหเปนเชื้อรา 2. การจัดซื้อ เกษตรกรจัดซื้อวัตถุดิบเอง โดยไมมีการรวมกลุมในการซื้อทําใหไดราคาที่แพง
และใชวัตถุดิบเดิม ไมมีการใชวัตถุดิบอื่นๆเพื่อใหสินคามีผลที่ดีกวาเดิม 3.ขั้นตอนในการผลิต พบวา เกษตรกรใชแรงงานครอบ
คัว ทําใหใชระยะเวลาในการผลิตนาน และเกษตรกรไมใชสารเคมี ทําใหตนหญาหวานเปนโรคเชื้อรา โรครากเนาตาย ทําให
เสียตนทุนเพิ่ม 4.โครงสรางพื้นฐาน พบวา เกษตรกรไมมีการบันทึกรายรับรายจาย ทําใหไมทราบรายรับรายจายที่แทจริง
และ 5. การตลาดและการขาย พบพอคาคนกลางเปนผูมารับสินคาดวยตนเอง และเปนผูกําหนดราคาเองและ ผลิตภัณฑของ
เกษตรกร มีขนาดเดียว ถุงละ 2 ก.ก และผลิตภัณฑไมดึงดูดใจ สวนดานการจัดการของหญาหวาน พบวาทุกดานของดานการ
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จัดการมีความสําคัญทั้งหมด โดยปญหาที่พบ คือ 1)เกษตรกรสงสินคาในฤดูฝนทําใหเกิดเชื้อรา และการเก็บรักษาเกษตรเก็บไว
ที่แดดทําใหใบเปลี่ยนสี 2.) ขั้นตอนการผลิตเกษตรกรพบปญหาเชื้อรา โรคเนาตาย 3.) เกษตรกรไมมีการรวมกลุมขายทําให
ขายในราคาที่ถูก และสินคาไมนาสนใจ 4.) เกษตรกรไมมีการจดบันทึกรายรับรายจาย ทําใหไมทราบรายไดที่แทจริง
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาหวงโซคุณคาของหญาหวาน นักวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1.ดานของการขนสงวัตถุดิบ เกษตรกรจะตองคุมผาไวในฤดูฝน เพื่อปองกันไมใหสินคาเกิดเชื้อรา
2. การจัดซื้อ เกษตรกรตองมีการรวมกลุมวัตถุดิบเพื่อที่จะไดราคาที่ถูก และเกษตรกรตองใชวัตถุดิบใหมๆเพื่อจะได
สินคาทีมีคุณภาพที่ดีกวาเดิม
3. ดานขั้นตอนการผลิต เกษตรกรจะใชหัวขิงสดใหม 1 กิโลกรัม นํามาคั้นเอาแตน้ํา นําน้ําคั้นขิงสด 20 ซีซี. เจือจาง
ในน้ํา 20 ลิตร ใชรดตนไมจะชวยบํารุงใหระบบรากเจริญเติบโตดี เพราะในน้ําขิงมีฮอรโมนบํารุงราก
4. ดานโครงสรางพื้นฐาน เกษตรกรควรมีการบันทึกรายรับรายจายเพื่อใหทราบคาใชจายและกําไรที่แทจริง
5. ดานการตลาดและการขาย เกษตรกรตองมีการรวมกลุมเพื่อตอรองราคากับพอคาคนกลาง และเกษตรกรจะตองมี
การสรางตราสินคาของหมูบาน และจะตองทําหลายๆขนาด เพื่อดึงดูดผูทสี่ นใจ
จากการศึกษาดานการจัดการของหญาหวาน นักวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. เกษตรกรควรมีการคุมผาในการสงสินคาในฤดูฝน และควรเก็บสินคาไวที่รมไมไวที่แดด
2. เกษตรกรควรมีการใชยาบํารุงราก บํารุงใบเพื่อปองกันหญาหวานเปนโรค โดยการไมใชสารเคมี
3. เกษตรกรควรมีการรวมกลุมในการขายสินคา เพื่อสามารถตอรองกับพอคาคนกลางไดในราคาที่สูง และเกษตรกร
มีการสรางขนาดสินคาหลายๆแบบหลายๆขนาด เพื่อดึงดูดผูที่สนใจ
4. เกษตรกรควรมีการจดบันทึกรายรับรายจาย เพื่อใหทราบรายรับ รายจายที่แทจริง
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การตรวจและการวินิจฉัยทางการแพทยแผนไทย
สมใจ โจะประโคน และศุภะลักษณ ฟกคํา
สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการตรวจและการวินิจฉัย
ทางการแพทยแ ผนไทยจากตํ าราแผนไทย และ(
และ( 2 ) ศึ กษาการตรวจและวิ นิจฉั ยของแพทย แ ผนไทย กลุ ม ตัวอย างที่ ใ ช ใ น
การศึกษาครั้งนี้ไดแก แพทยแผนไทย จํานวน 6 คน แพทยแผนปจจุบัน จํานวน 1 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง และตํารา
แผนไทยจํานวน 5 เลม ซึ่งไดทําการศึกษาระหวางเดือน เมษายน
เมษายน พ.
พ.ศ.2558 ถึงเดือนสิงหาคม พ.
พ.ศ.2558 เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยไดแก เครื่องบันทึกเสียง การสัมภาษณ การบันทึกภาพในระหวางการสนทนา และสมุดจดบันทึกขอมูล
ผลการวิจัยพบวา การศึกษาจากตําราแผนไทย กับแพทยแผนไทยที่ใชภูมิปญญา มีความเหมือน ไดแก การจับ ชีพ
จรดูการเตนของ วาตะ ปตตะและเสมหะ การดูสีหนา สีผิว ตาและปาก การบอกสาเหตุที่ทําใหเกิดการเจ็บปวย การถาม
อาการ และซักประวัติการรับ ประทานอาหาร สภาพการทํ างาน สภาพที่อยู อาศัย และกลาววาพฤติกรรมที่ทํ าใหเ กิ ดการ
เจ็บปวย มูลเหตุของการเกิดโรค ไดแก ธาตุไม
ไมสมดุล อุตุ อายุ กาล(
กาล(เวลา)
เวลา)และประเทศสมุฏฐาน มีการตรวจรางกายโดย
การซักถาม การสังเกต และการสัมผัส ความตางกันไดแกแพทยแผนไทยที่ใชภูมิปญญา จะไมมีการวัดความดันโลหิต แตมี
การตรวจฝามือ และขอเทาเพื่อดูวามีไขหรือมีอาการชา การกดจุดเจ็บที่ฝามือเพือยื
่อยืนยันอาการ การดูธาตุเจาเรือน ธาตุปฏิสนธิ
เพื่อหาจุดออนของสุขภาพ และเชื่อวาการไดรับสารพิษทําใหเกิดการเจ็บปวย ซึ่งความตางระหวางตําราแผนไทยกับแพทย
แผนไทย สามารถนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชนตอวงการแพทยแผนไทยในดานการตรวจ และการวินิจฉัยโรค
คําสําคัญ: การตรวจ
การตรวจ,,การวินิจฉัย,การแพทยแผนไทย
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Physical Examination and Diagnosis in Thai Traditional Medicine
Somjai Joeprakhon and Suphalak Fakkham
Applied Thai Traditional Medicine

Abstract
This qualitative research aimed to 1) study physical examination and diagnosis in Thai
Traditional Medicine from variety of Thai traditional textbooks, and 2) investigate physical
examination and diagnosis in Thai Traditional Medicine of Thai traditional doctors. The samples
were six Thai traditional doctors and one doctor selected by purposive sampling and five Thai
traditional textbooks, studied during April till August 2015. The research instruments consisted of
audiotape, interview, taking photos during conversation, and data notebook.
The findings revealed that both Thai traditional textbooksand Thai traditional doctors had
the same method to examine patients : examining pulse beat of Wata, Pitta and sputum, face
appearance, complexion, eyes, mouth, stating causes of illness before symptom inquiring, and
investigating about eating habit, working, residence, and also stating that lifestyle, element
imbalance, season, age, time, and area caused illness, physical examination by inquiring, observing
and touching. The differences between Thai traditional textbooks and Thai traditional doctors were
that Thai traditional doctors did not check blood pressure but they examined palms and ankles to
see if the patients had a flu or felt numb, pressed pain spot on the palms, examined Chaoreuan
and fertilization elements to see the weakness of health and also believed that poisonous
substances caused illness. The differences between Thai traditional textbooks and Thai traditional
doctors could be developed to be advantageous to Thai Traditional Medicine in term of physical
examination and diagnosis.
Key words : physical examination, diagnosis, Thai Traditional Medicine
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บทนํา
ปจจุ บันการใหบ ริการดานการแพทยแ ผนไทยของประเทศไทย ไดรับ ความนิย มมาก ทั้ งในและต างประเทศ ทั้ ง
โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และในภาคเอกชน ในดานการตรวจวินิจฉัยดวยการแพทยแผนไทยเปน
สวนหนึ่งในการบริการในสถานบริการของรัฐ ซึ่งมีการใหบริการดูแลผูปวยบนพื้นฐานความรูที่หลากหลายทําใหไมเขาใจตรงกัน
และไมอยู บนพื้นฐานของความรูดานวิชาการอาจทํ าใหผู ประกอบวิชาชี พขาดขอมู ลที่ใ ชในการตั ดสินใจในการดู แลผู ปวยที่
ถูกตองเพราะในคัมภีรจะกลาวถึงโรคและอาการเพียงเล็กนอย มีการกลาวถึงสมุฏฐานของการเกิดโรคตามตรีสมุฏฐานแตไมได
วิเคราะหหาสมุฏฐานของโรคเพื่อที่จะวางแผนการรักษา (สมศักดิ์ นวลแกว 2555)ผูวิจัยจึงมีแนวคิดการศึกษาการตรวจและ
การวินิจฉัยทางการแพทยแผนไทยเพราะเปนกระบวนการคนหาอาการและเหตุแหงการเจ็บปวย ซึ่งหัวใจสําคัญในการรักษา
โรคของแพทยแผนไทยการแพทยแผนไทยเปนภูมิปญญาดานการแพทยที่มีมาชานานตั้งแตสมัยโบราณมีระบบการตรวจ
โรค การวินิจฉัยโรค รวมถึงการรักษาโรคที่เปนเอกลักษณ ถึงไมมีเครื่องมือหรืออุปกรณเขามาชวยในการตรวจ การวินิจฉัย แต
ก็มีภูมิปญญาการตรวจวินิจฉัยโรคจากอาการเจ็บปวยโดยตรวจจากธาตุทั้ง 4 ที่แสดงออกทางผิวหนัง เล็บ ตา ลิ้น เปนตนซึ่ง
ความรูดั งกล าวไมถู กบันทึกไวใ นตําราต างๆจะอยูใ นตัว หมอไทยจะมีการบันทึกไวต ามอาการเจ็บป วยในแต ละโรค/อาการ
คัม ภี รแ พทยแ ผนไทยนั้นเป นการบั นทึ กจากประสบการณ ใ นการรักษาโรคของหมอไทยแต ละคน ซึ่ ง เหมาะสมกั บบริ บ ท
สังคมไทยในอดีต แตหากจะนํามาใชตรวจวินิจฉัยโรคในยุคปจจุบันที่เปนสังคมแบบนิติรัฐและสิทธิมนุษยชนเนนการทํางานเชิง
ระบบขอมูลทุกอยางตองตรวจสอบได การตรวจวินิจฉัยของการแพทยแผนไทยจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการพัฒนาใหมี
หลักการชัดเจนเปนขั้นเปนตอนและมีหลักฐานเชิง ประจักษแพทยแผนไทยมีบทบาทและภูมิปญญาที่มีแนวทางการรักษาที่
แตกตางกัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองคความรูใชในการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทยแผนไทยในภาคใตและภาคกลาง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตรวจและการวินิจฉัยทางการแพทยแผนไทย จากตํารา
2. เพื่อศึกษาการตรวจและวินิจฉัยทางการแพทยแผนไทยของแพทยแผนไทย
ขอบเขตการวิจัย
1.ประชากรและกลุมตัวอยางประชากร (population)ที่ใชในการวิจัยคือ ผูเชี่ยวชาญดานการแพทยแผนไทย และ
ผูเชี่ยวชาญดานแพทยแผนปจจุบันกลุมตัวอยาง(sample)ที่ใชในการวิจัยคือ ผูเชี่ยวชาญดานการแพทยแผนไทย และ
ผูเชี่ยวชาญดานแพทยแผนปจจุบันที่ได จากการเลือกแบบ เจาะจง ( purposive sampling ) จํานวน 7คน โดยประกอบไป
ดวยผูเชี่ยวชาญดานการแพทยแผนไทย จํานวน 6คนและผูเชี่ยวชาญดานแพทยแผนปจจุบัน จํานวน 1 คน แพทยแผนไทย
และแพทยแผนปจจุบันตองมีประสบการณไมนอยกวา 10 ปและตําราที่กลาวถึงการตรวจและวินิจฉัยโรคของการแพทยแผน
ไทย จํานวน 5 ตําราไดแกอายุรเวทศึกษา (วิชาแพทยแผนไทย) ขุนนิเทศสุขกิจ เอกสารการสอนชุดวิชา เวชกรรมแผนไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคูมือการศึกษา วิชาเวชกรรมโรงเรียนแพทยแผนโบราณในประเทศไทย สํานักวัดพระเชตุพนฯ
(วัดโพธิ์) เวชศึกษา แพทยศาสตรสังเขป พระยาพิศณุประสารทเวชตําราแพทยแผนโบราณทั่วไปสาขาเวชกรรม เลม 1 กอง
ประกอบโรคศิลปะ
2. ดานระยะเวลาการเก็บขอมูลระหวางเดือนเมษายน 2558ถึง เดือน สิงหาคม2558
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
สมศักดิ์ นวลแกว 2555 การตรวจวินิจฉัยโรคตองรูวาผูปวยเปนโรคอะไรมีสาเหตุมาจากอะไรจําเปนตองมีขอมูล
ผูปวยอยางเพียงพอที่จะวินิจฉัยโรคได ซึ่ง ทําไดหลายวิธเี ชนการซักประวัติคลายกับทางแพทยแผนปจจุบันแตควรเนนใน
ประเด็นใหไดมาซึ่งสมุฏฐานของโรคทางการแพทยแผนไทยโดยการดูธาตุเจาเรือน ธาตุสมุฏฐานของการเจ็บปวยเชนธาตุดิน
ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ วากําเริบ หยอน หรือ พิการฤดูสมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน และกาลสมุฏฐาน(ชวงเวลา) ประเทศสมุฏฐาน
เปนเหตุสนับสนุนใหเกิดการเจ็บปวยหรือไม และพฤติกรรมกอโรค 8 ประการซึ่งเปนสมุฏฐานหลักในการวินิจฉันโรค
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

1.แพทยแผนไทยจากภาคใตจํานวน 3 คน
2.แพทยแผนไทยจากภาคกลางจํานวน 3 คน
3.ตําราจํานวน 5 เลม

1) อายุรเวทศึกษา (วิชาแพทยแผนไทย) ขุนนิเทศสุขกิจ
2) เอกสารการสอนชุดวิชา เวชกรรมแผนไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3) คูมือการศึกษา วิชาเวชกรรมโรงเรียนแพทยแผน
โบราณในประเทศไทย สํานักวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ)์
4) เวชศึกษา แพทยศาสตรสังเขป พระยาพิศณุประ
สารทเวช
5) ตําราแพทยแผนโบราณทั่วไปสาขาเวชกรรม เลม 1
กองประกอบโรคศิลปะ

ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของ
รูปแบบการตรวจ
วินิจฉัยตามแนวทาง
การแพทยแผนไทย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษารูปแบบการตรวจการวินิจฉัยตามแนวทางการแพทยแผนไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) เปนงานวิจัยเพื่อเขาใจปญหาเพื่อนํามาวิเคราะหถึงกระบวนการเกิดโรคกลไกการเกิ
โรคกลไกการเกิดโรคและสาเหตุ
ผลกระทบตอสุขภาพซึ่งรูปแบบการตรวจวินิจฉัยตามแนวทางการแพทย
นวทางการแพทย
แ
ผนไทย
ศึ
ก
ษาโดย
โดยได
ได
ดําเนินการตามขั้นตอนในการ
ตามแ
ษา
วิจัยครั้งนี้
3.1 แหลงขอมูลการวิจัย
3.2 เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล
3.4 การวิเคราะหขอมูลและการใหความหมาย

ดังตอไปนี้

3.1.แหลงขอมูลการวิจัย
แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยเรื่องนี้ คือจากตําราและ แพทยแผนไทย มีขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก

3.1.1.เกณฑในการคัดเลือก
3.1.1.1.ตําราที่เขียนเรื่องการตรวจและการวินิจฉัยทางแผนไทยเทานั้น
3.1.1.2.เปนแพทยแผนไทยและแพทยแผนปจจุบันที่มีประสบการณไมนอยกวา10 ป
3.1.1.3. ผูมีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเวชกรรมไทย /สาขาการแพทยแผนไทยประยุกตและผูที่ไม
มีใบประกอบวิชาชีพ
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3.1.2.วิธีการคัดเลือก
3.1.2.1. สอบถามจากบุคคลที่ทํางานในองคกรที่ดูแลเรื่องหมอแผนไทยโดยตรง คือ สํานัก
การแพทยพื้นบานไทยและไดรับการยอมรับจากคนไขโดยแตละหมอที่ศึกษามีคนไขมารับการรักษาเดือนละไมต่ํากวา 100 คน
3.1.2.2.สอบถามจากอาจารยดานแพทยแผนไทยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและลูกศิษยที่
อยูตามจังหวัดตางๆทางภาคใตและภาคกลาง
3.1.2.3.สอบถามจากกรรมการสภาแพทยแผนไทยวาหนังสือที่สภาประกาศใหสถาบันการศึกษา
ที่เปดสอนหลักสูตรการแพทยแผนไทยวามีตําราอะไรบาง และคัดเลือกตําราที่กลาวถึงหลักการตรวจและการวินิจฉัยทางแผน
ไทยเทานั้น
3.2.เครื่องมือการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลประกอบดวย 1. เครื่องมือหลัก และ 2 .เครื่องมือชวย โดย เครื่องมือหลัก
คือ นักวิจัยที่เปนเครื่องมือเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยไดโทรประสานกับแพทยแผนไทยที่จะไปขอเก็บขอมูลโดยใหทานนัดวัน
เวลาไวลวงหนา เครื่องมือชวย คือ เครื่องบันทึกเสียง เพื่อใชบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณ การบันทึกภาพในระหวางที่มี
การสนทนาและสมุดจดบันทึกขอมูล
3.3.การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลโดยการศึกษารายละเอียดจากตํารา 5 เลม
แหลงขอมูลจากแพทยแผนไทยอยางถี่ถวนแลวนํามารวบรวมคัดลอกเนื้อหาสาระทั้งในสวนที่คลายคลึงกันและสวนที่แตกตาง
กันในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการเกิดโรคกลไกการเกิดของโรคสาเหตุผลกระทบตอสุขภาพและการตรวจวินิจฉัย จากตํารา
แพทยแผนไทยใหสามารถเขียนเปนรูปแบบการตรวจวินิจฉัยรักษาตามแนวทางการแพทยแผนไทยได
3.4 การวิเคราะหขอมูลและการใหความหมาย
การวิเคราะหขอมูลและการใหความหมายเปนการศึกษารายละเอียดจากแหลงขอมูลอยางถี่ถวนแลว
นําเขาสูกระบวนการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาเนื้อหาสาระทั้งในสวนที่คลายคลึงกันและสวนที่แตกตางกันมาทําการการ
วิเคราะหขอมูลและการตีความหมายในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการตรวจ สาเหตุผลกระทบตอสุขภาพและวินิจฉัย ตาม
ตําราแพทยแผนไทย
ผลการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลภูมิปญญาแพทยแผนไทยดานการตรวจและการวินิจฉัยทางการแพทยแผนไทย
จํานวน 6 คน แพทยแผนไทยภาคใต 3 คน แพทยแผนไทยภาคกลาง 3 คน การรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ใชวิวธิ ีสัมภาษณแบบ
เจาะลึกพรอมบันทึกเสียงสนทนา สังเกตการณ จดบันทัก และถายภาพ โดยแบงเปน 3 ขั้นตอนคือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมอแผนไทย
ตอนที่ 2 ภูมิหลังการเปนหมอแผนไทย
ตอนที่ 3 การตรวจและการวินิจฉัย ทางการแพทยแผนไทย
ขอมูลที่รวบรวมทั้งหมดจากการสัมภาษณ ผูวิจัยไดนํามาเรียบเรียงใหมโดยยังคงไวซึ่งเนื้อหาเดิมทั้งหมด ตามลําดับ
ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษา การตรวจและวิ
การตรวจและวินิจฉัยของแพทยแผนไทยและ
ผนไทยและตํตํารา
การตรวจและวินิจฉัยของแพทยแผนไทย
- ชีพจรเตนลึก เตนขาดจังหวะ เตนหางๆ มดลูกพิการ
- ชีพจรเตนชิดกันเตนออน ความดันโลหิตสูง
- ชีพจรเตนสั้นมาก อาการภายนอก อารมณ คุมดี คุมราย มีไขมันในเสนโลหิต
- ชีพจรเตนหางๆ คลําพบเพียง 2 จุด เปนโรคกระเพาะอาหาร
- ชีพจรเตนถี่ๆ เตนแนน เตนขึ้นแตเตนเบา เปนโรคริดสีดวงทวาร
- ชีพจรเม็ดเล็ก เตนลึก เตนวนซาย เตนวนขวา ลับกัน เพราะสตรีนั้นแทงลูก
- ชีพจรเม็ดเล็ก เตนวนขวา เตนวนซาย สลับกัน เพราะโลหิตกระทําพิษ
- ชีพจรเตนลงต่ํา เตนออน ตกขาว
- ชีพจรเต
จรเตนชัด เตนหางสลับกัน โรคหัวใจ
- ชีพจรเตนครบทั้ง 3 นิ้ว เตนหนัก เตนเบา เตนเร็ว เตนชา ตามอาการของโรคนั้นรักษาไดหายเร็ว
- ชีพจรเตนเฉพาะ 2 นิ้ว เพราะธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุน้ําพิการ โรคนี้รักษาไดหายชา
- ชีพจรเตนเฉพาะ 1 นิ้ว คือนิ้วชี้ เพราะธาตุลม พิการ โรคนั้นรักษาไดแตหายยาก เพราะ ธาตุไฟ ธาตุน้ํา
พิการ
-ไมวัดความดัน
- ตรวจฝามือ ดูวามีไขหรือมีอาการชา
- ดูสีที่ตาและบอกอาการตาขาวเปนสีชมพูเพราะน้ําดีในฝกซึม
- ตาขาวเปนสีเหลืองน้ําดีนอกฝกซาน
- ตาขาวสีเขียว น้ําลายเหนียว หอบเกิดเพราะเสมหะเปนเหตุ
- ตาขาวสีแดง อาการหอบเหนื่อยมาก เกิดขึ้นเพราะรอนใน ปตตะเปนเหตุ
- ตาขาวสีมัว อาการหายใจขัดๆ เหนื่อยมากเวลาหอบเพราะวาตะเปนเหตุ
- ไขติดอยูขางใน ปลายนิ้วมือจะเย็น ตกขาว จะผิวเหลืองๆและเหลืองใส เปนโรคเกี่ยวกับมะเร็ง
- ความดันโลหิตสูง อาการมึ
อาการมึนศีรษะ ในตาพรา ตาขาวจะมัว
- อาการคอแหง น้ําลายเปนฟอง ธาตุน้ําหยอน
- ตรวจดูอารมณวาปกติมีสติหรืออารมณที่ไมมีเหตุผลอารมณที่รุนแรง กระทําอะไรดวยความโมโห คิดอะไรมีแต
ทางลบ เปนเหตุใหไฟในรางกายที่เรียกวาไฟปริทัยหัคคีพิการ
- การทํางานเกินกําลัง การพักผอนไมเพียงพอ เปนเหตุใหไฟในรางกายที่เรียกวาไฟชิรณัคคีพิการ
-การตรวจเล็บวามีจุดสีขาวตรงกลางเล็บและเล็บเปนเสนยาวตรงมีสีน้ําตาลเขมหรือสีดําสาเหตุจากวาตะพิการ
-แนะนําอาหารแสลงเชนปลาไมมีเกล็ด ปลาหมึก กุง ปลาแปน ถาผูปวยเชื่อจึงจะทําการรักษา
- การอาบน้ําและสระผมตองไมสระตอนกลางคืนและไมใชพัดลมเปา หรือใช
อใชไดร
ดรเป
เปาลมรอนเปา เพราะจะทําใหปอดชื้น
ทําใหเปนไขไอและปวดทองประจําเดือนปวดศีรษะ ปวดหลัง เพราะระบบเลือดระบบลมแปรปรวน
- ตรวจดูอารมณวาปกติมีสติหรืออารมณที่ไมมีเหตุผลอารมณที่รุนแรง กระทําอะไรดวยความโมโห คิดอะไรมีแตทางลบ
เปนเหตุใหไฟในรางกายที่เรียกวาไฟปริทัยหัคคีพิการ
-การทํางานเกินกําลัง การพักผอนไมเพียงพอ เปนเหตุใหไฟในรางกายที่เรียกวาไฟชิรณัคคีพิการ
- การตรวจเล็บวามีจุดสีขาวตรงกลางเล็บและเล็บเปนเสนยาวตรงมีสีน้ําตาลเขมหรือสีดําสาเหตุจากวาตะพิการ
- การตรวจเล็บวามีจุดสีขาวตรงกลางเล็บและเล็บเปนเสนยาวตรงมีสีน้ําตาลเขมหรือสีดําสาเหตุจากวาตะพิการ
- แนะนําอาหารแสลงเชนปลาไมมีเกล็ด ปลาหมึก กุง ปลาแปน ถาผูปวยเชื่อจึงจะทําการรักษา
- ตรวจฝามือถาเหลืองเปนโรคเกี่ยวกับตับ ถาขาวซีดเปนโรคเกี่ยวกับเลือด
-ไมวัดความดันเนนจับชีพจร
- ตรวจหาจุดเจ็บ เพื่อยืนยันอาการ
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- การสังเกตดูหนาและตาถาแดงจะมีไขและสัมผัสที่ขอเทาถารอนแสดงวามีไขหรือเกิดการอั
การอักเสบ
- คนที่ปวดมีตําแหนงแนนอนและมีอาการปวดเสียดเหมือนถูกแทง สวนมากจะมีอาการเลือดคั่งไหลเวียนไมดี
- อาการหูตึงเฉียบพลัน สวนมากจะเปนอาการที่เพิ่งเปนเกิดขึ้นเพราะตับและถุงน้ําดีมีความรอนมาก
- สาเหตุของการเจ็บเกิดจากการไดรับพิษทําให
ใหอวัยวะภายในเสื่อมสมรรถภาพจึงทําใหมีอาการตางๆไข กลัว
หนาว แตไมมีเหงื่อ
- อาการนอนไมหลับเปนอาการรางกายออนแอ จัดเปนอาการพิษโรคกําเริบรุนแรง
- ถามวันเกิดเพื่อดูธาตุปฏิสนธิเพื่อจัดยารักษา
- ตรวจตามธาตุ 42
- ตรวจกํ
ตรวจกําเดายอย โดยการใชหลังมืออังไปบริเวณทองเพื
งเพื่อดูการย
การยอยอาหาร(
ยอาหาร(จะมีความรอนมากกวาอื่นๆ)
ๆ)
- การตรวจปอด โดยแนบหูฟงเพื่อเสียงปอด
- ตรวจ ผม,
ผม,ขน,
ขน,เล็บ,ฟน,หนัง ,เนื้อ,เอ็น,กระดูก,เยื่อในกระดูกรูหนังรูเนื้อรูเอ็นรูเล็บรูฟนรูกระดูกรูเยื่อใน

กระดูก
ไข กลัวหนาว แตไมมีเหงื่อ
- อาการนอนไมหลับเปนอาการรางกายออนแอ จัดเปนอาการพิษโรคกําเริบรุนแรง
- ถามวันเกิดเพื่อดูธาตุปฏิสนธิเพื่อจัดยารักษา
- ตรวจตามธาตุ 42
- ตรวจกําเดายอย โดยการใชหลังมืออังไปบริเวณทองเพื
งเพื่อดูการย
การยอยอาหาร(
ยอาหาร(จะมีความรอนมากกวาอื่นๆ)
ๆ)
การตรวจและวินิจฉัยของตํารา
- จับชีพจรดูการเตนของ วาตะ ปตตะ เสมหะการ ดูความหนักเบาของโรค
- ตรวจเสนอัษฎากาศเสนสุมนาเสนอัมพฤกษ
- ดูสีหนา,ผิว,ตา,
ตา,ปากบอกสาเหตุที่ทําใหไมสบายแลวจึงถามอาการ และซักประวัติการรับประทานอาหาร การ
ทํางาน ที่อยูอาศัย การเจ็บปวยเกิดจากพฤติกรรมมูลเหตุของการเกิดโรค ธาตุไมสมดุล อุตุ อายุ กาลประเทศ ตรวจร
ตรวจราง
ภายโดยการซักถาม โดยการสังเกต และโดยการสัมผัส
-ใชเครื่องวัดความดันและหูฟง ใชปรอทวัดไข
สรุปผลการวิ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาจากแพทยแผนไทยทั้ง 6 ทาน และจากตําราทั้ง 5 เลมการตรวจและการวินิจฉัยทางการแพทยแผนไทย
พบวาองคประกอบหลักคือเมื่อตรวจสรุปไดความเห็
ความเห็นวินิจฉัยประมวลโรคดังนี้
1.การซักประวัติ
1.1.การถามประวัติคนไขและครอบครัวนั้น เชน ถามนาม ตําบลที่อยูที่
เกิดสัญชาติ อายุ อาชีพ ความประพฤติที่เคยชิน โรคที่เคยเปน ครอบครัว ที่ใกลชิด สําหรับพิเคราะหเผาพันธุ
1.2.ถามประวัติโรค ทั้งอดีต ปจจุบันเชนถามวันเวลาที่แรกปวย เริ่มปวยมีอาการอยางไร อาการตอมา การ
รักษาพยาบาล แลวการผันแปรอยางไรในวันหนึ่งๆ ปจจุบันเวลาที่ตรวจมีความสําคัญอยางไร
1.3.การตรวจรางกาย และจิ ตใจนั้น เชนการตรวจดู
การตรวจดู ลักษณะรูปร าง ผิ วพรรณ กํ าลัง สติอารมณ ทุกข
เวทนา ตรวจการหายใจเปนอยางไร ตรวจอวัยวะ หัวใจ ตับ ปอด มาม ลิ้น ตา ตรวจเหงื่อและสวนที่พิการซึ่งแลเห็น เปน
ตน
1.4.การตรวจโดยการ
ลองปรอท ดูความรอนตรวจชี
การตรวจโดยการลองปรอท
นตรวจชีพจร อุจจาระ ปสสาวะถามถึ
สาวะถามถึงการบริโภคอาหาร การ
นอนหลับ ความรูสึกภายในภายนอก และในปากในคอ
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2.วิธีการตรวจโรค
แพทยที่จะรักษาโรคภัยไขเจ็บ ตองตรวจอวัยวะใหญนอยใหรอบคอบเพื่อจะไดรูความเปนไปของโรคนั้น ดังไดอธิบายวิธี
ตรวจตอไปนี้
2.1.ตรวจชีพจร เพื่อทราบความหนักเบาของโรค
2.2.ตรวจเสนอัษฎากาศเสนสุมนาเสนอัมพฤกษ
2.3.ตรวจรางกาย เพื่อรูสวนพิการในที่หนึ่งที่ใด
2.4.ตรวจจักษุ (ตา)
ตา)เพื่อรูอาการแสดงทางจักษุ (ตา)
ตา)มีสีแดง,
ดง,เขียว,ว,ขาว
2.5.ตรวจ ปาก , ลิ้น,ขากรรไกร เพื่อรูวาเปนแผลเปนละอองเปนเม็ดและพิการ
2.6.ตรวจหทยัง(หัวใจ ปอด ตับ มาม ไสใหญ ปสสาวะไต มดลูก อุจจาระเหงื่อ
2.7.การตรวจปบผาสั
บผาสัง(ปอด)
ปอด)
2.8.การตรวจยกนัง(ตับ)
2.9.การตรวจวักกัง(มาม)
ม)
2.10.การตรวจอันตัง (ไสใหญ )อันตะคุณ (ไสนอย)
ย) ตลอดถึงการตรวจ
กระเพาะอาหาร
2.11.การตรวจปสสาวะเพื่อรูสี แดง,
แดง,ดํา,เหลือง,ง,เขียว ขุนขนเจือมาใน
ปสสาวะ การถายปสสาวะสะดวกไม
2.12.ตรวจอุจจาระทั้งถามทั้งตรวจดวยตนเอง เพื่อรูหยาบ,
ยาบ,ละเอียด,
ด,แดง
,ดํา,เหลือง,ง,เขียว ขาว เปนตน
3.การตรวจโดยวิธีสังเกต
3.1.ตรวจสติอารมณเพื่อดูความปกติหรือความฟนเฟอนแหงกําลังใจของผูปวย
3.2.ตรวจเสียงเพื่อรูวาเสียงนั้นปกติ หรือแหบ,
แหบ,แหง,และวิปริตอยางไร
3.3.ตรวจการหายใจ เพื่อรูอาการเร็ว,ชา,สั้น,ยาว,
ยาว,หนัก,เบา
3.4.ตรวจทุกขเวทนา เพื่อรูอาการหนัก,เบาตางๆ
4.การตรวจโดยวิธีการถาม
ารถาม
4.1.เมื่อกอนจะเจ็บมี เหตุอยางไร เพื่อประสงคเพื่อรูมูลเหตุของโรคที่เกิดขึ้น
4.2.ลมเจ็บมาแต วัน เดือน และเวลาใด เพื่อรูฤดูสมุฏฐาน เพื่อรูกาลสมุฏฐาน
4.3.แรกเจ็บมีอาการอยางไร เพื่อรูอาการหนักเบาของโรคที่เปนมาแลว
4.4.อาการที่รูสึกไมสบายในวันหนึ่งๆ เวลาใดเพื่อรูกาลสมุฏฐาน
4.5.การรักษาพยาบาลแลว มีอาการเปนอยางไร เพื่อรูการผันแปรของโรค
4.6.เจ็บมาไดกี่วัน เพื่อรูอายุของโรคซึ่งตกอยู ในระหวางโทษชนิดใด
4.7.ผูปวยอายุเทาไร เพื่อรูอายุสมุฏฐาน
4.8.โรคประจําตัวมีอยางไร เชน ริดสี
ดสีดวง ,หืด,โรคบุรุษ เปนตน
4.9.ความประพฤติที่เป
เปนอยูของผูปวย เชน สูบบุหรี่ , ดื่มสุรา ,อาชีพ,และอิริยาบถ
4.10.การนอนหลั
การนอนหลับพักผอนเพื
นเพื่อรูวาหลับมากนอย หลับสนิทหรือไม หรือไมหลับ
4.11.บริโภคอาหารเปนอยางไร ไดมากหรือนอย มีรสอรอยหรือไม
4.12.ความทุกขเวทนา เพื่อรูความปวด,
วามปวด,ขัด,ยอก,
ยอก,จุกเสียดที่ใด ทั้งภายในและภายนอก
4.13.ความรูสึกในปาก,
ในปาก,ลิ้น,คอ,
คอ, และในที่ตางๆ เพื่อรูเปนปกติหรือพิการ
ไมวาจะเปนแผนปจจุบันหรือแผนไทยจะมีหลักการตรวจโดยสัมผัส การซักถาม การสังเกต และตองมองหาปจจัยที่ทํา
ใหเกิ
เกิดโรค ทั้งปจจัยภายนอกรางกายและปจจัยภายในรางกายเพื่อนํามาวิเคราะห วินิจฉัยโรค ใหไดมาซึ่งการวางแผนในการรักษา
ตอไป
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาการตรวจและการวินิจฉัยทางแพทยแผนไทยพบวา วิธีการตรวจของแพทยแผนไทยทั้ง 6 คน มีวิธีการ
ตรวจโดยการสังเกต การซักถาม การสัมผัส และการวิเคราะหธาตุเจาเรือน ธาตุปฏิสนธิ รวมทั้งธาตุ 42 ประการ ซึ่งสอดคลอง
กับวรรณกรรมที่เกี่ยวของของสมศักดิ์ นวลแกว (2555)
2555)ที่ไดศึกษาโดยการซักประวัติที่เนนประเด็นใหไดมาซึ่งสมุฏฐานของการ
เกิดโรค แพทยแผนไทยทั้ง 6 คน มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ
วชาญจากประสบการณการรักษา ทําใหเขาใจการเกิดโรคมากขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การศึกษาครั้งนี้สําเร็จไดเพราะแพทยแผนไทยใหความรวมมือ ซึ่งขอมูลที่แพทยแผนไทยเปดเผยกับ
ผูวิจัยนั้น สวนใหญจะไมคอยเปดเผยขอมูลเพราะเปนวิชาชีพ แตผูวิจัยไดรับขอมูลจากแพทย
จากแพทยแผนไทยทุกคน เนื่องจากผูวิจัย
พยายามสรางความสัมพันธภาพกับแพทยแผนไทย และการประสานงานของบุคลากรในพื้นที่ จึงทําใหไดขอมูลคอนขางมาก
เพราะเปนขอมูลดานการตรวจและการวินิจฉัย สวนขอมูลที่แพทยแผนไทยไมเปดเผยเปนขอมูลเกี่ยวกับยาในการรักษา มีเพียง
บางคนเท
บางคนเทานั้นที่เปดเผยแตไมหมด
ขอเสนอแนะการศึกษา
จากการดําเนินการศึกษาการตรวจและวินิจฉัยของแพทยแผนไทยผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้
1.ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
1.1.จากการศึกษาครั้งนี้ไดแนวทางการตรวจและการวินิจฉัยตามแนวทางแพทยแผนไทย ที่ใชกันมาควร
มาควร
นํามาประยุ
มาประยุกตใช
ใชในการตรวจและการวินิจฉัยในการดูแลสุขภาพประชาชนตามแนวทางการแพทยแผนไทยต
ผนไทยตอไป
1.2.จากการศึกษาครั้งนี้เปนการสัมภาษณ แพทยแผนไทยและศึ
ผนไทยและศึกษาจากตํ
ษาจากตํารา ควรทําวิจัยอยางตอเนื่อง
เพื่อแกปญหาและพัฒนาการตรวจและการวินิจฉัยทางการแพทยแผนไทยเปนระยะๆจนสามารถเป นต
นตนแบบและตัวอยางที่ดี
และสมบูรณยิ่งขึ้นตอๆไป
1.3.จากการศึกษาครั้งนี้ควรนําผลที่ไดไปแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการตรวจและการวินิจฉัยทางการแพทยแผน
ไทยใหกับแพทยแผนไทยที
ผนไทยที่ศึกษาจากสถาบันการศึกษา เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูตอไป

ยิ่งๆขึ้นไป

2.ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1.ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องวิธีการตรวจและการวินิจฉัยทางการแพทยแผนไทยตอใหครบ 4 ภาค
2.2.ควรมีการศึกษาขอแตกตางของแพทยแผนไทยแตละทานดวยวาใชไดผลหรือไม จะไดมีการพัฒนาใหดี

2.3.ควรมีการจัดทําคูมือวิธีการตรวจและการวินิจฉัยทางการแพทยแผนไทยตามแนวทางการแพทยแผน
ไทยเพื่อใหแพทยแผนไทยและเจาหนาที่ ที่สนใจสามารถนําไปใชและใชเปนหลักฐานได
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวงสํานักงานใหญ
ภัชรี สมบัติหลา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
การศึกษาภาคตัดขวาง (Cross sectional study) นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ และ 2)เปรียบเทียบ ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานใหญ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา มีจํานวน 320 คน เครื่องมือที่ใช
คือ แบบสอบถามเกี่ ยวกับ แรงจูง ใจในการปฏิบัติ งานของพนั กงานการประปานครหลวง สํานั กงานใหญ สถิ ติที่ ใช ในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาเอฟ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ผล
การศึกษาพบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญในภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 3.88) เมื่อพิจารณาเป นรายดานพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานอยูในระดับ มากในทุกด าน โดยดาน
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ( X = 4.09) มีมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ( X = 3.97) ดาน
การยอมรับนับถือจากผูอื่น ( X = 3.93) ดานความมั่นคงในอาชีพ ( X = 3.82) ดานนโยบายและการบริหารงาน ( X =
3.77) และ ดานโอกาสที่จะเจริญกาวหนา ( X = 3.71) ตามลําดับ การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานที่ปฏิบัติงาน มีประสบการณใน
การทํางาน และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ตางกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนพนักงานที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได และ ตําแหนง ตางกัน มีระดั บ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
คําสําคัญ :แรงจูงใจ, การปฏิบัติงาน, การประปานครหลวง
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Job Performance Motivation of Metropolitan Waterworks Authority
Employees at Head Office
Abstract
The aims of this cross sectional study were 1) to study job performance motivation of
metropolitan waterworks authority employees at head office 2) to compare the job performance
motivation of metropolitan waterworks authority employees at head office by personal factors. The
samples used in the study were 320 persons. A job performance motivation questionnaire was designed
and surveyed. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and F-test
which statistically significant at the .05 level. The results revealed that job performance motivation of
metropolitan waterworks authority employees at head office were at the high level on an overall basis
(mean = 3.88) and upon consideration as an aspect basis, it was in the high level in all aspects, ranging
from highest average to lowest average, as follows: on work achievement (mean = 4.09), on relationship
with coworkers (mean = 3.97), on respectfulness (mean = 3.93), on career stability (mean = 3.82), on
policy and management (mean = 3.77), and on career path (mean = 3.71). When comparing the job
performance motivation classified by the personal factors of metropolitan waterworks authority
employees, the employees who have different working department, work experience, and economical
status had a significant difference at a statistically significant level of 0.05; while the employees who have
different gender, age, marital status, education, income per month, and position had no significant
difference.
Key words: Motivation, Job Performance, Metropolitan Waterworks Authority

1397

บทนํา
ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังคมเนนวัตถุนิยมหรือพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวโดยที่การวัดระดับการพัฒนาของประเทศที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไมได
สัมพันธกับคนในสังคมจะมีความสุขมากขึ้น และผลจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องทําใหวิถีชีวิตของคนในประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบดั้งเดิมสูสังคมที่ตองดํารงชีวิตอยูดวยการแขงขันมากขึ้นทําใหเกิดความเครียดและความสุขในชีวิต
นอยลง (นภัชชล รอดเที่ยง,2550, หนา 141)
ความสุขในการทํางาน มีองคประกอบ 3 ดาน1)ความเพลิดเพลินในการทํางาน (Pleasure) เปนความรูสึกของบุคคล
ในขณะทํางาน เกิดความรูสึกชอบใจ พอใจ และยินดีในการปฏิบัติงานของตน 2) ความกระตือรือรนในการทํางาน
(enthusiasm)เปนความรูสึกของบุคคลในขณะทํางาน มีความตื่นตัว มีชีวิตชีวาในการทํางาน และ 3) ความสบายใจในการ
ทํางาน (comfort) เปนความรูสึกของบุคคลในขณะทํางาน เกิดความรูสึกสบายใจกับการทํางาน และรูสึกวาทํางานดวยความ
ราบรื่น ไมมีความรูสึกเครียด หรือวิตกกังวลใดๆ ในการทํางาน (Warr, 2007, p. 50) การมีความสุขกับการทํางานเปนผลดีตอ
บุคคลคือ เปนแรงจูงใจใหเกิดความทาทายที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ภาคภูมิใจตอผลงาน (ณรงค หลักกําจร,
2548, หนา 102)
การสรางแรงจูงใจนั้น เกิดจากพื้นฐานความตองการของมนุษยเปนสําคัญ ซึ่งการบริหารงานตามแนวคิดทาง
พฤติกรรมศาสตรเนนเรื่องนี้เปนอยางมาก และมีนักวิชาการหลายทานไดใหทฤษฎีที่เปนประโยชนเหมาะแกการศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน จากการทบทวนทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จะเห็นไดวา แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ของผูปฏิบัติงานในองคกรตางๆ นั้น มีอยูดวยกัน 6 ดาน ซึ่งไดแก ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการ
ยอมรับนับถือจากผูอื่น ดานโอกาสที่จะเจริญกาวหนา ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
และ ดานความมั่นคงในอาชีพซึ่งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ จะสงผลตอขวัญ
และกําลังใจของพนักงานและสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานในที่สุด
การประปานครหลวงเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ในการสํารวจ จัดหา และจัดให
ไดมาซึ่งแหลงน้ําดิบเพื่อใชในกิจการประปา ตลอดจนผลิต จัดสง จําหนาย และควบคุมมาตรฐานน้ําประปาในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเปนประโยชนแกการ
ประปานครหลวง โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐและประชาชนเปนสําคัญ ปจจุบันการประปานครหลวงมีการแบงสายงานการ
บริหารออกเปน 7 สายงาน มีสํานักงานประปาสาขา 19 แหง (การประปานครหลวง, 2559)
ตั้งแตป 2539 ประเทศไทยไดเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบแพรกระจายไปเกือบทุกกลุมธุรกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย การโจมตีคาเงินบาทสงผลกระทบโดยตรงตอการประปานครหลวง ทําใหการ
ประปานครหลวงตองปรับแผนและชะลอการลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับภาวการณที่แปรเปลี่ยนไปในการบริหารภายในไดมีการ
รณรงคใหประหยัดคาใชจายในทุก ๆ ดาน ปรับเปลี่ยนกลยุทธการใหบริการประชาชนในเชิงรุกใหมากขึ้น สรางภาพลักษณของ
การใหบริการที่ประชาชนพึงพอใจในเรื่องความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ตรวจสอบได รวมทั้งสรางความมั่นใจในคุณภาพ
น้ําประปาวามีคุณภาพไดมาตรฐานสามารถดื่มไดทุกพื้นที่ นอกจากนี้ยังไดเพิ่มศักยภาพของการทํางานในองคกรใหเปนที่
ยอมรับของสากล จนไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9002 ในโรงงานผลิตน้ําบางเขน และมีนโยบายจะจัดทํา
มาตรฐาน ISO 9002 ในงานบริการประชาชนที่สํานักงานประปาสาขาตางๆ ตอไปอีกดวย โดยมีเปาหมายของการดําเนินงาน
ขององคกร “เปนองคกรชั้นนําที่ใหบริการงานประปา ที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของสังคม”
พนักงานของรัฐทํางานรวมกันอยางมีความสุขดังจะเห็นไดจากการกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
10 และฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เพื่อมุงสู “สังคมอยูรวมกัน อยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
จากประสบการณที่ผานมา ผูวิจัยมองเห็นประเด็นปญหาในการทํางานในหลายดานของพนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานใหญ ที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งที่สงผลตอชีวิตและความเปนอยูของพนักงานเองและบุคคล
รอบขาง ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแรงบันดาลใจที่จะศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานใหญ เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมได โดยมุงเนนศึกษาจากกลุมประชากรตัวอยาง เพื่อนําผลที่ไดจากการ
วิจัยครั้งนี้ไปขยายผลใหกับพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล
สมมติฐานการวิจัย
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน
ขอบเขตในการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง ที่สํานักงานใหญ
พนักงานการประปานครหลวง ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานใหญ มี 6 สายงาน จํานวน 320 คน
วิธีศึกษาหรือการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะหแบบภาคตัดขวาง (Cross – sectional analytical research)
เก็บขอมูลโดยใชแบสอบถามประชากรที่ศึกษาคือพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณที่
รวบรวมขอมูลดวยการสํารวจจากแบบสอบถามศึกษาคนควา และอางอิงจากหลักฐานตางๆ โดยมีกระบวนการ และขั้นตอน
ในชวงวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 จํานวน 320 ราย โดยผูวิจัยทําการสัมภาษณพนักงานการประปานครหลวง โดยใช
แบบสอบถาม
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
ทรัพยากรมนุษยเป นผูสรางสรรพสิ่งทุ กอยางจนกระทั่งกลายเปนผลผลิต หรือการบริการตามแตละประเภทของ
องค การ ซึ่ง นําไปสูความสําเร็จและการสรางภาพลักษณที่ ดีแ กองคการ โดยทั่วไปมนุษยแ ตล ะคนมีลั กษณะหลากหลาย
แตกตางกันในดาน ความรู ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งจะเปนองคประกอบที่ทําหนาที่ในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ใหองคการบรรลุ
เปาหมาย การดําเนินการใหมนุษยสามารถสรางสรรคงานอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยคุณภาพทางการบริหารทรัพยากร
มนุษยใน ดังนั้นผูบริหารองคการทุกคนสมควรตองมีความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักการบริหารทรั พยากรมนุษย
เพื่อใหสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประสิทธิผลแกองคกรมีปรัชญาการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษยประกอบดวย
1. หลักคุณธรรม (Merit - Based)
2. หลักสมรรถนะ (Competency - Based)
3. หลักผลงาน (Performance - Based)
4. หลักการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ (HR Decentralization)
5. หลักคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life)
แนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการทํางาน
ความสุขในการทํางานเปนสภาวะอารมณที่เกิดขึ้นไดกับทุกคน เปนลักษณะอารมณทางบวก เกิดจากการรับรู
สิ่งแวดลอมและสถานการณที่ทําใหรูสึกเปนสุข การทํางานอยางมีความสุขเปนความมุงหมายหนึ่งในชีวิตของเราทุกคน โดย
แทจริงแลวงานเปนวิถีทางอันมีคาสําหรับการแสวงหาความสุขใจอยางลึกซึ้งในการมีชีวิต เนื่องจากงานเปนแหลงใหเกิดความ
งอกงาม เปนโอกาสใหคนไดเรียนรูเกี่ยวกับตนเองมากขึ้น ทั้งยังชวยเอื้ออํานวยใหเกิดความสัมพันธอันมีคาในการอยูรวมกันอีก
ดวย การเสริมสรางความสุขในการทํางานจึงเปนสิ่งจําเปน เพราะนอกจากจะทําใหชีวิตมีความสุขแลวยังทําใหผลงานออกมาดี
มีป ระสิท ธิภ าพเปนที่นาพอใจ สง ผลให มีค วามเจริญ กาวหน าในหนาที่การงาน เกิ ดความภาคภู มิใ จในตนเองและทําให
หนวยงานกาวหนาไปดวยเชนกั น การพัฒนาใหเกิ ดความสุขในการทํ างาน ดวยวิธีการตางๆ แลวนั้นควรมีแนวทางในการ
ดําเนินงานเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดีขององคกร ประกอบดวย
1. สุขภาพดี (Happy Body) สงเสริมสุขภาพของบุคลากรใหแข็งแกรงทั้ง กายและจิตใจ
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2. น้ําใจงาม (Happy Heart) กระตุนใหเกิดความเอื้ออาทรตอกันและกัน
3. สังคมดี (Happy Society) สนับสนุนใหเกิดความรักสามัคคีเอื้อเฟอตอชุมชนที่บุคลากรทํางานและพักอาศัย ใหมี
สังคมและสภาพแวดลอมที่ดี
4. ผอนคลาย (Happy Relax) ใหความรูความเขาใจ รูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆ ในการดําเนินชีวิต การสรางกิจกรรม
บันเทิงพักผอนลดความเครียดในการทํางาน
5. พัฒนาสมอง (Happy Brain) สงเสริมใหบุคลากรรูจักศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหลงตางๆ
เพื่อใหเกิดทักษะความชํานาญ รอบรู เกิดความกาวหนาในการทํางาน ชีวิตเกิดความมั่นคง
6. ศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul) สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา กระตุนใหเกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการ
ดําเนินชีวิต
7. ปลอดหนี้ (Happy Money) สนับสนุนใหบุคลากรรูจักเก็บรูจักใชไมเปนหนี้ บริหารการใชจายของตนเองและ
ครอบครัวอยางถูกวิธี มีการออมเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางการเงิน ไมมีหนี้สินลนพนตัว
8. ครอบครัวดี (Happy Family) สงเสริมใหบุคลากรตระหนักในความสําคัญของครอบครัว การซื่อสัตยซึ่งกันและ
กัน การสรางครอบครัวที่เขมแข็งและอบอุน แนวทางทั้ง 8 ประการ จะกอใหเกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ
จิต วิญญาณ
สรุปจากองคประกอบของความสุขในการทํางานที่กลาวมาขางตนผูวิจัยเลือกใชองคประกอบของความสุขของวาร
(Warr, 2007) เนื่องจากตรงกับบริบทการทํางานของพยาบาล และเปนการศึกษาความสุขที่ครอบคลุมอารมณและความรูสึก
ทางบวกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทํางาน ผูวิจัยทําการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมโดยใชองคประกอบทั้ง 3 เปนหลักดังนี้
1. ความเพลิดเพลินในการทํางาน (pleasure) ทํางานดวยความสนุก สนานไมรูจักเบื่อ ลืมความกังวล (ราชบัณฑิต
สถาน, 2546) รูสึกสนุก และมีจิตใจจดจออยูกับงานจนไมรูวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว และยังคงทํางานตอแมวา จะหมดเวลา
ทํางาน (The power of pleasure, nnd.)
2. ความกระตือรือรนในการทํางาน (enthusiasm) เปนความรูสึกของบุคคลในขณะทํา งานเกิดความรูสึกวาอยาก
ทํางาน มีความตื่นตัว ทํางานไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการทํางาน สะทอนใหเห็นถึงสภาวะของ
จิตใจที่มีความเราใจ กระตุนใหมีความอยากรูอยากเห็นอยากศึกษา ผลจากการที่เขาสนใจเรื่องตางๆ หลายดาน ทําใหเมื่อเจอ
ปญหาเขาจะไมยอทอ (Sirota et al., 2006, Warr, 2007) มีการเตรียมตัวใหพรอมในทํางาน พรอมจะเผชิญปญหาในการ
ทํางาน สนใจและมองหาหนทางในการปรับปรุงงานใหดีขึ้น (Carroll, 2005; พสุ เดชะรินทร, 2548) ตื่นตัวที่จะแสวงหา
ความรูใหมๆ รับขอมูลขาวสาร พรอมทั้งมีความมุงมั่นที่จะแกไขปญหาและอุปสรรคใหลุลวงไป และมักมาทํางานกอนเวลา
เสมอ พยายามที่จะทํางานใหเสร็จกอนหรือตรงตามเวลาที่กําหนด ซึ่งแตกตางจากคนที่ขาดความกระตือรือรนจะเปนคนที่ไม
อยากใหวันทํางานมาถึง รอคอยเวลาเลิกงาน ทํางานดวยความเฉื่อยชา ไมสนใจรับฟงขอมูลขาวสารใดๆ เลยทํางานเพียง
เพื่อใหงานของตนเองเสร็จเทานั้น เพื่อที่จะไดกลับบาน (อาภรณ ภูวิทยพันธ, 2548)
3. ความสบายใจในการทํางาน (comfort) เปนความรูสึกของบุคคลในขณะทํางาน เกิดความรูสึกสบายใจกับการ
ทํางาน และรูสึกวาทํางานดวยความราบรื่น ไมมีความรูสึกเครียด หรือวิตกกังวลใดๆ ในการทํางาน (Warr, 2007) ไมมีความ
อึดอัดใจ (ราชบัณฑิตสถาน, 2546)
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน
การสรางแรงจูงใจนั้น เกิดจากพื้นฐานความตองการของมนุษยเปนสําคัญ ซึ่งการบริหารงานตามแนวคิดทาง
พฤติกรรมศาสตรเนนเรื่องนี้เปนอยางมาก และมีนักวิชาการหลายทานไดใหทฤษฎีที่เปนประโยชนเหมาะแกการศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ในที่นี้ผูวิจัยขอเสนอทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ ดังนี้คือ
1. ทฤษฎี 2 ปจจัย ( Two-Factors Theory ) ของ เฮิรซเบิรก (Herzberg)
2. ทฤษฎีความคาดหวัง ( The Expectancy Theory ) ของ วรูม (Vroom)
3. ทฤษฎีการตั้งเปาหมาย ( The Goal-Setting Theory of Locke ) ของ ลอก (Locke)
4. ทฤษฎีวาดวยความเสมอภาค ( Equity Concept )
5. ทฤษฎีการเสริมแรง ( Reinforcement Theories ) ของ สกินเนอร (Skinner)
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
ใชแบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได หนวยงานที่สังกัด
ตําแหนง ประสบการณ และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม แรงจูงใจในการการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ 6 ดาน
ไดแก ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือจากผูอื่น ดานโอกาสที่จะเจริญกาวหนา ดานนโยบายและการ
บริหารงาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และดานความมั่นคงในอาชีพ และระดับความเห็นดวย 5 ระดับ
การปฎิบัติงาน
ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ดานการยอมรับนับถือ
ดานโอกาสที่จะเจริญกาวหนา
ดานความมั่นคงในอาชีพ
ดานความสัมพันธกับเพื่อรวมงาน
ดานนโยบายและการบริหารงาน

ความถี่
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับความเห็นดวย
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 นอย
1 นอยสุด

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและเสนอแนะ
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยาง
จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 320 คน ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 320 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามจากจํานวนทั้งหมดที่สงไป ผูวิจัยนําขอมูลมา
วิเคราะหแสดงลักษณะปจจัยสวนบุคคลของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา รายได หนวยงานที่สังกัด ตําแหนง ประสบการณ และ สถานภาพทางเศรษฐกิจเปนคาความถี่ คารอยละ
ปรากฏผลการวิเคราะหในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 (ตอ)
จํานวน (n=150 คน)
107

รอยละ
33.4

151

47.2

รายไดมากกวารายจายแตไมมีเงินเหลือเก็บ

31

9.7

รายไดมากกวารายจายและมีหนี้

26

8.1

รายไดพอๆกับรายจาย

65

20.3

รายไดนอยกวารายจายแตไมมีหนี้

19

5.9

รายไดนอยกวารายจายและมีหนี้

28

8.8

มากวา 10 ป

ปจจัยสวนบุคคล

ต่ําสุด 1 ป สูงสุด 39 ป เฉลี่ย 11.01 ป
9. สถานภาพทางเศรษฐกิจ
รายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ
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ดังตอไปนี้

จากตารางที่ 4.1 พบวาพนั กงานการประปานครหลวง สํ านั กงานใหญ จํ านวน 320 คน มี ป จจัย ส วนบุ ค คล

พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 70.0 และเพศชาย คิดเปน
รอยละ 30.0
พ นั ก ง า น ก า ร ป ร ะ ป า น ค ร ห ล ว ง สํ า นั ก ง า น ใ ห ญ ส ว น ใ ห ญ มี อ า ยุ 2 1 – 3 0 ป คิ ด เ ป น
รอยละ 60.0 รองลงมา มีอายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 27.2 มากกวา 40 ป คิดเปนรอยละ 8.1 และ อายุ ต่ํากวา 21 ป คิด
เปนรอยละ 4.7 ตามลําดับ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญสวนใหญ มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 59.1 รองลงมา มีสถานภาพ
สมรส/อยูเปนคู คิดเปนรอยละ 38.8 มีสถานภาพหยา/แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 1.6 และ มีสถานภาพหมาย คิดเปนรอยละ
0.6 ตามลําดับ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 55.9 รองลงมา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 39.4 และ ต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 4.7 ตามลําดับ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญสวนใหญมีรายไดตอเดือนตั้งแต 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 39.1 รองลงมาตั้งแต 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.6 ตั้งแต มากกวา 30,000 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 27.8
และ ตั้งแต 10,000 บาท ลงมาคิดเปนรอยละ 2.5 ตามลําดับ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญสวนใหญปฏิบัติหนาที่ในสายงานวิศวกรรมและกอสราง คิดเปนรอยละ
26.6 รองลงมา ปฏิบัติหนาที่ในสายงานบริหาร คิดเปนรอยละ 21.9 สายงานผูวาการ คิดเปนรอยละ 21.3 สายงานการเงิน คิดเปน
รอยละ 12.5 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 10.0 และ สายงานแผนและพัฒนา คิดเปนรอยละ 7.8 ตามลําดับ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญสวนใหญมีตําแหนงงานเปน พนักงานระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ
68.8 และ พนักงานระดับบริหาร คิดเปนรอยละ 31.3
พ นั ก ง า น ก า ร ป ร ะ ป า น ค ร ห ล ว ง สํ า นั ก ง า น ใ ห ญ ส ว น ใ ห ญ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ใ น ก า ร ทํ า ง า น
นอยกวา 6 ป คิดเปนรอยละ 46.6 รองลงมา มีประสบการณ มากกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 33.4 และ มีประสบการณ 6 – 10 ป
คิดเปนรอยละ 20.0 9 ตามลําดับ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญสวนใหญมีรายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ
47.2 รองลงมา มีรายไดพอๆกับรายจายคิดเปนรอยละ 20.3 รายไดมากกวารายจาย แตไมมีเงินเหลือเก็บคิดเปนรอยละ 9.7
รายไดนอยกวารายจายและมีหนี้
คิดเปนรอยละ 8.8 และ รายไดนอยกวารายจาย แตไมมีหนี้ คิดเปนรอยละ 5.9 ตามลําดับ
การประปานครหลวง สํานักงานใหญที่มี ประสบการณทํางาน ตางกันมี แรงจูงใจตอการปฏิ บัติงานโดยภาพรวม
แตกตางกัน ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนราย
คูดวยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’) ดังตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
จําแนกตามประสบการณการทํางานดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)
ประสบการณการทํางาน
คาเฉลี่ย ( X )
คาเฉลี่ย ( X )
(1) นอยกวา 6 ป
3.78
(2) 6 - 10 ป
3.99
(3) มากวา 10 ป
3.96
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

(2)
3.99
0.018*
-

(3)
3.96
0.020*
0.910

ผลการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
จําแนกตามประสบการณทํางาน ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) พบวา พนักงานที่มีประสบการณทํางาน นอยกวา 6 ป กับ 6 –
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10 ป และ พนักงานที่มีประสบการณทํางาน นอยกวา 6 ป กับ มากกวา 10 ป มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
พนักงานที่มีประสบการณทํางาน นอยกวา 6 ป ( X = 3.78) มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ต่ํากวา พนักงานที่
มีประสบการณทํางาน 6 – 10 ป ( X = 3.99) และ
พนักงานที่มีประสบการณทํางาน นอยกวา 6 ป ( X = 3.78) มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ต่ํากวา พนักงานที่
มีประสบการณทํางาน มากกวา 10 ป ( X = 3.96)
3.9 การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตาม
สถานภาพทางเศรษฐกิจ
ตารางที่ 4.24 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ
แรงจูงใจ
โดยภาพรวม

สถานภาพทางเศรษฐกิจ
รายไดมากกวารายจายและมี
เงินเหลือเก็บ
รายไดมากกวารายจายแตไมมี
เงินเหลือเก็บ
รายไดมากกวารายจายและมี
หนี้
รายไดพอๆกับรายจาย
รายไดนอยกวารายจายแตไมมี
หนี้
รายไดนอยกวารายจายและมี
หนี้

S.D.

n

x̅

151

4.08

0.419

31

3.86

0.437

26

3.73

0.452

65

3.59

0.593

19

3.55

0.486

28

3.85

0.490

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานใหญจําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ พบวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญที่มี สถานภาพทาง
เศรษฐกิจตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จึงทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’) ดังตารางที่ 4.26
ตารางที่ 4.26 เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
จําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)
ส ถ า น ภ า พ
ทางเศรษฐกิจ
คาเฉลี่ย ( X )
(1)รายไดมากกวา
รายจายและมีเงิน
เหลือเก็บ
(2)รายไดมากกวา

คาเฉลี่ย
( X)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.86

3.73

3.59

3.55

3.85

4.08

0.329

0.030*

0.000*

0.001*

0.325

3.86

-

0.954

0.253

0.426

1.000
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รายจายแตไมมีเงิน
เหลือเก็บ
(3)รายไดมากกวา
3.73
รายจายและมีหนี้
(4)รายไดพอๆกับ
3.59
รายจาย
(5)รายไดนอยกวา
3.55
รายจายแตไมมีหนี้
(6)รายไดนอยกวา
3.85
รายจายและมีหนี้
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

-

0.914

0.914

0.971

-

1.000

0.340

-

0.492
-

ผลการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
จําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) พบวา
พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ กับ พนักงานที่มีรายไดมากกวารายจายและมีหนี้ มีระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย พนักงานที่มีรายไดมากกวารายจายและมี
เงินเหลือเก็บ( X = 4.08) มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มากกวา พนักงานที่มี รายไดมากกวารายจายและมีหนี้ ( X =
3.73)
พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ กับ พนักงานที่มรี ายไดพอๆกับรายจาย มีระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย พนักงานที่มีรายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ(
X = 4.08) มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มากกวา พนักงานที่มรี ายไดพอๆกับรายจาย ( X = 3.59)
พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ กับ พนักงานที่มีรายไดนอยกวารายจายแตไมมีหนี้ มีระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย พนักงานที่มีรายไดมากกวารายจายและมี
เงินเหลือเก็บ( X = 4.08) มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มากกวา พนักงานที่มรี ายไดนอยกวารายจายแตไมมีหนี้ ( X =
3.55)
สรุปผลและการอภิปราย
1. ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 70.00 สวนใหญมีอายุ 21 –
30 ป คิดเปนรอยละ 60.00 สวนใหญมีสถานภาพสมรสเปนโสด คิดเปนรอยละ 59.10 มีการศึกษา ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอย
ละ 55.90 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตั้งแต 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.10 สวนใหญเปนพนักงานในสายงาน
วิศวกรรมและกอสราง คิดเปนรอยละ 26.60 มีตําแหนงงานเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 68.70
มีประสบการณทํางาน นอยกวา 6 ป และ มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ เปนแบบ รายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ คิด
เปนรอยละ 47.20
2.ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X
= 3.88) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากในทุกดาน โดยดานความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน ( X = 4.09) มีมากที่สดุ รองลงมาคือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ( X = 3.97) ดานการยอมรับนับ
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ถื อ จากผู อื่ น ( X = 3.93) ด า นความมั่ น คงในอาชี พ ( X = 3.82) ด า นนโยบายและการบริ ห ารงาน
( X = 3.77) และ ดานโอกาสที่จะเจริญกาวหนา ( X = 3.71) ตามลําดับ
3. การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได สรุปไดวาไมแตกตางกัน
1. แรงจูงใจในการปฎิบัติงานตามสายงานที่ปฏิบัติหนาทีแ่ ตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
เปรียบเทียบเปนรายคู พบวา พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานวิศวกรรมและกอสราง กับ สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงาน
วิศ วกรรมและก อสร าง มี ร ะดั บ แรงจูง ใจในการปฏิบั ติ งาน นอยกวา พนั กงานที่ ปฏิ บั ติห น าที่ ใ นสายงานเทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศ
1.1 พนั กงานการประปานครหลวง สํ านั กงานใหญ ที่มี ตํ าแหน ง งานต างกันคื อ พนั กงานระดับ ผู บ ริ หาร กั บ
พนักงานระดับปฏิบัติการ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงาน
ระดับผูบริหารมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงกวาพนักงานระดับปฏิบัติการ
1.2 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ที่ มีประสบการณทํางานที่ต างกันมีระดั บแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา พนักงานที่มีประสบการณ
ทํางาน นอยกวา 6 ป มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ต่ํากวา พนักงานที่มีประสบการณทํางาน 6 – 10 ป และพนักงานที่มี
ประสบการณทํางาน นอยกวา 6 ป มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ต่ํากวา พนักงานที่มีประสบการณทํางาน มากกวา 10 ป
1.3 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ตางกันมีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา
พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ กับ พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีหนี้ มี
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย พนักงานที่มีรายไดมากกวารายจาย
และมีเงินเหลือเก็บมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มากกวา พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีหนี้
พนักงานที่ มีร ายไดม ากกว ารายจ ายและมีเ งินเหลือเก็บ กั บ พนั กงานที่ มีร ายไดพ อๆกับ รายจาย มีร ะดั บ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย พนักงานที่มีรายไดมากกวารายจายและมี
เงินเหลือเก็บมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มากกวา พนักงานที่มรี ายไดพอๆกับรายจาย
พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บ กับ พนักงานที่มรี ายไดนอยกวารายจายแตไมมีหนี้ มี
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย พนักงานที่มีรายไดมากกวารายจาย
และมีเงินเหลือเก็บมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มากกวา พนักงานที่มรี ายไดนอยกวารายจายแตไมมีหนี้
จากผลการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ผูวิจัยมี
ประเด็นที่นาสนใจ ซึ่งจะนํามาอภิปรายดังนี้
1. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
ระดับแรงจูง ใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานั กงานใหญในภาพรวมอยู ในระดับมาก
(คาเฉลี่ยเทากับ3.88) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากในทุกดาน โดยดาน
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.09) มีมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.97) ดานการยอมรับนับถือจากผูอื่น (คาเฉลี่ยเทากับ 3.93) ดานความมั่นคงในอาชีพ(คาเฉลี่ยเทากับ3.82) ดาน
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นโยบายและการบริหารงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.77) และ ดานโอกาสที่จะเจริญกาวหนา (คาเฉลี่ยเทากับ3.71) ตามลําดับ ซึ่งใน
แตละดานมีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
1) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญในดานความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน พบวา
ประเด็นที่พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ พนักงาน
รูสึกวาเขาปฏิบัติงานในหนวยงานอยางโปรงใสตรวจสอบได ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการประปานครหลวงมีกฎระเบียบและ
ระบบการตรวจสอบการทํางานของพนักงานอยางเครงครัดและมีบทลงโทษที่รุนแรงในกรณีที่ตรวจพบวาพนักงานของการ
ประปานครหลวงมีการปฏิบัติหนาที่อยางไมสุจริต ดังนั้น พนักงานของการประปานครหลวง สํานักงานใหญจึงปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต เพื่อไมใหตนเองไดรับโทษภัยจากการทํางานที่ไมสุจริต ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี 2 ปจจัย ( Two-Factors
Theory ) ของ เฮิรซเบิรก (Herzberg) ที่กล าววาสิ่ง ที่จะทําให พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานนั้นได แก ความ
รับผิดชอบ (responsibility) ในงานที่ทํา นั้นก็คือ ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบ หมายใหรับผิดชอบงานใหม ๆ
และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ โดยไมมีการตรวจสอบ หรือควบคุมอยางใกลชิดดังนั้น เมื่อมีกฎระเบียบที่ชัดเจน
วาดวยการปฏิบัติงานของพนักงานทําใหพนักงานไมตองถูกเฝาดูการทํางานอยางใกลชิด จนทําใหพนักงานเกิดความไมสบายใจ
ในการทํางาน
2) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญในดานความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน พบวา
ประเด็นที่พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ พนักงานรูสึกวา
เขาสามารถทํางานรวมกันอยางมีสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะในการทํางานของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานใหญ ตองมีการประเมินผล KPI ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการทํางานเปนทีมของพนักงานอยูประมาณรอย
ละ 30 ของหัวขอทั้งหมด ทําใหพนักงานจะตองทํางานรวมกันซึ่งทําใหเกิดความผูกพัน เกิดความรักความสามัคคีขึ้นระหวาง
เพื่อนรวมงาน เพื่อทําตามนโยบายและขับเคลื่อนองคกรใหเจริญกาวหนา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี 2 ปจจัย ( Two-Factors
Theory ) ของ เฮิรซเบิรก (Herzberg) ที่กลาววาสิ่งที่จะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานนั้นไดแกความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชา (relations with superior) และ ความสัมพันธกับผูใ ตบังคับบัญชา (relations with subordinates)
หมายถึง การติดตอสังสรรคกับผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา โดยทางกาย หรือวาจาที่ แสดงถึงความสัมพันธที่ดีตอกัน
สามารถทํางานรวมกันไดและมีความเขาใจซึ่งกันและกัน
3) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญในดานการยอมรับนับถือ
จากผูอื่น พบวา
ประเด็นที่ พนั กงานการประปานครหลวง สํ านักงานใหญเ กิ ดแรงจูง ใจในการปฏิบั ติง านมากที่ สุด คื อ
พนักงานรูสึกวาเขามีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงานในหนวยงาน ซึ่งอาจจะเกิดจากพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ใหญ เปนขาราชการที่ตองทํางานรวมกันในองคกร ซึ่งใชระยะเวลานานหลายปกวาจะเกษียณอายุราชการ จึงจํา เปนตองมี
ความสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานและเพื่อนรวมงานในหนวยงานตองติดตอประสานงานเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมายที่วาง
ไว และเมื่อพนักงานมีประสบการณและมีอายุงานมากขึ้นก็มักจะไดรับการยอมรับนับถือจากพนักงานรุนนองที่มีประสบการณ
และอายุงานนอยกวา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี 2 ปจจัย ( Two-Factors Theory ) ของ เฮิรซเบิรก (Herzberg) ที่กลาววาสิ่งที่
จะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานนั้นไดแก การไดรับการยอมรับนับถือ (recognition) คือ การไดรับการ
ยอมรับนับถือ ไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อน จากผูมาขอรับคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้อาจจะ
อยู ในรูป ของการยกย องชมเชย การแสดงความยินดี การใหกําลัง ใจ หรื อการแสดงออกอื่ นใดที่ บอกถึ ง การยอมรับ ใน
ความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางใด อยางหนึ่งบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูในความสําเร็จของงานดวย
4) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญในดานความมั่นคงในอาชีพ พบวา
ประเด็นที่พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ พนักงาน
รูสึกวางานที่เขาทําอยูในหนวยงานสรางความมั่นใจตอเขาและครอบครัว ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา พนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานใหญเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนอาชีที่มีความมั่นคง ไดรับสิทธิประโยชนมากมาย อีกทั้งยังไดรับการ
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ยอมรับนับถือจากบุคคลอื่นๆในสังคม เพราะถือวาเปนขาราชการของรัฐ ที่ทํางานเพื่อประชาชนและกอใหเกิดประโยชนตอ
สวนรวมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี 2 ปจจัย ( Two-Factors Theory ) ของ เฮิรซเบิรก (Herzberg) ที่กลาววา
สิ่งที่จะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานนั้นไดแก ความมั่นคงในงาน (security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่
มีตอความมั่นคงในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององคการ
5) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญในดานนโยบายและการ
บริหารงาน พบวา
ประเด็นที่พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ หนวยงานมีการ
กําหนดระเบียบ กฎเกณฑเปนลายลักษณอักษร ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา การประปานครหลวงสํานักงานใหญไดมีการ
กําหนดระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งมีความชัดเจนทําใหพนักงานมีความรูสึกมั่นใจวาการทํางานของตัวเองมี
ขอกําหนดที่ชวยรับรองการทํางานซึ่งจะไมทําใหพนักงานไดรับผลกระทบซึ่งเกิดจากการทํางานที่ไมมีกฎระเบียบรองรับ ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎี 2 ปจจัย ( Two-Factors Theory ) ของ เฮิรซเบิรก (Herzberg) ที่กลาววาสิ่งที่จะทําใหพนักงานเกิด
ความพึงพอใจในการทํางานนั้นไดแก นโยบายและการบริหารงาน (company policy and administration policies)
หมายถึงความสามารถในการจัดสําดับเหตุการณตาง ๆ ของการทํางาน ซึ่งสะทอนใหเห็นนโยบาย ทั้งหมดของหนวยงาน
ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานใหสอดคลอง กับนโยบาย
6) ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานการประปานครหลวง สํ า นั ก งานใหญ ใ นด า นโอกาสที่ จ ะ
เจริญกาวหนา พบวา
ประเด็นที่พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญเกิดแรงจู งใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ พนักงาน
รูสึกวาเขาไดรับความกาวหนาในหนาที่การงานจากความสามารถของตนเอง ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา การประปานคร
หลวงสํานักงานใหญไดมีการสอบบรรจุแตงตั้งพนักงานตามคุณวุฒิตางๆ มีหนวยงานฝกอบรมและเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ตาม
ประสบการณแ ละคุณวุ ฒิที่กําหนด มีการสอบประเมิ นผลการทํางาน สอบเลื่อนตํ าแหนง ตางๆ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี 2
ปจจัย (Two-Factors Theory) ของ เฮิรซเบิรก (Herzberg) ที่กลาววาสิ่งที่จะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
นั้นไดแก โอกาสเจริญเติบโต (possibility of growth) หมายถึงสถานการณที่บุคคลสามารถไดรับความกาวหนาในทักษะ
วิชาชีพ
2.การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล
ในข อนี้ เปนการแสดงใหเ ห็น วาป จจั ยส วนบุ คคลใดที่ส งผลตอระดั บแรงจู งใจในการปฏิบัติ งานของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานใหญ ซึ่งพบวา มีบางปจจัยที่มีผลตอระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานคร
หลวง สํานั กงานใหญไดแก หนวยงานที่ปฏิบั ติหนาที่ ประสบการณทํ างาน และ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได และ ตําแหนง ไมมีผลตอระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานใหญ ซึ่งสามารถอภิปราย ไดดังนี้
1) ปจจัยสวนบุคคลดานหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่มีผลตอระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานคร
หลวง สํ านักงานใหญ จากข อมูลพบว า พนั กงานที่ ปฏิ บั ติห น าที่ใ นสายงานวิ ศวกรรมและก อสร าง มี ร ะดั บ แรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงาน นอยกวา พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะลักษะงานของสาย
งานวิศวกรรมและกอสรางตองทํางานที่ตองใชแรงกายและคิดวิเคราะหมากอีกทั้งตองทํางานกลางแจงที่ทั้งรอนและชื้นแฉะ ทํา
ใหเกิดความพอใจในการทํางานนอยกวาเมื่อเทียบกับงานในสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งเปนลักษณะงานที่สวนใหญ
จะทํางานในรมที่มีเครื่องปรับอากาศที่แสนจะเย็นสบาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนภัสชล รอดเที่ยง (2550) ที่ศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรที่สังกัด ศูนยอนามัย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข โดยประยุกตแนวคิดความสุขของไดเนอร (Diener, 2003, p. 28) และแมเนี่ยน (Manion, 2003, p.
40) พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานและการไดรับการยอมรับนับถือสามารถรวมทํานายความสุขในการทํางานได และ
สอดคลองกับทฤษฎี 2 ปจจัย (Two-Factors Theory) ของ เฮิรซเบิรก (Herzberg) ที่กลาววาสิ่งที่จะทําใหพนักงานเกิดความ
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พึงพอใจในการทํางานนั้นไดแก สภาพการทํางาน (working conditions) หมายถึง สภาพในการทํางาน ปริมาณงานงานที่
ไดรับมอบหมาย หรือ ความสะดวกที่เหมาะสมทางกายภาพของงาน เชน แสงเสียง อากาศชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งความ
สบายในการทํางาน เปนสภาพทางกายภาพของงาน เชน แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมทังลักษณะสิ่งแวดลอม อื่น
ๆ เชนอุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ
2) ปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณการทํางาน ที่มีผลตอระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานใหญ จากขอมูลพบวา พนักงานที่มีประสบการณทํางาน นอยกวา 6 ป มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ต่ํา
กวา พนักงานที่มีประสบการณทํางาน 6 – 10 ป และ พนักงานที่มีประสบการณทํางาน นอยกวา 6 ป มีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ต่ํากวา พนักงานที่มีประสบการณทํางาน มากกวา 10 ป จะเห็นไดวาพนักงานที่ประสบการณนอยกวา 6ป จะมี
ตําแหนงงานและหนาที่ความรับผิดชอบที่มีลักษณะเปนงานทั่วไป ไมคอยจะมีความทาทาย หรืองานในลักษณะที่เกิดผลตอ
องคกรอยางเห็นไดชัดจึงทําใหพนักงานเหลานี้มีแรงจูงใจในการทํางานนอยกวาคนที่มีประสบการณทํางานมากกวา 6 ปขึ้นไป
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของประทุมทิพย เกตุแกว (2551) ที่ทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการรับรูคุณลักษณะงาน
ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคกับความสุขในการทํางานของพยาบาล งานพยาบาลผาตัด พบวา การรับรู
คุณลักษณะงานและความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคเปนตัว แปรที่มีอํานาจ ในการทํานายความสุขในการทํางาน
และสอดคลองกับทฤษฎี 2 ปจจัย (Two-Factors Theory) ของ เฮิรซเบิรก (Herzberg) ที่กลาววาสิ่งที่จะทําใหพนักงานเกิด
ความพึงพอใจในการทํางานนั้นไดแก ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (work itself) คือ งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัยความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ทาทายใหลงมือปฏิบัติ เปนงานที่สามารถทําตั้งแตตน จนจบได โดยลําพัง
3) ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพทางเศรษฐกิจ ที่มีผลตอระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานใหญ จากขอมูลพบวา พนักงานที่มรี ายไดมากกวารายจายและมีเงินเหลือเก็บมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มากกวา พนักงานที่มีรายไดพอๆกับรายจายหรือ พนักงานที่มีหนี้ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี 2 ปจจัย (Two-Factors Theory)
ของ เฮิรซเบิรก (Herzberg) ที่กลาววาสิ่งที่จะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานนั้นไดแก เงินเดือน (salary) หรือ
คาตอบแทน (compensation) หมายถึง ผลตอบแทนจากการงาน ซึ่งอาจจะเปนในรูปของคาจาง เงินเดือนหรือสิ่งอื่น ๆ ที่
ไดรับจากการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1)ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ถึงแมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาจากผลการศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครมีหลวง สํานักงานใหญ ผูวิจัยขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้นคร
หลวง สํานักงานใหญในดานนี้อยูในระดับมาก แตมีประเด็นที่การประปานครหลวง สํานักงานใหญจําเปนตองพิจ ารณาเพื่อ
ยกระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใหสูงขึ้น คือ ความสามารถในการแกไขปญหาไดเองของพนักงานเมื่อมีปญหา
ขึ้นในหนวยงาน เนื่องจากพนักงานจะสามารถแกไขปญหาตางๆไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา ตองมีการทํา
รายงานใหผูบังคับบัญชารับทราบปญหาตางๆตามลําดับขั้นบังคับบัญชา บางครั้ง เชนกรณีที่มีปญหากับบุคคลภายนอกองคกร
จะตองมีการประชุมเพื่อพิจารณาแกไขรวมกัน ซึ่งลักษณะการทํางานดังกลาวทําใหพนักงานเกิดความรูสึกไมส ะดวกใจในการ
แกไขปญหาตางๆที่ตนเองกําลังเผชิญอยู
2) ด านความสั ม พั นธ กับ เพื่ อนร วมงาน ถึ ง แม แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั กงานการประปานครหลวง
สํานักงานใหญในดานนี้อยูในระดับมาก แตมีประเด็นที่การประปานครหลวง สํานักงานใหญจําเปนตองพิจารณาเพื่อยกระดับ
แรงจูง ใจในการปฏิ บัติงานของพนักงานใหสูง ขึ้น คือ พนักงานรูสึกว าเขาและเพื่ อนรวมงานจะมีกิจกรรมพั ฒนาหน วยงาน
รวมกันนอย เนื่องจากพนักงานตองมีการปรับปรุงกระบวนการการทํางานรวมกันหรือมีกิจกรรมสัมมนา บางทานอาจคิดเห็นไม
ตรงกัน ตองพิจารณาสวนรวมเปนหลัก
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3) ดานการยอมรับนับถือจากผูอื่น ถึงแมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ใหญในดานนี้อยูในระดับมาก แตมีประเด็นที่การประปานครหลวง สํานักงานใหญจําเปนตองพิจารณาเพื่อยกระดับแรงจูงใจใน
การปฏิ บัติ ง านของพนักงานให สู งขึ้ น คื อ พนั กงานรู สึกว าผู บั งคั บ บัญ ชาไมค อยให ความสํ าคัญ และชมเชยต อผลสําเร็จใน
หนวยงานของเขา เนื่องจากผูบริหารอาจไมสะดวกใจที่จะชมเชยความสําเร็จของพนักงาน เพื่อที่จะแสดงใหเห็นวาไมมีการรัก
พวกพอง ซึ่งผูบริหารตองแสดงความเปนธรรมกับทุกฝาย แตอยางไรก็ตามรูปแบบของการชมเชยดังกลาวทําใหพนักงานเห็นวา
ตนเองไมไดรับการยอมรับจากผูบริหาร ดังนั้นผูบริหารควรที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงออกที่เกี่ยวของกับการชมเชย
พนักงานใหม
4) ดานความมั่นคงในอาชีพ ถึงแมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญใน
ดานนี้อยูในระดับมาก แตมีประเด็นที่การประปานครหลวง สํานักงานใหญจําเปนตองพิจารณาเพื่อยกระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติง านของพนักงานใหสูง ขึ้น คื อ พนักงานรูสึ กวาเขาไมค อยไดรั บการเสริมรายไดจากหนวยงาน เนื่องจากพนักงานทํ า
หนาที่ตามความรับผิดชอบเพื่อประโยชนตอประชาชนและสวนรวม การประปานครหลวงเปนรัฐวิสาหกิจที่ไมหวังผลกําไร ทํา
ใหไมสามารถที่จะสรางรายไดเสริมใหกับพนักงานไดมากมายนอกเหนือไปจากเงินเดือนและคาตอบแทนการทํางานลวงเวลา
ดังนั้น ผูบริหารควรพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการชวยลดคาใชจายที่ไมจําเปนแกพนักงานหรือทําระบบเบิกจายเงินใหกับพนักงาน
ใหสะดวกรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของพนักงาน
5) ดานนโยบายและการบริหารงาน ถึงแมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ใหญในดานนี้อยูในระดับมาก แตมีประเด็นที่การประปานครหลวง สํานักงานใหญจําเปนตองพิจารณาเพื่อยกระดับแรงจูงใจใน
การปฏิ บั ติง านของพนั กงานให สู ง ขึ้ น คื อ พนั กงานรู สึ กว าเขาไมค อยมี ส วนร วมในการกํ าหนดยุ ท ธศาสตร ข องหน วยงาน
เนื่องจากการกําหนดยุทธศาสตรเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานระดับผูบริหาร หรือมีคณะทํางานที่มีบทบาท
หนาที่เฉพาะ แตอยางไรก็ตาม การกําหนดยุทธศาสตรตางๆขององคกร พนังงานในสวนงานตางๆควรจะมีโอกาสไดเสนอความ
คิดเห็นและไดรับรูและเขาใจยุทธศาสตรตางๆที่คณะผูบริหารการประปานครหลวงไดกําหนดขึ้นมา
6) ดานโอกาสที่จะเจริญกาวหนา ถึงแมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ใหญในดานนี้อยูในระดับมาก แตมีประเด็นที่การประปานครหลวง สํานักงานใหญจําเปนตองพิจารณาเพื่อยกระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบั ติ ง านของพนั กงานให สูง ขึ้ น คือ พนั กงานไมค อยมีโ อกาสได ล าศึ กษาต อ เนื่ องจากการลาศึ กษาต อต องมี การ
สอบแขงขันสูง และไดรับการพิจารณาและอนุญาตจากผูบังคับบัญชา ซึ่งมักจะพิจารณาวาการลาศึกษาตอของพนักงานจะไม
สงผลกระทบตอการทํ างานของหนวยงานที่สังกัด แตอยางไรก็ตามผูบริ หารอาจจะพิจารณาใหพนักงานไดมีโอกาสไดเลือก
ศึกษาตอไดโดยไมกระทบตอการทํางานของตนเองและหนวยงาน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาตอเนื่องในเรื่องดังตอไปนี้
1. ควรศึกษาวิธีการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญที่จะเปน
ประโยชนในการปรับปรุงชีวิตและความเปนอยูของพนักงาน ตอไป
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
3. ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สาขา อื่น ๆ เพื่อเปรียบเทีย บ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
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บทคัดยอ
การวิ จัยครั้งนี้ มีความมุ งหมายเพื่อศึ กษาความฉลาดทางอารมณ ของนักศึ กษาปริญ ญาตรี คณะวิท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จําแนกตามตัวแปรองคประกอบสวนบุคล คือ เพศ สาขาวิชา และชั้นปที่
ศึ กษา ศึ กษาความสั ม พั นธ ข องป จจั ย บางประการ ได แ ก ป จจั ย ด านการสนั บ สนุ นจากครอบครั ว และสั ง คม ป จจั ย ด า น
สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน และปจจัยดานเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร กับความฉลาดทางอารมณของนักศึ กษา
นอกจากนี้ยังศึกษาปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จํานวน 347 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 104 ขอ สถิติที่ใชใ นการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ค า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยสามารถสรุปผล ได
ดังนี้ 1.นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มีความฉลาดทางอารมณภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคล พบวา นักศึกษาเพศหญิงและเพศชายมีความฉลาดทาง
อารมณในระดับปานกลาง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิทยาศาสตรประยุกต และสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
มีความฉลาดทางอารมณในระดับปานกลาง และนักศึกษาชั้นปท1ี่ –4 มีความฉลาดทางอารมณในระดับปานกลาง 2.เจตคติตอ
การเรียนวิทยาศาสตร บรรยากาศการเรียนการสอน การสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม และสัมพันธภาพระหวางอาจารย
กับนักศึกษา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 3.ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา
ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คือ บรรยากาศการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหวางอาจารยกับ
นักศึกษา และเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร โดยสามารถรวมกันอธิบ ายความแปรปรวนของความฉลาดทางอารมณของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ, คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
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Abstract
The purposes of this research are: To study the level of Emotional Quotient (E.Q.) of students in
the faculty of science ,Prince of Songkla University (PSU), Hat Yai campus by personal factors; gender,
majors, and year level. To study relationship between factors; support from family and social,
environment for teaching and learning (environment in the class, relationship between teacher and
student) and attitude toward learning science. To identify the factors affecting emotional quotient of
students in the faculty of science ,PSU Hat Yai campus. The sample used in this research included 347
students in the faculty of science ,PSU Hat Yai campus in academic year 2015. The research instrument
used for collecting data was a five-rating scale questionnaires with 104 items. Statistical procedures used
to analyze the data included mean, standard deviation, Pearson product moment correlation and Enter
Multiple Regression Analysis.The Result of this research found that : 1). Overall the students’E.Q. was at
medium level. Both male and female students’E.Q. were at medium level. The students majoring in
general science, applied science and technological science are E.Q. at medium level. The first-fouth year
students are are E.Q. at medium level. 2). The students’E.Q. and the factors; support from family and
social, environment in the class, relationship between teacher and student and attitude toward learning
science had statistically positive relationship at p-value of .05 3). The factors affecting emotional quotient
of students in the faculty of science ,PSU Hat Yai campus are environment in the class, relationship
between teacher and student and attitude toward learning science. It explained 26 percent of the
students’E.Q. at p-value of .05 .
Keywords: Factor affecting emotional quotient, the faculty of science ,Prince of Songkla University, Hat Yai campus
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บทนํา
สภาพสังคมโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน กอใหเกิดผลตอสภาวะ เศรษฐกิจ การเมือง
สังคมและวัฒนธรรม ทุกประเทศจึงตองเรงพัฒนาประเทศของตนในดานตางๆ เพื่อใหสามารถเจริญเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก สังคมไทยเปนสังคมหนึ่งที่มีการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วเชนกัน เมื่อเปนเชนนี้การปรับตัวของ
บุคคลเพื่อการดํารงอยูในสังคมจึงเปนเรื่องสําคัญ เพราะการที่บุคคลจะอยูในสังคมไดนั้นตองมีการปรับสภาพทั้งทางกายและ
ทางจิตใจ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 6 ระบุวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งถือเปนการจัดการศึกษา
ที่มีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาประเทศ เพราะสถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันที่มีหนาที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูในวิชาการชั้นสูง เพื่อออกไปรับผิดชอบภารกิจตางๆ ตลอดจนการเปนผูนําในหนวยงานตางๆ ของสังคมทั้งภาครัฐและ
เอกชน นักจิตวิทยาสวนใหญใหความเห็นวา การที่คนเราจะประสบความสําเร็จไดนั้นขึ้นอยูกับความเฉลียวฉลาดทางสติปญญา
หรือ I.Q. เพียง 20 เปอรเซ็นต สวนที่เหลือเปนเรื่องของการเขาสังคม ความสัมพันธกับผูอื่น การรับรูอารมณของตนเอง การ
จัดการกับอารมณ และความตึงเครียด ซึ่งอาจถือไดวาสิ่งเหลานี้คือ ความฉลาดทางอารมณ (จอม ชุมชวย. 2540: 30) คม
เพชร ฉัตรศุภกุล (2542: 30-31) กลาววา ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence หรือ Emotional Quotient)
หรือที่เรียกยอๆวา E.Q. นั้นมีความสําคัญ ถาขาดปจจัยดานนี้จะมีผลทําใหบุคคลที่ประสบปญหาชีวิต ไมสามารถสราง
ความสําเร็จใหกับชีวิตของเขาได
จากการสัมภาษณนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ภัทชธีญา
พวงแกว (2555: สัมภาษณ) ใหความเห็นวา ระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลาง
พบปญหาการทะเลาเบาะแวงเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล หรือมีความคิดเห็นขัดแยงกัน จนไมสามารถหันหนามาคุยหรือ
ปรับความเขาใจกันได และมีนักศึกษาจํานวนไมนอยมีปญหาเรื่องเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรไมดี ทําใหเกิดความรูสึกไม
พึงพอใจที่จะเรียนรูวิทยาศาสตรเพิ่มเติมในขั้นสูงขึ้น และไมสามารถสรางแรงจูงใจแกตนเองในการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร
ได เชนเดียวกับ สุภาสรัตน กฤษณพันธุ (2555: สัมภาษณ) ที่ไดใหความเห็นวา ระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลาง พบประเด็นปญหาเรื่อง นักศึกษาขาดความมั่นใจ ไมกลาแสดงความสามารถหรือความ
คิดเห็นของตน เขาเรียนสายหรือไมเขาชั้นเรียนบอยครั้ง โดยมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน ทั้งในเรื่อง
บรรยากาศการเรียนการสอนและความสัมพันธระหวางอาจารยผูสอนกับนักศึกษา ที่ไมสามารถกระตุนนักศึกษาใหเกิดความ
สนใจและอยากมีสวนรวมในการเรียนการสอนได นอกจากนี้ รณิษฐา หลิมจานนท (2555: สัมภาษณ) ศิษยเกาคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ไดใหความเห็นวา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรมีความฉลาดทาง
อารมณโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ยังพบปญหาเรื่องทักษะทางสังคม หรือมนุษยสัมพันธ ซึ่งอาจเปนผลมาจากการที่
นักศึกษาไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมในระดับนอยหรือไมดีเทาที่ควร
จากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งการหลั่งไหลดานกระแสวัตถุนิยมที่
เต็มไปดวยสิ่งยั่วยุหลากหลายประการ สงผลใหนักศึกษาตองเผชิญกับปญหาทางดานอารมณและความรูสึกที่กระทบตอ
ความสําเร็จทางการเรียน ความสุขในการดําเนินชีวิตภายในรั้วของมหาวิทยาลัยและในอนาคต นักศึกษาไมเพียงแตมีหนาที่
ความรับผิดชอบตอการเรียนในหองเรียนที่จะตองตอสู แกงแยง และแขงขันกันเทานั้น ยังตองเรียนรูที่จะประคับ ประคอง
ตนเองเพื่อใหผานพนจากปญหาและอุปสรรคนานาประการที่มากระทบและขัดขวางความ สําเร็จในการเรียนดวย ดังนั้นการ
พัฒนานักศึกษาจึงไมใชเพียงแตพัฒนาเฉพาะความฉลาดทางสติปญญาเทานั้น แตตองใหความสําคัญกับการพัฒนาความลาด
ทางอารมณควบคูกันไปดวย ทั้งนี้เพราะความสําเร็จในชีวิตไมวาจะดานการเรียน การทํางาน หรือดานอื่นๆในชีวิตที่เกิดขึ้นนั้น
เปนผลมาจากความฉลาดทางอารมณของบุคคลดวย จึงถือเปนภาระหนาที่อันสําคัญอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการ
ผลิตบัณฑิตผูจบออกไปเปนกําลังพัฒนาประเทศชาติจะตองจัดการศึกษาใหเปนไปเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีทั้งคุณภาพ
และเปนที่พึงปรารถนาของสังคม คือ เปนทั้งคนดีคนเกง มีความสุขสามารถอยูรวมกับผูอื่นได และประสบความสําเร็จทั้งใน
ดานการเรียน การทํางาน และการใชชีวิตตอไปในอนาคต ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความ
ฉลาดทางอารมณของนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยผล
การศึกษาครั้งนี้จะสามารถใชเปนแนวทางสําหรับการวางแผน สงเสริม ปองกัน แกไขปญหาและใหความชวยเหลือนักศึกษา
ทําใหนักศึกษามีการปรับตัวและมีสุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนใชเปนแนวทางเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดการศึกษา และ
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สภาพแวดลอมของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียนไดดียิ่งขึ้น มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับการเปนบุคลากรที่มีคุณภาพอันจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ จําแนกตามตัวแปรองคประกอบสวนบุคล คือ เพศ สาขาวิชา และชั้นปที่ศึกษา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยบางประการ ไดแก ปจจัยดานการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม
ปจจัยดานสภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน และปจจัยดานเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร กับความฉลาดทางอารมณ
ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
3. เพื่อศึกษาปจจัยบางประการ ไดแก ปจจัยดานการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน และปจจัยดานเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร ที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมขอมูล
การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 2,599 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ซึ่งมาจากการใชสูตรคํานวณของยามาเน (Yamane. 1967: 886887) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 347 คน จากนั้นใชการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random
Sampling) ตามสัดสวนของประชากรจําแนกตามสาขาวิชา และชั้นปที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 2 ฉบับ ประกอบดวย
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงเปน 4
ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สาขาวิชา และชั้นปที่ศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating
scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดสภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน เปนแบบสอบถามการรับรูของนักศึกษา
เกี่ยวกับบรรยากาศการเรียนการสอน และสัมพันธภาพระหวางอาจารยกับนักศึกษา มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 18 ขอ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามวัดเจตคติเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating
scale) 5 ระดับ จํานวน 29 ขอ
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณ มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 37 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความกรุณาในการเก็บรวบรวมขอมูล
กับกลุมตัวอยาง
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2. ติดตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ขออนุญาตผูบริหารมหาวิทยาลัยและนัดหมายวันเวลา
และสถานที่ในการเก็บขอมูล
3. จัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยเดินทางไปดําเนินการเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง
4. ชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามใหนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเขาใจถึงวัตถุประสงคและประโยชนที่ไดรับ
โดยขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อใหไดผลตรงตามความเปนจริง
5. เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน และนําผลที่ไดจากกลุมตัวอยางมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว เพื่อทํา
การวิเคราะหหาคาทางสถิติและทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว
2. การวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําขอมูล
ในการกระทําขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้
1. แบบสอบถามทั้งหมดที่ไดรับคืนมาตรวจความสมบูรณ
2. กําหนดรหัสสําหรับขอมูลและตรวจคะแนนแบบสอบถามตามเกณฑที่กําหนด
3. นําขอมูลไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมีขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. หาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการศึกษาความฉลาดทาง
อารมณจําแนกตามองคประกอบสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (มัลลิกา บุนนาค. 2551)
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณดวยกัน และระหวางตัวแปรพยากรณกับตัวแปรเกณฑโดย
ใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Monment Correlation Coefficient) (ชูศรี วงศรัตนะ.
2550)
3. วิเคราะหหาตัวพยากรณในการทํานายความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression
Analysis) (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550)
ผลการวิจัย
1. นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มีความฉลาดทาง
อารมณภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคล ปรากฏผลดังนี้ นักศึกษาเพศหญิงและเพศชาย
มีความฉลาดทางอารมณในระดับปานกลาง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิทยาศาสตรประยุกต และสาขา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี มีความฉลาดทางอารมณในระดับปานกลาง นักศึกษาชั้นปที่1 ชั้นปที่2 ชั้นปที่3 และชั้นปท4ี่ มีความ
ฉลาดทางอารมณในระดับปานกลาง นักศึกษาไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมในระดับดี สภาพแวดลอมดานการ
เรียนการสอนนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง และเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง
2. เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร บรรยากาศการเรียนการสอน การสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม และ
สัมพันธภาพระหวางอาจารยกับนักศึกษา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับความฉลาดทาง
อารมณของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
3. ปจจัยทีส่ งผลตอความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ไดแก บรรยากาศการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหวางอาจารยกับ
นักศึกษา และเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร โดยสามารถรวมกันพยากรณความฉลาดทางของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรอยละ 26.0
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สรุปและอภิปรายผล
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา มีประเด็นที่สําคัญซึ่งผูวิจยั นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มีความฉลาดทาง
อารมณในภาพรวมอยูระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริบทของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปน
คณะที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งในภาคใตเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรระดับอุดมศึกษาทั้งดานการเรียนการสอน
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ อีกทั้งยังมีวิสัยทัศนที่จะเปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนําดานวิชาการและวิจัยระดับเอเชีย
นักศึกษาจึงตองมีความมุงมั่น มานะอดทน ตั้งใจที่จะศึกษาหาความรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ภาวะแรงกดดันหลาย
ประการทั้งจากนโยบาย ผูบริหาร ครูอาจารย และผูปกครองที่เกิดขึ้น รวมถึงความคาดหวังจากหนวยงาน/องคกรทางสังคมใน
ตัวบัณฑิตที่จบวาจะตองเปนผูมีความรู มีความสามารถ และมีคุณภาพ เปนสาเหตุซึ่งทําใหนักศึกษาไมกลาคิดหรือทําในสิ่งที่
ตนเองตองการแทจริงได ไมมีความสุขในการเรียน และไมมีความพึงพอใจในการใชชีวิต จึงสงผลกระทบตอองคประกอบของ
ฉลาดทางอารมณ ดานองคประกอบภายในตนเอง ตามแนวคิดของบารออน (กรมสุขภาพจิต. 2543: 28-29; อางอิงจาก Baron. 1992) สอดคลองกับผลการวิจัยของวิเชียร วิทยอุดม และคนอื่นๆ (2555: 84) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา ภาพรวมนักศึกษามีความฉลาดทาง
อารมณอยูในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับผลการวิจัยของประภาส ปานเจี้ยง (2556: 454) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่
สงผลตอความฉลาดทางอารมณและรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา
พบวา นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณโดยภาพรวมอยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความแตกตางของกลุมตัวอยางที่ใช
ศึกษา โดยการวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาเฉพาะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเทานั้น
2. เมื่อพิจารณาความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ สาขาวิชา และชั้นปที่ศึกษา สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
2.1 นักศึกษาเพศหญิงและเพศชายมีคะแนนเฉลี่ยของความฉลาดทางอารมณอยูในระดับปานกลาง อาจ
เนื่องมาจากลักษณะทางเพศเปนปจจัยภายนอกที่สงผลเพียงเล็กนอยกับความฉลาดทางอารมณซึ่งเปนความสามารถเฉพาะตัว
ของบุคคลที่ไดมาจากการเรียนรูและประสบการณของชีวิต สอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรา สุขารมณ และอังศินันท อินทรกํา
แหง (2548: 12-13) ซึ่งทําการประมวลและสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับอีคิวในประเทศไทย พบวา เพศ จัดอยูในกลุมปจจัย
ชีวสังคมซึ่งมีอิทธิพลขนาดเล็กกับความฉลาดทางอารมณ
2.2 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิทยาศาสตรประยุกต และสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี มี
คะแนนเฉลี่ยของความฉลาดทางอารมณอยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร ทุกสาขาวิชามีการจัดการสอนทั้งในภาคทฤษฎี ควบคูกับการลงมือปฏิบัติจริงทั้งจากหองปฏิบัติการ และการ
ฝกงานในหนวยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งนอกจากความรับผิดชอบตอตนเองแลว นักศึกษาในสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
จะตองมีความรับผิดชอบตอสวนรวม การใชสารเคมีหรือสิ่งอํานวยความสะดวกทุกอยางตองระมัดระวัง ใชอยางรูคุณคา
คํานึงถึงความประหยัดและคุมคา รวมไปถึงจะตองรับผิดชอบกรณีที่เกิดความเสียหายจากการทดลอง ทําใหนักศึกษาเกิด
ความเครียดซึ่งกระทบตอความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาได อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2545: 253) ไดกลาววา
ความเครียดสงผลใหเกิดการเสียสมดุลของรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม จิตวิญญาณของบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของรุง
ทิพย โพธิ์ชุม (2544: 44) ที่ศึกษาเรื่อง ตนเหตุความเครียด ระดับความเครียด และวิธีการเผชิญความเครียดในนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเปนสาเหตุใหนักศึกษา
เกิดความเครียดได
2.3 นักศึกษาชั้นปท1ี่ ชั้นปที่2 ชั้นปที่3 ชั้นปที่4 มีคะแนนเฉลี่ยของความฉลาดทางอารมณอยูในระดับปาน
กลาง อาจเนื่องมาจากเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาตองเรียนมีเขมขนขึ้นตามชั้นปที่สูงขึ้น โดยการเรียนในระดับชั้นปที่ 1 และ 2 เนน
การศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไปของวิทยาศาสตร สวนชั้นปที่ 3 และ 4 จะเนนการศึกษาภาคทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาเฉพาะสาขาและ
ฝกภาคปฏิบัติควบคูกันไป นักศึกษาจะตองใหความสําคัญกับการเรียนในทุกระดับชั้น เพราะการเรียนในระดับชั้นปต่ํากวาเปน
พื้นฐานสําหรับการเรียนในชั้นปถัดไป ซึ่งหากไมมีพื้นฐานการเรียนที่ดียอมประสบปญหาในการเรียนระดับสูงขึ้นตอไปได
สภาวะที่กดดันเชนนี้จึงอาจทําใหนักศึกษาเกิดความเครียด วิตกกังวลซึ่งกระทบกับความฉลาดทางอารมณได สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของออมจิตร แปนศรี (2544: 102-104) ที่ศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนิสิตชั้นป
ที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร พบวา ความวิตกกังวลมีความสัมพันธทางลบกับความฉลาดทางอารมณ
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3. การศึกษาความสัมพันธของปจจัยบางประการ ไดแก ปจจัยดานการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม
ปจจัยดานสภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน (บรรยากาศการเรียนการสอน และสัมพันธภาพระหวางอาจารยกับนักศึกษา)
และปจจัยดานเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร กับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา พบวา เจตคติตอการเรียน
วิทยาศาสตร บรรยากาศการเรียนการสอน การสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม และสัมพันธภาพระหวางอาจารยกับ
นักศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
3.1 เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร มีความสัมพันธทางบวกกับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ แสดงวาหากนักศึกษามีเจตคติตอการเรียน
วิทยาศาสตรสูงจะมีความฉลาดทางอารมณสูงดวย อาจเนื่องมาจากการเรียนในสาขาทางดานวิทยาศาสตร นักศึกษาจะตอง
เรียนรูไปตามลําดับของขั้นตอน เริ่มจากการเรียนพื้นฐานความรูที่เกี่ยวกับหลักการหรือทฤษฎีกอน เพื่อใหนําความรูที่ไปใชตอ
ยอดออกแบบเปนกิจกรรมหรือทําการทดลอง อีกทั้งยังจะตองปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและลักษณะนิสัยของตนใหเปน
นักวิทยาศาสตรที่ดี เพื่อจะไดมีความเขาใจงานที่ทําและสามารถเชื่อมโยงสิ่งตางๆรอบตัวเขากับความรูที่มีอยูได โดยหาก
นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตรจะทําใหเกิดความรูสึกไมคับของใจ พึงพอใจ สนใจและอยากที่จะศึกษา
วิทยาศาสตร ดังที่วีรเดช เกิดบานตะเคียน (2546: 54) ไดกลาววา บุคคลที่มีเจตคติเชิงบวกตอการเรียนวิทยาศาสตรจะแสดง
พฤติกรรมในลักษณะพึงพอใจ ชอบ อยากเรียน และอยากเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร ขณะเดียวกันบุคคลที่มีเจตคติเชิงลบตอ
การเรียนวิทาศาสตรจะแสดงพฤติกรรมในลักษณะไมพอใจ ไมชอบ ไมอยากเรียน และไมอยากเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร ดังนั้น
เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรจึงมีผลตอความสุขในการใชชีวิตซึ่งเกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณ
3.2 บรรยากาศการเรียนการสอน มีความสัมพันธทางบวกกับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาปริญญา
ตรีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ กลาวคือ หากบรรยากาศการเรียนการสอนของ
นักศึกษาดีจะทําใหมีความฉลาดทางอารมณสูงดวย อาจเนื่องมาจากบรรยากาศการเรียนการสอนภายในหองเรียนทั้งทางดาน
กายภาพ จิตภาพ และสังคมภาพ เปนสิ่งที่จะชวยกระตุนใหนักศึกษาเกิดความพรอมในการเรียนซึ่งจะสงผลดีตอการรับรูและ
เขาใจบทเรียน ทําใหนักศึกษามีอิสระทางความคิด มีความกลาแสดงออก และกระตุนใหเกิดแรงจูงใจชักนําตนเองไปสู
เปาหมายของชีวิตที่วางไวไดสําเร็จ ดังทีส่ ุชาดา รัชชุกุล (2537) ไดกลาววา สภาพแวดลอมที่ดีชวยใหเกิดความสุขทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจ และอาจารยทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียนรู มีผลตอความมั่นใจในการเรียน รวมทั้งชวยเสริมสราง
ความเจริญงอกงามทางรางกาย สติปญญา จิตใจ และสังคมดวย ดังนั้นการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีทั้งดาน
สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน และสัมพันธภาพระหวางอาจารยกับนักศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญอันจะชวยทําใหนักศึกษา
เปนผูมีความฉลาดทางอารมณ
3.3 ปจจัยดานการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม มีความสัมพันธทางบวกกับความฉลาดทาง
อารมณของนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ กลาวคือ หากนักศึกษา
ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมดีจะทําใหมีความฉลาดทางอารมณสูง อาจเนื่องมาจากการสนับสนุนจากครอบครัว
และสังคมไมวาจะทางดานของทรัพยากร ขอมูลขาวสาร หรือดานอารมณสังคม จะชวยทําใหนักศึกษาเกิดความมั่นคงทางใจ
รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุม มีที่พึ่งพิง ไมถูกทอดทิ้งใหโดดเดี่ยว จึงมีพลังและความพรอมสําหรับการตอสูฝาฟนกับปญหา
หรือพาตัวเองใหผานพนชวงเวลาที่ยากลําบากทั้งหลายไดอยางราบรื่น ดังที่จอรนสัน จอรนสัน และมารูยามา (Johnson,
Johnson & Maruyama. 1983: 5-54) ไดกลาววา เมื่อบุคคลมีความผูกพันทางสังคมหรือรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุม
จะมีพฤติกรรมเอื้อสังคมมากขึ้น ใหความชวยเหลือบุคคลอื่น และมีความรวมมือในการทํางานมากขึ้น คิดถึงเพื่อนในกลุมมาก
ขึ้นในลักษณะที่ลุมลึกมากขึ้น รูจักเอาใจเขามาใสใจเรามากขึ้น ดังนั้นการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมจึงมีเปนปจจัยที่
เอื้อตอการเปนผูมีความฉลาดทางอารมณที่ดีของนักศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของวีณา ถาวรโลหะ (2546: บทคัดยอ) ที่
ศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ ความเชื่อมั่นในตนเอง บุคลิกภาพ และการสนับสนุนทางสังคมของนิสิต มหาวิทยาลัย
บูรพา พบวา การสนับสนุนทางสังคมเปนตัวแปรที่สามารถพยากรณความฉลาดทางอารมณได เชนเดียวกับกับงานวิจัยของ
อัจฉรา สุขารมณ และอังศินันท อินทรกําแหง (2548: 12-13) ที่ทําการประมวลและสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับอีคิวใน
ประเทศไทย พบวา การสนับสนุนทางสังคมวามีผลตอความเชื่อมันของบุคคล นอกจากนี้ยังพบรายงานการวิจัย ที่กลาวถึง
ความสัมพันธเชิงสนับสนุนของครูอาจารย เพื่อน และบิดามารดา วามีอิทธิพลตอแรงจูงใจ ความมุงมั่น ความสนใจเรียน และ
การมีความสุขในการคนควาหาความรู มานะบากบั่นในการทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ (Connell & Wellborn.
1991)
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3.4 สัมพันธภาพระหวางอาจารยกับนักศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับความฉลาดทางอารมณของ
นักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ กลาวคือ หากสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางอาจารยกับนักศึกษาสูง ความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาจะสูงดวย อาจเนื่องมาจากสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน
ของอาจารยและนักศึกษาเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหนักศึกษาเกิดความรูสึกอยากที่จะเรียนรู และมีความสุขกับการเรียนตลอด
ชวงเวลาที่ศึกษาอยู แตในทางกลับกันถาหากสัมพันธภาพระหวางกันไมดีนักศึกษาก็จะมีแนวโนมกระทําพฤติกรรมในทางลบ
ตอการเรียนวิชานั้นๆได เชน ไมอยากเรียนไมสงงาน ขาดเรียน เขาเรียนสาย ไมเขาชั้นเรียนบอยครั้ง เปนตน ดังที่สุชาดา รัชชุ
กุล (2537) ไดกลาววา สภาพแวดลอมที่ดีชวยใหเกิดความสุขทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ขณะที่อาจารยกอใหเกิดความรูสึก
ที่ดีตอการเรียนรู มีผลตอความมั่นใจในการเรียนของผูเรียน มีสวนชวยเสริมสรางความเจริญงอกงามทางรางกาย สติปญญา
จิตใจ และสังคม สอดคลองกับผลศึกษาคนควาโคแกน (อิศรา จารุรัตน. 2547: 74-75; อางอิงจาก Cogan. 1975: 135–139)
ที่ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการสอนของอาจารย พบวาความสัมพันธที่เปนเปนมิตรระหวางอาจารยและนักศึกษาทําใหการเรียน
ดีขึ้น ถายิ่งอาจารยและนักศึกษามีความสัมพันธกันมากเทาใด นักศึกษาก็จะยิ่งสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรูใหถึง
ขีดสุดไดมากเพียงนั้น และลักษณะความสัมพันธของอาจารยและนักศึกษาจะมีอิทธิพลตอความสนใจในวิชาที่เรียนของนิสิต
นิสิตมีความศรัทธาในตัวอาจารยจะชวยใหนิสิตมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน มองเห็นการเรียนเปนงานประจํา กิจกรรมเปนงาน
อดิเรก การมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน จะทําใหผลการเรียนของนิสิตดีขึ้น นอกจากนี้มีผลการศึกษาของ กรอนลันต (นิรมล
สุวรรณโคตร. 2553: 28; อางอิงจาก Gronlund. 1959: 176) ซึ่งทําการศึกษาเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบวา นักศึกษาที่มีปญหาดานความสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นมักจะมีปญหาดาน
การเรียน การเรียนไมประสบความสําเร็จ ทําใหเกิดความเครียดทางอารมณ และไมมีความสุข
4. ปจจัยทีส่ งผลตอความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ไดแก บรรยากาศการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหวางอาจารยกับ
นักศึกษา และเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว คือ มีปจจัยอยางนอย 1 ปจจัย ไดแก ปจจัย
ดานการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม ปจจัยดานสภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน และปจจัยดานเจตคติตอการเรียน
วิทยาศาสตร สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย-สงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ โดยตัวแปรดังกลาวขางตน สามารถรวมกันพยากรณความฉลาดทางของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรอยละ 26.0 สามารถอธิบายได ดังนี้
4.1 เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร (=0.387 ) สามารถพยากรณความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญได หมายความวา ถาเจตคติตอการเรียน
วิทยาศาสตรแปรผันเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวยความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาจะแปรผันเพิ่มขึ้น 0.387 หนวย หรือถาเจตคติตอ
การเรียนวิทยาศาสตรแปรผันลดลงหนึ่งหนวยความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาจะแปรผันลดลงไป 0.387 หนวย แสดงวา
ถานักศึกษามีเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรสูงก็จะมีความฉลาดทางอารมณอยูในระดับสูง แตหากนักศึกษามีเจตคติตอการ
เรียนวิทยาศาสตรต่ําก็จะมีความฉลาดทางอารมณอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความสําเร็จของการเรียนทางดาน
วิทยาศาสตร ตองอาศัยความมุงมั่น ตั้งใจ อดทน พยายามขวนขวายหาวิชาความรูอยูตลอดเวลา จึงไมใชเรื่องงายสําหรับผูที่ไม
มีความสนใจหรือความถนัดเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานเดิม เพราะเจตคติมีความเกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึก หรือ
ความคิดของนักศึกษา รวมทั้งยังมีบทบาทสําคัญตอการกําหนดทิศทางพฤติกรรมที่นักศึกษาพึงจะแสดงออกตอสิ่งตางๆทั้งใน
ปจจุบันและอนาคตขางหนา ดังนั้นการที่นักศึกษามีเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรสูงหรือต่ําจึงสงผลกระทบตอความฉลาด
ทางอารมณของนักศึกษาดวย ดังที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 149) ไดกลาวถึง เจตคติตอ
วิทยาศาสตร วาเปนความรูสึกของบุคคลตอวิทยาศาสตร ซึ่งเปนผลจากการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย
ไดแก ความพอใจ ความศรัทธาและซาบซึ้ง เห็นคุณคาและประโยชน ตระหนักในคุณและโทษ ความตั้งใจเรียนและเขารวม
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร การเลือกใชวิธีทางวิทยาศาสตรในการคิดและปฏิบัติ การใชความรูทางวิทยาศาสตรอยางมีคุณภาพ
โดยใครครวญ ไตรตรองถึงผลดีและผลเสีย สอดคลองกับฮาซัน และบิเลย (สุรวิทย ศรีพล. 2540: 24; อางอิงจาก Hasan &
Billeh. 1975: 247) ซึ่งกลาววา เจตคติตอวิทยาศาสตรเปนความรูสึก ความคิด ความเชื่อและความซาบซึ้งของบุคคลที่เกิด
จากผลของวิทยาศาสตรทั้งทางตรงและทางออม และผลของวิทยาศาสตรนั้นไดสงผลตอพฤติกรรมของมนุษยที่มีตอ
วิทยาศาสตร ขณะที่วิลาสลักษณ ชัววัลลี (2546) ไดกลาววา กระบวนการคิดนั้นมีความสัมพันธกับการแสดงออกถึงผูที่มีความ
ฉลาดทางอารมณดวย
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4.2 บรรยากาศการเรียนการสอน(=0.236 ) สามารถพยากรณความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญได หมายความวา ถาบรรยากาศการเรียนการ
สอนแปรผันเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวยแลวความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาจะแปรผันเพิ่มขึ้น 0.236 หนวย หรือถาบรรยากาศการ
เรียนการสอนแปรผันลดลงไปหนึ่งหนวยแลวความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาจะแปรผันลดลงไป 0.236 หนวย แสดงวา
ถานักศึกษามีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีก็จะมีความฉลาดทางอารมณอยูในระดับสูง แตหากนักศึกษามีบรรยากาศการ
เรียนการสอนไมดีก็จะมีความฉลาดทางอารมณอยูในระดับต่ํา อาจเปนเพราะบรรยากาศในหองเรียนที่เต็มไปดวยความอบอุน
และมิตรภาพ ชวยใหนักศึกษารูสึกผอนคลายสบายใจ ชวยลดความตึงเครียด ความทอแท และกระตุนใหนักศึกษาเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนรูสิ่งใหมๆไดอยางตอเนื่อง ดังที่พิมพันธ เตชะคุปต (2545: 49) ไดกลาววา บรรยากาศในหองเรียน ไมเพียงชวยให
การเรียนการสอนจะดําเนินไปไดอยางมีชีวิตชีวาและราบรื่น ยังสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพจิตดีมีความตั้งใจใชเวลาในการเรียน
เต็มที่ ในทางกลับกันถามีบรรยากาศที่ไมเหมาะสมก็จะเปนอุปสรรคตอการเรียนรู ทําใหผูเรียนไมสนใจ และไมตั้งใจเรียน
เชนเดียวกับฉันทนา ภาคบงกช (2544: 31) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูอยางถูกตองและเหมาะสม บรรยากาศของความรัก
ความอบอุน และอิสระ จะนํามาซึ่งความสุขความกระตือรือรนในการเรียนรู และมีความสนใจใฝรู มีความพึงพอใจในชีวิต ซึ่ง
สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยอันจะชวยสนับสนุนนักศึกษาใหเปนผูมีความฉลาดทางอารมณได
4.3 สัมพันธภาพระหวางอาจารยกับนักศึกษา(=-0.179 ) สามารถพยากรณความฉลาดทางอารมณของ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญได หมายความวา ถาสัมพันธภาพ
ระหวางอาจารยกับนักศึกษาแปรผันเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวยความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาจะแปรผันลดลงไป 0.179 หนวย
หรือถาสัมพันธภาพระหวางอาจารยกับนักศึกษาแปรผันลดลงไปหนึ่งหนวยความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาจะแปรผัน
เพิ่มขึ้น 0.179 หนวย แสดงวา ถานักศึกษามีสัมพันธภาพระหวางอาจารยกับนักศึกษาสูงก็จะมีความฉลาดทางอารมณอยูใน
ระดับต่ํา แตหากนักศึกษามีสัมพันธภาพระหวางอาจารยกับนักศึกษาต่ําก็จะมีความฉาดทางอารมณอยูในระดับสูง อาจ
เนื่องมาจากสัมพันธภาพระหวางอาจารยกับนักศึกษาไดสงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาในระดับต่ํา จึงอาจมี
ปจจัยตัวอื่นซึ่งอาจสงผลกับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษามากกวา คือ สัมพันธภาพระหวางเพื่อนกับนักศึกษา เพราะ
สําหรับนักศึกษากลุมเพื่อนเปนสิ่งแวดลอมใกลตัวซึ่งมีสวนสําคัญตอพัฒนาการทางกาย ทางจิตใจ และบุคลิกภาพรวมไปถึง
ความสําเร็จในการเรียนดวย ดังที่จินตนา ยูนิพันธ (จินตนา ยูนิพันธ. 2527: 61) ไดกลาววา กลุมเพื่อนเปนสิ่งแวดลอมที่มี
อิทธิพลตอบุคลิกภาพอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้เพราะสังคมในสถาบันการศึกษาจะมีการรวมตัวหรือจับกลุมกันของนักศึกษา ซึ่ง
ลักษณะของกลุมเหลานี้มีผลตอแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย สอดคลองกับผลการวิจัยของ เฟลดแมนและนิวคอม
(ทัศนา ทองภัคดี. 2551: 22; อางอิงจาก Feldman & Newcomb. 1976) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธของเพื่อน พบวา กลุม
เพื่อนจะชวยใหนักศึกษามีความมั่นใจและพอใจในตนเองยิ่งขึ้น กลุมเพื่อนจะตอบสนองความสนใจของนักศึกษาทีไ่ มไดรับการ
ตอบสนองดานวิชาการหรือมีความลมเหลวทางวิชาการมาแลว กลุมเพื่อนจะชวยฝกการเขาสังคมและการสรางสัมพันธสวนตัว
มีผลใหนักศึกษาสามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นได ชวยฝกทักษะทางสังคม ชวยเสริมสรางบุคลิกภาพที่มนั่ คง และผลการวิจัย
ของศุภวดี บุญวงค (2539 : 19) ที่ศึกษาเรื่อง การแกไขปญหาการปรับตัวของนิสิตในหอพักดวยการใหถาปรึกษารายกลุม
พบวา กลุมเพื่อนเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญตอการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ซึ่งชวยใหเกิดความรูสึก
อบอุนใจ มีความมั่นคง เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถศึกษาเลาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1. ความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ผูบริหาร อาจารยหรือบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของสามารถใชเปนแนวทางเพื่อพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา โดยเฉพาะในเรื่อง การจัดการกับอารมณและความเครียด การใหกําลังใจตนเอง และการ
ยินดีกับความสําเร็จของตนเอง
2. ผลการวัดปจจัยดานการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม ปจจัยดานสภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน
และเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร พบวา นักศึกษาไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมในระดับดี มีเพียงเรื่องการ
สนับสนุนดานอุปกรณการเรียนที่จําเปนในการเรียนเทานั้นซึ่งควรจะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุง ปจจัยดานสภาพแวดลอม
ดานการเรียนการสอนของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง โดยเรื่องที่นักศึกษาควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการ
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พัฒนาความฉลาดทางอารมณในระดับสูงขึ้น คือ จํานวนนักศึกษาตอหองเรียน ความสวยงามของหองเรียน การมอบหมายงาน
ของอาจารย เทคนิคการสอนของอาจารย ความพรอมของอุปกรณการเรียน ความรักความอบอุนที่นักศึกษาไดรับจากอาจารย
ปจจัยดานเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง โดยเรื่องที่นักศึกษาควรไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในระดับสูงขึ้น คือ ความชอบและความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร ความ
สนุกสนานในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร การเห็นคุณคาและความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร การคนควาหาความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร โดยสิ่งเหลานี้ที่ไดกลาวมาถือเปนหนาที/่ ภารกิจหลักของผูบริหาร คณาอาจารย รวมไปถึงบุคลากรที่มี
สวนเกี่ยวของที่จะตองเรงดําเนินการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป
3. ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทีส่ งผลตอความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา ไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอมดาน
การเรียนการสอน และเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร ดังนั้นผูบริหาร อาจารยหรือบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของทุกคนทุกฝายจึง
ควรใหการตระหนัก เห็นความสําคัญของการพัฒนาปจจัยเหลานี้ใหดีอยางตอเนื่องอยูเสมอเพื่อใหเกิดผลดีตอความฉลาดทาง
อารมณของนักศึกษา
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่สงผลกับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยหรือ
แตละคณะ เชน อุปนิสัย กลุมเพื่อน ที่อยูอาศัย รูปแบบการเรียนเพื่อจะไดขอมูลสําหรับวางแผน ปรับปรุงการดําเนินงานดาน
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. การวัดปจจัยที่เกี่ยวของกับเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรของนักศึกษา ควรมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่
หลากหลาย เชน การสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรม และการสนทนากลุม เพื่อใหไดขอคนพบเชิงลึก
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การคนหาปจจัยที่มีผลตอการเลือกผูสอนในระบบการลงทะเบียนเรียนแบบอิสระ
โดยวิธีตนไมการตัดสินใจดวยโปรแกรมซีไฟฟ
สุวิมล คุปติวุฒิ
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการคนหาปจจัยที่มีผลตอการเลือกผูสอนในการเลือกเรียนรายวิชาหนึ่ง ในระบบการลงทะเบียนเรียน
แบบอิสระ โดยใชวิธีตนไมการตัดสินใจดวยโปรแกรมซีไฟฟ โดยใชการตั้งคาโดยปริยายและโดยใชการตั้งคาบูส ผลที่ไดจากการ
วิจัยนี้ไดตนไมการตัดสินใจจํานวนสองตน ตนไมตนที่หนึ่งแสดงปจจัยเดียวที่มีผลตอการเลือกผูสอน คือความสามารถในการ
ถายทอดความรูของผูสอนสวนตนไมตนทีส่ องไดแสดงสองปจจัย โดยปจจัยแรกคือการเลือกผูสอนตามแผนที่จัดไวใหและปจจัย
ที่สองคือความสามารถในการถายทอดความรู
คําสําคัญ:ปจจัยทีเ่ กี่ยวของการเลือกผูสอนการลงทะเบียนเรียนแบบอิสระซีไฟฟ ความสามารถในการถายทอดความรู
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Finding Related Factors to Selecting Instructor in Free Enrollment System
by Using See5
SuwimonKooptiwoot
Department of Applied Science, Faculty of Science and Technology,SuanSunandhaRajabhat University
suwimonktw@yahoo.com

Abstract
This research is finding the related factors to selecting the instructor in free enrollment system by
using See5 with default settings and boost settings. The results got in two trees; the first one shows only
one attribute which is instructor’s teachingskills; the second one shows two attributes which are following
blocked plan andinstructor’s teaching skills.
Keywords:Related Factors, Selecting Instructor, Free Enrollment System, See5, Teaching skills
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บทนํา
สาขาวิชาหนึ่ง ในสถาบันอุด มศึกษาแหง หนึ่งในประเทศไทย - ไมเป ดเผยชื่อสถาบันการศึกษา เพราะการวิ จัยนี้ไ ม
ตองการใหสงผลกระทบใดๆตอสถาบันการศึกษาที่เปนกรณีศึกษา- มีการจัดการเรียนการสอนมาเปนเวลายาวนาน การจัดการ
เรียนการสอนตามปกตินั้น มีการจัดเตรียมแผนการสอนของภาคการศึกษาตอไปใหมทุกภาคการศึกษา โดยไมมีการกําหนดวา
ผูสอนใดเปนผูสอนประจํารายวิชาใด หรือกลุมเรียนใด ผูสอนสามารถเลือกสอนรายวิชาใหมได เลือกจํานวนกลุมเรียนที่จะ
รับผิดชอบสอนใหมได ตามแตจะตกลงกันกับผูมีอํานาจหนาที่ในการจัดตารางสอน
ในภาคการศึกษาหนึ่งที่เปดใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดอย างอิสระ โดยสามารถเลือกรายวิชาที่ตองการ
เรียนได เลือกกลุมเรียนที่มีผูสอนที่ตองการไดมีเหตุการณที่เกิดขึ้นคือ รายวิชาหนึ่ง ที่เปนกรณีศึกษานี้ ไดจัดแผนวา มีการเปด
สอน 3 กลุมเรียน และมีผูสอน 2 ราย คือผูสอนที่ 1 รับผิดชอบสอน 2 กลุมเรียน และผูสอนที่ 2 รับผิดชอบสอน 1 กลุมเรียน
ระหวางการเปดใหมีการลงทะเบียนเรียน พบวานักศึกษากลุมเปาหมายที่จัดไวตามแผนนั้น ไมสามารถลงทะเบียนเรียนในกลุม
เรียนตามแผนได เนื่องจากมีนักศึกษาที่ไมไดอยูในแผนมาลงเรียนสมทบ ทําใหนักศึกษาบางรายที่ไมสามารถเลือกลงทะเบียน
เรียนตามแผนได จําเปนตองเปลี่ยนไปเลือกลงเรียนวิชาอื่นแทน จากการสํารวจเบื้องตนพบวา นักศึกษาที่มาลงสมทบเพิ่มเติม
ที่ไมไดลงตามแผนนั้น ตองการลงเรียนเพียงเพราะตองการเลือกเรียนกับผูสอนที่ 1 และไมยอมลงเรียนตามแผนที่จัดไว เพราะ
ไมตองการเรียนกับผูสอนที่จัดไวตามแผน ที่นาสนใจ คือ จํานวนนักศึกษาที่ลงเรียนสมทบกลุมนี้มีจํานวนมากถึง 76 ราย จาก
การสํารวจเพิ่มเติมเพื่อหาเหตุผลวาทําไมนักศึกษาจึงไมเลือกลงเรียนวิชาอื่น ที่สามารถเรียนแทนวิชาที่ไมตองการไดเชนกัน
คําตอบที่ไดคือไมตองการเรียนกับผูสอนนั้น เมื่อถามถึงเหตุผลวาทําไมไมเลือกลงเรียนรายวิชาเดียวกันนี้กับกลุมเรียนที่มีผูสอน
ที่ 2 เปนผูสอนซึง่ สามารถลงเรียนได ก็ไดคําตอบวาไมตองการเรียนกับผูสอนที่ 2 ทําใหจําเปนตองเปดกลุมเรียนเพิ่มจากแผน
สําหรับนักศึกษาสมทบเหลานี้ ซึ่งเกิดปญหาตามมาคือ เมื่อเพิ่มกลุมเรียนขึ้นมา โดยใหผูสอนที่ 1 เปนผูสอนตามที่นักศึกษาได
เลือกไว จําเปนตองเพิ่มวันเวลาเรียนอีก ทําใหเกิดปญหาการจัดวันเวลาเรียนใหมใหนักศึกษาสามารถเรียนไดโดยไมชนกับวัน
เวลาเรียนในรายวิชาอื่นที่ไดลงทะเบียนเรียนไวแลว
เหตุการณดังกลาว ทําใหเกิดความสนใจวา ปจจัยอะไรที่ทําใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนกับผูสอนที่ 1 หรือผูสอน
ที่ 2 ในรายวิชานี้ ทั้งๆ ที่รายวิชานีเ้ ปนวิชาเลือกเสรี และเริ่มเปดสอนเปนครั้งแรกของการเปดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ดังนั้น ประสบการณการเรียนการสอนรายวิชานี้ จึงไมมีสวนเกี่ยวของกับการเลือกลงทะเบียนเรียนวิชานี้ของนักศึกษาแนนอน
สิ่งที่ไดจากการวิจัยนีจ้ ะสามารถใชเปนขอมูลเพื่อการกําหนดแนวทางแกไข ปองกัน และ/หรือเตรียมรับมือสถานการณเชนนี้ ที่
อาจเกิดขึ้นอีกไดในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อคนหาปจจัยที่เกี่ยวของตอการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกลงทะเบียนเรียนกับผูสอนแตละรายในรายวิชา
ดังกลาวโดยใชวิธีตนไมการตัดสินใจดวยโปรแกรมซีไฟฟ
ระเบียบวิธีวิจัย
ขั้นตอนวิธีวิจัยเปนดังนี้คือ
1. เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการสอบถามนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวกับผูสอนที่ 1 และผูสอนที่ 2
โดยขอมูลที่เก็บคือ 1) ผูสอนรายใดที่นักศึกษาเลือกลงทะเบี ยนเรียนดวย 2) นักศึกษาเคยเรียนกับผูสอนที่เลือกนั้นมากอน
หรือไม 3) ถาเคยเรียนดวย นักศึกษาสามารถเขาใจสิ่งที่ผูสอนนั้นสอนไดเปนอยางดีหรือไม และ 4) ผูสอนนั้นใหเกรดเหมาะสม
หรือไม 5) การเลือกลงทะเบียนกับผูสอนที่เลือกนั้นเปนการเลือกตามกลุมเรียนที่จัดไวใหตามแผนหรือไม โดยคําตอบที่เปนไป
ไดของแตละคําถามเปนดังนี้คือ
1) ผูสอนรายใดทีน่ ักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนดวย : ผูสอนที่ 1 หรือผูสอนที่ 2
2) เคยเรียนกับผูสอนที่เลือกนั้นมากอนหรือไม : เคย หรือไมเคย
3) ถาเคยเรียนดวยนักศึกษาสามารถเขาใจสิ่งที่ผู สอนนั้นสอนไดเปนอยางดีหรือไม :ใช หรือไม ใชถาไมเคย
เรียนดวย จะไมมีคําตอบในขอนี้
4) ถาเคยเรียนดวยผูสอนนั้นใหเกรดเหมาะสมหรือไม :ใช หรือไมใชถาไมเคยเรียนดวย จะไมมีคําตอบในขอนี้
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5) การเลือกลงทะเบียนเรียนกับผูสอนที่เลือกนั้นเปนการเลือกตามกลุมเรียนที่จัดไวใหตามแผนหรือไม: ใช
หรือไมใช
2. แปลงขอมูลที่เก็บได ใหอยูในรูปที่สามารถนําไปประมวลผลโดยวิธีตนไมการตัดสินใจดวยโปรแกรมซีไฟฟได โดยการ
แปลงขอมูลทําดังตอไปนี้คือ
- “ผูสอนที่ 1” เปลี่ยนใหเปน “1”
- “ผูสอนที่ 2” เปลี่ยนใหเปน “2”
- “เคย” หรือ “ใช” เปลี่ยนใหเปน “y”
- “ไมเคย” หรือ “ไมใช” เปลี่ยนใหเปน “n”
- “ไมมีขอมูล” หรือ “ไมทราบ”เปลี่ยนใหเปน “none”
จากนั้นทําการเลือกแอททริบิวทผูสอนทีน่ ักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนดวยเปนแอททริบิวทเปาหมายแลว
จึงทําการจัดรูปแบบแฟมขอมูล ใหอยูในรูปแบบของขอมูลเขาสําหรับการประมวลผลดวยโปรแกรมซีไฟฟ
3. ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมซีไฟฟโดยใชการตั้งคา 2 แบบ ไดแก การตั้งคาโดยปริยาย และการตั้งคาบูส
4. แปลผลที่ไดใหอยูในรูปแบบที่สามารถเขาใจไดงาย
5. สรุปผล
ผลการวิจัย
จากการประมวลผลดวยโปรแกรมซีไฟฟ จากการใชคาโดยปริยาย ไดผลดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1ภาพผลที่ไดจากการประมวลผลดวยโปรแกรมซีไฟฟโดยใชการตั้งคาโดยปริยาย
แปลผลที่ไดใหอยูในรูปของตนไมการตัดสินใจ ไดดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ภาพตนไมการตัดสินใจจากการใชคาโดยปริยาย
จากภาพตนไมการตัดสินใจที่ไดดังภาพที่ 2 สามารถแปลงใหอยูในรูปของกฎไดดังนี้คือ
กฎขอ 1: ถาหากสอนไมเขาใจ แลวจะเลือกผูสอนที่ 2
กฎขอ 2: ถาสอนเขาใจหรือไมนั้นไมทราบ แลวจะเลือกผูสอนที่ 1
กฎขอ 3: ถาหากสอนเขาใจ แลวจะเลือกผูสอนที่ 1
จากกฎทั้งสามขอที่ไดจากตนไมตัดสินใจ จะไดวา หากการสอนนั้นทําใหนักศึกษาไมเขาใจ นักศึกษาจะเลือกผูสอนที่ 2
แตถาหากไมทราบวาการสอนนั้นจะทําใหเขาใจหรือไม หรือการสอนนั้นทําให นักศึกษาเขาใจได นักศึกษาจะเลือกผูสอนที่ 1
ผลที่ไดจากการประมวลผลนี้ มีอัตราความผิดพลาดที่ 9.2 % ดังปรากฏในภาพที่ 1 ซึ่งถือวายอมรับได
ตอมาเปนผลจากการประมวลผลแบบการใชบูสดวย โดยการตั้งคาบูส แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการตั้งคาบูส
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ผลที่ไดจากการประมวลผลโดยการตั้งคาบูสดวย ไดผลดังแสดงในภาพที่ 4และภาพที่ 5

ภาพที่ 4 ภาพแสดงผลที่ไดจากการตั้งคาบูส – สวนที1่

ภาพที่ 5 ภาพแสดงผลที่ไดจากการตั้งคาบูส – สวนที2่
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แปลผลที่ไดใหอยูในรูปของตนไมการตัดสินใจทําใหไดตนไมการตัดสินใจทั้งหมด 4 ตน โดยตนไมการตัดสินใจ 2 ตนที่
ไดนั้นเหมือนกับตนไมการตัดสินใจที่แสดงในภาพที่ 2 และตนไมการตัดสินใจอีก 2 ตนที่ไดนั้นเหมือนกับที่แสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ภาพแสดงตนไมการตัดสินใจที่ไดจากการตั้งคาบูส
จากภาพที่ 6 สามารถแปลงใหอยูในรูปของกฎไดดังนี้คือ
กฎขอ 1 : ถาไมไดเปนการเลือกผูสอนตามแผนที่จัดไวให แลวจะเลือกผูสอนที่ 1
กฎขอ 2 : ถาเปนการเลือกผูสอนตามแผนที่จัดไวให และไมทราบวาผูสอนนั้นจะสอนใหเขาใจไดหรือไมนั้น แลวจะ
เลือกผูสอนที่ 1
กฎขอ 3 : ถาเปนการเลือกผูสอนตามแผนที่จัดไวให และผูสอนนั้นสอนเขาใจ แลวจะเลือกผูสอนที่ 2
กฎขอ 4: ถาเปนการเลือกผูสอนตามแผนที่จัดไวให และผูสอนนั้นสอนไมเขาใจ แลวจะเลือกผูสอนที่ 2
จากกฎขอที่ 3 และกฎขอที่ 4 นั้น รวมกันไดเปน ถาเปนการเลือกผูส อนตามแผนที่จัดไวให และไมวาผูสอนนั้นสอนได
เขาใจหรือไมก็ตาม จะเลือกผูสอนที่ 2
ผลที่ไดจากกฏขอ 2 กฏขอ 3 และกฏขอ 4 นั้น แสดงถึงการเลือกลงทะเบียนเรียนตามแผนที่จัดไวใหเทานั้น จากกฏ
ขอที่ 2 พบวากลุมเรียนที่มีผูสอนที่ 1 เปนผูสอนตามแผนการเรียนนั้น ไมเคยเรียนกั บผูสอนที่ 1 มากอน จึ งยังไม ทราบว า
ผูสอนที่ 1 จะสามารถสอนใหเขาใจไดหรือไม สวนกฏขอที่ 3 และกฏขอที่ 4 เปนกลุมที่มีผูสอนที่ 2 เปนผูสอนตามแผนการ
เรียนที่จัดให เปนกลุมที่เคยเรียนกับผูสอนที่ 2 ในรายวิชาอื่นมากอนแลว และนักศึกษาไมสนใจวาผูสอนที่ 2 นั้น สอนใหเขาใจ
ไดหรือไม
จากกฎที่ไดทั้ง 4 ขอนี้ สามารถสรุปรวมกันไดวา หากนักศึกษาไมไดเลือกลงทะเบียนเรียนกับผูสอนตามแผนที่ไดจัดไว
ใหในแผนการเรียนนั้น นักศึกษาจะเลือกเรียนกับผูสอนที่ 1 แตถาหากนักศึกษาเลือกเรียนตามแผนที่ไดจัดไวให และนักศึกษา
ไมทราบวาผูสอนสามารถสอนใหเขาใจไดหรือไมนั้น นักศึกษาก็จะเลือกเรียนกับผูสอนที่ 1 แตถาหากนักศึกษาเลือกเรียนตาม
แผนที่ไดจัดไวให และนักศึกษาทราบวาการสอนของผูสอนนั้นไมวาจะทําใหนักศึกษาเขาใจหรือไมเขาใจก็ตาม นักศึกษาก็จะ
เลือกเรียนกับผูสอนที่ 2
เปรียบเทียบผลที่ไดจากการใชคาโดยปริยายและการตั้งคาบูสดวย พบวา
1. การใชคาโดยปริยาย จะไดตนไมตัดสินใจเพียงตนเดียว สวนการตั้งคาบูสดวยจะไดตนไมตัดสินใจที่แตกตางกัน
จํานวน 2 ตน มีตนหนึ่งเหมือนกับตนที่ไดจากการใชคาโดยปริยาย
2. ตนไมตัดสินใจที่ไดจากการใชคาโดยปริยาย มีขนาดเล็กกวาหรือเทากับตนไมตัดสินใจที่ไดจากการตั้งคาบูส
สรุปและอภิปรายผล
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกผูสอนในรายวิชาดังกลาวไดผลเปนสองสวนผลสวนที่หนึ่งไดจาก
การใชคาโดยปริยายคือถาดูที่ความสามารถของผูสอนในการถายทอดความรู เพียงประเด็นเดียวเทานั้น จะไดวาหากนักศึกษา
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ทราบวาผูสอนนั้นสามารถสอนแลวทําใหนักศึกษาเขาใจได หรือหากนักศึกษายังไมทราบเพราะไมเคยเรียนดวยมากอนเลยนั้น
นักศึกษาจะเลือกผูสอนที่ 1 แตหากนักศึกษาทราบวาผูสอนนั้นไมสามารถทําใหนักศึกษาเขาใจได นักศึกษาจะเลือกเรียนกับ
ผูสอนที่ 2ผลสวนที่สองไดจากการตั้งคาบูสดวยคือ ถาเปนการเลือกเรียนเองที่ไมเปนไปตามแผนที่จัดไวใหแลวนั้น นักศึกษา
จะเลือกเรียนกับผูสอนที่ 1 เทานั้น แตถาเปนการเลือกลงทะเบียนเรียนตามแผนที่จัดไวนั้น กลุมที่ไมทราบวาผูสอนจะสอน
เขาใจหรือไม จะเลือกผูสอนที่ 1 สวนกลุมที่ทราบวาผูสอนนั้นสอนไดเขาใจ และกลุมที่ทราบวาผูสอนนั้นสอนไดไมเขาใจ จะ
เลือกผูสอนที่ 2
ประเด็นที่แปลกและนาสนใจมากคือ สําหรับนักศึกษาที่ไมสามารถเขาใจสิ่งที่ผูสอนที่ 2 ทําการสอนได แตนักศึกษา
ยังคงเลือกเรียนกับผูสอนที่ 2 ทําใหเกิดคําถามวา ทําไมจึงเลือกผูสอนที่ 2 ทั้งๆ ที่เลือกเรียนไป ก็ไมเขาใจบทเรียนแมวาจะเปน
การเลือกเรียนตามแผนที่จัดไวจึงคิดวานาจะมีปจจัยอื่นอีกที่มีผลตอการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกผูสอน อยางไรก็ตาม
ผลที่ไดจากวิธีนี้ มีคาความผิดพลาดที่ 9.2 % และ 15.1 % ซึ่งถือวาความผิดพลาดของผลที่ไดนั้นอยูในระดับต่ํา ผลจึงเปนที่
ยอมรับได
ขอเสนอแนะ
ประเด็นที่นาสนใจคือ การที่นักศึกษากลุมหนึ่งตัดสินใจเลือกเรียนกับผูสอน ทั้งๆที่ทราบวาการสอนของผูสอนนั้นจะ
ไมสามารถทําใหเขาเขาใจได แสดงวานาจะมีปจจัยอื่นอีกที่เปนปจจัยสําคัญที่มีผลทําใหนักศึกษาตัดสินใจเลือกผูสอน ดังนั้น
การวิจัยตอไปควรจะเก็บขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่คิดวานาจะเปนสวนสําคัญทีเ่ กี่ยวของกับปรากฏการณนดี้ วย
เอกสารอางอิง
J.R. QUINLAN. (1986). Induction of Decision Trees. Machine Learning, 1986(1), 81-106.
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แนวทางการลดปญหาการทิ้งขยะไมถูกที่
สุวิมล คุปติวุฒิ และชัยศรี ธาราสวัสดิพ์ ิพัฒน
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
email: suwimonktw@yahoo.com

บทคัดยอ
บทความนี้ นําเสนอแนวทางการลดปญหาการทิ้งขยะไมถูกที่ โดยกําหนดแนวทางการแกปญ หาที่ส าเหตุโดยตรง
วิธีการทํา คือ หาสาเหตุจากการสํารวจ สังเกต และสอบถาม พฤติกรรมการทิ้งขยะ วาการทิ้งขยะไมถูกที่นั้นมาจากสาเหตุใด
พบวา เกิดจากความไมรูเกี่ยวกับการแยกขยะ และประเภทถังขยะ รวมถึงจํานวนถังขยะที่มีแตกตางกันไปในแตละสถานที่
แนวทางแกปญหาที่เสนออยางเปนระบบคือเริ่มจากการกําหนดประเภทขยะในแตละพื้นที่ จากการระดมความคิดของคนใน
ชุมชนในการจัดการกับขยะในชุมชน 3 สวนคือ การนําขยะกลับมาใชใหม การนําขยะไปแปรรูปเพื่อนํากลับมาใชใหมหรือเพื่อ
ขาย และการกําจัดทําลาย โดยการจําแนกประเภทขยะนั้นเนนที่การนํากลับมาใชใหม และการแปรรูป ซึ่งในแตละทองถิ่นมี
ความแตกตางกัน จะไดลักษณะของขยะแตละประเภท จึงทําใหไดจํานวนประเภทถังขยะเพื่อใสขยะแตละประเภทที่จําแนกได
ทําใหไดจํานวนถังขยะทั้งหมด จากนั้นใหคนในชุมชนรวมกันกําหนดสถานที่จัดวางถังขยะทุกประเภท พรอมทั้งประชาสัมพันธ
ใหคนในชุมชนทุกคนทราบ เพื่อการนําขยะแตละประเภทไปทิ้งถูกที่ เพื่อการนําขยะกลับไปใชใหม และเพื่อการแปรรูปเพื่อนํา
กลับไปใชใหมและ/หรือเพื่อขาย เพิ่มรายไดเขาสูชุมชนตอไป
คําสําคัญ: การทิ้งขยะไมถูกที่ การนําขยะกลับมาใชใหม การแปรรูปขยะเพื่อนํากลับมาใชใหม
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Guideline for Reducing Putting Garbage into Wrong Bins
Suwimon Kooptiwoot and Chaisri Tharasawatpipat
Department of Applied Science, Faculty of Science and Technology, SuanSunandhaRajabhat University
email: suwimonktw@yahoo.com

Abstract
This research proposed guideline for reducing putting garbage into the wrong bin(s) by fixing the
cause(s) of the problem. First step is finding out the cause(s) of the problem by exploring, observing and
interviewing the human behavior in garbage disposal. The causes found are misunderstanding the types of
garbage, the types of the bin(s) and the difference in the number and the types of garbage bin(s) in
different places. Guideline process proposed is starting from defining the types of garbage in each
community into three main parts: garbage for being reused, garbage for being modified for being reused
and/or sale and garbage for being destroyed. This research focuses only on the first two parts which can
decrease household cost and increase household income and can reduce putting garbage into the wrong
bin(s). The next step is defining the type of the bin(s) for each garbage type. After that is defining the
number of the bins, and then the community select the places for all bins and distribute all information
to everyone in the community. From this point the people in the community could understand the
definition of all types of the garbage and the bins and the places of the bins correctly, so they could put
the garbage into the right bin. Moreover,everyone in the community who want to use the garbage in the
bin(s) can take it for free to decrease household cost; anyone in the community modify the garbage for
being reused and/or for sale could increase household income.
Keywords:Putting garbage, Wrong bin(s), Reusing garbage, Modifying garbage
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บทนํา
ปจจุบัน มีขยะเกิดขึ้นมากมาย ตามที่ขาวประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559)ที่ รองศาสตราจารย ชัยศรี ธาราสวัสดิ์
พิพัฒน ไดรับเชิญไปเปนวิทยากรในฐานะผูเชี่ยวชาญ การจัดการขยะชุมชนในภาพรวมของประเทศไทย กลาววา“สถานการณ
ขยะชุมชนในประเทศไทย ในปจจุบันพบวา ปริมาณขยะชุมชน มีมากกวา 26.19 ลานตันตอวัน…มีกองขยะที่ไมถูกตองตาม
หลักวิชาการ กําลังกอใหเกิดปญหาที่มีผลกระทบในวงกวาง…”นอกจากนี้มีการเกิดไฟไหมกองขยะมากมายหลายแหง เชน ที่
บอขยะแบบฝงกลบอยูที่บริเวณบานทด หมู 5 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี บนเนื้อที่จํานวนกวา 20 ไร
(ไทยรัฐออนไลน, 2559)ดังภาพที่ 1 ที่กอใหเกิดความเสียหายมากมาย ทั้งมลพิษทางอากาศ จากกลิ่นเหม็นในกองขยะ ทั้งจาก
ควันไฟจากไฟไหมกองขยะ ทั้งจากควันพิษที่เกิดจากการเผาไหมขยะมีพิษ หรือขยะบางประเภทที่เมื่อถูกเผาไหมแลวกอใหเกิด
สารพิษในบรรยากาศ (เตือนเผา′โฟม-พลาสติก′อันตรายรับกาซพิษ′สไตรีน-ไดออกซิน′, 2558) “ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิ น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววาสารพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะประเภทแกวโฟมหรือถวยโฟมโฟมกันกระแทก
กลองโฟมบรรจุอาหารจะทําใหเ กิด การปล อยก าซสไตรีน (Styrene) สามารถถู กดูด ซึม ผานผิวหนัง และปอดไดหากไดรั บ
สารสไตรีนในระดับที่สูงจะทําอันตรายตอตาและถาไดรับสไตรีนในระยะยาวจะมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําใหปวดหัว
ออนเพลีย ออนแอและเกิดภาวะซึมเศราสวนการเผาไหมพลาสติกประเภทพีวีซีทําใหเกิด การปลอยกาซไดออกซินเปนสารพิษ
ตอระบบตางๆ ในรางกายของคน เปนสารกอมะเร็ง และรบกวนการทํางานของระบบฮอรโมนสามารถสะสมในรางกายและ
ถายทอดจากแมไปสูลูกไดผานทางรก ทางดาน ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค อธิบดีกรมอนามัย กลาววา การเผาขยะและ
พลาสติกในบริเวณบาน เปนวิธีที่งายแตเปนวิธีที่ไมไดคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพมวลสารที่เกิดขึ้นจากการ
เผาสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเปนโรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ เชน โรคหอบหืดและเปนสาเหตุของการเกิดผื่น มี
อาการคลื่นไส ปวดหัว ทําลายระบบประสาท ตับ ไต ระบบสืบพันธุ”นอกจากนี้ การเกิดไฟไหมกองขยะในหนาแลง ซึ่งอยูใน
สภาวะขาดแคลนน้ํากินน้ําใช จําเปนตองประหยัดน้ําที่ปรากฏเปนขาวทั่วไปเปนประจําทุกป ทําใหตองสูญเสียน้ําเพื่อนํามาใช
ในการดับเพลิงกองขยะ ซึ่งใชน้ําจํานวนมาก เพื่อปองกันไฟไมใหลุกลามเขาบานเรือนที่อยูอาศัย เปนการซ้ําเติมสภาวะการขาด
แคลนน้ํามากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 1 ภาพไฟไหมที่บอขยะแบบฝงกลบอยูที่บริเวณบานทด หมู 5 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน 21 เม.ย. 2559
(ไทยรัฐออนไลน, 2559)
การทิ้งขยะไมถูกที่นั้นกอใหเกิดปญหาเปนอยางมากที่สงผลกระทบตอชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกโดยรวม
ปจจุบันมีความพยายามในการรณรงคการทิ้งขยะใหถูกที่ ถูกเวลาตามที่เห็นในโฆษณาโทรทัศน ตามปายประกาศตางๆ ทั้ง
หางสรรพสินคา ทองถนน ตามที่ตางๆ ก็มีการตั้งถังขยะไวหลากหลายรูปแบบ เชน แบบถังขยะใบเดียว และ/หรือถังขยะหลาย
ใบ ที่มีสีและ/หรือลักษณะแตกตางกันไป เชน สีสมสีเหลืองสีน้ําเงินสีเขียว สีเงิน สีขาวหรือเปนถุงพลาสติกใสขนาดใหญ บางก็
มีตัวอักษรเขียนกํากับที่ขางถังบาง บนฝาถังบางหรือเปนรูปภาพบาง แตกตางกันไป เพื่อใหคนทิ้งขยะสามารถทิ้งขยะในถังช
ยะแยกประเภทไดถูกตองแตยังพบวามีการทิ้งขยะไมถูกประเภทชองถังขยะอยูมากในปจจุบัน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อหาแนวทางในการลดปญหาการทิ้งขยะไมถูกที่
ระเบียบวิธีวิจัย
ขั้นตอนการทําวิจัยเปนดังนี้คือ
1. เก็บขอมูล จากการสังเกต สอบถาม สํารวจ พฤติกรรมการทิ้งขยะของคนทั่วไป
2. วิเคราะหหาสาเหตุของการทิ้งขยะไมถูกที่
3. คนหาและรวบรวมแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหาที่สาเหตุของการทิ้งขยะไมถูกที่
4. สรุปผล
ผลการวิจัย
จากการเก็บ ขอมูล โดยการสัง เกต สอบถาม สํารวจพฤติ กรรมการทิ้ง ขยะพบว า คนทั่วไปมี พฤติกรรมการทิ้ง ขยะ
ดังนี้คือ หากมีถังขยะใหทิ้งเพียงใบเดียว จะทิ้งขยะลงถังใบนั้นเลยเปนสวนใหญ พบนอยมากที่ไมยอมทิ้งขยะลงถังขยะ กรณีที่
มีถังขยะ2 ใบ คนสวนใหญจะดูวาถังขยะทั้ง 2 ใบนั้น สําหรับใสขยะประเภทใดบาง โดยดูจากขอความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู
บนถังขยะ หรือสถานที่ใกลเคียง เชนตัวถัง หรือ ดานบนของถังขยะ แลวเลือกขยะทิ้งลงถังใหถูกตองตามประเภทของถังขยะ
ตามที่ตนเองเขาใจ จากสิ่งที่ปรากฏที่พบเห็น เชน ถังขยะ 2 ใบ โดย 1 ใบ เปนสีแดง อีก 1 ใบเปนสีดํา โดยที่ถังขยะสีดําที่มีรูป
กางปลาอยูบนฝาถัง ทําใหเขาใจวาเปนถังใสเศษอาหาร สวนอีกใบนั้นเปนสีแดงและมีรูปกะโหลกไขวอยูบนฝาถังทําใหเขาใจวา
สําหรับใสขยะอันตราย ขยะใดที่เปนเศษอาหารก็ทิ้งลงถังที่มีรูปกางปลานั้นทั้งหมด ไมวาจะเปนกลองโฟมใสอาหาร ถวยน้ํา
ถุงพลาสติกใสอาหาร สวนขยะที่เปนพวกสําลี ผาปดแผลก็ทิ้งลงถังรูปกะโหลกไขว เพราะเขาใจวาเปนขยะที่อาจมีเชื้อโรค ซึ่ง
อาจเปนอันตราย
กรณีที่มีถังขยะ 3 ใบ มีบางกรณีที่ถังขยะ2 ใบ เหมือนกับ ถัง 2 ใบ ที่กลาวแลวขางตนสวนถังอีก 1 ใบ เพิ่มขึ้นมาโดย
มีการบอกกล าววา เปนถั งใสข วดน้ําพลาสติ กเทานั้นโดยเฉพาะ พบวาการทิ้งขยะก็เป นเหมื อนทิ้ง ลงถัง 2 ใบขางต นสวนที่
แตกตางกันคือ หากขยะเปนขวดน้ําพลาสติกก็ทิ้งลงในถังที่บอกวาสําหรับใสขวดพลาสติก
ถัง 3 ใบ ที่พบ บางครั้งเปนถังขยะที่เขียนวา recycle1 ใบ เปนถังขยะที่เขียนวาขยะเปยก 1 ใบ และถังขยะที่เขียนวา
ขยะแหง อีก 1 ใบ การทิ้งขยะก็จะเปนไปตามที่เขียนบอกขางตัวถังขยะ หากขยะเปยกน้ํา เป อนอาหาร ทั้งภาชนะที่ใส เชน
ถวยพลาสติก กลองโฟม จานโฟม ถุงพลาสติกที่เปยกน้ํา เปอนอาหาร ทิ้งในถังขยะเปยกทั้งหมด สวนขยะอื่นที่แหง เชนเศษ
กระดาษ โฟมแหง กลองกระดาษ ถุงพลาสติกที่แหง ทิ้งลงถังขยะแหง สวนขวดน้ําพลาสติกทิ้งลงถัง recycle
ถัง 3 ใบ ที่พบ บางครั้งเปน ถังขยะที่เขียนวา recycle1 ใบ ถังขยะที่เขียนวาขยะทั่วไป 1 ใบ และถังขยะที่เขียนวา
ขยะอันตรายอีก 1 ใบ การทิ้งขยะก็จะเปนไปตามที่เขียนบอกขางตัวถังขยะเชนกัน ขยะที่คิดวาเปนอันตราย ก็จะถูกทิ้งลงถัง
ขยะอั นตราย เชนเศษแกวแตก สํ าลีป ด แผล พลาสเตอร ปด แผล ขวดน้ํ ายาต างๆ ส วนขยะพวกขวดน้ํ าพลาสติ กทิ้ ง ลงถั ง
recycle สวนที่เหลือนอกนั้น ไมวาจะเปนกลองโฟม เศษอาหาร กระดาษ ถวยน้ําพลาสติก ทิ้งลงถังขยะทั่วไป
ถัง 4 ใบ ที่พบ เปนถังขยะที่เขียนวาขยะเปยก1 ใบ ถังขยะที่เขียนวาขยะแหง 1 ใบ ถังขยะที่เขียนวาขยะ recycle 1
ใบ และถังขยะที่เขียนวาขยะอันตรายอีก 1 ใบ ไมวาจะเปนสิ่งใด หากเปยกหรือเปอน จะถูกทิ้งลงขยะเปยก แตหากเปนสิ่งที่
แหง ไมเปยก จะถูกทิ้งลงขยะแหง หากเปนขวดน้ํา ก็จะถูกทิ้งลงถัง recycle หากเปนสิ่งที่คิดวานาจะเปนอันตราย ก็จะถูกทิ้ง
ลงถังขยะอันตราย เชน วัสดุแตกหักที่มีความคม เชน เศษแกวแตก เข็มฉีดยา ใบมีดหัก ผาปดแผล สําลีเช็ดแผล เปนตน
ถัง 4 ใบ ที่พบอีกกรณี เปนถังขยะที่เขียนวาพลาสติก1 ใบ ถังขยะที่เขียนวาแกว 1 ใบ ถังขยะที่เขียนวากระดาษ 1
ใบ และถังขยะที่เขียนวาโลหะอีก 1 ใบ การทิ้งขยะเปนดังนี้คือ ทุกสิ่งที่คิดวาเปนพลาสติก ไมวาเปยก หรือแหง เชน ถวยใส
น้ําที่เปนพลาสติก ที่มีน้ําแข็งเหลือกนถวย ขวดน้ําที่เปนพลาสติกทุกประเภท ถุงพลาสติก พลาสติกหอขนม หออาหารตางๆ
ขวดแชมพู หลอดดูดน้ํา ขวดยาที่เปนพลาสติก ขวดแชมพูที่เปนพลาสติก ขวดครีมอาบน้ําที่เปนพลาสติก ขวดน้ํายาลางหองน้ํา
ขวดน้ํายาซักผา ถุงน้ํายาซักผา ถุงใสน้ํายาตางๆ ทิ้งลงถังขยะที่เขียนวาพลาสติกทั้งหมด สวนขยะที่เปนกระดาษ เชนกระดาษ
หอขนม ตั๋วรถเมล เศษกระดาษ กลองกระดาษ กระดาษทิชชู กลองนม กลองน้ําผลไม ทิ้งลงถังที่เขียนว าขยะกระดาษ สวน
ขยะที่คิดวาเปนแกว เชน ขวดแกว ขวดน้ําที่มีลักษณะคลายแกว ขวดยาที่มีลักษณะคลายแกว หรือที่เปนแกวสีชาวเศษแกว
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แตก ถูกทิ้งลงถังที่เขียนวา “แกว” สวนขยะอื่นที่มีสวนประกอบที่คลายกับโลหะหรือเปนโลหะจริงๆ ตัวอยางเชน กระปองนม
สด กระปองน้ําอัดลม กระปองเบียร เศษเหล็ก ตะปู เข็ม ถูกทิ้งลงถังขยะที่เขียนวาโลหะ
ถัง 6 ใบ ที่พบเปนถังขยะที่เขียนวาพลาสติก1 ใบ ถังขยะที่เขียนวาแกว1 ใบ ถังขยะที่เขียนวากระดาษ1 ใบ ถัง
ขยะที่เขียนวาโลหะ1 ใบ ถังขยะที่เขียนวาขยะเปยก 1 ใบ และถังขยะที่เขียนวาขยะอันตรายอีก 1 ใบ พบวาการทิ้งขยะคลาย
กับกรณีมีถังขยะ 4 ใบ ขางตน ตางกันที่ ขยะใดที่คิดวานาจะเปนอันตราย เชนเศษแกวแตก หรือ เข็มฉีดยา ตะปู ใบมีด ยา
หมดอายุถูกเปลี่ยนมาใสถังขยะอันตราย และขยะทุกชนิดที่เปยกน้ํา หรือเปอนอาหาร หรือมีเศษอาหาร ถูกทิ้งในถังขยะเปยก
ทั้งหมด
การทิ้งขยะตามถังขยะที่ตั้งอยูตามสถานที่ตาง หากมีการตั้งถังขยะไวหลายใบ มีการแยกประเภทขยะที่ทิ้งอยางชัดเจน
เชน ตามวัด มีถังขยะไวใสเศษอาหารโดยเฉพาะ มีถุงขยะหรือถังขยะแยกไวใสขวดน้ํา ถวยน้ําพลาสติก มีถุงขยะหรือถังขยะ
สําหรับใสกลองโฟม มีถุงขยะหรือถังขยะสําหรับใสเศษใบไมกิ่งไม จากการสังเกต พบวา คนทั่วไปทิ้งขยะ แยกตามประเภท
ขยะ ตามถุงขยะหรือถังขยะที่จัดไวใหแลวอยางถูกตอง การทิ้งขยะไมถูกถุงหรือไมถูกถังแทบไมพบเลย
พบวา คนทั่วไปสวนใหญจะเลือกทิ้งขยะตามที่ถุงขยะหรือถังขยะแยกประเภทตามที่ไดรับการบอกเลา หรือตามที่เห็น
จากตั วอย างขยะที่มี แลวในถัง ขยะอยางถูกต อง แตเ นื่องจากการแยกประเภทถังขยะโดยทั่ วไปนั้ น มี มากมายหลายแบบที่
แตกตางกัน ทําใหการทิ้งขยะนั้น แตกตางกันไปตามประเภทของถุงขยะหรือถังขยะที่มีใหทิ้งในแตละสถานที่ มีเพียงคนสวน
นอยเทานั้น ที่ไมทิ้งขยะลงในถังแยกประเภทที่มีไวให
สวนในกรณีที่ถุงขยะหรือถังขยะนั้นไมมีปายบอกประเภทขยะที่ชัดเจน หรือไมมีการแจงใหทราบถึงประเภทของขยะ
หรือไมมีตัวอยางขยะในถังขยะแยกประเภทเหลานั้น คนสวนใหญทิ้งขยะลงในถังขยะที่มีอยูโดยไมมีการแยกประเภท แตหากมี
ขยะที่อยูในถุงขยะหรือถังขยะนั้นอยูแลว คนสวนใหญจะทิ้งขยะประเภทเดียวกับประเภทขยะที่มีอยูในถังนั้นแลว สวนกรณีที่
ขยะที่มีในถุงขยะหรือถังขยะแตละใบที่วางอยูนั้นมีขยะหลายประเภทปนกัน คนทั่วไปเลือกทิ้งขยะใบที่สะดวกสํ าหรับการทิ้ง
ขยะ
จากการวิเคราะหหาสาเหตุของการทิ้งขยะไมถูกที่ พบวา การทิ้งขยะไมถูกที่เกิดจากสาเหตุตอไปนี้
1.สวนใหญนั้นเกิดจากความไมรู ไมแนใจวาถังขยะแยกประเภทที่มีไวใหนั้น สําหรับขยะใดบาง การทิ้งขยะจึงเปนการ
ทิ้งตามความเขาใจ และการตีความหมายของสิ่งที่พบ เชน ตามปายบอกที่เปนรูปภาพหรือขอความ หรือตัวอยางขยะที่มีผูทิ้งไว
แลวกอนหนา เชน ประเภทขยะrecycle นั้น บางคนเขาใจวาเปนเพียงขวดน้ําพลาสติกใสเทานั้น บางคนเขาใจวาเปนถวยน้ํา
พลาสติกดวย บางคนเขาใจวาเปนถุงพลาสติกดวย บางคนเขาใจวาเปนเศษกระดาษดวย บางคนเขาใจวาเปนเฉพาะกระดาษ
A4 สวยๆ ที่พิมพแลวหนาเดียว บางคนเขาใจวาเปนกระดาษ A4 ที่ใชแลวทั้ง2 หนาก็ได บางคนเขาใจวาเปนกระดาษอะไรก็ได
ทุกชนิด เชนกระดาษหนังสือพิมพ สมุด หนังสือ กลองกระดาษ ขนาดเล็กใหญทั้งหมด รวมทั้งกลองกระดาษใสยาดวย บางคน
เขาใจวาแกวเปนขยะ recycle บางคนเขาใจวา หลอดไฟที่หมดอายุการใชงานเปนแกวดังนั้นก็ถือวาเปนขยะ recycleดวย
บางคนเขาใจวาแกวที่แตกแลว ขวดแกว ขวดยาน้ํา หรือขวดยาเม็ดที่เปนแกว ขวดยาน้ําหรือยาเม็ดที่เปนพลาสติกเปนขยะ
recycle จึงทิ้งขยะเหลานี้ลงถัง recycle บางคนเขาใจวาโลหะก็เปนขยะ recycle บางคนเขาใจวากระปองนม กระปอง
น้ําอัดลม ก็เปนโลหะ ตะปู ลวด สายไฟ ก็เปนโลหะ บางคนเขาใจวาอุปกรณไฟฟาที่ใชไมไดแลวก็เปนโลหะ เพราะมีแผงวงจร
หรือตัวมอเตอรที่ทํามาจากโลหะ ก็ทิ้งขยะเหลานี้ ลงถัง recycle ทั้งหมดตามความเขาใจของผูทิ้งขยะ
2.ประเภทของถังขยะที่มีใหทิ้งขยะนั้น มีความหลากหลายมาก ในเรื่องของ1) ประเภทของถังขยะ2) จํานวนประเภท
ถังขยะ
3.จํานวนถังขยะที่แตกตางกันในแตละสถานที่
จากการรวบรวมแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหาที่สาเหตุของการทิ้งขยะไมถูกที่ ไดผลดังตอไปนี้คือ
สาเหตุที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 ไดแก
1. ความไมรูประเภทขยะ ไมรูประเภทถังขยะ
2. ความหลากหลายของประเภทถังขยะและจํานวนประเภทถังขยะ
3. ความหลากหลายของจํานวนถังขยะที่แตกตางกันในแตละสถานที่
ดังนั้นแนวทางแกปญหาที่สาเหตุที่รวบรวมไดเปนดังตอไปนี้คือ
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แนวทางแกปญหาที่สาเหตุที่ 1 ความไมรูประเภทขยะ ไมรูประเภทถังขยะ เกิดจากการไมมีปายบอก หรือไมมีการ
บอก หรือไมมีการแจงใหทราบ หรือปายบอกและ/หรือการบอกนั้นไมชัดเจน ทําใหเกิดความสับสนดังนั้นแนวทางที่เปนไปได
ในการแกป ญหานี้ คือ การให ความรูในการจําแนกประเภทขยะ การติดปายบอกหรือการบอกกลาวหรือแจงใหทราบอยาง
ชัดเจนถึงประเภทของถังขยะ
แนวทางแกปญหาที่สาเหตุที่ 2 ประเภทของถังขยะและจํานวนประเภทถังขยะนั้นมีความหลากหลาย เนื่องจากความ
แตกตางของประเภทขยะที่มีในแตละทองถิ่น ดังนั้นแนวทางทีเ่ ปนไปไดในการแกปญหานี้คือ ทุกที่ในทองถิ่นเดียวกันควรจัดให
มีการจําแนกประเภทขยะที่เหมือนกัน
แนวทางแกป ญ หาที่ สาเหตุ ที่ 3 คื อความหลากหลายของจํานวนถั งขยะ แนวทางแก ปญ หานี้ สื บ เนื่ องมาจากการ
แกปญหาที่ 2 เมื่อทําใหการจําแนกประเภทขยะเปนแบบเดียวกันทุกที่ในทองถิ่นเดียวกัน และมีการจัดประเภทถังขยะเทากับ
จํานวนประเภทขยะแลว ใหจัดจํานวนถังขยะใหเทากับจํานวนประเภทถังขยะ แลววางไวในทองถิ่นชุมชน เหมือนกันทุกที่
เรื่องการจัดจําแนกประเภทขยะในแตละสังคม ชุมชนทองถิ่น มีความแตกตางกัน เนื่องจาก ชุมชนสังคมแตละแหง
นั้น มีวิถีชีวิต ความเปนอยูที่แตกตางกัน ทําใหขยะทีม่ ีในชุมชนนั้นๆ มีความแตกตางกันไป การกําหนดประเภทของถังขยะ ให
เหมือนกันในทุกชุมชนนั้นเปนเรื่องไมงาย เพราะหากกําหนดประเภทขยะที่ไมพบเลยในชุมชนนั้น หรือพบไดนอยมากในชุมชน
นั้น ก็อาจทําใหการรับรูนั้นลบเลือน จางหายไปได เพราะไมไดใชงานจริงในชีวิตประจําวัน เชน ชุมชนเมืองกับขยะฟางขาว
ชุมชนเมืองกับขยะกะลามะพราว หรือชุมชนชาวนากับขยะอิเล็กทรอนิคส
ดังนั้นการจัดจําแนกประเภทขยะควรขึ้นกับแตละชุมชน วามีขยะสวนใหญเปนอะไรบ าง สวนนอยเปนอะไรบาง
และรวมไปถึ ง วิ ธี การจั ด การกั บ ขยะหรื อการกํ าจั ด ขยะแต ล ะประเภทของชุ ม ชนนั้ นๆอี กด วยซึ่ ง การจั ด การกั บ ขยะนั้ นมี
หลากหลายและขึ้นกับประเภทขยะที่มีในแตละชุมชน เชน การนํากลับมาใชใหม การแปรรูปเพื่อการนํากลับมาใชใ หม การ
นําไปผานกระบวนการ recycle รวมทั้งการกําจัดทําลายทิ้งไป
การนําขยะกลับมาใชใหม เชน ถุงพลาสติกที่ยังอยูในสภาพดี ก็สามารถนํากลับมาใชใสของไดใหมเรื่อยๆ จนกวาจะ
ขาด เมื่อขาดแลวอาจนํามาใชในรูปของเปนสิ่งของรองกันกระแทก หรือใชปองกันหรือชะลอการระเหยของน้ําการนําขวดน้ํา
หรือกระปองน้ําอัดลมมาทําเปนแจกันดอกไม ตัวอยางดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 การนําขวดพลาสติกมาตัดเปนที่ใสดินสอสี
ตางๆตัวอยางดังภาพที่ 4การนําฟางขาวมาคลุมดินเพื่อปองกันความชื้น หรือใชในการเพาะเห็ดตัวอยางดังภาพที่5 และภาพที่
6

ภาพที่ 2 ภาพแจกันดอกไม ทําจากกระปองเกาๆ
ที่มา : http://p-dit.com/2015/06/03/6947/

ภาพที่ 3ภาพแจกันดอกไม ทําจากขวดแกว
ที่มา : http://p-dit.com/2015/04/20/6815/

1436

ภาพที่ 4 ภาพที่ใสดินสอสีจากขวดนม
ที่มา : http://home.kapook.com/view107700.html

ภาพที่ 5 ภาพการใชฟางขาวคลุมดิน
ที่มา :http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=5745.2272

ภาพที่ 6 ภาพการใชฟางขาวในการเพาะเห็ด
ที่มา :http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=5210&s=tblplant
การแปรรูปเพื่อการนํากลับมาใชใหมหรือเพื่อขาย ตัวอยางเชน การนํากระปองเบียรมาทําเปนหมวก เปนของที่ระลึก
ของทองถิ่น ตัวอยางดังภาพที่ 7หรือการนํากระปองเบียรมาทําเปนมาทําเปนกระเปาตัวอยางดังภาพที่ 8หรือการนํากระปอง
น้ําอัดลมมาทําเปนกระเปาตัวอยางดังภาพที่9การนําขวดพลาสติกมาตัดเปนกระถางตนไมใชปลูกตนไมตัวอยางดังภาพที่ 10
หรือการนําขวดพลาสติกที่มีสีสวยงามมาตัดเปนแจกันและดอกไม ตัวอยางดังภาพที่ 11 การนํากะลามะพราวมาทําถาน
ตัวอยางดังภาพที่ 12หรือมาทําเปนเปนถวยชามใสอาหาร ตัวอยางดังภาพที่ 13และอื่นๆ อีกมากมาย

ภาพที่7ภาพหมวกทําจากกระปองเบียร
ที่มา :https://sites.google.com/site/singpradisth123/sing-pradisth-cak-kra-px-ngnaa-xadlm

ภาพที่ 8ภาพกระเปาทําจากกระปองเบียร
ที่มา : http://www.rumruay.com/id-50d085090b8564f15c00091e.html
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ภาพที่ 9ภาพกระเปาทําจากกระปองน้ําอัดลม
ที่มา : http://www.thaitambon.com/product/07510132328

ภาพที่ 10กระถางปลูกตนไมจากขวดพลาสติก
ที่มา : http://home.kapook.com/view107700.html

ภาพที่ 11 ภาพแจกันพรอมดอกไมทําจากขวดพลาสติก
ที่มา : http://pantip.com/topic/32635357

ภาพที่ 12ภาพถานทําจากกะลามะพราว
ที่มา : http://scccharcoal.com/wp-content/uploads/2013/11/coconut-shell-charcoal.jpg

ภาพที่ 13ภาพชามกะลาและตะเกียบไมตาลโตนด
ที่มา : http://www.prthai.com/classifieds.asp?adsid=27935
หากตองการนําขยะชนิดใดกลับมาใชใหม หรือแปรรูปเพื่อนํากลับมาใชใหม จะตองทําการรวบรวมประเภทขยะที่
ตองการ พรอมทั้งระบุลักษณะของขยะใหชัดเจน เชน หากตองการขยะที่เปนกะลามะพราวมาแปรรูปใชเปนภาชนะใสอาหาร
หรือชามกวยเตี๋ยว ก็ตองระบุวา กะลาที่ตองการนั้นมีขนาดใหญเทาใด ลักษณะเปนครึ่งวงกลมหรือมากกวา ไมแตกราว แต
หากตองการกะลามะพราวมาทําเปนถานกะลา ก็ไมจําเปนตองระบุลักษณะหรือขนาดของกะลา แมวาจะแตกหรือราวก็
สามารถนํามาเผาเปนถานได กรณีที่ตองการนํากระปองเบียรที่มีรูปชางดวย มาทําหมวก ก็จําเปนตองระบุวา ตองการกระปอง
เบียรที่มีรูปชางเทานั้น หรือกรณีที่ตองการกระปองน้ําอัดลมมาทําหมวกหรือกระเปา โดยไมสนใจวาจะเปนรูปใด ลักษณะของ
ขยะที่ตองการจะเปนเพียงกระปองน้ําอัดลมหรือกระปองเบียรก็ได ยี่หอใดก็ได เปนตน
จากที่กลาวมาขางตนพอจะนํามาสรุปไดวา การจัดจําแนกประเภทขยะนั้น มีขั้นตอนการทําดังแสดงในภาพที่ 14
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ภาพที่ 14ภาพขั้นตอนการจัดจําแนกประเภทขยะ
ตัวอยาง การทํางานตามขั้นตอนการจัดจําแนกประเภทขยะ เปนดังตอไปนี้คือ
ถาสิ่งทีจ่ ะไดจากการแปรรูปคือ หมวกจากกระปองเบียร ก็จะไดวาขยะที่นํามาใชทําหมวกนี้คือกระปองเบียร การระบุ
ลักษณะของขยะคือขยะที่เปนกระปองเบียร อาจจะระบุยี่หอของกระปองเบียรดวย ก็จะเปนประเภทของขยะที่ตองการ 1
ประเภท คือประเภทกระปองเบียรทุกยี่หอ หรือเฉพาะยี่หอ
ถาสิ่งทีจ่ ะไดจากการแปรรูปคือ แจกันดอกไมพรอมดอกไมจากขวดพลาสติกสีสวย จะไดวาขยะที่นํามาใชทําก็คือ ขวด
พลาสติกที่มีสีสวยงาม การระบุลักษณะของขยะที่ตองการคือตองเปนขวดพลาสติกที่มีสีสวยงาม ก็จะเปนประเภทของขยะที่
ตองการอีก 1 ประเภท คือ ประเภทขวดพลาสติกที่มีสีสวยงาม
ถาสิ่งทีจ่ ะไดจากการแปรรูปคือ ถวยชามทําจากกะลามะพราว จะไดวาขยะที่นํามาใชทําก็คือ กะลามะพราว การระบุ
ลักษณะของขยะที่ตองการคือตองเปนกะลามะพราวที่มีลักษณะเปนถวยชามได และไมแตกราว ก็จะเปนประเภทของขยะที่
ตองการอีก 1 ประเภท คือ ประเภทกะลามะพราวที่มีขนาดรูปทรงเปนถวยชามได และไมแตกราว
ถาสิ่งทีจ่ ะไดจากการแปรรูปคือ ถานทําจากกะลามะพราว จะไดวาขยะที่นํามาใชทําก็คือ กะลามะพราว การระบุ
ลักษณะของขยะที่ตองการคือเปนกะลามะพราวที่ไมสามารถนําไปทําเปนถวยชามได หรือเหลือจากการทําเปนถวยชาม ก็จะ
เปนประเภทของขยะที่ตองการอีก 1 ประเภท คือ ประเภทกะลามะพราวที่ไมสามารถนําไปทําเปนถวยชามได
ทําเชนนี้ตอไปเรื่อยๆ จากสิ่งที่จะไดจากการแปรรูปสิ่งอื่นๆอีก จากขยะที่มีอยูมากมายหลายชนิดในชุมชน ถามีสิ่งแปร
รูป 10 ประเภท ก็จะไดวามีประเภทขยะในชุมชน 12 ประเภท ไดแก ขยะ 10 ประเภทที่จําแนกได และอีก 2 ประเภท ไดแก
ขยะที่เปนขยะอันตราย และขยะที่ไมใชขยะทั้ง 10 ประเภทที่จําแนกไว ที่ไมใชขยะอันตราย
จํานวนประเภทขยะ คือ จํานวนประเภทขยะที่ตองการนํากลับมาใชใหม และขยะที่จะนําไปแปรรูปเพื่อการนํากลับมา
ใชใหม และขยะอันตรายที่จะตองนําไปกําจัดทําลาย และขยะที่เหลือที่ไมเขาพวก
เมื่อไดประเภทของขยะทั้งหมดแลว จะสามารถกําหนดจํานวนประเภทถังขยะได ซึ่งจะเทากับจํานวนประเภทขยะ
จากนั้นใหทําการประชาสัมพันธ และ/หรือทําปายบอกใหชัดเจน เกี่ยวกับประเภทขยะและประเภทถังขยะที่จะใสขยะแตละ
ประเภท และทุกที่ที่มีการวางถังขยะใหจัดใหมถี ังขยะครบทุกประเภท พรอมทั้งประชาสัมพันธตําแหนงที่ตั้งของถังขยะ ใหตั้ง
ถังขยะเหลานั้นไวในสถานที่ที่คนทุกคนในชุมชนสามารถนําขยะไปทิ้งลงถังขยะแยกประเภทนั้นไดโดยสะดวก และเปนที่รูกัน
ทุกคนในชุมชนสังคมนั้นๆ
ทั้งนี้การกําหนดจําแนกประเภทขยะ การกําหนดจัดหาถังขยะแตละประเภท การกําหนดจํานวนถังขยะและสถานที่จัด
วางถังขยะในชุมชนนั้นๆ ควรเกิดจากการความเห็นชอบรวมกันของคนในชุมชนสังคมนั้นๆ จะทําใหสามารถลดปริมาณขยะที่
กองสุมตามที่ตางๆได ชวยเพิ่มการนําขยะกลับมาใชใหม เพิ่มการแปรรูปขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมภายในชุมชน กอใหเกิดการ
สรางงาน สรางรายไดใหกับคนในชุมชนอีกดวย
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สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยนี้ไดเสนอแนวทางการลดปญหาการทิ้งขยะไมถูกที่ จากการศึกษาพบวาสาเหตุการทิ้งขยะไมถูกที่นั้นเกิด
มาจากความไมรู ในเรื่องของประเภทของขยะและประเภทถังขยะที่ควรทิ้งขยะ และความหลากหลายของจํานวนถังขยะในแต
ละสถานที่ แนวทางที่เสนอเพื่อแกปญหานี้คือ การเลือกหรือกําหนดประเภทขยะที่ตองการนํากลับมาใชใหม และ/หรือการ
แปรรูปเพื่อการนํากลับมาใชใหม เพื่อสรางรายไดเสริมใหกับชุมชนทองถิ่น ซึ่งนําไปสูการกําหนดประเภทถังขยะและจํานวนถัง
ขยะเพื่อใสขยะแตละประเภทนั้นๆ จากนั้นใหเผยแพรความรูใหทุกคนในชุมชนทองถิ่นนั้นไดรับทราบ ลักษณะหรื อประเภท
ของขยะที่ ตองการเหลานั้ น และถั งขยะที่มี ไว สําหรับ ใส ขยะแตล ะประเภทเหลานั้น พรอมทั้ งจุ ดตั้ง ถัง ขยะแตล ะประเภท
เหล านั้นดวย เพื่ อให สะดวกในการนํ าขยะมาทิ้ ง เมื่ อทุกคนรู ประเภทขยะ รู ประเภทถังขยะ รูตํ าแหนงที่ วางถังขยะแตล ะ
ประเภทแลว ก็จะสามารถทิ้งขยะลงถังขยะไดถูกประเภท ถูกที่ไดทําใหลดแรงงานในการคัดแยกขยะในชุมชน สําหรับคนใน
ชุมชนทีน่ ําขยะกลับมาใชใหม จะสามารถลดรายจายครัวเรือนได การแปรรูปขยะเพื่อนํากลับมาใชใหม และ/หรือเพื่อขาย จะ
ทําใหเ กิดการจางงานในการแปรรู ป ขยะ และเพิ่มรายได ครัวเรื อนของคนในชุมชนจากการขายสิ่ง ที่ไดจากการแปรรูปขยะ
เหลานั้น ทําใหจํานวนขยะที่จําเปนตองผ านกระบวนการทําลายนั้นมีจํานวนลดลง ทําใหคาใชจายในการกําจัดขยะชุมชนก็
ลดลงดวย
ขอเสนอแนะ
การนําแนวทางนี้ไปประยุกตใชกับชุมชน ควรใหคนในชุมชนทุกคนหรือสวนใหญมีสวนรวมในกระบวนการทุกขั้นตอน
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ไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนไดเปนอยางดี แนวทางนี้นาจะมีการนําไปใชเพื่อใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรมตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการเกิดโรคซึมเศราและพยากรณการเกิดโรคซึมเศราในภาพรวมในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสวนสราญรมยในป พ.ศ. 2558 ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําเทคนิคการพยากรณมาชวยในการวิเคราะห
ขอมูลซึ่งประกอบดวย วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางง าย วิธีการทําใหเรี ยบแบบเลขชี้กําลัง อยางงาย วิธีการทํ าใหเรียบของโฮลต
วิธีการทําใหเ รียบของวินเตอร และวิธีของบอกซ-เจนกินส ทั้ งนี้วัดประสิทธิ ภาพของตัวแบบการพยากรณ ที่เหมาะสมจาก
คาเฉลี่ยรอยละของความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (MAPE) ที่ต่ําที่สุด ขอมูลที่ใชเปนขอมูลทุติยภูมิที่รวบรวมจากงานเวชระเบียน
และสถิติ โรงพยาบาลสวนสราญรมย ลักษณะขอมูลจําแนกเปนรายเดือนระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนกันยายน
พ.ศ. 2557 จากการศึกษาพบวาข อมูลจํานวนผูปวยโรคซึม เศรามี สวนประกอบแนวโนมของอนุกรมเวลา และตัวแบบการ
พยากรณที่เหมาะสมสําหรับการนําไปพยากรณจํานวนผูปวยโรคซึมเศรารายเดือนป พ.ศ. 2558 วิธีของบอกซ-เจนกินสใหตัว
แบบที่เหมาะสมที่สุด (MAPE=30.59) รองลงมาเปนวิธีการทําใหเรียบแบบเลขชี้กําลังอยางงาย (MAPE = 31.59) และวิธีเฉลี่ย
เคลื่อนที่อยางงาย (MAPE = 36.23) หลังจากใชตัวแบบการพยากรณสามารถคํานวณจํานวนผูปวยในแตละเดือนประมาณ
382 ราย 377 ราย และ 351 ราย ตามลําดับ
คําสําคัญ: การวิเคราะหอนุกรมเวลา, การพยากรณ, แนวโนม, โรคซึมเศรา
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Technical Forecast the number of patients with major depressive disorder
of The Suansaranrom Psychiatric Hospital 2015
Abstract
The objective of this study was to characteristics depression and depressive disorders predict the
overall responsibility of The Suansaranrom Psychiatric Hospital 2015. In this study we applied 5 forecasting
techniques to analyze the data. These include Simple Moving Average Method, Simple Exponential
Smoothing Method, Exponential Smoothing Holt Method, Exponential Smoothing Winter Method and BoxJenkins’s Method. The suitable forecasting models were by considering the smallest value of Mean
Absolute Percentage Error (MAPE). Our raw data were secondary data, which were taken from the Medical
Record and Statistics, The Suansaranrom Psychiatric Hospital. All patient data were separated on a
monthly basis between from January 2004 and September 2014. The study found that the number of
patients with major depressive disorder have component of time series. And determine optimal models
for forecasting the number of patients with major depressive disorder on a monthly in 2015. The first
results showed that the Box-Jenkins’s Method is optimal models (MAPE=30.59). The second result
showed the Simple Exponential Smoothing Method (MAPE=31.59). And the third result showed the
Simple Moving Average Method (MAPE=36.23). When using predictive models to calculate the number of
patients each month about 382 cases, 377 cases and 351 cases respectively.
Keywords: Time Series Analysis, Forecasting, Trend, Major Depressive Disorder: MDD
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บทนํา
ปจจุ บั นประชาชนต องเจอกับ ป ญ หาและเหตุ การณ ต างๆ มากมายในการดํ าเนิ นชี วิต เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลง
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอม ทําใหสงผลกระทบตอสุขภาพรางกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิต เปนผลให
ประชาชนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอมรอบขางนอยลง จนก็ใหเกิดความรูสึกไรคา แยกตัวออกจากสังคม นําไปสู
ภาวะซึมเศรา และจากที่องคการอนามัยโลกไดทําการสํารวจและรายงานโรคที่จะสรางปญหาใหกับประชาชนและประเทศไทย
พบวาโรคซึมเศราจะมีอัตราการปวยของประชาชนสูงเปนอันดับ 2 ของโลก ซึ่งเปนปญหาดานสุขภาพจิตที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิต และภาระคาใชจายในการดูแลรักษา ทั้งผูที่ปวย ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ และจะเห็นพบวาปจจุบันมี
อัตราการเกิ ดภาวะซึมเศรามากขึ้นในทุกเพศทุกวัย ทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจศึกษาลักษณะการเกิดโรคซึม เศราในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสวนสราญรมย และตองการพยากรณแนวโนมจํานวนผูปวยโรคซึมเศราของโรงพยาบาล เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหไปปองกันและแกไขปญหาโรคซึมเศรา และใชเปนแนวทางในการรับมือกับปญหาสุขภาพที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตไดอยางแมนยําและสอดคลองใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด อีกยังสามารถนําขอมูลหรือความรูที่ไดมา
ประยุกตใชในการศึกษาหรือเปนแนวทางในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมอีกตอไปสําหรับนักศึกษาที่สนใจ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหอนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ในรูปแบบตางๆ ดั งนี้ คือ วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย
วิธีการทําใหเรียบแบบเลขชี้กําลังอยางงาย วิธีการทําใหเรียบของโฮลต วิธีการทําใหเรียบของวินเตอร และวิธีของบอกซ-เจน
กินส เนื่องจากเปนวิธีการพยากรณที่ไดรับความนิยมกันมากที่สุด
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม
การวิเคราะหอนุกรมเวลา
การวิเ คราะหอนุ กรมเวลา (Time Series Analysis) คื อ การศึ กษาหารู ป แบบการเปลี่ ย นแปลงของตั วแปรที่
เปลี่ยนไปตามเวลาในอดีตจนถึงปจจุบัน แลวนํารูปแบบนั้นมาวิเคราะหเพื่อพยากรณคาของตัวแปรนั้นในอนาคต โดยศึกษาตัว
แปรนั้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในอดีตโดยไมไดพิจารณาตัวแปรอื่นๆ
ขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) คือ ขอมูลที่เกิดขึ้นในเวลาที่มีระยะหางเทาๆกัน และตอเนื่องกัน ดังนั้น
ขอมูลอนุกรมเวลาจึงเปนคาที่แสดงการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ซึ่งอาจจะเปนป เดือน สัปดาห วัน และชั่วโมง เปนตน อาทิ
เชน ยอดขายสินคารายเดือนที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละเดือน ราคาทองคํารายวันที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละวัน เปนตน
การวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ซึ่งจะทําใหทราบถึง
สถานะภาพของตัวแปรว ามีแ นวโนม เปนอยางไร และเพื่อการพยากรณคาของตัวแปรในอนาคต ซึ่งจะทําให สามารถวาง
แผนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนประกอบของอนุกรมเวลา (Components of a Time Series) มีการแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
1. แนวโนม (Trend: T) เปนขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่นานพอที่จะเห็นแนวโนมของขอมูลวาใน
อนาคตจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยระยะเวลาที่ทําใหสามารถเห็นแนวโนมจะตองนานกวา 1 ป ซึ่งแนวโนมอาจจะอยูในเสนตรง
หรือเสนโคง
2. ความแปรผันตามวัฏจักร (Cyclical Variation: C) เปนการเคลื่อนไหวของขอมูลที่เกิดขึ้นซ้ําๆกัน ในระยะเวลา
ยาวมากกวา 1 ป เชน วัฏจักรทางธุรกิจอาจจะเปนชวงเศรษฐกิจตกต่ํา ชวงเศรษฐกิจฟนตัว ชวงเศรษฐกิจรุงเรือง และชวง
เศรษฐกิจหดตัว เปนเชนนี้ไปเรื่อยๆ โดยในแตละรอบของวัฏจักรอาจจะเทากัน หรือไมเทากันก็ได
3. ความผันแปรตามฤดูกาล (Seasonal Variation: S) เปนการเปลี่ยนแปลงของขอมูลที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพล
ของฤดูกาล ซึ่งจะเกิดขึ้นซ้ําๆกัน ในชวงเวลาเดียวกันของแตละป โดยฤดูกาลหนึ่งจะสั้นกวา 1 ป เชน ชวงฤดูฝนเปนชวงที่
ยอดขายรมสูงกวาฤดูกาลรอนและฤดูหนาว หรือในชวงเดือนธันวาคมและมกราคมจะมียอดขายของขวัญสูงทุกป ซึ่งจะเห็นวา
ขอแตกตางระหวางความผันแปรตามฤดูกาลและความผันแปรตามวัฏจักรก็คือ ระยะเวลาของการเกิดความผันแปรตามวัฏจักร
1 รอบจะนานกวาความผันแปรตามฤดูกาล และชวงการเกิดความผันแปรตามฤดูกาลจะแนนอนมากกวาชวงการเกิดความผัน
แปรตามวัฏจักร
4. ความผันแปรที่ไมแนนอน (Irregular Variation: I) เปนการเปลี่ยนแปลงของขอมูลที่ไมมีรูปแบบที่แนนอน ดังนั้น
จึงไมส ามารถคาดคะเนหรือพยากรณความผันแปรที่ไม แนนอนโดยใชขอมูลจากอดีตได ซึ่ง ความผันแปรที่ไม แนนอนอาจมี
อิทธิพลจากภาวะผิดปกติ เชน น้ําทวม แผนดินไหว เปนตน
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การวิเคราะหอนุกรมเวลา (Time Series Analysis) สําหรับการสรางตัวแบบพยากรณมักพิจารณาจากสถานการณ
และลักษณะขอบปญ หาที่แตกตางกันไปที่ตองการพยากรณ เพื่อความชั ดเจน ซึ่งอาจพิจารณาจากรูปแบบของคาพยากรณ
ความแมนยํา กรอบเวลา ลักษณะของข อมู ล คาใช จาย ขอมูลที่ มีอยู และความซั มซ อน เปนต น เนื่ องจากการพยากรณ ผู
พยากรณจะมุง หวังที่จะไดคาพยากรณที่แมนที่สุด สําหรับการพยากรณที่ไดรับความนิยมกันมากที่สุด อาทิเชน
1. วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย (Simple Moving Average Method) เปนวิธีที่ผูวิเคราะหใหความสนใจกับขอมูลที่
เปนปจจุบันมากกวา จึงเปนวิธีที่ดีในการพยากรณอนุกรมเวลาที่มีคาเฉลี่ยคงที่ แตจะพยากรณอนุกรมเวลาที่มีแนวโนมไดไมดี
โดยจะใหคาที่ต่ํากวาคาจริงถาแนวโนมเพิ่มขึ้น และจะใหคาพยากรณสูงกวาคาจริงถาแนวโนมลดลง ทั้งนี้หากจํานวนคาสังเกต
ที่ใชในการหาคาเฉลี่ยมีคานอยจะใหคาพยากรณที่มีคาใกลเคียงคาระดับที่แทจริงเร็วขึ้น
2. วิธีการทําใหเรียบแบบเลขชี้กําลังอยางงาย (Simple Exponential Smoothing Method) เปนวิธีที่คาเฉลี่ยมี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางชาตามเวลาที่เปลี่ยนไป หรืออนุกรมเวลามีคาเฉลี่ยคงที่เฉพาะแหงเชนเดียวกับวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่อยาง
งาย แตจะคํานึงถึงอิทธิพลในอดีตที่แตกตางไปตามเวลา นั่นคือใหน้ําหนักคาปจจุบันมากกวาน้ําหนักของคาในอดีต เพราะเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ยเล็กนอยเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น คาสังเกตในปจจุบันจะมี อิทธิพลตอคาสังเกตในอนาคตมากกวาค า
สังเกตในอดีต ซึ่งหากตัวแบบไมเหมาะสมเนื่องจากสหสัมพันธมีคาตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญหลายคา วิธีการทําใหเรียบ
แบบเลขชี้กําลังอื่ นหรื อวิธีของบอกซ-เจนกิ นสอาจเหมาะสมกวา และในการพยากรณโดยวิธีนี้คาคงที่ ในการทํ าให เรีย บไม
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
3. วิธีการทําใหเรียบของโฮลต (Exponential Smoothing Holt Method) เปนวิธีที่แนวโนมเชิงเสนเปลี่ยนคาไป
อยางชาๆ ตามเวลาหรือมีคาเฉลี่ยคงที่เฉพาะแหง ซึ่งการพยากรณประกอบดวยคาจากการทําใหเรียบแยกกันระหวางระดับ
และความชัน เปนการใชคาคงที่ในการทําใหเรียบตางกัน
4. วิธีการทําใหเรียบของวินเตอร (Exponential Smoothing Winter Method) เปนวิธีการประมาณคาซึ่งปรับ
คาประมาณไดทันทีเมื่อไดคาสังเกตใหมมา โดยพิจารณาสวนประกอบที่เปนแนวโนมและฤดูกาลแยกจากกัน สําหรั บแนวโนม
จะทําการพิจารณาระดับและความชันของแนวโนมแยกจากกั น ทําใหการพยากรณดวยวิ ธีนี้จะใชคาคงที่ในการทําใหเรีย บ
สําหรับระดับแนวโนม นอกจากนี้ความชันของแนวโนมและฤดูกาลตางกันโดยไมจํากัดวาจะเปนตัวแบบฤดูกาลเชิงคูณหรือตัว
แบบฤดูกาลเชิงบวก
5. วิธีของบอกซ-เจนกินส (Box-Jenkins’s Method) เปนวิธีที่อธิบายอนุกรมเวลาเปนฟงกชันเชิงเสนของคาสังเกต
ในอดีตและการรบกวนสุมทั้งในอดีตและปจจุบัน และอธิบายดวยตัวแบบสโตแคสติค (Stochastic model) ที่มีลักษณะของ
สหสัมพันธในตัวเอง (Autocorrelation) และสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (Partial Autocorrelation) ซึ่งแตกตางกันไปเมื่อ
ตัวแบบแตกตางกัน และจะเห็นวาตัวแบบที่เปนไปไดอาจมีมากกวา 1 ตัวแบบ
โรคซึมเศรา (Major depressive disorder: MDD)
1. อาการของโรคซึมเศรา
โรคซึมเศราอาจมีอาการหลายอยางและอาการบางอยางอาจจะชัดเจน โดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น
ไดจากความไมพอในจากคนหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งตามเกณฑขององคการอนามัยโลก (ICD-10) กรณีของภาวะซึมเศราจะ
มี ลั กษณะเฉพาะคื อ มี อ ารมณ ห ดหู ค งอยู นานติ ด ต อ กั น เป นเวลาอย า งน อ ยสองสั ป ดาห อาการอาจเกิ ด ร ว มกั บ การไร
ความสามารถที่จะรูสึกสนุกสนาน และการขาดแรงผลักดันและความสนใจ รวมทั้งสมาธิและความสามารถโดยทั่วไปที่ลดลง
นอกจากนี้ยังมีอาการทางรางกายที่มีลักษณะเฉพาะ เชน ความผิดปกติในการนอนหลับ ไมอยากอาหาร น้ําหนักลด และการ
จํากัดความคิดอยูกับความสิ้นหวังที่ไดรั บจากสถานการณที่เกิ ดขึ้น อาการเหลานี้อาจนําไปสูความคิ ดเกี่ ยวกับการตายและ
ความตั้งใจที่จะฆาตัวตายจริงๆ การคิดชาลงและสวนใหญจะหมกมุน คิดวนไปวนมาอยูเพียงเรื่องเดียว มักจะคิดวาสิ่งตางๆ ชาง
เลวราย สถานการณชางไมประสบผล และอนาคตชางดูสิ้นหวัง
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดใหความหมายของภาวะซึมเศราวา ภาวะซึมเศรา หมายถึง ภาวะที่มีอารมณ
ซึมเศรา เบื่อหนาย หดหู หอเหี่ยวใจ และหมดอารมณสนุกเพลิดเพลิน หรือหมดอาลัยตายอยาก โดยมีระดับความรุนแรงและ
ระยะเวลาตอเนื่องยาวนานจนเกิดผลกระทบทางคําพูด ความคิด พฤติกรรมและรางกายของผูปวย ตลอดจนเกิดผลกระทบตอ
ชีวิตประจําวันรวมทั้งหนาที่การงานและสังคม
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มาโนช หลอตระกูล (2558) นายแพทย ภาควิ ชาจิต เวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ได ใ ห
ความหมายของโรคซึมเศรา ไววาเปนโรคทางจิตเวชซึ่งผูที่เปนเปนคนออนแอ คิดมาก หรือเปนคนไมสูปญหา เอาแตทอแท ซึม
เซา แตที่เขาเปนนั้นเปนเพราะตัวโรค ซึ่ งผูปวยโรคซึมเศราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคอนขา งมาก การเปลี่ยนแปลง
หลักๆ จะเปนดานของอารมณ ความรูสึกนึกคิด พฤติกรรม รวมกับอาหารทางรางกายตางๆ โดยถาไดรับการรักษาที่ถูกตอง
เหมาะสม โรคก็จะทุเลาลง เขาก็จะกลับมาเปนผูที่จิตใจแจมใส พรอมจะทํากิจวัตรตางๆ ดังเดิม
มล.สมชาย จักรพันธุ (2551) นายแพทย อธิบดีกรมสุขภาพจิต ไดกลาววาจากที่ธนาคารโลกและองคการอนามัยโลก
ได ทํ าการสํารวจ และรายงานโรคที่ จะสร างปญ หาให กั บประชาชนและประเทศไทย ในป พ.ศ. 2563 พบว า โรคจิต เวช
โดยเฉพาะโรคซึมเศราจะมีอัตราการปวยของประชากรสูงเปนอันดับ 2 ของโลก ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต และภาระ
คาใชจายในการดูแลรักษาทั้งผูทปี่ วย ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
2. อาการเขาขายโรคซึมเศรา
โรคซึ ม เศร านั้ นเป นการป วยทั้ ง ร างกาย จิ ต ใจ และความคิ ด ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อชี วิต ประจํ าวั น อาทิ เ ช น การ
รับประทานอาหาร การนอนหลับ ความรับรูตัวเอง ผูปว ยไมสามารถประสานความคิดความรูสึกของตัวเองเพื่อแกไขปญหา ซึ่ง
ลักษณะอาการเริ่มตนของโรคซึมเศรามีดังนี้ คือ 1. อารมณไมสนุกสนาน ไมราเริงเหมือนเดิม ไมมีความสุข เบื่อ ทอแท เครียด
หงุดหงิด และเศรา 2. หมดความสนใจในสิ่งตางๆ เบื่อสิ่งที่เคยทําแลวสนุก มี ความสุข ไมอยากทําอะไร ไมอยากเจอใคร 3.
เบื่ออาหาร น้ําหนักลดลงมาก แตบางคนกินมากเพื่อใหหายเครียด น้ําหนักเพิ่มขึ้น 4. นอนไมหลับ หลับๆ ตื่นๆ หรือตื่นเร็ว
กวาเดิม 2-3 ชั่วโมง แลวนอนตอไปไมได แตบางคนนอนมากขึ้น เนื่องจากไมอยากทําอะไร นอนแตก็ไมหลับ 5. เหนื่อยหนาย
ออนเพลีย ไมมีแรง ไมอยากทําอะไร 6. ความคิดชา การเคลื่อนไหวชา 7. สมาธิความจําเสีย ตั้งใจทํางานไมได ลังเลตัดสินใจ
ลําบาก 8. คิดวาตัวเองไรคา ทําผิด ทําไมดี คิดตอตัวเองไมดี และ 9. อยากตายและฆาตัวตาย
3. สาเหตุของโรคซึมเศรา
สาเหตุของโรคซึมเศรามีดังนี้ ดานพันธุกรรม พบวาโรคซึมเศราชนิด bipolar disorder มักจะเปนในครอบครัวและ
ตองมีสิ่งที่กระตุน เชน ความเครียด เปนตน ดานมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานของสมองหรือสารเคมีในสมองกรเปลี่ยนแปลง
ของสมดุลของสารเคมี ซึ่งเปนสารสื่อประสาทในสมอง มีผลตออารมณซึ มเศราของคน ดานผูที่มองโลกในแงราย ไมมีความ
มั่นใจในตัวเอง ดานโรคทางกายก็สามารถทําใหเกิดโรคซึมเศรา เชน โรคหัวใจ อัมพาต เปนตน ดานมีการเปลี่ยนแปลงระดับ
ฮอรโมนในเลือด เชน วัยทอง หรือหลังคลอดก็สามารถทําใหเกิดอาการซึมเศรา ดานความเครียดที่เกิดจากสาเหตุตางๆ เชน
การสูญเสีย การเงิน การงาน ป ญหาในครอบครัว เปนตน ดานผูที่ เก็บกดไมส ามารถแสดงอารมณออกมา เชน ดีใจ เสียใจ
อารมณโกรธ เปนตน และดานผูที่ดอยทักษะตองพึ่งพาผูอื่น
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุภาวดี เกษไชย และคณะ (2555) ไดศึกษาปจจัยทํานายอาการซึมเศราในผูปวยโรคจิตเวทที่มีอาการทางจิตครั้งแรก
ผลการศึกษาพบวากลุม มีอาการซึ มเศราร อยละ 75.32 ความเขาใจการเจ็ บปวยทางจิต มีความสัม พันธ ทางบวกกับอาการ
ซึมเศรา และการไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธทางลบกับอาการซึมเศรา สวนการใหความรวมมือ ในการ
รักษาดวยยาไมมีความสัมพันธกัน และทางผูวิจัยไดเสนอแนะใหพยาบาลจิตเวชควรสงเสริมใหผูปวยมีความเขาใจการเจ็บปวย
ทางจิตใหถูกตอง ในขณะเดียวกันควรสงเสริมใหผูปวยไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เพื่อปองกันและลดการเกิด
อาการซึมเศราในผูปวยโรคจิตเวทที่มีอาการทางจิตครั้งแรก
นันทวัช สิทธิรักษ และคณะ (2555) ไดศึกษาความชุกและปจจัยที่สัมพันธกับภาวะซึมเศราในผูปวยที่เขารับการ
รักษาดวยเคมีบําบัด โรงพยาบาลศิริราช ผลการศึกษาพบวาปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรคซึมเศราคือ การเปน
มะเร็งเตานม การเคยไดรับการวินิจฉัยภาวะซึมเศรามากอน และการไดรับการรักษาจากทั้งเคมีบําบัดและฉายแสง
นิตยา จรัสแสง และคณะ (2555) ไดศึกษาภาวะซึมเศราในผูปวยโรคเรื้อรัง ผลการศึกษาพบวาโรคเรื้อรังที่มีปจจัย
เสี่ยงมากที่สุดคือ โรคเอดส และรองลงมาคือโรคมะเร็งและเบาหวาน และยังพบวาภาวะซึมเศราในกลุมผูปวยโรคเรื้อรังทั้ง 3
กลุมมีค วามแตกตางกันซึ่ งกลุม ผูปวยโรคมะเร็งเปนกลุ มที่มีภ าวะซึ มเศร ามากกวาผูป วยกลุ มอื่น ทั้ง นี้ขึ้ นอยูกับปจจั ยหลาย
ปจจัยดวยกัน ไดแก ความรุนแรงของโรค ผลกระทบของโรคที่มีตอการดําเนินชีวิต ตลอดถึงความทุกขทรมานจากการเจ็บปวย
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ดรุณวรรณ จันทรแกว และคณะ (2555) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับภาวะซึมเศราของผูปวยเนื้องอก ผลการศึกษา
พบวาปจจัยที่สัม พันธกับภาวะซึ มเศราของผูปวยเนื้องอกสมอง ประกอบดวย เพศ คุณภาพชีวิต การทําหน าที่ ดานรางกาย
ตําแหนงของเนื้องอก มีประวัติทางจิตเวชของครอบครัว และความบกพรองทางสติปญญา นอกจากนี้ยังพบวาภาวะซึมเศราทํา
ใหอัตราการรอดชีวิตของผูปวยลดลง ดังนี้พยาบาลผูดูแลควรคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศราในผูปวยโรคเนื้องอก
สมอง เพื่อใชเปนแนวทางในการคัดกรองปองกันภาวะซึมเศราใหกับผูปวย รวมลดปญหาการฆาตัวตาย
ศุภชัย ตูกลาง และคณะ (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะซึมเศราของนักเรียนวัยรุนตอนตนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานความคิดอัตโนมัติทางลบ และการสนั บสนุนทาง
สังคมนอย สามารถรวมทํานายภาวะซึมเศราได ซึ่งทั้งสองปจจัยเปนปจจัยที่สําคัญ ดังนั้นทางผูวิจัยไดเสนอแนะวาควรสงเสริม
ใหนักเรียนวัยรุนตอนตนมีความคิดอัตโนมัติทางลบที่นอยลง และมีการสนับสนุนทางสังคมที่ดีขึ้นจึงเปนสิง่ จําเปน
ชอผกา สุทธิพงศ และคณะ (2555) ไดศึกษาปจจั ยทํานายภาวะซึ มเศราในผูสูงอายุภายหลังเปนโรคหลอดเลือด
สมองในเขตชุมชนเมือง ผลการศึกษาพบวาความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองมีค วามสัมพันธ ทางบวกกับภาวะซึมเศร า
สวนการสนับ สนุ นทางสั งคมมี ความสัม พันธ ทางลบกั บภาวะซึ มเศรา ในขณะที่ผ ลการศึ กษาพบว าเพศและอายุไ มส ามารถ
ทํานายภาวะซึมเศราได
อิทธิพ ล พลเยี่ยม และคณะ (2557) ไดศึกษาความชุกและป จจัยที่ มีความสัม พันธกับภาวะซึมเศราในผูสูง อายุ ที่
เจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ผลการศึกษาพบวาความชุกของภาวะซึมเศราในผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังคิด
เปนรอยละ 28.6 และพบวาผูสูงอายุโรคไมติดตอเรื้อรังมีอาการเหนื่อยงายหรือไมคอยมีแรงมากที่สุด ปจจัยที่มีความสัม พันธ
กับภาวะซึมเศรา ไดแก อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และความเพียงพอของรายได
ซึ่งจะเห็นวาผลการศึกษาที่ไดทําการวิจัยมาแลวพบวาปจจัยที่ทําใหเกิดภาวะซึมเศราคือ ปจจัยอาการเจ็บปวยจาก
โรคตางๆ อาการภาวะซึมเศราจะขึ้นอยูกับความรุนแรงของโรค ปจจัยดานครอบครัว การดําเนินชีวิต และสังคม ปจจัยอายุ
เพศ สถานภาพสมรส อาชี พ และรายได เปนต น โดยป จจัยต างๆ เหล านี้เป นปจจั ยสําคัญที่มี ผลกระทบตอการเกิด ภาวะ
ซึมเศรา ทําใหการศึกษาลักษณะการเกิดโรคหรือการคาดการณการเกิดโรคเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใชเปนแนวทางในการรับมือกับ
ปญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงแกไขปญหาไดอยางทันทวงที
กรอบแนวคิดในการวิจัย
รวบรวมขอมูลจํานวนผูปวยโรคซึมเศรา จากงานเวชระเบียนและสถิติ
โรงพยาบาลสวนสราญรมยตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2557
ศึกษาลักษณะและแนวโนมการเกิดโรคซึมเศรา
ทําการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาและสรางตัวแบบการพยากรณ
ดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา
ตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ
สรุปผลการวิเคราะหลักษณะและแนวโนมการเกิดโรคซึมเศราและ
พยากรณจํานวนผูปวยโรคซึมเศรารายเดือนป พ.ศ. 2558
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะการเกิดโรคซึมเศร าในภาพรวม และแยกรายจังหวัดในเขตรั บผิดชอบของโรงพยาบาลสวน
สราญรมยในป พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2557
2. เพื่อการพยากรณการเกิดโรคซึมเศราในภาพรวมในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสวนสราญรมยในป พ.ศ. 2558
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การจัดเตรียมขอมูล
การวิจัยนี้มุงเนนเพื่อศึกษาลักษณะการเกิดโรคและพยากรณการเกิดโรคซึมเศราดวยวิธีการพยากรณอนุกรมเวลากับ
ขอมูลจํานวนผูปวยที่เ ขามารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนสราญรมย โดยขอมูล ที่นํามาทําการวิเคราะหเปนข อมูลจํานวน
ผูปวยโรคซึมเศราที่ขึ้นทะเบียนรักษายอนหลังจากงานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลสวนสราญรมย เปนรายเดือน ตั้งแต
เดือนมกราม พ.ศ. 2547 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 โดยแบงขอมูลออกเปน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ใชสําหรับการวิเคราะหเพื่อ
สรางตัวแบบพยากรณเปนขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 และชุดที่ 2 ใชสําหรับการ
ตรวจสอบผลของตัวแบบและสมการพยากรณที่สรางขึ้นจากขอมูลชุดที่ 1 เปนขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือน
กันยายน พ.ศ. 2557
2. การศึกษาลักษณะการเกิดโรคซึมเศรา
การศึกษาลักษณะการเกิดโรคซึมเศราในงานวิจัยนีท้ ําการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ และนําเสนอ
ดวยกราฟและแผนภูมิแทง โดยทําการศึกษาลักษณะการเกิดโรคซึมเศราในภาพรวม ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสวน
สราญรมยในป พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2557
3. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหในงานวิจยั นี้ศึกษาแนวโนมของการเกิดโรคซึมเศราในภาพรวม ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสวน
สราญรมยในป พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2557 ซึ่งนําขอมูลจํานวนผูปวยโรคซึมเศรามาทําการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะห
อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) สรางตัวแบบพยากรณดวยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย (Simple Moving Average
Method) วิธีการทําใหเรียบแบบเลขชี้กําลังอยางงาย (Simple Exponential Smoothing Method) วิธีการทําใหเรียบของ
โฮลต (Exponential Smoothing Holt Method) วิธีการทําใหเรียบของวินเตอร (Exponential Smoothing Winter
Method) และวิธีของบอกซ-เจนกินส (Box-Jenkins’s Method) โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel และใชโปรแกรม
Minitab มีวิธีการดําเนินการวิเคราะหดังนี้
3.1 ทําการทดสอบสวนประกอบแนวโนมของอนุกรมเวลา ดวยการทดสอบเครื่องหมาย (Sign test)
3.2 กําหนดหรือเลือกตัวแบบที่เหมาะสมกับขอมูลอนุกรมเวลาที่ศึกษา โดยทําการวิเคราะหดวยเทคนิค
การพยากรณ ดังนี้
1) วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย (Simple Moving Average: SMA) เปนวิธีการสรางตัวแบบ
พยากรณจากการหาคาเฉลี่ย ของคาสั งเกตลาสุดจํานวน n คา โดยใหน้ําหนักของข อมูลเทากันและไม
กําหนดจํานวนคาสังเกตที่นํามาเฉลี่ยที่แนนอน แตจะเลือก n ที่ทําใหคาพยากรณใกลเคียงกับคาจริงมาก
ที่สุ ด โดยจะพิจารณาจากคา ที่ ทํ าให ค าคลาดเคลื่ อนโดยรวมต่ํ าที่ สุด เปนวิ ธีที่ เหมาะกั บ ข อมูล ที่ ไ ม มี
แนวโนมและฤดูกาล มีสมการเพื่อการพยากรณหนึ่งชวงเวลาลวงหนาที่เวลา t คือ
Yˆt  M t*( n1)/2
เมื่อ n เปนเลขคี่
เมื่อ

Yˆt  M t* ( n /2)
เมื่อ n เปนเลขคู
Yˆ
คือ คาพยากรณที่คํานวณได ณ เวลา t
t

n
M t*

คือ คาบของการเฉลี่ยเคลื่อนที่
คือ คาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงายที่จุดศูนยกลางการเฉลี่ยเคลื่อนที่ ณ เวลา t
โดย

M t* 

Lt
n
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2) วิธีการทําใหเรียบแบบเลขชี้กําลังอยางงาย (Simple Exponential Smoothing Method)
เปนวิธีการสรางตัวแบบพยากรณที่มีแนวคิดคลายกับการเคลื่อนที่อยางงายแบบถวงน้ําหนัก โดยขอมูลแต
ละชวงเวลามีค วามสําคัญ แตกตางกั น ดั งนั้ นน้ํ าหนั กถ วงไม ค วรเท ากั นโดยใหน้ําหนั กถ วงของขอมูล ใน
ปจจุบันมากกวาขอมูลในอดีต สําหรับคาสัมประสิทธิ์ปรับใหเรียบ w มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 เปนวิธีที่
เหมาะสมกับขอมูลที่ไมมีแนวโนมและฤดูกาล มีสมการเพื่อการพยากรณหนึ่งชวงเวลาลวงหนาที่เวลา t คือ
 Et
Y t 1  
 En

เมื่อ

Y t 1
Et

; t 1  n
;t 1  n

คือ คาพยากรณเมื่อเวลา t
คือ คาปรับเรียบแบบเลขชี้กําลังอยางงาย ณ เวลา t
E1  Y1
โดย
E2  wY2  (1  w)Y1

…

เมื่อ

Et 1  wYt 1  (1  w)Yt 2
Et  wYt  (1 w)Yt 1
Yt
คือ คาจริงของขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t
w
คือ คาสัมประสิทธิ์ปรับใหเรียบ

3) วิธีการทําใหเรียบของโฮลต (Exponential Smoothing Holt Method) เปนวิธีการสรางตัว
แบบพยากรณ สําหรับอนุกรมเวลาที่มีการเคลื่อนไหว เนื่องจากแนวโนมและความผันแปรตามฤดูกาล ซึ่งมี
ทั้งตัวแบบแนวโนมฤดูกาลแบบการบวกและแบบการคูณ
ตัวแบบการบวกที่มีสวนประกอบแนวโนม
Yt  (   t )  t

ตัวแบบการบวกที่มีสวนประกอบแนวโนมและฤดูกาล
Yt  (   t )  St  t

ตัวแบบการคูณที่มีสวนประกอบแนวโนม
Yt  (   t )t

ตัวแบบการคูณที่มีสวนประกอบแนวโนมและฤดูกาล
Yt  (   t )St t

การปรับใหเรียบแบบ Holt เมื่อตัวแบบมีสวนประกอบแนวโนม มีขั้นตอนการคํานวณดังนี้
3.1) อนุกรมเวลา Y1, Y2 ,..., Yn
3.2) กําหนดคาปรับน้ําหนัก w และ v โดย 0  w  1 และ 0  v  1
3.3) คํ า นวณค า ปรั บ ให เ รี ย บแบบเลขชี้ กํ า ลั ง เพื่ อ ประมาณค า คงที่  และ
สวนประกอบแนวโนม โดย
Et  Y2
เมื่อ t  2
Et  wYt  (1 w)( Et 1  Tt 1 ) เมื่อ t  2
และ
Tt  Y2  Y1
เมื่อ t  2
Tt  v( Et  Et 1 )  (1  v)Tt 1 เมื่อ t  2
(คา E1 และ T1 ไมมีคาเกิดขึ้น)
3.4) ตัวแบบการพยากรณ Holt ทั้งตัวแบบการบวกและตัวแบบการคูณ เมื่อเวลา
t  n  k และ k  1, 2,3,... คือ
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Yˆt  En  kTn

4) วิธีการทําใหเรียบของวินเตอร (Exponential Smoothing Winter Method) เปนวิธีการ
สรางตัวแบบพยากรณสําหรับ อนุกรมเวลาที่มี การเคลื่ อนไหว เนื่ องจากแนวโนม และความผันแปรตาม
ฤดูกาล ซึ่งมีทั้งตัวแบบแนวโนมฤดูกาลแบบการบวกและแบบการคูณ
การปรั บ ให เ รี ยบแบบ Winters เมื่อตั วแบบมี ส วนประกอบแนวโน ม และความผันแปรตาม
ฤดูกาล มีขั้นตอนการคํานวณดังนี้
4.1) อนุกรมเวลา Y1, Y2 ,..., Yn
4.2) กําหนดคาปรับน้ําหนัก w , v และ u โดย 0  w  1 , 0  v  1 และ
0  u 1

4.3) กําหนดให p แทนจํานวนฤดูกาล (p=4) และเมื่อขอมูลเปนรายเดือน (p=12)
4.4) คํ า นวณค า ปรั บ ให เ รี ย บแบบเลขชี้ กํ า ลั ง เพื่ อ ประมาณค า คงที่  และ
สวนประกอบแนวโนมและความผันแปรตามฤดูกาล โดย
เมื่อเปนตัวแบบการบวก
Et  Y2
เมื่อ t  2
Et  wYt  (1 w)( Et 1  Tt 1 )
เมื่อ t  3, 4,..., p  2
Et  w(Yt  S t  p )  (1  w)( Et 1  Tt 1 ) เมื่อ t  p  2
และ
Tt  Y2  Y1
เมื่อ t  2
Tt  v( Et  Et 1 )  (1  v)Tt 1
เมื่อ t  2
และ
S t  Yt  Et
เมื่อ t  3, 4,..., p  2
S t  u(Yt  Et )  (1  u) S t  p
เมื่อ t  p  2
ตัวแบบการพยากรณ Winters เมื่อเวลา t  n  k และ k  1, 2,3,... คือ
Yˆt  ( En  kTn )  Sˆn  k  p

เมื่อเปนตัวแบบการคูณ
Et  Y2
Et  wYt  (1 w)( Et 1  Tt 1 )
wYt
Et 
 (1  w)( Et 1  Tt 1 )

St p

และ

เมื่อ t  2
เมื่อ t  3, 4,..., p  2
เมื่อ t  p  2

Tt  Y2  Y1
Tt  v( Et  Et 1 )  (1  v)Tt 1

เมื่อ t  2
เมื่อ t  2

Y
S t  t
Et
uY
S t  t  (1  u ) S t  p
Et

เมื่อ t  3, 4,..., p  2

และ

เมื่อ t  p  2

ตัวแบบการพยากรณ Winters เมื่อเวลา t  n  k และ k  1, 2,3,... คือ
Yˆt  ( E n  kTn ) Sˆn  k  p (คา E1 และ T1 ไมมคี าเกิดขึ้น)
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5) วิธีของบอกซ-เจนกินส (Box-Jenkins’s Method) เปนวิธีการสรางตัวแบบพยากรณอนุกรม
เวลา ดวยกระบวนการ ARIMA(p,d,q)
โดย
p
คือ จํานวนเทอมที่ถดถอยในตัวเอง
d
คือ อันดับของผลตางที่ทําใหขอมูลสเตชันนารี (Stationary)
q
คือ จํานวนเทอมของคาเฉลีย่ เคลื่อนที่
ซึ่งเปนกระบวนการที่อธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาที่คาสังเกตมีสหสัมพันธใน
ตั วเอง และเป นสเตชั นนารี สามารถใช ไ ด กับ ข อมู ล ที่ มี ลั กษณะเคลื่ อนไว ทุ กประเภท และให ผ ลการ
พยากรณคอยขางแมนยํา
ขั้นตอนวิธขี องบอกซ-เจนกินส มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบขอมูล เพื่อทําการพิจารณาว าอนุกรมเวลาเป นสเตชั นนารีห รือไม โดย
พิจารณากราฟฟงก ชันสหสัม พันธในตัวเอง (Autocorrelation Function : ACF) และกราฟฟงกชั น
สหสัมพันธในตัวเองบางสวน (Partial Autocorrelation Function PACF) ของอนุกรมเวลา Yt ถาเปน
สเตชันนารีจะไดกราฟที่ มีลั กษณะขึ้นลงสม่ํ าเสมอ แตถ าไม เ ปนสเตชั นนารี จะตองทํ าการแปลงให เป น
อนุกรมเวลาชุดใหมที่เปนสเตชันนารี สามารถทําไดโดยการกําจัดแนวโนม กําจัดฤดูกาล และแปลงอนุกรม
เวลาใหมีคาความแปรปรวนคงที่
ขั้นตอนที่ 2 กํ าหนดตั วแบบการพยากรณ ARIMA(p,d,q) เบื้ องตนที่ คาดวาเหมาะสมโดย
พิจารณาจากกราฟ ACF และ PACF
ขั้นตอนที่ 3 ประมาณคาพารามิเตอรของตัวแบบการพยากรณดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบที่กําหนดโดยพิจารณาจากกราฟ ACF และ
PACF ของคาความคลาดเคลื่อน et หรือจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในตัวเองของคาคลาดเคลื่อนของ
Ljung-Box ซึ่งหากพบวาตัวแบบมีความเหมาะสมจะนําตัวแบบดังกลาวไปใชสําหรับการพยากรณ แตหาก
พบวาตัวแบบที่กําหนดไมเหมาะสมตองเริ่มตนกําหนดตัวแบบในขั้นตอนที่ 2 ใหม
ขั้นตอนที่ 5 จากขั้นตอนที่ 4 จะไดตัวแบบการพยากรณและคาประมาณพารามิเตอรสําหรับการ
พยากรณ เพื่อนําไปพยากรณขอมูลที่เราสนใจศึกษา
ซึ่งตัวแบบการพยากรณ ARIMA(p,d,q) ได มาจากกระบวนการของ ARMA(p,q) ที่มีรูปแบบ
ทั่วไป ดังนี้
5.1) A pth-order autoregressive model: AR(p) มีรูปแบบดังนี้
Yt    1Yt 1  2Yt  2  ...   pYt  p  t

เมื่อ

คือ ตัวแบบตอบสนอง ณ เวลา t
คือ คาคงตัวของกระบวนการ
Yt 1 , Yt 2 ,..., Yt  p
คือ ตัวแปรตอบสนอง ณ lag ที่ t 1, t  2,..., t  p
1 , 2 ,...,  p
คือ สัมประสิทธิ์ของเทอมถดถอย
t
คือ ความคลาดเคลื่อนสุม ณ เวลา t
th
5.2) A q -order moving average model: MA(q) มีรูปแบบดังนี้
Yt


Yt    t  1t 1  2 t 2  ...   q t q

เมื่อ

Yt


t 1 , t 2 ,..., t q
1 , 2 ,...,q
t

คือ ตัวแบบตอบสนอง ณ เวลา t
คือ คาเฉลี่ยคงที่
คือ ตัวแปรตอบสนอง ณ lag ที่ q เทอม
คือ สัมประสิทธิ์ของเทอมคาเฉลี่ยเคลื่อนที่
คือ ความคลาดเคลื่อนสุม ณ เวลา t
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5.3) Autoregressive Moving Average Model: ARMA(p,q) มีรูปแบบดังนี้
Yt    1Yt 1  2Yt 2  ...   pYt  p  t  1t 1   2 t 2  ...  q t q

4. เกณฑในการวัดประสิทธิภาพของการพยากรณ
เกณฑที่ใชในการวัดประสิทธิภาพของการพยากรณ พิจารณาโดยใชวิธีคาเฉลี่ยรอยละของความคลาดเคลื่อนสมบูรณ
(Mean Absolute Percentage Error: MAPE) ซึ่งเปนการวัดความคลาดเคลื่อนระหวางคาจริง ( Yt ) และคาพยากรณ ( Yˆt )
คา MAPE นี้ไมมีหนวยและมีคาเปนบวกเสมอ คํานวณไดดังนี้
MAPE 

เมื่อ

100 n et 100 n Yt  Yˆt
  n 
n t 1 Yt
Yt
t 1

คือ ผลตางของคาจริงกับคาพยากรณ ณ เวลา t
Yt
คือ คาจริงของขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t
Yˆt
คือ คาพยากรณของขอมูลอนุกรมเวลา ณ เวลา t
n
คือ จํานวนชวงเวลาทั้งหมด
วิธีการพยากรณที่ใหคา MAPE ต่ําที่สุดจะเปนวิธีการพยากรณที่มีความแมนยําที่สุด
5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
et

ผลการวิจัย
การวิเคราะหลักษณะการเกิดโรคซึมเศราในภาพรวมของโรงพยาบาลสวนสราญรมย พบวาจากขอมูลจํานวนผูปวย
โรคซึมเศราที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ในป พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2557 มี
จํานวน 53,125 ราย โดยมีผูปวยสูงสุดในป พ.ศ. 2557 จํานวน 6,606 ราย รองลงมาในป พ.ศ. 2556 จํานวน 6,422 ราย
ทั้งนีจ้ ะเห็นวาในชวง 11 ปที่ผานมาจํานวนผูปวยโรคซึมเศราในระยะแรกชวงป พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2550 มีแนวโนมลดลง
เล็กนอย แตในชวงหลังป พ.ศ. 2550 จะเห็นวาจํานวนผูปวยโรคซึมเศรามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนกระทั่งถึงป พ.ศ.
2557 ซึ่งถาทําการพิจารณาในภาพรวมจากเสนแนวโนม จํานวนผูปวยโรคซึมเศรามี พบวามีแนวโนมเพิ่ม ขึ้นอยางชัดเจน ดั ง
กราฟที่ 1

กราฟที่ 1 แนวโนมของจํานวนผูป วยโรคซึมเศราในภาพรวมในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสวนสราญรมย
ในป พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2557
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การวิ เคราะหลักษณะการเกิ ดโรคซึมเศราในภาพรวมของโรงพยาบาลสวนสราญรมย ในแตละจังหวั ดทั้งหมด 15
จังหวัด พบวาจังหวัดสุราษฎรธานีมีจํานวนผูปวยสูงที่สุดจํานวน 25,743 ราย รองลงมาเปนผูปวยในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 9,925 ราย เปนผูปวยในจังหวัดชุมพรจํานวน 7,988 ราย จังหวัดกระบี่จํานวน 3,348 ราย จังหวัดระนองจํานวน
2,210 ราย จังหวัดพังงาจํานวน 1,223 ราย จังหวัดประจวบคีรีขันธจํานวน 985 ราย จังหวัดตรังจํานวน 672 ราย จังหวัด
ภูเก็ตจํานวน 443 ราย จังหวัดพัทลุงจํานวน 313 ราย จังหวัดสงขลาจํานวน 105 ราย จังหวัดสตูลจํานวน 93 ราย จังหวัด
ปตตานีจํานวน 33 ราย จังหวัดยะลาจํานวน 25 ราย และจังหวัดนราธิวาสจํานวน 19 ราย มีจํานวนใกลเคียงกันเชนกัน ซึ่งจะ
แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แผนภูมิแทงแสดงจํานวนผูปวยโรคซึมเศราในภาพรวมแยกตามรายจังหวัด ในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสวนสราญรมยในป พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2557
การศึกษาแนวโนมการเกิดโรคซึมเศรา โดยใชเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา เพื่อการพยากรณจํานวนผูปวยโรค
ซึมเศราในภาพรวมในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสวนสราญรมยในป พ.ศ. 2558
จากการพิจารณาการทดสอบสวนประกอบแนวโนมของอนุกรมเวลา ดวยการทดสอบเครื่องหมาย (Sign test) พบวา
ขอมูลจํานวนผูปวยโรคซึมเศรามีสวนประกอบของแนวโนม (Z-test = -8.251 , P-value = 0.000)
และการพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาจํานวนผูปวยโรคซึมเศราจากโรงพยาบาลสวนสราญรมย
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 จํานวน 117 เดือน พบวา
ขอมูลจํานวนผูปวยโรคซึมเศรามีการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะของแนวโนมที่เพิ่มขึ้น (กราฟที่ 2 (ก))
650

150

600
100

จำนวนผูปวย (คน)

จำนวนผูปวย (คน)
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2552

2553 2554

2555

2556

(ก)
(ข)
กราฟที่ 2 (ก) จํานวนผูปวยโรคซึมเศรารายเดือน พ.ศ.2547-2557 และ (ข) ผลตางของจํานวนผูปวยโรคซึมเศรา (d=1)

1453

1.0
0.8

1.0
0.8

0.6
0.4

0.6
0.4

0.2
0.0

0.2
0.0

PACF

ACF

ผลการวิเคราะหจํานวนผูปวยโรคซึมเศราดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาจากวิธีการพยากรณ 5 วิธี ไดผลดังนี้
(1) วิธีการทําใหเรียบแบบเลขชี้กําลัง (Exponential Method)
ผลการวิเคราะหดวยวิธีการทําใหเรียบแบบเลขชี้กําลังอยางงาย (Simple Exponential Smoothing Method)
พบวาคาสัมประสิทธิเ์ ลขชี้กําลังของคาคงที่การปรับใหเรียบของคาระดับเทากับ 0.350 (  = 0.350)
ผลการวิเคราะห ดวยวิธีการทําให เรีย บของโฮลต (Exponential Smoothing Holt Method) พบว าค า
สัมประสิทธิเ์ ลขชี้กําลังของคาคงที่การปรับใหเรียบของคาระดับเทากับ 0.633 (  = 0.633) และคาคงที่การปรับใหเรียบของ
คาความชันเทากับ 0.037 (  = 0.037)
ผลการวิเคราะหดวยวิธีการทําใหเรียบของวินเตอร (Exponential Smoothing Holt-Winter Method) พบวา
คาสัมประสิทธิเ์ ลขชี้กําลังของคาคงที่การปรับใหเรียบของคาระดับเทากับ 0.310 (  = 0.310) คาคงที่การปรับใหเรียบของคา
ความชันเทากับ 0.001 (  = 0.001) และคาคงที่การปรับใหเรียบของคาฤดูกาลเทากับ 0.227 (  = 0.227)
(2) วิธขี องบอกซ-เจนกินส (Box-Jenkins’s Method)
การวิ เ คราะห อนุกรมเวลาด วยวิ ธีข องบอกซ -เจนกินส เริ่ มจากการพิ จารณาความคงที่ ของอนุ กรมเวลา เมื่ อ
พิจารณาขอมูลจํานวนผูปวยโรคซึมเศรา (กราฟที่ 2 (ก)) และกราฟฟงกชันสหสัมพันธในตัวเอง (กราฟที่ 3 (ก)) พบวาขอมูลมี
ลักษณะของแนวโนม จึงหาผลตางอนุกรมเวลาครั้งที่หนึ่ง (d=1) ทําใหขอมูลเหมาะสําหรับการพยากรณดวยวิธีของบอกซ-เจน
กินส โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การพิ จารณากราฟฟ งก ชั นสหสั มพั นธใ นตั วเอง (ACF) และกราฟฟ งก ชันสหสั มพั นธ ใ นตั วเอง
บางสวน (PACF) ดังกราฟที่ 4 พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในตัวเองลดลงอยางรวดเร็ว และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธใน
ตัวเองบางสวนที่ lag 1 และ lag 2 มีคามากกวาศูนยอยางมีนัยสําคัญ
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กราฟที่ 3 (ก) ฟงกชันสหสัมพันธในตัวเอง (ACF) และ (ข) ฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (PACF)
ของจํานวนผูปวยโรคซึมเศรา
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กราฟที่ 4 (ก) ฟงกชันสหสัมพันธในตัวเอง (ACF) และ (ข) กราฟฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (PACF)
ของผลตางจํานวนผูปวยโรคซึมเศรา (d=1)
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ขั้นตอนที่ 2 กําหนดตัวแบบการพยากรณเบื้องตน คือ ARIMA(2, 1, 0)
หรือ Yt=(1+1)Yt-1-(1-2)Yt-2-2Yt-3+t
ขั้ น ตอนที่ 3 ประมาณค า พารามิ เ ตอร ใ นตั ว แบบการพยากรณ พบว า ค า คงที่ ไ ม มี นั ย สํ าคั ญ จึ ง ประมาณ
คาพารามิเตอรในตัวแบบอีกครั้ง ไดผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาพารามิเตอรของรูปแบบ
Type
Coef
SE Coef
T-test
P-value
AR1
-0.839
0.0815
-10.29
0.000
AR2
-0.472
0.0815
-5.79
0.000
จะไดตัวแบบสําหรับการพยากรณ คือ Yt=0.161Yt-1+0.367Yt-2+0.472Yt-3
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ขั้น ตอนที่ 4 การวิเคราะห ความเหมาะสมของตั วแบบโดยการทดสอบความคลาดเคลื่ อน พบวาสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธในตัวเองของคาคลาดเคลื่อนเปนอิสระจากกัน (กราฟที่ 5 และ ตารางที่ 2) มีการแจกแจงปกติ (KolmogorovSmirnov = 0.05, P-value = 0.15 ) ที่มีคาเฉลี่ยเทากับศูนย (T-test = 1.18, P-value = 0.241) และความแปรปรวนของ
คาความคลาดเคลื่อนคงที่ (Levene’s Statistics = 1.30, P-value = 0.235)
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กราฟที่ 5 (ก) ฟงกชันสหสัมพันธในตัวเอง (ACF) และ (ข) กราฟฟงกชันสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (PACF)
ของความคลาดเคลื่อน
ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในตัวเองของคาคลาดเคลื่อนของ Ljung-Box Q
Lag
12
24
36
Chi-square
64
191
28.2
DF
10
22
34
P-value
0.777
0.642
0.745
35
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กราฟที่ 6 ความคลาดเคลื่อน
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ตารางที่ 3 คาจริงและคาพยากรณจํานวนผูปวยโรคซึมเศรารายเดือน ป พ.ศ. 2558
ตัวแบบการพยากรณ
เดือน
คาจริง
SMA
SES
Holt
Winters
มกราคม
545
350.92
376.47
1,681.61
971.36
กุมภาพันธ
534
350.92
376.47
1,692.31
914.81
มีนาคม
535
350.92
376.47
1,703.02
926.94
เมษายน
570
350.92
376.47
1,713.72
995.72
พฤษภาคม
569
350.92
376.47
1,724.42
881.04
มิถุนายน
550
350.92
376.47
1,735.13
889.46
กรกฎาคม
570
350.92
376.47
1,745.83
973.45
สิงหาคม
497
350.92
376.47
1,756.53
946.08
กันยายน
595
350.92
376.47
1,767.24
1,080.77
MAPE
36.23
31.59
213.30
72.98

ARIMA(2,1,0)
381.97
381.97
381.97
381.97
381.97
381.97
381.97
381.97
381.97
30.59

จากตารางที่ 3 พบวาผลการพยากรณจํานวนผูปวยโรคซึมเศราดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา ดวยตัวแบบการ
พยากรณทั้ง 5 วิธี ไดผลดังนี้ วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย สามารถคํานวณจํานวนผูปวยในแตละเดือนประมาณ 351 ราย วิธีการ
ทําใหเรียบแบบเลขชี้กําลังอยางงาย สามารถคํานวณจํานวนผูปวยในแตละเดือนประมาณ 377 ราย วิธีการทําใหเรียบของ
โฮลต สามารถคํานวณจํานวนผูปวยในแตละเดือนอยูในชวง 1,682 ถึง 1,768 ราย วิธีการทําใหเรียบของวินเตอร สามารถ
คํานวณจํานวนผูปวยในแตละเดือนอยูในชวง 882 ถึง 1,081 ราย และวิธีของบอกซ-เจนกินส สามารถคํานวณจํานวนผูปวยใน
แตละเดือนประมาณ 382 ราย
สรุปและอภิปรายผล
อภิปรายผล
จากการศึกษาลักษณะการเกิดโรคซึมเศรา พบวาจํานวนผูปวยโรคซึมเศราในภาพรวมที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลสวน
สราญรมย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ในป พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2557 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับ
นายแพทย มล.สมชาย จักรพันธุ (2551) อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ไดกลาวรายงานเกี่ยวกับปญหาโรคซึมเศราของประเทศไทยที่
จะเพิ่มขึ้นสูงเปนอันดับ 2 ของโลกในป พ.ศ. 2563 จากการสํารวจและรายงานโรคที่จะสรางปญหาใหกับประชาชนไทยของ
ธนาคารโลกและองคการอนามัยโลก ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและภาระคาใชจายในการดูแลรักษา
จากการศึกษาแนวโนม การเกิด โรคซึม เศรา พบว าข อมูล จํานวนผูปวยโรคซึ มเศรามีการเคลื่อนไหวที่มี ลักษณะของ
แนวโนมของอนุกรมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลการวิเคราะหจํานวนผูปวยโรคซึมเศราดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาจากวิธีการ
พยากรณ 5 วิธี พบวาเมื่อทําการพิจารณาจากคา MAPE วิธีของบอกซ-เจนกินส (MAPE = 30.59) เปนวิธีที่ใหตัวแบบการ
พยากรณที่เหมาะสมที่สุด รองลงมาเปนวิธีการทําใหเรียบแบบเลขชี้กําลังอยางงาย (MAPE = 31.59) และวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่
อยางงาย (MAPE = 36.23) ซึ่งทั้ง 3 วิธีมีคา MAPE ใกลเคียงกัน แสดงวาเปนวิธีการพยากรณที่มีประสิทธิภาพใกลเคียงกัน
สําหรั บการพยากรณ ที่มี องคป ระกอบต างๆ ไมแ นนอน และขอมูล มีลั กษณะสหสั มพั นธ ในตัวเองและสหสัม พันธใ นตั วเอง
บางสวน วิธขี องบอกซ-เจนกินส จะเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากขอมูลจํานวนผูปวยมีแนวโนมเปนฟงกชันเชิงเสนของคา
สังเกตในอดีตและเปนวิธีที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาที่ไมมีฤดูกาลหรือมีฤดูกาลก็ได รองลงมาเปนวิธีการทําใหเรียบแบบเลขชี้
กําลังอยางงาย เนื่องจากจํานวนผูปวยในปจจุบันมีอิทธิพลกับจํานวนผูปวยในอนาคต และวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย เนื่องจาก
ผูพยากรณใหความสําคัญกับจํานวนผูปวยในปจจุบัน ซึ่งทําใหคาพยากรณจํานวนผูปวยในอนาคตที่ไดมีคาใกลเคียงกับจํานวน
ผูปวยในปจจุบันมากกวา สวนวิธีการทําใหเรียบของวินเตอร (MAPE = 72.98) และวิธีวิธีการทําใหเรียบของโฮลต (MAPE =
213.30) เปนตัวแบบการพยากรณ ที่ไ ดไ มเ หมาะสมสํ าหรับการพยากรณจํานวนผูป วยโรคซึม เศรา เนื่ องจากทั้ง 2 วิธีมีค า
MAPE สูง และขอมูลจํานวนผูปวยมีแนวโนมแตไมมีฤดูกาลจึงทําใหตัวแบบการพยากรณที่ไดไมเหมาะสม
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บทสรุป
1. ลักษณะการเกิดโรคซึมเศรามีสวนประกอบของแนวโนมอนุกรมเวลา โดยการทดสอบเครื่องหมาย (Sign test)
2. ตัวแบบการพยากรณที่เหมาะสมสําหรับการนําไปพยากรณจํานวนผูปวยโรคซึม เศราป พ.ศ. 2558 มี 3 วิธี คือวิธี
ของบอกซ-เจนกินส วิธีการทําใหเรียบแบบเลขชี้กําลังอยางงาย และวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย เพราะใหคาเฉลี่ยรอยละของ
ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (MAPE) ต่ําที่สุด
3. พยากรณจํานวนผูปวยโรคซึมเศรารายเดือน ป พ.ศ. 2558 ซึ่งผลการศึกษาหลังจากเลือกใชตัวแบบการพยากรณ
จากวิธขี องบอกซ-เจนกินส จํานวนผูปวยในแตละเดือนประมาณ 382 ราย หลักจากเลือกใชตัวแบบการพยากรณจากวิธีการทํา
ใหเรียบแบบเลขชี้กําลังอยางงาย จํานวนผูปวยในแตละเดือนประมาณ 377 ราย และหลักจากเลือกใชตัวแบบการพยากรณ
จากวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย จํานวนผูปวยในแตละเดือนประมาณ 351 ราย
ขอเสนอแนะ
1. ผลการศึกษาวิจัยนี้สามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผน ปองกัน และแกไขปญหาโรคซึมเศรา และใชเปน
แนวทางในการรับมือกับปญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. การศึกษาครั้งตอไปควรจะทําการศึกษาลักษณะโรคซึมเศราและแนวโนมการเกิดโรคในกลุมที่เจาะจงลงไป อาทิ
เชน กลุม ผูส ูงอายุ เปนตน โดยทําการศึกษาเชิงสํารวจเพื่อใหไดขอมูลจริงจากกลุมผูปวยโรคซึมเศรา เนื่องจากเล็งเห็นวาใน
กลุมผูสูงอายุจะเปนกลุมที่อาศัยอยูทบี่ านเปนหลัก ไมมีอาชีพ สวนใหญจะอยูกับลูกหลานหลังการเกษียณอายุ ซึ่งอาจจะทําให
เกิดภาวะซึมเศรา และอาจจะเปนกลุมผูปวยโรคซึมเศราที่ไมทราบวาตนเองเปนโรคซึมเศราและไมไดเขารับการรักษา ดังนั้น
หากไดทําการศึกษาตอไป ผลการศึกษาจะเปนประโยชนมากสําหรับการแกไขปญหาสุขภาพ และสามารถทําใหเขาถึงผูปวย
โรคซึมเศราและทําการรักษาไดรวดเร็วขึ้น
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของการประปานครหลวง ภาค5
The People’s Satisfaction toward the Service System of the Metropolitan
Waterworks Authority Headquaters region 5
พิชฎา บูชา1, นายธรรมศักดิ์ สายแกว2
นักศึกษาปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร เอกการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะบัณฑิตวิทยาลัย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอ
การใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 กับตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทของผูใชน้ํา คาน้ําประปาเฉลี่ยตอเดือน กลุมตัวอยางที่ใชจํานวน 408 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบวา 1) ประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของพนักงานการประปา
นครหลวง สายบริการ ภาค 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อดานพบวา รายดานที่มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับสูง
ไดแก ดานการบริการจัดเก็บ และการบันทึกขอมูลการใช สวนที่เหลือเปนดานบริการที่มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ไดแก
ดานบํารุงรักษาซอมแซมระบบประปา และดานคุณภาพของน้ําประปาและระบบการจายน้ํา 2) ผลการเปรียบเทียบความพึง
พอใจของผูใชบริการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปร เพศ กลุมอายุ ระดับ
การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทของผูใชน้ํา คาน้ําประปาเฉลี่ยตอเดือนกับระดับระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 พบวา เพศ ตางกัน ระดับระดับความพึง
พอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 ไมตางกัน แต กลุมอายุ
ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทของผูใชน้ํา คาน้ําประปาเฉลี่ยต อเดือน แตกตางกันจะมีผลตอระดับระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การบริการ, พนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5
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The People’s Satisfaction toward the Service System of the Metropolitan
Waterworks Authority Headquaters region 5
Abstract
The objectives of this research were to: 1) study the People’s Satisfaction toward the Service
System of the Metropolitan Waterworks Authority Headquaters region 5. and 2) compare difference of the
People’s Satisfaction toward the Service System of the Metropolitan Waterworks Authority Headquaters
region 5 classified by sex, age group, married status, education level, occupation, average income, Types
of of water users, cost per month factors. The research sample of 408 people were interviewed through
a questionnaire and the data was then analysed by frequency, percentage, mean, standard deviation, ttest, and one – way analysis of variance.The results showed: 1) in general, the users’ satisfaction with the
services of the People’s Satisfaction toward the Service System of the Metropolitan Waterworks Authority
Headquaters region 5 were at the high level in overall. The considerate four aspects found that had 2
aspect include general of service officers and service procedures were at the high level but water quality
and facilities were at a moderate level. 2) Comparisons at the .05 statistical level of significance indicated
from the selected personal factors that differences in age group, married status, education level,
occupation, average income, Types of of water users, cost per month factors gave different levels of
satisfaction but sex did not.
Keyword: Satisfaction, the Service System, the Metropolitan Waterworks Authority Headquaters region 5
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บทนํา
" น้ํา" เปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีพของมนุษย เราจําเปนตอง บริโภคน้ําสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของเราโดยทั่วไปแลว
คนเราอาจขาดน้ําไดประมาณ 3-5 วัน หากเกินกวานี้เราอาจเสียชีวิตได (กรมควบคุมมลพิษ: 2547 หนา 1) น้ํา ประปา(water
supply) คือน้ําที่เกราะกรองใหสะอาด ผานขบวนการตางๆ มากมาย กวาจะมาเปนน้ําประปาใหแกประชาชน การประปานคร
หลวงเปนองคกรหนึ่งที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการจัดหาน้ําเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชน้ําอาณาเขต 3 จังหวัด
คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
แนวนโยบายในปจจุบันรัฐบาลไดกําหนดใหทุกสวนราชการดําเนินการพัฒนามาตรฐานสากลของประเทศไทยดาน
การจัด การและสั มฤทธิ์ผ ลของงานภาครั ฐ (Thailand International Public Sector Management System and
Outcomes (Thailand International P.S.O.) เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ
รวมทั้งเพื่อใหหนวยงานภาครัฐเปนเครื่องมือในการนํานโยบายของรัฐไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนเครื่องมือของรัฐ
ในการฟ นฟู และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคม การเมือง รวมทั้ง ขจั ดความยากจนและสง เสริ มสุ ขภาพชีวิตของประชาชนและมี
มาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนสรางระบบ การบริหารและบริการของรัฐที่รวดเร็วเสมอภาค เปนธรรมและเปนที่พึง
พอใจของประชาชน ใหมากที่สุด (สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแหงประเทศไทย. 2544 : 7) เชนเดี่ยวกับการประปานคร
หลวง สายงานบริการ ภาค 5 มีหนาที่ผูควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานของหนวยงานในสายงานบริการดานตะวันตก ให
เปนไปตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานขององคกร ภาค 5 ที่อยูในความรับผิดขอบของผูชวยผูวาการ ประกอบดวย
สาขา 1. สํานักงานประปาสาขานนทบุรี 2. สํานักงานประปาสาขาบางบัวทอง 3. สํานักงานประปามหาสวัสดิ์ เปนสายงาน
หนึ่งที่ดูแลดานบริการน้ําประปาและอื่นๆ ใหกับผูใชน้ําเขตกรุงเทพมหานครฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ดวย
พื้นที่การใหบริการที่ขยายเพิ่มขึ้นทําใหตองมีการแบงความรับผิดชอบเปน สายงานบริการดานตะวันออก และสายงานบริการ
ดานตะวันตก ซึ่งทั้งสองสายงานแบงความรับผิดชอบกันตามภาคที่กําหนด 1-5 จะเห็นวางานหลักของการประปานครหลวง
สายงานบริการ ภาคตางๆ คือ การใหบริการแกประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียเปนสวนใหญ ดังนั้นการจัดการระบบบริการ
ตางๆเพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ตอผูมารับบริการ และที่สําคัญ บุคลากรทุกคนมีความซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรม มีความโปรงใสและตรวจสอบไดทุกขั้นตอนนั้น เปนพันธะกิจสําคัญขององคกรการประปานครหลวง แตการจะพัฒนา
สิ่งเหลานี้ไดองคกรตองรูถึงความตองการตอระบบบริการของผูใช ซึ่งจะนําไปสูการวางระบบการพัฒนาองคกรได ดังนั้นผู
ศึกษาจึงสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจและปญหาอุปสรรคของประชาชนผูใชน้ําที่มารับบริการ ความมั่นใจในคุณภาพ
น้ําประปา และประสิทธิภาพในการใหบริการของสํานักงานประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 ความรวดเร็วในการขอติดตั้ง
ประปาใหม การซอมแซมบํารุงรักษา และความพึงพอใจในดานการบริการตางๆ วาอยูในระดับใด เพื่อนําผลวิจัยไปเสนอและ
ปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักงานการประปานครหลวง สายงานบริการ ภาค 5 ตอไป
วรรณกรรม
แนวคิดความพึงพอใจ

ความพึง พอใจ หมายถึง ปฏิกิริยาทางอารมณของบุคคลที่มีตอสิ่งที่ตนกระทําอยู หรือสภาวะทาง
อารมณของบุคคลในทางบวก หรือ ในทางชื่นชมที่มีตอสิ่งนั้นๆ อันเปนผลจากการที่เขาประเมินคาที่เขากระทํา
ไมเคิลเอ็ม. กูนเกิรก (Michael M. Grungerg. 1979 : 296, อางถึงใน พิทักษ กิตติคุณไพโรจน. 2539 : 10)
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
“การใหบริการ” อาจกลาวไดวา เปนหนาที่หลักที่สําคัญในการบริหารงานภาครัฐโดยเฉพาะในลักษณะงานที่ตองมี
การติดตอสัมพันธกับประชาชน หรือลูกคาโดยตรง โดยหนวยงานและเจาหนาที่ผูใหบริการ มีหนาที่ในการใหบริการ (Deliver
Services) แกผูรับบริการ
ภารกิจการรับบริการของผูใชน้ําประปาที่มีตอการประปานครหลวง
1 ดานการบริการทั่วไป
2 ดานปริมาณและคุณภาพน้ําประปา
3 ดานการซอมบํารุงและความพรอมของอุปกรณการซอมทอประปา
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4 ดานปฏิบัติการในเชิงพาณิชยการอานมาตรออกใบแจงหนี้และชําระเงินคาน้ําประปา
วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาย
บริการ ภาค 5
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของพนักงานการประปา
นครหลวง สายบริการ ภาค 5 กับตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทของ
ผูใชน้ํา คาน้ําประปาเฉลี่ยตอเดือน
สมมติฐานของการวิจัย
กลุมตัวอยางประชาชนผูใชน้ําที่มีตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ประเภทของผูใชน้ํา คาน้ําประปาเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันจะมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานการประปา
นครหลวง สายบริการ ภาค 5 ตางกัน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนีเ้ ปนการศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการตางๆของพนักงานในการ
ประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 ใน 4 ดาน คือ ดานบริการทั่วไป ดานคุณภาพของน้ําประปาและระบบการจายน้ํา ดาน
บํารุงรักษาและซอมแซมระบบประปา และดานการบริการจัดเก็บและการบันทึกขอมูลการใช ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 –
30 สิงหาคม 2559 กลุมตัวอยางคือ ประชาชนผูมาใชบริการ ณ. การประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 จํานวน 400 คน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อไดทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการตางๆของพนักงานในการประปานคร
หลวง สายบริการ ภาค 5 พรอมทั้งปญหาและอุปสรรคในการขอรับบริการ
2. เปนแนวทางใหการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 ไดใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการใหบริการที่สอดคลอง
กับความตองการของประชาชนผูใชน้ําประปาใหดียิ่งขึ้น
3. เปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรในการสรางความพึงพอใจในการใหบริการแกประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการ
ใหบริการตางๆของพนักงานในการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่มารับบริการในพื้นที่เขตบริการของการประปานครหลวง สาย
บริการ ภาค 5 ในระหวาง วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2559
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ประชาชนที่มารับบริการในพื้นที่เขตบริการของการประปานครหลวง สาย
บริการ ภาค 5 เพื่อใหกลุมตัวอยางมีความถูกตองและมีโอกาสเปนตัวแทนของประชากรผูวิจัยจึงใชประชากรกลางเฉลี่ยตอป
คือ 506,008 ราย เปนฐานคํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง ยามาเน (Yamane, 1967, p. 919)
ซึ่งแสดงการคํานวณ ดังนี้
ขนาดกลุมตัวอยางใชวิธี ยามาเน ในการรวบรวมขอมูล โดยใชสูตร
N = จํานวนประชากร
n = กลุมตัวอยาง
e = 0.05
สูตร n =
N
1 + Ne2
แทนคากลุมตัวอยาง N = 506,008 ราย
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n=

506,008
1 + 506,008 (0.05)2

n = 399 ราย ประมาณ 400 ราย
ดังนั้นกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่มารับบริการในพื้นที่เขตบริการของการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5
จํานวนทั้งสิ้น 399 ราย ปรับเพิ่มเพื่อความเหมาะสมเปน 408 ความและทําการเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมอยางแบบชั้นภูมิ
(Stratified sampling ) เพื่อเก็บขอมูลตอไป
ตารางที่ 1 แสดงการแบงสัดสวนกลุมตัวอยางที่ตองเก็บขอมูล
หนวยสาขา
สนง. สาขานนทบุรี
สนง.บางบัวทอง
สนง.มหาสวัสดิ์
รวม

จํานวนประชากรเฉลี่ยตอป
220,017
216,572
69,419
506,008

สัดสวน
14.70
42.15
43.15
100

กลุมประชากรสุม
60
172
176
408

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษามีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ไดกําหนดตามกรอบแนวคิด
ของการศึกษา โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลของประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทของผูใชน้ํา และ คาน้ําประปาเฉลี่ยตอเดือน
สวนที่ 2 เปนแบบวัดความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของการประปานครหลวง โดยประเมินขอ
คําถามดวยการใชมาตรวัดของ ลิเคอรต (Likert) ซึ่งเปนคําถามแบบประเมินคา (Rating scale) มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ
ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มีเกณฑการใหคะแนนระดับจะมีชวงของคะแนนเทากับ 1.33 คะแนน จึงแบง
ตามอันตรภาคชั้นดังนี้
คาเฉลี่ย
ระดับความพึ่งพอใจ
1.00 – 2.33
ระดับต่ํา
2.34 – 3.66
ระดับปานกลาง
3.67 – 5.00
ระดับสูง
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะตอการใหบริการของการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. สรางแบบสอบถามโดยการศึกษาจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการ
รับบริการ เพื่อนํามากําหนดกรอบของการสรางแบบสอบถาม ตลอดจนแนวทางการออกแบบใหครอบคลุม โดยกําหนดขอ
คําถามใหมีจํานวนมากไวกอนแลวจึงนํามาตรวจสอบวินิจฉัยอีกครั้ง เพื่อใหไดขอคําถามทีถ่ ูกตองที่สุด
2. นําแบบสอบถามที่รางเสร็จตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมกันตรวจสอบใหคําแนะนํา แลวนําไปปรับปรุง
แกไขกอนนําไปทดลองใช 3. นําแบบสอบถามที่ไดรับ การแกไขแล วและมีความสมบูรณ ใหผู ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เที่ยวตรงตามเนื้อหา (Content validity)
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try - out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน
30 คน ที่การประปานครหลวง สาขา สนง. สาขาประชาชื่น
5. นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขและเห็นชอบ มาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นดานการบริการทั่วไปในสํานักงานเทากับ 0.790 ดาน
คุณภาพของน้ําประปาและระบบการจายน้ําเทากับ 0.880 ดานบํารุงรักษาซอมแซมระบบประปาเทากับ 0.779 และดานการ
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บริการจัดเก็บ และการบันทึกขอมูลการใช เทากับ 0.750 6. นํ าแบบสอบถามที่นําไปทดลองใช ไปปรับ ปรุง แกไ ขแล วทํ า
ฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลจริงตอไป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามและขอความรวมมือตอบสนองถามดวยตนเอง โดยใชระยะเวลาที่เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1
เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2559 โดยไดดําเนินการดังนี้
1. ขอหนังสือรับรองจากสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อทําบันทึกขออนุญาต
ผูจัดการการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 ในการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลในแตละสาขา
2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามจํ านวน 400 ราย แกกลุ มตัวอย างที่มารับบริ การในแตละสาขา และตรวจสอบความ
สมบูรณกอนเก็บกลับคืนมา นํามาตรวจสอบเพื่อวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ศึกษาลักษณะการกระจายของลักษณะทั่วไปของ
กลุมประชากร ดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใชเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจ
ของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 ใชการวิเคราะหเปรียบเทียบ
t-test และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one - way ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และเมื่อพบว ามี ค วามแตกต างอยางมี นัยสํ าคั ญ ทางสถิ ติจะใชแ อลเอสดี (LSD) (least significant difference) เพื่ อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 คุณลักษณะทางประชากรทั่วไปของประชาชนที่มารับบริการในพื้นที่เขตบริการของการประปานครหลวง สาย
บริการ ภาค 5
จากตารางที่ 1 พบวา ประชาชนที่มารับบริการสวนใหญเปนเพศหญิงและชายพอๆ รอยละ 55.4 เปนเพศหญิง รอย
ละ 44.4 เปนเพศชาย มีอายุอยูระหวาง 22 – 10 รอยละ 61.5 รองลงมา รอยละ 37 มีอายุ 60 ปขึ้นไป และรอยละ 34.8 มี
อายุ 41-49 ป มีสถานภาพสมรส คู รอยละ 53.71 โสด รอยละ 41.7 และ รอยละ 4.7 มีสถานภาพสมรสหมาย/หยา/แยก จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี เปนสวนใหญ รอยละ 47.5 รองลงมาจบการศึกษาระดับชั้นต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 21.6 จบ
การศึกษาระดับชั้นปริญญาโท รอยละ 21.1 และรอยละ 9.8 จบชั้นปริญญาเอก สวนใหญประกอบอาชีพ ขาราชการรอยละ
36.3 รองลงมา รอยละ 29.9 เปนลูกจางธุรกิจเอกชน รอยละ 17.4 มีอาชีพคาขาย รอยละ 1.5อาชีพอิสระ มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนสวนใหญ รอยละ 71.6 มีรายได 9,000 – 34,999 บาท รองลงมา รอยละ 21.6 มีรายได 35,000 – 69,999 บาท และ
รอยละ 6.9 มีรายไดตอเดือนเทากับ 70,000 – 350,000 สถานที่ใชน้ําประปา รอยละ 68.1 บานพักอาศัย 21.8 บานเชา /
หองเชา ( ) แฟลต/ อพารเมนต รอยละ 2.7 อาคารพาณิชย และ รอยละ 7.1 โรงงาน ประปาโดยเฉลี่ยตอเดือน รอยละ
75.2 ราคา 100 – 500 บาท รองลงมา 11.5 จายคาน้ํา 501 – 1,000 บาท รอยละ 2.2 จายคา 1,001 บาทขึ้นไป สถานที่
ชําระคาน้ํา ชําระผานเคานเตอรเซอรวิส ไปรษณีย และ TOT รอยละ 46.8 ชําระที่สํานักงานประปา รอยละ 35.5
ชําระผานชําระผานธนาคาร รอยละ 16.2 และรอยละ 1.5 จายผานระบบอื่น

1464

ตารางที่ 1จํานวนและรอยละของประชาชนที่มารับบริการจําแนกตามปจจัยประชากร

ปจจัยคุณลักษณะทางประชากร

จํานวน (N= 408 คน)

เพศ

181
ชาย
226
หญิง
อายุ (ป)
251
22 – 44
142
45 – 59
60 -72
15
Min = 22
Max = 72  = 38.42
สถานภาพสมรส
โสด
170
คู
219
หมาย / หยา / แยก
19
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
88
ปริญญาตรี.
194
ปริญญาโท
86
ปริญญาเอก
40
อาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
148
ลูกจางธุรกิจเอกชน
122
คาขาย
71
เกษตรกร
31
รับจาง
30
ธุรกิจสวนตัว
10
รายไดตอเดือน
9,000 – 34,999
292
35,000 – 69,999
88
70,000 – 350,000
28
Min = 9,000
Max = 350,000  = 32,163.28
สถานที่ใชน้ําประปา
252
บานพักอาศัย
89
บานเช า / ห องเชา แฟลต/ อพาร
เมนต
11
อาคารพาณิชย
3
โรงงาน
คาน้ําประปาโดยเฉลี่ยตอเดือน
45
( ) ต่ํากวา 100 บาท
307
( ) 100 – 500 บาท
47
( ) 501 – 1,000 บาท
9
( ) 1,001 บาทขึ้นไป
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รอยละ
44.4
55.4
61.5
34.8
37
S.D. = 9.38
41.7
53.7
4.7
21.6
47.5
21.1
9.8
36.3
29.9
17.4
7.6
7.4
1.5
71.6
21.6
6.9
S.D. = 35,360.61
61.8
21.8
2.7
7
11
75.2
11.5
2.2

ปจจัยคุณลักษณะทางประชากร

จํานวน (N= 408 คน)

รอยละ

145
66
191

35.5
16.2
46.8

6

1.5

ชําระคาน้ําประปาชําระที่
( )สํานักงานประปา
( ) ชําระผานธนาคาร
( ) ชําระผานเคานเตอรเซอรวิส
ไปรษณีย และ TOT
( ) ชําระโดยวิธีอื่นๆ ( ระบุ )
..................................................

สวนที่ 2 ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สายบริการ
ภาค 5
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง
สายบริการ ภาค 5 (N=408)
ระดับความพึงพอใจ
จํานวน
รอยละ
ระดับต่ํา

0

0

ระดับปานกลาง

45

11

ระดับสูง

363

89

จากตารางที่ 2 พบวาประชาชนผูใชน้ํามีความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาย
บริการ ภาค 5 โดยภาพรวมอยูระดับสูง รอยละ 89 และระดับปานกลางรอยละ 11
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลคาระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ํามีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 จําแนกตามดานตางๆ
ปจจัยจูงใจ



S.D.

ระดับความพึงพอใจ

ดานการบริการทั่วไปในสํานักงาน

4.29

0.27

สูง

ดานคุณภาพของน้ําประปาและระบบการ
จายน้ํา

3.54

0.30

ปานกลาง

ดานบํารุงรักษาซอมแซมระบบประปา

3.55

0.29

ปานกลาง

ดานการบริการจัดเก็บ และการบันทึก
ขอมูลการใช

4.35

0.32

สูง

รวมความพึงพอใจทุกดาน

3.97

0.23

สูง
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จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ํามีความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานการประปา
นครหลวง สายบริการ ภาค 5 จําแนกตามดานตางๆของการบริการ โดยภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ํามี
ความพึงพอใจอยูในระดับสูง คาเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ 3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23
แตเมื่อพิจารณารายดานพบวา รายดานที่มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับสูงไดแก ดานการบริการจัดเก็บ และการ
บันทึกขอมูลการใช มีคาเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจเทากับ 4.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.32 รองลงมา
ดานการบริการทั่วไปในสํานักงาน มีคาเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจเทากับ 4.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27
สวนที่เหลือเปนดานบริการที่มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ไดแก ดานบํารุงรักษาซอมแซมระบบประปามีคาเฉลี่ย
ของคะแนนระดับความพึงพอใจทากับ 3.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 และดานคุณภาพของน้ําประปาและระบบการจาย
น้ํา มีคาเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจเทากับ 3.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 ตามลําดับ
สวนที่ 3. เปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของพนักงานการประปา
นครหลวง สายบริการ ภาค 5 กับตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทของ
ผูใชน้ํา คาน้ําประปาเฉลี่ยตอเดือน
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 จําแนกตามตัวแปรเพศ
ตัวแปรเพศ

S.D.



df

t

P-value

ชาย
3.99
0.22
405
1.219
0.224
หญิง
3.96
0.24
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 ตัวแปรเพศไมมีความแตกตางของระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 จําแนกตามตัวแปร กลุมอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทของผูใชน้ํา คาน้ําประปาเฉลี่ยตอเดือน
ตัวแปรประชากร
กลุมอายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

P-value

2
405
407
3
404
407
3
404
407

0.836
22.333
23.169
1.87
22.9820
23.169
1.166
22.003
23.169

0.418
0.055

7.575

0.001**

0.093
0.0567

1.647

0.194

0.389
0.054

7.136

0.000**
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** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 จําแนกตามตัวแปร ระดับอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทของผูใชน้ํา คาน้ําประปาเฉลี่ยตอเดือน (ตอ)
ตัวแปรประชากร

แหลงความ
df
SS
MS
F
P-value
แปรปรวน
อาชีพ
ระหวางกลุม
5
0.364
0.073
1.282
0.271
ภายในกลุม
402
22.806
0.057
รวม
407
23.169
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระหวางกลุม
2
2.753
1.376
27.304 0.000**
ภายในกลุม
405
20.416
0.050
รวม
407
23.169
ประเภทของผูใชน้ํา
ระหวางกลุม
4
0.326
0.81
1.438
0.221
ภายในกลุม
403
22.843
0.57
รวม
407
23.163
คาน้ําประปาเฉลี่ยตอ ระหวางกลุม
3
0.537
0.179
3.198
0.023**
เดือน
ภายในกลุม
404
22.632
0.056
รวม
407
23.169
ประเภทการจายคาน้ํา ระหวางกลุม
3
1.668
0.556
10.448 0.000**
ภายในกลุม
404
21.501
0.053
รวม
407
23.169
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 พบวาตัวแปรประชากรที่แตกตางกันจะมีระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอ
การใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 แตกตางกันไดแก ตัวแปร กลุมอายุ ระดับการศึกษา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทของผูใชน้ํา คาน้ําประปาเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
และเมื่อพิจารณาหารายคูที่แตกตาง ดวยวิธีการของ LSD พบวา
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 ที่มีกลุมอายุแตกตางกันดวยการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวย
วิธีการของ LSD
22 – 40 ป
41 – 59 ป
60 -72

อายุ
4.00
3.90
3.93
22 – 40 ป
4.00
0.10**
0.07
41 – 59 ป
3.90
0.28
60 - 72
3.93
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 6 พบวาประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 ที่มี
กลุมอายุแตกตางกันจะมีรายคูที่มีความแตกตางกันไดแก กลุมอายุ 22 – 40 ป มีความพึงพอใจสูงกวา กลุมอายุ 41-59 ป
อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันดวยการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู
ดวยวิธีการของ LSD
ต่ํากวาปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตรี
ระดับการศึกษา
3.87
3.99
4.01
4.02
ต่ํากวาปริญญาตรี
3.87
0.11**
0.14**
0.15**
ปริญญาตรี
3.99
0.21
0.35
ปริญญาโท
4.01
0.14
ปริญญาเอก
4.02
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 7 พบวาประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 ที่มี
ระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีรายคูที่มีความแตกตางกันไดแก ระดับปริญญาตรี โท และเอก มีความพึงพอใจสูงกวา ระดับ
ต่ํากวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันดวยการเปรียบเทียบความแตกตางเปน
รายคูดวยวิธีการของ LSD
9,000 – 34,999 35,000 –
70,000 –

69,999
350,000
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
4.20
3.86
3.78
9,000 – 34,999
4.20
0.163**
0.228**
35,000 – 69,999
3.86
0.64
70,000 – 350,000 3.78
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 8 พบวาประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 ที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันจะมีรายคูที่มีความแตกตางกันไดแก ผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 9,000 – 34,999 มีความพึง
พอใจสูงกวา ผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,000 – 69,999 และ70,000 – 350,000อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 ที่มีคาน้ําประปาเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันดวยการเปรียบเทียบความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของ LSD
ต่ํากวา 100
100 - 500
501 – 1,000 1,000 ขึ้นไป
คาน้ําประปาเฉลี่ยตอ

เดือน
4.07
3.96
4.40
3.97
ต่ํากวา 100
4.07
0.10**
0.14**
0.07
100 - 500
3.96
0.03
0.36
501 – 1,000
4.40
0.68
1,000 ขึ้นไป
3.97
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 9 พบวาประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 ที่มีคา
น้ําประปาเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันจะมีรายคูที่มีความแตกตางกันไดแก ผูที่มีคาประปาเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 100 มีความพึง
พอใจสูงกวา ผูที่มีคาประปาเฉลี่ยตอเดือน 100-500และผูที่มีคาประปาเฉลี่ยตอเดือน 501 – 1,000มีความพึงพอใจสูงกวา ผูที่
มีคาประปาเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 100 อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
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ตารางที่ 10 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 ที่มีประเภทการจายคาน้ําแตกตางกันดวยการเปรียบเทียบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธีการของ LSD
ชําระที่สํานักงาน
ชําระผานธนาคาร ชําระผานเคานเตอรเซอรวิส
ประปา
ไปรษณีย และ TOT

อายุ
ชําระที่สํานักงาน
ประปา
ชําระผานธนาคาร

4.05

ชําระผานเคานเตอร
เซอรวิส ไปรษณีย
และ TOT

3.93

4.05
-

3.93

3.93
0.11**

3.93
0.12**

-

0.01
-

ตารางที่ 10 พบวาประชาชนผูใชน้ํามีความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5
ประเภทการจายคาน้ําแตกตางกันจะมีรายคูที่มีความแตกตางกันไดแก ผูที่ชําระที่สํานักงานประปา มีความพึงพอใจสูงกวา ผูที่
ชําระผานธนาคารและผูที่ชําระผานเคานเตอรเซอรวิส ไปรษณีย และ TOT อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
อภิปรายผล
จากการศึกษาพบวา ตัวแปร กลุมอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทของผูใชน้ํา คาน้ําประปาเฉลี่ย
ตอเดือน มีผลตอระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สายบริการ
ภาค 5 นั้น ผลการวิเคราะหสามารถอภิปรายใน 4 ดาน
1. ดานการบริการทั่วไปในสํานักงาน เปนดานบริการที่อํานวยสะดวกแกผูมารับบริการเปนหลัก โดยมีสวนประกอบ
ดานโครงสราง ดานผูใหบริการ และการรับเรื่องรองทุกข โดยภาพรวมประชาชนผูใชน้ํามีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 อยูในระดับสูง ทั้งนี้เปนเพราะแผนเพิ่มประสิทธิภาพการประปานครหลวงที่
พึงประกาศให ใชไดอยางเป นทางการ และประชาชนที่มาใชบริการมีความรู ความเขาใจในระบบบริการ ทําใหการทํางาน
บริการไมมีสะดุด สอดคลองกับการศึกษาของ สาวิตรี สุนทร ( 2557 )ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของ
เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัด จันทบุรี ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สรุปไดวา
ประชาชนไดรับการบริการของเทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี อันดับแรกดานการใหความมั่นใจแกผูมา
รับบริการ รองลงมาดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ ผูรับบริการ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานการตอบสนอง
ตอผูรับบริการ และอันดับ สุดทายคือดานความนาเชื่อถือในการบริการในระดับมาก
2. ดานคุณภาพของน้ําประปาและระบบการจายน้ํา พบวาประชาชนผูใชน้ํามีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ ณัฎฐิยา แดงประเสริฐ
(2553).พบวาคุณภาพและความนาเชื่อถือของน้ําประปา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ทุกขอมีค วามพึงพอใจในระดับปานกลางโดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากเป นอันดับ 1 คื อ ความสม่ําเสมอของปริมาณ
น้ําประปา รองลงมาเปน ความเพียงพอของน้ําประปา แรงดันน้ําประปา ความใสของน้ําประปา ไมมีสี ไมมีกลิ่นและความ
สะอาดของน้ําประปา ตามลําดับ
3. ดานบํารุงรักษาซอมแซมระบบประปา เปนการบริการซ อมบํารุงระบบประปาของการประปานครหลวง สาย
บริการ ภาค 5 ซึ่งประชาชนผูใชน้ํามีความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 อยู
ในระดั บ ปานกลาง เนื่องจากการรับ บริ การดานนี้ ประชาชนตองรอการออกไปให บ ริการภายนอกของเจ าหน าที่ ซึ่ง เป น
ขอจํากัด แตการบริการก็ไปถึง แตไมทันทีจึงทําใหมีความรูสึกไมไดรับการบริการเต็มที่จึงมีตอคาคะแนนความพึงพอใจ
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4. ดานการบริการจัดเก็บ และการบันทึกขอมูลการใชพบวาประชาชนผูใชน้ํามีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 อยูในระดับสูง ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ ณัฎฐิยา แดงประเสริฐ
(2553).พบวา ดานการใหบริการของพนักงาน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ทุกขอมีความพึงพอใจในระดับปานกลางโดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากเปนอันดับ 1 คือ การแตงกายสุภาพ รองลงมาเปน การพูดจา
ไพเราะออนหวาน ความเต็มใจใหบริการการยิ้มแยมแจมใสในการใหบริการ และการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกผูใชน้ํา
ตามลําดับ นางสาววัลยลิกา คีรีรัตน (2557 )พบวาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของสํานักงานประปาสาขา
บางเขนการประปานครหลวง ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับปานกลาง โดยมีความพรอมในการใหบริการมากที่สุด และ
มีการใหขอมูล / คําแนะนํา / คําปรึกษา / การแกไขปญหา และ การรักษาคํามั่นสัญญานอยที่สุด
5. การเปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปร เพศ กลุมอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทของผูใช
น้ํา คาน้ําประปาเฉลี่ยตอเดือนกับระดับระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชน้ําที่มีตอการใหบริการของพนักงานการประปา
นครหลวง สายบริการ ภาค 5 พบวา เพศ กลุมอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทของผูใชน้ํา คาน้ําประปา
เฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคลองกับการศึกษาของ นางสาววัลยลิกา คีรีรัตน (2557 )
พบวา พบวา ประชาชนผูมารับบริการที่มีอาชีพตางกัน มีรายได (เฉลี่ยตอเดือน)ตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกัน
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ในการพัฒนาคุณภาพดานการบริการการประปานครหลวง สายบริการ ภาค 5 ควรมีการปรับปรุงใน ดานคุณภาพ
ของน้ําประปา ควรมีน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการและน้ําประปาควรไหลแรงสม่ําเสมอ มีการแจงและดําเนินการ
แกไขปญหาระบบซอมบํารุงที่รวดเร็ว และมีกําหนดการเสร็จสิ้นที่ใกลเคียงระยะเวลาจริงเพื่อใหประชาชนสบายใจ
ดานกระบวนการใหบริการ ควรมีการใหบริการนอกสถานที่ และมีปายบอกจุด บริการและขั้นตอนในการติดตออยาง
ชัดเจน
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระยะเวลาการคงอยูของลายนิ้วมือแฝงบนกระจกใสและประสิทธิภาพของการใช
ผงฝุน KS โดยใชอาสาสมัครพิมพลายพิมพนิ้วมือจากนิ้วชี้ขางขวาบนแผนกระจก 3 ซ้ํา โดยทดสอบลายพิมพนิ้วมือ 2 รูปแบบ
คือ แบบ sebaceous และ eccrine แลวทําการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงโดยใชผงฝุน KS และแปรงขนกระรอกที่เวลา 1, 2, 4,
6 และ 8 สัปดาห ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือแฝงโดยตรวจหาจุดลักษณะสําคัญพิเศษ (minutiae) โดยกําหนดวาลายนิ้วมือแฝงใด
สามารถอานจุดลักษณะสําคัญพิเศษไดครบตั้งแต 10 จุด ขึ้นไป และประเมินคุณภาพของรอยลายพิมพนิ้วมือที่ตรวจพิสูจนได
เปนระดับคะแนนตั้งแต 0 – 4 ตามรายงานวิจัยของ Sear et al. (2012) ผลการศึกษาพบวาการใชผงฝุน KS ตรวจพิสูจน
ลายนิ้วมือแฝงแบบ sebaceous ไดลักษณะลายเสนที่คมชัดมากและเห็นจุดลักษณะสําคัญพิเศษ (minutia) ชัดเจนซึ่งสามารถ
ใชตรวจพิสูจนยืนยันตัวบุคคลไดเปนอยางดีในทุกชวงเวลา สวนลายนิ้วมือแฝงแบบ eccrine ที่ระยะเวลา 1 สัปดาห มีคาระดับ
คะแนนมากที่สุดและคาระดับคะแนนมีแนวโนมลดลงเมื่อระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น จากผลการทดลองสามารถสรุปไดวาวิธีการใช
ผงฝุนชนิด KS มีประสิทธิภาพในการใชตรวจรอยลายนิ้วมือแฝงไดทั้งสองแบบและสามารถตรวจพบลายนิ้วมือแฝงบนแผน
กระจกที่สามารถใชยืนยันตัวบุคคลไดแมลายนิ้วมือแฝงจะมีอายุ 8 สัปดาห
คําสําคัญ: ลายนิ้วมือแฝง, กระจก, การปดผงฝุนดํา
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The Persistent Assessment of Latent Fingerprint on the Glass
Noppadon Chamchoi, Narong Sangwaranatee,
Nisakorn Sangwaranatee, Ruthairat Siriwattanarat
Abstract
The purpose of this research was to study the persistent duration of latent fingerprints and
efficiency of KS fingerprint powder. In this experimentation, the five donors were fingerprinted by the right
index finger on the glass plate 3 replications. The sebaceous and eccrine fingermarks were generated on
the glass. The latent fingerprints collected by using KS fingerprint powder with squirrel hair brush at 1, 2,
4, 6 and 8 weeks. The minutiae point and the quality of fingermarks were analyzed in scoring system
according to the Sear et al. (2012). The results of this study showed that the KS fingerprint powder
examined sebaceous fingermark better than eccrine fingermark for minutiae and clarity of ridge detail in
every period. The scores of eccrine fingerprint tend to decline when the time increasing. The conclude
that the use of KS fingerprint powder were effective method in detecting latent fingerprints on the glass
that can be used to verify the identity even latent fingerprints will last eight weeks.
Keywords: latent fingerprint, glass, black powder method
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บทนํา
ลายนิ้วมือเปนพยานหลักฐานที่สําคัญ มากที่สุดอยางหนึ่งในกระบวนการสื บสวนสอบสวนเพื่อยืนยันตัวบุคคลและ
ผูเกี่ยวของกับการกระทําผิดในคดีตาง ๆ รอยลายนิ้วมือเปนเอกลักษณเฉพาะของแตละบุคคลซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
ชีวิต ดังนั้นลายนิ้วมือจึงมีความสําคัญตองานดานนิติวิทยาศาสตรเปนอยางมาก ซึ่งพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรไดเขามา
มีบทบาทสําคัญในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น ลายนิ้วมือที่ตรวจเก็บในสถานที่เกิดเหตุเปนพยานหลักฐานที่แสดงวาบุคคล
นั้นเป นเจ าของลายนิ้วมืออยู ใ นสถานที่ เ กิด เหตุ การตรวจพบรอยลายนิ้ วมื ออาจนํ าไปสู ร องรอยของผู ตองสงสัย และการ
ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิววัตถุชนิดตางๆ ที่ไดจากสถานที่เกิดเหตุนั้นมักจะเปนตัวแปรที่ สําคัญตอการตรวจพิสูจน
และการอํานวยความยุติธรรม
ลายนิ้วมือเกิดจากสารคัดหลั่งตามธรรมชาติที่มาจากตอมเหงื่อ (sweat gland) ตอมไขมัน (sebaceous gland)
และไขมันจากผิวหนัง ลักษณะของลายนิ้วมือที่พบในสถานที่เกิดเหตุสวนใหญเปนลายนิ้วมือที่มองไมเห็นหรือลายนิ้วมือแฝง
(latent fingerprint) ซึ่งสามารถพบไดบนพื้นผิวของวัตถุพยานตางๆ เชน อาวุธที่ใชกออาชญากรรม วัตถุสิ่งของที่คนรายหยิบ
จับ หรือวัตถุและชองทางที่คนร ายใชเ ขาออก ดังนั้นจึ งตองเลือกวิธีการเก็บ รอยลายนิ้วมือใหเหมาะสมกับ วัตถุพยานแตล ะ
ประเภทเพื่ อให ได รอยลายนิ้วมือที่ความชัดเจนของลายเส นเพี ยงพอต อการตรวจพิสู จนเ ปรี ยบเทีย บและสามารถนํามาใช
ประโยชนในการอํานวยความยุติธรรม ซึ่งวิธกี ารใชผงฝุนเคมีเปนเปนวิธีที่ไดรับการยอมรับเปนมาตรฐาน ผงฝุนจะเกาะติดกับ
สารประกอบของเหงื่อที่อยูในลายนิ้วมือและเกาะติดกับเสนนูนในรอยลายนิ้วมือแฝง เมื่อทําการปดดวยผงฝุนจะทําใหรอย
ลายนิ้วมือแฝงปรากฏขึ้นมา (Sodhi and Kaur, 2001) วิธีการใชผงฝุนเปนวิธีที่นิยมใชกันมากที่สุดสําหรับการหาลายนิ้วมือ
บนวัตถุผิวเรียบไมมีรูพรุนและสะดวกตอการนําไปใชในสถานที่เกิดเหตุ วิธีการใชผงฝุนเปนวิธีทงี่ ายและไมแพง และมักจะใหผล
เปนที่นาพอใจ (Champod et al., 2004)
ในปจจุบันนี้ ที่พักอาศัยหรือสถานที่ทํางานตางๆ มีการใชกระจกเปนสวนประกอบของอาคาร สํานักงาน และที่พัก
อาศัย โดยเฉพาะในเขตเมือง เชน ประตูและหนาตาง รวมทั้งอุปกรณเฟอรนิเจอรหลายชนิดที่มีสวนประกอบของกระจก เชน
ตูที่ใชใสของ โตะรับแขก หรือในกรณีที่มีการใชตูกระจกเพื่อจัดแสดงเครื่องเพชร ทอง อัญมณี สิ่งของมีคา และสินคาในราน
จําหนายหรือสถานที่จัดแสดงตางๆ ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนกระจกเพื่อศึกษา
ระยะเวลาการคงอยูของลายนิ้วมือแฝงบนกระจกและศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการตรวจลายพิมพนิ้วมือแฝงดวยผงฝุนสีดํา
ชนิดความละเอียดสูง KS (Police Science Equipment Laboratory, Japan) ซึ่งเปนชนิดที่เจาหนาที่ตํารวจของสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใชในการตรวจหาลายนิ้วมือแฝง ซึ่งงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนสําหรับการตรวจ
พิสูจนลายนิ้วมือแฝงและงานดานนิติวิทยาศาสตรตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระยะเวลาการคงอยูของลายพิมพนิ้วมือแฝงบนกระจก
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการตรวจพิสูจนลายพิมพนิ้วมือดวยวิธีปดผงฝุน สีดํา KS
วิธีการวิจัย
1. ในการวิจัยนี้ใชอาสาสมัครทําการประทับลายนิ้วมือบนกระจกในสภาพอุณหภูมิหองที่ประมาณ 30 องศาเซลเซียส โดยใช
อาสาสมัคร จํานวน 5 คน ทําการกดนิ้วชี้ของมือขวาลงไปตรงๆ บนกระจกใสที่เตรียมไว จํานวน 3 ครั้ง ดวยแรงที่สม่ําเสมอ
ประมาณ 300 กรั ม(Fieldhouse, 2011) โดยประทับลายนิ้วมือ 2 รูป แบบ คือ แบบ Sebaceous และ Eccrine ซึ่ ง
อาสาสมัครแตละคนจะประทับลายนิ้วมืออีกจํานวน 5 ชุดการทดลองเพื่อใชพิจารณาตามระยะเวลาที่กําหนด
2. การพิมพลายนิ้วมือแบบ Sebaceous โดยใหอาสาสมัครลางมือดวยสบูแลวเช็ดใหแหง แลวใชนิ้วชี้แตะที่จมูกแลวจึงพิมพ
ลายนิ้วมือ สวนลายนิ้วมือแบบ Eccrine ใชการสวมถุงพลาสติกใสเปนเวลา 30 นาที แลวจึงพิมพลายนิ้วมือลงไปที่แผนกระจก
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ที่เตรียมไวในแตละชุดการทดลอง ทําการตรวจพิสูจนโดยใชวิธีปดผงฝุนสีดําชนิดความละเอียดสูง KS จากประเทศญี่ปุน โดย
ทําการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงตามระยะเวลา คือ ที่เวลา 1 สัปดาห, 2 สัปดาห, 4 สัปดาห, 6 สัปดาห และ 8 สัปดาห
ตามลําดับ
3. เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ใชแปรงขนกระรอก (Tri-Tech Forensics, USA) จุมลงไปในผงฝุน โดยสัมผัสในปริมาณนอย
นําไปปดบนพื้นผิวกระจก โดยใชปลายขนแปรงปดในทิศทางเดียว เมื่อมีรอยลายนิ้วมือปรากฏขึ้นแลวจึงป ดไปในทิศทาง
เดียวกับลวดลายของลายนิ้วมือจนปรากฏลายเสนชัดเจน ทําการบันทึกผลและถายภาพ
4. ทําการลอกเก็บลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏโดยใชเทปใสจัดเก็บลายนิ้วมือแฝงและนํามาติดบนแผนเก็บลายนิ้วมือแฝง
5. ตรวจพิสูจน ลายนิ้วมือแฝง โดยตรวจหาจุดลักษณะพิเ ศษ (minutiae) โดยกําหนดวาลายนิ้วมือแฝงใดสามารถอานจุ ด
ลักษณะสําคัญพิเศษไดครบตั้งแต 10 จุดขึ้นไปแสดงวาสามารถตรวจพิสูจนได
6. นําผลการศึกษามาวิเคราะหเปรียบเทียบ สรุปผลการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย โดยเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพ
ของรอยลายพิมพนิ้วมือแตละรอยเปนระดับคะแนน ตั้งแต 0 - 4 โดยคะแนน 0 คือไมพบรองรอยลายนิ้วมือไปยังคะแนน 4
คือพบรองรอยลายนิ้วมือที่มี ความชัด เจนมาก มีรายละเอียดของเสนครบถวน สามารถใชในการตรวจพิสู จนได อ างอิงจาก
เอกสารงานวิจัยของ Sear et al. (2012)
ผลการวิจัย
การศึกษาระยะเวลาการคงอยูของลายนิ้วมือแฝงบนกระจกใสดวยวิธีการปดผงฝุน KS โดยใชอาสาสมัครจํานวน 5
คน ทดสอบสารที่ขับออกมาจากลายนิ้วมือ 2 แบบ คือ แบบ Sebaceous และแบบEccrine โดยใชนิ้วชี้ของมือขวา ประทับ
ลายนิ้วมือลงบนแผนกระจกใส 3 ซ้ํา และทําการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงเมื่อครบระยะเวลา 1 สัปดาห, 2 สัปดาห, 4 สัปดาห,
6 สัปดาห และ 8 สัปดาห ซึ่งจะไดจํานวนรอยลายนิ้วมือ 30 รอย ในแตละชวงเวลา
ผลการศึกษาลายพิมพนิ้วมือแฝง เมื่อเปรียบเทียบระหวางแบบ Sebaceous และแบบEccrine พบวาลายพิมพนิ้ว
มือแบบ Sebaceous จะใหลายเสนที่ชัดเจนและเห็นลักษณะของจุดลักษณะสําคัญพิเศษที่คมชัดมากกวาแบบ Eccrine และ
เมื่อทําการทดสอบลายพิมพนิ้วมือแบบ Eccrine จะเห็นลายเสนและรายละเอียดตางๆ ไมครบทั้งหมด แสดงตัวอยางดังภาพที่
1 และภาพที่ 2

ภาพที่ 1 ตัวอยางลายพิมพนิ้วมือที่ระยะเวลา 8 สัปดาห
แบบ Sebaceous

ภาพที่ 2 ตัวอยางลายพิมพนิ้วมือที่ระยะเวลา 8 สัปดาห
แบบ Eccrine
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ลายพิมพนิ้วมือแบบ Sebaceous เมื่อครบกําหนดตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงตามระยะเวลา 1 สัปดาห, 2 สัปดาห, 4
สัปดาห 6 สัปดาห และ 8 สัปดาห แลวตรวจวิเคราะหลักษณะของลายเสนและจุดลักษณะสําคัญพิเศษ ของอาสาสมัครทั้ง 5
คน จํานวน 3ซ้ํา วิเคราะหเปรียบเทียบและแปลผลของลายพิมพ นิ้วมือแตละรอยเปนระดับคาคะแนนตั้งแต 0 – 4 พบวา ที่
ระยะเวลา 1 สัปดาห มีระดับคะแนนเทากับ 60, ที่ระยะเวลา 2 สัปดาห มีระดับคะแนนเทากับ 59, ที่ระยะเวลา 4 สัปดาห มี
ระดับคะแนนเทากับ 60, ที่ระยะเวลา 6 สัปดาห มีระดับคะแนนเทากับ 58 และที่ระยะเวลา 8 สัปดาห มีระดับคะแนนเทากับ
60
ลายพิมพนิ้วมือแบบ Eccrine เมื่อครบกําหนดตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงตามระยะเวลา 1 สัปดาห, 2 สัปดาห, 4
สัปดาห, 6 สัปดาห และ 8 สัปดาห แลวตรวจวิเคราะหลักษณะของลายเสนและจุดลักษณะสําคัญพิเศษของอาสาสมัครทั้ง 5
คน จํานวน 3 ซ้ํา วิเคราะหเปรียบเทียบและแปลผลของลายพิมพนิ้วมือแตละรอยเปนระดับคาคะแนนตั้งแต 0 – 4 พบวา ที่
ระยะเวลา 1 สัปดาห มีระดับคะแนนเทากับ 49, ที่ระยะเวลา 2 สัปดาห มีระดับคะแนนเทากับ 47, ที่ระยะเวลา 4 สัปดาห มี
ระดับคะแนนเทากับ 43, ที่ระยะเวลา 6 สัปดาห มีระดับคะแนนเทากับ 42 และที่ระยะเวลา 8 สัปดาห มีระดับคะแนนเทากับ
38 แสดงการเปรียบเทียบคาระดับคะแนนของลายพิมพนิ้วมือดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบคาคะแนนของการตรวจลายพิมพนิ้วมือ
อภิปรายผล
ในการศึกษาวิจัยนี้ใชวิธีปดผงฝุนในการหารอยลายนิ้วมือแฝงซึง่ เปนวิธีการมาตรฐานและสามารถดําเนินการไดทั้งใน
สถานที่เกิดเหตุหรือในหองปฏิบัติการ และประเทศไทยไดมีการใชผงฝุน KS ในการตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงเพื่องานทางนิติ
วิทยาศาสตร โดยผงฝุนที่ใชเปนผงฝุนสีดําชนิดความละเอียดสูง KS จากประเทศญี่ปุน สอดคลองกับการรายงานของ Sodhi
and Kaur (2001) ที่กลาววาประสิทธิภาพของผงฝุนในการยึดติดกับรอยลายนิ้วมือขึ้ นอยูกับขนาดและรูปรางของอนุภาคที่
เปนสวนประกอบ โดยทั่วไปผงฝุนที่มีอนุภาคเล็กละเอียดจะยึดติดไดงายกวาอนุภาคที่ใหญและหยาบ ทั้งนีก้ ารศึกษาครั้งนี้ไดใช
จํานวนผูทําการทดสอบพิมพลายนิ้วมือจํานวน 5 คน ซึ่งเปนจํานวนขั้นต่ําตามที่มีการแนะนําสําหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
รอยลายพิมพนิ้วมือ (Sear et al., 2012)
เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาครั้งนี้พบวาสามารถตรวจพบลายนิ้วมือแฝงที่สามารถใชยืนยันตัวบุคคลโดยใชผงฝุน KS
ไดแ มลายนิ้วมือนั้ นจะผานระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห แลวซึ่งนานกวาการศึ กษาของ สวลี ลิม ปรัช ตวิชั ย (2540) ได
ศึกษาวิจัยเรื่องการหาระยะเวลานานที่สุดที่สามารถตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงดวยผงฝุน โดยศึกษาจากการนํากระจกและแผน
อลูมิเนียมที่ทําการประทับลายนิ้วมือมาตรวจหาลายนิ้วมือแฝง โดยวิธีการปดฝุนที่ระยะเวลาตางๆ กัน โดยผลการทดลอง
พบวาในสภาพหองที่ควบคุมอุณหภูมิ สามารถตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงบนกระจกที่ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 17 วัน และจาก
ผลการศึกษาครั้งนี้ที่ระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาหก็ยังสามารถใชตรวจพิสูจนลายนิ้วมือแฝงไดและมีแนวโนมที่จะสามารถ
ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือแฝงไดในระยะเวลาที่มากกวา 8 สัปดาห
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ในการศึกษาครั้งนีม้ ีการกําหนดคาระดับคะแนนการประเมินคุณภาพของลายนิ้วมือแฝงตั้งแตคะแนน 0 – คะแนน 4
ซึ่งอางอิงการจัดคาระดับคะแนนของ Sear et al. (2012) ซึ่งเปนเกณฑที่ใชของหนวยงานของสหราชอาณาจักร และมีการ
พิจารณาจุด ลักษณะสําคั ญพิเ ศษจํานวนตั้ งแต 10 จุดขึ้นไปถึง จะลงความเห็นวาลายพิมพ นิ้วมือนั้นสามารถใชใ นการตรวจ
พิสูจนไดซึ่งเปนไปตามหลักการการตรวจพิสูจนเพื่อยืนยันตัวบุคคลที่ใชเปนมาตรฐานในประเทศไทยซึ่งในแตละประเทศจะใช
การพิจารณาในจํานวนที่ไมเทากัน นอกจากนี้ในการตรวจลายนิ้วมือแฝงจากสถานที่เกิดเหตุหรือจากวัตถุพยานสว นใหญจะ
เปนลายนิ้วมือแฝงที่อาจไมครบสมบูรณของลายเสน รวมทั้งคุณภาพและปริมาณของสารที่ขับออกมาจากลายนิ้วมือแตกตาง
กันไปในแตละบุคคล (อรรถพล แชมสุวรรณวงศ, 2544) และปจจัยของสภาพแวดลอมอีกดวย
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาระยะเวลาการคงอยูของลายนิ้วมือแฝงบนกระจกใสดวยวิธีการปดผงฝุนดํา โดยใชผงฝุนสีดํา KS และใช
อาสาสมัครจํานวน 5 คน ประทับรอยลายนิ้วมือ 2 แบบ คือ แบบ sebaceous และ eccrine แลวตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงเมื่อ
ครบระยะเวลา 1 สัปดาห, 2 สัปดาห, 4 สัปดาห, 6 สัปดาห และ 8 สัปดาห พบวาผงฝุน KS สามารถตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ
แฝงไดทั้งสองแบบ โดยลายนิ้วมือแฝงแบบ sebaceous มีลายเสนที่คมชัดและเห็นรายละเอียดของจุดลักษณะสําคัญพิเศษได
ดีกวารอยลายนิ้วมือแฝงแบบ eccrine และผงฝุนสีดํา KS มีประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจนลายพิมพนิ้วมือแฝงบนแผนกระจก
เพื่อใชในการยืนยันตัวบุคคลไดแมจะผานระยะเวลามาแลว 8 สัปดาห
ขอเสนอแนะ
การศึกษานี้เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนของประสิทธิภาพของผงฝุนดําที่ใชตรวจเก็บลายพิมพนิ้วมือแฝงชนิด KS และ
ประเมินระยะเวลาการคงอยูของลายพิมพนิ้วมือแฝงบนแผนกระจกใส ทั้งนี้ในการศึกษาตอไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในวัสดุ
ประเภทอื่นๆ และมีการใชจํานวนอาสาสมัครเพิ่มมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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การพัฒนาโปรแกรมนําระบบกลับคืนสูสภาพปกติเมื่อเกิดไฟฟาดับบริเวณกวาง
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บทคัดยอ
การพัฒนาโปรแกรมนําระบบกลับคืนสู สภาพปกติเมื่อเกิดไฟฟ าดับ บริ เวณกว าง จะชวยให ผูปฏิบัติ งานประจําศูนย
ควบคุมระบบกําลังไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.) สามารถนําระบบกลับคืนสูสภาพปกติได ทั้งในกรณีที่
สายสงทุกเสนอยูในสภาพพรอมใชงาน และในกรณีสายสงที่จะตองนําเขาใชงานตามแผน อยูในสภาพไมพรอมใชงานไมเกิน 1
วงจรโดยผูวิจัยใชโปรแกรม Power World Simulator 10.0 จํ าลองระบบกําลั งไฟฟาภาคเหนือของประเทศไทยตาม
Switching Diagrams ของ กฟผ. พบว าโปรแกรมที่ผูวิจัย ได พัฒ นาสามารถนําระบบจากสภาพไฟฟาดับ บริ เวณกวางใน
ภาคเหนือ (Blackout) กลับคืนสูสภาพปกติได
คําสําคัญ: โปรแกรมนําระบบกลับคืนสูสภาพปกติ, ศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟา, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
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Development of Program for Blackout Restoration
EakkasitMahankasuwan
Chulalongkorn University
email:theshutjane@outlook.co.th

Abstract
The development of the program for the system restoration when power outage occur in wide
area will assist the officers at the Control Center of EGAT to be able to bring the system back to normal
state in both cases which all transmission lines are in good condition, and the transmission lines will be
installed as planned in the condition which is not available for no more than one circuit. The Power
World Simulator 10.0 developed by the researcher which simulates electric power system of the Northern
part of Thailand under Switching Diagrams of EGAT was used by the researcher, and it is found that this
program can restore the electric system from Blackout condition to normal state.
Keywords: Program for Blackout Restoration, Control Center, Electricity Generating Authority of Thailand
(EGAT)
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บทนํา
กระบวนการผลิตและจายไฟฟาในปจจุบันของประเทศไทย เริ่มจากโรงไฟฟาผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชนิดตางๆ เชน
ถานหิน น้ํา กาซธรรมชาติ น้ํามันเตา น้ํามันดีเซล จายไฟไปที่ลานไก (Switchyard) ของโรงไฟฟา เพื่อใหหมอแปลงยกระดับ
แรงดันไฟฟา (Voltage) จายผานสายสงไฟฟาแรงสูง(Transmission Line) ไปยังสถานีไฟฟาแรงสูง (Substation) ของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)และใชหมอแปลงไฟฟาลดระดับแรงดันไฟฟาเพื่อจายไฟไปยังสถานีจําหนายไฟฟาของ
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)เพื่อจายไฟใหประชาชนตอไป
ปจจุบันระบบไฟฟาของกฟผ. ถูกควบคุมดวยระบบ Supervisory Control and Data Acquisition(SCADA)โดย
ผูปฏิบัติงานควบคุมระบบของศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาแหงชาติ ศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาเขตตางๆ เพื่อความมั่นคง
และเชื่อถือไดของระบบไฟฟา หากมีเหตุการณไฟฟาดับเกิดขึ้น ผูปฏิบัติงานควบคุมระบบ จะประสานกับผูปฏิบัติงานสถานี
ไฟฟาแรงสูงเพื่อนําระบบกลับคืนสูสภาพปกติ ดังนั้นประสบการณและความสามารถของผูปฏิบัติงานเปนสิ่งจําเปน หากนํา
ระบบกลับคืนชาหรือไมสามารถนําระบบกลับคืนสูสภาพปกติได จะเกิดความสูญเสียหลายดาน เชน ดานเศรษฐกิจ ดานความ
มั่นคง เปนตน ดังที่เกิดขึ้นในตางประเทศดังนี้
วันที่ 9 พฤศจิกายน 1965 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดไฟฟาดับเปนบริเวณกวาง (Blackout) สาเหตุจากระบบ
ปองกันสายสงไฟฟาแรงสูง สั่งปลด (Trip) สายสงเชื่อมโยง (Tie Line) ที่เชื่อมระหวางบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณ
ตะวันตกเฉียงใตของประเทศซี่งมีทั้งหมด 5 วงจร ถูกสั่ง Trip ไป 1 วงจร ซึ่งเกิดจากการตั้งคา Relay ที่ใชคา Setting ต่ํา
เกินไป จนกระทั่งสายสงเชื่อมโยงที่เหลือ 4 เสน เกิดTrip ไปทั้งหมด ทําใหกําลังไฟฟา 1700 MW ที่ไหลในสายสงเชื่อมโยง
เหลานี้ ตองไหลไปทางสายสงเสนอื่น ทําใหสายสงอื่นๆ เกิด Overload ทําใหระบบไฟฟาพังทลาย (Collapse) ทําใหเกิด
Blackout ขึ้น ประชาชนในนิวยอรก 30 ลานคน ตองอยูในสภาวะไฟฟาดับนาน 30 ชั่วโมง วิเคราะหหลังเหตุการณ พบวา
ขณะกอนเกิด Blackout ระบบไฟฟามีกําลังผลิตสํารอง (Spinning Reserve) คอนขางต่ํา การแกไขหลังเกิดเหตุการณคือ
กอสรางสายสงไฟฟาแรงสูง (Extra High Voltage Transmission Lines) , ติดตั้งฟงกชัน Load Shedding เพื่อตัดโหลดที่มี
ความสําคัญ นอยออกขณะเกิ ดเหตุ การณ กําลั งการผลิ ต ไม เพี ยง และรั กษา Spinning Reserve ไวใ หเ พี ยงพอตลอดเวลา
(Saha, 2009)
วันที่ 13 กรกฎาคม 1977 เกิด Blackout ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งในระบบไฟฟาCon Edison System ทํา
ใหประชาชนรวม 8 ลานคน ตองอยูในสภาพไฟฟาดับนาน 5 -25 ชั่วโมง สาเหตุเกิดจากมีพายุฝน และฟาผาที่สายสงเชื่อมโยง
2 วงจร รวมถึงระบบปองกันของสายสงอยูในสภาพทํางานบกพรอง ทําใหสายสงเชื่อมโยง 3 วงจร จาก 4 วงจร Trip ผลคือ
สายสงเชื่อมโยงที่เหลือ 1 วงจร อยูในสภาพ Overload นาน 35 นาที จึง Trip ออกจากระบบ ทําใหอีก 6 นาทีถัดมา ระบบ
ไฟฟากําลัง Con Edison System เกิด Blackout เหตุการณครั้งนี้วิเคราะหไดวา สามารถปองกันการเกิด Blackout ไดไม
ยากคือ เพิ่มกําลังการผลิต (Generation) และตัดโหลดที่ไมจําเปนออกเมื่อสายสงเกิด Overload (Saha, 2009)
ณ ประเทศญี่ปุนวันที่ 23 กรกฎาคม 1987 ประชาชนกวา 2.8 ลานคน ตองอยูในสภาวะไฟดับ จากการเกิดไฟฟาดับ
ปริมาณ 3.4 GW กําลังไฟฟาผลิตสํารอง ณ ขณะเกิดเหตุการณมีปริมาณ 1.52 GW ซึ่งเพียงพอในสภาวะปกติ แตวันที่เกิด
ไฟดับเปนวันที่มีอากาศรอนผิดปกติ ทําใหปริมาณความตองการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นในอัตรา 400 MW/minute สงผลใหระดับ
แรงดันไฟฟา 500 kV ลดลงมากที่สุดถึง 460 kV จึงเกิด Blackout ในที่สุด หลังจากเกิดเหตุการณไดมีการวางแผนรองรับ
เหตุการณในอนาคตคือ ในฤดูรอนจะเพิ่มระดับแรงดันขึ้น 5 % ของในสภาวะปกติ , กอสรางโรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิต 1 GW
ในบริเวณศูนยกลางโหลด , ติดตั้ง Static Var Compensator (SVC) ขนาด 1550 MVAR และบริหารจัดการใหพลังงานไฟฟา
ไหลผ านสายสงไฟฟาที่ไมใ ชสายสงเชื่อมโยงมากขึ้น เพื่อลดภาระของสายสงเชื่อมโยงไมใหเ กิดการ Overload ไดโดยงาย
(Sakurai, 1988)
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา วันที่ 14 สิงหาคม 2003 เกิดไฟฟาดับปริมาณ 63 GW คิดเปน 11 % ของ
ความตองการใชไฟฟาดับสูงสุด มีผูไดรับผลกระทบ 50 ลานคน สาเหตุหลักคือ ในระบบไฟฟาขณะนั้นโรงไฟฟาจายกําลังไฟฟา
เสมือน (Reactive Power) มากเกินปกติ ทําให ระบบปองกั นสั่ ง Trip Generator นําไปสูการ Trip ของสายสง ตางๆ
จนกระทั่งสายสงเชื่อมโยง Trip ทําใหเกิดกําลังไฟฟายอนกลับ (Reverse Power) สงผลใหเกิด Blackout ในที่สุด วิเคราะห
หลังเหตุการณพบวา การที่สายสงเชื่อมโยง Trip เกิดจากฟงกชัน Load Shedding ไมทํางาน (T.Lee, 2003)
วันที่ 23 กั นยายน 2003 เกิด Blackout ที่ ประเทศสวีเดนและเดนมาร ก ในวั นที่ เกิ ดเหตุการณ มีการหยุด ซอม
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 1200 MW และมีเหตุการณรวมคือ เกิดความผิดพรอง (Fault) ของอุปกรณในสถานีไฟฟาแรงสูง
ทําใหโรงฟาขนาด 1800 MW Trip ทั้งสองเหตุการณที่เกิดพรอมกันนี้สงผลใหเกิดกําลังไฟฟาปริมาณมากไหลจากทิศเหนือไปสู
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ทิศใต จนทําใหเกิดการแยกจากกันของระบบ (Islanding) สุดทายระบบที่เกิด Islanding มีการ Collaps ทั้งดานแรงดันและ
ความถี่จึงเกิด Blackout ในที่สุด(Taylor, 2006)
จากเหตุการณ Blackout ที่ไดกลาวถึง พบวาสวนใหญจะเกิดจากสายสงเชื่อมโยง Trip หลังจากนั้นหากผูปฏิบัติงาน
ไมสามารถแกไขเหตุการณ เชน ลดการไหลของกําลังไฟฟาในสายสงเชื่อมโยงเสนที่เหลือ จนกระทั่งเกิดการ Collapsทางดาน
แรงดันไฟฟาตามมา นําไปสูB lackout ในที่สุด
เมื่ อเกิ ด Blackout ขึ้ น ในระบบ ผู ป ฏิ บั ติ ง านควบคุ ม ระบบมี ห น า ที่ ที่ จะต องนํ า ระบบกลั บ คื นสู ส ภาพปกติ
(Restoration) โดยเร็ วที่ สุ ด วิ ธีการ Restoration มี ห ลากหลายวิ ธี วิ ธีที่ นิย มใช คื อ Build-Down Strategy คื อการ
Restoration ระบบสายสงในสวนที่สําคัญของระบบกอน แลวขยายการ Restoration ตามสายสงในเสนทางที่ใชเวลานอย
ที่ สุ ด และวิ ธี Build-Up Strategy คื อการ Restoration แบบแบ ง โซน (Sectionalization) คื อ การแบ ง พื้ นที่ การ
Restoration กอนที่จะนําแตละโซนมาขนานเขาดวยกัน (Sychonization) ซึ่งวิธีการหลังจะมีขอดีกวาวิธีแรกคือ เหมาะกับ
ระบบที่มี ความซับ ซอนมาก โดยทําการแบง ระบบที่มี ความซั บซอนมาก ออกเปนระบบเล็กที่มีค วามซับซ อนน อยลง ทํ าให
สามารถ Restoration ไดงายและเร็วขึ้น (Nouri-Zadeh, 2010)ซึ่ง กฟผ. จะใช วิธี Build-Up Strategy เนื่องจากระบบ
กําลังไฟฟาของประเทศไทยมีความซับซอนมาก
ระบบไฟฟากําลังของประเทศไทยแบงออกตามระดับแรงดันไดคือ ระดับแรงดัน 500 kV, 230 kV, 115 kV, 69 kV
ซึ่งมีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนเจาของโครงขาย และลดระดับแรงดันเปน 12 kV หรือ 24 kV และ 22
kV หรือ 33kV เพื่อจายไฟใหกับระบบจําหนายของการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค(กฟภ.) โดยมี
ผูปฏิบัติงานควบคุมระบบทําหนาที่ควบคุมระบบไฟฟากําลังใหมีความมั่นคงมากที่สุด
กฟผ. แบงพื้นที่รับผิดชอบเปน 5 เขต เพื่อแบงหนาที่ใหผูปฏิบัติงานควบคุมระบบในแตละเขตดูแลและควบคุมการ
จายไฟฟาใหมีความเชื่อถือไดมากที่สุดดังนี้
- ศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาภาคเหนือ (NAC) รับผิดชอบเขตภาคเหนือ
- ศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาภาคกลาง (CAC) รับผิดชอบเขตภาคกลาง
- ศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEC) รับผิดชอบเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาภาคใต (SAC) รับผิดชอบเขตภาคใต
- ศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาเขตนครหลวง (MAC) รับผิดชอบเขตนครหลวง
โดยศูนยเขตตางๆ มีหนาที่ควบคุมระบบกําลังไฟฟาในระดับแรงดัน 230 kV, 115 kV และมีศูนยควบคุมระบบ
กําลังไฟฟาแหงชาติ (NCC) ทําหนาที่ควบคุมระดับแรงดัน 500 kV, สายสงที่เชื่อมโยงระหวางเขต (Tie Line) และการจายไฟ
เขาระบบของโรงไฟฟาขนาดใหญทุกโรงทั่วประเทศ
การนําระบบกลับคืนสูสภาพปกติเมื่อเกิดไฟฟาดับบริเวณกวาง (Blackout Restoration) เริ่มตนโดยศูนย NCC ยาย
การควบคุมไปยังศูนยเขตตางๆ ทั้งหมด เพื่องายตอการ Restoration, ลดผลของ Inrush Current และเพื่อความสมดุล
(Balance) ระหวาง Generation กับ Load โดยการทํา Blackout Restoration มีขั้นตอนดังนี้
1. ตั้งตนระบบ (ResetSystem)
เปนการปลด Breaker ที่สถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. ออกทั้งหมด รวมถึง Breaker ที่สถานีตนทางของ กฟภ. และ
กฟน. เพื่อความสะดวกในการจายไฟจากตนทางและงายตอการลําดับอุปกรณเขาใชงาน
2. โรงไฟฟาเดินเริ่มเดินเครื่องในสภาวะไมมีไฟฟาใชงาน (Black Start)
Black Start คือการที่โรงไฟฟาสตารทดวยเครื่องยนตดีเซล โดยผูปฏิบัติงานควบคุมระบบของศูนยเขตตางๆ จะ
ประสานงานกับผูปฏิบัติงานโรงไฟฟาที่สามารถ Black Start ได และถูกกําหนดใหเปนตัวควบคุมความถี่ ให Black Start
ขึ้นมาจายไฟ Station Service , จายโหลดและ Vary Load ตลอดเวลา(การ Restoration ระบบเขตนครหลวง กรณี
Blackout 2558, 2557)ไดแกโรงไฟฟาตางๆดังนี้
ภาคเหนือมี เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต
ภาคกลางมี เขื่อนศรีนครินทร เขื่อนเขาแหลม เขื่อนทาทุงนา เขื่อนแกงกระจาน
ภาคอีสานมี เขื่อนลําตะคอง เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนจุฬาภรณ เขื่อนน้ําพุงเขื่อนสิรินธร เขื่อนปากมูล
ภาคใตมี เขื่อนเชี่ยวหลาน เขื่อนบางลาง
3. จายไฟสายสงไฟฟาแรงสูง (Charge Line)

1482

การ Charge Line คือการจายไฟจากสถานีไฟฟาตนทางไปยังสถานีไฟฟาปลายทาง ผานสายสงไฟฟาแรงสูง ในการ
ทํา Blackout Restoration นั้น จะเริ่ม ChargeLine จากสถานีไฟฟาตนทางของโรงไฟฟาไปยังสถานีไฟฟาถัดไป เชน ใน
ภาคเหนือ เริ่มตน Black Start ที่เขื่อนสิริกิตและ Charge Line จากสถานีไฟฟาเขื่อนสิริกิต(สฟ.SK) ไปยังสถานีไฟฟา
พิษณุโลก2 (สฟ.PL2)
ขั้นตอนการ Charge Line มีดังนี้
- หลังจากโรงไฟฟาในแตละเขตดวย Emergency Diesel แลวใหทําการ Charge Line 230kV และ 115 kV กอน
หลีกเลี่ยงการ Charge Line 500 kV เนื่องจากจะทําใหแรงดันของระบบสูงมากจากผลของ Ferranti Effect
- ใหจายไฟเพียง 1 วงจรกอน วงจรตอไปจะจายไฟเมื่อวงจรแรกจายโหลดเกิน 50% ของ Thermal Limit
- ควบคุมแรงดันใหอยูในระดับ 5-10% (กรณีปกติจะควบคุมไมเกิน ±5%)
- ควบคุมความถี่ใหอยูใน 50±0.5 Hz
4. จายไฟระยะแรก
ที่จุดจายไฟของสถานีไฟฟาตางๆ ใหจายโหลดเพียง 20-30% เพื่อเอาไวควบคุมแรงดันไมใหสูงเกินไปเทานั้นใน
ขั้นตอนนี้ผูปฏิบัติงานควบคุมระบบของแตละศูนยเขตของ กฟผ. ตองประสานกับศูนยจายไฟของ กฟน./กฟภ.เพื่อรองขอ
ปริมาณโหลดที่ตองการรวมถึงจายไฟ Station Service ใหโรงไฟฟาที่ไมสามารถทํา Black Start ไดเพื่อให Start โรงไฟฟา
และเตรียมขนานเครื่องเขาระบบ
5. ขนานระบบ (Synchronize System)
Synchronize System เปนการขนานระบบของแตละศูนยเขตเขาดวยกันผานสายสงเชื่อมโยง (Tie Line) ของภาค
ตางๆ ดังนี้ (อรุณธนกิจ, 2557)
ภาคเหนือและภาคกลาง เชื่อมโยงดวยสายสง 230 kV AT1 – TTK และสายสง 230 kV AT2 – NS
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงดวยสายสง 230 kV KK3 – LS และสายสง 230 kV CYP –TTK
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงดวยสายสง 230 kV SR5 – SR2
ภาคกลางและภาคใต เชื่อมโยงดวยสายสง 230 kV BSP – LSN
โดยเงื่อนไขการขนานระบบเขาดวยกันมีดังนี้(ฝายปฏิบัติการนครหลวง กฟผ.-2014)
- แรงดันไฟฟา ณ จุดที่จะทําการเชื่อมโยงเขาดวยกันจะตองเทากัน หรือใกลเคียงกันมากที่สุด
- ความถี่ของระบบไฟฟาทั้ง 2 ระบบ จะตองเทากัน หรือใกลเคียงกันมากที่สุด
- คา Phase Angle (คาความแตกตางของมุมของแรงดันไฟฟาของระบบไฟฟาทั้ง 2 ระบบ ณ จุดเชื่อมโยง) ตองมีคา
นอยที่สุดเทาที่จะควบคุมได
6. จายไฟไปยังจุดจายไฟทุกจุดทุกสถานีไฟฟาของ กฟผ.
เปนการจายไฟไปยังสถานีไฟฟาทุกจุด เพื่อเตรียมจายโหลดให กฟภ./กฟน. เพิ่มตามสภาพกําลังการผลิต
7. จายไฟระยะหลัง
เมื่อขนานโรงไฟฟาเขาระบบจนกระทั่งมีกําลังผลิตเพียงพอจึงคอยทยอยจายโหลดสวนที่เหลือ และนําสายสง , หมอ
แปลงในสวนที่เหลือเขาใชงาน ตามแผนที่กําหนดไวโดยอางอิงกับสภาพระบบเปนหลัก(การ Restoration ระบบเขตนคร
หลวง กรณี Blackout 2558, 2557)จนกระทั่งสามารถจายโหลดได 100% จึงถือวาเปนการสิ้นสุดการ Blackout
Restoration
แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรม
ผูวิจัยตระหนักถึงความซับซอนของการทํา Blackout Restoration อีกทั้งหากเกิดเหตุการณที่สายสงไฟฟาไมพรอม
ใชงานตามแผน Restoration อาจทําใหพนักงานที่มีหนาที่Restoration ไมสามารถนําระบบกลับคืนได จึงไดจําลองระบบ
กําลังไฟฟาบนโปรแกรม Power World Simulator เพื่อความสะดวกของพนักงานควบคุมระบบกําลังไฟฟาในการศึกษา
ระบบและจําลองการทํา Restoration
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วัตถุประสงคของการวิจัย
พัฒนาโปรแกรมตนแบบนําระบบกลับคืนสูสภาพปกติตามแผน Blackout Restorationของ กฟผ. ป 2558 โดย
งานวิจัยนี้จะจําลองระบบไฟฟาดับในเขตภาคเหนือของประเทศไทย พรอมทั้งนําระบบกลับคืนสูสภาพปกติในกรณีที่สายสงทุก
เสนอยูในสภาพพรอมใชงานและมีสายสง 1 วงจร อยูในสภาพไมพรอมใช
ระเบียบวิธีวิจัย
เมื่อเกิดเหตุการณ Blackout พนักงานศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาแหงชาติของ กฟผ. จะแบงพื้นการ Restoration
ออกเป นภาค (Build-Up Strategy) เพื่ อให ผู ป ฏิบั ติ ง านที่ ศูนย เ ขตในแต ล ะภาคของ กฟผ. ทํ าการ Restoration โดย
ผูปฏิบัติงานศูนยเขตในแตละภาคจะทําการแบงเขตการ Restoration ออกเปนโซน ตามที่มีโรงไฟฟาที่สามารถ Black Start
และ Charge Line ไดโดยในเขตภาคเหนือ การ Restoration จะแบงออกเปน 2 โซน คือโซนของเขื่อนภูมิพลและโซนของ
เขื่อนสิริกิต ดังภาพที่ 1 (พิมพา, 2557)เพื่อความรวดเร็วในการ Restoration และลดความซับซอนของระบบไฟฟา

ภาพที่ 1 การแบงพื้นที่ภาคเหนือในการ Restoration (พิมพา, 2557)
โดยโซนของเขื่อนสิริกิตจะตองจายไฟให Flue-Gas Desulfurization (FGD)ของโรงไฟฟาแมเมาะใหไดภายใน 45
นาทีนับจากเกิด Blackout เพื่อไมใหน้ําหินปูนแข็งตัว
แผนการ Restoration ของ โซนเขื่อนสิริกิตมีดังนี้(พิมพา, 2557)
- Black Start ที่เขื่อนสิริกิตที่ Unit 3 และ Unit 1 และ Charge Line ไปสฟ.PL2 (พิษณุโลก2)
- จายไฟสายสง 230 kV SK-PL2-MM4-MM3 วงจร2 เพื่อจายไฟ FGD ใหโรงไฟฟาแมเมาะทุก Unit ,จายไฟ
Station Service ของ Unit 12-13 , จายไฟ Station Service ของ สฟ.MM3
- ที่ สฟ.PL2 จายไฟหมอแปลง KT2A และ KT3A จํานวน 4 MW และจายไฟสายสง115kV to PEA (กฟภ.) วงจร1
จํานวน 50 MW
- Start Unit 2 ของเขื่อนสิริกิต จายโหลด 125 MW
- จายไฟ Station Service โรงไฟฟาแมเมาะ unit 4-5 จํานวน 2.9 MW, Station Service ของ unit 6-7 จํานวน
2.9 MW
- Energize สายสง 115 kV PL2-PL1 เพื่อจายไฟหมอแปลง KT1A ที่สฟ.PL1 จํานวน 10 MW
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- Energize สายสง 115 kV PL2-LKB (ลานกระบือ) เพื่อจายไฟหมอแปลง KT2A จํานวน 10 MW ที่สฟ.LKBและ
จายไฟ 115 kV to PTT (ปตท.) จํานวน 0.74 MW
- Energize สายสง 115 kV PL1-LKB เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบ และจายไฟหมอแปลง KT2A ที่ สฟ.PL1
จํานวน 15 MW
- จายไฟ Station Service โรงไฟฟาแมเมาะ Unit 6-11 จํานวน 9.2 MW
- จายไฟ Station Service เขื่อนสิริกิต5 MW
- Energize สายสง 115 kV SK-UT(อุตรดิตถ) วงจร 2 เพื่อจายไฟหมอแปลง KT2A ที่สฟ.UT จํานวน 15 MW และ
จายไฟหมอแปลง KT3A และ KT4A ที่เขื่อนสิริกิต จํานวน 15 MW
- Energize สายสง 115 kV UT-PR(แพร) วงจร 1 เพื่อจายไฟหมอแปลง KT1A ที่ สฟ.PR5 MW
- Energize สายสง 115 kVPR-MM3 วงจร 2 เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบ และจายไฟ 115kV to PEA ที่ สฟ.PR
จํานวน 20 MW, จายไฟ 115kV to PEA วงจร 2 ที่สฟ.PL2 จํานวน 50 MW
- สรุปการ Restoration โซนเขื่อนสิริกิตใชเวลา 1.15 ชม. (Generation 250 MW, Load 210 MW)
-สวนการ Restoration โซนเขื่อนภูมิพลจะใชเวลา 1.15 ชม. (Generation 328 MW, Load 208 MW)
และจะทําการขนานทั้งสองโซนเขาดวยกันที่ สฟ.NS (นครสวรรค) ใชเวลา 5 นาที (เสร็จสิ้นการ Restoration
ภาคเหนือ)
- Synch. ระบบภาคเหนือและภาคกลาง
สายสง 230kV NS-AT2 วงจร 1 ณ เวลา 2 ชม. 46 นาที
สายสง 230kV TTK-AT1 วงจร 1 ณ เวลา 2 ชม. 51 นาที
สายสง 230kV TTK-TL3 ณ เวลา 2 ชม.56 นาที
- Synch. ระบบภาคเหนือและภาคอีสาน
สายสง 230kV TTK-CYP วงจร 1 ณ เวลา 3 ชม. 1 นาที
สายสง 230kV LS-KK3 วงจร 1 ณ เวลา 3 ชม.6 นาที
- เวลา 3 ชม.11 นาที โรงไฟฟาแมเมาะ unit 8-13 เริ่มเดินเครื่อง
- เวลา 3 ชม.26 นาที จายไฟครบทุก สฟ. ในภาคเหนือ
- เวลา 4 ชม. เริ่มขนานโรงไฟฟาแมเมาะ Unit 4-7 (ทยอยขนานทีละ Unit อาจเวนระยะ Unit ละ 15-20 นาที)
- เวลา 5 ชม. จายโหลด 100% ในภาคเหนือ
- เวลา 9 ชม.30 นาที จายโหลด 100% ทั้งประเทศ (อรุณธนกิจ, 2557)
ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมนําระบบไฟฟากลับคืนสูสภาพปกติโดยเริ่มพัฒนาจากโปรแกรม Power World Simulator
ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชจําลองระบบกําลังไฟฟา เพื่อใชวิเคราะหและประเมินสภาพระบบสงไฟฟาในกรณีปกติ และผิดปกติ เชน
มีสายสงไฟฟา Overload เพื่อเตรียมความพรอมหรือปองกัน โดยผูวิจัยไดจําลองระบบไฟฟาในภาคเหนือตาม Switching
Diagram ของ กฟผ. พรอมทั้งจําลองการเกิดไฟฟาดับทั่วทั้งภาคเหนือ เพื่อพัฒนาใหโปรแกรมสามารถทําการ Restoration
ไดตามแผน Blackout Restoration ประจําป 2558 ของ กฟผ.ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 โปรแกรมจําลองการทํา Blackout Restorationเขตภาคเหนือ
พรอมทั้งไดจําลองระบบใหมีสายสง 1 วงจร เกิดความเสียหาย ทําใหตองปรับแผนการ Restoration ดังตารางที่ 1
และตรวจสอบผลหมอแปลงและสายสงพบวาสามารถใชงานไดปกติ คือไม Overload
ตารางที่1แสดงสายสงที่ไมพรอมใชงาน และแนวทางแกไขขณะทํา Blackout Restoration
รายการ
แนวทางแกไข
หมอแปลงไฟฟา
ส า ย ส ง ทุ ก เ ส น ส ภ า พ
ไม Overload
พรอมใชงาน
สายสง 115kV PL2-PL1 Energize หมอแปลง
ไม Overload
ไมพรอมใชงาน
KT5A ที่พิจิตร
และนําสายสง 115kV
PL1-PC เขาใชงาน

สายสง
ไม Overload
ไม Overload

สรุปและอภิปรายผล
จากการพัฒนาโปรแกรมBlackout Restoration เขตภาคเหนือของประเทศไทยผานโปรแกรมจําลองระบบไฟฟา
พบวาสามารถนําระบบกลับ คืนสภาพปกติ ไดจริงตามแผน กฟผ. ป 2558 ทั้งกรณี สายสงทุกเส นพรอมใชงานและมีสายส ง
115kV PL2-PL1 ไมพรอมใชงานซึ่งแกไขโดยการ Energize หมอแปลง KT5A(500/230 kV) ที่พิจิตร และนําสายสง 115 kV
PL1-PC เขาใชงาน
ขอเสนอแนะ
เนื่องจากเปนโปรแกรมที่พัฒนาใชงานไดสะดวกและรวดเร็ว จึงเหมาะแกพนักงานศูนยควบคุมในการนําไปปรับใชงาน
จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ซี่งผลในการทําวิจัยในครั้งนี้จะไปตอยอดกับระบบไฟฟา
ในภาคอื่นๆของประเทศไทยตอไป
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การพยากรณราคาทองคําในประเทศ โดยเทคนิควิธเี หมืองขอมูล
อรรณพ กางกั้น
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
email: unnopkk@siam.edu

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา และวัดประสิทธิภาพของแบบจําลองการพยากรณราคาทองคําในประเทศ โดย
เทคนิควิธเี หมืองขอมูล 3 เทคนิค ไดแก 1) การถดถอยเชิงเสน 2) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอน
หลายชั้น และ 3) ซัพพอรตเวกเตอรแมชชี นสําหรับการถดถอย ขอมู ลที่นํามาใชศึกษาเปนขอมู ลที่เกี่ยวของกับปจจัยการ
กําหนดราคาทองคํา ไดแก ราคาทองคําตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐฯ ดัชนีราคาผูบริโภค และ
ราคาทองคําในประเทศ โดยใชขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งผูวิจัยไดทําการแบงชุดขอมูล
8 ชุดสําหรับสรางแบบจําลอง และชุดขอมูล 1 ชุด สําหรับทดสอบแบบจําลอง
จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองการพยากรณราคาทองคํ าในประเทศที่มีความเหมาะสมกับชุ ด
ขอมูลในป 2559 พบวา แบบจําลองการพยากรณดวยเทคนิคการถดถอยเชิงเสน มีประสิทธิภาพโดยรวมสูงที่สุด มีคาเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธเทากับ 0.30% รองลงมาคือ แบบจําลองการพยากรณดวยเทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับ
การถดถอย มีคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธเทากับ 0.31%
คําสําคัญ: การพยากรณ, ราคาทองคําในประเทศ, เทคนิควิธเี หมืองขอมูล
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Domestic Gold Price Forecasting using Data Mining Technique
Unnop Kangkan
Faculty of Information Technology Siam University
email: unnopkk@siam.edu

Abstract
The purposes of this research were to develop and measure the effectiveness of the model of
forecasting the domestic gold price using the data mining techniques by 3 methods, as follows; 1) Linear
Regression, 2) Multi-Layer Perceptron and 3) Support Vector Machine for Regression. The data used for
this research is related to all factors used for identifying the gold price i.e. the world market gold price,
the exchange rate of Thai Baht against US Dollars, consumer price index and domestic gold price. The
data is from 1 January 2014 to 30 June 2016 and divided into 8 data sets for model creation and 1 data
set for model testing.
The comparison of the effectiveness for the model of forecasting the domestic gold price that
suitable for testing data in 2016 found that the Linear Regression was the highest performance model for
forecasting at 0.30% of MMRE and the Support Vector Machine for Regression was at 0.31% of MMRE
subsequently.
Keywords: Forecasting, Domestic Gold Price, Data Mining Technique
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บทนํา
ทองคําจัดเปนสินทรัพยที่ทรงคุณคา เปนสิ่งสะทอนความมั่งคั่งตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนสินทรัพยที่สามารถปองกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจากทุกครั้ งที่เกิดวิกฤติการทางเศรษฐกิจ นักลงทุนมักใหความสนใจ
ลงทุนในทองคําเปนอันดับตนๆ จากเว็บไซตของสมาคมคาทองคํา (สมาคมคาทองคํา, 2559) ไดกลาวถึงประโยชนของทองคํา
ไววา ทองคําเปนเครื่องประดับประเภทอัญมณี ที่สามารถสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในวงการอุตสาหกรรมยังใชทองคํา
เปนสวนประกอบของวงจรอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากทองคํามีคุณสมบัติเปนตัวนําไฟฟาที่ดี นอกจากจากนี้ในวงการทันตกรรม
ยังใชท องคําเปนวัส ดุสําหรั บอุดฟน ครอบฟน ทํ าฟนปลอม ทองคําจึ งเปนสิ่ งที่นาลงทุน โดยมีคํ าแนะนําถึง เหตุผลในการมี
ทองคําอยูในพอรตการลงทุน (กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม, 2558) เพราะนอกจากทองคําจะมีมูลคาในตัวเองแลวยังให
ผลตอบแทนการลงทุนที่ สูง ราคาทองคําจะขึ้ นตามอั ตราเงิ นเฟอ อีกทั้งทองคําเปนสินทรัพ ยที่ทั่ วโลกยอมรับ และมีค วาม
ตองการตลอดเวลา
อยางไรก็ตามระดับราคาทองคําในแตละวันมีความเปลี่ยนแปลงตามปจจัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศดังรายงาน
ของธนาคารกรุงเทพ (ธนาคารกรุงเทพ, 2558) สรุปไววาหากปจจัยอื่นคงที่ คาเงินเหรียญสหรัฐฯ และความกังวลเรื่องอัตรา
เงินเฟอ จะสงผลตอราคาทองคําในทิศทางเดียวกัน ความเสี่ยงทางการเมืองระหวางประเทศ และระบบการเงินก็มีผลตอราคา
ทองคํา โดยราคาทองคํามักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในชวงที่มีความตึงเครียดทางการเมืองระหวางประเทศ และเกิดความไมแน นอน
ในระบบการเงิน สําหรับอุปสงคและอุปทานในตลาดทองคํานั้น ราคาทองคําจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีความตองการซื้อทองคํามากกวา
ปริมาณทองคําที่มีในตลาด
งานวิจัยนี้จึงนําเสนอการพัฒนาแบบจําลองการพยากรณราคาทองคําในประเทศ เพื่อชวยใหผูสนใจลงทุนในทองคํา
สามารถคาดการณราคาทองคํา และตัดสินใจลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูวิจัยไดนําเทคนิควิธีเหมืองขอมูล 3 เทคนิค
ไดแก การวิเคราะหการถดถอย (Linear Regression) แบบจําลองโครงข ายประสาทเทีย มแบบเปอรเซ็ ปตรอนหลายชั้ น
(Multilayer Perceptron) และซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย (Support Vector Machine for Regression)
มาประยุกตใชในการพัฒนาแบบจําลอง และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลอง โดยศึกษาจากขอมูลของปจจัยกําหนด
ราคาทองคํา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ประกอบดวย
เหมืองขอมูล (Data Mining) คือ กระบวนการที่กระทํ ากับขอมูลจํานวนมากโดยใชห ลักทางคณิตศาสตร สถิติ เพื่ อ
คนหารูปแบบ (Pattern) กฎเกณฑ (Rule) และความสัมพันธ (Association) ที่ซอนอยูในชุดขอมูล (Data set) ในการสราง
องคความรู (Knowledge) (Guandong Xu, Yu Zong, Zhenglu Yang, 2013) เพื่อนําไปใชในกระบวนการตัดสินใจ ที่ตอง
อาศัยกระบวนการทางเทคนิคเหมืองขอมูล
การวิเคราะหการถดถอย (Linear Regression) เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางขอมูลที่เปนตัวแปรอิสระที่มี
ผลตอตัวแปรตาม โดยอาศัยการคํานวณหาความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปรเพื่อใชในการพยากรณ ลักษณะของสมการ
Linear Regression จะแสดงคาความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่มีผลตอตัวแปรตามในรูปแบบของขอมูลเชิงปริมาณ รูปแบบ
ทั่วไปของสมการมีดังนี้ (Peter Tryfos, 1998)
=

+

1

+

โดยที่

2

+

3

+ …

(1)

คือ ตัวแปรตาม
1 , 2 , 3 คือ ตัวแปรอิสระ
โครงขายประสาทเทีย มแบบเปอรเ ซ็ปตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron) เปนรู ปแบบที่พั ฒนาขึ้นมาจาก
โครงขายประสาทเทียมแบบชั้นเดียว (Single Layer Perceptron) ซึ่งมีความสามารถในการคํานวณที่สูงขึ้น (Frias-Martinez,
Sanchez, & Velez, 2006) เพื่อใชในการพยากรณข อมูลเชิงปริมาณ โดยจะมีโ ครงสรางหลายชั้น แบงเป นชั้นขอมูลเข า
(Input Layer) ชั้นซอน (Hidden Layer) และชั้นผลลัพธ (Output Layer) แตละชั้นประกอบดวยโหนด (Node) และเสน
เชื่อมโยงแตละโหนดคลายเซลลประสาท โดยชั้นขอมูลเขาจะมีการสรางโหนดตามจํานวนแอตทริบิวตของขอมูล และสงคาของ
โหนดกับคาน้ําหนักไปตามเสนเชื่อมโยงเขาสูชั้นซอน ภายในชั้นซอนจะมีการคํานวณคาผลรวมจากคาโหนดคูณน้ําหนักในแต
ละเสนเชื่อม จากนั้นจะคํานวณคาสงออกโดยใชฟงกชันกระตุน (Activation Function) ไปยังชั้นผลลัพธ (เอกสิทธิ์ พัชรวงศ
ศักดา, 2557)
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ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย (Support Vector Machine for Regression) เปนรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
มาเพื่อแกปญหาการจําแนกขอมูล โดยพยายามหาระนาบการตัดสินใจ (Decision Hyperplane) ที่เหมาะสมที่สุดในการแบง
ขอมูลออกเปน 2 สวน โดยการหาระนาบการตัดสินใจ จะใชวิธีการหาตําแหนงของขอมูลที่อยูใกลระนาบมากที่สุด และจะให
ขอมูลดังกลาวเปนซัพพอรตเวกเตอรที่ใชเปนตัวแทนของขอมูลแตละสวน โดยตําแหนงของซัพพอรตเวกเตอรในขอมูลแตละ
สวนจะเปนแนวขอบของระนาบ ซึ่งจะตองไมมีขอมูลเกินออกมาจากแนวขอบของระนาบทั้ง 2 ฝง จากนั้นจะหาระนาบการ
ตัดสินใจ ซึ่งเปนระนาบที่อยูกึ่งกลางระหวางแนวขอบของระนาบทั้ง 2 ฝง (Dorian Pyle, 2003)
คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Error : MAE) หรือ (Mean Absolute Deviation : MAD)
เปนคาที่ชี้วัดความถูกตองของการพยากรณเพื่อวัดประสิทธิภาพของแบบจําลอง ถา MAE มีคานอยจะแสดงวาแบบจําลองมี
ความแมนยําในการพยากรณสูง คา MAE คํานวณไดจากสูตรดังนี้ (William Mendenhall, Terry Sincich, 2003)
∑ =1

=

−

(2)
คารากของความเคลื่อนกําลังสอง (Root Mean Square Error : RMSE) คาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ
คํานวณจากการหารากที่สองของคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error : MSE) ถา RMSE มีคานอยจะ
แสดงถึงความคลาดเคลื่อนต่ํา แบบจําลองจะมีประสิทธิภาพในพยากรณผลลัพธไดดี คา RMSE คํานวณไดจากสูตรดังนี้
−

2

=1

=

(3)

คือ คาประมาณการจากแบบจําลอง
คือ คาจริงที่ใชในการสรางแบบจําลอง
คือ จํานวนขอมูล
คาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Magnitude of Relative Error : MRE) การประมาณความแมนยําจากการสราง
แบบจําลอง โดยการตรวจสอบกับชุดขอมูลที่ทราบคาจริง (Actual Data) กับผลลัพธจากการประมาณคาของชุดขอมูลใหม
(Predicted Data) ดวยการนําไปคํานวณหาคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธไดจากสูตรดังนี้
โดยที่

=

|

|

−

(4)
คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Mean Magnitude of Relative Error : MMRE) ใชกับชุดขอมูลที่มีปริมาณมาก
เพื่อเป นดัช นีชี้ วัด ประสิท ธิภ าพโดยรวมของแบบจํ าลอง ถาคา MMRE มีคานอยแสดงวาคาที่ ได จากการประมาณมีค วาม
ใกลเคียงกับคาจริงมาก สูตรการคํานวณดังนี้
=

|

1

−

=1

โดยที่

|

× 100

(5)

คือ คาจริงของขอมูล
คือ คาพยากรณจากขอมูล
คือ จํานวนขอมูล
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการพยากรณราคาทองคําในประเทศ
2. เพื่อพัฒนาแบบจําลองในการพยากรณราคาทองคําในประเทศดวยเทคนิควิธีเหมืองขอมูล
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนที่เกี่ยวของ แบงไดเปน 2 สวน คือ
1. การรวบรวมขอมูล จากรายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย (ณภาส
อัญญ พิบูลพาณิชยการ, 2558) พบวา ราคาทองคําตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ และดัชนีราคา
ผูบริโภค มีความสัมพันธกับราคาทองคําแทงในประเทศ และจากบทความของธนาคารกรุงเทพเรื่อง ปจจัยที่เปนตัวกําหนด
ราคาทองคํา ไดกลาวถึงปจจัยเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอซึ่งสะทอนออกมาในรูปของดัชนีราคาผูบริโภคที่มีผลในทิศทางเดียวกับ
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ราคาทองคํา (ธนาคารกรุงเทพ, 2558) ผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับปจจัยดังกลาวซึ่งเปนขอมูลรายวัน โดยใช
ขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประกอบดวย ราคาทองคําตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
ตอเงินดอลลารสหรัฐฯ และราคาทองคําในประเทศ จากเว็บไซตสมาคมผูคาทองคําที่ไดเผยแพรไว สวนดัชนีราคาผูบริโภค
รวบรวมจากการเผยแพรของสํานักเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย สําหรับรายละเอียดของปจจัยแสดงไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดปจจัยที่สงผลตอราคาทองคําในประเทศ
ลําดับ
1
2
3
4

ปจจัย
Gold Spot
US Exchange Rate
Customer Price Index
Gold Price

ชื่อยอ
GS
Ex
CPI
GP

คาตัวแปร
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข

หนวย
ดอลลารตอออนซ
บาทตอดอลลารสหรัฐฯ
จุด
บาทตอบาททองคํา

รายละเอียด
ราคาทองคําตลาดโลก
อัตราแลกเปลี่ยน
ดัชนีราคาผูบริโภค
ราคาทองคําในประเทศ

ทั้งนี้ผูวิจัยไดจัดแบงขอมูลออกเปน 2 สวน ไดแก ชุดขอมูลเรียนรู (Training Data set) เปนชุดขอมูลสําหรับสราง
แบบจําลองการพยากรณราคาทองคํา โดยใชขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 และชุดขอมูล
ทดสอบ (Testing Data set) ใชขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2559 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
เทคนิควิธีเหมืองขอมูลที่ใชในการสรางแบบจําลองการพยากรณราคาทองคํา โดยกําหนดใหปจจัยราคาทองคําตลาดโลก (GS)
อัตราแลกเปลี่ยน (Ex) และดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) เปนตัวแปรอิสระ หรืออินพุตแอตทริบิวต สวนราคาทองคําในประเทศ
(GP) เปนตัวแปรตาม หรือคลาสผลลัพธ
การเตรียมขอมูลเพื่อนําเขาสูอัลกอริธึมในการสรางแบบจําลองนั้น ผูวิจัยใชโปรแกรมสเปรดชีตในการจัดการขอมูลให
อยูในรูปแบบของแฟมขอมูลชนิด CSV โดยไดจัดกลุมชุดขอมูลเรียนรู (Training Data set) แบบขอมูลยอนหลัง (Lagged
Data) กลุมละ 3 เดือน ซึ่งมีชุดขอมูลทั้งหมด 8 กลุม ไดแก ชุดยอนหลัง 3 เดือน (ธ.ค. 58 - ต.ค. 58) ชุดยอนหลัง 6 เดือน
(ธ.ค. 58 - ก.ค. 58) ชุดยอนหลัง 9 เดือน (ธ.ค. 58 - เม.ย. 58) ชุดยอนหลัง 12 เดือน (ธ.ค. 58 - ม.ค. 58) ชุดยอนหลัง 15
เดือน (ธ.ค. 58 - ต.ค. 57) ชุดยอนหลัง 18 เดือน (ธ.ค. 58 - ก.ค. 57) ชุดยอนหลัง 21 เดือน (ธ.ค. 58 - เม.ย. 57) และชุด
ยอนหลัง 24 เดือน (ธ.ค. 58 - ม.ค. 57) ในการปอนเขาสูกระบวนการวิเคราะหขอมูล ดวยเทคนิคเหมืองขอมูลทั้ง 3 แบบ เพื่อ
ใชในการวิเคราะหหาชุดขอมูลยอนหลังที่มีความเหมาะสมในการสรางแบบจําลองการพยากรณราคาทองคํา โดยแบบจําลองที่
ไดจะถูกนําไปทดสอบประสิทธิภาพกับชุดขอมูลทดสอบ (Testing Data set) และนําเสนอคาความคลาดเคลื่อนในรูปแบบของ
ขอมูลรายเดือน ทั้งนี้ผูวิจัยไดสรางชุดขอมูลทดสอบรายเดือนจากคาเฉลี่ยของขอมูลรายวันทั้งหมด 6 เดือน
2. การวิเคราะหขอมูล
การสรางแบบจําลองการพยากรณราคาทองคําในประเทศ ใชเทคนิคเหมืองขอมูล 3 แบบ ไดแก การวิเคราะหการ
ถดถอย (Linear Regression) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron)
ซึ่งจะมี 1 ชั้นซอน ที่ประกอบดวย 2 โหนด และซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย (Support Vector Machine
for Regression) โดยนําแบบจําลองที่ไดจากเทคนิคแตละแบบมาทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ซึ่งในการวิจัยนี้แบงการ
วิเคราะหออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิเคราะหเพื่อหาชุดขอมูลเรียนรู (Training Data set) ที่มีความสามารถในการสราง
แบบจําลองที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคนิควิธีเหมืองขอมูลทั้ง 3 เทคนิค โดยใชการวัดคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ (Mean Absolute Error : MAE) และคารากของความเคลื่อนกําลังสอง (Root Mean Square Error : RMSE) 2)
การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองกับชุดขอมู ลทดสอบ (Testing Data set) โดยประมาณการความแมนยําในการ
พยากรณจากคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Magnitude of Relative Error : MRE) และใชคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ
(Mean Magnitude of Relative Error : MMRE) ในการทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของแบบจําลอง ดังกระบวนการตาม
รูปที่ 1
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รูปที่ 1 กระบวนการพัฒนาแบบจําลองและการพยากรณราคาทองคําในประเทศ

ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดทําการสรางและวัดประสิทธิภาพของแบบจําลองการพยากรณราคาทองคําในประเทศ ดวยโปรแกรม WEKA
Version 3.8.0 โดยใชเทคนิควิธีเหมืองขอมูลทั้ง 3 เทคนิค กับชุดขอมูลเรียนรู (Training Data set) 8 ชุด และชุดขอมูล
ทดสอบ (Testing Data set) 1 ชุด ตามขั้นตอนการวิจัย ผลการทดสอบอธิบายไดเปน 2 สวนดังนี้
1. การวิเคราะหเพื่อหาชุดขอมูลเรียนรู (Training Data set) ที่มีความสามารถในการสรางแบบจําลองที่มีประสิทธิภาพ
จากชุดขอมูลเรียนรูทั้ง 8 ชุด นํามาสรางแบบจําลองจากเทคนิควิธีเหมืองขอมูลทั้ง 3 เทคนิค และเปรียบเทียบความเคลื่อน
ดวยการวัดคา MAE และ RMSE ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจําลองการพยากรณราคาทองคําโดยชุดขอมูลเรียนรู
ชุดขอมูล
ยอนหลัง 3 เดือน
ยอนหลัง 6 เดือน
ยอนหลัง 9 เดือน
ยอนหลัง 12 เดือน
ยอนหลัง 15 เดือน
ยอนหลัง 18 เดือน
ยอนหลัง 21 เดือน
ยอนหลัง 24 เดือน

Linear Regression
MAE
RMSE
31.9433
60.0215
24.8885
44.8645
290.4700
377.1429
417.8307
505.7863
398.1024
488.5258
429.8135
526.7945
419.2759
519.5679
499.8371
611.5933

เทคนิควิธีเหมืองขอมูล
Multilayer Perceptron
MAE
RMSE
43.2788
67.8469
38.2527
56.1574
37.5032
55.8831
49.4525
70.9071
40.4474
65.4036
44.5074
69.6305
37.6316
62.4739
54.4911
77.5178

SMOreg

MAE
25.7148
23.5072
25.4388
29.0657
33.9547
38.3325
35.2280
34.5809

RMSE
56.1590
44.1773
47.2801
54.2740
62.5860
68.0032
64.1981
62.8395

จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจําลองการพยากรณราคาทองคําโดยใชชุดขอมูลเรียนรู ทั้ง 8
ชุด จากเทคนิคการวิเคราะหการถดถอย (Linear Regression) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอนหลาย
ชั้น (Multilayer Perceptron) และซัพพอรต เวกเตอรแมชชีนสําหรั บการถดถอย (Support Vector Machine for
Regression) เมื่อพิจารณาคา MAE และคา RMSE เปนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ พบวาการใชชุดขอมูลยอนหลัง 6 เดือนกับ
เทคนิคการวิเคราะหการถดถอย สรางแบบจําลองมีประสิทธิภาพดีที่สุด เนื่องจากคา MAE ต่ําสุดเทากับ 24.8885 และคา
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RMSE ต่ําสุดเทากับ 44.8645 ชุดขอมูลยอนหลัง 9 เดือนกับเทคนิคแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอน
หลายชั้น สรางแบบจําลองมีประสิทธิภาพดีที่สุด เนื่องจากคา MAE ต่ําสุดเทากับ 37.5032 และคา RMSE ต่ําสุดเทากับ
55.8831 ชุดขอมูลยอนหลัง 6 เดือนกับเทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย สรางแบบจําลองมีประสิทธิภาพดี
ที่สุด เนื่องจากคา MAE ต่ําสุดเทากับ 23.5072 และคา RMSE ต่ําสุดเทากับ 44.1773
จากผลการทดลองผูวิจัยจึงเลือกชุดขอมูล และเทคนิควิธีเหมืองขอมูลที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการสรางแบบจําลอง
เพื่อการพยากรณราคาทองคํากับชุดขอมูลทดสอบ
2.การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองกับชุดขอมูลทดสอบ
จากการนํ าแบบจํ า ลองการพยากรณ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด มาทดสอบกั บ ชุ ด ข อ มู ล ทดสอบ แล วใช ค า ความ
คลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Magnitude of Relative Error : MRE) ชี้วัดประสิทธิภาพในการพยากรณรายเดือน และใชคาเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Mean Magnitude of Relative Error : MMRE) ในการทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของ
แบบจําลอง ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจําลองการพยากรณราคาทองคําในแตละเดือน
ชุดขอมูลทดสอบ
เดือน
ม.ค. 2559
ก.พ. 2559
มี.ค. 2559
เม.ย. 2559
พ.ค. 2559
มิ.ย. 2559
MMRE

ราคาเฉลี่ย
18763.46
20177.08
20764.81
20663.64
21126.00
21305.77

เทคนิควิธีเหมืองขอมูล
Linear Regression Multilayer Perceptron
ขอมูลยอนหลัง 6 เดือน ขอมูลยอนหลัง 9 เดือน
พยากรณ
MRE
พยากรณ
MRE
18736.22 0.0014 18680.27 0.0044
20063.69 0.0056 19863.45 0.0155
20658.50 0.0051 20163.37 0.0290
20623.34 0.0019 20182.66 0.0233
21088.79 0.0018 20291.17 0.0395
21248.80 0.0027 20306.65 0.0469
0.30%
2.64%

SMOreg
ขอมูลยอนหลัง 6 เดือน
พยากรณ
MRE
18741.71 0.0012
20073.96 0.0051
20668.66 0.0046
20622.14 0.0020
21072.46 0.0025
21233.11 0.0034
0.31%

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจําลองการพยากรณราคาทองคําในแตละเดือน พบวาแบบจําลอง
การพยากรณดวยเทคนิคการวิเคราะหการถดถอย (Linear Regression) โดยใชขอมูลยอนหลัง 6 เดือน มีประสิทธิภาพ
โดยรวมสูงสุดพิ จารณาจากคา MMRE เท ากับ 0.30% รองลงมาคื อ การพยากรณดวยเทคนิค ซัพ พอรตเวกเตอรแมชชี น
สําหรับการถดถอย (Support Vector Machine for Regression) โดยใชขอมูลยอนหลัง 6 เดือน มีคา MMRE เทากับ
0.31% และเมื่อพิจารณาการพยากรณในแตละเดือนพบวา เดือนม.ค. 2559 เทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการ
ถดถอย (Support Vector Machine for Regression) มีประสิทธิภาพสูงสุด คา MRE เทากับ 0.0012 รองลงมาคือ เทคนิค
การวิเคราะหการถดถอย (Linear Regression) มีคา MRE เทากับ 0.0014
สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการพยากรณราคาทองคําใน
ประเทศ และพัฒนาแบบจําลองในการพยากรณราคาทองคําในประเทศดวยเทคนิควิธีเหมืองขอมูล 3 เทคนิค ไดแก 1) การ
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ถดถอยเชิงเสน 2) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอนหลายชั้น และ 3) ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับ
การถดถอย โดยขอมูลที่นํามาใชศึกษาเปนขอมูลของปจจัยกําหนดราคาทองคํา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2559 โดยแบงขอมูลออกเปน 2 สวน ไดแก ชุดขอมูลเรียนรู (Training Data set) เปนชุดขอมูลสําหรับสราง
แบบจําลองการพยากรณราคาทองคํา และชุดขอมูลทดสอบ (Testing Data set) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิควิธี
เหมืองขอมูล
จากผลการทดลองพบวาชุดขอมูลปจจัยกําหนดราคาทองคํายอนหลัง 6 เดือน และ 9 เดือนมีความเหมาะสมในการใช
เปนชุดขอมูลเพื่อสรางแบบจําลองในการพยากรณราคาทองคําในประเทศ และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของแบบจําลองกับ
ชุดขอมูลในป 2559 ที่ใชเปนขอมูลทดสอบพบวาแบบจําลองการพยากรณดวยเทคนิคการถดถอยเชิงเสน มีประสิทธิภาพ
โดยรวมสูงที่สุด มีคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธเทากับ 0.30% รองลงมาคือ แบบจําลองการพยากรณดวยเทคนิคซัพ
พอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย มีคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธเทากับ 0.31%
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการใชขอมูลยอนหลังในการพยากรณราคาทองคําในประเทศ ที่ มี
ความเหมาะสมอยูในชวง 6 เดือนถึง 9 เดือน สําหรับเทคนิคเหมืองขอมูลในการเรียนรูเพื่อสรางแบบจําลองที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งสวนหนึ่งอาจจะมาจากปจจัยที่มีผลตอการกําหนดราคาทองคํามีความผันผวนตามระยะเวลา และโดยเฉพาะอยางยิ่งจากคา
ของปจจัยที่เปนดัชนีราคาผูบริโภคที่สะทอนมาจากภาวะเงินเฟอ พบวาในชวงป 2558 มีอัตราเงินเฟอติดลบจนถึง 3 เดือนแรก
ของป 2559 ทําใหคาดัชนีราคาผูบริ โภคของขอมูลชุดดังกล าว มีความใกลเคียงกับ ชุดขอมูลทดสอบ ดังนั้นการใชขอมู ล
ยอนหลังเกินกวา 9 เดือนอาจสงผลใหประสิทธิภาพของแบบจําลองมีคาเปลี่ยนแปลงลดลง และจากการเปรียบเทียบเทคนิค
การสรางแบบจําลอง แสดงใหเห็นวาการสรางแบบจําลองดวยเทคนิคโครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอนหลายชั้น มี
ความผิดพลาดสูงที่สุด คา MMRE เทากั บ 2.64 % แตก็ยัง อยูในเกณฑต่ํา ในขณะที่การสรางแบบจํ าลองดวยเทคนิคการ
วิเคราะหการถดถอย และซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย มีประสิทธิภาพที่ใกลเคียงกัน ทั้งนี้จึงขึ้นกับผูใชงานที่
จะกําหนดเกณฑความผิดพลาดที่ยอมรับได
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาและพัฒนาแบบจําลองการพยากรณราคาทองคําในประเทศ โดยเทคนิควิธีเหมืองขอมูล สามารถสรุป
ขอเสนอแนะไดดังตอไปนี้
1. เนื่องจากมีปจจัยอื่นทั้งภายใน และภายนอกประเทศที่มีผลกระทบตอการกําหนดราคาทองคําในประเทศ ดังนั้นใน
อนาคตอาจมีการปรับเปลี่ยนปจจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแบบจําลอง
2. เนื่องจากแบบจําลองที่ไดจะมีความเหมาะสมกับชุดขอมูลที่ไมเหมือนกัน การพยากรณดวยแบบจําลองที่ไดอาจไม
สอดคลองกับชุดขอมูลในอนาคต ดังนั้นจึงควรปรับปรุงแบบจําลองใหเหมาะสมกับชุดขอมูลที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งอาจใชเทคนิคที่
หลากหลายเพื่อความแมนยําในการพยากรณ
3. สามารถนําแบบจําลองมาพัฒนาเปนโปรแกรมประยุกต (Application Software) ในการใชงานบนอุปกรณตางๆ
เพื่อใหผูใชสามารถเรียกดูผลลัพธจากการพยากรณไดทันที
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บทคัดยอ
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทยเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่ตองเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได
จากเดิมที่เคยเปนภาคการผลิตที่มีอัตราการเติบโตสูงจนทําใหประเทศไทยกลายเปนผูสงออกผลิตภัณฑสิ่งทอและเครื่องนุงหม
ในอันดับตนๆ ของโลก แตภายหลังจากการยกเลิกระบบโควตาตามขอตกลงในการเปดเสรีทางการคา อีกทั้งมีประเทศผูผลิตที่
เปนคูแ ขงเพิ่ม จํานวนมากขึ้น เช น ประเทศจี น ตุ รกี และอิ นเดี ย ซึ่งมี จํานวนแรงงานที่ มีอัตราคาแรงถูกกวา ทํ าให กิจการ
เครื่องนุงหมไทยไดรับผลกระทบเปนอยางมากโดยมีมูลคาการสงออกในชวง 5 ปที่ผานมาลดลงอยางตอเนื่อง การศึกษาในครั้ง
นี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงองคการของกิจการเครื่องนุงหมไทยวามีระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอย
เพียงใด รวมทั้งวิเคราะหปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงองคการในภาพรวมและในแตละองคประกอบขององคการ
4 องค ประกอบ ได แก กลยุท ธ และแผนงานขององคการ โครงสร างองค การ กระบวนการและขั้ นตอนการทํ างาน และ
วัฒนธรรมองคการ การศึ กษาครั้งนี้เ ปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกิจการ
เครื่องนุงหม ในประเทศไทย จํานวน 344 แหง และใชเ ทคนิค การวิเ คราะหถดถอยเชิง พหุเพื่อหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงองคการ ผลการวิจัย พบวา การเปลี่ยนแปลงองคการของกิจการเครื่องนุงหมไทยโดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธและแผนงานมากกวาด านอื่นๆ ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอการเปลี่ยนแปลง
องคการกรณีกิจการเครื่องนุงหมไทย ไดแก การเมืองและนโยบายของรัฐ และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สวนปจจัย
ภายในที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงองคการ ไดแก การสรางความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง การมีสวนรวมของพนักงาน
และการกําหนดวิสัยทัศนสําหรับการเปลี่ยนแปลง ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูบริหารองคการควรใหความสําคัญกับ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางการมีสวนรวมจากพนักงานทุกระดับในองคการและในทุกขั้นตอนของ
การเปลี่ ยนแปลง ทั้งนี้ การมีวิสัยทัศน และแผนการดําเนินงานที่ ชัดเจน และการสร างความตระหนั กถึงความสําคั ญในการ
เปลี่ยนแปลงองคการ จะทําใหไดรับความรวมมือและการสนับสนุนในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงองคการใหบรรลุผลตามที่
คาดหวังไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : การเปลี่ยนแปลงองคการ ปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน กิจการเครื่องนุงหมไทย
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Abstract
Thai garment industry inevitably encounters the great challenges due to the changing
circumstances. In previous days the high growth rate of this industry promoted Thailand to be top ranking
of textile and garment exporter in our world. However, the situation changed as a result of the
termination of quota system as the agreement of trade liberalization together with more intensifying
competition from other countries such as China, Turkey, India, which have been potential manufacturers
due to numerous labors with relatively low wages. Many changing factors continually caused difficulties
for Thai garment industry resulting the plummet of export value in the past five years. The purposes of
this study are to evaluate the level of organizational change in case of garment companies in Thailand as
well as investigate the critical factors affecting organizational change and each component of organization
consisting of plan and strategy, organizational structure, work process and procedure, and organizational
culture. The research design is a survey research. The samples are 344 garment companies in Thailand.
The Likert-scale questionnaire is developed for the research instrument to gather the data of
organizational change from participants. Multiple regression analysis is employed to analyze the critical
factors influencing organizational change. The results reveal that the overall organizational change of Thai
garment companies ranked at a moderate level. Plan and strategies of the firms are appeared to be more
significantly altered than other components in the studied organizations. External factors influencing
organizational change positively are political and government policies, and ASEAN Community activation.
Internal factors influencing organizational positively are creating of sense of urgency, enhancing employee
participation as well as clearly identifying vision for change. The suggestions are that the organizational
change management should be seriously concerned particularly employee participation in overall change
process. Clear vision and action plans along with creating sense of urgency of change implementation are
significantly driving factors in order to get collaboration and support in order to achieve the expected goal
efficiently.
Keywords: Organizational change, External factors, Internal factors, Thai garment companies
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บทนํา
ปจจุบันสภาพแวดลอมขององคการธุรกิจไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากและรวดเร็ว ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
ในระดับยอยหรือระดับใหญซึ่งยอมสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการธุรกิจใหตองมีการปรับเปลี่ยนองคการเพื่อให
สอดคลองและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในสวนของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปนอุตสาหกรรมสําคัญ
อุตสหากรรมหนึ่งที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญอยางไม อาจหลีกเลี่ยงได ในอดีตชวงเริ่มแรกของยุคการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเมื่อศตวรรษที่ 18 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปนภาคการผลิตที่มีอัตราการเติบโตสูงติดอันดับโลก และ
กอใหเกิดการจางงานเปนจํานวนมาก จึงเปนอุตสาหกรรมสําคัญที่ขับเคลื่อนใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
(Dickerson, 1999) สําหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมสามารถสรางรายไดใหแกประเทศมาเปนเวลากวา
50 ป โดยในชวงระหวางป พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ.2539 ประเทศไทยกลายเปนผูสงออกผลิตภัณฑสิ่งทอและเครื่องนุงหมในอันดับ
ตนๆ ของโลก (The Fair Wear Foundation, 2007) ความสําเร็จอันยาวนานของอุตสาหกรรมนี้เนื่องมาจากนโยบายสงเสริม
การสงออกของประเทศไทยในยุคนั้น ประกอบกับการมีแรงงานจํานวนมากและอัตราคาจางแรงงานที่ไมแพง วัตถุดิบที่มีราคา
ถูก ทําใหมีตนทุนการผลิตต่ํา จึงทําใหอุตสาหกรรมนี้ของไทยมีความสามารถในการแขงขันสูง อยางไรก็ตาม ยุคเฟองฟูของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยตองหยุดชะงักลงและเผชิญกับความทาทายภายหลังจากที่มียกเลิกระบบโควตาตาม
ขอตกลงขององค กรการค าโลกที่ใ หการค าสิ่ง ทอและเสื้อผ าเครื่องนุง หมเปนไปอย างเสรี ภายหลัง ป พ.ศ. 2548 (อาชนั น
เกาะไพบู ล ย และ พิ สุ ท ธิ์ กุ ล ธนวิ ท ย , 2554) การยกเลิ กระบบโควตาดั ง กล าวส ง ผลให การแข ง ขั นในตลาดสิ นค าและ
เครื่องนุงหมประเภททั่วไป (Mass production) มีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับการที่ประเทศจีนไดมีการพัฒนาประเทศและ
เขาสูระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมากขึ้น ทําใหจีนกาวมาเปนผูผลิตรายสําคัญของอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากมีแรงงานราคาถูก
จํานวนมาก ทําใหประเทศจีนมีอัตราการเจริญเติบโตของมูลคาการสงออกตอปคอนขางสูง นอกจากนั้น ยังมีประเทศตุรกีและ
อินเดียที่มีการสงออกสินคาประเภทเครื่องนุงหมสูงขึ้นเชนกัน สงผลใหตลาดการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหมในปจจุบันมผูผลิต
เปนจํานวนมาก กอใหเกิดการแขงขันที่สูงขึ้น (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, ม.ป.ป.) ปจจัยแวดลอมตางๆ สงผลกระทบ
ตออุตสหากรรมเครื่องนุงหมของไทยเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการสงออกสินคาประเภทเครื่องนุงหมของประเทศไทยเมื่อ
ป 2554 มีมูลคาการสงออกอยูที่ประมาณ 3,308 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงเปน 2,982 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2555 และ
ยังคงมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องเปน เปน 2,907 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 2,893 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2556 และป
2557 ตามลําดับ จนถึงป 2558 มูลคาการสงออกเครื่องนุงหมไทยอยูที่ประมาณ 2,685 ลานเหรียญสหรัฐฯ (สถาบันพัฒนา
อุต สาหกรรมสิ่ ง ทอ, http://thti.thaitextile.org สื บ คนเมื่ อวั นที่ 15 ตุล าคม 2559) มูล ค าการส งออกมี อัต ราลดลงอยู ที่
ประมาณรอยละ 5 ตอป
จากสภาพการณดังกลาวขางตนจึงเปนประเด็นที่นาสนใจตอการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวเปลี่ยนแปลงองคการใน
กรณี ข องกิ จการผลิ ต เครื่ องนุ ง ห ม ของไทยว าจะมี การเปลี่ ย นแปลงไปอย างไร และมี ป จจั ย สํ าคั ญ ใดบ างที่ ทํ าให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงองคการขึ้นได ทั้งนี้ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองคการเกิดขึ้นมาเปนเวลานานแลว โดยแบงการ
เปลี่ยนแปลงองคการออกเปน 2 ลักษณะใหญๆ ดวยกัน คือ การเปลี่ยนแปลงองคการที่ไมไดเกิดขึ้นจากการจงใจหรือไมไดมี
วางแผนไวลวงหนา (Unplanned change) และการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไวกอน (Planned change) โดยเปนการ
กระทําที่จงใจใหเกิดการปรับปรุง พัฒนาสวนใดสวนหนึ่งขององคการขึ้น (Burke, 2008) เชนเดียวกับแนวคิดที่ จําแนกการ
เปลี่ยนแปลงออกเปน 2 แบบ ไดแก การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ (Evolutionary change) และการเปลี่ยนแปลงแบบ
ปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง (Revolutionary change) โดยการเปลี่ยนแปลงในแบบแรกเปนการเปลี่ยนแปลงที่
ไม ไ ด มีการวางแผนไว กอน และมี ลักษณะค อยเป นค อยไป ขณะที่ การเปลี่ ย นแปลงในแบบหลั ง จะมี การวางแผนของการ
เปลี่ยนแปลงไวกอนลวงหนาและมีการกําหนดเปาหมายที่มุงหวังใหเกิดขึ้นจากการดําเนินการเปลี่ยนแปลง (Lewis, 2011)
นอกจากนั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงองคการมีความซับซอน ดังนั้น ควรคํานึงถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดวยวา
มีมากนอยเพียงใด คิมเบอรลี่และนีสเซน (Kimberly and Nielsen, 1975) ไดระบุถึงระดับการเปลี่ยนแปลงวาแบงออกไดเปน
3 ระดั บ คือ การเปลี่ ยนแปลงระดั บ ที่ 1 หรือระดั บเบื้องต น (First-order change) หรือเรี ยกเปนชื่ออื่นๆ เชน การ
เปลี่ยนแปลงแบบอัลฟา (Alpha) การเปลี่ยนแปลงแบบสวนเพิ่ม (Incremental change) หรือ การเปลี่ยนแปลงแบบปรับแตง
(Fine-tuning change) การเปลี่ยนแปลงระดับ นี้เที ยบได กับการเปลี่ยนแปลงแบบวิ วัฒนาการดังที่ไ ดกลาวไปแลวข างต น
กลาวคือ เปนแคเพียงการปรับปรุงสิ่งเดิมที่มีอยูแลวใหดีขึ้นเทานั้นโดยมุงไปที่สวนยอยๆ ภายในองคการ เชน การเปลี่ยนแปลง
หนาที่งาน วิธีการทํางาน หรือตําแหนงงาน เปนตน การเปลี่ยนแปลงระดับที่ 2 (Second-order change) หรืออาจเรียกเปน
การเปลี่ยนแปลงแบบเบตา (Beta change) การเปลี่ยนแปลงแบบจัดทิศทางใหม (Reorientation) หรือการแปลงสภาพ

1499

(Transformation) การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้เทียบไดกับการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง โดยมี
เปาหมายของการเปลี่ยนแปลงที่ระบบยอยขององคการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่หยั่งรากลึกลงไปภายในองคการ เชน
วัฒนธรรมองคการ ความเชื่อและบรรทัดฐานของสมาชิกในองคการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้อาจกระทบถึงโครงสราง
พันธกิจ วิสั ยทัศ น รวมไปถึงกลยุ ทธแ ละกระบวนการทํ างานขององค การโดยรวม (Boyce, 2003) ระดับ สุดท ายเปนการ
เปลี่ยนแปลงระดับที่ 3 (Third-order change) โดยการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้มักจะมาจากปจจัยหลากหลายดานประกอบ
กัน โดยเฉพาะอิทธิพลจากภายนอกองคการที่เขามากระทบอยางรุนแรง (Davidson, 1997) และสงผลกระทบอยางมากตอทิศ
ทางการดําเนินงานและผลลัพธโดยรวมขององคการ เปาหมายของการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้จะเปนเปาหมายที่ใหญมากและ
ตองเกี่ยวพันกับหลายปจจัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระดับแรกและระดับที่สองไมสามารถทําใหเกิดขึ้นได โดยจะมีลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่ อง (Continuous change) เราอาจเรียกการเปลี่ยนแปลงระดับ นี้ไดวาการเปลี่ย นแปลงแบบ
แกมมา (Gamma change) การเปลี่ยนแปลงแบบองครวม (holistic change) การเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน
(radical change) (Nadler & Tushman, 1989) ผลของการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับทั้งภาระหนาที่ขององคการ เทคโนโลยี
ที่ใช รวมไปถึงบุคลากรและโครงสรางองคการ (O’Hera, Watson, & Kavan, 1999) ทั้งนี้ การสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลง
และการสรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคการเปนเรื่องสําคัญอยางมากที่จะสนับสนุนใหการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้สําเร็จ
ได (Schneider & Goldwasser, 1998; Freeman, 1999)
การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงองคการที่เกิดขึ้นกับกิจการเครื่องนุงหมไทยวามีระดับการเปลี่ยนแปลง
มากนอยเพีย งใด รวมทั้ งวิเ คราะหห าปจจัยสาเหตุที่ ทําใหเกิ ดการเปลี่ย นแปลงองคการขึ้ น โดยพิจารณาการเปลี่ ยนแปลง
องคการใน 4 องคประกอบดวยกัน ไดแก ดานกลยุทธและแผนงาน ดานโครงสรางองคการ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ทํางาน และดานวัฒนธรรมองคการ ซึ่งไดกําหนดใหเปนตัวแปรตามของการวิจัยครั้งนี้ ในสวนของการวิเคราะหถึงปจจัยที่มี
อิท ธิ พ ลต อการเปลี่ ย นแปลงองค การ ซึ่ ง เป นตั วแปรต น จะพิ จารณาถึ ง 2 ป จจั ย ใหญ ด วยกั น คือ (1) ปจจั ย ภายนอก
ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองและนโยบายของรัฐ ดานเทคโนโลยี ดานการแขงขัน และดานการเขาสูประชาคม
อาเซียน และ (2) ปจจัยภายใน ประกอบดวย การสรางความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง การกําหนดวิสัยทัศน การวางแผน
การเปลี่ ยนแปลง บทบาทของผูนํา การสื่อสาร และการมีส วนร วมของพนักงาน วาปจจั ยใดมีอิท ธิพ ลตอการเปลี่ ยนแปลง
องคการ และมีระดับของอิทธิพลมากนอยเพียงใด โดยมีสมมติฐานของการวิจัยวา ปจจัยภายนอกและปจจัยภายในองคการใน
แตละปจจัยดังกลาวขางตนมีอิทธิพลเชิงบวกตอการเปลี่ยนแปลงองคการของกิจการเครื่องนุงหมไทย ซึ่งขอคนพบที่ไดจะเปน
ประโยชนตอผูประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทยในการวางแผนและหาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
เปนไปในทิศทางที่มุงหวังไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคมุงศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงองคการที่เกิดขึ้นในกิจการเครื่องนุงหมซึ่งเปนอุตสาหกรรม
สําคัญหนึ่งของประเทศไทย ในประเด็นตางๆ ดังนี้
1) เพื่อประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงองคการของกิจการเครื่องนุงหมไทย
2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงองคการของกิจการเครื่องนุงหมไทยทั้งในภาพรวมและในแตละ
องคประกอบยอยขององคการ ประกอบดวย ดานกลยุทธและแผนงาน ดานโครงสรางองคการ ดานกระบวนการและขั้นตอน
การทํางาน และดานวัฒนธรรมองคการ
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้ ง นี้เ ป นการวิ จัย เชิ ง สํารวจ (Survey research) เพื่อรวบรวมข อมูล สภาพการณ จริ ง เกี่ย วกับ การ
เปลี่ยนแปลงองคการที่เกิดขึ้นในกิจการเครื่องนุงหมไทย โดยวิเคราะหถึงปจจัยที่เปนสาเหตุทั้งที่เปนปจจัยภายนอกและปจจัย
ภายในองคการที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงองคการ ทั้งนี้ ตัวแปรตนซึ่งเปนตัวแปรสาเหตุที่เปนปจจัยภายนอก ประกอบดวย
ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานการเมืองและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของ ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานสภาพการแขงขั น
และป จจั ย ด านการเข าสู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ส วนป จจั ย ภายใน ประกอบด วย การสร างความตระหนั กถึ ง การ
เปลี่ยนแปลง การกําหนดวิสัยทัศน การวางแผนการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผูนํา การสื่อสาร และการมีสวนรวมของพนักงาน
สวนตัวแปรตาม คือ การเปลี่ยนแปลงองคการ พิจารณาใน 4 องคประกอบ ไดแก ดานกลยุทธและแผนงานขององคการ ดาน
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โครงสรางองคการ ดานกระบวนการหรือขั้นตอนการทํางาน และดานวัฒนธรรมองคการ ดังมีกรอบแนวคิดของการวิจัยดั ง
แสดงในภาพที่ 1
ปจจัยภายนอก
สภาพเศรษฐกิจ
การเมืองและนโยบายของรัฐ
เทคโนโลยี
สถานการณการแขงขัน

การเปลี่ยนแปลงองคการ

การเขาสูประชาคมอาเซียน

กลยุทธและแผนงาน
โครงสรางองคการ

ปจจัยภายใน

กระบวนการและขั้นตอนการทํางาน

การสรางความตระหนักในการเปลี่ยนปลง

วัฒนธรรมองคการ

การกําหนดวิสัยทัศน
การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของผูนํา
การสื่อสารการเปลี่ยนแปลง
การมีสวนรวมของพนักงาน

ภาพที่ 1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดและตัวแปรในการวิจัย
หน วยการวิ เ คราะห ข องการศึกษาในครั้ ง นี้ เป นระดับ องค การ โดยประชากรของการวิ จัย ครั้ ง นี้ ได แ ก กิ จการ
เครื่ องนุ งห ม ในประเทศไทย ซึ่ ง ไดดํ าเนิ นการสุ มตั วอยางมาเป นจํ านวน 344 แห ง จากทั้ งหมด 2167 แหง (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จาก http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2015/07/iutt00021 คนเมื่อ 14
ตุลาคม 2559) เครื่ องมื อในการวิจัย ได แก แบบสอบถามที่ได พัฒนาขึ้นจากการทบทวนแนวคิ ดทฤษฎีที่ เกี่ย วของและการ
สัมภาษณเชิงลึกความคิดเห็นของบผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทยเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่เกี่ย วของกับการดําเนิน
ธุ ร กิ จ เครื่ อ งนุ ง ห ม ร วมกั บ การประยุ ก ต ป ระเด็ นข อคํ าถามจากงานวิ จัย ในประเด็ น ของการเปลี่ ย นแปลงองค การที่ มี ผู
ทําการศึกษาไวแลว โดยมีลักษณะของมาตรวัดเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) และใหผูตอบขอมูลทําการ
ประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคการในชวง 1-3 ปที่ผานมา กําหนดคาคะแนนการเปลี่ยนแปลงไว 10 ระดับ โดยให
คา 1 คะแนน หมายถึง มีการเปลี่ ยนแปลงองคการในดานต างๆ อยูในระดับนอยที่สุด จนถึง 10 คะแนน หมายถึง มีการ
เปลี่ย นแปลงองค การในประเด็นตางๆ ที่ทํ าการประเมิน อยู ในระดับ มากที่ สุด จากนั้ นไดทํ าการทดลองใช เพื่ อตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยโดยการหาคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbach Alpha Coefficient) ได
ของตัวแปรในแตละดาน อยูระหวาง 0.66 ถึง 0.96 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.95
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงบรรยาย ไดแก คาแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายถึงลักษณะของกลุมตัวอยาง ระดับการเปลี่ยนแปลงองคการ และระดับความสําคัญของ
ปจจัยสาเหตุที่สงผลตอการเปลี่ยแปลงองคการ สําหรับการแปลความหมายและอธิบายผลคะแนนจากมาตรวัดแบบมาตราสวน
ประเมินคา จะใชเกณฑการแบงระดับโดยคํานวณหาชวงกวางระหวางชั้น (Class interval) และนํามาหารดวยจํานวนชั้น ซึ่ง
ในที่นี้ กําหนดออกเปน 5 ระดับชั้น ดังนี้
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อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
9
10 – 1 =
=
5
5

= 1.80

สวนสถิติเชิงวิเคราะหสําหรับการทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis)
แบบ Stepwise เพื่อคนหาวาปจจัยสาเหตุปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม และมีอิทธิพลในทิศทางใด
ผลการวิจัย
จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของกิจการเครื่องนุงหมไทย จํานวน 344 แหง มีผลการศึกษา ดังนี้
ลักษณะทั่วไปของกิจการเครื่องนุงหมไทย
ขอมูลพื้นฐานโดยทั่วไปของกิ จการเครื่องนุงหมไทยที่เป นตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ พบวา สวนใหญ รอยละ 58.4
เป นผูผ ลิ ตเสื้ อผ าเครื่ องแตง กายสํ าหรั บ บุรุ ษและสตรี ที่ เ หลื อเป นผูผ ลิ ตเสื้ อผ าเด็ก เสื้ อผากี ฬา ผลิ ต ผาผื น ชุ ดชั้ นในและ
สวนประกอบที่ใชตกแตงเสื้อผา สวนใหญ รอยละ 33.1 เปนกิจการที่มีอายุการดําเนินงานมากกวา 10 ป รองลงมารอยละ31.4
ดําเนินกิจการมาแลวประมาณ 1-5 ป กิจการเครื่องนุงหมที่เปนตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนกิจการขนาดเล็ก คือมี
พนักงานนอยกวา 50 คน คิดเปนรอยละ 78.2 รองลงมาเปนกิจการขนาดกลาง คือมีพนักงาน 50-200 คน คิดเปนรอยละ
11.3
ระดับการเปลี่ยนแปลงองคการ
สําหรับระดับการเปลี่ยนแปลงองคการของกิจการเครื่องนุงหมไทย ซึ่งไดทําการประเมินโดยมาตรวัดแบบมาตรสวน
ประเมินคา 10 ระดับ พบวา ในภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงองคการอยูในระดับปานกลาง ( X = 5.98, SD = 1.33) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาองคประกอบของการเปลี่ยนแปลงในแตละดาน พบวา ทุกดานมีการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับปานกลาง ทั้งในดาน
กลยุทธและแผนงานขององคการ ( X = 6.13, SD = 1.83) ดานโครงสรางองคการ ( X = 5.48, SD = 2.33) ดาน
กระบวนการทํางาน ( X = 5.75, SD = 1.34) และดานวัฒนธรรมองคการ ( X = 5.98, SD = 1.33) โดยมีรายละเอียดใน
แตละประเด็น ดังนี้
ดานกลยุทธและแผนงานขององคการ พบวามีการเปลี่ ยนแปลงในประเด็นตางๆ เรียงลําดับไดดังนี้ กิจการมีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธและแผนงานตามสถานการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ( X = 6.43, SD = 2.11) กิจการมีการ
เตรียมวางแผนไวลวงหนาเพื่อรับมือกับสถานการณการแขงขันทางธุรกิจ ( X = 6.33, SD = 2.12) กิจการไดปรับเปลี่ยน
กลยุทธและแผนงานของกิจการตามนโยบายของรัฐบาล ( X = 6.20, SD = 2.11) กิจการมีการดําเนินการตามกลยุทธหรือ
แผนงานที่กําหนดขึ้นใหมอยางเต็มที่ ( X = 5.98, SD = 2.10) กิจการมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อรับมือกับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( X = 5.69, SD = 2.19) ตามลําดับ
ดานโครงสรางองคการ พบวามีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นตางๆ เรียงลําดับไดดังนี้ กิจการมีการปรับเปลี่ยนหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนงตางๆ ในกิจการเพื่อตอบสนองตอสถานการณการแขงขันทางธุรกิจ ( X = 5.69, SD = 4.10)
กิจการมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการไปจากเดิมเปนอยางมาก ( X = 5.48, SD = 2.13) และกิจการมีการปรับเปลี่ยน
จํานวนพนักงานไปจากเดิม ( X = 5.30, SD = 2.83) ตามลําดับ
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ดานกระบวนการและขั้นตอนการทํางาน พบวามีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นตางๆ เรียงลําดับไดดังนี้ กิจการมีการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตและการทํางานใหม ( X = 5.90, SD = 2.21) กิจการมีการตรวจสอบวาไดมีการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนใหมหรือกระบวนการทํางานใหมที่เปลี่ยนแปลงไป ( X = 5.79, SD = 2.11) กิจการมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน
กระบวนการทํางานใหมตามสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ( X = 5.78, SD = 2.17) ตามลําดับ
ดานวัฒนธรรมการทํางาน พบวามีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นตางๆ เรียงลําดับไดดังนี้ พนักงานในกิจการมีความเชื่อ
วาการเปลี่ยนแปลงจะนํามาซึ่งความสําเร็จและความเจริญรุงเรืองของกิจการ ( X = 6.67, SD = 2.29) พนักงานมีความ
เชื่อมั่นวาการที่กิจการมีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ จะทําใหกิจการมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นกวาเดิม ( X = 6.36, SD =
2.08) บุคลากรในกิจการไดพยายามทําทุกอยางเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจการขึ้น ( X = 6.36, SD = 3.89) พนักงาน
ในกิจการรวมแรงรวมใจเพื่อใหการดําเนินการเปลี่ยนแปลงทําไดสําเร็จ ( X = 6.35, SD = 2.17) พนักงานมีการปรับเปลี่ยน
การทํางานของตนเองตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ( X = 6.11, SD = 2.03) พนักงานมีความตองการใหกิจการมีการ
ปรับเปลี่ยนการทํางานไปจากเดิม ( X = 6.04, SD = 2.31) พนักงานไมตอตานและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
กิจการได ( X = 6.01, SD = 2.30) คานิยมและทัศนคติในการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ( X = 5.89, SD =
2.10) ตามลําดับ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงองคการ
การทดสอบสมมติฐานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงองคการดวยการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple
regression analysis) แบบ Stepwise ปรากฏผลดังนี้
ปจจัยภายในองคการจากตัวแปรทั้งหมด 5 ตัว มีปจจัยภายใน 3 ตัวที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงองคการ ไดแก การ
กําหนดวิสัยทัศนของการเปลี่ยนแปลง (Vision for change) การมีสวนรวมของพนักงาน (Employee participation ) และ
การสรางความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง (Sense of urgency) ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงโดยรวมขององคการ สวน
ปจจัยภายนอกที่มีผลผลักดันการเปลี่ยนแปลงโดยรวมขององคการ จากตัวแปรทั้งหมด 5 ตัว มีปจจัยภายนอกที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงโดยรวมขององคการ 2 ตัว ไดแก ปจจัยดานการเมืองและนโยบายของรัฐ (Political situation) และการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community) โดยเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta) ซึ่งเปนคา Standardized
Coefficients จะเห็นไดวา ปจจัยดานการเมืองและนโยบายของรัฐมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงโดยรวมขององคการมากที่สุด
เนื่องจากมีคา Beta สูงกวาปจจัยอื่นๆ ( = 0.27) ซึ่งปจจัยดานนี้เปนปจจัยภายนอกองคการ รองลงมาไดแกปจจัยดานการมี
สวนรวมของพนักงาน ( = 0.25) มี อิทธิพลรองลงมา ซึ่ งเปนปจจั ยภายในองคการ สวนปจจัยดานการเขาสู ประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน มีอิทธิพลน อยกวาปจจัยอื่ นๆ ( = 0.11) ทั้งนี้ ปจจัยทั้ ง 5 ป จจัยดัง กลาวมี อิทธิพลทางบวกตอการ
เปลี่ยนแปลงองคการของกิจการเครื่องนุงหมของไทย ซึ่งหมายความวา ยิ่งปจจัยเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น ยอมทํา
ใหองคการตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงโดยรวมขององคการ
Unstandardized
Coefficients
ตัวแปร
B
Std. Error
คาคงที่
24.32
5.81
การกําหนดวิสัยทัศน ( Vision )
1.04
0.26
การเมืองและนโยบายของรัฐ ( Political )
0.81
0.16
การมีสวนรวมของพนักงาน ( Participation )
0.77
0.16
การสรางความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง ( Urgency )
0.60
0.15
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN)
0.33
0.33
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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Standardized
Coefficients
Beta
0.22
0.27
0.25
0.20
0.11

t

Sig.

4.19*
4.07*
5.02*
4.85*
4.10*
2.14*

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03

ตัวแปรตาม ไดแก การเปลี่ยนแปลงองคการ (Org change)
F = 66.95
Sig F = 0.00 R2 = 0.58

R2 (Adjusted) = 0.57

เมื่อนําผลการวิเคราะหมาสรางสมการพยากรณถดถอยเชิงพหุ จะไดสมการดังนี้
Org Change = 0.228 Vision + 0.27 Political + 0.25 Participation + 0.20 Urgency + 0.11 ASEAN
สําหรับอิทธิพลโดยของปจจัยทั้ง 5 ปจจัยขางตนที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงอองคการโดยรวม โดยพิจารณาที่คา R
square (Adjusted) ซึ่ ง สะท อนถึ ง อํ านาจในการทํ านายของตั วแปรสาเหตุ ที่ มี อิท ธิ พ ลต อตั วแปรตาม ในที่ นี้ คื อ การ
เปลี่ยนแปลงองคการของกิจการเครื่องนุงหมไทย พบวา ทั้ง 5 ปจจัยขางตนมีอิทธิพลรวมกันในการพยากรณการเปลี่ยนแปลง
องคการโดยรวมไดรอยละ 57
ในสวนของการเปลี่ยนแปลงองคการในแตละองคประกอบ 4 ดาน ซึ่งประกอบดวยดานกลยุทธและแผนงาน ดาน
โครงสรางองคการ ดานกระบวนการและขั้นตอนการทํางาน และดานวัฒนธรรมองคการ โดยใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ
เชนเดียวกัน พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงมีความแตกตางจากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงองคการโดยรวม
เพียงเล็กนอย ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงดานกลยุทธและแผนงานขององคการ
ปจจั ย ภายนอกที่ มีอิท ธิ พ ลตอการเปลี่ นแปลงกลยุ ท ธแ ละแผนงานขององค การในกรณี กิจการเครื่ องนุง ห ม ไทย
เรียงลําดับตามคาสัมประสิทธิ์เบตา มีดังนี้ การเมืองและนโยบายของรัฐ ( = 0.23) การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (
= 0.19) และสถานการณทางการแขงขัน ( = 0.12) สวนปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงกลยุทธและแผนงาน
ขององคการเรียงลําดับตามคาสัมประสิทธิ์เบตา ไดแก การมีสวนรวมของพนักงาน ( = 0.24) การกําหนดวิสัยทัศน ( =
0.18) และการสรางความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง ( = 0. 16) โดยปจจัยทุกตัวมีอิทธิพลเชิงบวกตอการเปลี่ยนแปลง
องคการในดานกลยุทธและแผนงาน โดยสามารถรวมกันทํานายการเปลี่ยนแปลงไดรอยละ 60 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงดานกลยุทธและแผนงานขององคการ
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปร
B
Std. Error
Beta
คาคงที่
-2.71
1.87
การเมืองและนโยบายของรัฐ ( Political )
0.23
0.05
0.23
การกําหนดวิสัยทัศน ( Vision )
0.29
0.08
0.18
การมีสวนรวมของพนักงาน ( Participation )
0.25
0.05
0.24
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN)
0.18
0.05
0.19
การสรางความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง (Urgency)
0.16
0.05
0.16
สถานการณการแขงขัน (Competition)
0.17
0.06
0.12
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตัวแปรตาม ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานกลยุทธและแผนงานขององคการ (Plan and strategy change)
F = 68.57
Sig F = 0.00 R2 = 0.61
R2 (Adjusted) = 0.60

t

Sig.

-1.45
4.40*
4.53*
5.02*
3.75*
3.53*
2.60

0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01

การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางองคการ
ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการเปลี่นแปลงโครงสรางองคการของกิจการเครื่องนุงหมไทยอยางมีนัยสําคัญมี เพียง
ปจจัย เดีย ว ได แก การเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( = 0.22) สวนปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางองคการเรียงลําดับตามคาสัมประสิทธิ์เบตา ไดแก การมีสวนรวมของพนักงาน ( = 0.24) และบทบาทของผูบริหาร
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( = 0.19) โดยปจจัยทั้ง 3 ปจจัยดังกลาวสามารถรวมกันพยากรณการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางองคการไดคิดเปนรอยละ
27 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางองคการ
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปร
t
B
Std. Error
Beta
คาคงที่
2.69
1.45
1.86
การมีสวนรวมของพนักงาน ( Participation )
0.20
0.06
0.24
3.32*
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN)
0.18
0.05
0.22
3.69*
บทบาทของผูบริหาร (Leader)
0.20
0.07
0.19
2.67*
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตัวแปรตาม ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางองคการ (Organization Structure)
F = 34.67
Sig F = 0.00 R2 = 0.28
R2 (Adjusted) = 0.27

Sig.
0.06
0.00
0.00
0.01

การเปลี่ยนแปลงดานกระบวนการและขั้นตอนการทํางานขององคการ
ป จ จั ย ภายนอกที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเปลี่ นแปลงกระบวนการและขั้ น ตอนการทํ างานขององค ก ารกรณี กิ จการ
เครื่องนุงหมไทย ไดแก การเมืองและนโยบายของรัฐ ( = 0.20) รวมกับปจจัยดานเทคโนโลยี ( = 0.19) สวนปจจัยภายใน
ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในดานนี้มี 2 ปจจัยเชนกัน ไดแก การกําหนดวิสัยทัศนของการเปลี่ยนแปลง ( = 0.33) และ
การมีสวนรวมของพนักงาน ( = 0.13) ซึ่งปจจัยทั้ง 4 ปจจัยดังกลาวขางตนสามารถรวมกันทํานายการเปลี่ยนแปลงองคการ
ในดานกระบวนการและขั้นตอนการทํางานได คิดเปนรอยละ 42 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงดานกระบวนการและขั้นตอนการทํางานขององคการ
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปร
B
Std. Error
Beta
คาคงที่
8.06
1.08
การกําหนดวิสัยทัศน ( Vision )
0.31
0.05
0.33
การเมืองและนโยบายของรัฐ ( Political )
0.12
0.04
0.20
เทคโนโลยี (Technology)
0.18
0.05
0.19
การมีสวนรวมของพนักงาน ( Participation )
0.08
0.04
0.13
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตัวแปรตาม ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานกระบวนการและขั้นตอนการทํางาน (Process)
F = 49.62
Sig F = 0.00 R2 = 0.43
R2 (Adjusted) = 0.42

t

Sig.

7.45*
5.77*
3.53*
3.43*
2.23*

0.00
0.00
0.00
0.00
0.03

การเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมองคการ
ในองคป ระกอบด านสุ ด ทาย คือ ด านวั ฒ นธรรมองค การ มี ปจจั ย ภายนอกและป จจั ยภายในที่ มี อิท ธิ พ ลต อการ
เปลี่ยนแปลงองคการในดานนี้ ไดแก การเมืองและนโยบายของรัฐ ( = 0.26) เพียงปจจัยเดียว สวนปจจัยภายในที่มีอิทธิพล
ตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการของกิจการเครื่องนุงหม ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน ( = 0.25) และการสรางความ
ตระหนักในการเปลี่ยนแปลง ( = 0.30) ทั้งสามปจจัยดังกลาวนี้สามารถรวมกันพยากรณการเปลี่ยนแปลงองคการในดาน
วัฒนธรรมองคการไดคิดเปนรอยละ 37 ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมองคการ
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปร
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
คาคงที่
15.36
2.84
5.41* 0.00
การกําหนดวิสัยทัศน ( Vision )
0.49
0.11
0.25
4.34* 0.00
การสรางความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง (Urgency)
0.38
0.07
0.30
5.33* 0.00
การเมืองและนโยบายของรัฐ ( Political )
0.32
0.07
0.26
4.78* 0.00
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตัวแปรตาม ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมองคการ (Organizational cultures)
F = 52.88
Sig F = 0.00 R2 = 0.38
R2 (Adjusted) = 0.37
โดยสรุปขอคนพบที่ได จากการวิ เคราะหข อมูล บางประเด็นเป นไปตามสมมติฐ านการวิจัยที่ตั้ งไว โดยในสวนของ
ปจจัยภายนอก ตัวแปรสาเหตุที่เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง ไดแก การเมืองและนโยบายของรัฐ และการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงองคการทั้งในภาพรวม และมีอิทธิพลผลักดันใหองคการตองมี
การเปลี่ยนแปลงแผนงานและกลยุทธขององคการ โครงสรางองคการ กระบวนการและขั้นตอนการทํางาน รวมทั้งวัฒนธรรม
องคการตามไปดวย ขณะที่ปจจัยภายในที่มีสวนสําคัญใหการดําเนินการเปลี่ยนแปลงองคการเกิดขึ้นได ไดแก การมีสวนรวม
ของพนักงาน การสรางความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง และการกําหนดวิสัยทัศนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงองคการกรณีของกิจการเครื่องนุงหมไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ถึง การเปลี่ ยนแปลงองคการ รวมทั้ งวิ เ คราะห หาป จจั ย สาเหตุ ที่ส ง ผลต อการดํ าเนิ นการเปลี่ย นแปลงองค การผลจากการ
วิเ คราะหข อมู ล พบวา การเปลี่ ยนแปลงองคการของกิ จการเครื่ องนุง หม ไทยอยูใ นระดั บ ปานกลางทั้ งในด านกลยุท ธแ ละ
แผนงานขององคการ โครงสรางองคการ กระบวนการและขั้นตอนการทํางาน และวัฒนธรรมองคการ ในสวนของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงองคการโดยรวม พบวา มีปจจัยภายนอกองคการ 2 ปจจัย ไดแก การเมืองและนโยบายของรัฐ
และการเขาสูประชาคมอาเซียน สวนปจจัยภายในมี 3 ปจจัย ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน การมีสวนรวมของพนักงาน และการ
สรางความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปจจัยทั้ง 5 ปจจัยนี้มีอิทธิพลเชิงบวกตอการเปลี่ยนแปลงองคการโดยรวมกรณีของ
กิจการเครื่องนุงหมไทยอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในแตละองคประกอบขององคการแยกเปน 4
องค ประกอบดวยกัน คือ ดานกลยุทธ และแผนงาน ด านโครงสรางองคการ ดานกระบวนการและวิธีการทํางาน และดา น
วัฒนธรรมองคการ พบวา ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงองคการเปนอยางมาก คือ การเมืองและนโยบายของ
รัฐ โดยปจจัยดานนี้สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานกลยุทธและแผนงานขององคการ กระบวนการและขั้นตอนการทํางาน
รวมทั้งวัฒนธรรมองคการ ขณะที่ปจจัยภายนอกอีกประเด็นหนึ่ง คือ การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนอีกปจจัยหนึ่งที่
มีความนาสนใจไมนอย เนื่องจากมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงกลยุทธและแผนงาน รวมทั้งโครงสรางขององคการ การที่ปจจัย
ภายนอกทั้ง 2 ป จจั ยนี้มี ผลตอการเปลี่ ยนแปลงองคการของกิจการเครื่องนุง หมไทย เนื่ องมาจากตั้งแตใ นอดี ตรั ฐบาลให
ความสําคัญกับอุตสาหกรรมนี้มาตั้งแตในอดีตเพราะเปนอุตสาหกรรมที่สามารถสรางรายไดใหแกประเทศไทยจากการสงออก
สินคาไปจําหนายยังตางประเทศและชวยขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ นโยบายของรัฐและกฎหมาย
ตางๆ ที่เกี่ยวของจึงเปนกลไกสําคัญที่มีสวนในการสงเสริมสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคขัดขวางที่เหนี่ยวรั้งความเจริญกาวหนาใน
อุตสาหกรรมนี้ได ดังเชนผลการศึกษาของ กิตติชัย วัชรเวสศฤงคาร และคณะ (Watcharvesringkan, et.al., 2010) เกี่ยวกับ
ตําแหนงทางการแขงขันชองอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย ซึ่งพบวา นโยบาย ความชวยเหลือและการสนับสนุนของรัฐบาล
เชน การชวยเหลือดานเงินทุน การใหความรู และการสรางปจจัยพื้นฐานสําหรับการผลิต เปนตน เปนสิ่งสําคัญอยางมากที่จะ
ชวยรักษาสถานภาพทางการแขงขันของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย นอกจากนั้น การที่รัฐบาลจัดใหมีโครงการต างๆ เชน
การสงเสริมสินคาโอทอป (OTOP) นโยบายกรุงเทพเมืองแฟชั่น (Bangkok Fashion City) เปนอีกแนวทางหนึ่งที่มีสวนชวย
สงเสริมใหอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทยขยายตลาดทั้งในและตางประเทศออกไปใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น สําหรับปจจัยดานการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมี การเปดเสรีทางการคา การลงทุน และการเงินนั้นในภูมิภาคอาเซียนนั้น ไดสงผล
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กระทบตอสินคาหลายรายการที่จะตองปรับตัวรับมือกับการแขงขันที่รุนแรงขึ้น ซึ่ง ธุรกิจเครื่องนุงหมเปนสินคาตัวหนึ่งที่จะ
ไดรับผลกระทบจากปจจัยดังกลาวดวย ดังผลการศึกษาของ วลัยลักษณ อัตธีรวงศและคณะ (2556) ที่เสนอวา อุตสาหกรรม
เครื่องนุงหมไทยจะตองมีการปรับรูปแบบโซอุปทานเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นอกจากปจจัยภายนอกที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงองคการแลว การดําเนินการเปลี่ยนแปลงจะบรรลุผลสําเร็จมาก
นอยเพียงใดยังขึ้นอยูกับปจจัยภายในองคการอีกดวย จากผลการวิจัย ที่ชี้ใหเห็นวา การสรางความตระหนักรู การมีสวนรวม
ของพนั กงาน และการกําหนดวิสั ยทั ศน สําหรับ การเปลี่ ยนแปลง เป นป จจั ยสําคัญ ในการผลั กดั นและสนั บสนุ นใหเ กิด การ
เปลี่ ยนแปลงในองคการไดนั้น ทั้ง นี้เพราะการเปลี่ ยนแปลงถือเปนการท าทายและเป นปฏิ ปกษ กับสถานภาพเดิม ที่เป นอยู
(Kerber & Buono, 2005) สมาชิกในองคการอาจเกิดความรูสึกไมมั่นใจและกลัววาการเปลี่ยนแปลงนั้นจะสงผลทางลบใหแก
แกพวกเขา (Nurick, 1982; Mink et al., 1993) ดังนั้น การที่องคการสรางความตระหนักใหสมาชิกในองคการไดเห็นถึง
ความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงกอน จะทําใหพ วกเขาเห็นถึ งคุณคาของการเปลี่ย นแปลงนั้ น อั นจะเปนจุดเริ่มต นของการ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันการเปดโอกาสใหสมาชิกในองคการทุกระดับตั้งแตระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติงาน
ไดมีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ของการเปลี่ยนแปลง ยอมทําใหการเปลี่ยนแปลงสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิผล
(Porras & Robertson, 1990) นอกจากนั้น การกําหนดวิสัยทัศนสําหรับการเปลี่ยนแปลงเปนการทําใหสมาชิกในองคการได
เห็นเปาหมายและจุดหมายปลายทางที่ตองการไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น ดังเชนที่ ฮารวีย และบราวน (Harvey & Brown, 1996)
ไดกลาววา การมีวิสั ยทัศนจะทําใหเห็นภาพที่ชัดเจนในสิ่งที่องคการปรารถนาจะใหเกิดขึ้นจากการดําเนิน การเปลี่ยนแปลง
ปจจั ยภายในองคการทั้ง 3 ปจจัย ดัง กล าวนี้จึงมี อิท ธิพลตอการเปลี่ ยนแปลงองค การในกรณี ของกิจการเครื่ องนุง หม ไทย
เชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ วัตสัน (Watson, 2009) ในเรื่องของปจจัยสําคัญที่สงผลใหการเปลี่ยนแปลง
องคการดําเนินการไดสําเร็จศึกษากรณีองคการดานวิศวกรรมของรัฐบาล ซึ่งพบวา ปจจัยที่สงผลใหการเปลี่ยนแปลงองคการ
ดําเนินการไดสําเร็จ ไดแก การสรางความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงองคการ ความมุงมั่น
ของฝายบริหารที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงองคการ และการใหพนักงานไดเขาไปมีสวนรวมในการดํา เนินการเปลี่ยนแปลง
องคการดวย เชนเดียวกับผลการศึกษาของ พีชเช (Peachey, 2009) ที่ไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตอตานการ
เปลี่ ยนแปลงในหนวยงานด านการกีฬาของสถานศึ กษา พบวา การให พนักงานได มีสวนร วมในกระบวนการเปลี่ ยนแปลง
องคการดวย เปนสิ่งที่ชว ยลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงลงได
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการศึกษาในครั้งนี้ กิจการเครื่องนุมหมไทยควรมีการเตรียมความพรอมดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง โดยไมควรรอเวลาใหเกิดผลกระทบขึ้นกอน ผูบริหารองคการควรใหความสําคัญกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะอย างยิ่งการสร างการมีสวนร วมในการเปลี่ยนแปลงจากพนักงานทุกระดับในองคการและในทุกขั้ นตอนของการ
เปลี่ยนแปลง องคการควรมีการกําหนดวิสัยทัศนและแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนสําหรับการเปลี่ยนแปลง และทําการสื่อสาร
ใหสมาชิกในองคการไดรับทราบอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญที่จะตองเปลี่ยนแปลง อันจะทําใหไดรับ
การสนับสนุนและเกิดความรวมมือที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงใหบรรลุผลตามที่คาดหวังไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา1. เพื่อศึกษาปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค 2.
เพื่อวิเคราะหกลยุทธการตลาดสินคาวิสาหกิจชุมชน ของผูประกอบการเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3. เพื่อหารูปแบบกล
ยุทธการตลาดสินคาวิสาหกิจชุมชน ของผูประกอบการเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วิธีดํ าเนินการวิจัยเปนการวิจัยเชิ งสํ ารวจแบบมีส วนร วมประกอบด วยการเก็ บข อมูล เชิ งปริมาณกั บกลุมตั วอยาง
จํานวน 400 คนวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยคาความถี่รอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคาสัมประสิทธิสหสัมพันธพหุ
การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณและการสัมมนากลุมยอยผูเขารวมสั มมนาประกอบดวยผูผลิต /ผูจําหนายสินค า
จํานวน 10 คนและกลุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจํานวน 20 คน
ผลการวิจัยพบวาจํานวน 400 คนเปนเพศหญิง 246 คนรอยละ 69.10 อายุระหวาง 21-30 ปมากที่สุด 173 คนรอย
ละ 34.86 อาชีพรับราชการมากที่สุด 230 คนพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค ปจจัยดานราคามาก
ที่สุดจํานวน 162 คนรอยละ 40.05 ผูผลิต/ผูจําหนายควรปรับปรุงปจจัยการผลิตสินคาดานผลิตภัณฑจํานวน 159 คนรอยละ
39.75ผูผลิต/ผูจําหนายควรปรับปรุงการผลิตสินคาดานผลิตภัณฑมากที่สุดจํานวน 159 คนรอยละ 39.75 ผูผลิต/ผูจําหนาย
ควรปรับปรุงดานราคาจํานวน 150 คนรอยละ 37.50ปจจัยการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนายการสงเสริมการตลาด และระดับการสนับสนุน พบวา ปจจัยการตลาดทั้ง 4 ดาน คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: กลยุทธการตลาดสินคาวิสาหกิจชุมชน, ผูประกอบการ, เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
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The Marketing Strategy of Community enterprise Entrepreneur
in Bangkok Metropolitan Region
Abstract
This research aims to study. 1. To study the market factors affecting purchase decisions of
consumers. 2. To analyze the marketing strategy for Community enterprise Entrepreneur in Bangkok
Metropolitan Region. 3. To form a strategy for Community enterprise Entrepreneur in Bangkok
Metropolitan Region.
Research Methodology The survey involved. Collection includes quantitative data on a sample of
400 people with quantitative analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation. Multiple
correlation coefficient. The qualitative data collected through interviews and small group seminars.
Participants include manufacturer / distributor of 10 people and groups involved staff of 20 people.
The research found that of 400 women, 246 men, aged 21-30 years, 69.10 percent of the 173
people, 34.86 percent were government officers, most of 230 people found that the factors that
influence the purchase decisions of consumers. The price factor most 162 40.05 percent.Producers /
suppliers should improve the production of the product, 159 percent 39.75 producers / suppliers should
improve their products in most products, 159 percent 39.75 producers / suppliers should improve price of
150. The 37.50 percent. Manufacturer / distributor should the price of 150 percent of market factors 37.50
the four aspects: product, price, place, promotion and marketing. And the level of support that the fourth
factor, the average market level.
Key words: Marketing strategic model, Community enterprise Entrepreneur in Bangkok Metropolitan
Region.
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บทนํา
การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ไดประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเองเปนเปาหมายหลัก ใน
การสรางรากฐานชีวิต รากฐานเศรษฐกิจใหชุมชนเปนหลักประกันความมันคงเปนโครงขายความปลอดภัยทางสังคม (Social
Safety Net) ไมใหเสียหายรุนแรงถาเกิดพลาดพลั้ง เพราะวิสาหกิจชุมชนไมไดทําแตเฉพาะในชุมชน ถามีเหลือกินเหลือใช ก็
ขายออกสูตลาดได หลักปฏิบัติของวิสาหกิจชุมชนคือ ทําเพื่ออยูรอดเอาชีวิตเปนตัวตั้ง เอาความสุขเปนตัวชี้วัด เอาวงจรชีวิต
เปนกรอบเนนความรวมมือและเปนองครวม เนนทุนของชุมชน เนนตลาดพอเพียงของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น (เสรี พงศ
พิศ, 2544, น. 1) การพึ่งตนเอง เปนรูปแบบของความพยายามและตอสูดวยตนเอง การรวมกลุม การมีสวนรวมและความเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดยมีทั้งระดับบุคคล ระดับทองถิ่น ระดับประเทศและระดับระหวางประเทศ (Galtung, 1980, p 23)
แนวการสง เสริ มวิ สาหกิ จชุม ชน ภาคชุ มชนจะต องเขม แข็ ง มี ภูมิ ปญ ญาท องถิ่น มี กระบวนการเรี ย นรู มี ความ
เขมแข็ง และพึ่งตนเองได เพราะวิสาหกิจชุมชน ไมใชเปนเพียงการพัฒนาการยังชีพหรือดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวและ
ไมใชเปนแนวทางการพัฒนาที่มุงเทคนิค หากแตมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรมในทุกดานของคนในชุมชนการ
ดํารงชีวิตแบบพออยูพอกิน (เสรี พงศพิศ, 2544, น. 42) ตองเปลี่ยนโครงสรางของสังคมจากการมีความสัมพันธทางดิ่งระหวาง
ผูมีอํานาจขางบนกับผูไมมีอํานาจขางลาง มาเปนสังคมที่มีความสัมพันธทางราบที่ผูคนมีความเสมอภาคและภาราดรภาพ เขา
มารวมตัว ร วมคิด รวมทํา ที่ เรียกวา มี ความเปนประชาสังคม ทําใหเศรษฐกิจดี การเมืองดีและศีลธรรมดี (ประเวส วะสี ,
2550, น. 7-9)
วิสาหกิจชุมชนเปนแนวคิดที่เกิดจากชุมชน ที่ตองการรวมกลุมกันเพื่อชวยเหลือกันในการดําเนินกิจการตาง ๆ ที่มี
ลักษณะเปนการประกอบการ บริหารจัดการเชิงธุรกิจ แตไมไดตองการทําธุรกิจเต็มรูปแบบ แตเพื่อสรางรากฐานความมั่นคงให
สมาชิก ซึง่ ถาทําคนเดียวจะทําไมได หรือถาไปรวมกับสหกรณใหญ ๆ ก็ลําบาก เปนการรวมกันสรางระบบสวัสดิการใหตนเอง
หรืออีกนัยหนึ่ง สรางภูมิคุมกันใหกลุม ใหชุมชนจะทําใหเกิดประโยชน ตอการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่สําคัญอยู 7 ประการ คือ
1) ชุมชนเปนเจาของและผูดําเนินการ
2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน
3) ริเริ่มสรางสรรคเปนนวัตกรรมของชุมชน
4) มีฐานภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับภูมิปญญาสากล
5) มีการดําเนินการแบบบูรณาการ
6) มีกระบวนการเรียนรู
7) มีการพึ่งตนเอง
ปญหาที่กลุมวิสาหกิจชุมชน ตองเผชิญก็คือ ปญหาการขาดเงินทุน การเขาใจถึงการทําตลาด และสมาชิกกลุมเริ่ม
ขาดความเชื่อมั่นในการบริหารภายใน โดยปญหาเรื่องเงินทุนเกิดจากสมาชิกของกลุมสวนใหญมีรายไดนอย ไมมีเงินพอที่จะมา
ลงทุนในการพัฒนาสินคา หรือการผลิตสินคาครั้งละมากๆ ได สวนปญหาเรื่องการตลาดเกิดจากเมื่อผลิตสินคาออกมาแลวไมมี
สถานที่จําหนาย อีกทั้งผลิตภัณฑของกลุมยังไมไดรับมาตรฐานจากสิ่งที่กลุมวิสาหกิจชุมชน อยากใหทางราชการมาชวยคือการ
จัดหาเงินทุนใหเพื่อใชในการสรางโรงเรือน และซื้ออุปกรณการผลิตที่ไดมาตรฐาน อีกทั้งเปนเงินทุนสํารองในการซื้อวัตถุดิบ
เพื่อที่จะไดผลิตครั้งละมาก ๆ สวนเรื่องการตลาดอยากใหทางราชการมาชวยทําโฆษณาประชาสัมพันธ หาชองทางจําหนาย
เพิ่ม รวมทั้งสนับสนุนใหมีการจัดงานกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเปนชองทางในการสรางโอกาสทางการตลาด รวมทั้งการมา
แนะนําใหความรูเรื่องมาตรฐานการผลิตสินคา เพื่อใหผลิตภัณฑของกลุมสามารถไปวางขายตามแหลงการคาขนาดใหญได มี
การแนะนําความรูเรื่องบรรจุภัณฑเพื่อที่จะเก็บสินคาที่ผลิตไวไดนาน และบรรจุภัณฑเปนที่ถูกใจผูบริโภค
ปญหาของกลุมวิสาหกิจชุมชนจึงเปนปญหาพื้นฐานที่กลุมวิสาหกิจชุมชนเกือบทุกแหงประสบ เปนการงายที่จะเกิด
การรวมกลุมพั ฒนาอาชี พขึ้นมา แตปญ หาที่ ทาทายก็ คือความยากลํ าบากที่กลุมจะจัด การปญหาดวยตัวเองได เพราะกลุ ม
วิสาหกิจชุมชนสวนใหญ รวมตัวมาจากชาวบานที่มีฐานะยากจน ขาดความรูเรื่องการพัฒนามาตรฐานสินคา การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ และความรูเรื่องการวางแผนการตลาด ปจจัยลบเหลานี้ ยังคงตองรอใหหนวยงานของรัฐ เขาไปใหการสนับสนุน เพื่อให
กลุมวิสาหกิจชุมชนสามารถยืนไดดวยตนเอง อันหมายถึงการพัฒนาฐานทางเศรษฐกิจในระดับลางใหมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
ตามลําดับ
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงศึกษาปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภควิเคราะหกลยุทธการตลาด
สินคาวิสาหกิจชุมชน ของผูประกอบการเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อหารูปแบบกลยุทธการตลาดสินคาวิสาหกิจชุมชน
ของผูประกอบการเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เหมาะสม
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วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1.เพื่อศึกษาปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค
2. เพื่อวิเคราะหกลยุทธการตลาดสินคาวิสาหกิจชุมชน ของผูประกอบการเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. เพื่อหารูปแบบกลยุทธการตลาดสินคาวิสาหกิจชุมชน ของผูประกอบการเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เชน การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน วยงานที่นําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน
1. ผูประกอบการ สามารถนาผลการศึกษาของงานวิจัยไปใชในการปรับปรุง กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและ
วางแผนกลยุทธในดานตาง ๆ ใหตรงกับความตองการของผูบริโภค
2. ผูบ ริโภค เพื่อใหผูบ ริโภคไดรับ ความรูและทราบวามีห ลักหรื อปจจั ยอะไรบางที่ควรจะนํามาพิจารณาในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
3. บุคคลทั่วไป เพื่อเปนแนวทางใหแกผูที่สนใจศึกษาขอมูลทางดานกลยุทธ
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึ กษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จัย ได ดํ าเนิ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ เ ป นการวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Research
Method) ซึ่งมีการดําเนินงาน ศึกษาคนควาตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 9,636,541 แหง
เชิงคุณภาพ
ผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือในการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับหัวขอการวิจัยและวัตถุประสงคของ
การวิจัย ผูให ขอมู ลการวิ จัยเชิงคุ ณภาพ คือ เจาหน าที่แ ละผู ดําเนินการวิสาหกิจชุมชนเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล
จํานวน 30 คน และการสนทนากลุ มย อยเพื่ อหารูป แบบกลยุ ทธ การตลาดสินค าวิ ส าหกิ จชุ ม ชน ของผูป ระกอบการเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เชิงปริมาณ
ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับหัวขอการวิจัยและวัตถุประสงคของ
การวิจัยประชากร ไดแก ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 9,636,541 คนประชาชนในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลจํานวน Yamane’s (Yamane, 1973, P. 17-25) จํานวนเทากับ 400 คนและ ผูประกอบการและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน จํานวน 400 คน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค
ผลการศึ ก ษาป จ จั ย การตลาดที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ของผู บ ริ โ ภค จํ า นวน
ในตารางที1่ .1
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400คนดั ง แสดง

ตารางที่ 1.1 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค
ปจจัย
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
- ปจจัยดานผลิตภัณฑ
- ปจจัยดานราคา
- ปจจัยดานชองทาง
- ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
- ไมระบุ
ผูผลิต/ผูจําหนายควรปรับปรุงการผลิตสินคาดานใด
- ปจจัยดานผลิตภัณฑ
- ปจจัยดานราคา
- ปจจัยดานชองทาง
- ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
- ไมระบุ

จํานวน

รอยละ

159
162
30
48
1

39.75
40.05
7.5
12.00
.25

159
150
30
60
1

39.75
37.50
7.5
15.00
.25

จากตารางที่ 1.1พบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค ปจจัยดานราคามากที่สุดจํานวน 162 คน
ร อ ย ล ะ
40.05
ผู ผ ลิ ต /ผู จํ า ห น า ย ค ว ร ป รั บ ป รุ ง ป จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค า ด า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ จํ า น ว น
159 คนรอยละ 39.75ผูผลิต/ผูจําหนายควรปรับปรุงการผลิตสินคาดานผลิตภัณฑมากที่สุดจํานวน 159 คนรอยละ 39.75
ผูผลิต/ผูจําหนายควรปรับปรุงดานราคาจํานวน 150 คนรอยละ 37.50
ตารางที่ 1.2 การวิเคราะหการถดถอยเพื่อพยากรณปจจัยที่สงผลตอปริมาณการซื้อสินคาวิสาหกิจชุมชน ของผูประกอบการ
เขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยที่สงผลตอปริมาณการซื้อสินคา
b
SEb
t
p-value
ดานผลิตภัณฑ
-.025
.097
-.015
.-257
.796
ดานราคา
.148
.074
.122
1.980
.047
ดานชองทางการจัดจําหนาย
.-196
.097
-.132
-1.996
.045
ดานการสงเสริมการขาย
.162
.057
.147
2.823
.005
คาคงที่ 3.526 ; SEest=
.989
R = .200 ; R2 = .039 ; F = 4.252 ; p-value = .002
จากตารางที่ 1.2การวิเคราะหสมการถดถอยเพื่อพยากรณปจจัยที่สงผลตอปริมาณการซื้อสินคาวิสาหกิจชุมชน ของ
ผูประกอบการ เขตกรุงเทพมหานคร โดยนําปจจัย 4 ดานเขาในสมการ พบวาปจจัยทั้ง 4 ดานมีความสัมพันธกับปริมาณการ
ซื้อสินคาวิสาหกิ จชุมชน ของผู ประกอบการ เขตกรุง เทพมหานคร ในระดับคอนขางนอยโดยมีค าสัมประสิทธิส หสัมพันธ
พหุคูณเปน .200 และสามารถรวมกันพยากรณปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไดรอยละ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .005 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณเทากับ .99
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เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิการถดถอยของตัวพยากรณพบวามีเพียงปจจัยดานการสงเสริมการขาย (p-value =
.005) เพี ย งด านเดี ย วที่ส ามารถพยากรณป จจั ยที่ ส ง ผลต อปริ ม าณการซื้อสิ นคาวิ ส าหกิ จชุม ชน ของผูป ระกอบการ เขต
กรุงเทพมหานคร ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005
สมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอปริมาณการซื้อสินคาวิสาหกิจชุมชน ของผูประกอบการ เขตกรุงเทพมหานคร เมื่อ
นําปจจัยทุกปจจัยเขาสมการในรูปสมการคะแนนดิบดังนี้
ปริมาณการซื้อสินคาวิสาหกิจชุมชน ของผูประกอบการ เขตกรุงเทพมหานคร = 3.526 - .025 ดานผลิตภัณฑ +
.148 ดานราคา -.196 ดานชองทางการจัดจําหนาย + .162 ดานการสงเสริมการขาย
2. ผลการวิเคราะหกลยุทธการตลาดสินคาวิสาหกิจชุมชน ของผูประกอบการเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ดานการผลิตสินคา พบวาสินคาที่ผลิตที่มีการนําทรัพยากร ภายในทองถิ่นมาใชในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
39.50 สินคาที่ผลิตมีการควบคุมทรัพยากรอยางคุมคา ในระดับมากคิดเปนรอยละ 54.00 หนวยงานของทานไดรับงบประมาณ
สนับสนุนดานชองทางการจัดจําหนายในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 40.00 หนวยงานของทานมีงบประมาณ ใหแกผูผลิต
สนับสนุนดานการจัดจําหนายในระดับปานกลาง คิดเปนรอย 49.45
ดานการสงเสริมการตลาดหนวยงานมีการสนับสนุนการสงเสริมการตลาดแกผูผลิตในระดับปานกลางรอยละ 41.25
หนวยงานมีการใหความรูดานการสงเสริมการตลาดในระดับมากรอยละ 42.75 หนวยงานมีงบประมาณใหแกผูผลิตสนับสนุน
ดานการสงเสริมการตลาดในระดับปานกลางรอยละ 37.50
การสนั บสนุ นด านการตลาด พบว า หน วยงานมีการสนับสนุนดานมาตรฐานการผลิ ตในระดับ ปานกลาง รอยละ
49.75 หนวยงานมีการสนับสนุนดานการกําหนดราคาในระดับปานมาก รอยละ 45.25 หนวยงานมีการสนับสนุนการจัดตั้ง
กลุมเพื่อผลิตสินคาในระดับปานมาก รอยละ 43.75 มีเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน ในระดับปานมาก รอยละ
46.50 มีการสงเสริมการสรางเครือขายระหวางหนวยงานในระดับปานมาก รอยละ 46.50
ปจจัยการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายการสงเสริมการตลาด และระดับการ
สนับสนุน พบวา ปจจัยการตลาดทั้ง 4 ดาน คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
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3. รูปแบบกลยุทธการตลาดสิน คาวิสาหกิจชุมชน ของผูประกอบการเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจาก
การสัมภาษณและการระดมความคิดเห็นในการจัดสัมมนากลุมยอย
สามารถนําเสนอรูปแบบกลยุทธการตลาดสินคาวิสาหกิจชุมชนดังภาพที่ 1.1
ดานความรู
- บรรจุภัณฑที่สวยงาม
- ตราสัญลักษณของสินคาเปนที่ยอมรับ
- สินคามีความประณีต
- สินคามีความทันสมัย
- สถานที่วางขายสินคามีบรรยายที่จูงใจ
- มีการใชเทคโนโลยีจัดจําหนาย
- สถานที่จําหนาย มีความสะดวกสบายตอการเลือกซื้อ
- สินคาที่ผลิตสามารถนําออกจําหนายภายนอกชุมชน
- มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
- บรรจุภัณฑของสินคาบงบอกถึงเอกลักษณของสินคา
- มีการสนับสนุนการผลิตสินคา
- มีความรูตามรูปแบบการผลิตสินคา
- มีการใหความรูดานการบรรจุภัณฑ

ดานคุณธรรม
- แสดงราคาชัดเจน
- ราคาตอรองได
- มีสินคาใหทดลอง
- มีการฟนฟูสภาพธรรมชาติควบคูกับการดําเนินการ
สงเสริมการผลิตสินคา
- สินคาที่ผลิตไมทําลายสิ่งแวดลอม
- มีการควบคุมคุณภาพการผลิตสินคา
- มีการกําหนดมาตรฐานการผลิตสินคา

นําไปสู

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ งแวดล้ อม/วัฒนธรรม/ศาสนา
สมดุล/ยั งยืน/พร้ อมรองรับต่ อการเปลี ยนแปลง

ภาพที่ 1.1 แสดงรูปแบบกลยุทธการตลาดสินคาวิสาหกิจชุมชน

จากภาพรูปแบบกลยุทธการตลาดการตลาดสินคาวิสาหกิจชุมชน เมื่อพิจารณาตามสวนประสมการตลาดประการที่
ควรคํานึง ถึง คือ การกําหนดราคาขายเหมาะสมกั บขนาดและชนิดของสินคาคุณค าของสินคาเหมาะสมกับราคามี การนํ า
ทรัพยากรในทองถิ่นมาใชมีการควบคุมทรัพยากรการผลิตอยางคุมคาปจจัยการผลิต (แรงงาน/ทุน) มาจากชุมชนคุณภาพสินคา
ตรงกับความตองการการออกแบบบรรจุภัณฑเหมาะสมกับสินคาสิ นคามีรสชาติดีถูกปากสินคาที่ผลิ ตมีปริมาณเพียงพอกั บ
ความตองการของชุม ชนมี การจัดจํ าหน ายทั่ วไปในท องตลาดมีการจํ าหน ายผ านตั วแทนสินคาที่ ผลิต มีศักยภาพในการผลิ ต
จํานวนมาก เพื่อการจําหนายมีภูมิคุ มกันที่ดี ในดานเปนสินคาที่เกิด จากโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพีย งเปนผลิตภั ณฑของ
ทองถิ่นเปนภูมิปญญาทองถิ่นอนุรักษสินคาไทยมีการจัดจําหนายณสถานที่ผลิตมีการจําหนายเฉพาะในทองถิ่นมีสินคารวมกัน
ระหวางชุมชน เพื่อจัดจําหนายมีความรอบรูในเรื่องของบรรจุภัณฑที่สวยงามตราสัญลักษณของสินคาเปนที่ยอมรับสินคามี
ความประณีตมีความทันสมัยสถานที่วางขายสินคามีบรรยากาศที่จูงใจมีการใชเทคโนโลยีในการจัดจําหนายผานเว็ บไซตหรือ
ผานระบบสื่อสารทีหลากหลายในป จจุบันหรื อสถานที่ จําหนายมีความสะดวกสบายตอการเลือกซื้อสินคาที่ผลิตสามารถนํ า
ออกจําหนายภายนอกชุมชนมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑบรรจุภัณฑของสินคาที่บงบอกถึงเอกลักษณของสินคาบรรจุ
ภัณฑของสินคาตรงตามมาตรฐานสากลเชิงการคามีความรูต ามรูปแบบการผลิตสินคามีการใหความรูดานการบรรจุภ ัณฑ มี
คุณธรรมในเรื่องการแสดงราคาชัดเจนราคาตอรองไดสามารถลดราคาไดมีสินคาใหทดลองมีการฟนฟูสภาพธรรมชาติควบคูกับ
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การดําเนินการสงเสริมการผลิตสินคาสินคาที่ผลิตไมทําลายสิ่งแวดลอมมีการกําหนดมาตรฐานการผลิตสินคาและมีการควบคุม
การผลิตสินคา
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเรือ่ ง “กลยุทธการตลาดสินคาวิสาหกิจชุมชนของผูประกอบการเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบวาผูผลิต/ผูจําหนาย ควรปรับปรุงปจจัยการผลิตสินคาดานผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของศิษฏธวัชมั่นเศรษฐ
วิทย (2548) ไดศึกษาการพัฒนากลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดยะลา ตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดยะลาตามแนวพระ
ราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดาน 16 ตัวบงชี้ไดแก 1.1) กลยุทธดานการผลิตภัณฑคือมีมาตรฐานเปนน้ําหนึ่งใจเดี ยวกันสราง
จุดเนนใหเปนจุดขายและสรางเสนหดึงดูใจ 1.2) กลยุทธดานราคาคือยึดถือคุณธรรม 1.3) กลยุทธดานชองทางจัดจําหนายคือ
ใหความสะดวกสบายและรับประกันคุณภาพความปลอดภัย 1.4) กลยุทธดานการสงเสริมการตลาดคือใหความเพลิดเพลิน
นําเสนอสิ่งใหมๆใชการสื่อสารประชาสัมพันธที่หลากหลายและตอนรับดวยไมตรี 1.5) กลยุทธดานบุคลากรคือตองหมั่นศึกษา
หาความรูตองมีความพอไมโลภตองประหยัดตองมีความจริงใจและตองรักษาสิ่งแวดลอมสอดคลองกับวีรศักดิ์ปรกติ (2548) ได
ศึกษาปจจัยทางการตลาดการสงออกลําไยอบแหงในเขตภาคเหนือภายใตกรอบการคาเสรีไทยและจีนพบวาขอมูลดานป จจัย
ทางการตลาดผูประกอบการสงออกลําไยอบแหงสวนใหญใหความสําคัญดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนายอยูใน
ระดับมากที่สุดสวนดานราคาและดานการสงเสริมทางการตลาดอยูในระดับมากจากขอคนพบในกลุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน
เรื่องสินคาที่ผลิตมีการนาทรัพยากรภายในทองถิ่นมาใชในระดับมากรอยละ 57.90 สินคาที่ผลิตมีการควบคุมทรัพยากรอยาง
คุมคารอยละ 57.00 สินคาที่ผลิตมีปริ มาณเพียงพอกับความตองการของชุมชนในระดับมากรอยละ 49.10 สินคาที่ผลิ ต
สามารถนําออกจาหน ายภายนอกชุมชนในระดับมากร อยละ 44.30 สอดคลองกับผลการศึกษาของธนู ฮ อนําชั ย (2555,
บทคัดยอ) พบวา การศึกษาเรื่องกลยุทธการตลาดของผูสงออกไทยของกลุมผลิตภัณฑพลาสติกในกลุมอาเซียน + 6ผูสงออก
สวนใหญใหความสําคัญดานผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมาคือดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานชองทางการจัด
จําหนายตามลําดับ
การศึ กษาของศุ ภลักษณ รั ตนรั งสิมันต (2555, บทคัด ยอ) งานวิจัยมี วัตถุ ประสงค คือ 1) เพื่อศึกษากลยุท ธ
การตลาดเชิ งกิ จกรรมทีส งผลตอการรั บ รูข องผูบ ริ โภคผลิต ภั ณฑ เครื่องดื่ม และ 2) เพื่อใหท ราบถึ ง รูป แบบการตลาดเชิ ง
กิจกรรมทีสง ตอการตัดสิ นใจซื้อ ของผูบริโ ภคผลิ ตภัณฑ เครื่องดื่มบริษัท สิงหคอรเปอเรชัน ในเขตกรุง เทพมหานคร เป น
งานวิจัยเชิงปริมาณ ทีมุงศึกษาความสัมพันธของตัวแปรสองกลุมคือ กลยุทธการตลาดเชิงกิจกรรมและการตัดสินใจซื้อกลุม
ตัวอยางที่ใชคือประชากรชายหญิง อายุ 20-40 ป ที่อาศัยอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1) ดานบุคคลและ
ความสนใจในกิจกรรมของกลุมตัวอยาง ลักษณะ ประชากรกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงอยูในชวงอายุ 26-30 ป
สถานภาพสมรสแลว ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-25,000บาท ดานความสนใจในกิจกรรม
ตาง ๆ พบวา มีระดับพฤติกรรมความสนใจในกิจกรรมตาง ๆ ในระดับบอยครั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.16 โดยพฤติกรรมที่ทําเปนประจําไดแก การทํางานบาน, ดูแลบริเวณบาน มีคาเฉลี่ย 4.27 รองลงมาคือ การใชอินเตอรเน็ต
การทําอาหาร และการพักผอนอยูบานตามลําดับ และ 2) ดานการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มที่เกิดจากกลยุทธการตลาด
เชิงกิจกรรมของบริษัท สิงห คอร เปอเรชัน พบวา มีผลตอการตัดสินในระดับมาก มีคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในราย
ดาน พบวา มีผลต อการตัดสินใจระดับมากอยูจํานวนดาน ดานที สูงสุด คือ การเขารวมเปนผูสนับ สนุนกิ จกรรม รองลงมา
กิจกรรมบันเทิง และกีฬา และมีผลตอการตัดสินใจระดับปานกลางจํานวนดาน ไดแก กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม และ
กิจกรรมการประกวด ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
ก. ขอเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช
1) ผูผลิต/ผูจําหนายสินคา ควรพิจารณาปจจัยดานราคามากที่สุดเนื่องจากมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค
มาก
2) ผู ผลิ ต /ผู จํ า ห น า ยค วรป รั บ ปรุ งป จ จั ย การผลิ ตสิ น ค าด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ให มี คุ ณภาพบ รร จุ ภั ณ ฑ
ใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับสินคา
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3) ผูผลิต/ผูจําหนายสินคาควรสงเสริมปจจัยดานการสงเสริมการขายใหเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งพิจารณาปรับปรุงปจจัย
ดานผลิตภัณฑราคาและชองทางการจําหนายเพิ่มขึ้นดวย
4) ผูผลิต/ผูจําหนายสินคาควรปรับปรุงปจจัยการตลาดทั้ง 4 ดานใหเพิ่มมากขึ้นคือดานผลิตภัณฑราคาและชองทาง
การจําหนายและการสงเสริมการขาย
5) ควรอนุรักษและสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นตอไป
6) สรางความร วมมื อระหางภาคราชการเอกชนและชาวบ านในการผลิ ตสิ นคาการกํ าหนดราคากลางเพื่ อเป น
มาตรฐานใหกลุมชาวบานใหสามารถดารงชีพอยูได
ข. ขอเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรทําการทดสอบกลยุทธการตลาดสินคาวิสาหกิจชุมชน ของผูประกอบการ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในจังหวัดอื่นที่อยูในเขตพื้นที่อื่นของประเทศไทย
2) ควรทําการวิจัยกลยุทธการตลาดสินคาวิสาหกิจชุมชน ใหครอบคลุมปจจัยการตลาดทั้ง 4 ดานคือ ดานผลิตภัณฑ
ราคาชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการขาย
3) ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับคูมือดําเนินการทางการตลาดใหแกผูผลิต/ผูจําหนายสินคา
4) ดําเนินการวิจัยในเรื่องเครือขายความรวมมือของสินคาโดยศึกษาทั้งเครือขายความรวมมือในระดับจังหวัดระดับ
ภาคและระดับประเทศ
5) ดําเนินการวิจัยในกลุมสินคาผลิตผลทางการเกษตรสินคาเกษตรกรรมแปรรูปและสินคาหัตถกรรมประเภทอื่น
เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
งานวิ จัยครั้ งนี้ มี วัต ถุ ประสงคเ พื่ อ การศึ กษาการยอมรั บ กระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิเ ล็ กทรอนิ กสข อง
นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปนการวิจัย
เชิ ง สํ ารวจ )Survey Research ซึ่ ง มี วัตถุ ป ระสงค (1) เพื่ อศึ กษาระดั บ การยอมรั บ กระบวนการการเรี ย นการสอนแบบ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส 2) ป จจั ย ที่ มี ผ ลต อการยอมรั บ กระบวนการการเรี ย นการสอนแบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส ข องนั กศึ กษาภาควิ ช า
บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
คื อ 1. นั กศึ ก ษาที่ เ รี ย น ในภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การคณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช จํานวน คน โดยวิธีการสุมแบบชั้นภูมิเครื่องมือที่ใชในวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวน 217
ประเมินคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบindependent และ
f-test1.นักศึกษามีความคิดเห็นตอการศึกษาจากกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย )=3.61,S.D=0.50ดานการรับรูถ (ึงประโยชนในการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสอยูใ น
ระดับมาก คาเฉลี่ย )=3.80, S.D.= 0.55) และดานความตั้งใจในการใชกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส (eLearningคาเฉลี่ย ) อยูในระดับมาก (=3.87, S.D.= 0.74(2.ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบ
อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส ข องนั กศึ กษาภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การคณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช ไดแก ประสบการณการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของอาจารยสอน ซึ่งไดแก การเขารับการอบรม
สัมมนา เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส การทดลองใชการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส และ การสราง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส สวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานในองคกร พื้นฐานเบื้องตนในการใชงานคอมพิวเตอร
ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต และ การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ไมมีผลตอ การ
ยอมรั บ กระบวนการการเรี ย นการสอนแบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส ของนั กศึ กษาภาควิ ช าบริ ห ารธุร กิ จสาขาวิ ช าการจัด การคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คําสําคัญ: การยอมรับ , อิเล็กทรอนิกส ,การเรียนการสอน
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Abstract
The purposes of this research was to study of the process for accepting electronic learning
students in the Department of Business Management in Faculty of Management Sciences Nakhon Si
Thammarat Rajabhat University. The Survey Research, which aims 1) to study the adoption process
instruction electronically.2) factors affecting of the process for accepting electronic learning students in
the Department of Business Management in Faculty of Management Sciences Nakhon Si Thammarat
Rajabhat University. The samples consisted of 217 students in the Faculty of Management Sciences
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. A sample of stratified sampling.The research instrument was
query scales questionnaire and the data were analyzed using by frequency, percentage, mean,
standard deviation, and independent samples f-test. The results of the study were as follows :
1.The student opinions on the process for accepting electronic learning the analysis results reveal high
in general (Mean=3.61, S.D=0.50) .The awareness of the benefits of using technology in teaching
electronics at a high level.(Mean =3.80, S.D.= 0.55)and the intention of the teaching process electronic
learning at a high level. (Mean=3.87, S.D.= 0.74) 2) factors affecting of the process for accepting electronic
learning students in the Department of Business Management in Faculty of Management Sciences Nakhon
Si Thammarat Rajabhat University including teaching experience, electronic versions of teaching, including
receiving training seminars on teaching electronic. Trial of teaching electronics design and creation of Elearning.The gender, age, educational background and work experience. Basics in computer applications.
Experience in the use of the Internet and to information about electronic instruction doesno effect of the
process for accepting electronic learning students in the Department of Business Management in Faculty
of Management Sciences NakhonSi Thammarat Rajabhat University.
Key words: acceptance, electronics, learning and teaching
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บทนํา
ปจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาอยางมาก โดยเฉพาะคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตไดเขามามีบทบาทในการ
ดํารงชีวิตประจําวันของคนเรามากยิ่งขึ้น อินเตอรเน็ตทําใหเ ราไดรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ หรือการ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดโดยไมถูกจํากัดในเรื่องของระยะทางและเวลา ทําใหการพัฒนาของโลกไดมุงไปสูทิศทางของสังคมแหง
การเรียนรู ซึ่งทําใหวิธีการหาความรูของมนุษยมีการปรับเปลี่ยนเพือ่ ใหทันยุคทันสมัยและเขากันไดกับสิ่งแวดลอม ทั้งนี้วงการ
การศึกษา ไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหทันกับความเจริญกาวหนาในอนาคต รูปแบบการเรียน
การสอนและการศึกษาจึงตองมีการเปลี่ยนแปลง จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่มีสาระสําคัญทั้งสิ้น 9
หมวด โดยเฉพาะหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา สาระของหมวดนี้ ไดกลาวถึงวา การเรียนรูของผูเรียนสําคัญที่สุด ที่เนนให
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนั้นตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความ
ถนัด และความแตกตางของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญปญหาและประยุกตใชเพื่อรับมือแกปญหา
ให ผู เ รีย นไดเ รี ย นรู จากประสบการณ จริ ง ฝ กการปฏิ บั ติ ใหทํ าได คิ ด เป น ทั้ง นี้ อาจารย ผูส อนสามารถจั ด สภาพแวดล อม
บรรยากาศ สื่อการเรียน อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งผูสอน
และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมๆกัน จากสื่อแลแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
การจัดการเรียนการสอนเฉพาะในหองเรียนเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ เพราะปจจุบันมีแหลงความรูใหมๆ เกิดขึ้น
มากมาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การเรียนการสอนในยุคนี้จึงใชเวลานอย แตเรียนรูไดเร็วและสามารถพัฒนา
และสรางกําลังคนที่มีคุณภาพมีความรูรอบดานไดมากขึ้น ผูเรียนจะตองมีความรูไดกวางขวาง เรียนไดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถ
เรียนไดทุกทีทุกเวลา
การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Leaning) เปนนวัตกรรมใหมที่สามารถนํามาใชในระบบการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส มาใชในการเรียนการสอนจึงประกอบดวยปจจัยหลายปจจัย
แตสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุด คือ อาจารยผูสอน หากอาจารยผูสอนเห็นวานวัตกรรมและเทคโนโลยีไมมีประโยชน ไมเขาใจใน
ประโยชน ก็จะทําใหนวัตกรรมและเทคโนโลยีไมถูกนําเผยแพร ซึ่งปจจัยเกี่ยวกับตัวผูรับนวัตกรรมก็เปนสวนสําคัญ การที่
บุคคลจะยอมรับนวัตกรรม ผูรับตองมีความพรอม หากไมมีความพรอม ผูรับอาจเกิดการปฏิเสธ หรือไมปฏิบัติตามนวัตกรรม
นั้น ปจจัยดานบุคคลที่เกี่ยวกับการยอมรับ ไดแก ดานสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ จะมีผลตอการยอมรับ เชน อาชีพ
ระดับการศึกษา รายได สถานภาพทางสังคม ความเชี่ยวชาญ และระดับการรับรู
จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการยอมรับนวัตกรรมใหมที่มหาวิทยาลัย นํามาใชใน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลวิจัยนี้จะเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของมหาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช และเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสของมหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตอไป
กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการศึกษางานวิ จัย และกรอบแนวคิด ต างๆ ผู วิจัย ไดศึ กษาการยอมรั บกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส ข องนั กศึ ก ษาภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การคณะวิ ท ยาการจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา ภาควิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยขอนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย เรื่อง การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ตามลําดับ ตอไปนี้
1. การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส
2. แนวคิดการยอมรับ
3. แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีและการใชนวัตกรรม
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่เรียนภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 217 คน โดยใชการสุมแบบแบงชั้นภูมิ จํานวนตัวอยาง
ใชวิธีการคํานวณโดยสูตร อยางงาย (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น .05
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
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(2.1) ตัวแปรอิส ระที่เกี่ ยวของกับ การยอมรั บกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิ เล็กทรอนิกส ดาน
สถานภาพและขอมูลทั่วไป
(2.1.1) เพศ
(2.1.2) อายุ
(2.1.3) วุฒิการศึกษา
(2.1.4) พื้นฐานเบื้องตนเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
(2.1.5) ประสบการณเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต
(2.1.6) ประสบการณเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส
(2.2) ตัวแปรตามที่เกี่ยวของการยอมรับ กระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส
(2.2.1) การรับรูถึงความงายในการใชเทคโนโลยี (Perceived ease of use)
(2.2.2) การรับรูถึงประโยชนในการใชเทคโนโลยี (Perceived usefulness)
(2.2.3) ความตั้งใจในการใชกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส
(e-learning)(Intention to e-Learning using)
ประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จํานวน 217 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จํานวน 217 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยกําหนดที่จะใชเครื่องมือคือแบบ สอบถาม(Questionnaire) โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส แบงเปน 5 ตอน
ตอนที่ 1เปนแบบเลือกรายการ (Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับดานสถานะภาพและขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา พื้นฐานเบื้องตนเกี่ยวกับการใชงานคอมพิวเตอรประสบการณเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต ประสบการณเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส จําแนกเปน การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส การทดลอง
ใชการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส จํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 2 การรับรูถึงความงายในการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสเปนแบบประเมินคา มี
คําถามใหเลือกตอบ 5 ระดับ (Rating scale)
ตอนที่ 3 การรับรูถึงประโยชนในการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส เปนแบบประเมินคา มี
คําถามใหเลือกตอบ 5 ระดับ (Rating scale) จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 4 ความตั้งใจในการใชกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส เปนแบบประเมินคา มีคําถามให
เลือกตอบ 5 ระดับ (Rating scale) จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะ
การสรางแบบสอบถาม
1. ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัย ที่
เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา ตามทฤษฎี TAM ของ Davis (1989) คือ การรับรูถึงความงายในการใชเทคโนโลยีในการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส (Perceived ease of use) การรั บรูถึงประโยชนในการใชเทคโนโลยีในการเรียนการเรี ยนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส (Perceived usefulness) และความตั้งใจในการใชกระบวนการการเรีย นการสอนแบบอิเล็ กทรอนิ กส (elearning)(Intention to e-Learning using)
2. นําแบบสอบถาม เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะและปรับปรุงแกไข
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3. นําแบบสอบถามที่สรางและผานผูทรงคุณวุฒิ การพิจารณาแลวไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จาก
ผูเชี่ยวชาญ 6 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
4. นําแบบสอบถามที่ไดไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ซึ่งมีคา
ดัชนี ความสอดคลองตั้งแต 0.99
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาตรวจสอบนําไปทดลองใช (Try
Out)กับนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เปนจํานวน30คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของขอคําถามและการใชสํานวนภาษา
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขสมบูรณแลว ไปทดลองใชกับนักศึกษา จํานวน30คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหา
คาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิ ธีสัมประสิทธิ์แอลฟา โดยใชสูตรของครอนบาค จากการทดสอบไดพ บวา ความเชื่อมั่ น
(Reliability)โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา แบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .938 จําแนกตามรายดานไดดังนี้
ดานการรับรูถึงความงายในการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เทากับ .874 ดานการรับรูถึ งประโยชน ในการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบอิ เล็กทรอนิกส คาสัมประสิทธิ์แอลฟ า
ของครอนบาค เทากับ .885 ดานความตั้งใจในการใชกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค เทากับ .894
7. นําแบบสอบถามไปใชเปนแบบสอบถามในวิจัย
สรุปการวิจัย
1. กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 125คน คิดเปนรอยละ 57.60 มีอายุระหวาง 20-25ป มากที่สุด มี
วุฒิการศึกษา จากการศึกษาขอมูลสถานภาพและขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
จํานวน 217คน คิดเปนรอยละ 100สวนใหญมีพื้นฐานเบื้องตนเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ในระดับดี จํานวน 103คน คิดเปน
รอยละ 57.2 มีประสบการณเกี่ยวกับการใชอินเทอร เน็ต สวนใหญมากกวา 3 ปเปนต นไป จํานวน 138คน คิดเปนรอยละ
76.7 และมีประสบการณเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสในดานการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จํ า นวน173คน คิ ด เป น ร อ ยละ 96.1 เคยเข า รั บ การอบรม สั ม มนา เกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 111คน คิดเปนรอยละ 61.7 สวนใหญเคยทดลองใชเ กี่ยวกับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส
จํานวน 104คน คิดเปนรอยละ 57.8 และพบวา สวนใหญ ไมเคยสรางบทเรียนอิเ ล็กทรอนิกสจํานวน 124คนคิดเปนรอยละ
68.9
2. ระดับการยอมรับเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยรวมอยูในระดับมาก (x=3.76,S.D.=59)ซึ่งสามารถ
พิจารณาเปนรายดานได ดังนี้
2.1 การรับรูถึงความงายในการใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส นักศึกษาภาควิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการรับรูถึงความงายในการ
ใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X=3.61, S.D.=50)โดยมีการรับรูวา การเรียน
การสอนแบบอิเล็กทรอนิกสทําใหเกิดความงายในการนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการสอนอยูในระดับมาก (X=3.89,S.D.=65)
2.2 การรับรูถึงประโยชนในการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาภาควิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการรับรูถึงประโยชนในการ
ใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X=3.80, S.D.=55)และมีการรับรูทุกราย
ขออยูในระดับมาก โดยนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครศรี ธรรมราชมีการรั บรู วา การเรีย นการสอนแบบอิ เล็ กทรอนิ กส ทํ าให มีค วามพร อมสําหรั บการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการสอนตางๆ (X=3.91, S.D.=59)
2.3 ความตั้งใจในการใชกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาภาควิชา
บริ ห ารธุ รกิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การคณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ นครศรี ธรรมราชมี ค วามตั้ ง ใจในการใช
กระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสโดยภาพรวม อยูในระดับมาก (X=3.87, S.D.=74)โดยมีความตองการที่จะ
เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมาก (X=3.95, S.D.=.84)
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3. ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการการยอมรับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ไดแก
3.1 เพศ พบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกัน ไมมีผลตอการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส
3.2 อายุ พบวา นักศึกษาที่มีอายุตางกัน ไมมีผลตอการยอมรับกระบวนการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส
3.3 วุฒิกรศึกษา พบวา นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน ไมมีผลตอการยอมรับกระบวนการการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส
3.4 พื้นฐานเบื้องตนเกี่ยวกับการใชงานคอมพิวเตอร พบวา นักศึกษาที่มีพื้นฐานเบื้องตนกับการใช
คอมพิวเตอรตางกัน ไมมีผลตอการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส
3.5 ประสบการณเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต พบวา นักศึกษาที่มีประสบการณเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต
ตางกัน ไมมีผลตอการยอมรับกระบวนการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส
3.6 ประสบการณเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจําแนกเปนรายดาน
ดานการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส พบวา นักศึกษาที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ตางกัน ไมมีผลตอการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส
ดานการเขารับการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส พบวา นักศึกษาที่เคยมีการเขารับ
การอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสมีผลตอการยอมรับกระบวนการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อไดทดสอบเปนรายดานจะพบวาดานการรับรูความงายในการ
ใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส และดานการรับรูถึงประโยชนในการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่มีผลตอการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนความตั้งใจในการใชกระบวนการการเรี ยนการสอนแบบอิ เล็ กทรอนิกส ไมมี ผลต อการยอมรับ การเรีย นการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส
ดานการทดลองใชการเรี ยนการสอนแบบอิเล็ กทรอนิกส พบว า นั กศึกษาที่ เคยทดลองใชการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส มีผลตอการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ดานการเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส พบวา นักศึกษาที่เคยเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส มีผลตอการยอมรับกระบวนการการ
เรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อไดทดสอบเปนรายดานพบวา ดานการรับรูถึง
ประโยชนในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความตั้งใจในการใชกระบวนการ
การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส มีผลตอการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการรับรูถึงความงายในการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ไมมีผลตอการ
ยอมรับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส
อภิปรายผล
การวิ จัย เรื่ องการศึ กษาการยอมรั บ กระบวนการการเรี ย นการสอนแบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส ข องนั กศึ กษา ภาควิ ช า
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สามารถนํามาอภิปรายผล ใน
ประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงคการวิจัยได ดังนี้
1. ระดั บ การยอมรั บ กระบวนการการเรี ย นการสอนแบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส (e-Learning) ของนั กศึ กษา ภาควิ ช า
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชระดับการยอมรับกระบวนการ
การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)ขอนักศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(X=3.76, S.D.=59) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ที่นําการประเมินคุณภาพการศึกษา จึงทําให ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จําเปนตองพัฒนาบทบาทภาระหนาที่และปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน และ การ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพขึ้น จะเห็นไดจากคูมือประกันคุณภาพภายใน ตัวบงชี้ที่ 2.2.1 กระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรี ยนเป นสํ าคั ญ โดยเฉพาะการเรีย นรู จากการปฏิบั ติแ ละประสบการณ จริ ง ที่กลาวถึง การจั ดการเรี ยนการสอน โดยให
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คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของผูเรียน และมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)ซึ่งจากตัวบงชี้นี้ได
กลาวถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการเรียนการสอน
เอกสารอางอิง
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กิดานันท มลิทอง. 2548. เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา.กรุงเทพฯ: โรงพิมพอรุณการพิมพ.
แคทซราลฟ.การบริหารจัดการนวัตกรรม.แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล.กรุงเทพ.
อรดี สุขศรีพล.2546. ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ตของผูบริหารและเจาหนาที่.
วิทยานิพนธ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
เอกวิทย แกวประเสริฐ.2545. เทคโนโลยีการศึกษา : หลักการแนวคิดสูปฏิบัติ. สงขลา: การผลิตเอกสารตํารามหาวิทยาลัย
ทักษิณ
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การประยุกตเครื่องแตงกายชุดไทยเพื่อใชในชีวิตประจําวันภายใตกระแสนิยมความเปนไทย
กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
email: kamolwan.pat@dpu.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อ1.) ศึกษาการรับรูกระแสนิยมความเปนไทยของคนไทยเกี่ยวกับการสวมใสเครื่องแตง
กายชุดไทยในชีวิตประจําวัน ภายใตกระแสนิยมความเปนไทย2.) นําเสนอแนวทางในการประยุกตเครื่องแตงกายชุดไทยให
สามารถใช ไดจริ งในชีวิตประจําวันโดยใช การวิ จัยแบบผสมผสาน ได แก การวิจัยเชิ งคุณภาพ ผู วิจัยทํ าการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของและการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง และการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง เปน
สตรี ใ นเมื อง จํ านวน 50 คน จากนั้ นนํ า ข อมู ล ที่ ไ ด ไ ปประยุ กต ออกแบบเครื่ องแต ง กายชุ ด ไทยเพื่ อ ใช ใ นชี วิต ประจํ าวั น
ผลการวิจัยพบวา1.) การรับรูกระแสนิยมความเปนไทยของคนไทยเกี่ยวกับการแตงเครื่องแตงกายชุดไทยในชีวิตประจําวั น
ภายใตกระแสนิยมความเปนไทย สามารถแบงกลุมคนไดเปนสองกลุม ไดแก กลุมที่หนึ่ง หรือกลุมผูนํากระแสนิยม หรือกลุมที่
ตองการปลุกกระแสความความเปนไทยดวยความกลาสวมใสเ ครื่องแตงกายชุ ดไทยประเพณีใ นที่ สาธารณะไมสนใจต อคํ า
วิจารณ กับกลุมที่สอง หรือกลุมผูตามกระแสนิยมซึ่งเปนกลุมคนสวนใหญในสังคม เปนกลุมที่ไมกลาสวมใสเครื่องแตงกายชุด
ไทยประเพณี ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น หากมิ ใ ช วั น งานประเพณี ห รื อ จํ า เป น ต อ งใส เ นื่ อ งจากเขิ น อายและรู สึ ก ว า เครื่ อ ง
แตงกายชุดไทย แตกตางจากชุดที่ใสในชีวิตประจําวัน ตองการเครื่องแตงกายชุดไทย ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของ
คนเมืองหรือใช ในชีวิตประจําวั นไดจริง 2.) ผูวิจัยใชแนวทางของการประยุกต ไดแก แนวทางการผสมผสาน(Assimilation)
หรือการรื้อโครงสราง แยกสวนองคประกอบ จากนั้นสังเคราะหหรือประกอบรางสิ่งนั้นขึ้นมาใหมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเปนแนวทาง
ในการประยุกตใชในออกแบบและนําเสนอตนแบบตัวอยางเครื่องแตงกายชุดไทยที่สามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งการ
ผสมผสานนีเ้ ปนหนึ่งแนวทางที่สามารถเขาใจไดงาย และยังคงแสดงผลลัพธใหเห็นถึงที่มาดั้งเดิม
Keywords: การประยุกต, เครื่องแตงกายชุดไทย, กระแสนิยมความเปนไทย
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Abstract
The purposes of this study were 1.)To explore about the perception of Thainess trend about Thai
clothing for everyday wearable among Thainess trend. 2.)To present the way to apply Thai clothing for
everyday wearable. In this research, the Researcher used mixed method research, qualitative research and
quantitative research. Forqualitative research, the researcher studied about related documents and used
in-depth interview to the cases and forquantitative research, the researchercollected data from a sample
group, 50 Thai urban woman, by using questionnaires.Then analyzed all data to apply Thaiclothing for
everyday wearable.
The research has found that 1.) The perception of Thainess trend about Thai clothing for
everyday wearable among Thainess trend can bedivided into two groups. First,the Leaders who wantto
evoke the indigenous past through wearing traditional Thai clothing in public as everyday uses. They
always ignore about the criticisms. Second,The followers,which is the bigger group,whodo not
confidenttowear traditional Thai clothing in public as everyday usesif it is not on a festival days.Due to the
fact that Thai clothing is old-fashion and it is not similar to all clothing they wear in everyday life. They
need the applied Thai clothing that is wearable in their urban lifestyle.2.)The researcher used
‘Assimilation’ asthe way to apply Thai clothing for everyday wearable and show the result as a
prototype.The method of ‘Assimilation’ is to deconstruct all the elements, analyze and reconstruct them
up again. Such method is easily to understand, but still represents the similar results as the original
sources.
Keywords: Apply, Thai clothing, Thainess Trend
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บทนํา
“ความเปนไทย” เปนไดทั้งทางรูปแบบหรือสิ่งที่เห็นเปนรู ปธรรม เชน ตั วอักษรไทย การแต งกายชุดไทย องค
ความรูซึ่งอาจแสดงออกผานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและสิ่งที่เปนนามธรรม เชน ลักษณะนิสัย คานิยม ความสันโดษ ความรู
จักพอ ความเชื่อ เชน ความรักชาติ ศาสน กษัตริ ย (พระไพศาล วิศาโล, 2542)ทั้งนี้ อรพิ นท พานทอง,จิต รสิต อัศวจิ นดา,
สุนทรี รัชโน, ภูวไนย ทรรทรานนท และลลนา สูตรตรีนาถ (2544, น.225) กลาววา สิ่งที่คนไทยนึกถึงมากที่สุดเมื่อกลาวคําวา
“ความเป นไทย” คื อ การแตงกายชุด ไทย โดยใหเ หตุผ ลวา การแตง กายแบบไทย เปนเอกลั กษณ ของคนไทยอย างชั ดเจน
สะท อนใหเห็ นถึง รูปแบบที่ มีการสืบ ทอดตอกันมา และแสดงถึงภู มิปญ ญาไทยในการออกแบบไดอย างเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ
การแตงกายชุดไทยหรือการสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยที่กลาวขางตน กําลังเปนกระแสนิยมอยางมากในโลกสื่อ
สังคมออนไลน เห็นไดจากการที่มีกลุมคนไทยกลุมหนึ่งทีน่ ับไดวาเปนกลุมผูน ํากระแสนิยมความเปนไทยแสดงออกถึงความเปน
1
ไทยโดยการสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยในชีวิตประจําวัน โดยคนกลุมนี้มีความคิดเห็นวา เครื่องแตงกายชุดไทยเปนชุดที่มี
ความงดงามบงบอกถึงเอกลักษณแหงความเปนไทยหากแตกลุมคนสวนใหญในสังคมกลับมองวาเปนรูปแบบเครื่องแตงกายที่ไม
สามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ใชไดเพียงเฉพาะโอกาสเทานั้น
ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการนําเสนอแนวทางการประยุกตและใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบเครื่องแตงกายชุด
ไทยเพื่อใหสามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งสิ่งนีเ้ ปนปจจัยสําคัญในการตอยอดเพื่อพัฒนาเครื่องแตงกายชุดไทยใหอยูคูไป
กับคนไทยไดอยางเปนรูปธรรม สงผลตอจิตสํานึกรักในความเปนไทยใหมีมากขึ้นในหมูคนไทย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ก ระแสนิ ย มความเป น ไทยของคนไทยเกี่ ย วกั บ การสวมใส เ ครื่ อ งแต ง กายชุ ด ไทยใน
ชีวิตประจําวันภายใตกระแสนิยมความเปนไทย
2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการประยุกตเครื่องแตงกายชุดไทยใหสามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน
ระเบียบวิธีวิจัย
ใชวิธีการการวิจัยแบบผสมผสาน ไดแก การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ
1. ประชากร ไดแก สตรีวัยทํางานที่มีอายุระหวาง 25-40ป
2. กลุ ม ตั ว อย างและวิ ธี สุ ม ตั ว อย างสตรี วัย ทํ างานที่ มี อายุ ร ะหว าง 25-40ป ประกอบอาชี พ รั บ ราชการ เป น
เจาหนาที่ในกระทรวง หนวยงานที่เกียวของ และพนักงานออฟฟศ
3. เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารสร างเครื่ องมื อ ใชแ บบสัม ภาษณแ ละแบบสอบถามโดยศึ กษาเอกสารที่ เกี่ ย วของและ
วิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ กลุ ม คนในสั ง คมที่ มี พ ฤติ ก รรมการรั บ รู ท างกระแสนิ ย มที่ แ ตกต างกั น กระแสนิ ย มความเป นไทยและ
ประวัติศาสตรการแตงกายชุดไทยจากนั้นทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) ตามเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนและนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC)
4. วิธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ขอมู ล ที่ใ ช ใ นการวิ จัย ข อมู ลที่ ใ ช ในการวิจัย ครั้ง นี้ มี ขั้ นตอนรวบรวมข อมู ลมาจาก
แหลงขอมูล 2 ประเภท
4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแกขอมูลประเภทบุคคลศึกษาจากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก
(In-dept Interview) กลุมตัวอยาง จํานวน 2 คน และศึกษาขอมูลโดยการใหกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน ทําแบบสอบถาม
4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแกขอมูลประเภทเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส
5. การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใหการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1

เครื่องแตงกายชุดไทยในงานวิจัยฉบับนี้ คือ ชุดประจําชาติไทยหรือชุดไทยที่นิยมสวมใสในงานประเพณีไทย อาทิ งานเลี้ยงฉลองสมรส หรืองาน
แสดงตางๆ
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5.1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณคือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยหาคาเฉลี่ยในการ
ตอบแบบสอบถามการสัมภาษณที่มีขอคิดเห็นที่ตรงกันมากที่สุดมาเปนขอสรุป
5.2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพนําขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการเขียนบันทึกแบบสัมภาษณเชิงลึกและนําขอมูลที่มี
เนื้อหาและประเด็นทีซ้ําๆกัน (Theme) มาหาขอสรุปที่เชื่อมโยงกับขอมูลเชิงปริมาณที่วิเคราะหไดเพื่อตอบคําถามการวิจัย
5.3. วิเคราะหโดยการคํานวณคาเฉลี่ยจากแบบสอบถาม ผูวิจัยทําการตรวจสอบขอมูล (Editing)โดยตรวจสอบความ
ถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางทําการตอบและแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก
การดําเนินงานวิจัย
ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ทั้ง2ขอดังนี้
ขั้นตอนที่ 1ศึกษาขอมูลทุติ ยภูมิ เกี่ยวกั บศึกษาการรับรูกระแสนิ ยมความเป นไทยของคนไทยเกี่ยวกั บการสวมใส
เครื่องแตง กายชุ ดไทยในชีวิต ประจํ าวั นภายใต กระแสนิ ยมความเปนไทย เพื่ อสรางแบบสั มภาษณแ ละแบบสอบถามกลุ ม
ตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณกลุมตัวอยาง และใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามและวิเคราะหผลขอมูลที่ได
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางในการประยุกตเครื่องแตงกายชุดไทยที่สามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน และทําการ
ออกแบบผลงานสรางสรรค
ขั้นตอนที่ 4 นําเสนอแนวทางในการประยุกตเครื่องแตงกายชุดไทยที่สามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน
ผลการดําเนินงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1ความเปนมาของการศึกษาการรับรูกระแสนิยมความเปน ไทยของคนไทยเกี่ยวกับการสวมใสเครื่อง
แตงกายชุดไทยในชีวิตประจําวันภายใตกระแสนิยมความเปนไทย
กลุมคนในสังคมมีพฤติกรรมการรับรูทางกระแสนิ ยมที่แตกตางกัน สื บเนื่องจากประสบการณและวิถีชีวิต Roger
(1983,P.246) ไดแบงประเภทของการรับรูกระแสนิยมทั่วไป ทั้งทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดลอม ตามพฤติกรรมการ
แสดงออกของแตละกลุม โดยสามารถเปรียบเทียบไดกับการแบงกลุมผูบริโภคทางแฟชั่น (Jackson and Shaw,2001, p.65)
ซึ่งจําแนกไดตามตาราง ดังนี้
ตารางที1่ : ประเภทของรับรูกระแสนิยม เปรียบเทียบกับการแบงกลุมผูบริโภคทางแฟชั่น
การแบงกลุมรับรูกระแสนิยมของโรเจอร
(Roger’s Classification)
Innovators: กลุมที่รับรูกระแสนิยมไดเร็วมาก กลาทดลอง
ทํากอนใครและยินดีเสี่ยง ตองการความแตกตางไมสนใจคําติ
ชม
Early Adopters : กลุมที่มีอิทธิพลทางความคิดตอกลุมอื่น
กลาทดลองสิ่งใหม

การแบงกลุมผูบริโภคทางแฟชั่น
(Fashion Consumer Group)
Fashion Leaders
ผูบุกเบิกกระแสนิยม

Early Majority: กลุมที่ไมตองการแตกตางจากคนอื่นมาก
รับอิทธิพลจากกลุมดานบน
Late Majority: กลุมที่ไมกลาเสี่ยง ระแวง ตอการใชหรือรับ
สิ่งใหม
Laggards : กลุมลาหลัง ไมกลาเปลี่ยนแปลงหรือตอตานตอ
การรับสิ่งใหม
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FashionMotivators
or Role Model
ผูนํากระแสนิยม
Fashion Followers
ผูตามกระแสนิยม

กลุมการรับรู
กระแสนิยมในงานวิจัย
ผูนํากระแสนิยม

ผูตามกระแสนิยม

จากตารางที1่ พบวาประเภทของรับรูกระแสนิยม ของกลุมคนจํานวน 5 กลุมและการแบงกลุมผูบริโภคทางแฟชั่น
สามารถแบงกลุมใหญได 2 กลุมใหญที่สามารถเขาใจไดงาย จากพฤติกรรมชองกลุมตัวอยางที่จะอางอิงตอจากนี้ไป ไดแก กลุม
ผูบุกเบิกหรือผูนํากระแสนิยม และกลุมผูตามกระแสนิยม
ทั้งนี้การรับรูกระแสนิยมของแตละกลุมมีความชาเร็วแตกตางกัน โดย Roger (1983,P.247) ไดนําเสนอกราฟแสดง
จํานวนของการรับรูกระแสนิยมของคนแตละกลุมกับชวงเวลาในการยอมรับกระแสนิยม ซึ่งคอยๆเกิดทีละขั้น (Diffusion of
innovation model)โดยมีคาเฉลี่ยตามลําดับ ดังนี้
ผูนํากระแสนิยม

ผูตามกระแสนิยม

ภาพที่1: Diffusion of innovation model. Source: Rogers (1983)
ที่มาของภาพ:Everett M. Rogers. (1983). Diffusion of Innovations Theory.New York: Free Press.p.247.
จากภาพ ผู เขีย นไดแ สดงเสนแบงสัด สวนใหเห็ นถึงจํ านวนของผูตามกระแสนิย มตอผู นํากระแสนิยม ที่มีมากกว า
รอยละ84ของคนในสังคม แสดงใหเห็นวากลุมคนสวนใหญในสังคม จะยอมรับกระแสนิยมใหมตอเมื่อมีกลุมผูนําบุกเบิกไปกอน
ชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งสิ่งนั้นตองเปนสิ่งที่ยอมรับไดในหมูมาก ทั้งนี้กราฟขางตนเกิดมาจากผลการวิเคราะหของโรเจอรที่นําเสนอ
ภาพรวมของกลุมตัวอยางในยุโรปและอเมริกาในปค.ศ.1962โดยการเฉลี่ย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงของผลเฉลี่ยของแตละขั้น
ได ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆของกลุมตัวอยางหรือสังคม ไดแก สภาพสังคม การพัฒนาทางเทคโนโลยี ชีวิตความเปนอยู ความเปน
แฟชั่น หรือการเปนผูนําทางนวัตกรรมของสังคมนั้นๆ
ผูวิจัยไดนําหลักการของRogerมาใชกับการศึกษาการรับรูกระแสนิยมความเปนไทยของคนไทยเกี่ยวกับการสวมใส
เครื่องแตงกายชุดไทยในชีวิตประจําวัน ถึงแมการสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยจะมีมาเนิ่นนานในบรรพบุรุษกาล แตในปจจุบัน
นั้นผูคนสวนใหญนิยมแตงตัวตามสากลแตกตางออกไปจากอดีต ดวยวิถีชีวิต สังคมและความเปนอยูรูปแบบใหม ฉะนั้นการ
สวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยในชีวิตประจําวัน จึงถือไดวาเปนกระแสที่หวนกลับมานิยมอีกครั้งในสังคม
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณกลุมตัวอยาง และใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถาม และวิเคราะหผลขอมูลที่ได
การรับรูกระแสนิยมความเปนไทยของคนไทยเกี่ยวกับการสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยในชีวิตประจําวันภายใตกระแสนิยม
ความเปนไทย
ผูวิจัย ทําการศึ กษาขอมู ลเบื้ องต น พบวาในช วง 2-3 ปที่ผ านมา มี กลุม คนไทยที่ มีพฤติกรรมการแสดงออก กล า
ทดลองทําก อนใครและยิ นดี เ สี่ย ง ต องการความแตกต างไม สนใจคํ าติช มโดยแสดงออกถึ งความเปนไทยด วยการสวมใส
เครื่องแตงกายชุดไทยในชีวิตประจําวันในที่สาธารณะ เชน สวมใสเพื่อออกไปเดินเลนที่หางสรรพสินคา หรือสวมใสในพิธีการ
รับปริ ญญามีการถายภาพตนเองเพื่อนําเสนอในสื่ อสัง คมออนไลน พฤติกรรมนี้ทําใหไ ดรับ ความสนใจจากคนหมู มากอยาง
รวดเร็วและกลายเปนผูนํากระแสนิยมดานการสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยในชีวิตประจําวันในที่สาธารณะเพียงชั่วขามคืน
ผูวิจัยจึงแบงศึกษาขอมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณและทําแบบสอบถาม ดังนี้
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กลุมผูนํากระแสนิยมความเปนไทย
ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง 2 คน ซึ่งเปนหนึ่งในกลุมผูนํากระแสนิยมความเปนไทยสังคมไทย จากการ
สัมภาษณคุณจันทรจา ชาฏา วรรณพงษ (สัมภาษณ,10 กันยายน2559) พบประเด็นสําคัญวาคนรอบขางรูสึกตอการสวมใส
เครื่องแตงกายชุดไทยในชีวิตประจําวันในที่สาธารณะของตนวา มีความแตกตางจากผูอื่นหลายคนไมกลาแตงตามเพราะรูสึก
แปลกและกลัวการถูกหัวเราะเยาะ อีกทั้งยังคิดเห็นวาชุดไทยนิยมใชในงานพิธีการ งานวันมงคลหรือการแสดง ตนจึงตองการ
ปลุกกระแสนิยมความเปนไทยดวยการสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยในยุคโซเชียลมีเดีย อาจทําใหเกิดมีเนตไอดอล (Net idol)
ในการแตงกายชุดไทยเพิ่มขึ้น อาจสงผลใหคนไทยกลาที่จะแสดงออกถึงความเปนไทยดวยการสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทย
เห็นไดจากการโพสตและแบงปนภาพของผูสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยในที่สาธารณะมากขึ้น แตตอนนี้อาจยังมีกลุมที่เห็น
พองกันอยูจํานวนไมมาก หากเพียงตองรอใหมีผูนํากระแสนิยมนี้ก็จะมีผูตามมากขึ้น
จากบทสัมภาษณ คุณเมส-มรรษมณฐ จันทรศิริ(สัมภาษณ,25มีนาคม 2559) หนึ่งในกลุมผูนํากระแสนิยมกลาวถึง
ทัศนคติในการสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยในชีวิตประจําวัน สรุปประเด็นสําคัญไดวา เปนผูที่ชื่นชอบประวัติศาสตรไทย ชื่น
ชอบการสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทย สามารถสวมใสไปไดทุกที่ เชนหางสรรพสินคา โรงหนัง ไปงานเลี้ยงหรือไปทองเที่ยวใน
สถานทีต่ างๆ ตนจะไมสนใจในมุมมองหรือความเห็นของบุคคลอื่นที่คัดคานตอการแตงกายของตน

ภาพที่ 2 : กระแสนิยมการแตงกายชุดไทยในชีวิตประจําวันในที่สาธารณะ
ที่มาของภาพ : แหแชรภาพสาว “แตงชุดไทย” ปลุกกระแสอนุรักษชุดประจําชาติ[online]
: เขาถึง 25 กันยายน 2559. จาก http://news.voicetv.co.th /thailand/182517.html
สรุปไดวา กลุมผูนํากระแสนิยมความเปนไทยมีลักษณะนิสัยที่กลาแสดงออกและตองการปลุกกระแสนิยมความเปน
ไทยดวยการสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยดวยความชอบสวนตัว เพื่อใหผูคนที่พบเห็นสวมใสตาม ไมสนใจคําพูดวิจารณของคน
รอบขาง ทั้งนี้กลุมนีเ้ ปนกลุมคนสวนนอยในสังคม
กลุมผูตามกระแสนิยมความเปนไทย
ผลจากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 50 คน ดวยแบบสอบถามในหัวขอการรับรูกระแสนิยมความเปนไทยของคน
ไทยเกี่ยวกับการสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยในชีวิตประจําวัน พบวา กลุมตัวอยาง ไดแก สตรีวัยทํางานที่มีอายุระหวาง25-40
ป สวนใหญประกอบอาชีพ รับราชการ เปนเจาหนาที่ในกระทรวง หนวยงานที่เกียวของ และพนักงานออฟฟศมีลักษณะนิสัยที่
ไมตองการเปนที่แตกตางจากผูอื่น และตองการการยอมรับทางสังคมที่ตนอยู โดยมีทัศนคติตอการสวมใสเครื่องแตงกายชุด
ไทยของกลุมผูนํากระแสนิยมความเปนไทยวาเปนสิ่งที่ดี เปนกลุมที่มีความกลาและไมอายที่จะแสดงออกในความเปนไทย หาก
มีโอกาสที่ เหมาะสมหรื อมีกลุมคนจํานวนมากก็ อาจปฏิบั ติเช นกัน ทั้งนี้ คนกลุมนี้ จะเรียกรูปแบบการแต งกายของกลุ มผูนํา
กระแสนิยมความเปนไทยวา “ชุดไทยประเพณี” เนื่องจากกลุมของตนจะสวมใสเฉพาะวันงานประเพณีเทานั้น
กลุมผูต ามกระแสนิย มความเปนไทยมีความจําเปนตองสวมใสเครื่ องแตง กายชุด ไทยในชีวิตประจําวันตามโอกาส
เชนกัน เนื่องจากหนวยงานราชการมีนโยบายดานการสงเสริมอัตลักษณและความเปนไทย ใหแตงกายชุดไทยหรือชุดที่ทําจาก
ผาไทยในโอกาสตางๆสัปดาหละ 1ครั้ง และมีโอกาสทีตองสวมใสบอยมากขึ้นเมื่ อตองออกงานประเพณี อาทิ วันลอยกระทง
วันสงกรานต และการรับรองแขกบานแขกเมืองที่มาจากตางประเทศ (กระทรวงวัฒนธรรม,2558)คนกลุมนี้มีความเห็นดวย
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และตอบสนองนโยบายขางตน โดยเลือกซื้อเครื่องแตงกายชุดไทยเพื่อสวมใสตามทองตลาด อาทิ ชุดไทยประเพณี หรือชุดที่ทํา
จากผาไทย หากแตไมกลาสวมใสในชีวิตประจําวัน
รอยละ 15 กลาสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยใน
ชีวิตประจําวัน หากมีคนหมูมากสวมใส

รอยละ 85 ไมกลาสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยใน
ชีวิตประจําวัน หากมิใชวันงานประเพณีหรือจําตองใส
ภาพที่ 3: แผนภูมแิ สดงทัศนคติตอการสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยในชีวิตประจําวัน
จากแผนภูมิแสดงทัศนคติตอการสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยในชีวติ ประจําวันพบวารอยละ 85 ไมกลาสวมใสเครื่อง
แตงกายชุด ไทยประเพณีในชี วิตประจําวั น หากมิใ ชวันงานประเพณี หรือจํ าเปนตองใส โดยให ขอสัง เกตในหมายเหตุ ที่เป น
คําถามปลายเปด พบวาเครื่องแตงกายชุดไทยนั้นมีรูปแบบที่แตกตางจากชุดที่สวมใสไปทํางานในชีวิตประจําวันซึ่งนิยมตาม
รูปแบบสากล ทําใหไมคุนชินและไมกลาสวมใส อีกทั้งผาที่ในตลาดทั่วไปนิยมใชจะเปนผาที่ไมสวยงาม จึงตองนําชุดตัวอื่นไป
เปลี่ยนเมื่อเสร็จสิ้นงานที่ตองสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยเนื่องดวยสวนใหญตองเดินทางกลับบานดวยระบบขนสงสาธารณะ
รอยละ 10 ตองการเครื่องแตงกายชุดไทยประเพณี
รอยละ 15 ตองการผสมชิ้นเครื่องแตงกายชุดไทยกับ
ชิ้นเสื้อผาที่มีอยู
รอยละ 75 ตองการรูปแบบเครื่องแตงกายชุดไทยที่
ประยุกต สามารถสวมใสไดจริงในชีวิตประจําวัน
ภาพที่4: แผนภูมแิ สดงความตองการในรูปแบบเครื่องแตงกายชุดไทยเพื่อสวมใสในชีวิตประจําวัน
จากแผนภูมิแสดงความตองการในรูปแบบเครื่องแตงกายชุดไทยเพื่อสวมใสในชีวิตประจําวัน พบวา รอยละ 75ของ
คนกลุมนีม้ ีความตองการในรูปแบบเครื่องแตงกายชุดไทยที่ยังคงเอกลักษณดั้งเดิมไวแตมีกลิ่นอายที่ประยุกต ผสมผสานโดย
นําเอาความเปนไทยที่พบเห็นไดจากเครื่องแตงกายชุดไทยมาใชประยุกตออกแบบและพัฒนาใหเขากับยุคสมัยสามารถสวมใส
แลวไมรูสึกขัดเขิ นเปนเครื่องแตง กายที่ สอดคลองกับวิถี ชีวิตความเปนอยู ของคนเมื องหรื อใชใ นชีวิต ประจํ าวันไดจริง อีกทั้ ง
เจนจิรา แวกเนอร (2558, น.8)ไดสรุปความตองการของกลุมที่คาดวาเปนเปาหมายเดียวกันกับกลุมตัวอยางของงานวิจัยวา
คนกลุมนีน้ ิยมเลือกซื้อเปนชิ้นแยกเพื่อนําไปสลับสวมใสกับชิ้นอื่นๆไดทั้งนี้ผลการสรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการของ
คนกลุมนีส้ อดคลองกับบทความของพงษพรรณ บุญเลิศ (2557)ที่กลาววาการแตงกายชุดไทยตามแตละยุคสมัย ตองเปนไป
ตามความตองการของผู แตง ตามวิถี ชีวิต สภาพภูมิอากาศ สภาพการงานอาชีพ และความเชื่ อที่ กลายเป นขนบธรรมเนีย ม
วัฒนธรรมเมื่อสังคมมีความซับซอนมากขึ้น บทบาทของเครื่องนุงหมก็เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย เพราะสามารถใชเปนสิ่งดึงดูด
สายตา รวมทั้งเปนสิ่งแสดงฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคมไดดวยดังนั้นการแตงกายที่ผานมาจึงมิใชเปนเพียงการสวมใสสิ่ง
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ใดๆ แตยั งแสดงให เห็นถึงการออกแบบที่เป นการสงต อกระบวนการคิดสรางสรรค ใหเกิ ดความสะดวกสบายในการสวมใส
พรอมกับมีความสวยงามและบอกเลาเรื่องราวผานยุคสมัยไดอยางสมบูรณ
จากการศึกษาขอมูลของกลุมคนทั้งสองกลุม ผูวิจัยกลาวโดยสรุปไดวา หากตองการทําใหกระแสนิยมของกลุมผูนํา
กระแสกาวขามไปสูการยอมรับของผูตามกระแสนิยมซึ่งเปนกลุมคนสวนใหญในสังคมไดนั้น กระแสนิยมนั้นตองเปนสิ่งที่กลุม
คนสวนใหญในสังคมใหความสนใจหรือสามารถจับกระแสตามไดควรประยุกตใหเขากับวิถีชีวิตของผูใช อาจตองดัดแปลงบาง
เพื่อใหเหมาะสมกับสมัยนิยมมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางในการประยุกตเครื่องแตงกายชุดไทยที่สามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน และทําการ
ออกแบบผลงานสรางสรรค
แนวทางในการประยุกตเครื่องแตงกายชุดไทยที่สามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน
ในอดี ต กาลอิ ส ตรี บ รรพบุ รุ ษไทยได ป ระยุ ก ต รู ป แบบเครื่ อ งแต ง กายให เ ป น ไปตามความเหมาะสมของตาม
กฎมณเฑียรบาล และสภาพอากาศ ทั้งการนุงซิ่น หมผาชนิดตางๆตามแตละโอกาสทางสังคมและเมื่อเขาสูภาวะสงครามก็จะ
แตงกายใหทะมัดทะแมงขึ้น (พวงผกาคุโรวาท, 2540)ตอมาอิทธิพลทางการคาผาของจีนและตะวันตกเขามาในไทยในสมั ย
รัตนโกสินทรตอนตน จึงมีการนําเอาภูษาผาแพร หรือวัสดุที่สั่งมาจากตางประเทศและผาพื้นเมืองชนิดพิเศษ มาตัดเย็บเปน
เครื่องแตงกาย กระนั้นเมื่อความตองการปรับปรุงประเทศแบบตะวันตกเริ่มเดนชัด เจานายและชนชั้นสูงฝายใน จึงแตงกาย
รัดกุมมากขึ้นมีการประยุ กตผสมผสานการแตงกายแบบวิคตอเรียน เชนการตัดเย็บเสื้อแขนหมูแฮม กับการนุ งโจง(สุวดีธน
ประสิทธิ์พัฒนา, 2542) อีกทั้งสีที่ใชในการยอมผาจากเดิมเปนสีธรรมชาติ ก็เริ่มมีสีสังเคราะหนานาสีเขามาทวมตลาดเมืองไทย
และกลายเปนที่นิยมเพราะใชงานสะดวกและใหสีสันที่สดใสกวาสีไทยเดิม(ศรันย ทองปาน,2558)อยางไรก็ตามในสมัยนี้การ
แตงกายแบบตะวันตกยังจํากัดอยูเฉพาะในกลุมชนชั้นสูงสวนหนึ่งเทานั้นยังไมแ พรหลายถึงชาวบานทั่วไป (โดมไกรปกรณ
,2555อางถึงในเอนกนาวิกมูล, 2547: 55)
เมื่อกาวเขาสูยุคมาลานําไทยไปสูอารยะ รัฐบาลไดแนะนําใหประชาชนแตงกายแบบสากลอยางเต็มรูปแบบ ตองนุง
ซิ่นสวมหมวกเมื่อออกบาน และชวงแฟชั่นใหมสมัยพัฒนา สังคมไทยไดรับอิทธิพลจากแฟชั่นตะวันตกมากขึ้น สตรีนิยมออกไป
ทํ า งานนอกบ า นและแต ง กายแบบตะวั น ตก (สุ วดี ธ นประสิ ท ธิ์ พั ฒ นา, 2542) ครั้ นเมื่ อ สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถทรงฟนฟูหัตกรรมทอผาและสงเสริมใหสตรีแตงกายดวยผาทอมือ ผาไทยและความเปนไทยจึงกลับฟนขึ้นมา
อีกครั้ง(อรพินธ และคณะ, 2544)
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการแตงกายไทยไดปรับเปลี่ยนและประยุกตกับอิทธิพลตางๆที่ผานเขามาในทุกยุค
ทุกสมัย ผูวิจัยจึงคนหาวิธีการในการประยุกตเพื่อใหใชงานไดจริงโดยOlivier Gerval(2008)ไดแสดงแผนภาพอธิบายถึงลําดับ
ขั้นตอนของการประยุ กต แ นวทางการผสมผสาน ( Assimilation) ที่เ กิ ด จากการรื้ อโครงสร าง แยกส วนองค ประกอบของ
แหลงที่มาอาจเปนภาพหรือแรงบันดาลใจในการออกแบบ จากนั้นสังเคราะหหรือประกอบรางสิ่งนั้นขึ้นมาใหมอีกครั้งหนึ่ง จึง
จะได ง านสร า งสรรค ใ หม ที่ มี รู ป ลั ก ษณ ค ล า ยคลึ ง หรื อ เห็ น เค า โครงจากของเดิ ม ซึ่ ง ตรงกั บ แนวความคิ ด ของ Jim
Jaemusch(2004) ที่วา “Nothing is original ,Steal from anywhere that resonates with inspiration or fuels your
imagination...”
วิธีการประยุกตแนวทางการผสมผสาน (Assimilation)

ภาพที่ 5 :การแสดงลําดับขั้นตอนของวิธีการประยุกตแนวทางการผสมผสาน (Assimilation)
ที่มาของภาพ: Olivier Gerval.(2008). Fashion concept to catwalk.A&C Black Publishers. London, p.86
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ตัวอยาง
ภาพตนแบบ

ภาพที่ 6 : (ภาพซายสุด) การแตงกายในสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนตน (ภาพกลาง) การแตงกายของตะวันตกรูปแบบวิคตอเรียน
(ภาพขวาสุด) การแตงกายในสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนกลาง
ที่มาของภาพ: Thai clothing, Victorian Fashion, Siam Clothing :เขาถึง 22 กันยายน 2559.
จาก https://www.pinterest.com

ภาพที่ 7 :ตัวอยางการประยุกตเครื่องแตงกายไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนกลาง
เมื่ออิทธิพลการแตงกายรูปแบบตะวันตกเขามามีบทบาทในไทย
ที่มาของภาพ: ผูวิจัย
การประยุกตเครื่องแตงกายในแตละยุคสมัยของไทยในอดีตที่ผานมาแสดงใหเห็นถึงลักษณะรูปลักษณที่คลายคลึงกับ
ของเดิมสะทอนใหเห็นถึงที่มาของสิ่งที่นํามาประยุกต โดยใชแนวทางการผสมผสาน(Assimilation) ดังตัวอยางขางตนดังนั้น
แนวทางนี้จึงเปนหนึ่งแนวทางที่สามารถนํามาประยุกตใชไดกับสมัยปจจุบันเชนกัน
ขั้นตอนที่ 4 นําเสนอแนวทางในการประยุกตเครื่องแตงกายชุดไทยที่สามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน
กรณีศึกษา : การประยุกตการแตงกายของสตรีชาววังในสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนตน เพื่อใชในชีวิตประจําวัน
สืบเนื่องจากผลสํารวจแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกซื้อสินคาชุดไทย พบวารอยละ
65 ของกลุมตัวอยางมีค วามชื่นชอบเครื่องแตงกายชุดไทยแบบหมสไบมากกวาแบบที่มีแขนยาวหรือพองฟู ไมนิยมงานป ก
ประดับประดาที่หรูหรา สามารถสวมใสในชีวิตประจําวันไดโดยไมขัดเขิน เชน ไปทํางานหรือไปงานเลี้ยงตางๆดังนั้นผูวิจัยจึง
เลือกนําเอาการแตงกายของสตรีชาววังในสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนตน มาเปนตนแบบในการประยุกต โดยมีลักษณะการแตงกาย
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ตามนิยมโดยอัจฉรา สโรบล(ม.ป.ป.)ไดอธิบายลักษณะการแตงกาย ดังนี้ สตรีชาววังนิยมผาหมหรือแพร สไบเฉียงตามโอกาส
สีสันสดใสตามความเชื่อจะนิยมนุงหมสีตัดกัน ไมนิยมใชสีเดียวกัน ทั้งผานุงและสไบ (ศันสนียวีระศิลปชัย ,2551 อางถึงในจ
เด็จ คชฤทธิ์, 2556 : น,191)ซึ่งการแตงกายในสมัยนี้ปรากฏใหเห็นถึงวัฒนธรรมไทยแทที่มักเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ เขากับความ
เชื่อเรื่องสีกับโชคลาง โดยถือวาสีของเสื้อผามีอิทธิพลบันดาลใหเกิดโชคลาภ ทุกขสุขแกผูสวมใส สตรีในวังจึงนิยมนุงหมตามสี
ประจําวันเมื่อแตงกายถูกโฉลกตรงตามสีในแตละวันจะสงเสริมบารมีใหเพิ่มพูนมากขึ้น (สุวดีธนประสิทธิ์พัฒนา, 2542)โดย
ความเชื่อนีส้ ืบตอจากความเชื่ออันเปนประเพณีที่มีมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยาในเทวดาสัปตเคราะห หรือแมซื้อ ทั้ง7องคที่มีสีกาย
ที่แตกตางกันออกไปตามสีประจําวันทั้งเจ็ด (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลมที่ 15, ม.ป.ป.)ดังภาพตัวอยาง

ภาพที่ 8 :การแตงกายตามสีประจําวันของสตรีชาววังในสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนตน
ที่มาของภาพ : ชวนแตงชุดไทย หมสไบ นุงโจง[online]
: เขาถึง 25กันยายน 2559. จากhttp://pantip.com/topic/35025775
ดังปรากฏชื่อสีตามวันที่สามารถสรุปไดตามตารางดังนี้
ตารางที่ 2: การนุงหมสีตามวันของสตรีชาววังในสมัยรัชกาลที่ 5
วัน
วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร
วันเสาร
วันอาทิตย

หม (ทอนบน)
น้ําเงินออนหรือบานเย็น
จําปาแดง
โศก(เขียว)
มวงออน
จําปา
แดงเลือดนก
โศกออน(เขียวออน)
เหลือง
โศก(เขียว)
แดง
โศกออน(เขียวออน)

นุง(ทอนลาง)
เหลืองออน
น้ําเงินนกพิราบ
สีปูน(ปูนหมาก)หรือมวงเม็ดมะปราง
โศก(เขียว)
สีตะกั่วหรือสีเหล็ก
โศก(เขียว)
แสด
น้ําเงินแก
มวงเม็ดมะปราง
โศก(เขียว)
สีลิ้นจี่ (สีแดงมวง)

จากตารางแสดงถึงการนุงและหมสีผาประจําวันเพื่อความเปนสิริมงคลของสตรีในวัง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนตน ทั้ง
ทอนบนและท อนลาง นอกจากนี้ สุนทรภูไดกลาวเกี่ ยวกับ สีกับการแตง กายไว ใน “สวัสดิ รักษาคํ ากลอน” ที่แ ตงขึ้นในสมั ย
รัชกาลที่ 2 ซึ่งสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคนไทยเรื่องความเชื่อเรื่องสีกับโชคลางตามความเชื่อพุทธ ไสยะ วาเปนสิ่งมงคลอัน
ควรตรงตามกัน(กรมศิลปากร, 2529)
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ความเชื่อเรื่องสีกับโชคลางอันดํารงไวซึ่งโชคลาภ สิริมงคล ความดีงามของสตรีในการใชสีเพื่อแตงกายนั้นหยั่งรากฝง
ลึกในความคิดของคนไทยมาชานาน หลายยุคสมัยจวบจนปจจุบัน อาจแตกตางกันบางตามความเชื่อแตละตํารา โดยผูวิจัย
เล็งเห็นถึงลักษณะความเชื่อมโยงในความเชื่อเรื่องสีกับโชคลางนี้จะมีความเปนไปไดในการนํามาเปนตนแบบในการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

ภาพที่ 9 : การเปรียบเทียบเครื่องแตงกายของสตรีชาววังในสมัยรัชกาลที่ 5 กับเครื่องแตงกายแฟชั่นของสตรีในยุคปจจุบัน
ที่มาของภาพ : ชวนแตงชุดไทย หมสไบ นุงโจงกระเบน และ Color blockingFashion เขาถึง25กันยายน 2559. จาก
http://pantip.com/topic/35025775 และ www.pinterest.com
จากภาพ ผูวิจัยนําเสนอภาพเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องสีกับโชคลางระหวางการแตงกายตามสีประจําวันสมัยรัชกาล
ที่ 5 ตอนต น กั บ การแต ง กายของสตรี ใ นป จ จุ บั นที่ แ ต ง กายด วยการผสมผสาน(Mix Match) ด วยรู ป แบบคั ล เลอร
บลอกกิ้ง (Color Blocking : การแตงกายโดยใชคูสีในวงจรสี)ซึ่งจะเห็นไดวา มีความเชื่อมโยงกันทางรูปแบบของสี ทําใหคน
ทั่วไปในปจจุบันสามารถเขาถึ งต นแบบในการประยุ กตนี้ได โดยไม ยาก เนื่องจากการแต งกายรู ปแบบคั ลเลอร บล อกกิ้ งนั้ น
สามารถพบเห็นไดในแนวโนมการออกแบบแฟชั่นฤดูกาลตางๆ และการแตงกายของคนเดินถนนทั่วไปทั้งนี้สีของเครื่องแตงกาย
แฟชั่ นยุ คป จจุ บัน อาจไม ตรงกั บความเปนจริ งในอดีต เนื่องจากเทคโนโลยีใ นการผลิ ตผ าหรือการใชสี ยอมผ าในป จจุ บันมี
หลากหลายเฉดของสี มากกวาการยอมดวยวัสดุธรรมชาติเชนสมัยกอน
จากความเชื่อมโยงเรื่องความเชื่อเรื่องสีกับโชคลางจึงเปนที่มาของแนวความคิดที่วา “ความเชื่อคูขนาน: มงคลแหงสี
กอชีวีแหงสุข” ซึ่งเปนความเชื่อคูขนานระหวางสองชวงเวลา กลาวคือ หากความนิยมในการแตงกายตามสีประจําวันของสตรี
ชาววังในสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนตนยังคงเปนเชนเดิมในปจจุบันการแตงกายจะเปนเชนใด และจะสามารถประยุกตการแตงกาย
ในสมัยนั้น ใหเกิดเปนเครื่องแตงกายและสรางสรรคเปนผลงานเสื้อผาที่สวมใสไดจริงในชีวิตประจําวันรู ปแบบใดโดยอางอิง
แนวคิดเอกภาพคูขนานมาจากสวนหนึ่งจากการทดลองปรากฎการณควันตั้ม(Hall, Deckert and Wiseman, 2014)
จากความเชื่ อมโยงขางต น ผูเ ขียนได นําการประยุกตแนวทางการผสมผสาน (Assimilation) มาประยุกต รูปแบบ
เครื่องแตงกายชุดไทยเพื่อใชในชีวิตประจําวันโดยนําเสนอตัวอยางดังตอไปนี้
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ภาพที่ 10 :ภาพกระบวนการประยุกตดวยแนวทางการผสมผสาน (Assimilation)
ที่มาของภาพ: ผูวิจัย
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ภาพที่ 11 :ชิ้นงานตนแบบ จากตัวอยางการประยุกตที่ 1
ชื่อผลงาน มงคลแหงสีกอชีวีแหงสุข: วันจันทร
ที่มาของภาพ: ผูวิจัย แสดงผลงานใน นิทรรศการผลงานศิลป ไทย-ธรรม ณ หอศิลปกรุงเทพ (มีนาคม,2558)
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิ จัย พบว า การรั บ รู ก ระแสนิ ย มความเป นไทยของคนไทยเกี่ ย วกั บ การแต ง เครื่ องแต ง กายชุ ด ไทยใน
ชีวิตประจําวัน ภายใตกระแสนิยมความเปนไทย สามารถแบงกลุมคนออกไดเปน2 กลุม ไดแก กลุมที่หนึ่งผูนํากระแสนิยม หรือ
กลุมผูกลาสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยประเพณีในที่สาธารณะ ไมสนใจตอเสียงรอบขางและตองการนําเสนอความเปนไทย กับ
กลุมที่สอง กลุมผูตามกระแสนิยม โดยเปนกลุมเปนกลุมที่ใหญที่มีมากกวากลุมที่หนึ่งในสังคมไทย ซึ่งรอยละ 85 ของกลุมไม
กลาสวมใสเครื่องแตงกายชุดไทยประเพณีในชีวิตประจําวัน หากมิใชวันงานประเพณีหรือจําเปนตองใสและรอยละ 75ของคน
กลุมนี้มีความตองการในรูปแบบเครื่องแตงกายชุดไทยที่ยังคงเอกลักษณดั้งเดิมไวแตมีกลิ่นอายที่ประยุกตสามารถใสไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน สวมใสแลวไมรูสึกขัดเขิน เขากับยุคสมัย ดังนั้นการประยุกตเครื่องแตงกายชุดไทยเพื่อใชในชีวิตประจําวันนั้น
ตองเขาใจถึงพฤติกรรม ความคิด ความตองการของกลุมคนผูบริโภคที่เปนกลุมสวนใหญของสังคมหรือในงานวิจัยฉบับนี้คือ
กลุมผูตามกระแสนิยมเพื่อที่จะสามารถวิเคราะหหาแนวทางที่จะทําใหอยูในกระแสหลักไดทั้งนี้“กระแสนิยมความเปนไทย”
จะคงอยูไดตอไปในทุกยุคทุกสมัย ตอเมื่อกลุมคนในยุคนั้น นําความเปนไทยไปประยุกต ตอยอดและใชความคิดสรางสรรคใน
การพัฒนา ผสมผสานสอดแทรกรูปแบบตางๆใหเขากับสถานการณของยุคนั้นๆ อาจแตกตางกันไปตามอิทธิพ ลหรือวิถีชีวิต
และความต องการตามสมั ย นิ ย ม หากแต วิธีการในการประยุ กต ที่ นําเสนอ ได แ ก การประยุ กต แ นวทางการผสมผสาน
(Assimilation) นั้น ยังคงแสดงผลลัพธใหเห็นถึงรากดั้งเดิม อันเปนอัตลักษณที่ชัดเจน ซึ่งสิ่งนี้เปนปจจัยสําคัญใหความเปน
ไทยคงอยู ได ต อไปในหมู ค นไทย ซึ่ ง สอดคล องกั บ ผลการวิ จัย ของอรพิ นท และคณะ (2544) ที่ วาการนํ าความเป นไทยมา
ประยุกตใ ชเพื่อออกแบบผลิต ภัณฑที่ใช ในชีวิตประจําวันนั้ น ตองทํ าการวิเคราะหถึง ที่มาและจัดหมวดหมูเ พื่อแสดงใหเห็ น
แนวคิดในการออกแบบอยางชัดเจน อีกทั้งการนําเสนอผลงานออกแบบสรางสรรคที่เปนรูปธรรมตอสาธารณชน จะเปนการ
ประชาสัมพันธ “ความเปนไทย” เพื่อเผยแพรปลุกกระแสความนิยม ความสนใจ ความเขาใจ แกประชากรไทยและนานาชาติ
ไดดวย
ขอเสนอแนะ
1. “กระแสนิย มความเป นไทย” ท ามกลางการเปลี่ ยนแปลงของสัง คมยุค โลกาภิ วัฒ น ในปจจุบั นเปรีย บเหมื อน
เหรียญสองหนา ผูนําไปใชควรพิจารณาเลือกรับสิ่งที่เปนอิทธิพลของแตละสมัยเขามาประยุกตผสมผสานโดยตองไมลืมแกน
ของตนเอง
2. แนวทางการผสมผสาน(Assimilation) เปนแนวทางในการประยุ กต ท างหนึ่ ง ซึ่ งมี แ นวทางอี กหลากหลายที่
สามารถนํามาใชในการประยุกตออกแบบได เพื่อจะไดผลงานที่มีรูปแบบแตกตางกันไป
3. การทดลองผลิต ชิ้นผลงานจริงที่ นําเสนอนั้น สามารถนํ าไปใชไ ดจริ งในชีวิตประจํ าวัน อาจเกิ ดประโยชน ทาง
การคา สามารถนําไปตอยอดและพั ฒนากระบวนการคิ ดเพื่อสรางสรรคเ ครื่องแตง กายชุ ดไทยไดส งเสริ มให คนไทยหั นมา
ตระหนักและภาคภูมิใจในความเปนไทยของตนเองมากขึ้น
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บทคัดยอ
น้ําเป นปจจัยพื้นฐานในการดํารงชี พและการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิ จของชุมชนทุกระดับ ปจจุบันประชาชนที่
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีแนวโนมความตองการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเพิ่ม มากขึ้น
เนื่องจากจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ในเขตกรุงเทพมหานครมีความตองการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคประมาณ 200 ลิตร/คน/วัน ใน
เขตเมืองใหญ เชน จังหวัดเชียงใหมมีความตองการใชน้ําประมาณ 100-180 ลิตร/คน/วัน สวนในเขตชนบทมีความตองการใช
น้ําประมาณ 50 ลิตร/คน/วัน อยางไรก็ตามความตองการใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคของประเทศไทยในปจจุบันนั้ นก็มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากร (กรมควบคุมมลพิษ,2542) จะเห็นไดวาความตองการการใชน้ํานั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา สํานักงานประปาประชาชื่น ซึ่งเปน
พื้นที่การใหบริการของสํานักงานประปาประชาชื่น เพื่อจะไดนําเอาผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย ไปนําเสนอเพื่อปรับปรุงหรื อ
พั ฒ นาการให บ ริ การของสํ านั กงานประปาสาขาประชาชื่ น เพื่ อให เ กิ ด ประโยชน ต อประชาชนต อ ไปซึ่ ง การวิ จัย ครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาระดับการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัด2)เปรียบเทียบการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยาง
ประหยั ดของผู ใช น้ําประปา สํ านั กงานประปาสาขาประชาชื่ น จํ าแนกตามป จจัย สวนบุค คลเก็บ ข อมู ล ดวยแบบสอบถาม
จํานวน 375 คน วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูใชน้ําประปาดวยคาความถี่และรอยละวิเคราะหระดับการรับรูของผูใชน้ําประปา
ดวยคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตาง คือเพศเพื่อเปรียบเทียบการรับรูของผูใชน้ําประปาดวยคา
t-test และวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว เพื่อเปรียบเทียบการรับรูของผูใชน้ําประปา ที่มีมากกวา 2 กลุม ดวยคา F-test
ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60 อายุ 36-45 ป รอยละ 44.8 อาชีพสวนใหญเปน แมบาน
พนักงานทําความสะอาด ทนายอิสระ พนักงานนวดแผนไทย รับจางทั่วไป รอยละ 40.26 ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
รอยละ 74.66 มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาทรอยละ 37.33 ความถี่ในการติดตามสื่อประชาสัมพันธของขาวสารตอ
การใชน้ําอยางประหยัด 1-2 สัปดาห/ครั้งรอยละ 45.60 ในการติดตามขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัด คือ โทรทัศน รอย
ละ 47.20 ความถี่ในการติดตามขาวสารจากสํานักงานประปาสาขาประชาชื่น 3-4 สัปดาห/ครั้งรอยละ 50.40 การรับรู
ขาวสารผานสื่อตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา ไดแก การเปดรับขาวสารผานสื่อเกี่ยวกับการใชน้ําอยางประหยัด
ความสนใจขาวสารผานสื่อประเภทตางๆตอการใชน้ําอยางประหยัด และความเขาใจขาวสารผานสื่อประเภทตางๆ ตอการใช
น้ําอยางประหยัด อยูในระดับมากที่สุด คือ Social media เชน เฟสบุคสวนการรับรูขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธประเภท
ตางๆ ตอการใชน้ําอยางประหยัด อยูในระดับมากที่สุด คือ ใหรายละเอีย ดเกี่ ยวกับการรณรงคการประหยัด น้ําตางๆ การ
เปรียบเทียบการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล พบวา ประชาชนในเขตพื้นที่ใหบริการของสํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
และรายไดแตกตางกันมีการรับรูเกี่ยวกับขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใ ชน้ําประปาไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นควรพัฒนา ปรับปรุง และรักษาระดับการรับรูใน
ภาพรวมใหดียิ่งขึ้นควรกระตุนใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของขาวสารประเภทการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํ างาน
โดยจัดขาวประเภทนี้เขาในวาระการประชุมทุกครั้ง รวมถึง พัฒนารูปแบบการนําเสนอขาวสารรูปแบบขอมูลใหดูเหมาะสม
พรอมเพิ่มสีสันเพื่อดึงดูดความสนใจในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการขยายกลุมเปาหมายในการศึกษาใหครอบคลุมทุกในเขต
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด เพื่อใหทราบถึงระดับการรับรูขาวสารที่อยูในภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งคาดวาจะมีขอมูลที่สงผล
ตอการพัฒนาการรับรูขาวสารภายในองคการไดมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: การรับรูขาวสาร, การใชน้ําอยางประหยัด
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Abstract
Water is a fundamental factor for living and developing societies and economies of all levels of
societies. Currently, people living in Bangkok Metropolitan Region tended to have an increased need of
water for consumption in households as the population increased. In the Bangkok area, the need of water
was approximately 100-180 liter/person/day. Meanwhile, in the local area, the need of water was only 50
liter/person/day, approximately. Nevertheless, nowadays, the need of water for consumption in Thailand
has corresponded increasingly with the increase of population (Pollution Control Department, B.E. 2542
[1999]). It can be clearly seen that the need of using water has been continuously increased. Therefore,
the researcher was interested in studying information perception towards the economical water use of
water supply users at the Prachachuen Waterworks Authority, in the service area of the Prachachuen
Waterworks Authority, for presenting the results of the research to modify or to develop services at the
Prachachuen Waterworks Authority to benefit the people afterwards. This research focused on the study
of the information perception level towards economically use of water and the comparison of
information perception towards economical use of water at the Prachachuen Waterworks Authority, which
were categorized by personal factors. The data was collected using questionnaires, 375 persons in total,
and analyzed via statistics, percent, mean, and standard deviation. The target of analyzing was to
compare the quality of services, which were classified by personal factors. In the case of 2 sub-variables,
T-test was used, if more than 2 groups of variables presented, the one-way ANOVA was applied at
statistically significant level of 0.05.
The results of the study showed most of the sampling population was 60% female, 44.8% was
aged 36-45, most of them, 40.26%, were housemaids, cleaners, independent lawyers, Thai traditional
masseuses, freelancers, 74.66% of them had the educational background lower than a Bachelor Degree,
37.33% had monthly incomes 10,001-20,000 Baht, 45.60 followed information about thrifty water usage
from mass media 1-2 weeks/time, 47.20% followed information of thrifty water usage from TV, 50.40%
followed information of thrifty water usage from Prachachuen Waterworks Authority 3-4 weeks/time, The
information perception level via media towards the economical use water supply of water users of being
opened to receive information through mass media about economically use water supply, interest of
information through various types of media towards economically use water supply, and understanding
information via media towards economical use of water supply of water users were in high level, referred
to social media (for example Facebook). In the case of various public relations towards economical use
water supply was in high level, which was referred to giving water-saving campaign related details. The
comparison of information perception of economically water usage of water users at Prachachuen
Waterworks Authority that was classified by personal factors showed the differences of gender, ages,
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occupations, educational backgrounds, incomes, and religions, of people in this area did not affect the
information perception towards economically water usage of water users.
The suggestion of this study was Prachachuen Waterworks Authority should develop, modify, and
maintain the images of perception level, and should encourage officers to realize the importance of
information in type of working process changing by submitting these issues in every meeting, should
improve the way to express information and should suitably develop types of information, and should
colorize the information to catch the attention of people. For the next study, extending the sampling
population to every area of Bangkok and others is required for knowing about information perception in
all parts of Thailand. It is expected that more data influencing the development of information
perception in an organization will be gathered.
Keywords: Information perception/Economical water usages
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บทนํา
น้ํ าเป นป จจั ย พื้ นฐานในการดํ ารงชี พ เป นรากฐานหล อเลี้ ย งชี วิต มนุ ษย แ ละสั ต ว เป นส วนประกอบสํ าคั ญ ของ
เกษตรกรรมและแหลงพลังงาน ตลอดจนเปนองคประกอบที่ขาดมิไดของสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม (ประกอบ วิโรจนกูฏ
และคณะ, 2535) ปจจุบันประชาชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีแนวโนมความตองการน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับแหลงน้ําธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรมลงและเกิดการเนา เสีย ทําใหไม
สามารถใชในการอุปโภคบริโภคไดจากการทิ้งขยะมูลฝอยจากอาคารบานเรือน การปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู
แมน้ําลําคลอง ทําใหรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนสวนใหญในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ
มีเชื้อโรคและสารเคมีที่ เปนอันตรายตอรางกายปะปนมากับน้ําดวย จึงจํ าเปนที่จะตองอาศัยน้ําประปาของการประปานคร
หลวง น้ํ าดื่ม บรรจุป ดสนิ ท น้ําดื่ มที่ผ านการกรองจากเครื่องกรองน้ําที่ ใช ในบ านพั กอาศัย รวมทั้ง น้ําดื่ มจากตู หยอดเหรีย ญ
ประเทศไทยนั้นน้ําก็จัดเปนทรัพยากรที่สําคัญอยางยิ่ง โดยเราตองการนําน้ํามาเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม การ
อุตสาหกรรม และการบริการในการดํารงชีพแกประชาชนทั้งประเทศเพื่อที่จะชวยเพิ่มพูนความกินดีอยูดี ตลอดจนสงเสริม
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง (ประพีรพรรณ จินตสมิทธิ์ ,2547) โดยการใชน้ําในประเทศ
ไทยซึ่งประชากรสวนใหญของประเทศมีอาชีพเกษตรกรรมนั้นจะทําใหประเทศไทยมีความตองการใชน้ําจืดในภาคเกษตรกรรม
ถึงรอยละ 93 ในขณะที่การใชน้ําจืดในภาคครัวเรือนนั้น ปกติจะมีปริมาณความตองการที่แตกตางกันระหวางคนในเขตเมือง
กับเขตชนบท โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีความตองการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคประมาณ 200 ลิตร/คน/วัน ในเขตเมืองใหญ เชน
จังหวัด เชียงใหมมีความตองการใชน้ําประมาณ 100-180 ลิตร/คน/วัน สวนในเขตชนบทมีความตองการใชน้ําประมาณ 50
ลิตร/คน/วัน อยางไรก็ตามความตองการใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคของประเทศไทยในปจจุบันนั้นก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามจํานวน
ประชากร (กรมควบคุม มลพิ ษ,2542) โดยเราจะพบว าความตองการใช น้ําเพื่อการอุป โภคบริโ ภคมี แนวโนม เพิ่ม ขึ้นอย าง
ตอเนื่องการเจริญเติบโตของประชากร การขยายตัวทางดานอุตสาหกรรม ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่ในการทําเกษตรกรรม ทําใหมี
ความตองการใชน้ําจืดเพิ่มสูงขึ้นมากจนไมเพียงพอกับปริมาณน้ําจืดตนทุนที่มีอยู จึงกอใหเกิดป ญหาการแยงชิงน้ําจืดกัน ทั้ง
ภาคเกษตรและการอุปโภคบริโภค และนอกจากนี้บางปยังเกิดภาวะฝนทิ้งชวงนาน ซึ่งเรียกวาภัยแลง ทําใหพื้นที่เกษตรกรรม
เกิดความเสียหาย ประชาชนขาดน้ําดื่มน้ําใช กอใหเกิดปญหาและความยากลําบากตอประชาชนชาวไทยเปนอยางมาก และ
นับ เป นป ญหาวิ กฤตที่ นับ วันจะมีค วามรุ นแรงเพิ่ มขึ้ น ซึ่ง จากป ญหาการขาดแคลนน้ํ าที่ เกิ ดขึ้ นทํ าใหห ลายๆ ภาคสวนของ
สังคมไทยมีการตื่นตัวและพยายามหาทางในการแกไขปญหาความขาดแคลนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสวนของภาครัฐที่มีก าร
ดําเนินโครงการตางๆ เพื่อการจัดหาปริมาณน้ําจืดในการเตรียมไวใชในฤดูแลงไมวาจะเปนโครงการในการสรางเขื่อน ฝาย ฯลฯ
ในการใชกักเก็บน้ําเพื่อนําเอามาใชในฤดูแลง หรือการนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชเชน การผลิตน้ําจืดจากน้ําเค็ม ซึ่งการ
ลงทุนในโครงการตางๆ ของภาครัฐนั้นมักจะเปนโครงการที่จําเปนตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้นจึงจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองพิจารณาโครงการตางๆ อยางรอบคอบและดําเนินโครงการที่กอใหเกิดสวัสดิการโดยรวมของประเทศสูงที่สุด
จากสภาวการณที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา สํานักงาน
ประปาประชาชื่น ซึ่งเปนพื้นที่การใหบริการของสํานั กงานประปาประชาชื่น เพื่อจะไดนําเอาผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย ไป
นําเสนอเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการใหบริการของสํานักงานประปาสาขาประชาชื่น เพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนตอไป
โดยทั่วไปผูรับขาวสารมีพฤติกรรมการเลือกหรือการรับสื่อขาวสารแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการตาม
ความตองการของแตละบุคคลสภาพแวดลอมเหตุผลและความจําเปนของตนเองเกี่ยวกับการเลือกรับสื่อตางๆโดยทั่วไปเหตุผล
ของการเลือกรับขาวสารบุคคลยอมจะเลือกสื่อที่ใชความพยายามนอยที่สุด (Least Effort) และไดประโยชนตอบแทนดีที่สุด
(Promise of Reward) ที่วาใชความพยายามนอยที่สุดนั้นหมายความวาผูอานผูดู หรือผูฟงจะเลือกรับสื่อที่ตนเองมีความ
สะดวกที่สุดใชความพยายามนอยที่สุดในการรับสื่อมาจากหลายปจจัยดวยกันเชนความพรอมความสะดวกคาใชจายเวลาที่รับ
สื่อซึ่งยอมแตกตางกันไปในแตละบุคคลรวมทั้งบทบาทนิสัยและประเพณีนิยมซึ่งรวมเปนกิจกรรมอันเปนพฤติกรรมทางสังคม
ซึ่งมีอิทธิพลตอการเลือกใชสื่อดวยซึ่งขาวสารที่ไดรับนั้นจะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรม รวมถึงพฤติกรรมการใชน้ําประปา
ในแตละครั้งหากใชอยางสิ้นเปลืองมากเทาใดก็จะยิ่งกอใหเกิดปญหาน้ําเสียมากขึ้นเทานั้น ซึ่งกระบวนการบําบัดน้ําเสียจะตอง
ผานขั้นตอนตางๆมากมาย และนั่นหมายถึงวาจะตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นดวย การประปานครหลวง ไดเสนอแนวทางการสราง
พฤติกรรมการใชน้ําอยางประหยัดไวดังนี้
1. ควรอาบน้ําดวยฝกบัวเพราะจะทํา ใหสิ้นเปลืองน้ํานอยที่สุดโดยเฉพาะถ ารูฝกบัวยิ่งเล็กก็จะยิ่งชวยประหยัดน้ํ า
ไดมากขึ้น ที่สําคัญไมควรเปดน้ําทิ้งไวในขณะถูสบู
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2. การแปรงฟนและลางแปรงแตละครั้ง ควรใชแกวหรือขันรองน้ํา ซึ่งจะทําใหใชน้ําเพียง 1-2 แกว และไมควรเปด
กอกทิ้งไวขณะแปรงฟน
3. การโกนหนวด หลังจากโกนหนวดเสร็จ ใหใชกระดาษชําระเช็ดฟองครีมออกครั้งหนึ่งกอน จากนั้นใชแกวรองน้ํา
จากกอกมาชําระลางใหสะอาดอีกครั้ง และลางมีดโกนโดยการจุมน้ําลางในแกวหรือขันจะชวยใหสิ้นเปลืองน้ํานอยกวาการลาง
จากกอกโดยตรง
3. การใชหองสุขา หองสุขาที่ใชเฉพาะเพศชายหรือหองสุขาที่ใชรวมทั้งเพศชายเพศหญิง ควรติดตั้งโถปสสาวะชายไว
ดวย โดยแยกตางหากจากโถอุจจาระ เพราะการชําระลางโถปสสาวะจะใชน้ํานอยกวาโถอุจจาระ
4. การลางอาหาร ผัก ผลไมควรรองน้ําใสภาชนะเทาที่จําเปนในการลางแตละครั้ง แทนการเปดกอกลางโดยตรง
5. การลางจานชามและภาชนะตางๆ ควรรวบรวมใหมีปริมาณมากพอและใชกระดาษชําระเช็ดเอาคราบสกปรกออก
ครั้งหนึ่งกอน จากนั้นคอยลางพรอมกันในอาง จะทําใหสิ้นเปลืองน้ํานอยการลางจากกอกโดยตรง
6. การเช็ ด ถู พื้ น ควรใช ภ าชนะรองน้ํ าและซั กล างอุ ป กรณ ใ นภาชนะก อนที่ จะนํ า ไปเช็ ด ถู พื้ น เพราะจะช วยให
สิ้นเปลืองน้ํานอยกวาการใชสายยางฉีดทําความสะอาดพืน้ โดยตรง
7. การซักผา หากซักผาดวยมือควรแชผาไวกับน้ําผงซักฟอกระยะหนึ่งกอนทําการซัก จะชวยใหคราบสกปรกหลุด
ออกงายขึ้น ขณะซักก็ไมควรปลอยใหน้ําไหลลนภาชนะตลอดเวลา
8. การรดน้ําตนไม ควรใชกระปองฝกบัวรดน้ํา แทนการใชสายยางตอจากกอกโดยตรง
9. การลางรถ ควรใชไมขนไกปดฝุนออกครั้งหนึ่งกอนจากนั้นรองน้ําใสถังแลวนํามาเช็ดลางอีกครั้ง ไมควรใชสายยาง
ฉีดลางโดยตรงเพราะจะทําใหสิ้นเปลืองน้ําในปริมาณมาก และทําใหรถผุเร็วขึ้นดวย
10. ควรตรวจสอบและแกไ ขการรั่วไหลของน้ํา ซึ่ง การรั่วไหลนั้ นอาจจะดูเ ล็กน อยแตหากมี การไหลของน้ําอยาง
ตอเนื่อง 24 ชั่วโมง เมื่อคิดเปนปริมาณน้ําตอเดือนแลวอาจจะสูงกวาปริมาณน้ําที่ใชปกติซึ่งผลจากสํา รวจการใชน้ําในอาคาร
บานเรือน พบวาน้ําที่รั่วไหลโดยไมไดใชประโยชนโดยเฉลี่ยสูงถึง 30 เปอรเซ็นต
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชน้ํานอกจากจะชวยประหยัดเงินคาน้ํายังเปนการอนุรักษทรัพยากรน้ําใหอยู
กับมวลมนุษยอยางยาวนาน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาภายใตกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายไดตอเดือน

ระดับการรับรูของผูใชน้ําประปา
สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น

วัตถุประสงคของการวิจัยการศึกษาวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษาระดับการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
2. เปรียบเที ยบการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา สํานั กงานประปาสาขาประชาชื่ น
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปาสํานักงานประปาสาขาประชาชื่น เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประชากรในการศึกษา คือ ผูใชน้ําประปาที่อยูในพื้นที่ใหบริการของสํานักงาน
ประปาสาขาประชาชื่น จํานวน 6,000 คน คํานวณขนาดตัวอยาง ดวยสูตร Taro Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษา
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ครั้งนี้ จํานวน 375 คนรวบรวมขอมูลโดยใชแบบแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเองภายใตแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย 5 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ข อมูล ทั่วไป เปนแบบเลื อกตอบ (Check List) จํ านวน 5 ข อ ประกอบไปดวยเพศอายุ อาชี พ ระดั บ
การศึกษา
และรายไดตอเดือน
สวนที่ 2พฤติกรรมการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา
สวนที่ 3 ความรู ความเขาใจเรื่องการประหยัดน้ําประปา
สวนที่ 4 พฤติกรรมการใชน้ําประปา
สวนที่ 5 การรับรูขาวสารผานสื่อตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา ประกอบดวยการเปดรับขาวสารผาน
สื่อเกี่ยวกับการใชน้ําอยางประหยัด ความสนใจขาวสารผานสื่อประเภทตางๆ ตอการใชน้ําอยางประหยัดความเขาใจขาวสาร
ผานสื่อประเภทตางๆ ตอการใชน้ําอยางประหยัด และการรับรูขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธประเภทตางๆ ตอการใชน้ําอยาง
ประหยัด
ผูวิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดังนี้
1.การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)โดยการใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความ
ถูกตองในดานเนื้อหาภาษาที่ใชและนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหแบบสอบถามมีความสมบูรณ
2.การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ได ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาแลวไป
ทดลองใช (Tryout) กับ ผูใ ชน้ําประปาที่อยูใ นความรับ ผิด ชอบในการจายน้ํ าของสํานักงานประปาสาขาพญาไท ซึ่ง เป น
ประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับประชากรที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 30 คนไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุด
เทากับ 0.90
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูใชน้ําประปาดวยคาความถี่และรอยละ
2. วิเคราะหระดับการรับรูของผูใชน้ําประปาดวยคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ทดสอบสมติฐาน
3.1 ความแตกตางคือเพศเพื่อเปรียบเทียบการรับรูของผูใชน้ําประปาดวยคาt-test
3.2 วิเคราะหการแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบการรับรูของผูใชน้ําประปาที่มีมากกวา 2 กลุ ม
คาF-test
ผลการวิจัย
การศึกษาการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปาสํานักงานประปาสาขาประชาชื่นผูวิจัย
นําเสนอผลการศึกษาวิจัยออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2พฤติกรรมการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัด ความรูความเขาใจในเรื่องการประหยัดน้ําประปา
พฤติกรรมการใชน้ําประปา การรับรูขาวสารผานสื่อตอการใชน้ําอยางประหยัด การรับรูขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธประเภท
ตางๆ ของผูใชน้ําประปา
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใช
น้ําประปาสํานักงานประปาสาขาประชาชื่นมีรายละเอียดในแตละสวน ดังนี้
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละจําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูใชน้ําประปามีลักษณะทางประชากรดังนี้
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (375)
เพศ
- ชาย
150
- หญิง
225

รอยละ
40.00
60.00

ชวงอายุ
Mean 41.00
Median 39.50
SD 10.163
Min, Max 18, 50

- ต่ํากวา 25 ป
- 26-35 ป
- 36-45 ป
- มากกวา 46 ป ขึ้นไป

46
110
168
51

12.27
29.33
44.80
13.60

อาชีพ

- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- พนักงานบริษัทเอกชน
- คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
- อื่นๆ ระบุ ไดแก นิสิต นักศึกษา,
แมบาน , พนักงานทําความสะอาด,
ทนายอิสระพนักงานนวดแผนไทยรับจาง
ทั่วไป
- ต่ํากวาปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- สูงกวาปริญญาตรี

34
145
45
151

9.06
38.67
12.00
40.27

278
85
12

74.13
22.67
3.20

ระดับการศึกษา

รายไดตอเดือน

9.60
36
- ต่ํากวา 10,000 บาท
37.33
140
- 10,001-20,000 บาท
26.93
101
- 20,001-30,000 บาท
26.14
98
- มากกวา 30,000 บาท
จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย รอยละ 40เพศหญิง รอยละ 60 ชวงอายุสวนมากอยูในชวง36-45 ป
คิดเปนรอยละ 44.8อาชีพสวนใหญเปน อื่นๆ ระบุ ไดแก นิสิต นักศึกษา, แมบาน , พนักงานทําความสะอาด, ทนายอิสระ,
พนักงานนวดแผนไทย, รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 40.27ระดับการศึกษาอยูที่ระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 74.13
และรายไดตอเดือนอยูชวง 10,001-20,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 37.33
สวนที่ 2 พฤติกรรมการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา
พฤติกรรมการรับรูขาวสาร
ความถี่ในการติดตามสื่อ
1-2 สัปดาห/ครั้ง
ประชาสัมพันธของขาวสารตอการใช 3-4 สัปดาห/ครั้ง
น้ําอยางประหยัด
1 เดือน/ครั้ง
2-3 เดือน/ครั้ง
ไมเคย
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จํานวน (375)
171
76
68
42
18

รอยละ
45.60
20.27
18.13
11.20
4.80

ตารางที่ 2 พฤติกรรมการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา (ตอ)
พฤติกรรมการรับรูขาวสาร
ติดตามขาวสารตอการใชน้ําอยาง
ประหยัด

ความถี่ในการติดตามขาวสารจาก
สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น

เปดรับขาวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ สํานักงานประปา
สาขาประชาชื่น ในเรื่องใดมากที่สุด
ความถี่ในการติดตามสื่อ
ประชาสัมพันธ เรื่อง เกี่ยวกับการใช
น้ําอยางประหยัด จากปายประกาศ

- จดหมายขาว
- จุลสารการประปา
- ปายประกาศ อาทิ คัตเอาท โปสเตอร ไวนิล
- โทรทัศน
- อินเตอรเน็ต เวปไซตตางๆ
- อื่นๆ
- 1-2 สัปดาห/ครั้ง
- 3-4 สัปดาห/ครั้ง
- 1 เดือน/ครั้ง
- 2-3 เดือน/ครั้ง
- ไมเคย
- ประกาศขาวตาง ๆ จากทางเวปไซต/บอรด
- กิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงานงานประปา
- จากวารสารตางๆ
-อื่น ๆ
- 1-2 สัปดาห/ครั้ง
- 3-4 สัปดาห/ครั้ง
- 1 เดือน/ครั้ง
- 2-3 เดือน/ครั้ง
- ไมเคย

จํานวน (375)
17
21
110
177
41
9
77
189
69
19
21
210
93
46
26

รอยละ
4.53
5.60
29.34
47.20
10.93
2.40
20.53
50.40
18.40
5.07
5.60
56.00
24.80
12.27
6.93

205
98
14
8
50

54.67
26.13
3.73
2.13
13.34

จากตารางที่ 2 พบวา ความถี่ในการติดตามสื่อประชาสัมพันธของขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัด 1-2 สัปดาห/
ครั้งจํานวน 171 คนรอยละ 45.60 รองลงมา 3-4 สัปดาห/ครั้ง จํานวน 76คน รอยละ 20.27 ในการติดตามขาวสารตอการใช
น้ําอยางประหยัด คือ โทรทัศน จํานวน 177 คน รอยละ 47.20 และปายประกาศ อาทิ คัตเอาท โปสเตอร ไวนิล จํานวน
110 คน รอยละ 29.34 ความถี่ในการติดตามขาวสารจากสํานักงานประปาสาขาประชาชื่น 3-4 สัปดาห/ครั้งจํานวน 189
คน รอยละ 50.40 และความถี่ในการติดตาม1-2 สัปดาห/ครั้ ง จํานวน 77 คน รอยละ 20.53 การเปดรับขาวสารจากสื่ อ
ประชาสัมพันธ สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น มากที่สุดคือ ประกาศขาวตางๆ จากทางเวปไซต/บอรดจํานวน 210 คน รอย
ละ 56.00 และกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงานประปาสาขาประชาชื่น จํานวน 93 คน รอยละ 24.80 และความถี่ในการติดตาม
สื่อประชาสัมพันธ เรื่อง เกี่ยวกับการใชน้ําอยางประหยัด จากปายประกาศ 1-2 สัปดาห/ครั้งจํานวน 205 คน รอยละ 54.67
3-4 สัปดาห/ครั้งจํานวน 98 คน รอยละ 26.13
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สวนที่ 3 ความรู ความเขาใจเรื่องการประหยัดน้ําประปา
ตารางที3่ ตารางแสดงจํานวนและรอยละของระดับความรู
ระดับความรู
ระดับมาก ( 6.67 – 10.0 คะแนน)
ระดับปานกลาง (3.44 – 6.66 คะแนน)
ระดับนอย (0.00 – 3.33 คะแนน)
รวม

จํานวน (คน)
306
69
0
375

รอยละ
81.60
18.40
0
100.0

จากตารางที3่ เมื่อแบงระดับการความรูเปน 3 ระดับพบวาประชาชนสวนใหญมีระดับการความรูในระดับมากมี
จํานวน 306 คนคิดเปนรอยละ 81.60 รองลงมาคือระดับปานกลางจํานวน 69 คนคิดเปนรอยละ18.40
สวนที่ 4 พฤติกรรมการใชน้ําประปา
พฤติกรรมการใชน้ําอยางประหยัด
1. ปดกอกน้ําระหวางถูสบู
2.อาบน้ําจากฝกบัว
3. ใชแกวน้ําหรือขันรองน้ําเวลาแปรงฟน
4. ปดกอกน้ําระหวางแปรงฟน
5.ใชน้ําราดชักโครกแทนการกดน้ํา
6.เลือกสุขภัณฑแบบประหยัดน้ํา
7. ลางผักหรือจานชามในอางหรือภาชนะรองน้ําไมลางจากกอก
โดยตรง
8.รวบรวมจานชามหรือภาชนะตางๆ จนมากพอแลวจึงนํามาลาง
พรอมกัน
9.ทําความสะอาดบานหรือรถโดยการใชผาชุบน้ําจากถังน้ํา ไมใช
สายยางฉีดลางโดยตรง
10.ปดน้ําทันทีเมื่อใชเสร็จ ไมปลอยใหน้ําไหลลน
11. นําน้ําจากการลางผัก ลางจาน หรือน้ําสุดทายในการซักผาไป
รดตนไม
12.แชผาไวกับผงซักฟอกระยะหนึ่งกอนทําการซักผา
13.ไมปลอยใหน้ําไหลลนภาชนะขณะซักผา
14.ใชฝกบัวแทนสายยางในการรดน้ําตนไม
15.ใชไมขนไกปดฝุนออกกอนที่จะนํามาลางรถ
16.ใชสบูเหลวแทนสบูกอนในการลางมือ
17.ดูตัวเลขในมาตรวัดน้ําสม่ําเสมอ
18.ปดกอกน้ําทุกตัวภายในบานเมื่อทานไมอยูบาน
19.ชวยปดกอกน้ําที่น้ําปดไมสนิทในที่สาธารณะ
20.สนใจความรูเกี่ยวกับการประหยัดน้ําประปา
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พฤติกรรมที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติประจํา ปฏิบัติบางครั้ง ไมเคยปฏิบัติ
52.53
32.53
14.94
26.13
56.80
17.07
6.13
53.07
40.80
21.87
41.87
36.26
12.00
46.93
41.07
23.73
42.13
34.14
20.27

46.40

33.33

53.60

31.47

14.93

29.87

49.60

20.53

91.20

7.73

1.07

12.00

73.60

14.40

20.80
29.87
14.93
7.73
26.13
6.13
55.20
42.13
83.20

33.33
58.93
35.20
29.87
46.40
48.53
29.87
41.07
13.07

45.87
11.20
49.87
62.40
27.47
45.34
14.93
16.80
3.73

จากตารางที่ 4 ขอมูลพฤติกรรมการใชน้ําประปาปฏิบัติประจํา พบวา การปดน้ําทันทีเมื่อใชเสร็จ ไมปลอยใหน้ําไหล
ลน จํานวน 342 คนรอยละ 91.20 รองลงมา สนใจความรูเกี่ยวกับการประหยัดน้ําประปาจํานวน 312 คนรอยละ 83.20,
ปดก อกน้ําทุกตัวภายในบานเมื่อทานไม อยู บานจํ านวน 207 คนร อยละ 55.20 ข อมูล พฤติกรรมการใชน้ําประปา ปฏิบั ติ
บางครั้งพบวา น้ําจากการลางผัก ลางจาน หรือน้ําสุดทายในการซักผาไปรดตนไม จํานวน 276 คนรอยละ 73.60 รองลงมา
ไมปลอยใหน้ําไหลลนภาชนะขณะซักผา จํานวน 221 คนรอยละ 58.93, อาบน้ําจากฝกบัว จํานวน 213 คนรอยละ 56.80
ขอมูลพฤติกรรมการใชน้ําประปา ไมเคยปฏิบัติ พบวา ใชไ มขนไกปดฝุ นออกกอนที่ จะนํามาลางรถจํ านวน 234 คนรอยละ
62.40รองลงมา ใชฝกบัวแทนสายยางในการรดน้ําตนไม จํานวน 187 คนร อยละ 49.87, ดูตั วเลขในมาตรวัดน้ําสม่ําเสมอ
จํานวน 170 คนรอยละ 45.34
สวนที่ 5 การวัดระดับการรับรูขาวสารผานสื่อตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา
ตารางที่ 5การเปดรับขาวสารผานสื่อเกี่ยวกับการใชน้ําอยางประหยัด
ประเภทของขาวสาร
มากที่สุด
เวปไซตของสํานักงานประปา
8.53
ขาวโทรทัศน
12.00
หนังสือพิมพ
6.13
Social media เชน เฟสบุค
32.00
โฆษณายอย
15.47
บอรด/โฆษณา ประชาสัมพันธ
6.13
บทความ
10.93

รอยละ ระดับการเปดรับขาวสาร
มาก
ปานกลาง นอย
นอยที่สุด
38.13
26.13
17.33
9.88
18.93
41.33
16.53
11.21
15.20
17.60
46.67
14.40
29.87
16.80
9.33
12.00
10.93
13.07
37.87
22.66
14.67
26.13
39.20
13.87
16.27
22.40
20.53
29.87

จากตารางที่ 5 การวัดระดับการรับรูขาวสารผานสื่อตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปาของ การเปดรับ
ขาวสารผานสื่อเกี่ยวกับการใชน้ําอยางประหยัด ระดับมากที่สุด คือ Social media เชน เฟสบุค จํานวน 120 คน รอยละ
32.00 รองลงมา โฆษณายอยจํานวน 58 คน รอยละ 15.47 ระดับนอยที่สุด คือ บทความ จํานวน 112 คน รอยละ 29.87
ตารางที่ 6 ความสนใจขาวสารผานสื่อประเภทตางๆ ตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา
ประเภทของขาวสาร
ระดับความสนใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
นอยที่สุด
เวปไซตของสํานักงานประปา
12.00 32.80
20.53
19.73
14.94
ขาวโทรทัศน
11.20 19.73
17.33
31.20
20.54
หนังสือพิมพ
6.13
9.07
20.80
37.87
26.13
Social media เชน เฟสบุค
38.67 26.13
12.00
17.33
5.87
โฆษณายอย
10.93 15.73
23.73
30.13
19.47
บอรด/โฆษณา ประชาสัมพันธ 14.40 18.93
14.13
31.73
20.80
บทความ
3.20
18.40
21.07
25.33
32.00
จากตารางที่ 6 การวัดระดับการรับรูขาวสารผานสื่อตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปาของ ความสนใจ
ขาวสารผานสื่ อประเภทตางๆ ตอการใชน้ํ าอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา ระดับ มากที่สุ ด คือ Social media เช น
เฟสบุค จํานวน 145 คน รอยละ 38.67 รองลงมา บอรด/โฆษณา ประชาสัมพันธ จํานวน 54 คน รอยละ 14.40 ระดับนอย
ที่สุด คือ บทความ จํานวน 120 คน รอยละ 32.00
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ตารางที่ 7 ความเขาใจขาวสารผานสื่อประเภทตางๆ ตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา
ประเภทของขาวสาร
ระดับความสนใจ
มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย
นอยที่สุด
เวปไซตของสํานักงานประปา
19.73
31.73
22.13
17.33
9.07
ขาวโทรทัศน
18.93
22.40
27.20
16.27
15.20
หนังสือพิมพ
6.40
14.93
23.20
41.60
13.87
Social media เชน เฟสบุค
27.47
23.73
20.53
12.00
16.27
โฆษณายอย
13.60
18.93
26.13
30.67
10.67
บอรด/โฆษณา ประชาสัมพันธ 12.00
23.20
17.33
33.07
14.40
บทความ
14.67
17.33
22.40
18.13
27.47
จากตารางที่ 7 การวัดระดับการรับรูขาวสารผานสื่อตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปาของ มีความเขาใจ
ขาวสารผานสื่ อประเภทตางๆ ตอการใชน้ํ าอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา ระดับ มากที่สุ ด คือ Social media เช น
เฟสบุค จํานวน 103 คน รอยละ 27.47 รองลงมา เวปไซตของสํานักงานประปาจํานวน 74 คน รอยละ 19.73 ระดับนอยที่สุด
คือ บทความ จํานวน 103 คน รอยละ 27.47
ตารางที่ 8 การรับรูขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธประเภทตางๆ ตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา
การรับรูขาวสารทางสื่อประชาสัมพันธ

มากที่สุด

1.สื่อที่ใชประชาสัมพันธของสํานักงานประปาสาขาประชา
ชื่นมีความสําคัญตอการรับรูขาวสาร
2.ใหความรูทางวิชาการแกบุคลากรและประชาชนทั่วไป
3.ใหรายละเอียดเกี่ยวกับการประหยัดน้ํา
4.ใหรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประหยัดน้ําตาง ๆ
5.ใหรายละเอียดเกี่ยวกับการรณรงคการประหยัดน้ําตาง ๆ
การรับรูโดยรวม

ระดับการรับรู
มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

16.00

45.87

17.07

6.13

14.93

12.80
20.53
23.20
26.40
16.00

20.80
37.87
33.87
35.20
45.87

26.93
17.33
18.93
15.47
17.06

23.73
13.07
14.40
12.53
6.13

15.73
11.20
9.60
10.40
14.93

จากตารางที่ 8 การวัดระดับการรับ รูขาวสารผานสื่อตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใ ชน้ําประปาของ การรับ รู
ข าวสารจากสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ป ระเภทต างๆ ต อ การใช น้ํ าอย างประหยั ด ของผู ใ ช น้ํ าประปาระดั บ มากที่ สุ ด คื อ ให
รายละเอียดเกี่ยวกับการรณรงคการประหยัดน้ําตาง ๆจํานวน 99 คน รอยละ 26.40 รองลงมา ใหรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
ประหยัดน้ําตาง ๆ จํานวน 87 คน รอยละ 23.20 ระดับนอยที่สุด คือ ใหความรูทางวิชาการแกบุคลากรและประชาชนทั่วไป
จํานวน 59 คน รอยละ 15.73โดยในภาพรวมในการรั บรู ขาวสารจากสื่ อประชาสั มพั นธ ประเภทตางๆ ต อการใช น้ําอย าง
ประหยัดของผูใชน้ําประปาอยูในระดับมาก รอยละ 45.87
สวนที่ 6เปรียบเทียบการรับรู ขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใช น้ําประปา สํานักงานประปาสาขาประชาชื่ น
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ตารางที่ 9การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัด
การรับรู
n
S.D
df
Sig.
t-test
Sig.(2-tailed)
X
ชาย
150
8.29
1.63
203
0.55
-2181
0.43
หญิง
225
8.55
1.73
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 9 พบวาประชาชนในเขตพื้นที่ใหบริการของสํานักงานประปาสาขาประชาชื่นในการประหยัดน้ําที่มีเพศ
แตกตางกันมีการรับรูเกี่ยวกับขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดไมแตกตางกัน
ตารางที่ 10 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัด
S.D
F-test
Sig.
การรับรู
n
X
ต่ํากวา 25 ป
46
8.15
1.53689
3.659
0.13*
26-35 ป
110
8.73
1.40415
36-45 ป
168
8.80
1.63069
มากกวา 46 ป ขึ้นไป
51
8.35
1.68813
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 10 พบวาประชาชนในเขตพื้นที่ใหบริการของสํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีอายุแตกตางกันมีการ
รับรูเกี่ยวกับขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดไมแตกตางกัน
ตารางที่ 11 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชีพกับการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัด
การรับรู
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
อื่นๆ ระบุ ไดแก นิสิต นักศึกษา, แมบาน ,
พนักงานทําความสะอาดทนายอิสระพนักงาน
นวดแผนไทยรับจางทั่วไป
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

n
34
145
45
151

x

7.68
9.02
8.67
9.01

S.D
1.60229
1.47870
1.61229
1.30137

F-test
1.608

Sig.
0.124

จากตารางที่ 11 พบวาประชาชนในเขตพื้นที่ใหบริการของสํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีอาชีพแตกตางกันมี
การรับรูเกี่ยวกับขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดไมแตกตางกัน
ตารางที่ 12 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการศึกษากับการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัด
การรับรู
n
S.D
F-test
Sig.
x
ต่ํากวาปริญญาตรี
280
9.23
1.40197
1.740
0.144
ปริญญาตรี
85
8.54
1.47870
สูงกวาปริญญาตรี
12
9.00
.75593
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 12 พบวาประชาชนในเขตพื้นที่ใหบริการของสํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีการศึกษาแตกตางกัน
มีการรับรูเกี่ยวกับขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดไมแตกตางกัน
ตารางที่ 13 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรายไดกับการรับรูเกี่ยวกับขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัด
S.D
F-test
Sig.
การรับรู
n
x
ต่ํากวา 10,000 บาท
36
7.92
1.81714
0.818
0.332
10,001-20,000 บาท
140
8.93
1.33675
20,001-30,000 บาท
101
8.56
1.67504
มากกวา 30,000 บาท
98
8.30
1.50699
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 13 พบวาประชาชนในเขตพื้นที่ใหบริการของสํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีรายไดแตกตางกันมี
การรับรูเกี่ยวกับขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดไมแตกตางกัน
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษา การรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปาสํานักงานประปาสาขาประชาชื่นสามารถ
สรุปได ดังนี้กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60 อายุ 36-45 ป รอยละ 44.8 อาชีพสวนใหญเปน แมบาน พนักงาน
ทําความสะอาด ทนายอิสระ พนักงานนวดแผนไทย รับจางทั่วไป รอยละ 40.26 ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ
74.66 มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาทรอยละ 37.33 ความถี่ในการติดตามสื่อประชาสัมพันธของขาวสารตอการใชน้ํา
อยางประหยัด 1-2 สัปดาห/ครั้งรอยละ 45.60 ในการติดตามขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัด คือ โทรทัศน รอยละ 47.20
ความถี่ในการติดตามขาวสารจากสํานักงานประปาสาขาประชาชื่น 3-4 สัปดาห/ครั้งรอยละ 50.40 การรับรูขาวสารผานสื่อ
ตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา ไดแก การเปดรับขาวสารผานสื่อเกี่ยวกับการใชน้ําอยางประหยัด ความสนใจ
ขาวสารผานสื่อประเภทตางๆตอการใชน้ําอยางประหยัด และความเข าใจขาวสารผานสื่ อประเภทตางๆ ตอการใชน้ําอยา ง
ประหยัด อยูในระดับมากที่สุด คือ Social media เชน เฟสบุค สวนการรับรูขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธประเภทตางๆ ตอ
การใชน้ําอยางประหยัด อยูในระดับมากที่สุด คือ ใหรายละเอียดเกี่ยวกับการรณรงคการประหยัดน้ําตางๆ การเปรียบเทียบ
การรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
พบวา ประชาชนในเขตพื้นที่ใหบริการของสํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได และ
ศาสนาแตกตางกันมีการรับรูเกีย่ วกับขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปาไมแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการรับรูขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัดของผูใชน้ําประปา สํานักงานประปาสาขา
ประชาชื่น แสดงใหเห็นวา (1) ความถี่ใ นการติดตามสื่ อประชาสัมพั นธของขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัด (2) ติดตาม
ขาวสารตอการใชน้ําอยางประหยัด (3) ความถี่ในการติดตามขาวสารจากสํานักงานประปาสาขาประชาชื่น (4)เปดรับขาวสาร
จากสื่อประชาสัมพันธ สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ในเรื่องใดมากที่สุด (5) ความถี่ในการติดตามสื่อประชาสัมพันธ เรื่อง
เกี่ยวกับการใชน้ําอยางประหยัด (พัชนีเชยจรรยา และคณะ, 2541) ยังพบขอสรุปวา ผูรับสารจะเลือกสารที่สอดคลองกับ
แนวความคิดของตนเอง โดยเลือกเปดรับสารจากสื่อใดสื่อหนึ่งจากสื่อที่มีหลายประเภทและปฏิเสธเนื้อหาของสารที่ขัดแยงตอ
กรอบประสบการณของตนเองนอกจากนี้แนวคิดการรับรูและการเลือกรับรู พัชนี เชยจรรยา และคณะที่กลาวไววามนุษยไม
สามารถใหความสนใจกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวไดหมดแตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนเทานั้น แตละคนมีความสนใจและรับรูสิ่งตางๆ
รอบตัวต างกันและยังมี ความเกี่ยวของกับ แนวคิดเกี่ ยวกับสื่ อและประสิทธิผ ลของการสื่อสารที่วาสื่ อในงานประชาสัมพันธ
ขึ้นอยูกับปจจัยและองคประกอบตางๆ ที่สําคัญหลายประการดวยกัน ผูสงสารจะตองมีความรู มีความเขาใจในคุณสมบัติหรือ
ธรรมชาติของสื่อในแตละประเภท รวมทั้งตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบและระมัดระวังวาจะใชสื่อประเภทใดในการสื่อสาร
และเพื่อวัตถุประสงคอะไรโดยจะตองมีการคิดหาวิธีการใชสื่อ มีการวางแผนสื่อ มีการทดสอบสื่อ ตลอดจนการประเมินผลสื่อ
ในการปฏิบั ติการทางด านการสื่ อสารทุกขั้ นตอน เพื่อให ประสิ ทธิ ผลของสื่ อประชาสั มพั นธ เกิ ดขึ้ นไดอยางถู กต อง ชั ดเจน
สอดคลองกับงานวิจัยของ พรศิริ สุขสวัสดิ์ (2553) ศึกษาเรื่อง สื่อประชาสัมพันธภายในที่มีผลตอการรับรูขาวสารของบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา เมื่อเกิดปญหา หรือขอสงสัยในขาวประชาสัมพันธ บุคลากรมีการติดตองานประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นควรพัฒนา ปรับปรุง และรักษาระดับการรับรูใน
ภาพรวมใหดียิ่งขึ้นควรกระตุนใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของขาวสารประเภทการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํ างาน
โดยจัดขาวประเภทนี้เขาในวาระการประชุมทุกครั้ง รวมถึง พัฒนารูปแบบการนําเสนอขาวสารรูปแบบขอมูลใหดูเหมาะสม
พรอมเพิ่มสีสันเพื่อดึงดูดความสนใจในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการขยายกลุมเปาหมายในการศึกษาใหครอบคลุม ทุกในเขต
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด เพื่อใหทราบถึงระดับการรับรูขาวสารที่อยูในภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งคาดวาจะมีขอมูลที่สงผล
ตอการพัฒนาการรับรูขาวสารภายในองคการไดมากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาเครื่องเสียงระบบ PAaudioดวยการผสมผสาน Mosfet &Bipolar
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บทคัดยอ

ในปจจุบันวงการเครื่องเสียงกลางแจง (Professional Sound PA ) ของเมืองไทยยังประสบปญหาดาน
คุณภาพของเสียง โดยอางอิงจากการสํารวจของผูประกอบกิจการงานบริการดานระบบเสียงรวมถึงปญหาดานตนทุน
เครื่องเสียงของผูประกอบการที่ยังคงมีราคาสูง จากการศึกษาสภาพปญหาดังกลาวพบสาเหตุ คือ มีการแยกประเภท
ของการใชงานภายใน ( Indoor ) หรือเรียกวา ไบโพลาร( Bipolar ) เชนสถานบันเทิง ,รานอาหาร,ภัตตาคาร และ
มหกรรมดนตรี(คอนเสิรต) เปนตน สวนงานกลางแจงหรืองานภายนอกสถานที่ ( Out Door ) ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะวา
มอตเฟส (metal –oxide – semiconductor field –effect transistor ; MOSFET เชนภาพยนตกลางแปลง,งาน
พีธีการกลางแจง และ งานดนตรีกลางแจง ไปจนถึงงานคอนเสิรตขนาดใหญ เปนตนซึ่งทั้ง 2 ประเภทจะมีสักษณะที่
แตกตางกันอยางสิ้นเชิง สงผลใหดานการลงทุนที่จะตองแบงประเภทตามลักษณะการใชงานเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
ดังนั้น ทางผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของสภาพปญหาขางตน และ มองเห็นดอกาสในการัฒนาเครื่องเสียง
ระบบ PA Audio โดยนําระบบไบโพลารและมอสเฟส ทั้ง 2ประเภทมาพัฒนาระบบเสียงตนแบบใหมใหสามารถ
นําไปใชไดอยางครอบคลุมทุกลักษณะงานไดอยางมีประสิทธิภาพทางดานเสียงสูงสุด ซึ่งการนพัฒนาผลิตภัณฑดั ง
กลางยังมุงเนนในเรื่องเศรษฐศาสตรการลงทุนที่สามารถชวยลดคาใชจายในการผลิตเครื่องเสียงใหต่ําลงไดอัตรารอย
ละ 40 -60 %
คําสําคัญ: เครื่องเสียง, ระบบPA AUDIO, มอสเฟต, ไบโพลาร, คุณภาพเสียง
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The development of audio system with a combination of
PA audio MOSFET& Bipolar Case study of YP SONND 1976
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Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology PhraNakhon
1381 First inhabitants Road Bang Sue, Bangkok 10800
email: Yutthana_9601@hotmail.com.

Abstract
At present, the open air stereo (Professional Sound PA) of Thailand has faced problems of sound
quality. Based on the survey of professional services, including the cost of sound machine and sound of
entrepreneurs, the costs are still high. The study of such problems found the cause is a split type internal
use (Indoor) called bipolar disorder (Bipolar) such as entertainment, restaurant, and concerts (Concert),
etc. for outdoor or work outside venues (Out Door) is called the Mot phase (metal - - - oxide
semiconductor field effect transistor; MOSFET like his movie, the ceremony, outdoor and outdoor music
festival. Work to large-scale concerts, etc., which are both types, are short with 2 characteristics,
completely different. The investment will be divided into categories based on usage to achieve optimal
results.
Therefore, the researcher is fully aware of the importance of the problem above, and see the
opportunity in the development of the audio system PA Audio by the bipolar and MOS phase. The 2
types are to be developed into a sound new model that can be used to cover every aspect effectively,
such as the noise peak. This product development had also focused on investment economics, which
can help lower costs in manufacturing audio down to 40 - 60%.
Key words: Audio equipment, PA systems AUDIO, MOSFET, Bipolar, sound quality

1556

บทนํา
ในปจจุบันวงการเครื่องเสียง P.A ของเมืองไทยดานคุณภาพและตนทุนเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องเสียงของชั้นนํา
ที่มาจากตางประเทศ ยังคงมีความแตกตางอยูมากทั้ง 2ทาง ซึ่งในการวิจัยครั้งนีทางผูวิจัยขอจับประเด็นมาที่วงการเครื่องเสียง
ในเมืองไทยเนื่องจากในปจจุบันในการใชเครื่องเสียง PA นั้นยังคงมีการจําแนกแบงออกเปน 2 ประเภทหลักคือ 1.เครื่องเสียง
Indoor(Bipolar)2.เครื่องเสียง Outdoor( MOSFET)ซึ่งสาเหตุที่ตองแยกกันเนื่องจากปจจัยหลายดานไมวาจะเปนเรื่องของ
ดานพื้นที่ , ของเขตของงานที่ใช , สิ่งแวดลอม พรอมกับสิ่งที่ตองตามมาโดยปริยายคือดานในการลงทุนของผูประกอบการ
เพราะเครื่องเสียงของแตละประเภทมีตนทุนที่ตองลงทุนที่ตางกัน เชน เครื่องเสียงที่ใชกับ out door คือพื้นที่โลงแจงตองยอม
มีคุณภาพรวมถึงราคาที่แพงกวาเครื่องเสียง In door เชน รานอาหาร หรือ ตามสถานที่บันเทิงอีกหลายแหงอีกทั้งยังประสบ
ปญหาด านของคุ ณภาพเสีย งที่ ไม เสถีย รที่ ตามมาเพราะการใชง านที่ผิ ดประเภทจึ งทําให ความเสถีย รของเสีย งไมค งที่ และ
คุณภาพทั่วไปภาพในอุปกรณเครื่องเสียงเชน ความรอน , ความเหมาะสมกับพื้นที่
ดัง นั้ นทางผูวิจัย จึ ง เล็ งเห็ นความสํ าคั ญ ในป ญหาดั ง กล างจึ ง ได นําขอข อดั ง กล าวมาวิ จัย และ พั ฒ นาเพื่ อให เ กิ ด
นวัตกรรมใหมที่สามารถมารถใชงานไดทั้ง 2 รูปแบบไดอยางลงตัวพรอมกับสามารถลดตนทุนกับผูที่ประกอบการดานเครื่อง
เสียงไดเปนอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรม
1. มอสเฟตกําลัง (Power MOSFET) (Keith, 1984) มอสเฟตเปนอุปกรณที่ควบคุมดวยแรงดันและตองการกระแส
อินพุตที่มีคาต่ํามีความสามารถเปนสวิตชที่มีความเร็วสูงและเวลาการสวิตชต่ําอยูในระดับนาโนวินาทีทําใหถูกนํามาใชงานดาน
อิเล็กทรอนิกสกําลังมากขึ้นและมีแนวโนมที่จะเขามาแทนทรานซิสเตอรดวยความแตกตางทางฟสิกสและโครงสรางทําใหมอส
เฟตไมมีปญหาในเรื่องของปรากฎการพังทลาย แบบที่สอง (Secondary breakdown) เหมือนทรานซิสเตอรแตอยางไรก็ตาม
มอสเฟตยังมีจุดออนในเรื่องที่เกี่ยวกับไฟฟาสถิตยการเก็บรักษาและมอสเฟตกําลังที่มีขายในทองตลาดยังมีอัตราทนกําลัง
ที่ต่ําอยูเมื่อเทียบกับอุปกรณสวิตชประเภทอื่นๆแตมีแนวโนมที่จะไดรับการพัฒนาขึ้น
2. ขบวนการการพัฒนาเครื่องเสียงกลางแจงโดยใชเทคโนโลยีของทีม่ ีอยูในปจจุบันเพื่อใหเกิดความสมบูรณในการใช
งานทั้งนี้อางอิงถึงสถานที่ใชงานดวยและเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงไดมีโครงการวิจัยนี้ขึ้นมา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ และ พัฒนาผลิตภัณฑ PA AUDIO(เครื่องเสียงกลางแจง)ใหมดวยวิธีการรวมวงจร ระหวาง
Mosfet & Bipolar
2. เพื่อเปนการพัฒนาเครื่องเสียงใหมีศักยภาพมากขึ้นและสามารถใชกับทุกสถานการไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเปนการสรางและออกแบบผลิตใหมเพื่อพัฒนา PA AUDIO เพื่อใหมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเครื่องเสียงชั้นนําทั่วไป
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วิธีการดําเนินการวิจัย
ศึกษา ทบทวนและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ Mosfet & Bipolar
(เครื่องเสียงกลางแจงทั้ง 2ระบบ)
ออกแบบการผสมผสานระหวาง Mosfet& Bipolar ดวยวิธีการ
นําภาค Input by Mosfetโดยใชแผงวงจรของ Mosfet(ในการ
รับเขาของสัญญาณ) และ output by Bipolar ( เปนสัญญา
นออกสูลําโพง) นําวงจรมาทั้ง2 มาเชื่อมตอกัน
ทดสอบเสียงที่เกิดขึ้นจากการผสมผสาน Mosfet & Bipolar
โดยการเปดซาวคและเก็บสถิติการใชงานจํานวนชั่วโมง
และประสิทธิภาพของเสียงโดยกําหนดเสียงที่ 120 dB โดยใช
เครื่องมือที่เรียกวาสโคปจับคุณภาพของเสียง
วิเคราะหหาจุดคุมทุนในการใชเครื่องเสียงที่มีการผสมผสาน
ระหวาง Mosfet & Bipolar ดานการลงทุน
วิธีการวิเคราะหวิจัยโดยการทดลองใชงานจริงและใชเครื่องมือ
ทดสอบ (Scope test )
สรุปผลการวิจัย
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รูปวงจรผสมระหวาง Bipro & Mosfet
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ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวา
1.การนําวงจรทั้งสองระบบมอสเฟสและไบรโพลาเขามาผสมกันทําใหเสียงมีมิติของเสียงที่ดีขึ้นลดความกระดางมีความ
นุมของเสียงและความชัดเจนมากขึ้นไมคลุมเครือพรอมกับใหเสียงไดไกลโดยการใชสโครปในการวัด รายละเอียดการติดตั้งดัง
ภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 3 และผลการวิเคราะหดังตารางที่ 1

ภาพที่ 1 การทดสอบเครื่องเสียงที่รวมแผงวงจรMosfet& Bipolar

MOSFET

MOSFET

BIPORA

ภาพที่ 2 ภาพการใชงานจริงที่มีทั่วไป
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BIPORA

ภาพที่ 3 ภาพการผสมผสานของทั้งสองแบบที่มา
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหเสียงและขนาดความไกลของเสียที่เปดระดับเสียง 120 dB (A)

Mosfet

เสียงแข็งกระดางซาวรุนแรงขาดมิติ

กอนการปรับปรุง
80 เมตร

Bipolar

เสียงนุมไมพุงไกลมีมิติ

กอนการปรับปรุง
ขนาดความไกลของเสียงโดยเปดขนาด DB 120 DB
60 เมตร
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Mosfet & Bipolar

เสี ย งมี มิ ติ พุ ง ไกลพร อ มกั บ เสี ย งที่
ชัด เจนนุ ม นวล(ไดร ายละเอี ยดของ
เสี ย งที่ ค รบเช น เสี ย งกลอง,เสี ย ง
กีตาร,เสียงพูด ,เสียงเครื่องดนตรีทุก
ชิ้น)
หลังการทดสอบ
100 เมตร

ขนาดความยาวเสียงที่มีมิติเสี่ยงนุม(แลมบดา)

No
เสียงทุม

Mosfet

Bipolar

Mosfet & Bipolar

เสียงกลาง

120

110

100

เสียงแหลม

100

80

80

150

130

ขนาดความไกลของเสียงโดยเปดขนาด DB 120 DB
80 เมตร
60 เมตร

120

100 เมตร

หมายเหตุ เสียงนุมมีมิติคือเสียงมีทีมีความชัดของเสียงทุกแขนงยกตัวอยางการชมคอนเสริตเสียงของเครื่องดนตรีทุกชิ้นจะตองไดยินครบและไมมี
ความเลื่อมล่ํากันฟงแลวไดอรรถหรือเสียงภาพยนตรคือเสียงทีค่ รบทุกเสียงเชนเสียงยิงปนเสียงเครื่องบินเสียงลูกปนหลนกระทบพื้นเปนตน
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2. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพดานความรอนของเครื่องเมื่อใชเปนเวลาติดตอกันนาน 6 ชั่วโมง รายละเอียดการวัดดังภาพที่
2 และเมื่อพิจารณาความรอนพบวา การผสมผสานระหวาง Mosfet& Bipolarดีกวา รายละเอียดดังตารางที่ 2

ภาพที่ 2 การวัดความรอน

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคาความรอนของเครื่องเสียง MOsfestBipolar และ Mosfet& Bipolarโดยใชงานติดตอเปน

เวลา 6 ชั่วโมง

Mosfet

Bipolar

Mosfet& Bipolar

มีความรอนมากไมสามารถแตะไดดวยมือเปลา70
องศา

มีความรอนไมสามารถแตะไดดวยมือ
เปลา50 องศา

มีความรอนนอยสามารถแตะได
ดวยมือเปลา 45 องศา

กินไฟมากวัดไดจากกระแสเครื่องผลิตกระแสไฟ
ขนาด 300 Amวัดได 80 Am

กินไฟมากวัดไดจากกระแสเครื่องผลิต กินไฟมากวัดไดจากกระแสเครื่อง
กระแสไฟขนาด300 Amวัดได 80 Am ผลิตกระแสไดขนาด300 Amวัด
ได 60Am

3. ผลการวิเคราะหการสรางรายไดใหกับผูบริโภคทั่วไป (จุดคุมทุน)รายละเอียดดังตารางที่ 3

ลําดับ

กลางแหลม
เบส

แบบ Mosfet
(บาท)
20,000
25,000

แบบ Bipolar
(บาท)
19,000
24,000

แบบ Mosfet& Bipolar
(บาท)
21,000
26,000

อางอิงโดยขนาดเครื่องเสียงชุดกลางคือ
เสียงเบสขางละ 6 ดอก ใช Power AM ขนาด 2000 W = 1 Pcs
.ใช 2 ขาง
= 2 Pcs
เสียงกลางแหลมขางละ 6 ดอกใช Power AM ขนาด 1000 W = 1 Pcs
.ใช 2 ขาง
= 2 Pcs

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการสรางรายไดใหกับผูบริโภคทั่วไป (จุดคุมทุน) ซึ่งมีการอางอิงโดยขนาดเครื่องเสียง
ชุดกลาง กลาวคือ
- เสียงเบสขางละ 6 ดอก ใช Power AM ขนาด 2000 Watt จํานวน 1 ชุด 2 ขางซายขวา
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- เสียงกลางแหลมขางละ 6 ดอกใช Power AM ขนาด 1000 Watt จํานวน 1 ชุด 2 ขางซายขวา
และจากการเก็บ รวบรวมขอมูลเครื่องรายได จาการใหบ ริการเสีย ง PA ก อนการพัฒนาระบบ แบ งตามงานบริการ
ประเภทที่แตกตางกัน ในระยะเวลา 9 เดือนสามารถแสดงขอมูลไดดังตารางที่ 4
โดยวิธีเปรียบเทียบดังตารางคือ

ลําดับ

4.ตารางแสดงขอมูลรายรับจากการใหบริการเครื่องเสียงในระยะเวลา 9 เดือน กอนการพัฒนาเครื่องเสียง PA

ประเภทการใหบริการ

1

เครื่องเสียงตามงานบาน

จํานวน
ครั้ง
(บาท)
30

2
3
4

เครื่องเสียงคอนเสิรตกลางแจง
เครื่องเสียงภาพยนตรกลางแจง
เครื่องเสียงคอนเสิรตในสถานบันเทิง

16
13
8

รายได/ครั้ง
(บาท)

รายไดทั้งหมด
(บาท)

4,000

120,000

16,000
8,000
18,000

256,000
104,000
144,000

ซึ่งจากรายรับทั้งหมดที่กลาวมายังคงเปนเครื่องเสียงที่มีการใชแบบเดิมอยูจึงมีผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบการงาน
ดานบริการอยูดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนมาใชแบบใหมสามารถทําใหลดคาใชจายไดโดยประมาณที่ 50 – 60 %จึงเปนผลดีที่
เพราะเครื่องเสียงรูปแบบใหมสามารถใชไดทั้งสองรูปแบบดั้งที่ไดกลาวขางตน ซึ่งคํานวนโดยการนําเอาจํานวนครั้งที่ออกงาน
มา x2 เนื่องจากเครื่องเสียงรุนใหมสามารถใชงานไดIn door &out door

ลําดับ

5.ตารางแสดงขอมูลรายรับจากการใหบริการเครื่องเสียงในระยะเวลา 9 เดือน หลังการพัฒนาเครื่องเสียง PA

ประเภทการใหบริการ

1

เครื่องเสียงตามงานบาน

จํานวน
ครั้ง
(บาท)
60

2
3
4

เครื่องเสียงคอนเสิรตกลางแจง
เครื่องเสียงภาพยนตรกลางแจง
เครื่องเสียงคอนเสิรตในสถานบันเทิง

32
26
16

รายได/ครั้ง
(บาท)

รายไดทั้งหมด
(บาท)

4,000

240,000

16,000
8,000
18,000

512,000
208,000
288,000

เมื่ อพิ จารณารายรายได จากผูป ระกอบการใช เ ครื่ องเสีย งทุ กระดับ โดยอางอิ้ง ตามรายรับ รายปตั่ งแต ออกพรรษาไปจนถึ ง
เขาพรรษารายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6ตารางรายไดจากผู ประกอบการใชเครื่องเสียงทุกระดับโดยอางอิ้งตามรายรับรายป ในชวงเทศกาลและประเพณี
สําคัญ (พฤศจิกายน ถึง เดือน กรกฎาคม)
ลําดับที่
ประเภทงานใหบริการเครื่องเสียง
รายรับประจําเดือน(บาท)
หมายเหตุ
1
เครื่องเสียงตามงานบาน
13,333
อางอิงจากธุกิจที่บาน
2
เครื่องเสียงคอนเสิรตกลางแจง
27,777
อางอิงจากธุกิจที่บาน
3
เครื่องเสียงภาพยนตกลางแปลง
11,111
อางอิงจากธุกิจที่บาน
4
เครีองเสียงคอนเสิรตสถานบันเทิง
16,666
อางอิงจากธุกิจที่บาน
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ตารางเปรียบเทียบคุณภาพ
ลําดับ

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง เ ค รื่ อ ง
Prowers AM (%)
คาการใชกระแสไฟ (AM)
ระยะความไกลของเสียงโดยเปด
ดั้งที่ 120 dB ( M)
คาความรอนโดยการเปดใชงาน
ติดตอกันเปนเวลา (๐C)

Mosfet

Bipolar

Mosfet& Bipolar

80
80

70
60

85
100

50

70

45

70

80

95

ตารางเปรียบเทียบประสิทธภาพ
120
100
80
60
40
20

Mosfet

0

Bipolar
Mosfet & Bipolar
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สรุปและอภิปรายผล
- จากที่ไ ดทดลองมาทั้งหมดทําใหพบว าในการพัฒ นาระบบเครื่องเสียง PA AUDIO แบบใหม ดวยการผสมผสาน
ระหวาง Mosfet & Bipolar ทําใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถนําไปใชไดทั้งงาน Indoor & Out door
- สามารถลดตนทุนในการในไปใชงานซึ่งเดิมตองซื้อแบบแยกชนิดที่เหมาะกับการใชงาน แตเมื่อมีการพัฒนาแบบใหม
ขึ้นมาทําใหสามารถใชงานไดทั้ง 2 ระบบจึงทําใหลดตนทุนในการซื้อแบบเกา
ขอเสนอแนะ
1.สามารถนําไปขยายผลในการใชกับเครื่องเสียง Home Theaterได
2.สามารถเพิ่มรายไดใหกับผูประกอบการที่งานดานเครื่องเสียงทั่วไปไดอยางลงตัว
3.เปนผลิตภัณใหมที่นําไปใชงานไดสะดวกและรวดเร็วตอการติดตั้งและประหยัดเนื่อที่
เอกสารอางอิง
The retina of the eel. vessels injected with indian ink. From The System of Ophthalmology, Vol.I by S.
Duke-Elder. 1958. p. 301. Fig. 335.
Op Amp Applications Handbook, 2005, Pages 567-586 Walt Jung, , Walt Kester,
Op Amp Applications Handbook, 2005, Pages 51-88Walt Kester, , Walt Jung, , James Bryant,
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คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
วฤทธิชัย หงษเถื่อน1, นิพนธ ศศิธรเสาวภา2 และวรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแกว3
1

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
2
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3
วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
email: mohun15@gmail.com, email: nipon.sa@ssru.ac.th, email: wanwimon.me@ssru.ac.th

บทคัดยอ
การสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกองคการ รวมถึงการประปานครหลวงซึ่งเปนองค
การรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการจัดหาแหลงน้ําดิบเพื่อใชในการประปา ผลิต
จัดสง และจําหนายน้ําประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งมีพนักงานในองคการเปนจํานวนมากที่
จะขั บเคลื่อนองค การไปสู เปาหมายและประสบความสํ าเร็ จ ดั งนั้นการศึกษา คุ ณภาพชี วิตในการทํางานของพนักงานการ
ประปานครหลวงในครั้งนี้จะเปนขอมูลในการนําเสนอผูบริหารเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการ
ประปานครหลวง ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งหาก
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี รวมถึงบรรยากาศองคการเอื้อตอการใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เกิด
ความกระตือรือรน และมุงที่จะทํางานใหเกิดประสิทธิผลและบรรลุเปาหมายของการประปานครหลวงตอไป ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ และศึกษาความแตกตาง
ของพนักงาน ต อคุณภาพชีวิตในการทํางาน จํ าแนกตามปจจัย สวนบุค คล กลุม ตัวอยาง จํานวน 324 คน เก็บขอมู ลโดยใช
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหเพื่ อเปรียบเทียบคุณภาพการ
ใหบริการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กรณีที่ตัวแปรกลุมยอย 2 กลุม ใชสถิติ t-test และกรณีที่ตัวแปรมากกวา 2 กลุม ใช
สถิติวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญเพศหญิงรอยละ 63.3 อายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 36.1 มีสถานภาพโสด รอยละ 63.6 ระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 58.0 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป รอยละ 35.5 ประเภทบุคลากรเปนพนักงานของการ
ประปานครหลวง รอยละ 87.0 และเปนลูกจาง รอยละ 13 และมีตอเดือนระหวาง 20,000 – 30,000 บาท รอยละ 43.2
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง โดยรวม พบวา พนักงานการประปานครหลวงมีคุณภาพชีวิตใน
การทํ างานโดยรวมอยูในระดั บมาก เมื่ อพิจารณาเปนรายด าน พบวา ดานสภาพการทํางานที่ป ลอดภัย ด านโอกาสพัฒ นา
ศักยภาพและความสามารถ ดานความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม หรือสัมพันธภาพใน
องคการ ดานธรรมนูญในองคก าร ดานการเกี่ยวของสัมพันธ กับสังคมและความภูมิใจในองค ก าร อยูในระดับมาก สวนดาน
คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ และดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง การ
เปรี ยบเทียบความแตกต างระหวางปจจัยส วนบุ คคลของพนั กงาน กับคุ ณภาพชี วิตในการทํ างาน พบว า พนักงานที่มี เพศ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได มีคุ ณภาพชี วิต ในการทํางานโดยภาพรวมไมแ ตกต างกัน สวนพนั กงานที่ มี อายุ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประเภทบุคลากรแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการ ประปานครหลวง สํานักงานใหญ พบวา
มีประเด็นที่ผูบริหารจะตองพิจารณา และดําเนินการบริหารจัดการใหมีคุณภาพใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจะเปนผลทําใหระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานเพิ่มขึ้น เชน ดานคาตอบแทนที่เปน
ธรรมและเพียงพอ จากผลการศึกษาอยูในความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ควรมีการทบทวนกฎระเบียบขอบังคับ โดย
ปรับปรุงเงินเดือน คาตอบแทนตางๆ ใหเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาตัว
แปรดานความผูกพันตอองคการรวมกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตในการทํางาน, พนักงานการประปานครหลวง
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The Quality of Work Life in Metropolitan Water works Authority Staff
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Abstract
The objective of this research was to investigate the quality of work of the 324 workers in MWA:
Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) related to each worker’s personal factors. Data was
collected and analyzed by using analytical questionnaires, statistics, percentage, mean and standard
deviation. For the case of 2 groups of variants, data were gained by using t-test statistics. For the case with
more than 2 groups of variants, data were gained by using One-way ANOVA at the significant level of .05.
The results showed that 63.3% of the sample workers were female. 36.1% were at the age of 31-40 years
old. 63.6% were single. Educational level: 58.0% graduated bachelor’s degree. 35.5% have lessthan5years
of work experience. The type of workers: 87.0% were official workers and 13% were employees. 43.2%
had a salary of 20,000 – 30,000 baht per month.
The overall level of the quality of work of the workers was at the high level, considered from
each personal factor: the security of working condition, the chances to improve ability and potential,
sustainability and success, social integration or relationship within the organization, corporate charter and
social relation and pride were at the high level. However, the sufficiency of wage and life balance were at
a moderate level.
The comparison of workers’ personal factors and the quality of work shows that the workers with
different gender, marriage status, educational level and salary had the same level of the quality of work.
However, workers with different work experience and position had different level of the quality of work.
Key Words: Quality of Work Life, Metropolitan Water Authority Staff
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บทนํา
ทรัพ ยากรบุค คลถื อเป นทรั พยากรที่ สําคั ญตอองค การ บุค คลคื อผูจุดประกายความคิ ด สรรค สราง สิ่ งตาง ๆ ให
เกิดขึ้นในองคการ ไมวาจะเปนการออกแบบผลผลิตสินคาและบริการ การควบคุมคุณภาพ การวางแผนการตลาด การกําหนด
ทรัพยากรเงิน การวางแผนกลยุทธทั้งหมด รวมถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรดวย ทรัพยากรบุคคลจึงเปนหัวใจ
สําคัญทีส่ ุดในองคการ (Gordon and John, 1991 : 2) การพัฒนาองคกรนั้นจะเนนการนําศักยภาพของกลุมหรือทีมงานให
เกิดความคิดริเริ่มใหม ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงองคการใหทันสมัยกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จึงไดมีการนําการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management) มาใชเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผ ลมากขึ้น ปจจุบันไดมีการ
เปลี่ยนแปลงการบริหาร แบบดั้งเดิมซึ่งมุงเนนกฎเกณฑ ขอกําหนด มุงความสําคัญของงาน อํานาจการตัดสินใจอยูที่บังคับ
บัญชา เปนลักษณะรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง ไมมีความยืดหยุน แตการบริหารแนวใหม เปนลักษณะมีการเปลี่ย นแปลงอยู
ตลอดเวลา ใหความสําคัญ ตอทีมงาน ขอกําหนด และรายละเอียดของงาน มุงความสําคัญที่ทักษะ อํ านาจการตัดสิ นใจให
ความสําคัญกับทีมงาน และการมีสวนรวม มีรูปแบบกระจายอํานาจ การบริหารจัดการแนวใหม มีลักษณะแนวความคิดระบบ
เปดใหความสําคัญตอผลการปฏิบัติงาน เนนการปฏิบัติจริง ตอบสนองระหวางองคความรูกับแนวทางการบริหารเพื่อสนอง
ความต องการของสาธารณะชน เป นรากฐานแนวความคิ ด และสอดคล องตามหลั กธรรมาภิ บ าล ซึ่ ง องค ก ารจะประสบ
ความสําเร็จหรือไมนั้นทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งสําคัญที่จะใหองคการอยูรอด การดํารงรักษาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคาอยูเสมอ
โดยคํานึงถึงสุขภาพอนามัยของคนในสังคม สวนรวมในประเทศที่มีการพัฒนาดานธุรกิจและอุตสาหกรรมอยางกาวหนารวดเร็ว
ตางใหความสนใจตอผูปฏิบัติงาน อันเปนทรัพยากรสําคัญในองคการธุรกิจเปนอยางมาก โดยมองวาการที่ บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานที่ดี จึงทําใหเกิดความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ มี ความพอใจในการทํางานและสถานที่ทํางานเปนการลด
ปญหาการขาดงาน การลาออก และปญหาอื่น ๆ ซึ่งเปนผลดีตอองคการและลูกจาง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเปน
เครื่องบง ชี้วาองคก ารนั้ นๆ มีการบริห ารงานที่ดี มี ประสิ ท ธิภ าพอั นก อให เกิ ดความอยู ร อด และมี ความเจริ ญ กาวหน าของ
องคการ
การสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกองคกร รวมถึงการประปานครหลวง ซึ่งเปนองคการ
รัฐวิสาหกิจภายใตการกํากั บดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการจัด หาแหลงน้ําดิ บเพื่อใชในการประปา ผลิ ต
จัดสง และจําหนายน้ําประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งมีพนักงานในองคการเปนจํานวนมากที่
จะขั บเคลื่อนองค การไปสู เปาหมายและประสบความสํ าเร็ จ ดั งนั้นการศึกษา คุ ณภาพชี วิตในการทํางานของพนักงานการ
ประปานครหลวงในครั้งนี้จะเปนขอมูลในการนําเสนอผูบริหารเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการ
ประปานครหลวง ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่ง หาก
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี รวมถึงบรรยากาศองคการเอื้อตอการใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เกิด
ความกระตือรือรน และมุงที่จะทํางานใหเกิดประสิทธิผลและบรรลุเปาหมายของการประปานครหลวงตอไป
คุณภาพชีวิตการทํางานจะเปนตัวบงชี้ใหเห็นวาคุณภาพชีวิตการทํางานเปนองคประกอบสําคัญที่จะแสดงใหเห็นถึง
ความรู สึกของพนักงานในความพอใจ ความตองการปฏิบัติงานของตน เปนผลสะทอนใหเห็นวาแนวทางบริหารและนโยบาย
ขององคการนั้น มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด จะเปนเสมือนโซคลองใจพนักงานใหปฏิบัติและสนองตอบความตองการที่
องคการมุงหวังใหเปนตามเปาหมายหรือไม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของ Walton (1973: 11-12) ซึ่งไดกําหนดเกณฑคุณภาพชีวิตการทํางานไว 8 ประการ ดังนี้
1. คาตอบแทนที่ ยุติธรรมและเพียงพอ(Adequate and Fair Compensation) คาจางที่ไดรั บเพียงพอที่ จะ
ดํารงชีวิตตามมาตนฐานของสังคมทั่วไปหรือไม โดยคาจางที่ไดรับยุติธรรมหรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับตําแหนงของตนและ
ตําแหนงอื่น ๆ ที่มีลักษณะงานที่คลายคลึงกัน
2. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ(Safe and Healthy working Conditions) ผูปฏิบัติงานไมควรอยู
ในสภาพแวดลอมทางดานรางกาย และทางดานสิ่ งแวดล อมของการทํางานซึ่ งจะกอใหเ กิดสุ ขภาพที่ ไมดี และควรกํา หนด
มาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ที่ชวยในการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสียง กลิ่น และการรบกวนทาง
สายตา
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities) ควรใหโอกาสแกผูปฏิบัติงานไดใช
ฝมือ พัฒนาทักษะและความรูของตนเอง ซึ่งจะสงผลใหผู ปฏิบัติงานไดมีความรูสึกวาตนเองมีคาและมีความรูสึกทาทายจาก
การทํางานของตนเอง

1569

4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (Growth and Security) ควรใหความสนใจตอปจจัยดังตอไปนี้
4.1 งานที่ผูปฏิบัติงานไดรับมอบหมาย จะมีผลตอการดํารงไวและการเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง
4.2 ความรูและทักษะใหม ๆ ที่ จะนําไปใชประโยชนตอหนวยงานในอนาคต
4.3 ควรใหโอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถในแขนงของตน
5. การบูรณาการทางดานสังคม (Social Integration) การที่ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาตนประสบความสําเร็จและมี
คุณคา จะมีผลตอบุคคลนั้นในดานความเปนอิสระจากอคติ ความรูสึกตอชุมชน การเปดเผยของตนเอง ความรูสึกวามีการแบง
ชั้นวรรณะในหนวยงาน และความรูสึกวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกวาเดิม
6. ลัทธิธรรมนูญนิยม (Cortstitutionalism) ผูปฏิบัติมีสิทธิ์อะไรบาง และจะปกปองสิทธิ์ของตนไดอยางไร ทั้งนี้
ยอมขึ้นอยู กั บวัฒ นธรรมขององค การนั้ น ๆ วามี ความเคารพในสิท ธิ์ส วนตัว มากน อยเพี ยงใดยอมรับ ในความขั ดแยง ทาง
ความคิด รวมทั้งวางมาตรฐานการใหผลตอบแทนที่ยุติธรรมแกผูปฏิบัติงาน
7. ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่นๆ (The total Life Space) การทํางานของบุคลากรหนึ่งควรมีความ
สมดุบกับบทบาทชีวิตของบุคคลนั้นบทบาทนี้เกี่ยวกับการแบงเวลาอาชีพการเดินทางซึ่งควรมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางการใช
เวลาวางของบุคคลและเวลาของครอบครัวรวมทั้งความกาวหนาและการไดรับความดีความชอบ
8. การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (Social Relevance) กิจกรรมของหนวยงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม จะทํา
ใหเ กิด การลดคุณค าความสํา คัญ ของงานและอาชีพ แก กลุม ผูป ฏิบั ติงาน ตัวอยาง เชน ความรูสึ กของผู ปฏิบั ติง านที่ รับ รูวา
หนวยงานของตนมีความรับผิดชอบตอสังคมในดานการผลิตการกําจัดของเสีย การดานการตลาด การฝกการปฏิบัติงานและ
การมีสวนรวมในการรณรงคดานการเมืองและอื่นๆ การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาภายใตกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรตน
ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ประเภทบุคลากร
6. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
7. รายได

ตัวแปรตาม
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
1. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ
2. สภาพการทํางานที่ปลอดภัย
3. โอกาสพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
4. ความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน
5. การบูรณาการทางสังคม หรือสัมพันธภาพในองคการ
6. ธรรมนูญในองคการ
7. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตดานอื่นๆ
8. การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและความภูมิใจในองคการ

วัตถุประสงคของการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
2) ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของพนักงาน ตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive Research) ประชากรในการศึกษา คือ พนักงานการประปานครหลวง ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานใหญ จํานวน
324 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเองภายใตแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และ รายได
สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
ครอบคลุม เนื้อหา 8 ด าน ประกอบด วย คาตอบแทนที่เ ปนธรรมและเพียงพอ สภาพการทํางานที่ ปลอดภัย โอกาสพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถ ความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน การบูรณาการทางสังคมหรือสัมพันธภาพในองคกร
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ธรรมนูญในองคกร ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตดานอื่นๆ และการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและความภูมิใจใน
องคกร ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิรท (Likert’s scale) โดยเกณฑ
กําหนดคาน้ําหนักของแบบสอบถาม ดังนี้
5 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตระดับมาก
3 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตระดับนอย
1 หมายถึง มีคุณภาพชีวิตระดับนอยที่สุด
แปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดชวงคะแนนเฉลี่ย ออกเปน 5 ระดับ (ธานินทร ศิลป
จารุ, 2551:111) ดังนี้
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
พิสัย
ระดับความคิด
4.50 – 5.00
มากที่สุด
3.50 – 4.49
มาก
2.50 – 3.49
ปานกลาง
1.50 – 2.49
นอย
1.00 – 1.49
นอยที่สุด
ผูวิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดังนี้
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองในดานเนื้อหา ภาษาที่ใช และนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหแบบสอบถามมีความสมบูรณ
2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแลวไป
ทดลองใช (Tryout) กับพนักงานโรงงานผลิตน้ําสามเสน ซึ่งเปนประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับประชากรที่ศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดเทากับ .81
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติพรรณนา ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน นํามาใชวิเคราะหขอมูล เพื่ออธิบาย
ใหเห็นลักษณะของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางและคุณภาพชีวิตการทํางาน
2. วิเคราะห t - test ใชสําหรับทดสอบความแตกตาง ในกรณีที่ตัวแปรอิสระแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก เพศ และ
ประเภทบุคลากร
3. วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และรายได เมื่อพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยทดสอบความแตกตางรายคู โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Different: LSD
ผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ผูวิจัยนําเสนอผลการ
ศึกษาวิจัยออกเปน 3 สวน ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป คุณภาพชีวิตการทํางาน และการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทางปจจัยทางชีวสังคม
ลักษณะทางชีวสังคม
1. เพศ
2. อายุ

จํานวน (คน)

ชาย
หญิง

20 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
มากกวา 50 ปขึ้นไป
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย/หยา/แยก
4. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

119
205

36.7
63.3

116
117
70
21

35.8
36.1
21.6
6.5

206
111
7

63.6
34.3
2.1

19
188
117

5.9
58.0
36.1

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทางปจจัยทางชีวสังคม (ตอ)
ลักษณะทางชีวสังคม
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
นอยกวา 5 ป
5 – 10 ป
10 –20 ป
มากกวา 20 ป
6. ประเภทบุคลากร
พนักงาน
ลูกจาง
7. รายได
นอยกวา 20,000 บาท
20,000 – 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
มากกวา 50,000 บาท

จํานวน (คน)
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(n = 324)
รอยละ(%)

(n = 324)
รอยละ(%)

115
98
62
49

35.5
30.2
19.1
15.2

282
42

87.0
13

106
140
19
18
41

32.6
43.2
5.9
5.6
12.7

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 63.3 อายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 36.1 มี
สถานภาพโสด รอยละ 63.6 ระดับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี รอยละ 58.0 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป รอยละ
35.5 ประเภทบุค ลากรเป นพนั กงานของการประปานครหลวง ร อยละ 87.0 และเปนลู กจาง ร อยละ 13 และมี ตอเดือน
ระหวาง 20,000 – 30,000 บาท รอยละ 43.2
สวนที่ 2 คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ

1
2
3
4
5
6
7
8

คุณภาพชีวิตในการทํางาน
คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม
คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ
สภาพการทํางานที่ปลอดภัย
โอกาสพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน
การบูรณาการทางสังคม หรือสัมพันธภาพในองคการ
ธรรมนูญในองคการ
ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตดานอื่นๆ
การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและความภูมิใจในองคการ

x

3.75
3.44
3.57
3.66
3.53
3.91
3.85
3.44
3.57

S.D.
.784
.76
.65
.60
.72
.59
.56
.76
.65

ระดับ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 2 พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม และรายดาน ไดแก ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย ดาน
โอกาสพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ดานความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม หรือ
สัมพันธภาพในองคกร ดานธรรมนูญในองคการ และดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและความภูมิใจในองคการ
อยูในระดับมาก
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในการทํางาน จําแนกตามเพศ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน

เพศ

คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

1. ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ
2. ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
3. ดานโอกาสพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
4. ดานความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน
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T – test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
X
3.80
.56
1.903 .058
3.69
.46
3.54
.68
1.772 .077
3.39
.79
3.68
.65
2.480 .014
3.50
.64
3.72
.67
1.197 .233
3.63
.56
3.65
.75
2.369 .018
3.46
.69

5. ดานการบูรณาการทางสังคม หรือสัมพันธภาพในองคการ
6. ดานธรรมนูญในองคการ
7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตดานอื่นๆ
8. ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและความภูมิใจใน
องคการ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

3.97
3.87
3.91
3.82
3.88
3.75
4.18

.64
.55
.65
.50
.61
.50
.70

หญิง

4.25

.58

1.506
1.326

.134
.186

1.973

.050

-1.007

.315

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวา คุณภาพ
ชีวิตในการทํางานโดยรวม มีคา sig. เทากับ .058 สวนคุณภาพชีวิตในการทํางาน รายดาน พบวา ดานสภาพการทํางานที่
ปลอดภัย ดานความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน และดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตดานอื่นๆ มีคา
sig. เทากับ .014, .018 และ .050 ตามลําดับ ซึ่งมีคา sig. นอยกวา .05 หมายความวา พนักงานที่มีเพศแตกตางกัน มีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน แตกตางกัน สวนดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ ดานโอกาสพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ดานการบูรณาการทางสังคม หรือสัมพันธภาพในองคการ ดานธรรมนูญในองคการ และดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและ
ความภูมิใจในองคการ มีคา sig. เทากับ .058, .077, .233, .134, .186 และ .315 ตามลําดับ ซึ่งมีคามากกวา .05 หมายความ
วา พนักงานที่มีเพศแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทํางาน จําแนกตามอายุ
อายุ
SS
Df
MS
2.981
3
.994
ระหวางกลุม
78.586
320
.246
ภายในกลุม
81.568
323
รวม

F
4.046

Sig.
.008*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวม
ดวยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) พบวา พนักงานที่มีอายุแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
แตกตางกัน
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทํางาน จําแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพการสมรส
SS
df
MS
F
Sig.
.031
2
.016
.061
.941
ระหวางกลุม
81.536
321
.254
ภายในกลุม
81.568
323
รวม
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานภาพสมรสกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดย
ภาพรวม ดวยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) พบวา พนักงาน ที่มีสถานภาพการสมรสแตกตางกันมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
SS
df
MS
F
Sig.
.588
2
.294
1.165
.313
ระหวางกลุม
80.980
321
.252
ภายในกลุม
81.568
323
รวม
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดย
ภาพรวม ดวยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทํางาน จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา
SS
df
MS
F
Sig.
2.007
3
.669
2.691
.046*
ระหวางกลุม
79.561
320
.249
ภายในกลุม
81.568
323
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระยะเวลาการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานโดยภาพรวม ดวยการทดสอบความแปรปรวนทางเดี ย ว (Oneway ANOVA) พบว า พนั กงานที่มี ร ะยะเวลาการ
ปฏิบัติงานแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม แตกตางกัน
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในการทํางาน จําแนกตามประเภทบุคลากร
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม
1. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ

ประเภท
บุคลากร
พนักงาน
ลูกจาง
พนักงาน
ลูกจาง

T – test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
X
3.76
.50
2.750
.820
3.53
.49
3.56
.66
5.833 .000*
2.70
.92

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในการทํางาน จําแนกตามประเภทบุคลากร (ตอ)
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
2. สภาพการทํางานที่ปลอดภัย
3. โอกาสพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
4. ความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน

ประเภท
บุคลากร
พนักงาน
ลูกจาง
พนักงาน
ลูกจาง
พนักงาน
ลูกจาง
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T – test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
X
3.58
.65
.678
.733
3.50
.61
3.72
.60
4.628
.325
3.27
.51
3.62
.67
6.377
.652
2.91
.70

5. การบูรณาการทางสังคม หรือสัมพันธภาพในองคการ
6. ธรรมนูญในองคการ
7. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตดานอื่นๆ
8. การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและความภูมิใจใน
องคการ

พนักงาน
ลูกจาง
พนักงาน
ลูกจาง
พนักงาน
ลูกจาง
พนักงาน

3.90
3.96
3.84
3.88
3.80
3.79
4.19

.57
.71
.55
.64
.56
.44
.63

ลูกจาง

4.44

.60

-.591

.076

-.345

.021*

.125

.210

-2.419

.714

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประเภทบุคลากรกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
พบว า คุ ณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม มีคา sig. เทากั บ .820 สวนคุณภาพชี วิตในการทํางาน รายดาน พบวา ดาน
คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ และดานธรรมนูญ ในองคการ มีคา sig. เทากับ .000* และ .021 ซึ่งมีคานอยกวา .05
หมายความวา ประเภทบุคลากรแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน แตกตางกัน สวนดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
ดานโอกาสพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ดานความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม
หรือสัมพันธภาพในองคการ
ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตดานอื่นๆ และดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและความภูมิใจในองคการ มี
คา sig. เทากับ .678, 4.628, 6.377 และ -.591ตามลําดับ ซึ่งมีคามากกวา .05 หมายความวา ประเภทบุคลากรแตกตางกัน
มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทํางาน จําแนกตามรายได
รายได
SS
df
MS
F
Sig.
.081
3
.027
.105
.957
ระหวางกลุม
55.358
214
.259
ภายในกลุม
55.440
217
รวม
จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรายไดกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวม
ดวยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) พบวา พนักงาน ที่มีรายไดแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ไมแตกตางกัน
สรุปและอภิปรายผล
สรุป
กลุมตัวอยางสวนใหญเพศหญิงรอยละ 63.3 อายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 36.1 มีสถานภาพโสด รอยละ 63.6
ระดับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี รอยละ 58.0 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป รอยละ 35.5 ประเภทบุคลากรเปน
พนักงานของการประปานครหลวง รอยละ 87.0 และเปนลูกจาง รอยละ 13 และมีตอเดือนระหวาง 20,000 – 30,000 บาท
รอยละ 43.2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง โดยรวม พบวา พนักงานการประปานครหลวงมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย ดาน
โอกาสพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ดานความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม หรือ
สัมพันธภาพในองคการ ดานธรรมนูญในองคการ ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและความภูมิใจในองคก าร อยูในระดับ
มาก สวนดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ และดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตดานอื่นๆ อยูในระดับ
ปานกลาง การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน กับคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวา พนักงาน
ที่มี เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน สว นพนักงานที่มี
อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประเภทบุคลากรแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวมแตกตางกัน
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อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง โดยรวม พบวา พนักงานการประปา
นครหลวงมีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคาตอบแทนที่เปนธรรม
และเพีย งพอ อยู ใ นระดั บ ปานกลาง ด านสภาพการทํ างานที่ ปลอดภั ย อยู ใ นระดั บ มาก ดานโอกาสพั ฒ นาศั กยภาพและ
ความสามารถ อยูในระดับมาก ดานความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน อยูในระดับมาก ดานการบูรณาการทางสังคม
หรือสัมพั นธภาพในองค การ อยูในระดั บมาก ดานธรรมนู ญในองคการ อยูใ นระดับ มาก ด านความสมดุลระหว างชีวิต การ
ทํางานและชีวิตดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและความภูมิใจในองคการ อยูในระดับมาก
สอดคล องกั บ การศึ กษาของ มนสิ ช า (2553) ที่ ศึ กษาคุ ณภาพชี วิต ในการทํ างานกั บ ความผู กพันต อองค กรของพนั กงาน
มหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ ผลการศึกษา พบวา
พนักงานมีคุณภาพชีวิตเฉลี่ยอยูใ นระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของพิมพจรรย (2548) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน
กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติในโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทย พบวา พนักงานมีระดับความคิด เห็นตอ
คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับคอนขางสูง เนื่องจากไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชนที่ยุติธรรมและเพียงพอ พนักงาน
ที่มีอายุแ ตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต างกัน สอดคล องกับการศึกษาของ
สุบัน (2548) ที่ศึกษา
คุ ณภาพชี วิต ในการทํ างานของข าราชการตํ า รวจชั้ นประทวน สั ง กั ด ตํ ารวจภู ธรจั ง หวั ด เลย ผลการศึ กษา พบว า อายุ ม ี
ความสัมพันธ กับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และการศึกษาของรัตติพร (2544) ที่ศึกษาความเครียดและคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน กรณีศึกษา ธนาคารไทยพานิชย จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตาง
กันของพนั กงานธนาคารไทยพาณิช ย จํ ากัด (มหาชน) ได แก อายุ สถานภาพสมรส อายุง าน และหนวยงานที่สังกั ด สวน
การศึกษาของ
ฐิติณัฐ (2546) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูประถมศึกษา อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
พบวา อายุของครู ไมมี ความสัมพั นธกับคุณภาพชี วิตการทํางาน ทําใหเห็ นวาครูมีการรวมกลุมกันทํางาน และทํ ากิจกรรม
ภายในโรงเรียนไมคํานึงถึงอายุที่แตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย มีประเด็นที่ผูบริหารจะตองพิจารณาและดําเนินการบริหารจัดการใหมีคุณภาพใหดี
ยิ่ง ขึ้ น ทั้ ง นี้เ พื่ อให เ กิ ดความพึ ง พอใจ แรงจูง ใจในการปฏิ บัติ ง านของพนั กงาน ซึ่ง จะเป นผลทํ าให ร ะดับ คุ ณภาพชี วิต ของ
พนักงานเพิ่มขึ้น โดยประเด็นที่เสนอแนะ ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ จากผลการศึกษาอยูในความพึงพอใจอยูใน
ระดับ ปานกลาง ควรมีการทบทวนกฎระเบี ย บข อบั ง คับ โดยปรั บปรุง เงินเดื อน ค าตอบแทนต างๆ ใหเ ปนไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน และดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตดานอื่นๆ ซึ่งพบวาบอยครั้งที่พนักงานตองนํางาน
กลับไปทําตอที่บานและตองปฏิบัติงานลวงเวลา ควรจัดทํารายละเอียดของงานที่ปฏิบัติของแตละคน และจัดทําคูมือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพื่อปรับงานใหพอดีกับพนักงาน แตถางานนั้นมากเกินไป ควรจัดใหมีการทํางานลวงเวลาโดยมีคาตอบแทนให
หรือจัดสรรอัตรากําลัง คนเพิ่ม เติม และในการศึกษาวิจัย ครั้ งตอไป ควรศึ กษาตัวแปรดานความผู กพั นตอองค การรวมกั บ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานงานในเชิงคุณภาพ เพื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาเชิงสํารวจ และควรศึกษาตัวแปรดานความผูกพันตอองคการรวมกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
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บทคัดยอ
ปจจุบันประเทศไทยไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม และมีแนวโนมที่จะขยายตัวอยาง
ตอเนื่องดังนั้นควรใหความสําคัญในดานความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมที่
ไมปลอดภัยผูวิจัยไดตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติของพนักงานจึงไดศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา การประปานครหลวง เพื่อที่จะไดแนวทางในการปองกันและแกไข ลด
ความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียที่ไมอาจประเมินคาได รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเกิดสภาพการ
ทํางานที่ปลอดภัย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบความ
แตกตางพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา การประปานครหลวง จําแนกตาม
ขอมูลสวนบุคคล เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม จํานวน 131 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ตัวแปร
กลุมยอย 2 กลุม ใชสถิติ t-test และตัวแปรมากกวา 2 กลุม ใชสถิติวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One-way ANOVA) ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 80 มีอายุระหวาง 20–30 ป รอยละ 32.8
สถานภาพการสมรส รอยละ 48.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 83.2 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-10 ป รอยละ 62.6
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท รอยละ 53.4 ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง รอยละ 90.1 และไมมีการทํางานนอก
เวลา รอยละ 55.7 พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบวา ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ซึ่ง
ประกอบดวย ดานการปฏิบัติงาน ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ และดานการจัดการ พนักงานมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยูในระดับดี สวนดานสภาพแวดลอม อยูในระดับพอใช เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พบวา พนักงานที่มีเพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได และการปฏิบัติงานนอกเวลา มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนพนักงานที่มี
อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และจํานวนชั่วโมงในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกัน
ขอเสนอแนะ พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีสารเคมีและมีเครื่องจักร ตองมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานโดยการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง นอกจากนั้นหนวยงานตองเครงครัดถึงระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน และมีมาตรการลงโทษผูที่ไมปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปจจัย
ที่จะกอใหเกิดความเมื่อยลาจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เชน ศึกษาทาทางในการทํางาน การปรับปรุงสถานีการทํางาน
เครื่องมื อหรืออุ ปกรณที่ ใชในการปฏิบัติ งาน และศึกษาระดับความเมื่ อยลาของกลามเนื้อจากการทํางาน และความเสี่ยงที่
กอใหเกิดโรคทางระบบกลามเนื้อและกระดูก
คําสําคัญ: พฤติกรรม, ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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Abstract
This research aimed to study the safety of the operations staff in the production and supply
of water at Bangkhen water plant, MWA, and compare the different safety behaviors of operations staff in
line production and supply of water. The MWA arranged information by privacy in the study population of
131 people, collected by questionnaire. Data were analyzed using statistical percentage, average,
standard deviation. Analysis sought to compare the safety behavior of operations staff by personal
factors. In case of 2 variable groups, the statistical t-test was used and in case more than 2 variable
groups, the One-way ANOVA was used at the level of statistical significance 0.05. The results showed that:
the majority of respondents were male 80 percent, and female 16 percent , aged between 20-30 years
32.8 percent, married 48.9 percent, level of education bachelor degree 83.2 percent, period of working 110 years 62.6 percent, average monthly income 15,001 to 30,000 baht 53.4 percent, working eight hours
per day 90.1 percent, and 55.7 percent have no part-time work.
The results of the study showed that the safety of operating staff, production and delivery
of water of MWA were at a good level. Considering each aspect of the operation, employee safety
behavior in the overall performance was good in the use of tools and equipment. Employee safety
behavior in the overall performance was good. In the environment, employees had safety behavior in
overall performance was good. Management, employee safety behavior in the overall performance was
good. To compare the difference between the employee's personal and safety behavior in operation, it
was found that there was no difference in staff with different sex, marital status, education, income and
work part-time, and behavior in operational safety. The employees with difference ages, durations of the
operation and hours of operation, behavior in operational safety was no different. When considering
specific side, it was found that employees between the ages of 20-30 years, and employees between the
ages of 31-40 years had different safety behavior aspects in operation in different environments.
Employees with an operational period of 1- 10 years had different safety behaviors in operation.
Employees who worked over a period of 20 years and employees with different of working hours had
different safe behavior in operations.
Keywords: Behavior / Safety in operation
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บทนํา
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมที่ไมปลอดภัย ดังนั้นเราจึงควรที่จะหันมาใหความสําคัญกั บ
พฤติกรรมความปลอดภัยของตนเอง หรือเอาใจใสในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ความปลอดภัยไมใชหนาที่ของใครคน
ใดคนหนึ่ง แตเปนสิ่งที่ตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนทุกฝาย หรือที่เรียกวา “การสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย ” Safety
culture ใหเกิดขึ้นในสังคม ซึ่งหมายถึงการที่ทุกคนในสังคมแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยใหทุกคนมี
สวนรวมในการกําหนดและดาเนินการตามมาตรการดานความปลอดภัยตางๆ พฤติกรรมใดที่เปนพฤติกรรมเสี่ยงตองไดรับการ
แกไข ดวยการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมเสียใหม สวนพฤติกรรมที่ปลอดภัยก็ใหรักษาไว เพื่อให เกิดความปลอดภัยอยางยั่งยื น
พฤติกรรมความปลอดภัย เปนเรื่องไมยากนักที่จะเขาใจ แตจุดสําคัญก็คือ จะมีการนําไปปฏิบัติในการทํางานหรือไม ความรูที่
ไดจะกลายเปนสิ่งที่ไมมีคา ถาไมไดนํามาใช สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะตองทําก็คือตองนําความรูที่ไดรับไปใชฝกฝนและกระทําอยาง
จริง จัง ดังนั้ น แนวทางในการแกไขปญ หาและอุ ปสรรคดั งกลาว จึง ตองพยายามปลู กฝง และสรางทั ศนคติที่ดี และถูกตอง
เกี่ ยวกั บความสํ าคั ญ ของการบริ หารงาน และการมี ส วนร วมในกิ จกรรมด านความปลอดภั ยในการทํางาน ให แ กผู บ ริห าร
พนั กงาน ตลอดจนลู กจ างทุ กระดั บ เพื่ อให เ ห็ นถึ ง คุ ณค าของความสํ า คั ญ ของการมี บ ทบาทร ว มกั นในการวางแผนและ
ดําเนินการจัดกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานเพื่อเปนการสงเสริม ปลูกฝง สรางทัศนะคติที่ดีและถูกตองเกี่ยวกับ
ความสํ าคั ญของการบริห ารงาน และการมี ส วนร วมในงานด านความปลอดภั ย ในการทํางาน และให ถื อว างานด านความ
ปลอดภัย หรือกิจกรรมดานความปลอดภัยเปนสวนหนึ่งของงานที่ตองรับผิดชอบประจํา ทั้งนี้ หากผูบริหาร มีน โยบาย และ
แผนการในการบริหารจัดการดานความปลอดภัย ตลอดจนลูกจางทุกระดับ ไดมีสวนรวมในกิจกรรมดานความปลอดภัยในการ
ทํางานรวมกัน มีความรูสึกในความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ในดานความปลอดภัยในการทํางานรวมกัน ก็จะทําใหการ
ดําเนินงานไดผลอยางมีประสิทธิภาพ จากการสถิติจํานวนลูกจางที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจําแนก
ตามความรุนแรงในชวงป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2557 พบวามีแนวโนมความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกป (สํานักงานกองทุนเงินทดแทน,
2559) สวนจํานวนการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา การประปานคร
หลวงนั้น มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ 2 ราย ป 2558 มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ 1 ราย ป 2559
มีรายงานการเกิด
อุบั ติ เ หตุ 2 ราย สาเหตุ ส วนใหญ จากปฏิ บั ติง านผิ ดวิ ธี และพนั กงานไม ส วมใส อุปกรณ ป องกั นอั นตรายสวนบุ ค คล จาก
ความสําคั ญของปญ หาดั งกล าว ผู วิจัย ไดต ระหนักถึ งความปลอดภั ยในการปฏิบั ติของพนั กงานจึงไดศึกษาพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา การประปานครหลวง เพื่อที่จะไดแนวทางในการปองกัน
และแกไข ลดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียที่ไมอาจประเมินคาได รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภ าพในการทํางาน
เกิดสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
ทฤษฎี ห ลายสาเหตุห ลายปจจั ย (Multiple factor theory) ภาควิ ชาวิศ วกรรมความปลอดภัย มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร กล าวว า สาเหตุข องการเกิ ดอุ บัติ เหตุ เกิด จากป จจั ยหลายปจจัย รวมกั น โดยสาเหตุข ณะนั้น (Immediate
causes) อาจเปนการกระทําที่ไมปลอดภัยของพนักงาน หรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย ซึ่งทฤษฎีหลายสาเหตุหลายปจจัยนั้น
จะมีหลายปจจัยที่เปนสวนสนับสนุนใหเกิดอุบัติเหตุ โดย V. L. Gross ไดสรางรูปแบบของทฤษฎีหลายสาเหตุหลายปจจัยที่ทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุโดย ปจจัย 4M คือ
1. Man คือ คนซึ่งมีปจจัยรวมไดแก เพศ อายุ ความสูง ทักษะการทํางาน ประวัติการฝกอบรม แรงจูงใจ เปนตน
2. Media คือ สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพอากาศ อุณหภูมิ แสงสวาง เสียง เปนตน
3. Management คือ รูปแบบในการบริหารจัดการ การจัดองคกร นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ เปนตน
4. Machine คือ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ไดแก ขนาดของเครื่อง รูปรางของเครื่องจักร น้ําหนัก แหลง
พลังงาน เปนตน ซึ่งทฤษฎีหลายสาเหตุหลายปจจัย จะมีประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ โดยจะทําใหเราระบุถึงปจจัยที่มีสวน
เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาวิเคราะหถึงสาเหตุของอุบัติเหตุหรือผลของการเกิดอุบัติเหตุได
วิทยา อยูสุข (2542 : 94 – 95) ไดกลาวถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานนั้นมาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ
1. เกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย (Unsafe Act) หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติงานของคนที่มีผลทําใหเกิด
การทํางานที่ไมปลอดภัยกับตนเองและผูอื่น เชน ขาดความรอบคอบ ระมัดระวัง ความประมาทในระหวางการทํางาน
2. เกิดจากสภาพของงานที่ไมปลอดภัย (Unsafe Condition) หมายถึง สภาพของโรงงานอุตสาหกรรม สภาพ
เครื่องจักร สภาพกระบวนการผลิต เครื่องจักร เครื่องยนต อุปกรณการผลิตไมมีความปลอดภัยเพียงพอ สงผลให ผูทํางานที่
เกี่ยวของตองเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การตาย เชน การออกแบบโรงานไมสมบูรณ ระบบความปลอดภัยไมมีประสิทธิภาพ
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สภาพบริเวณสถานที่ทํางานสกปรก มีแสงสวางเพียงพอ เสียงดัง ฝุนละอองมาก การจัดเก็บสารเคมีไมดี เปนตน นอกจากนี้
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพแวดลอมอาจเกิดขึ้นจากลักษณะของเครื่องจักรกลเครือ่ งมือ อุปกรณตาง ๆ อัคคีภัย ฯลฯ
และอาจมีมูลเหตุรวมที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุดวย เชน สภาวะรางกายของบุคคล สภาวะจิตใจของบุคคล เปนตน อุบัติเหตุเกือบ
ทั้งหมดมีสาเหตุจากคนงาน
ชูลซิงเกอร (Schulzinger) ไดกลาวไววา “เปนที่พิสูจนไดวามีปจจัยกวา 250 ประการที่มีผลตอการปรับตัวไมไดและ
การเกิด อุบั ติเ หตุ ข องคนงาน ปจจั ยส วนใหญเ กิด จากสภาพของจิ ตใจซึ่ง ผิด ปรกติ เนื่องจากไดรั บผลจากสภาพการณแ ละ
สิ่งแวดลอมภายนอก” ไดมีการคนควาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีตอสภาพจิตใจคนงาน จนมีผลตอ
การเกิดอุบัติเหตุขึ้นในหลายประเทศ แตขอมูลจากการทดลองยังไมมีผลสรุปออกมาอยางเปนที่ยอมรับเทาที่ควร นอกจาก
ชี้ใหเห็นวา ปจจัยภายนอกมีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจคนงาน สวนจะเปนลักษณะใดนั้นขึ้นกับโอกาสและ
สภาวะจําเพาะตางๆ ตามแตกรณีไป
โจเซฟ ทิพฟน (Joseph Tiffin) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอัตราการเขาโรงพยาบาล ของคนงานเทียบกับอายุของคนงาน
และอายุการปฏิบัติงานโดยทําการวิเคราะหขอมูลจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของคนงาน 9,000 คน ในโรงงานถลุงเหล็กกลา
สรุปผลไดดังนี้
1. คนงานที่มีอายุระหวาง 18 – 23 ป มีแนวโนมที่จะไดรับอันตรายเพิ่มมากขึ้นตามอายุ และ จะมีอัตราการเขา
โรงพยาบาลสูงสุดประมาณ 1.25 ครั้งตอปในชวง 23 – 25 ป
2. คนงานที่มีอายุเกิน 25 ป (เบญจเพส) ไปแลวมีแนวโนมที่จะไดรับอันตรายจนตองเขาโรงพยาบาลลดนอยลงตาม
อายุที่เพิ่มมากขึ้น
3. เปนไปไดที่ คนงานอ อนวัย (อายุต่ํ ากวา 25 ป) มักจะเข าทํางานในตําแหนงที่ต องสัมผั สกับตัวงานโดยตรงจึง มี
โอกาสไดรับอันตรายไดมากกวาคนงานที่มีอายุมากขึ้น ซึ่งโดยธรรมชาติยอมมีหนาที่การงานสูงขึ้น การสัมผั สกับตัวงานนอย
กวา
4. เปนไปไดที่แมคนงานที่มีอายุมากจะยังคงทํางานในตําแหนงเดิม เชนเดียวกับคนงานหนุมสาว แตก็มีอัตราการเกิด
อุบัติเหตุนอยกวา หรืออาจเกิดเทากัน แตความรุนแรงของความบาดเจ็บอาจนอยกวาจนไมตองเขาโรงพยาบาลมากครั้งเทากับ
คนงานออนวัย ทั้งนี้ เพราะคนงานสูงอายุมีประสบการณและความสุขุมรอบคอบและสัญชาตญาณเอาตัวรอดดีกวา
5. คนงานที่มีครอบครัวแลว จะมีความสุขุมรอบคอบดีกวาคนงานที่ยังเปนโสดในระดับอายุ เทาๆ กันเพราะผูที่ มี
ครอบครัวแลว มีภาระและความรับผิดชอบสูงกวาคนโสด
สรุปไดวา “จิตสํานึกตอความปลอดภัย (Safety Conscious)”ของคนงานเปนผลมาจากปจจัยหลายประการ อาทิ
ความเปนผูใหญ (Maturity) ของคนงาน สถานะภาพทางสังคม ประสบการณที่ผานมา การศึกษาอบรม เปนตน การศึกษาครั้ง
นี้ผูวิจัยไดศึกษาภายใตกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพการสมรส
- ระดับการศึกษาสูงสุด
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- รายได
- จํานวนชั่วโมงในการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานนอกเวลา

พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา
การประปานครหลวง
- ดานการปฏิบัติงาน
- ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ
- ดานสภาพแวดลอม
- ดานการจัดการ
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วัตถุประสงคของการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ําการประปานครหลวง
2) เปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา
การประปานครหลวง จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ําโรงงานผลิตน้ําบางเขน
การประปานครหลวง เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประชากรในการศึกษา คือ พนักงานสายงานการ
ผลิตและสงน้ํา โรงงานผลิตน้ําบางเขนการประปานครหลวง ทั้งหมดจํานวน 131 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นมาเองภายใตแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 6 ขอ ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได
สวนที่ 2 พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จํานวน 21 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปน มาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีทั้งมีขอคําถามเชิงบวก และขอคําถามเชิงลบ แบงคาคะแนนของขอคําถามดังนี้
ขอคําถามเชิงบวก
ปฏิบัติประจํา
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัตินานๆครั้ง
ไมเคยปฏิบัติเลย

คะแนน
5
4
3
2
1

ขอคําถามเชิงลบ
ปฏิบัติประจํา
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัตินานๆครั้ง
ไมเคยปฏิบัติเลย

คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑในการแปรผล วิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใชวิธีการแสดงระดับ
คะแนนเฉลี่ยพิจารณาจากคะแนนของคําตอบแลว นํามาแบงอันตรภาคชั้นคะแนน กําหนดเปน 5 อันตรภาคชั้นโดยใชเกณฑ
การคํานวณ ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2554)
จากสูตร ความกวางของอันตรภาคชั้น =
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
แทนคาสูตร
=
5–1
5
=
0.8
ซึ่งคะแนนที่ไดมีความหมายดังตอไปนี้ โดยใชเกณฑการแปลความหมายจากชวงคะแนนเฉลี่ยดังตอไปนี้ ระดับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ยดังตอไปนี้
มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในระดับดีมาก
4.24 – 5.00
มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในระดับดี
3.43 – 4.23
มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในระดับพอใช
2.62 – 3.42
มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในระดับไมคอยดี
1.81 - 2.61
มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในระดับไมดี
1.00-1.80
ผูวิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดังนี้
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองในดานเนื้อหา ภาษาที่ใช และนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหแบบสอบถามมีความสมบูรณ
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2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแลวไป
ทดลองใช (Tryout) กับพนักงานโรงงานผลิตน้ําสามเสน ซึ่งเปนประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับประชากรที่ศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดเทากับ .82
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติพรรณนา ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน นํามาใชวิเคราะหขอมูล เพื่ออธิบาย
ใหเห็นลักษณะของขอมูลทั่วไปของประชากร และพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. วิเคราะห t - test ใชสําหรับทดสอบความแตกตาง ในกรณีที่ตัวแปรอิสระแบงออกเปน 2 กลุม
ไดแก เพศ สถานภาพ จํานวนชั่วโมงในการปฏิบัติงาน และการทํางานนอกเวลา
3. วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายไดเมื่อพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูวิจัยทดสอบความแตกตางรายคู โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Different: LSD
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา โรงงานผลิตน้ําบางเขน การ
ประปานครหลวง ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาวิจัยออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
มีรายละเอียดในแตละสวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา โรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
(N = 131)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
รอยละ(%)
1. เพศ
ชาย
110
80
หญิง
21
16
2. อายุ
20 – 30 ป
43
32.8
31 - 40 ป
41
31.3
41 - 50 ป
26
19.8
50 ปขึ้นไป
21
16.0
3. สถานภาพ
โสด
64
48.9
สมรส
67
51.5
4. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
3
2.3
ปริญญาตรี
109
83.2
ปริญญาโท
19
14.5
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
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ขอมูลทั่วไป

จํานวน (คน)
82
17
32

1 – 10 ป
11 – 20 ป
มากกวา 20 ป

รอยละ(%)
62.6
13.0
24.4

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา โรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (ตอ)
(N = 131)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
รอยละ (%)
6. รายได
10,000 – 15,000 บาท
22
16.8
15,001 – 30,000 บาท
70
53.4
30,001 – 45,000 บาท
15
11.5
45,000 – 60,000 บาท
10
7.6
มากกวา 60,000 บาท
14
10.7
จากตารางที่ 1 พบวา ประชากรทั้งหมด จํานวน 131 คน เปนเพศชาย รอยละ 80 เพศหญิงรอยละ 16 มีอายุ
ระหวาง 20–30 ป จํานวน 43 คน รอยละ 32.8 รองลงมา อายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 31.3 รองลงมา อายุ 41-50 ป
รอยละ 19.8 และอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป รอยละ 1.6 สถานภาพการสมรส สถานะภาพโสด รอยละ 48.9 และมีสถานะภาพ
สมรส รอยละ 51.5 มี
ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 2.3 ปริญญาตรี รอยละ 83.2 และปริญญาโท รอยละ 14.5 อายุการปฎิบัติงาน 110 ปรอยละ 62.6 รองลงมาอายุการปฏิบัติงาน 11-20 ป รอยละ 13.0 รองลงมาอายุการปฏิบัติงานมากกวา 20 ป รอยละ
24.4 รายได 10,000 – 15,000 รอยละ 16.8 รองลงมา 15,001 – 30,000 รอยละ 53.4 รองลงมา 30,001 – 45,000 รอย
ละ 11.5 และ 45,001 – 60,000 รอยละ 7.6 ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง รอยละ 90.1 และปฏิบัติงานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน
รอยละ 9.9 มีการทํางานนอกเวลา รอยละ 43.5 และไมมีการทํางานลวงเวลา รอยละ 55.7
สวนที่ 2 พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงมาตรฐานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา โรงงานผลิตน้ํา
บางเขน การประปานครหลวง
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
1
2
3
4
5

ดานการปฏิบัติงาน
พนักงานปฏิบัติงานตามคูมือความปลอดภัยของหนวยงาน
พนักงานสังเกตจุดบกพรองหรือขอผิดพลาดในการทํางานอยูเสมอ
พนักงานสวมอุปกรณปองกันอันตรายเมื่อปฏิบัติงาน
พนักงานหยอกลอหรือเลนกับเพื่อนรวมงานระหวางใชเครื่องจักร
หรือระหวางปฏิบัติงาน
พนักงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการทํางานที่ไดรับการ
อบรม
รวมดานการปฏิบัติงาน
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S.D.

แปลคา

3.93
3.87
3.68
4.02

.704
.808
.922
1.011

ดี
ดี
ดี
ดี

3.94

.820

ดี

3.88

.573

ดี

6
7
8
9

ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ
พนักงานนําวิธีการและขั้นตอนในการใชเครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณ มาทบทวนกอนปฏิบัติงาน
พนักงานสํารวจความเรียบรอยของเครื่องจักรที่ตองใชกอน
ปฏิบัติงานเสมอ
พนักงานวางอุปกรณไวอยางเปนระเบียบหลังจากใชงานแลว
หลังจากที่ใชอุปกรณ พนักงานจะจัดเก็บไวอยางเปนระเบียบ

3.63

.835

ดี
ดี

3.95

.910

ดี

3.94
4.05

.811
.758

ดี
ดี

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงมาตรฐานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา โรงงานผลิตน้ํา
บางเขน การประปานครหลวง (ตอ)
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
พนักงานนําเครื่องมือหรืออุปกรณนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือ
หรือเอกสารมาใชในการปฏิบัติงาน
รวมดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ
ดานสภาพแวดลอม
พนักงานดูแลพื้นที่ ทํางานอยางเปนระเบียบและสะอาด
พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่มีสารเคมี
พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่มีความรอนและอากาศไมถายเท
พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่มีเครื่องจักร
พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่มีแสงสวางนอย
รวมดานสภาพแวดลอม
ดานการจัดการ
พนักงานเขารวมกิจกรรมดานความปลอดภัยของหนวยงาน
พนักงานปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย ตลอดเวลาระยะที่
ปฏิบัติงาน
พนักงานปฏิบัติตามปายเตือนตาง ๆ ที่กําหนดไวอยางเครงครัด
สนับสนุนเพื่อนรวมงานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความ
ปลอดภัยอยางเครงครัด
เมื่อไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความปลอดภัย พนักงานจะนํามา
แจงกับเพื่อนรวมงานเสมอ
พนักงานมีการเสนอแนะหรือใหความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานแกหนวยงาน
รวมดานการจัดการ

2.91

S.D.
1.085

แปลคา
พอใช

3.69

.6301

ดี

4.04
3.26
3.31
3.34
2.98
3.38

.637
1.225
1.082
1.168
1.095
.4595

ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช

3.73
4.04

.765
.637

ดี
ดี

4.15
4.14

.634
.654

ดี
ดี

3.82

.836

ดี

3.56

.954

ดี

3.90

.56879

ดี

จากตารางที่ 2 พบวา ดานการปฏิบัติงานโดยภาพรวม พนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย
คะแนนเทากับ 3.88 ขอ 1 พนักงานปฏิบัติงานตามคูมือความปลอดภัยของหนวยงาน ขอ 2 พนักงานสังเกตจุดบกพรองหรือ
ขอผิดพลาดในการทํางานอยูเสมอ ขอ 3 พนักงานสวมอุปกรณปองกันอันตรายเมื่อปฏิบัติงาน ขอ 4 พนักงานหยอกลอหรือ
เลนกับเพื่อนรวมงานระหวางใชเครื่องจักรหรือระหวางปฏิบัติงาน และขอ 5 พนักงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการทํางาน
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ที่ไดรับการอบรม มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 3.93, 3.87, 3.68, 4.02 และ 3.94 ตามลําดับ ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณโดยภาพรวม พนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 3.69 ขอ 6 พนักงานนํา
วิธีการและขั้นตอนในการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ มาทบทวนกอนปฏิบัติงาน ขอ 7 พนักงานสํารวจความเรียบรอย
ของเครื่องจักรที่ตองใชกอนปฏิบัติงานเสมอ ขอ 8 พนักงานวางอุปกรณไวอยางเปนระเบียบหลังจากใชงานแลว ขอ 9 หลังจาก
ที่ใชอุปกรณแลวพนักงานจะจัดเก็บไวอยางเปนระเบียบ และขอ10 พนักงานนําเครื่องมือหรืออุปกรณนอกเหนือจากที่ระบุไวใน
คูมือหรื อเอกสารมาใชใ นการปฏิบัติ งาน มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากั บ 3.63, 3.95, 3.94, 4.05 และ 2.91 ตามลําดั บ ดาน
สภาพแวดลอมโดยภาพรวม พนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช มีคาเฉลี่ย คะแนนเทากับ 3.38 ขอ 11
พนักงานดูแลพื้นที่ ทํางานอยางเป นระเบียบและสะอาด ขอ 12 พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่มีสารเคมี ขอ 13 พนักงาน
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่มีความรอนและอากาศไมถายเท ขอ 14 พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่มีเครื่องจักร และขอ 15 พนักงาน
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่มีแสงสวางนอย มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 4.04, 3.26, 3.31, 3.34 และ 2.98 ตามลําดับ ดานการจัดการ
โดยภาพรวม พนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 3.9 ขอ 16 พนักงานเขารวมกิจกรรม
ดานความปลอดภัยของหนวยงาน ข อ 17 พนักงานปฏิบัติ ตามหลั กความปลอดภัย ตลอดเวลาระยะที่ป ฏิบัติงาน ขอ 18
พนักงานปฏิบัติตามปายเตือนตาง ๆ ที่กําหนดไวอยางเครงครัด ขอ 19 มีการสนับสนุนเพื่อนใหพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ดานความปลอดภัยอยางเครงครัด ขอ 20 เมื่ อไดรับขอมูลข าวสารเกี่ยวกับ ความปลอดภัย พนักงานจะนํามาแจงกับเพื่อน
รวมงานเสมอ และ ขอ 21 พนักงานมีการเสนอแนะหรือใหค วามคิด เห็นตาง ๆ เกี่ ยวกั บความปลอดภัย ในการทํ างานแก
หนวยงาน มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 3.73, 4.04, 4.15, 4.14, 3.82 และ 3.56 ตามลําดับ
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จําแนกตามเพศ
พฤติกรรมความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยรวม

เพศ
ชาย
หญิง

T – test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
X
3.72
.39
.019
.985
3.72
.50

จากตารางที่ 3 พบวา พนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา โรงงานผลิตน้ําบางเขน ที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จําแนกตามอายุ
อายุ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
.840
20.319
21.159

Df
3
127
130

MS
.280
.160

F
1.750

Sig.
.160

จากตารางที่ 4 พบวา พนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา โรงงานผลิตน้ําบางเขน ที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยรวม ไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานเปนรายดาน จําแนกตามอายุ พบวา พนักงานที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดาน
สภาพแวดลอม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหมาเปรียบเทียบเชิงซอน
(Multiple Comparisons) โดยใชวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกัน ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ของพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอม จําแนกตามกลุมอายุ
50 ปขึ้นไป
(3.37)
20 – 30 ป
3.24
-.229
(.058)
31 – 40 ป
3.51
.707
(.046)
41 – 50 ป
3.37
.462
(-.097)
50 ปขึ้นไป
3.47
จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มีอายุแตกตางกัน กับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอม พบวา พนักงานที่มีอายุระหวาง 31 – 40 ป มีพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอมดีกวาพนักงานที่มีอายุระหวาง 20 – 30 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ .275
กลุมอายุ

X

20 – 30 ป
(3.24)
-

31 – 40 ป
(3.51)
.275*
(.006)

41 – 50 ป
(3.37)
-.132
(.024)
.207
(.143)
-

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จําแนกตามสถานภาพการสมรส
พฤติกรรมความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยรวม

T – test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
X
3.64
.39
-2.423 .017
3.80
.40

สถานภาพ
การสมรส
โสด
สมรส

จากตารางที่ 6 พบวา พนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา โรงงานผลิตน้ําบางเขน เพศตางกัน มีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานดานการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
.367
20.792
21.159

df
2
128
130

MS
.183
.162

F
1.129

Sig.
.326

จากตารางที่ 7 พบวา พนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา โรงงานผลิตน้ําบางเขน ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมี
พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยรวม ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
.722
20.437
21.159

df
2
128
130

MS
.361
.160
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F
2.260

Sig.
.109

จากตารางที่ 8 พบวา พนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา โรงงานผลิตน้ําบางเขน ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
แตกตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยรวม ไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนรายดาน จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหมาเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparisons) โดยใช
วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ของพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณ
จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1 – 10 ป
11 – 20 ป
มากกวา 20 ป
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
X
(3.64)
(3.53)
(3.93)
3.64
.112
.283*
1 – 10 ป
(.499)
(.030)
3.53
-.395*
11 – 20 ป
(.035)
มากกวา 20 ป
3.93
จากตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกัน กับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ดานการใช เครื่องมือเครื่ องจักรและอุ ปกรณ พบวา พนักงานที่มีร ะยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน มากกวา 20 ป มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณดีกวา
พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1- 10 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ .283
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จําแนกตามรายได
รายได
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
.874
20.285
21.159

df
4
126
130

MS
.218
.161

F
1.357

Sig.
.253

จากตารางที่ 10 พบว า พนั กงานสายงานการผลิ ต และส ง น้ํ า โรงงานผลิ ต น้ํ าบางเขน ที่ มี ร ายได แ ตกต างกั น มี
พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยรวม ไมแตกตางกัน
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษา พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา โรงงานผลิตน้ํา
บางเขน การประปานครหลวง สามารถสรุปได ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 80 และเพศหญิง รอยละ 16 มีอายุระหวาง 20–
30 ป รอยละ 32.8 สถานภาพการสมรส รอยละ 48.9 มีระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี รอยละ 83.2 มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 1-10 ป รอยละ 62.6 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท รอยละ 53.4
2. ผลจากการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบั ติงาน พบวา พนักงานสายงานการผลิตและสงน้ํา การ
ประปานครหลวง โดยรวมอยูในระดั บดี เมื่อพิ จารณาเปนรายดาน พบวา ดานการปฏิบั ติงาน พนักงานมีพ ฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติ งานโดยรวม อยูในระดับ ดี ดานการใชเ ครื่องมือเครื่องจักรและอุป กรณ พนักงานมี พฤติ กรรมความ
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ปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับดี ดานสภาพแวดลอม พนักงานมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
โดยรวม อยูในระดับดี และดานการจัดการ พนักงานมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับดี
ดวยเหตุนี้เนื่องจากในหนวยงานมีคูมือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและไดมีการใหความรูกับพนักงานอยูเสมอ
สอดคลองกับการศึกษาของ ธรรมรักษ (2555) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝายผลิต ผลการศึกษา พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการฝายผลิตบริษัท สยามเมทัล
เทคโนโลยี จํากัด มีพฤติกรรมในการทํางานโดยรวมอยูในระดับดี
3. พนักงานที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได ตางกันมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน หากเมื่อพิจารณาตามชวงอายุกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายดาน พบวา พนักงาน
ที่มีอายุระหวาง 31 – 40 ป มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแตกตางกันในดานสภาพแวดลอม ดีกวาพนักงานที่มี
อายุระหวาง 20 – 30 ป และพิจารณาตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายดาน พบวา พนักงานที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติ งานมากกวา 20 ป มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติง าน ดานการใชเครื่ องมือเครื่ องจักรและ
อุ ป กรณ ดี ก ว าพนั กงานที่ มี ร ะยะเวลาการปฏิ บั ติ ง าน 1- 10 ป สอดคล องกั บ การศึ กษาของอริ ศ รา (2542) ที่ ศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธระหวางการรับรูสภาพการทํางานที่เปนอันตรายกับพฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัยของพนักงานฝายผลิตบริษัท
รองเทาบาจาแห งประเทศไทย จํากั ด (มหาชน) โรงงานบางพลี ซึ่ งพบวาเพศไมมีค วามสัม พันธ กับพฤติกรรมการทํางานที่
ปลอดภัยของพนักงาน เชนเดียวกันกับการศึกษาของศุภวัฒน (2548) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท โคราช เดนจิ จํากัด(K2) พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อายุงาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขอเสนอแนะ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีสารเคมีและมีเครื่องจักร ตองมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
โดยการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง นอกจากนั้นหนวยงานตองเครงครัดถึงระเบียบในการปฏิบัติงาน
และมี ม าตรการลงโทษผู ที่ ไม ป ฏิบั ติต ามระเบี ยบความปลอดภั ยในการทํ างาน และควรมีการศึ กษาเพิ่ ม เติ ม ถึง ปจจั ยที่ จะ
กอใหเ กิ ด ความเมื่ อยลาจากการปฏิ บั ติง านของพนักงาน เช น ศึ กษาท าทางในการทํ างาน การปรับ ปรุ งสถานีการทํางาน
เครื่องมื อหรืออุ ปกรณที่ ใชในการปฏิบัติ งาน และศึกษาระดับความเมื่ อยลาของกลามเนื้อจากการทํางาน และความเสี่ยงที่
กอใหเกิดโรคทางระบบกลามเนื้อและกระดูก
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้นําเสนอการสรางแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮดโดยการนําเสนใย
กกพนเคลือบประสานดวยน้ํายางพาราและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด ขึ้นรูปเปนแผนบอรดเสนใยกกขนาด 30 x 30 เซนติเมตร
มีความหนาแตกตางกัน 0.2 เซนติเมตร ระหวาง 1.00-1.80 เซนติเมตร และมีอัตราสวนระหวางเสนใยกกกับ น้ํายางพาราใน
อัตราสวนคงที่ 2 ชุด โดยที่อัตราสวนคงที่ 1:2 และ 1:3 จากการศึกษาสภาพการนําความรอนของแผนบอรด พบวาสภาพการ
นําความรอนของแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮดสามารถแสดงความเปนแผนฉนวนความ
รอนไดดี โดยที่ผลวิเคราะหคุณสมบัติเชิงความรอน ที่อัตราสวนคงที่ 1:2 มีคาสภาพการนําความรอนเฉลี่ ย 0.88 วั ต ต ต อ
เมตรเคลวิ น และที่ อั ต ราส ว นคงที่ 1:3 มี ค า สภาพการนํา ความร อ นเฉลี่ย 0.96 วัตตตอเมตรเคลวิน ซึ่งคาที่ไดมี
ความสอดคลองตามมาตรฐาน ASTM C177 โดยผลวิเคราะหเชิงกล ที่อัตราสวนคงที่ 1:2 มีคาความหนาแนนเฉลี่ย 0.43 กรัม
ตอลูกบาศกเซนติเมตร ที่อัตราสวนคงที่ 1:3 มีคุ ณสมบัติเชิ งความรอนและเชิ งกลของแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํ า
ยางพาราและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด มีคาความหนาแนนเฉลี่ย 0.46 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และที่อัตราสวนคงที่ 1:2 มี
คาการดูดซึมน้ําเฉลี่ย 131.43 เปอรเซ็นต ที่อัตราสวนคงที่ 1:3 มีคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ย 124.84 เปอรเซ็นต คาที่ไดมีความ
สอดคลองตามมาตรฐาน ASTM D570 ที่อัตราสวนคงที่ 1:2 มีคาความชื้นเฉลี่ย 2.31 เปอรเซ็นต ที่อัตราสวนคงที่ 1:3 มีคา
ความชื้นเฉลี่ย 2.01 เปอรเซ็นต คาที่ไดมีความสอดคลองตามมาตรฐาน มอก.876-2547 ที่ อั ต ราส ว นคงที่ 1:2 มี ค า ของ
แรงดึ ง เฉลี่ ย 373.06 นิ ว ตั น และมี ค า ความเค น เฉลี่ ย 0.05 เมกะปาสคาล ที่อัตราสวนคงที่ 1:3 มีคาแรงดึงเฉลี่ย
412.50 นิวตัน และคาความเคนเฉลี่ย 0.06 เมกะปาสคาล คาที่ไดมีความสอดคลองตามมาตรฐาน ASTM D5034 แรงดึง
สูงสุดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณมวลเสนใยกกมีความหนาและปริมาณน้ํายางพารามากขึ้นจะทําใหชิ้นงานวิเ คราะหทนตอ
แรงดึงสูงสุดไดดีเนื่องจากน้ํายางพารามีปริมาณมากทําใหเสนใยเกาะติดประสานเชื่อมกันสามารถทนแรงดึงไดดีผลวิเคราะห
งานวิจัยครั้งนื้มีความเปนไปไดใน การนําเสนใยกกสรางเปนแผนบอรดเสนใยกกใชทดแทนแผนฉนวนความรอนที่ผลิตจากเสน
ใยสังเคราะห
คําสําคัญ : แผนบอรดเสนใยกก, แผนฉนวนความรอน, ยางพารา, ยูเรียฟอรมาลดีไฮด, สมบัติเชิงความรอน, สมบัติเชิงกล

1591

Study of Thermal and Mechanical Properties of Papyrus Fiber Admixed
By Natural Rubber Latex and Urea-Formaldehyde Boards
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Abstract
The boards of papyrus fiber admixed by latex and urea-formaldehyde glue were
fabricated to test for their thermal and mechanical properties. Each board was 30 cm x 30 cm of
a square shape with the thickness lied between 1.00 and 1.80 cm. The ratios of papyrus fiber and
latex were set for two types : 1:2 and 1:3. For the thermal proprety, the average thermal conductivity
of the boards were 0.88 W m.k and 0.96 W m.k respectively. They were corresponding to ASTM C177.
For the mechanical property, the average density of the boards were 0.43 g cm3 and 0.46 g cm3
respectively. The average water absorptivity of the boards were 131.43 % and 124.84% respectively .
They were corresponding to ASTM D570. The average moisture of the boards were 2.31% and 2.01%
respectively. They were corresponding to TIS 876-2547(2004)The average tensile of the boards were
373.06 N and 412.50 N respectively. The average stress of the boards were 0.05 MPa and 0.06
MPa respectively. They were corresponding to ASTM D5034. The increments of papyrus fiber, latex
and boards thickness were effect to the increment of the maximum tensile of the boards. It may be clue
to the increment ability of latex. So, the boards of papyrus fiber-latex-urea formaldehyde glue from this
research can be substituted for the commercial chemical fiber insulation boards.
Keywords: Papyrus Fiber board, Thermal insulation, Natural Rubber Latex, Urea Formaldehyde, Thermal
properties, Mechanical properties
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บทนํา
ในปจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกเราอากาศรอน อุณหภูมิสูงขึ้นและมีแนวโนมวาจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสภาวะโลก
รอน จึงทําใหประชากรสวนใหญมีการติดตั้งฉนวนความรอนในอาคารตาง ๆ ก็เพื่อปองกันอากาศรอนจากบรรยากาศโดยรอบ
เขาสู ตัวอาคาร เพื่ อให อาคารบานเรื อนภายในมีสภาพที่เ ย็นสบาย ซึ่ งจากสภาพเศรษฐกิจประเทศไทยในภาพรวมการใช
พลังงานไฟฟาใน ป พ.ศ. 2556 มีมูลคาการใชพลังงานไฟฟาประมาณ 2.13 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ป พ.ศ. 2555 รอยละ
0.9 การใชพลังงานไฟฟาประมาณ 541,974 ลานบาท เพื่อเปนการลดคาใชจายทีค่ อนขางสูงและชวยลดพลังงานไฟฟาที่มีการ
ใชเครื่องปรับอากาศในปจจุบันไดมีการนําวัสดุใยเซลลูโลสมาประยุกตใชในรูปแบบฉนวนความรอนแบบเสนใยซึ่งมีคุณสมบัติใน
การนําความรอนต่ํามีความพรุนและน้ําหนักเบาตรงตามคุณสมบัติของฉนวนความรอนที่ดีจากสภาวะวิกฤติทางดานพลังงานใน
ปจจุบัน การติดตั้งฉนวนความรอนเปนสิ่งที่จําเปนซึ่งจะชวยในการประหยัดพลังงานและทําใหอากาศไมรอน ฉนวนความรอน
เปนวัสดุที่ใชในอาคาร บานพักอาศัย และโรงงาน ฉนวนความรอนที่เปนที่นิยมและแพรหลายในปจจุบัน ไดแก ฉนวนใยแกว
และแผนโฟม วัตถุดิบที่ใชในการผลิตฉนวนเหลานี้โดยเฉพาะอยางยิ่งฉนวนใยแกว เปนวัสดุนําเขาจากตางประเทศและฉนวน
ความรอนเหลานี้ผลิตจากวัสดุสังเคราะหไมมีความปลอดภัยตอสุขภาพเมื่อนํามา ใชงานดังนั้นการพัฒนาฉนวนความรอนที่ได
วัตถุดิบจากเสนใยจากพืชที่หาไดจากธรรมชาติดวยความรู ความสามารถ และทรัพยากรที่หาไดภายในประเทศจะเปนผลดีตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม
ในการผลิตฉนวนความรอน เพื่อลดปญหามลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยการใชวัตถุดิบในการผลิตฉนวนจากสารอินทรียจาก
การเกษตรงานวิจัยที่เปนไปไดและมีการศึกษาแผนฉนวนความรอนจากฟางขาวและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด เรซินเกรด EU617 เปนสารยึดเกาะ (กิตติศักดิ์ บัวศรี. 2544) ผลิตแผนฉนวนความรอนจากชานออยโดยใชกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮดเปนตัว
ยึดเกาะ (ประยูร สุรินทร. 2544) การใชวัสดุผลิตแผนฉนวนกันความรอนหนวงไฟจากเสนใยผักตบชวาและน้ํายางธรรมชาติ
(ทนง บุญมีมาพาสุข. 2549) การผลิตแผนฉนวนความรอนหนวงไฟโดยการเอาฟางขาวมายอยสลายเปนเสนใย แลวนํามายึด
ดวยน้ํายางธรรมชาติ (วิศิษฎ โลเจริญรัตน. 2549) การนําเยื่อสาดขาวมาผลิตเปนแผนฉนวนความรอนดวยวิธีการอัดรอนและ
ใชกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮดทําหนาที่เปนสารยึดติด (สุนทร เครื่องคํา. 2551)
ผูวิจัยมีความสนใจสรางแผนฉนวนความรอนที่ทําจากเสนใยกกเนื่องจากกกเปนวัชพืชที่มีลักษณะของลําตนแข็ง เหนียว
และคงทน เจริญเติบโตไดงายในธรรมชาติในพื้นนาขาว ซึ่งภายหลังการเกี่ยวขาวจะมีตนกกเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหตองมี
การกําจัดตนกกเหลานี้ เกษตรกรใชวิธีการเผาทําลายทิ้งทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม การศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการ
สรางฉนวนความรอนจากเสนใยกกเปนการชวยกําจัดวัชพืช และนําวัชพืชมาสรางมูลคาใหมากขึ้นโดยการผลิตแผ นบอรดจาก
เสนใยกก
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อผลิตแผนบอรดจากเสนใยกกโดยใชน้ํายางพาราและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด เปนตัวประสาน
2. เพื่อทดสอบคุณสมบัติเชิงความรอนและเชิงกลของแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและกาวยูเรีย
ฟอรมาลดีไฮด
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วิธีดําเนินการวิจัย
การรวบรวมขอมูล
1. ขั้นตอนสรางแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด แสดงรายละเอียดดังนี้
กกปรับสภาพและ
โซเดียมไฮดรอกไซด
10% กวน 30 นาที

เสนใยกก

เสนใยกก
บดและอบ

ฉีดพน
น้ํายางพารา

เสนใยกกปน

กลึ้งนวด
ใหแผน
เรียบ

เสนใยกก

อบอุณหภูมิ
80 -100 C
30 นาที

เสนใยกกอบ 30 นาที
อุณหภูมิ 80-100  C

ผึ่งแดด 2 วัน

เสนใยกก
ผึ่งแดด
30 นาที

แผนบอรด
เสนใยกก

รอนเสนใยกก

ภาพที่ 1 ภาพสรางบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด
ที่มา : ภาพถายโดยฉบาไพร รูปโฉม เมื่อวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

1594

สรางแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮดแบงออกเปน 2 ชุดขอมูล
ตารางที่ 1 ชุดที่ 1 อัตราสวนคงที่ 1 : 2 ความหนาแตกตางกัน 0.2 cm ระหวาง 1.00.-1.80 cm รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 1
แผนบอรดเสนใยกกขนาด30x30( cm ) แผนบอรดเสนใยกกหนา ( cm ) เสนใยกก( g ) น้ํายางพารา ( g )
A1
1.00
100
200.00
B1
1.20
120
240.00
C1
1.40
140
280.00
D1
1.60
160
320.00
E1
1.80
180
360.00
ตารางที่ 2 ชุดที่ 2 อัตราสวนคงที่ 1 : 3 ความหนาแตกตางกัน 0.2 cm ระหวาง 1.00.-1.80 cm รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 2
แผนบอรดเสนใยกกขนาด30x30 ( cm ) แผนบอรดเสนใยกกหนา ( cm ) เสนใยกก ( g ) น้ํายางพารา ( g )
A2
1.00
100
300.00
B2
1.20
120
360.00
C2
1.40
140
420.00
D2
1.60
160
480.00
E2
1.80
180
540.00
2. วิเคราะหขอมูลคุณสมบัติเชิงความรอนและเชิงกลของแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและกาวยูเรีย
ฟอรมาลดีไฮด แสดงรายละเอียดดังนี้
2.1 การวิเคราะหเชิงกล
2.1.1 วิเคราะหแรงดึงและความเคน วิธีการโดยตัดชิ้นงานขนาดเล็กๆกวาง 100 mm ยาว 100 mm เพื่อ
หาคาเฉลี่ยของความหนาและแรงดึง วาดเสนขึ้นบริเวณดานในความกวางที่หางจากขอบดานหนึ่งของชิ้นงานโดยใหเวนพื้นที่
ตรงกึ่ งกลางไว 25 mm และความกว างทั้ ง 2 ด าน ด านในมีค วามกวาง 75 mm นําชิ้นงานทดสอบดวยเครื่ อง
UNIVERSAL TESTING MACHINE (UTM) ใหแรงดึงกับชิ้นทดสอบดวยอัตราเร็วในการดึงคงที่ จนกระทั่งชิ้นทดสอบขาด
ดังนั้นเวลาที่ใชตั้งแตเริ่มกดจนกระทั่งชิ้นงานแยกออกจากกันตองไมนอยกวา 30 s และไมเกิน 120 s จะอานคาแรงดึงและ
บันทึกคาแรงดึงที่เปลี่ยนไปตามระยะการยืดตัวของวัสดุ ผลการทดสอบที่ไดคือคาแรงดึงที่จุดขาด(แรงสูงสุด)และการยืดตั ว
จากนั้นหาคาความเคนไดจากผลการทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D5034 คาแรงดึงที่ไดไปคํานวณคาความเคน
2.1.2 วิเคราะหดูดซึมน้ํา วิธีการโดยตัดชิ้นงาน ขนาด 100 mm x100 mm ชั่งมวลชิ้นงาน ชุดที่ 1 และ ชุดที่
2 หาคาเฉลี่ยมวลกอนแชน้ําและบันทึกผลแลวแชชิ้นงานทดสอบในภาชนะควบคุมที่อุณหภูมิประมาณ 20  C ที่บรรจุน้ําทิ้งไว
2 ชั่วโมง แลวนําชิ้นงานทดสอบวางลงในกระดาษซับ แลวนําไปชั่งมวลหลังแชน้ํา เพื่อหาคาเฉลี่ยมวลหลังแชน้ําและบันทึกผล
หลังจากนั้นใชวิธีการคํานวณหาผลการดูดซึมน้ํา
2.1.3 วิเคราะหความหนาแนนและความชื้น วิธีการโดยตัดชิ้นงานทดสอบขนาดกวาง 100 mm x 100 mm
โดยใชไมโครมิเตอรวัดจากจุดปลายทั้ง 4 จุด เขาไปขางในถึงจุดกึ่งกลางของแผนบอรดเสนใยกกทั้ง 4 ดานและบันทึกผลแลว
หาคาเฉลี่ยของความหนา ชั่งมวลชิ้นงานทดสอบ ชุดที่ 1 ที่อัตราสวนคงที่ 1 : 2 และชุดที่ 2 ที่อัตราสวนคงที่ 1 : 3 ทั้งชุดที่ 1
และชุดที่ 2 เพื่อหาคาเฉลี่ยมวลกอนอบและบันทึกผล และนําชิ้นงานทดสอบอบในเตาอบที่มีอุณหภูมิประมาณ 80-100  C
จนมีน้ําหนักคงที่ แลวนําชิ้นงานทดสอบใสในตะแกรงปลอยไวใหเย็น หลังจากนั้นชั่งชิ้นงานมวลหลังอบและบันทึกผลแลวหา
คาเฉลี่ยมวลหลังอบและใชวิธีการคํานวณหาความหนาแนนและความชื้น
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ภาพที่ 2 ภาพวิเคราะหแรงดึง ชุดที่ 1และชุดที่ 2 ที่อัตราสวนคงที่ 1 : 2, 1 : 3
ความหนาแตกตางกัน 0.2 cm ระหวาง 1.00-1.80 cm
ที่มา : ภาพถายโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
2.2 วิเคราะหเชิงความรอน
2.2 วิเคราะหคุณสมบัติเชิงความรอนของการถายโอนความรอน และสภาพการนําความรอนของแผนบอรดเสนใย
กกประสานน้ํายางพาราและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮล แสดงรายละเอียดดังนี้
2.2.1 สรางตูทดสอบ โดยใชแผนไมมีขนาดกวาง 34 cm ยาว 40 cm หนา 1.5 cm มีแผนขนาดยาว 18
ตู
cm กวาง 7 cm จํานวน 2 แผน ยึดติดกับตูทดสอบ ใสแผนบอรดเสนใยกกตรงกลางกวาง 20 cm ยึดติดไวกับ
ทดสอบและมีฝาปด
2.2.2 วิเคราะหการถายโอนความรอน และสภาพการนําความรอน นําชิ้นงานทดสอบมาวางอยูใน
ตู
ทดสอบที่สามารถตั้ง คาอุณหภูมิความรอนใสไวใ นตูทดสอบดานขางด านใดดานหนึ่ งตอสายเทอรโมคับ เปลทั้ งสองด านของ
ชิ้นงาน ที่ตําแหนง T1 ดานอุณหภูมิรอน ที่ตําแหนง T2 ดานอุณหภูมิเย็น หลังจากนั้นตอสายเทอรโมคับเปลอีก 2 จุดตอเขากับ
เครื่อง วิเคราะหการถายโอนความรอนความรอนผานแผนบอรดเสนใยกกดานหนาดวยกําลัง 1,000 W วัดที่อุณหภูมิ T1
และอุณหภูมิ T2 บันทึกผลของอุณหภูมิ
ผลการวิจัย
1. วิเคราะหคุณสมบัติเชิงกลโดยวิเคราะหคาแรงดึง ความเคน การดูดซึมน้ํา ความชื้น และความหนาแนน
ตารางที่ 3 ผลวิเคราะหแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด ชุดที่ 1 ที่อัตราสวนคงที่ 1:2
ความหนาแตกตางกัน 0.2 cm ระหวาง 1.00-1.80 cm ไดผลตามตารางที่ 3

แผนบอรด
แผนบอรด
เสนใยกก เสนใยกกหนา( cm )
A1
B1
C1
D1
E1

เฉลี่ย

1.00
1.20
1.40
1.60
1.80

เกณฑเฉลี่ย
มาตรฐาน

แรงดึง
(N )

ความเคน
( MPa )

การดูดซึมน้ํา
(%)

ความชื้น
(%)

ความหนาแนน
( g cm3 )

214.72
311.89
397.35
456.25
485.10
373.06
-

0.029
0.042
0.053
0.059
0.065
0.05
ไมนอยกวา
0.35 ( MPa )
ASTM
D5034

159.49
138.53
126.78
121.00
111.36
131.43
ไมเกิน 40%
ที่ 2 ชั่วโมง
ASTM
D570

2.55
2.33
2.27
2.21
2.19
2.31
เฉลี่ยไมเกิน
9-15%
มอก.
876-2547

0.35
0.42
0.43
0.45
0.49
0.43
0.40 – 0.90
( g cm3 )
มอก.
876-2547

ASTM
D5034
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ภาพที่ 3 ภาพความสัมพันธระหวางแรงดึงและความเคนแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพารา
และกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด ชุดที่ 1 ที่อัตราสวนคงที่ 1:2 ความหนาแตกตางกัน
0.2 cm ระหวาง 1.00-1.80 cm
ภาพที่
4
ภาพ

ความสัมพันธระหวางดูดซึมน้ําและความชื้นแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพารา
และกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด ชุดที่ 1 ที่อัตราสวนคงที่ 1:2 ความหนาแตกตางกัน 0.2
ระหวาง 1.00-1.80 cm

cm

ภาพที่ 5 ภาพความสัมพันธระหวางความหนาแนนแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพารา
และกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด ชุดที่ 1 ที่อัตราสวนคงที่ 1:2 ความหนาแตกตางกัน
0.2 cm ระหวาง 1.00-1.80 cm
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ตารางที่ 4 ผลวิเคราะหแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด ชุดที่ 2 ที่อัตราสวนคงที่ 1:3
ความหนาแตกตางกัน 0.2 cm ระหวาง 1.00-1.80 cm ไดผลตามตารางที่ 4
แรงดึง( N ) ความเคน การดูดซึมน้ํา
ความชื้น
ความหนาแนน
แผนบอรด
แผนบอรด
(%)
(%)
เสนใยกก เสนใยกหน( cm )
( g cm3 )
( MPa )
A2
1.00
249.30
0.033
147.53
2.45
0.36
B2
1.20
364.26
0.049
135.91
2.42
0.43
C2
1.40
456.25
0.061
117.1
1.86
0.44
D2
1.60
466.17
0.062
113.87
1.75
0.49
E2
1.80
526.41
0.070
109.81
1.57
0.60
เฉลี่ย
412.50
0.06
124.84
2.01
0.46
เกณฑเฉลี่ย
ไมนอยกวา ไมเกิน 40% เฉลี่ยไมเกิน
0.40 – 0.90
g cm3
0.35
ที่ 2 ชั่วโมง
9-15%
( MPa )
มาตรฐาน
ASTM
ASTM
ASTM
มอก.
มอก.
D5034
D5034
D570
876-2547
876-2547

ภาพที่ 6 ภาพความสัมพันธระหวางแรงดึงและความเคนแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและ
กาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด ชุดที่ 2 ที่อัตราสวนคงที่ 1:3 ความหนาแตกตางกัน 0.2 cm ระหวาง
1.00-1.80 cm

ภาพที่ 7 ภาพความสัมพันธระหวางดูดซึมน้ําและความชื้นแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและ
กาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด ชุดที่ 2 ที่อัตราสวนคงที่ 1:3 ความหนาแตกตางกัน 0.2 cm
ระหวาง 1.00-1.80 cm
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ภาพที่ 8 ภาพความสัมพันธระหวางความหนาแนนแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพารา
และกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด ชุดที่ 2 อัตราสวนคงที่ 1:3 ความหนาแตกตางกัน
0.2 cm ระหวาง 1.00-1.80 cm
ตารางที่ 5 ผลวิเคราะหส ภาพการนําความร อนแผนบอร ดเส นใยกกประสานน้ํายางพาราและกาวยูเรีย
ฟอรมาลดีไฮด ชุดที่ 1 อัตราสวนคงที่ 1:2 และชุดที่ 2 อัตราสวนคงที่ 1:3 ความหนาแตกตางกัน 0.2 cm
ระหวาง 1.00-1.80 cm ไดผลตามตารางที่ 5
แผนบอรด
ขนาด
เสนใยกกหนา ( cm ) (20x30 cm )
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80

A1
B1
C1
D1
E1
เฉลี่ย
มาตรฐาน

สภาพการนําความรอน
(1:2)
( W m.k )

ขนาด
(20x30
cm )

สภาพการนําความรอน
(1:3)
( W m.k )

0.70
0.72
0.86
0.99
1.14
0.88
ASTM C177

A2
B2
C2
D2
E2
เฉลีย
มาตรฐาน

0.77
0.89
0.98
1.00
1.16
0.96
ASTM C177

ภาพที่ 9 ภาพสภาพการนําความรอนแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด
ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 อัตราสวนคงที่ 1:2, 1:3 ความหนาแตกตางกัน 0.2 cm ระหวาง 1.00-1.80 cm
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ตารางที่ 6 ผลวิเคราะหแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด ไดผลตามตารางที่ 6
คุณสมบัติเชิงความรอนและเชิงกล
1.
2.
3.
4.

สภาพการนําความรอน
ความหนาแนน
ความชื้น
การดูดซึมน้ํา

คาเฉลี่ยผลการวิเคราะห
B1
B2
A2
อัตราสวนคงที่ 1:2 อัตราสวนคงที่ 1:3 อัตราสวนคงที่ 1:3
0.07 ( W m.k )
0.43 g cm3
4.85 %
166.68 %
-

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยการผลิตและศึกษาคุณสมบัติเชิงความรอนและเชิงกลของแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพารา
และกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด มีผลดังนี้
1. การสรางของแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด จะไดเสนใยกกที่มีการออนตัวและ
มีการเกาะเกี่ยวประสานกันเหมาะสมเปนสภาวะในการเตรียมเสนใยสําหรับกระบวนการขึ้นรูปแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํา
ยางพาราและกาวยู เรี ย ฟอร ม าลดี ไ ฮด จะเป นแบบพ นเคลื อบประสานและลั กษณะทางกายภาพของแผนบอรด เส นใยกก
ประสานน้ํ ายางพาราและกาวยูเ รีย ฟอรม าลดีไฮดมี การขยายตัวเมื่ อไดรั บความรอน มีค วามหนาแนน มี ความจุ ความรอน
ความสามารถในการตานทานความรอนตอความชื้น การดูดซึมน้ํา และความตานทานตอแรงดึงและแรงอัด และเสนใยกกเปน
เซลลูโลสมีชองวางของอากาศภายในแผนอากาศเปนตัวนําความรอนที่ไมดี จึงเปนแผนฉนวนความรอนที่ดี ทําใหแผนบอรด
เส นใยกกสามารถเกี่ ยวกั นได ดี มี ค วามยื ดหยุ นสามารถม วนงอได เนื่ องจากอั ตราส วนเส นใยกกต อน้ํ ายางพาราต อ กาวยู เรี ย
ฟอรมาลดีไฮดมีปริมาณที่เ หมาะสมและแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและกาวยูเรียฟอรม าลดีไฮด ทั้ง 2 ชุ ด
สามารถขึ้นรูปได
2. การวิเคราะหคุณสมบัติเชิงกล คาแรงดึงและความเคน โดยการนําชิ้นงานวางไวบนแทนหัวจับชิ้นงานใชแรงดึงจน
ชิ้นงานขาดได ค าแรงดึ งสู ง สุ ดและนําค าที่ไ ด ไ ปคํ านวณหาความเคน ต อพื้นที่ ห นาตั ด ของแผนบอรด เส นใยกก ด วยเครื่ อง
UNIVERSA LTESTING MACHINE (UTM) ที่อัตราสวนคงที่ 1:2 คาแรงดึงเฉลี่ย 373.06 N และคาความเคนเฉลี่ย 0.05
MPa ที่อัตราสวนคงที่ 1:3 มีคาแรงดึงเฉลี่ย 412.50 N และคาความเคนเฉลี่ย 0.06 MPa คาที่ไดมีค วามสอดคลองตาม
มาตรฐาน ASTM D5034 คาแรงดึงสูงสุดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณมวลเสนใยกก ความหนาและ น้ํายางพาราเพิ่มขึ้น
จะทําใหชิ้นงานทนตอแรงดึงสูงสุดไดดีและทําใหเสนใยเกาะติดประสานเชื่อมกันสามารถทนแรงดึงไดดี
3. การวิเคราะหการดูดซึมน้ํา โดยชั่งมวลกอนแชน้ําและชั่งมวลหลังแชน้ําคํานวณหาผลการดูดซึมน้ําจากผลตางของมวล
กอนและหลังแชน้ําตอมวลหลังแชน้ําทดสอบการดูดซึมน้ํา ที่อัตราสวนคงที่ 1:2 คาการดูดซึมน้ําเฉลี่ย 131.43 %
ที่
อัตราสวนคงที่ 1:3 การดูดซึมน้ําเฉลี่ย 124.84% คาที่ไดมีความสอดคลองตามมาตรฐาน ASTM D570 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีสํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การดูดซึมน้ําไมเกินรอยละ 80 ที่เวลา 24
ชั่วโมง ที่อัตราสวนคงที่ 1:2 คาการดูดซึมน้ํา 166.68 % ผลวิเคราะหการดูดซึมน้ํามีแนวโนมที่สูงขึ้นเมื่อแชน้ํานานมากขึ้น
วิธีการขึ้นรูปแผนบอรดเสนใยกกจะใชวิธีขึ้นรูปแบบพนเคลือบประสานและอัดดวยแผนไมบางบริเวณปริมาณน้ํายางพาราไม
ทั่วถึงกันและแรงใชอัดไมมากเหมือนกับไมอัดขึ้นรูปแบบหนาแนนปานกลาง
4. การวิเคราะหความชื้น โดยชั่งมวลกอนอบและชั่งมวลหลังอบคํานวณหาคาความชื้นจากผลตางมวลกอนอบและ
หลั งอบต อมวลกอนอบแผนบอรด เส นใยกกประสานน้ํ ายางพาราและกาวยู เรี ยฟอร มาลดี ไฮด ที่อัตราส วนคงที่ 1:2 มี ค า
ความชื้นเฉลี่ย 2.31 % ที่ อัตราส วนคงที่ 1:3 มีค าความชื้ นเฉลี่ ย 2.01 % และค าที่ ไ ด มีค วามสอดคล องตามมาตรฐาน
มอก. 876-2547 ณ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล าธนบุรีสํานักวิจัยและบริการวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ดวย
เครื่องมือ Gravimetric Method and Hot Air Oven ที่อัตราสวนคงที่ 1:3 คาความชื้นเฉลี่ย 4.85 % ซึ่งมี
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ความชื้นนอยเนื่องจากปริมาณน้ํายางมีผลตอการขัดขวางการดูดซึมน้ําของเสนใยทําใหชิ้นงานมีความชื้นนอยลงเมื่อมีปริมาณ
น้ํายางพาราเพิ่มมากขึ้น
5. การวิเคราะหความหนาแนน วัดความหนาโดยใชไมโครมิเตอรและชั่งมวล คํานวณหาความหนาแนนไดจากสูตรมวล
ตอปริมาตรของแผนบอรดเสนใยกกที่อัตราสวนคงที่ 1:2 มีคาความหนาแนนเฉลี่ย 0.43 g cm3 ที่อัตราสวนคงที่ 1:3 คา
ความหนาแนนเฉลี่ย 0.46 g cm3 คาที่ไดมีความสอดคลองตามมาตรฐาน มอก.876-2547 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรีสํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยเครื่องมือ Analytical Balance ที่อัตราสวนคงที่ 1:3
คาความหนาแน น 0.43 g cm3 เนื่ องจากความหนาแน นอยู ในชวง 0.4– 0.90 g cm3 ซึ่ง ความหนาแนนได ตาม
มาตรฐาน เมื่อมีปริมาณน้ํายางเพิ่มมากขึ้นความหนาแนนจะมาก
6. การวิเคราะหคุณสมบัติเชิงความรอน วิเคราะหคาการถายโอนความรอนและสภาพการนําความรอนทดสอบดวย
เครื่องมือ ชุดตูทดสอบ การถายโอนความรอนของอุณหภูมิรอน (T1) ไปอุณหภูมิเย็น (T2) คาการถายโอนความรอน
ได
จากผลตางของอุณหภูมิที่ไหลผานพื้นที่ตอความหนาของแผนบอรดเสนใยกก และสภาพการนําความรอนหาไดจากสูต รการ
ถายโอนความรอนไหลผานความหนาตอผลตางของอุณหภูมิที่ไหลผานพื้นที่ของแผนบอรดเสนใยกก ที่อัตราสวนคงที่ 1:2
คาสภาพการนําความรอนเฉลี่ย 0.88 W m.k ที่อัตราสวนคงที่ 1:3 สภาพการนําความรอนเฉลี่ย 0.96 W m.k คาที่ไดมี
ความสอดคล องตามมาตรฐาน ASTM C177 ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล าธนบุ รี สํ านั กวิ จัย และบริ การ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยเครื่องมือ Thermal Conductivity Analyzer และที่อัตราสวนคงที่ 1:2 มีคาสภาพการนํา
ความรอน 0.07 W m.k จะเห็นไดวาทั้ง 2 ชุด แผนบอรดจากเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและ
กาวยูเรียฟอรมาลดีไฮดผลตางของอุณหภูมิมีแนวโนมลดลง เนื่องจากความหนาและปริมาณน้ํายางพารามากขึ้นทําใหการถาย
โอนความรอนเพิ่มขึ้นเนื่องจากแผนบอรดเสนใยกกยอมใหความรอนถายโอนไหลผานไดมากจึงทําใหสภาพการนําความรอนได
ดี แสดงวามีสมบัติเปนฉนวนความรอนที่ไมดี ดังนั้นเมื่อปริมาณเสนใยกก ความหนา และปริมาณน้ํายางพารานอยลงแตกาว
ยูเรียฟอรมาลดีไฮดเทาเดิมการถายโอนความรอนของแผนบอรดเสนใยกกอุณหภูมิจากรอนไปเย็นจะมากขึ้น เนื่องจากปริมาณ
น้ํายางพาราเขาไปแทรกประสานกับเสนใย จึงทําใหมีชองวางอากาศภายในสภาพการนําความรอนลดลงซึ่งเปนฉนวนความ
รอนที่ดีและใกลเคียงกับแผนฉนวนจากแผนเซลโลกรีดชนิดโฟมสภาพการนําความรอน
0.0728 W m.k
ขอเสนอแนะ
1. เปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาและผลิตแผนบอรดเสนใยกกประสานน้ํายางพาราและกาวยูเรียฟอรมาลดีไฮด
2. เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มมูลคาของทรัพยากรภายในประเทศและเปนการชวยลดการนําเขาของแผนฉนวนความรอน
3. น้ํายางพาราและเสนใยเซลลูโลสธรรมชาติเปนสารอินทรียทีมีอายุการใชงาน ดังนั้นการศึกษาอายุของผลิตภัณฑ
เปนสิ่งที่ตองคนควาวิจัยตอไป
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การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการลด
ปญหาหมอกควั น 2) ศึกษากระบวนการการจัดการความรูการลดป ญหาหมอกควั นของชุมชนและหนวยงานที่ เกี่ยวของ 3)
ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการลดปญหาหมอกควันของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 4) ศึกษาแนวทางการแกไขปญหา
หมอกควันของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวาบริบทของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีการรวมมือกัน
ระหวางชุมชนและภาครัฐในการเขาไปใหความรูในดานกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมไฟปา ความรูเรื่องไฟปา ผลกระทบเมื่อ
เกิดปญหาหมอกควัน วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดปญหาหมอกควัน และยังสนับสนุนดานการชวยเหลือในการดับไฟปาและสุ ขอานามัย
ของชุมชน ผลการศึกษากระบวนการการจัดการความรูการลดปญหาหมอกควันของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของพบวามี
ขั้นตอนดังนี้ 1. การบงชี้ความรู ชุมชนไดรับความรูมาจากสถานีควบคุมไฟปาจังหวัดเชียงใหมและสาธารณสุขตําบลสุเทพ 2.
การสรางและแสวงหาความรู ชุมชนมีการสรางความรูใหมโดยการแสวงหาความรูที่ไดรับการอบรมมาปรับใชกับความรูเดิมของ
ชุมชนและยังกําจัดความรูที่ไมไดใชแลวออกไปคือการเผาปาเพื่อทําไรเลื่อนลอย หาของปาและลาสัตว 3. การจัดการความรูให
เปนระบบ ชุมชนไดมีการจัดเก็บความรูใหเปนระบบโดยทําการเก็บเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจนโดยทําออกมาในรูปแบบของ
เอกสารเผยแพรและซีดี 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ชุมชนไดทําการนําความรูที่ไดอบรมมาผนวกกับสถานการณ
ปจจุบันออกมาเปนความรูใหมอยูใน 2 รูปแบบคือ ความรูชัดแจงทําออกเปนเอกสารและซีดีและความรูที่ฝงอยูในตัวคนโดย
การเลาเรื่อง อบรมและการสาธิต 5. การเขาถึงความรู ชุมชนมีวิธีการเขาถึงความรูไดงายและสะดวกโดยการปรึกษากันภายใน
ชุ ม ชน 6. การแบ ง ป น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ชุ ม ชนมี ก ารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล กั น หลายวิ ธี ทั้ ง ในรู ป แบบที่ ฝ ง อยู ใ นตั วคนจาก
ประสบการณและความรูที่ชัดแจงจากเอกสารเผยแพรและซีดี 7. การเรียนรู มีการถายทอดความรูดวยวิธีการอบรมและการ
สาธิต ผลการศึกษาปญ หาและอุป สรรคพบวาป ญหาและอุปสรรคที่ ชุมชนและหน วยงานที่ เกี่ยวของไดพ บเจอระหวางการ
ปฏิบัติหนาที่นั้น หลัก ๆ มาจากการสนับสนุนที่ไมเพียงพอ การที่ไมมีงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องทําใหการดําเนินงาน
ลาชา ผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาพบวาการแกไขปญหาสวนใหญของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเปนการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาและไมมีขั้นตอนการปฏิบัติที่แนชัดอันจะสงผลใหการแกไขปญหาระยะยาวเปนเรื่องที่ตองแกไขปญหาเฉพาะ
หนาตอไป ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีหลักในการปฏิบัติเพื่อที่จะแกไขปญหาในแตละดานใหเปนขั้นตอนที่รับรูทั่วทั้ง
องคกร อาจจะอยูในรูปแบบของเอกสารที่จัดทําขึ้นมาใหมที่ทางชุมชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําเพื่อที่จะเปนการแกไข
ปญหาระยะยาวที่ยั่งยืนสืบไป
คําสําคัญ: การศึกษากระบวนการจัดการความรูเพื่อลดปญหาหมอกควันในชุมชนบานมงดอยปุย, ชุมชนบานมงดอยปุย สถานี
ควบคุมไฟปาจังหวัดเชียงใหม สาธารณสุขตําบลสุเทพ, การลดปญหาหมอกควัน
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Studying knowledge management process
in mitigating smog issues in Ban Doipui Community
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Abstract
This qualitative research aimed: 1) to study contexts of community and relevant sectors in
mitigating smog problems; 2) to study knowledge management process of mitigating smog issues of the
community and relevant sectors; 3) to study problems and obstacles in mitigating smog issues of the
community and relevant sectors; and 4) to study guidelines of resolving smog issues of the community
and relevant sectors. The study result found that in contexts of the community and relevant sectors, the
community cooperated with government sector in educating people about laws on wildfire control as
well as knowledge about wildfire, impacts of smog, and practices when smog occurs. Furthermore, they
also supported the assistance in extinguishing wildfires and sanitation of the community. The study result,
in term of knowledge management process in mitigating smog issues of the community and relevant
sectors, found that this process contained following steps: 1. Knowledge indication: the community
obtained knowledge from the wildfire control station and Suthep Public Health Office; 2. Knowledge
seeking and creating-communication generated new knowledge by applying knowledge derived from
training with original knowledge of the community and they also eliminated unused knowledge about
forest burning for mobile plantations, forest object gathering and animal hunting.; 3. Systematic
knowledge management- the community collected knowledge systematically by recording it in writing
and providing documents and CDs; 4. Knowledge processing and refining- the community incorporated
knowledge from training to current situations as new knowledge in 2 formats including explicit knowledge
which was documented and made as CDs, and implicit knowledge which was displayed by storytelling,
training and demonstrating; 5. Knowledge access- the community easily and conveniently accessed
knowledge by internal discussion; 6. Knowledge sharing and exchanging- the community exchanged data
in various ways including implicit knowledge from experiences and explicit one from documents and CDs;
7. Learning- the community transmitted knowledge by training and demonstrating. The result of studying
problems and obstacles found that problems and obstacles that the community and relevant sectors
encountered during performing duties were mainly from insufficient support. Inadequate budget caused
delays in operations. The result of studying guidelines in solving problems found that most problemsolving of the community and relevant sectors was unexpected without clear procedures causing longterm problems that need to be resolved again. The community and relevant sectors should provide
principles of solving problems in each term with clear procedures that every member in the organization
acknowledged them thoroughly. It could be newly-created documents that the community or relevant
sectors provided for sustainable long-term problem solving.
Keyword: Knowledge management process, Ban Doipui Community, Smog mitigation
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บทนํา
โลกที่ เ ราอาศั ย อยู นั้ น มี ชั้ น บรรยากาศที่ ห อ หุ ม อยู โ ดยรอบ หนา 15 กิ โ ลเมตร ชั้ น ของบรรยากาศดั ง กล า ว
ประกอบดวยไนโตรเจน ออกซิเจน ฝุนละออง ไอน้ํา และเชื้อจุลินทรียตาง ๆ ซึ่งกาซที่สําคัญที่สุดตอการดํารงอยูของสิ่งมีชีวิต
ในโลกก็คือ กาซออกซิเจน และชั้นของบรรยากาศทีมีออกซิเจนเพียงพอตอการดํารงชีวิตนั้น มีความหนาเพียง 5-6 กิโลเมตร
เท า นั้ น แต เ มื่ อ ใดที่ ส ว นประกอบของอากาศเปลี่ ย นไป มี ป ริ ม าณของฝุ นละออง ก า ซ หมอกควั น ไอน้ํ า เขม า และ
กัมมันตภาพรังสี เจือปนอยูในชั้นบรรยากาศมากเกินไป จนกอใหเกิดอันตรายตอความเปนอยูของมนุ ษย สัตว พืช ตลอดจน
ทรัพยสิน เรียกสภาวะดังกลาววา มลพิษอากาศ
ปญหามลพิษทางอากาศเกิดขึ้นเปนประจําทุกปในชวงปลายฤดูหนาวสูฤดูแลงประมาณชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน
ของทุกป โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมตองประสบกับปญหาหมอกควัน และมลพิษในอากาศที่สูงมากกวาปกติ เนื่ องจากพื้นที่
ชุมชนส วนใหญ มักตั้งในที่ราบลุมแมน้ําซึ่งมีภู เขาลอมรอบ เปนลั กษณะแองกระทะ ทําใหหมอกควันไมสามารถกระจายตั ว
ออกไปได ทําใหหมอกควันและมลพิษสะสมในบรรยากาศเปนปริมาณมากจนกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
สาเหตุหลักของการเกิดหมอกควันทางภาคเหนือนั้นมีปญหามาจากเรื่องของการ "เผา" อาทิ การเผาในพื้นที่เกษตร การเผา
วัชพืชริมทางและการเผาปา ซึ่งกอใหเกิดหมอกควันและฝุนละออง เถา เขมาควัน ระบายออกสูอากาศผลกระทบที ่เกิดจาก
หมอกควันอันมี สาเหตุม าจากการเผานั้น มี หลายเรื่องด วยกันไดแ ก ผลกระทบตอคุณภาพสิ่ ง แวดลอมสุ ขภาพอนามัย ของ
ประชาชน กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ บดบังวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ สงผลกระทบตอการทองเที่ยว ซึ่ง
หมอกควันในภาคเหนือมีที่มาจากหลายแหลง ที่สําคัญก็คือ ไฟปา การเผาในที่โลง และ มลพิษจากการใช ยวดยานพาหนะ
จังหวัดเชียงใหม ไดนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาหมอกควันและไฟปา
บานมงดอยปุยเปนหมูบานอยูรอบพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ถือ
ไดวาเปนหมูบานตัวอยางแหงหนึ่งที่ไดรวมกันจัดทําแนวกัน เพื่อปองกันไมไฟลุกลามเขามาในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู ประชาชน
บานมงดอยปุยไดเห็นความสําคัญ และเกิดจิตสํานึกที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปญหาหมอกควันและไฟปาถือเปนปญหา
ระดับชาติ สงผลกระทบตอพื้นที่ในดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ การทองเที่ยว รวมทั้งสุขภาพของประชาชน จังหวัดเชียงใหมถือ
เปนจังหวัดหนึ่งทีป่ ระสบปญหามาหลายป ซึ่งมีหลายหนวยงานทั้งในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ไดพยายาม
รวมกันในการแกปญหาอยางตอเนื่อง มีชุมชนขนาดเล็กแหงหนึ่งที่ไดพยายามคิดหาวิธีการที่จะแกไขไมใหไฟเขามาในพื้นที่ของ
ชุมชนหมูบานที่รวมกันรับผิดชอบ สาเหตุของการเกิดไฟปานั้นมาจากทั้งการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตอีกสาเหตุหนึ่งที่ไม
อาจปฏิเสธได คือจริงๆ นั้นเกิด มากจากน้ํามื อของมนุ ษย ทั้งที่ ดวยความประมาทเลิ นเล อ หรือแมกระทั่ง ความตั้ง ใจ ก็ตาม
บานมงดอยปุยเปนหมูบานอยูรอบพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ถือ
ไดวาเปนหมูบานตัวอยางแหงหนึ่งที่ไดรวมกันจัดทําแนวกันเพื่อปองกันไมไฟลุกลามเขามาในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู ประชาชน
บานมงดอยปุยไดเห็นความสําคัญ และเกิดจิตสํานึกที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ นิสารัชต นิลสวาง (2558)
ดังนั้นผูวิจยั มีความประสงคที่จะศึกษาเรื่องการศึกษากระบวนการจัดการความรูเพื่อลดปญหาหมอกควันในชุมชน
บานมงดอยปุยโดยใชหลักการจัดการความรู 7 ขั้นตอนที่สํานักงานก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติไดใหแนวทางไว ซึ่ง
งานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอชุมชนและองคกรที่เกี่ ยวของอยางเปนระบบและมีหลักการสําหรับการเรียนรู เพื่อเปนชุมชน
ตนแบบในการแกไขปญหาอยางยั่งยืน
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู
ความรูทั่วไปแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 1) ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม
ถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆเชน การบันทึกเปนลายลักษณ อักษรทฤษฎี คูมือตางๆและบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบ
รูปธรรม 2) ความรูเฉพาะตัวหรือความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจาก ประสบการณพรสวรรค
หรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือ
ลายลักษณอักษรได
2. แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู
กระบวนการจัดการความรู 7 ขั้นตอนที่สํานักงาน ก.พ.ร และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติไดใหแนวทางไวคือ
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1) การบงชี้ความรู การคนหาวาองคกรมีความรูอะไรบาง ในรูปแบบใด อยูที่ใคร และความรูอะไรที่องคกรจําเปนตองมี ทํา
ใหองคกรทราบวาขาดความรูอะไรบาง 2) การสรางและแสวงหาความรู จากแผนที่ความรู องคกรจะทราบวามีความรูที่
จําเปนตองมีอยูหรือไม ถามีแลวองคกรก็จะตองหาวิธีการในการดึงความรูจากแหลงตาง ๆ ที่อาจอยูกระจัดกระจายไมเปน
ที่มารวมไวเพื่อจัดทําเนื้อหาใหเหมาะสมและตรงกับความตองผูใชมากที่สุด 3) การจัดการความรูใหเปนระบบ เมื่อมีเนื้อหา
ความรูที่ตองการแลว องคกรตองจัดการความรูใหเปนระบบเพื่อใหผูใชสามารถคนหาและนําความรูดังกลาวไปใชประโยชน
ได 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู นอกจากการจัดทําสารบัญความรูอยางเปนระบบแลว องคกรตองประมวลความรู
ใหอยูใ นรูปแบบและภาษาที่เ ขาใจง ายและใชได งาย ซึ่ งอาจทํ าไดในหลายลั กษณะคือ การจัดหรื อปรับปรุงรูปแบบของ
เอกสารใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองคกร การใชภาษาเดียวกันทั่วทั้งองคกร และการเรียบเรียงตัดตอและปรับปรุง
เนื้ อหาให มีคุ ณภาพดี ในแง ตาง ๆ 5) การเข าถึ งความรู ความรูที่ ไ ดม านั้ นจะไรค าหากไมถู กนํ าไปเผยแพร ใ ห ผูอื่นใช
ประโยชนได ดังนั้นองคกรจะตองมีวิธีการในการจัดเก็บและกระจายความรูทั้งความรูประเภท Explicit และ Tacit 6) การ
แบ ง ปนแลกเปลี่ ยนความรู การจัด ทํ าเอกสาร จัด ทํ าฐานความรูแ ละรวมทั้ง การทํ าสมุ ด หนาเหลืองโดยนํ าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชจะชวยใหเขาถึงความรูไดงายและรวดเร็วขึ้น 7) การเรียนรู วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดในการจัดการองค
ความรูคือ การเรียนรูบุคลากรและนําความรูนั้นไปใชประโยชนในการตัดสินใจแกไขปญหาและปรับปรุงองคกร
3. แนวคิดเรื่ององคกรแหงการเรียนรู
องค กรแห งการเรี ย นรู เ ป นองค กรที่ มีการสร างชองทางใหเ กิ ด การถายทอดความรู ซึ่ง กั นและกั นภายในระหว าง
บุคลากร ควบคูไปกับการรับความรูจากภายนอก เปาประสงคสําคัญ คือ เอื้อใหเกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best
Practices) เพื่อนําไปสูการพัฒนาและสรางเปนฐานความรูที่เขมแข็ง (Core competence) ขององคกร เพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา องคประกอบของการเรียนรูมีอยู 5 องคประกอบคือ 1) การเรียนรูหรือ
พลวัตการเรียนรู 2) องคการหรือการปรับเปลี่ยนองคการ 3) สมาชิกในองคการหรือการเสริมความรูแกบุคคล 4) ความรูหรือ
การจัดการความรู 5) เทคโนโลยีหรือการนําเทคโนโลยีไปใช แนวทางในการสรางองคกรแหงการเรียนรู
1. บุคคลรอบรู (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรูของบุคลากรจะเปนจุดเริ่มตน คนในองคกรจะตองให
ความสําคัญกับการเรียนรู ฝกฝน ปฏิบัติ และเรียนรูอยางตอเนื่องไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ตนเองอยูเสมอ
2. แบบแผนทางความคิด (Mental Model) หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ แสดงถึงวุฒิ
ภาวะ(Emotional Quotient, EQ) ที่ ไ ด จากการสั่ ง สมประสบการณกลายเป นกรอบความคิ ด ที่ ทํ า ให บุ ค คลนั้ นๆ มี
ความสามารถในการทําความเขาใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดอยางเหมาะสม
3. การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) หมายถึง การสรางทัศนคติรวมของคนในองคกร ใหสามารถมองเห็นภาพ
และมีความตองการที่จะมุงไปในทิศทางเดียวกัน
4. การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรูร วมกันของสมาชิกในลักษณะกลุมหรื อ
ทีมงานเปนเปาหมายสําคัญที่จะตองทําใหเกิดขึ้นเพื่อใหมีการถายทอดความรูและประสบการณกันอยางสม่ําเสมอ
5. การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) หมายถึง การที่คนในองคกรมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งตางๆ
โดยมองเห็นภาพความสัม พั นธ กันเป นระบบโดยรวม(Total System) ได อย างเข าใจ แลวสามารถมองเห็นระบบย อย
(Subsystem) ที่จะนําไปวางแผนและดําเนินการทําสวนยอยๆ นั้นใหเสร็จทีละสวน
4. แนวคิดเรื่องชุมชนนักปฏิบัติ
เปนวิธีการหนึ่งที่สําคัญในการจัดการความรูขององคกรและจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูดวยการสราง
เปนชุมชนขึ้นมาเพื่อทําการแลกเปลี่ยน แบงปนความรู รวมทั้งประสบการณของผูที่สนใจในเรื่องเดียวกัน มีวัตถุประสงค
หรืออุดมการณรวมกันผานทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ โดยอาจจะมีการพบปะกันจริงหรือพบปะกันแบบ
เสมือนผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งจะเปนการทําให เกิดการทํางานที่มีการประสานรวมมือกัน ปรึ กษาหารือกัน มี
ลักษณะเปนการทํางานแบบเชื่อมโยงกันเปนเครือขายที่มีการแบงปนความรูรวมกัน หากองคกรสามารถเชื่อมโยงชุมชนนัก
ปฏิบัติหลาย ๆ ชุมชนเขาดวยกัน ก็จะเปนเครือขายการทํางานที่มีการปฏิบัติงานรวมกันจากหลาย ๆ ฟงกชั่นงาน ทําใหบุค
คากรไมเพียงแตมีความรูความสามารถเฉพาะดานใดดานหนึ่งเทานั้น แตอาจจะมีความรูความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น
เมื่อไดมีการแบงปนความรูรวมกันผานชุมชนนักปฏิบัติ
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การจัดการ
ความรู

ผูวิจัย

ผลงานวิจัย

รณรงค เกิดนวล
(2544)
รุดมิลา อุไรศรี (2548)

การควบคุมไฟปาของประชาชนพื้นที่เขต
ในกันชนอุทยานแหงชาติแจซอน
มิติทางสังคมกับการจัดการปาชุมชนบาน
งาแมง ตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม
การจัดการความรูในชุมชน : กรณีศึกษา
ดานการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนมีสวนรวม จังหวัดสมุทรสงคราม
การจัดการไฟปา กรณีศึกษาองคการ
บริหารสวนตําบลบานโปง อําเภอเวียงปา
เปา จังหวัดเชียงราย
บทบาทขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนแกวและประชาชนในการแกไขปญหา
หมอกควัน

ธันยพร วณิชฤทธา
(2550)
นิอร สิริมงคลเลิศกุล
(2553)
สุภัคจารีย เชื้อยัง
(2553)

องคกรแหง
การเรียนรู

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ




















จากตารางที่ 1 พบวา งานวิจัยที่เกี่ยวของมีการศึกษาโดยใชทฤษฎีดานการจัดการความรู องคกรแหงการเรียนรู และ
ชุมชนนักปฏิบัติในงานวิจัยของตนเอง
กรอบแนวคิด

บริบทชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
กระบวนการจัดการความรูเพื่อลด
ปญหาหมอกควัน

แนวทางการแกไขปญหา
หมอกควัน

ปญหาและอุปสรรคในการลดปญหา
หมอกควัน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการลดปญหาหมอกควัน
2. เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการความรูการลดปญหาหมอกควันของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการลดปญหาหมอกควันของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาหมอกควันของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ระเบียบวิธีการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยมี 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การสั ม ภาษณ เ ชิ งลึ กโดยใช แ บบสั ม ภาษณ เ พื่ อ ศึ กษากระบวนการจั ด การความรู ข องชุม ชน ปญ หาและ
อุปสรรคของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุมเพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชกระบวนการจัดการความรู 7 ขั้นตอน คือ 1) การบงชี้ความรู 2) การสรางและ
แสวงหาความรู 3) การจัดการความรูใหเปนระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู 5) การเขาถึงความรู 6) การ
แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 7) การเรียนรู และใชการวิเคราะหแบบพรรณนา
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาบริทบทของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
บานมงดอยปุยเปนหมูบานที่ตั้งอยูบนพื้นที่สูง 700-1,685 เมตร อยูในเขตอุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย หมูบานมงดอย
ปุยเปนแหลงทองเที่ยววัฒนาธรรมและเชิงนิเวศที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม สภาพโดยรอบเปนภูเขาสูงชันตางกันเปนผลใหมี
ลักษณะภูมิอากาศที่ตางกัน บริเวณปาโดยรอบเปนปาดิบเขาที่มีความชุมชื่นตลอดป แตเมื่อไลระดับลงมาจะเปนปาดิบแลงซึ่ง
จะเปนปาที่ผลัดใบลงมาในชวงระหวางฤดูรอนที่ความชุมชื่นลงลด การถือครองที่ดินพื้นที่หมูบานเปนที่ ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์
รอยละ 90 ของที่ดินใชในการเกษตร แหลงน้ําที่ใชอุปโภคบริโภคมีตนน้ําอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่คือหวยแมนา
ปานและลําหวยสาขายังเปนแหลงน้ําที่สําคัญที่ใชในการเกษตร ประชากรทั้งหมดมี 898 คน เปนชาย 469 คน เปนหญิง 429
คน ประชากรสวนใหญเปนชนเผามง รองลงมาเปนชาวจีนฮอ คนเมืองพื้นราบ ชาวกระเหรีย่ ง และกลุมที่เขามาคาขาย
สถานีควบคุมไฟปาจังหวัดเชียงใหมรับผิดขอบพื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย จํานวน 375,000 ไร คุมรอง
และฟ นฟู สมดุล ของระบบนิ เวศป าไมแ ละความหลายหลายทางชีวภาพด วยการบริ หารจั ดการองคป ระกอบด านไฟปาบน
พื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหปาไมเปนฐานทรัพยากรที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สถานีควบคุม
ไฟปามีหนาในการใหความรูแกชุมชนในดานการจัดการไฟปาแบบยั่งยืน การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน และยัง
สนับสนุนงบประมาณในดานการจัดซื้ออุปกรณเครื่องไมเครื่องมือในการดับไฟ
สาธารณสุขตําบลสุเทพมีหนาที่ดูแลประชาชนในเขตเทศบาลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัย หนาที่รับผิดชอบหลักที่
เกี่ยวของกับการลดปญหาหมอกควั นคือการเผยแพรและฝกอบรมอาสาสมัค รหมู บานในการที่จะใหอาสามัครหมูบานเป น
ตัวแทนในการเขาไปใหความรูแกประชาชนในพื้นที่และยังใหการชวยเหลือในกรณีที่เกิดปญหาสุขภาพของคนในชุมชน
ผลการศึกษากระบวนการจัดการความรูเพื่อลดปญหาหมอกควันของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.1 การบงชี้ความรู
ชุมชนบานมงดอยปุยรวมมือกับคนในชุมชนในการปองกันไฟปาโดยมีสาธารณสุขตําบลสุเทพและสถานีควบคุมไฟปา
จังหวัดเชียงใหมคอยใหขอมูลแกชุมชน โดยสถานีควบคุมไฟปาจังหวัดเชียงใหม ไดมีการจัดอบรมแกชาวบานในชุมชนบานม
งดอยปุย ปละ 1 ครั้ง โดยมีการจัดสงเจาหนาที่เขามาชวยเหลือใหความรูกับชุมชนในดานกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมไฟปา
ความรูเรื่องไฟปา และสาธารณสุขตําบลสุเทพไดใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบเกี่ยวกับปญหาหมอกควันและวิธีการปฏิบัติเมื่อ
เกิดปญหาหมอกควัน โดยความรูนั้นไดถูกถายทอดออกมาโดยวิธีการอบรม การสาธิต และเอกสารเผยแพรที่ทางหนวยงานที่
เกี่ยวของนั้นไดจัดทําขึ้น
2.2 การสรางและแสวงหาความรู
ชาวบานในชุมชนบานมงดอยปุย ไดมีความรูเดิมแตกอนในเรื่องการทําแนวกันไฟและไดนําความรูจากการอบรมของ
สถานีควบคุมไฟปาจังหวัดเชียงใหมมาปรับใชในความรูเดิม โดยเมื่อกอนชาวบานไดทําแนวกันไฟแบบไมมีความรู ไมเปนระบบ
ทําใหมีไฟปาลุกลามและยากที่จะควบคุมในบางพื้นที่ แตเมื่อไดรับความรูจากการอบรมมา ชาวบานก็สามารถทําแนวกันไฟได
ถูกตองและไมเกิดไฟปาลุกลามเขามาในพื้นที่ชุมชน ชาวบานไดทําการจัดเก็บเอกสารที่ไดจากการอบรมมาจัดทําเอกสารขึ้นมา
ใหมในรูปแบบของตนเอง แลวนํามาเผยแพรกับบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อเปนการสรางความรูใหมใหเกิดขึ้นกับชุมชน ทําให

1607

ทราบถึงขั้นตอนการปองกันไฟปา การดับไฟปา รวมไปถึงวิธีการรับมือเมื่อเกิดปญหาหมอกควัน และยังกําจัดความรูที่ไมไดใช
แลวออกไปคือการเผาปาเพื่อทําไรเลื่อนลอย หาของปา และลาสัตว
2.3 การจัดการความรูใหเปนระบบ
ชุมชนมีการจัดเก็บความรูใหเปนระบบซึ่งองคความรูตาง ๆ ชุมชนไดทําการเก็บเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน มีการ
แบงประเภทหัวขอตาง ๆ ที่ไดไปอบรมมาทําเปนเอกสารอยูในรูปแบบของเอกสารเผยแพรและวีดีทัศนของชุมชนเองโดยเลขา
ของผูใหญบานบานมงดอยปุยไดเปนคนจัดทําขึ้น เอกสารเผยแพรและวีดีทัศนนี้จัดเก็บไวที่หองกระจายเสียงชุมชนหมูบานม
งดอยปุย
2.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู
ชุมชนไดทําการนําความรูที่ไดอบรมมาผนวกกับสถานการณปจจุบัน ออกมาเปนความรูใหมเพื่อใหคนเขาใจงาย โดย
แบงออกเปน 2 รูปแบบคือ ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) ทําออกเปนเอกสารและซีดี และความรูที่ฝงอยูในตัวคน
(Tacit Knowledge) โดยการเลาเรื่อง การอบรม และการสาธิต
2.5 การเขาถึงความรู
ชุมชนมีวิธีการเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน การปรึกษากันภายในชุมชน เอกสารเผยแพร ซีดี หรือ
บอร ด ภายในศู นย ก ารเรี ย นรู ห มู บ า นต นแบบปลอดการเผา การประชาสั ม พั นธ ผ า นเสี ย งตามสายภายในชุ ม ชน หาก
บุคคลภายนอกสนใจชุมชนก็พรอมที่จะถายทอดความรูโดยผานการอบรม การสาธิต พรอมกับเอกสารเผยแพรและซีดีที่ทาง
ชุมชนไดจัดทําขึ้น
2.6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนขอมูลความรูการลดปญหาหมอกควันหลายวิธีการ ทั้งในรูปแบบที่ฝงอยูในตัวคนและความรูที่
ชั ด แจ ง เช น ความรู จากประสบการณ การเข าไปมี บ ทบาทในการเฝ าระวั ง การสั ง เกตลั กษณะการลุ ก ลามของไฟป า
สัญชาตญาณการหาทางออกในกรณีที่เกิดไฟปาลอม แตไมสามารถถายทอดออกมาในรูปแบบลายลักษณอักษรได แตสามารถ
เลาลักษณะการเกิดและการเอาตัวรอดได ความรูที่ชัดแจง เชน เอกสารเผยแพร ซีดี การจัดบอรดตามนิทรรศการ หรืองาน
ประชุมวิชาการที่ทางชุมชนไดรับเชิญ
2.7 การเรียนรู
การเรี ย นรู ข องชุ ม ชนนั้ น ชุ ม ชนได นํ าความรู ม าใช ป ระโยชน ใ นการป องกั นหมู บ า นให พ นจากไฟป า ได อ ย างมี
ประสิทธิภาพ เชน การทําแนวกันไฟ การผลัดเวรกันเฝาระวัง 24 ชั่วโมง การเผาชน หรือกําจัดกิ่งไมใบไมกอนชวงฤดูไฟปา
รวมถึงชุมชนสามารถปฏิบัติตนไดในกรณีที่เกิดปญหาหมอกควัน เชน สวมหนากากอนามัย งดทําไรทําสวนหรือทํากิจกรรม
กลางแจงที่สุมเสี่ยง ทั้งนี้ชุมชนยังเชิญชวนใหคนภายนอกเขามาเรียนรูเพื่อที่จะนําความรูที่ไดไปประยุกตใชยังชุมชนอื่นโดยการ
ถายทอดองคความรูใหแกคนที่สนใจดวยวิธีการอบรมและการสาธิตทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางกันและกัน
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ตารางที่ 2 กระบวนการจัดการความรูของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการลดปญหาหมอกควัน
กระบวนการจัดการความรู
2.1 การบงชี้ความรู

2.2 การสรางและแสวงหาความรู

สิ่งที่มีอยู / ทําอยู
ชุมชนจําเปนตองมีความรูการลดปญหาหมอกควันดังนี้
- กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมไฟปา
- ความรูเรื่องไฟปา
- ผลกระทบเกี่ยวกับปญหาหมอกควัน
- วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดปญหาหมอกควัน
สรางความรูใหม
- อบรมและสาธิตในพื้นที่จริง
- เก็บรวบรวมเปนเอกสารเผยแพร ซีดี
แสวงหาความรูจากภายนอก
- ชุมชนมีการแสวงหาความรูจากภายนอกจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับสถานีควบคุมไฟ
ปาจังหวัดเชียงใหมและสาธารณสุขตําบลสุเทพ

กําจัดความรูที่ไมไดใชแลว
- การเผาเพื่อทําไรเลื่อนลอย หาของปาและลาสัตว
2.3 การจัดความรูใหเปนระบบ
- มีการจัดเก็บความรูแบบเปนระบบ เปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน
- มีการนําความรูที่ไดไปอบรมมาจัดทําเปนเอกสารเผยแพรและซีดีเพื่อเผยแพร
- จัดเก็บไวในหองกระจายเสียงโดยเลขาของผูใหญบานบานมงดอยปุย
2.4 การประมวลและกลั่ น กรอง - ชุ ม ชนได ทํ าการนํ าความรูที่ ไ ด อบรมมาผนวกกับ สถานการณป จจุ บัน ออกมาเป น
ความรู
ความรูใหม โดยแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge)
ทําออกเปนเอกสารและซีดี และความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) โดยการ
เลาเรื่อง การอบรม และการสาธิต
2.5 การเขาถึงความรู
- ปรึกษากันภายในชุมชน
- เอกสารเผยแพร ซีดี
- การจัดบอรดภายในชุมชน
- การประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียงภายในชุมชน
- ถาบุคคลภายนอกสนใจ มีการอบรมและการสาธิต
2.6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู - ความรูที่ฝงอยูในตัวคน เชน ความรูจากประสบการณการเขาไปมีบทบาทในการเฝา
ระวัง การสังเกตลักษณะการลุกลามของไฟปา สัญชาตญาณการหาทางออกในกรณีที่
เกิดไฟปาลอม แตไมสามารถถายทอดออกมาในรูปแบบลายลักษณอักษรได
- ความรูที่ชั ดแจง เช น เอกสารเผยแพร ซีดี การจั ดบอรด การจั ด นิทั ศการและงาน
ประชุมวิชาการที่ไดรับเชิญ
2.7 การเรียนรู

- ชุมชนไดนําความรูมาใชในการปองกันหมูบานใหพนจากไฟปาไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงยังสามารถปฏิบัติตนในกรณีที่เกิดปญหาหมอกควัน
เชน การสวมหนากากอนามัย งดทําไรทําสวน หรือกิจกรรมกลางแจงที่สุมเสี่ยง
- เชิญชวนคนภายนอกเขามาเรียนรูเพื่อนําเอาความรูไปประยุกตใชยังชุมชนอืน่

จากตารางที่ 2 สิ่งที่มีกับสิ่งที่ทําอยูสอดคลองกับกระบวนการจัดการความรู 7 ขั้นตอนที่สํานักงานก.พ.ร.และสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติไดใหแนวทางไว
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ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการลดปญหาหมอกควัน
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงาน
ปญหาและอุปสรรคที่พบ
1. ชุมชนบานมงดอยปุย

2. สถานีควบคุมไฟปา

3. สาธารณสุขตําบลสุเทพ

1. ชาวบานไมใหความรวมมือ
2. งบประมาณไมเพียงพอ
- ดานอาหาร/เครื่องดื่ม
- ดานอุปกรณ
3. ดานความปลอดภัย
4. ไมสามารถดับไฟได
1. ปญหาเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางชาวบานและหนวยงานอื่น
2. พื้นที่ในการดับไฟปายากตอการเขาถึง
3. ความคลาดเคลื่อนของอุปกรณบอกตําแหนง
4. ยานพาหนะเกิดการเสียหายระหวางการปฏิบัติหนาที่
1. การดูแลผูปวยไมทั่วถึง

จากตารางที่ 3 สรุปไดวาปญหาและอุปสรรคของชุมชนบานมงดอยปุยสามารแบงออกเปนดานไดดังนี้ 1) ดานความ
รวมมือ 2) ดานการสนับสนุน 3) ดานความปลอดภัย 4) ดานเหตุสุดวิสัย สถานีควบคุมไฟปาสามารถแบงออกเปนดานไดดังนี้
1) ดานความขัดแยง 2) ดานพื้นที่ 3) ดานเทคโนโลยี 4) ดานยานพาหนะ สาธารณสุขตําบลสุเทพสามารถแบงออกเปนดานได
ดังนี้ 1) ดานการดูแลผูปวย
ผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการลดปญหาหมอกควัน
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงาน
ปญหาและอุปสรรคที่พบ
แนวทางการแกไข
1. บานมงดอยปุย
1. ดานความรวมมือ
- ใชกฎของหมูบานเปนบรรทัดฐาน
2. ดานการสนับสนุน
- ใหชาวบานหอขาวมาเอง
- ดานอาหาร/เครื่องดื่ม
- ของบสนับสนุนจากอําเภอเมืองเชียงใหม
- ดานอุปกรณ
- ใชอุปกรณของตนเอง
3. ดานความปลอดภัย
- ใชอุปกรณสวมใสเทาที่มี
- ยังไมไดรับการสนับสนุน
- ทําตามสัญชาตญาณ
4. ดานเหตุสุดวิสัย
- ขอการสนับสนุนจากเจาหนาที่สถานีควบคุมไฟ
ปาจังหวัดเชียงใหม
2. สถานีควบคุมไฟปา
1. ดานความขัดแยง
- เปนคนกลางเขาไปใกลเกลี่ย
2. ดานพื้นที่
- ข อ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ นํ า
เฮลิคอปเตอรลําเลียงน้ําเพื่อนําไปโปรยลงยังพื้นที่
เปาหมาย
3. ดานเทคโนโลยี
- นํ า ตํ า แหน ง ในตั ว บอกตํ า แหน ง GPS มา
เปรียบเทียบกับจุดคาความรอน (HOTSPOT) บน
อินเทอรเน็ตเพื่อหาพื้นที่ใกลเคียงที่สุด
4. ดานยานพาหนะ
- ขอการสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาลตําบลสุ
เทพและพื้นที่ใกลเคียงเพื่อทําการดับไฟปาแทน
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3. สาธารณสุขตําบลสุเทพ

1. ดานการดูแลผูปวย

- สงตัวผูปวยไปยังโรงพยาบาลของรัฐที่ตัวผูปวย
เองมีสิทธิ์ประกันตนเอง
- ขอการสนับสนุนจากทางโรงพยาบาลรัฐในการ
จัดสงเจาหนาที่แพทยเขามาชวยเหลือ โดยจัดตั้ง
ศูนยบรรเทาผูประสบภัยจากปญหาหมอกควัน
จากตารางที่ 4 สามารถชี้ ถึ ง แนวทาการแก ไ ขป ญ หาในแต ละด านของชุ ม ชนและหน วยงานที่ เ กี่ ย วของในการ
ดําเนินการลดปญหาหมอกควัน
อภิปรายผล
1. บริบทชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
บริบทที่เขาไปศึกษาในพื้นที่หมูบานมงดอยปุยพบวา พื้นที่สวนใหญของหมูบานมงดอยปุยเปนภูเขาสูงซึ่งหมูบานม
งดอยปุยเปนหมูบานเล็ก ๆ ที่ตั้งอยูบนเขตอุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย มีพื้นที่ประมาณ 10.85 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,781 ไร
เปนพื้นที่อาศัยของชุมชน 57.63 ไร พื้นที่บริเวณโดยรอบเปนภูเขาสูงซึ่งสูงจากระดับน้ําทะเล 1,286 เมตร อากาศในชวงหนา
นาวจะหนาวจัด อุณหภูมิระหวาง 2-16 องศาเซลเซียส บริเวณชุมชนเปนปาดิบเขา เปนปาที่มีความชุมชื้นตลอดป มีแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติที่ใสสะอาด แตเมื่อไลระดับลงมาที่ 800 เมตรจากระดับน้ําทะเลก็จะเจอปาดิบแลง ในฤดูรอนปาดิบแลงเปนปาที่
ตนไมผลัดใบเนื่องจากมีความชุมชื่นในดินนอยลง ทําใหใบไมที่ถูกผลัดใบลงมานั้นเกิดการสะสมเปนบริเวณกวางซึ่งถาเกิดไฟ
ขึ้นมาเพียงเล็กนอย ก็อาจหมายถึงไฟปาที่มีความรุนแรง
หมูบานมงดอยปุยเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม มีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแตกอนซึ่ง
เปนเอกลักษณประจําทองถิ่นของที่นี่ ประชากรสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม แตกอนมีการทําไรเลื่อนลอย มีการแผวถางปา
เกิดขึ้นทุกปซึ่งตองเผาปาเพื่อเตรียมที่ดินทําการเกษตรจึงเปนสาเหตุของปญหาไฟปา อีกหนึ่งสาเหตุคือการเผาเผื่อหาของปา
เชน หาเห็ดถอบ ก็เปนอีกสาเหตุที่ทําใหเกิดไฟปาขึ้น แตปจจุบันชาวบานไมมีการเผาปาเกิดขึ้นอีกเนื่ องจากคนในชุมชนนั้น
ตระหนักถึงปญหาจากการเผาปาเพื่อเตรียมหนาดินไวใชในการเกษตรและหาของปา คนในชุมชนรูถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงหัน
มารวมกลุมกันในการปกปองผืนปา จัดตั้งกลุมโดยคนในชุมชนเปนผูมีสวนรวมในการปกปองหมูบานที่อาศัย มีการทําแนวกัน
ไฟรอบหมูบาน ตลอดจนการผลั ดเวรเพื่อเฝาระวังไฟปาในช วงเดือนกุมภาพั นธถึงเดือนพฤศภาคมของทุกป จึงทํา ใหชุมชน
บานมงดอยปุยเปนชุมชนตนแบบที่ปลอดการเผา 100%
สถานี ควบคุ มไฟป าจั งหวัด เชีย งใหม เป นหนวยงานที่รั บ ผิด ชอบพื้ นที่ ปาในเขตอุ ทยานแหง ชาติสุ เทพ-ปุ ยจํ านวน
375,000 ไร ไมใหมีการเกิดไฟปาขึ้น มีการจัดเวรเจาหนาที่เฝาระวังที่สถานีตลอด 24 ชั่วโมง ในชวงฤดูไฟปา หนาที่หลักของ
สถานีควบคุมไฟปามีอยู 3 สวนคือ 1) การประชาสัมพันธการปองกันไฟปา เปนการใหความรูแกประชาชนทั่วไปใหตระหนักถึง
ปญหาไฟปา มีการจัดอบรมตามโรงเรียน ชุมชน เพื่อปลุกจิตสํานึกในการรักษาผืนปาใหคงอยู 2) การปฏิบัติงานดับไฟปา มี
การรวมมือระหวางชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ในการเขาไปดับไฟปา 3) การปองกันไฟปา มีทั้งการเฝาระวัง การ
ปองปราม และการทําแนวกันไฟ โดยสถานีควบคุมไฟปายังไดใหการอบรมกับคนในชุมชนบานมงดอยปุยในดานการปองกัน
และการดับไฟปาอยูเสมอ โดยมีการอบรมใหกับชาวบานในทุก ๆ ป และยังสนับสนุนในการดับไฟปารวมกับชุมชน
สาธารณสุขตําบลสุเทพมีหนาที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม โดยฝายบริหาร
การสาธารณสุขมีหนาที่รับผิดชอบดานงานเผยแพรความรูทางดานวิชาการและฝกอบรมปฏิบัติ โดยหมูบานมงดอยปุยก็ไดรับ
การสนั บ สนุ นจากสาธารณสุ ข ตํ าบลสุ เ ทพในการให คํ าแนะนํ าวิ ธีป ฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสมในการรั บ มื อป ญ หาหมอกควั นและ
สาธารณสุขยังรักษาผูปวยที่เกิดจากปญหาหมอกควันอาธิ ภูมิแพ ตาแดง หายใจไมสะดวก และสาเหตุอื่น
2. กระบวนการจัดการความรูเพื่อลดปญหาหมอกควันของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.1 การบงชี้ความรู
ชุมชนบานมงดอยปุยรวมมือกับคนในชุมชนในการปองกันไฟปาโดยมีสาธารณสุขตําบลสุเทพและสถานีควบคุมไฟปา
จังหวัดเชียงใหมคอยใหขอมูลแกชุมชน โดยสถานีควบคุมไฟปาจังหวัดเชียงใหม ไดมีการจัดอบรมแกช าวบานในชุมชนบานม
งดอยปุย ปละ 1 ครั้ง โดยมีการจัดสงเจาหนาที่เขามาชวยเหลือใหความรูกับชุมชนในดานกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมไฟปา
ความรูเรื่องไฟปา และสาธารณสุขตําบลสุเทพไดใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบเกี่ยวกับปญหาหมอกควันและวิธีการปฏิบัติเมื่อ
เกิดปญหาหมอกควัน โดยความรูนั้นไดถูกถายทอดออกมาโดยวิธีการอบรม การสาธิต และเอกสารเผยแพรที่ทางหนวยงานที่
เกี่ ยวข องนั้นไดจัด ทําขึ้น สอดคลองกั บ งานวิ จัยของ ณัฐ ชยา อุนทองดี (2556) ที่ ได กลาววาการมีค วามรูค วามเข าใจใน
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มาตรการหรือกฎระเบี ยบตาง ๆ จากการรณรงคป ระชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐ สวนท องถิ่นที่เกี่ย วของและจากผูนํา
ชุมชน ทําใหสมาชิกชุมชนมีความรูความเขาใจและเขามามีสวนรวมเพื่อปองกันและแกไขปญหา
2.2 การสรางและแสวงหาความรู
ชาวบานในชุมชนบานมงดอยปุย ไดมีความรูเดิมแตกอนในเรื่องการทําแนวกันไฟและไดนําความรูจากการอบรมของ
สถานีควบคุมไฟปาจังหวัดเชียงใหมมาปรับใชในความรูเดิม โดยเมื่อกอนชาวบานไดทําแนวกันไฟแบบไมมีความรู ไมเปนระบบ
ทําใหมีไฟปาลุกลามและยากที่จะควบคุมในบางพื้นที่ แตเมื่อไดรับความรูจากการอบรมมา ชาวบานก็สามารถทําแนวกันไฟได
ถูกตองและไมเกิดไฟปาลุกลามเขามาในพื้นที่ชุมชน ชาวบานไดทําการจัดเก็บเอกสารที่ไดจากการอบรมมาจัดทําเอกสารขึ้นมา
ใหมในรูปแบบของตนเอง แลวนํามาเผยแพรกับบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อเปนการสรางความรูใหมใหเกิดขึ้นกับชุมชน ทําให
ทราบถึงขั้นตอนการปองกันไฟปา การดับไฟปา รวมไปถึงวิธีการรับมือเมื่อเกิดปญหาหมอกควัน และยังกําจัดความรูที่ไมไดใช
แลวออกไปคือการเผาปาเพื่อทําไรเลื่อนลอย หาของปา และลาสัตว สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรีดํารง สุนทรชัย (2550) ที่
ไดกลาววาองคประกอบสําคัญของการจัดการความรูประกอบด วย 1) คน ซึ่งไดแกผูนําที่มีภาวะผูนํา คณะทํางานที่เขมแข็ง
ชุมชนปฏิบัติการรวมเรียนรู และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน และสื่อมวลชนใหเกิดการจัดการ
ความรู 2) กระบวนการจัดการความรูประกอบไปดวย การแสวงหาความรูทั้งจากแหลงภายในและภายนอกชุ มชน การสราง
ความรูจากการทดลองปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความรูโดยเฉพาะอยางที่เกิดขึ้นไมเปนการทาง การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลใน
รูปแบบของการเลาเรื่องและบันทึกขอมูลไวในเครื่องบันทึกเสีย ง การถายโอนความรูและการใชประโยชนผานทางสื่ อสาร
สาธารณะของชุมชน 3) เทคโนโลยี /ทรัพยากรที่ใชในชุมชน และมีปจจัย ในการพิจารณาในการจั ดการความรู ไดแก ความ
สอดคลองกับบทวิถ/ี วิถีชุมชน ความตระหนัก/ความเขาใจเรื่องการจัดการความรูของชุมชน การสรางแรงบันดาลใจใหชุมชนใฝ
รู การระบุ ความรูที่ตองการใหชัด แจง การเรียนรูจากวิ ธีปฏิบัติ ที่เป นเลิศ การจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับชุมชนอื่น การใช
ความสัมพันธอยางไมเปนทางการ การเสาะหาคนที่มีศักยภาพและสนใจในการทํางานดานการจัดการความรู 4) การดึงองคกร
ในชุมชนใหเขามามีบทบาท/สวนรวมในการจัดการความรูเพื่อชุมชน
2.3 การจัดการความรูใหเปนระบบ
ชุมชนมีการจัดเก็บความรูใหเปนระบบซึ่งองคความรูตาง ๆ ชุมชนไดทําการเก็บเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน มีการ
แบงประเภทหัวขอตาง ๆ ที่ไดไปอบรมมาทําเปนเอกสารอยูในรูปแบบของเอกสารเผยแพรและซีดีของชุมชนเองโดยเลขาของ
ผูใหญบานบานมงดอยปุยไดเปนคนจัดทําขึ้น เอกสารเผยแพรและวีดีทัศนนี้จัดเก็บไวที่หองกระจายเสียงชุมชนหมูบานมงดอย
ปุย สอดคลองกับงานวิจัยของเยาวดี ทรัพยพลับ (2555) ที่ไดกลาววาหากมีการนําความรูมาจัดใหเปนระบบแลว เกษตรกรที่
เปนสมาชิกเองก็จะสามารถเขาถึงขอมูลเหลานั้นได หากเกิดปญหาในกระบวนการใดก็สามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง
2.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู
ชุมชนไดทําการนําความรูที่ไดอบรมมาผนวกกับสถานการณปจจุบัน ออกมาเปนความรูใหมเพื่อใหคนเขาใจงาย โดย
แบงออกเปน 2 รูปแบบคือ ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) ทําออกเปนเอกสารและซีดี และความรูที่ฝงอยูในตัวคน
(Tacit Knowledge) โดยการเลาเรื่อง การอบรม และการสาธิต สอดคลองกับงานวิจัยของพรธิดา วิเชียรปญญา (2547) ที่ได
กลาววาการสรางความรูใหมเกี่ยวของกับแรงผลักดัน การหยั่งรู และความเขาใจอยางลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในแตละบุคคล การจัดการ
และเก็บความรู (Knowledge Capture & Storage)เปนการเสาะหาและจัดเก็บองคความรูในองคกรใหเปนระบบทั้งองค
ความรูที่อยูในรูปแบบสื่อตาง ๆ (Explicit Knowledge) และในรูปแบบประสบการณ (Tacit Knowledge) ใหเปนทุนความรู
ขององคกร ซึ่งพรอมยกระดับความรูแ ละขยายความรูใหทั่วทั้งองคกร และยังสอดคลองกับงานวิจัยของกมลวรรณ วรรณธนัง
(2553) ไดกลาวไววาทุ นทางสังคมเปนทรัพยากรที่ชุ มชนไดสรางขึ้น โดยเกิดจากความสัมพั นธทางสังคม ทุนทางสั งคมได
เกื้อกูลใกเกิดกระบวนการจัดการความรู กอใหเกิดการแสวงหาความรู การแลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรูโดยการทดลอง
ปฏิบัติ และการถายทอดบทเรียนจากการดําเนินงาน จนเกิดการวิเคราะหและสังเคราะหความรูเดิมและความรูใหมที่เหมาะสม
กับชุมชน นําไปสูความรูใหมที่กอใหเกิดการพึ่งพากันเองภายในชุมชน
2.5 การเขาถึงความรู
ชุมชนมีวิธีการเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน การปรึกษากันภายในชุมชน เอกสารเผยแพร ซีดี หรือ
บอร ด ภายในศู นย ก ารเรี ย นรู ห มู บ า นต นแบบปลอดการเผา การประชาสั ม พั นธ ผ า นเสี ย งตามสายภายในชุ ม ชน หาก
บุคคลภายนอกสนใจชุมชนก็พรอมที่จะถายทอดความรูโดยผานการอบรม การสาธิต พรอมกับเอกสารเผยแพรและซีดีที่ทาง
ชุมชนไดจัดทําขึ้น
2.6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
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ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนขอมูลความรูการลดปญหาหมอกควันหลายวิธีการ ทั้งในรูปแบบที่ฝงอยูในตัวคนและความรูที่
ชั ด แจ ง เช น ความรู จากประสบการณ การเข าไปมี บ ทบาทในการเฝ าระวั ง การสั ง เกตลั กษณะการลุ ก ลามของไฟป า
สัญชาตญาณการหาทางออกในกรณีที่เกิดไฟปาลอม แตไมสามารถถายทอดออกมาในรูปแบบลายลักษณอักษรได แตสามารถ
เลาลักษณะการเกิดและการเอาตัวรอดได ความรูที่ชัดแจง เชน เอกสารเผยแพร ซีดี การจัดบอรดตามนิทรรศการ หรืองาน
ประชุมวิชาการทีท่ างชุมชนไดรับเชิญ สอดคลองกับงานวิจัยของธันยพร วณิชฤทธา (2550) ไดกลาวไววาการดําเนินการและ
วิธีชีวิตของแตละกลุมและชุมชน สามารถเลือกใชสื่อหรือชองทางในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมในแตละระดับของกลุมคน
ชุมชน อําเภอ และจังหวัด เพื่อใหเกิดการถายโอนความรูช ัดแจงออกไปแลวนํากลับมาใชหมุนเวียนจนเกิดเปนความรูฝงลึกอีก
ครั้ ง อย างต อเนื่ องไม มี ที่สิ้ นสุด และยัง สอดคล องกั บเอกวิ ท ย ณ ถลาง (2540) ได กลาวไว วาความรู ความคิ ด ความเชื่ อ
ความสามารถ ความชั ด เจนที่ ก ลุ ม ชนได จ ากประสบการณ ที่ สั่ ง สมไว ใ นการปรั บ ตั ว และดํ า รงชี พ ในระบบนิ เ วศหรื อ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่ง แวดลอมทางสังคม-วัฒนธรรม ที่ ไดมีการพัฒนา สืบ สานกั นมา ภู มิปญญาเปนความรู
ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจนที่เปนผลของการใชสติปญญาปรับตัวกับสภาวะตาง ๆ ในพื้นที่ที่กลุมชนนั้นตั้ง
หลักแหลงถิ่นฐานอยูแ ละไดแลกเปลี่ยนสังสรรคทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอื่น ๆ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของพรเทพ ศิระ
วงษ (2544) ไดกลาวไววาการถายทอดความรูจากผูที่มีความรูและประสบการณในชุมชน ผูนําชุมชน ผูเฒาผูแก แลวยึดถือ
ปฏิบัติสืบทอดตอกันมาตั้งแตบรรพบุรุษและสืบทอดไปยังลูกหลาน รวมทั้งการจัดทําเขตกันชนระหวางปากับชุมชนเพื่อลด
ปญหาไฟปาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2.7 การเรียนรู
การเรี ย นรู ข องชุ ม ชนนั้ น ชุ ม ชนได นํ าความรู ม าใช ป ระโยชน ใ นการป องกั นหมู บ า นให พ นจากไฟป า ได อ ย างมี
ประสิทธิภาพ เชน การทําแนวกันไฟ การผลัดเวรกันเฝาระวัง 24 ชั่วโมง การเผาชน หรือกําจัดกิ่งไมใบไมกอนชวงฤดูไฟปา
รวมถึงชุมชนสามารถปฏิบัติตนไดในกรณีที่เกิดปญหาหมอกควัน เชน สวมหนากากอนามัย งดทําไรทําสวนหรือทํากิจกรรม
กลางแจงที่สุมเสี่ยง ทั้งนี้ชุมชนยังเชิญชวนใหคนภายนอกเขามาเรียนรูเพื่อที่จะนําความรูที่ไดไปประยุกตใชยังชุมชนอื่นโดยการ
ถายทอดองคความรูใหแกคนที่สนใจดวยวิธีการอบรมและการสาธิตทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางกันและกัน สอดคลอง
กับงานวิจัยของธันยพร วณิชฤทธา (2550) ไดกลาวไววาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูในชุมชนนั้นมีสวนประกอบ
ที่สําคัญคือ ความรู คน และกระบวนการ ซึ่งความรูที่เปนความรูเกี่ยวกับการจัดการ โดยมีคนเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหเกิด
กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ทําใหกระบวนการจึงเปนวิธีเชื่อมประสานคน ความรูเขาไวดวยกัน
3. ปญหาและอุปสรรคในการลดปญหาหมอกควัน
ดานปญหาและอุปสรรคที่ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดพบเจอระหวางการปฏิบัติหนาที่นั้น หลัก ๆ มาจากการ
สนับสนุนที่ไมเพียงพอ การที่ไมมีงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องทําใหการดําเนินงานลาชา แตการมีสวนรวมระหวางชุมชน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของก็เปนทางออกที่ดีสําหรับปญหาในแตละดาน สอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันประปกเกลา (2547) ที่
กลาวไววาการขาดแคลนทรัพยากรสะทอนใหเปนถึงการขาดความผูกพันในดานการจัดการ แตหากบางครั้งทรัพยากรมีความ
จํากัดจริง ใหเลือกเนนกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน
4. แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการลดปญหาหมอกควัน
การแกไขปญหาสวนใหญของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาและไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่แนชัดอันจะสงผลใหการแกไขปญหาระยะยาวเปนเรื่องที่ ตองแก ไขปญหาเฉพาะหนาตอไป ชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของควรมีหลักในการปฏิบัติเพื่อที่จะแกไขปญหาในแตละดานใหเปนขั้นตอนที่รับรูทั่วทั้งองคกร อาจจะอยูในรูปแบบของ
เอกสารที่จัดทําขึ้นมาใหมที่ทางชุมชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําเพื่อที่จะเปนการแกไขปญหาระยะยาว
สรุป
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการลด
ปญหาหมอกควัน 2) ศึกษากระบวนการการจัดการความรูการลดปญหาหมอกควันของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 3)
ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการลดปญหาหมอกควันของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 4) ศึกษาแนวทางการแกไขปญหา
หมอกควันของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษาพบวาบริบทของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีการรวมมือกันระหวางชุมชนและภาครัฐในการเขาไป
ใหความรูในดานกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมไฟปา ความรูเรื่องไฟปา ผลกระทบเมื่อเกิดปญหาหมอกควัน วิธีป ฏิบัติเมื่อเกิด
ปญหาหมอกควัน และยังสนับสนุนดานการชวยเหลือในการดับไฟปาและสุขอานามัยของชุมชน
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ผลการศึกษากระบวนการการจัดการความรูการลดปญ หาหมอกควันของชุ มชนและหนวยงานที่เกี่ยวข องพบวามี
ขั้นตอนดังนี้ 1. การบงชี้ความรู ชุมชนไดรับความรูดานการกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมไฟปาและความรูเรื่องไฟปามาจาก
สถานี ควบคุ มไฟปาโดยการอบรมทางทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยการสาธิต สวนผลกระทบเมื่อเกิดป ญหาหมอกควันและวิ ธี
ปฏิบัติเมื่อเกิดปญหาหมอกควัน สาธารณสุขตําบลสุเทพไดเขามาใหความรูโดยการอบรมทางทฤษฎีและปฏิบัติ 2. การสราง
และแสวงหาความรู ชุมชนมีการสรางความรูใหมโดยการแสวงหาความรูที่ไดรับการอบรมมาปรับใชกับความรูเดิมของชุมชน
และยังกําจัดความรูที่ไมไดใชแลวออกไปคือการเผาปาเพื่อทําไรเลื่อนลอย หาของปาและลาสัตว 3. การจัดการความรูใหเปน
ระบบ ชุมชนไดมีการจัดเก็บความรูใหเ ปนระบบโดยทําการเก็บเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจนโดยทําออกมาในรูปแบบของ
เอกสารเผยแพรและซีดี 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ชุมชนไดทําการนําความรูที่ไดอบรมมาผนวกกับสถานการณ
ปจจุบันออกมาเปนความรูใหมอยูใน 2 รูปแบบคือ ความรูชัดแจงทําออกเปนเอกสารและซีดีและความรูที่ฝงอยูในตัวคนโดย
การเลาเรื่อง อบรมและการสาธิต 5. การเขาถึงความรู ชุมชนมีวิธีการเขาถึงความรูไดงายและสะดวกโดยการปรึกษากันภายใน
ชุมชน จากเอกสารเผยแพรและซีดีของชุมชนเอง 6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันหลายวิธี
ทั้งในรูปแบบที่ฝงอยูในตัวคนจากประสบการณและความรูที่ชัดแจงจากเอกสารเผยแพรและซีดี 7. การเรียนรู มีการถายทอด
ความรูดวยวิธีการอบรมและการสาธิต
ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคพบวาปญหาและอุปสรรคที่ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดพบเจอระหวางการ
ปฏิบัติหนาที่นั้น หลัก ๆ มาจากการสนับสนุนที่ไมเพียงพอ การที่ไมมีงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องทําใหการดําเนินงาน
ลาชา
ผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาพบวาการแกไขปญหาสวนใหญของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเปนการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาและไมมีขั้นตอนการปฏิบัติที่แนชัดอันจะสงผลใหการแกไขปญหาระยะยาวเปนเรื่องที่ตองแกไขปญหา
เฉพาะหนาตอไป ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีหลักในการปฏิบัติเพื่อที่จะแกไขปญหาในแตละดานใหเป นขั้นตอนที่
รับรูทั่วทั้งองคกร อาจจะอยูในรูปแบบของเอกสารที่จัดทําขึ้นมาใหมที่ทางชุมชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําเพื่อที่จะเปน
การแกไขปญหาระยะยาวที่ยงั่ ยืนสืบไป
ขอเสนอแนะในงานวิจัย
จากการศึกษาวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะในงานวิจัย ดังนี้
1. ชุมชนควรมีการจัดแบงตําแหนงหนาที่ในการปฏิบัติงานของแตละคนใหชัดเจน
2. ควรมีการจัดทําสื่อออนไลนในการใหขอมูลการลดปญหาหมอกควันเชน การนําวีดีทัศนอัพโหลดขึ้นบนเว็ปไซตยู
ทูป (www.youtube.com)
3. ควรมีแนวทางการแกไขปญหาระยะยาวเชน การตั้งโตะเจรจา การทําสัญญาขอตกลง
4. หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับชุมชนและชุมชนกับชุมชน
5. หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ควรเขามามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการแกไขปญหาหมอกควันหรือพัฒนาชุมชนให
เกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรู (Community of practice : CoP) อยางยั่งยืน
6. ควรสรางความตระหนักรูถึงความสําคัญของปญหาไฟปาที่จะกอใหเกิดปญหาหมอกควันตามมา ตลอดจนเผยแพร
ใหกับเยาวชนจากโรงเรียนใกลเคียงเพื่อปลุกจิตสํานึกรักตอทรัพยากรของชาติ
เอกสารอางอิง
นิอร สิริมงคลเลิศกุล. 2553. การจัดการไฟปา กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงราย
รณรงค เกิดนวล. 2544. การควบคุมไฟปาของประชาชนพื้นที่เขตกันชนอุทยานแหงชาติแ จซอน.ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการจัดการมนุษยและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
รุดมิลา อุไรศรี. 2548. มิติทางสังคมกับการจัดการปาชุมชนบานงาแมง ตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม. การ
ค น คว า อิ ส ระ ศิ ล ปะศาสตร ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาการจั ด การมนุ ษ ย แ ละสิ่ ง แวดล อ ม บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สุภัคจารีย เชื้อยัง. 2553. บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลดอนแกวและประชาชนในการปองกัน และแกไขปญหา
หมอกควัน.การคนควาอิสระ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1614

สุภางค จันทวานิช. (2546). วิธีการเก็บขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. ใน อุทัย ดุลย เกษม (บรรณาธิ ก าร). คู มื อ การ
วิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา (พิมพครั้งที่ 4, 317). : สถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ณัฐชยา อุนทองดี. 2556. การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขมลพิษทางอากาศจากหมอก ควันในจังหวัด
แมฮองสอน. วิทยาศาสตรมหาบันฑิต (สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
พัชรี ดํารงสุนทรชัย. 2550. แนวทางการจัดการความรูเพื่อสุขภาวะชุมชน. คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
เยาวดี ทรัพยพลับ. 2555. การจัดการความรูเพื่อความยั่งยืนของกลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พรธิดา วิเชียรปญญา. (2547). การจัดการความรูพื้นฐานและการประยุกตใช. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท.
กมลวรรณ วรรณธนั ง . 2553. ทุ น ทางสั งคมกับ การจัด การความรู สูชุ ม ชนพึ่งตนเอง. สาขานโยบายสาธารณะ คณะรั ฐ
ประศาสนศาสตร สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
ธันยพร วณิชฤทธา. 2550. การจัดการความรูในชุมชน : กรณีศึกษาดานการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดย ชุ ม ชน มี ส ว น
รวม จังหวัดสมุทรสงคราม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยี ก า ร ศึ ก ษ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สถาบันพระปกเกลา. วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี. พิมพครั้งที่ 1. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, 2547.

1615

คุณภาพในการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาพญาไท
ศิริพร นิ่มจันทร, นิพนธ ศศิธรเสาวภา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
email : sirinokkie2516@gmail.com, email: nipon.sa@ssru.ac.th

บทคัดยอ
การประปานครหลวง เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ และความรับผิดชอบในการ
บริการดานจัดหาน้ําสะอาดเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน โดยเริ่มตั้งแตการวางแผนจัดหาแหลงน้ํา จัดสรางระบบ
ผลิต และจายน้ําประปา การควบคุม กรรมวิธีในการผลิตน้ํา ควบคุมคุณภาพน้ําประปา รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการ
บริการในดานตางๆ และมีความมุงมั่นใหบริการถูกใจลูกคา โดยยึดหลักในคุณภาพภายใตพันธกิจ ใหบริการงานประปาที่มี
มาตรฐานคุณภาพ อยางมั่นคง ทั่วถึง เพียงพอ ดวยเทคโนโลยีทันสมัยและบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสรางความพึงพอใจ และ
ความเชื่อมั่นแกผูใชบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการ ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะศึกษาคุณภาพในการ
ใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาพญาไทที่มีตอผูใชน้ําประปาสาขาพญาไท เพื่อเปนการ
พัฒนาคุณภาพการบริการใหดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการของพนักงาน และ
ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาพญาไท จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคลของผูมารับบริการ เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม จํานวน 380 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ตัวแปรกลุมยอย 2 กลุม ใชสถิติ t-test และตัวแปรมากกวา 2 กลุม ใชสถิติ
วิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 52.6 มีอายุ ระหวาง 30 – 40 ป
รอยละ 30.5 มีสถานะภาพสมรส รอยละ 45.3 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี รอยละ 56.6 รายได ตอเดือนระหวาง 10,000 –
20,000 บาท รอยละ 38.4 สวนใหญมีอาชีพพนักงานเอกชน รอยละ30.8 สถานที่การใชน้ํา สวนใหญ เปนบานพักอาศัย รอย
ละ62.6 และมีคาใชจายน้ําประปาโดยเฉลี่ยตอเดือน 100 – 500 บาท รอยละ 45.5
คุณภาพในการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท ประกอบดวย ดานความนาเชื่อถือ ดานความแนนอน ดานวัตถุ/สิ่งที่สามารถจับ
ตองได ดานความเขาใจ ดานความรับผิดชอบ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ และดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ มี
คุณภาพในการใหบริการแกประชาชนผูมารับบริการทั้งในภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก การศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูมารับบริการ พบวา ผูมารับบริการ ที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานที่การใชน้ํา
และคาใชจายน้ําประปา แตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานแตกตางกัน สวนผูมารับบริการที่มี
อายุ สถานภาพการสมรส และรายไดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ จากผลการศึกษาคุณภาพในการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท พบวา มี
ประเด็นที่ผูที่มีสวนเกี่ยวของจะตองพิจารณา และดําเนินการบริหารจัดการใหมีคุณภาพใหดียิ่งขึ้น ทั้ง นี้เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจสูงสุดแกผูที่มารับบริการ โดยประเด็นที่เสนอแนะมีดังนี้ ดานความนาเชื่อถือ ในประเด็นของการใหบริการหลังการขาย
และควรมี การศึ กษาความคาดหวัง ของผู ใชน้ําประปาต อคุ ณภาพบริ การ เปนระยะๆ ทั้ง นี้ เนื่ องจากสถานการณ มี การ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนือ่ งยอมมีผลใหความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการเปลี่ยนแปลงไปดวย
คําสําคัญ: คุณภาพการใหบริการ, ประปานครหลวง

1616

The Study of Service Quality of Metropolitan Waterworks
Authority Staff Phayathai Branch Office
Siriporn Nimjun, Nipon Sasisaowapa
Master of Public and Private Management
Faculty of Humanities and Social Science, Suan Sunandha Rajabhat University
email : sirinokkie2516@gmail.com, email: nipon.sa@ssru.ac.th

Abstract
This research aimed to study the quality of service of the staff of the Metropolitan Waterworks,
Phayathai Branch Office to the customer and compare the quality of service of staff of Metropolitan
Waterworks, Phayathai Branch Office. It was arranged by personal factors of customers, 380 samples were
collected using a questionnaire, data were analyzed using statistical percentage, average, standard
deviation. Analysis to compare the quality of service by personal factors in cases of 2variable subgroups
used statistical t-test, and in cases more than 2 variable subgroups used One-way ANOVA at the level of
statistical significance 0.05. The results showed that:
Most of the respondents were female 52.6 percent, aged between 30-40 years 30.5 percent,
married 45.3 percent, Bachelor’s degree 56.6 percent, monthly income between 10,000 - 20,000 THB 38.4
percent. Most of the respondents were employees in a private company 30.8 percent, the majority of
water use was residential 62.6 percent, and the average cost of the water supply per month was 100-500
Baht 45.5 percent.
Quality of service of staff MWA Phayathai branch consisted of reliability object / thing that could be
tangible in understanding, responsibility, serving of staff and the process / procedure was provided. The
study found that the quality of service of the Metropolitan Waterworks Authority, Phyathai branch quality
of service to the people who receive the service as a whole, and in part, was in the high level.
Comparing the differences between the individual factors of the service provided were by sex,
education, occupation and place of use, and the cost of the water supply was different. Opinions on the
quality of service of employees were different, and customers of different marital status and income had
different opinions. On the quality of service of the staff, there was no difference.
Keywords: Service Quality, ประปานครหลวง
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บทนํา
การประปานครหลวงเปนหนวยงานที่มุงมั่นในการบริหารจัดการน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาใหไดคุณภาพและมีปริมาณ
เพียงพอกับความตองการของผูใชน้ํา และมุงมั่นพัฒนาการใหบริการแกประชาชนและดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
อยางตอเนื่อง โดยมีการปรับปรุงการบริหารลูกคาสัมพันธซึ่งนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและพัฒนาการ
ใหบริการลูกคาอยางเปนระบบ ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาจะชวยใหประชาชนที่ใชน้ําประปามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณอยูเสมอ
ดังนั้น “น้ําประปา” จึงควรเปนน้ําสะอาดปราศจากเชื้อโรค และพิษภัยตางๆ ในปจจุบันประชาชนมีความตองการใชน้ําประปา
เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ แตแหลงน้ําธรรมชาตินั้นมีอยูอยางจํากัด จึงไมสามารถใหบริการ น้ําสะอาดแกประชาชนไดเพียงพอ การ
ประปาจึงมีค วามจํ าเปนตองปรับปรุ งขยายเพื่อเพิ่มกํ าลังผลิต ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีใ หมๆ มาใช เพื่อใหทันต อความ
ตองการของประชาชน โดยการตรวจสอบ และวิเคราะหคุณภาพน้ําอยางละเอียด และสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ํา
ใหอยูในมาตรฐานน้ําอุ ปโภคบริโภคก อนแจกจ ายสูประชาชน นอกจากนี้ ยัง มีการออกเก็บตั วอยางน้ําประปามาตรวจสอบ
คุณภาพอยูเ ป นประจํ า หากพบวาคุ ณภาพน้ํ าเปลี่ ยนไปจะทําการหาสาเหตุ และจัด การแกไ ขทันที การประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาพญาไท เปนหนวยงานหนึ่งที่ใหบริการผูใชน้ําครอบคลุมพื้นที่ กวา 60.91 ตร.กม. มีผูใชน้ํา 88,281 ราย
ในป 2558 มีผูขอติดตั้งประปาใหม 1,134 ราย และมีผูมารับบริการที่สํานักงานประปาสาขาพญาไท โดยเฉลี่ยกวา 6,000
รายตอเดือน (รายงานประจําป 2558 การประปานครหลวง) ที่มารับบริการตางๆ เชน ชําระคาน้ําประปา และคาธรรมเนียม
ตางๆ ขอติดตั้งประปาใหม โอนกรรมสิทธิ์การใชน้ํา รวมถึงดําเนินการซอมทอแตกรั่วตามคํารองของผูใชน้ํา การประปานคร
หลวงมุงหนาใหบริการถูกใจลูกคา โดยยึดหลักในคุณภาพภายใตพันธกิจ ใหบริการงานประปาที่มีมาตรฐานคุณภาพ อยาง
มั่นคง ทั่วถึง เพียงพอ ดวยเทคโนโลยีทันสมัยและบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสรางความพึงพอใจ และความเชื่อมั่น แกผูใชบริการ
เพื่อตอบสนองความพึ งพอใจของผูรั บ บริการ ดังนั้ นจึงจําเปนอย างยิ่งที่ จะศึกษาคุณภาพในการใหบริ การของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาพญาไทที่มีตอผูใชน้ําประปาสาขาพญาไท เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพการบริการใหดี
มากยิ่งขึ้น
คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) มีโมเดลการบริการที่สามารถนํามาประยุกตใชไดดีในการกําหนดเปาหมาย
หรือทิศทางการสรางการบริการที่มีคุณภาพคือ โมเดล SERVQUAL ของ Parasuraman (รุงนภา, 2552) ซึ่งระบุดานหรือมิติที่
สําคัญๆ ซึ่งกอใหเกิดผลรวมในการรั บรูของผูรับบริการวาเปนการบริการที่มีคุณภาพไว 5 ดาน หรือที่เ รียกวา RATER ซึ่ ง
องคประกอบที่สําคัญ ไดแก
1. ความน าเชื่ อถือ (Reliability) หมายถึ ง การทําใหผู รั บบริ การรูสึ กมีค วามไววางใจการบริ การ ซึ่ง เกิด จาก
ความสามารถในการปฏิบัติหรือใหบริการตามที่สัญญาไวอยางถูกตอง เชน ไมควรมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการใหบริการ
2. ความแนนอน (Assurance) หมายถึง การทําใหผูรับบริการรูสึกมีความมั่นใจ ซึ่งเกิดจากความรู ความสามารถ
และมารยาทของบุคลากร รวมถึงความสามารถในการสรางความเชื่อถือ และไววางใจ เชน รับมือกับปญหาของผูรับบริการได
มีความสุภาพ ออนนอม และออนโยนกับผูรับบริการตลอดเวลา และมีความรูที่สามารถตอบขอซักถามของผูรับบริการ
3. วัต ถุ / สิ่ งที่ ส ามารถจั บ ตองได (Tangibles) หมายถึ ง การทํ าใหผู รั บบริ การทองเห็นถึ งความพร อมและ
องคประกอบตางๆ ซึ่งเกิดจากสาธารณูปโภคอุปกรณ เครื่องมือ และการแตงกายของบุคลากรในองคกร สามารถประยุ กตใช
กับธุรกิจบริการแตละแหงได เชน มีอุปกรณที่ทันสมัย และมีคุณภาพ มีอาคารสถานที่ เหมาะสม และดูดี และบุคลากร รวมทั้ง
เจาหนาที่ตาง ๆ แตงกายไดอยางเหมาะสม
4. ความเขาอกเขาใจ (Empathy) หมายถึง การทําใหผูรับบริการรูสึกถึงสถานบริการเอาใจใส ซึ่งเกิดจาก การที่ผูให
บริการ ใหความใสใจ และให ความสนใจ แกผูรับบริการเปนรายบุคคล เชน ผูรับบริการควรไดรับความสนใจเปนรายบุคคล
ควรมีบุคลากรที่เพียงพอตอการใหคําปรึกษา และมีปฏิสัมพันธกับผูรับบริการในลักษณะที่เปนหวงเปนใย
5. ความรับผิดชอบ (Responsiveness) หมายถึง การทําใหผูรับบริการรูสึก การไดรับการตอบสนอง ซึ่งเกิดจาก
ความตั้งใจที่จะชวยเหลือผูรับบริการ และใหบริการที่รวดเร็ว เชน ควรบริการผูรับบริการอยางทันทวงที ตั้งใจในการชวยเหลือ
ผูรับบริการอยางสุดความสามารถ
โดยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ คือ ความนาเชื่อถือที่เปนไปตามมาตรฐานการประเมิน ซึ่งทําใหเกิดผล
ลับที่ดี สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางมีคุ ณภาพ คุณภาพการบริการที่ดีนั้นตองทําในสิ ่งที่ถูกตอง
ตั้งแตเริ่มแรก ในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการตามความสามารถในการใหบริ การที่ไดกําหนดไวตามมาตรฐาน
การทํางานในแตละองคกร ซึ่งคุณภาพของการบริการถือเปนสิ่งจําเปนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ที่จะสรางความพึงพอใจ
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กับผูรับบริการ และจําเปนตองมีการประเมินความตองการ และความพึงพอใจของลูกคาวามีมากนอยเพียงใดตอการบริการ
ขององคกร เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุง แกไข พัฒนาคุณภาพการบริการใหดียิ่งขึ้น ซึ่งหลักในการทําใหลูกคาพอใจนั้น คือ การ
เสนอสิ่งที่ดี เปนรูปธรรม มีความนาเชื่อถือ และตอบสนองความตองการไดทันทวงที เพราะเปนหลักสําคัญในการใหบริการที่
สงผลตอคุณภาพการบริการขององคกร การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาภายใตกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคคล

คุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย
- ดานความนาเชื่อถือ
- ดานความแนนอน
- ดานวัตถุ/สิ่งที่จับตองได
- ดานความเขาใจ
- ดานความรับผิดชอบ
- ดานการใหบริการของเจาหนาที่
- ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ

- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- รายได
- อาชีพ
- สถานที่การใชน้ํา
- คาใชจายในการใชน้ํา

วัตถุประสงคของการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ศึกษาคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาพญาไทที่มตี อผูมารับ
บริการ
2) ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาพญาไท
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูมารับบริการ
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาพญาไท เปนการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชนที่มารับ บริการในสํานักงานประปาสาขาพญาไท
จํานวน 6,000 คน คํานวณขนาดตัวอยาง ดวยสูตร Taro Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 380 คน
รวบรวมขอมูล โดยใช แบบแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเองภายใตแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ย วของ ประกอบดวย 2 สวน
ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูล ทั่วไป เป นแบบเลือกตอบ จํ านวน 8 ขอ ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา
รายได อาชีพ สถานที่การใชน้ํา และคาใชจายในการใชน้ําตอเดือน
สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ด เห็นเกี่ ย วกับ คุ ณภาพการใหบ ริ การ จํ านวน 35 ข อ ครอบคลุม เนื้ อหา 7 ด าน
ประกอบดวย 1) ดานความนาเชื่อถือ 2) ดานความแนนอน 3) ดานวัตถุ/สิ่งที่จับตองได 4) ดานความเขาใจ 5) ดานความ
รับผิดชอบ 6) ดานการใหบริการของเจาหนาที่ 7) ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิรท (Likert’s scale) โดยเกณฑ
กําหนดคาน้ําหนักของแบบสอบถาม ดังนี้
5 หมายถึง ทานพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ทานพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการในระดับมาก
3 หมายถึง ทานพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ทานพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการในระดับนอย
1 หมายถึง ทานพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการในระดับนอยที่สุด
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การแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดชวงคะแนนเฉลี่ย ออกเปน 5 ระดับ (ธานินทร
ศิลปจารุ, 2551:111) ดังนี้
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ
พิสัย
ระดับความคิด
4.50 – 5.00
มากที่สุด
3.50 – 4.49
มาก
2.50 – 3.49
ปานกลาง
1.50 – 2.49
นอย
1.00 – 1.49
นอยที่สุด
ผูวิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดังนี้
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองในดานเนื้อหา ภาษาที่ใช และนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหแบบสอบถามมีความสมบูรณ
2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแลว ไป
ทดลองใช (Tryout) กับ พนักงานสํานักงานประปาสาขาแมนศรี ซึ่งเปนประชากรที่มี ลักษณะใกล เคียงกันกับ ประชากรที่
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดเทากับ .976
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติพรรณนา ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน นํามาใชวิเคราะหขอมูล เพื่ออธิบาย
ใหเห็นลักษณะของขอมูลทั่วไปของประชากร และคุณภาพการใหบริการ
2. วิเคราะห t - test ใชสําหรับทดสอบความแตกตาง ในกรณีที่ตัวแปรอิสระแบงออกเปน 2 กลุม คือ เพศ
3. วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได อาชีพ สถานที่การใชน้ํา คาน้ําประปาตอเดือน เมื่อพบวามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยทดสอบความแตกตางรายคู โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Different: LSD
ผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาพญาไท ผูวิจัย
นําเสนอผลการศึกษาวิจัยออกเปน 3 สวน ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป คุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง
สาขาพญาไท และการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูมารับบริการกับคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทางปจจัยสวนบุคคล
(n = 380)
ปจจัยสวนบุคคล
จํานวน (คน)
รอยละ(%)
1. เพศ
ชาย
180
47.37
หญิง
200
52.63
2. อายุ
นอยกวา 30
100
26.32
30 - 40 ป
116
30.52
41 - 50 ป
81
21.32
มากกวา 50 ปขึ้นไป
83
21.84
3. สถานภาพการสมรส
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ปจจัยสวนบุคคล

จํานวน (คน)
162
172
46

รอยละ(%)
42.63
45.26
12.11

โสด
สมรส
หมาย/หยา/แยก
4. ระดับการศึกษา
ปวช
58
15.26
ปวส
80
21.05
ปริญญาตรี
215
56.58
สูงกวาปริญญาตรี
27
7.11
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวา 10,000
19
5.00
10,000 – 20,000
146
38.42
20,001 – 30,000
142
37.37
มากกวา 30,000
73
19.21
6. อาชีพ
ราชการ
70
18.42
พนักงานเอกชน
117
30.79
ธุรกิจสวนตัว
96
25.26
รับจาง
67
17.63
อื่นๆ
30
7.90
7. สถานที่ใชน้ํา
บานพัก
238
62.63
บานเชา
84
22.11
อาคารพาณิชย
52
13.68
โรงงาน
6
1.58
8. คาใชน้ําประปาโดยเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 100 บาท
10
2.63
100 – 500 บาท
173
45.53
501 – 1,000 บาท
169
44.47
มากกวา1,000 บาท
28
7.37
จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 52.63 มีอายุ ระหวาง 30 – 40
ป รอยละ 30.52 มีสถานะภาพสมรส รอยละ 45.26 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี รอยละ 56.58 รายได ตอเดือนระหวาง
10,000 – 20,000 บาท รอยละ 38.42 สวนใหญมีอาชีพพนักงานเอกชน รอยละ 30.79 สถานที่การใชน้ํา สวนใหญ เปน
บานพักอาศัย รอยละ 62.63 และมีคาใชจายน้ําประปาโดยเฉลี่ยตอเดือน 100 – 500 บาท รอยละ 45.53
สวนที่ 2 คุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท
1
2
3

คุณภาพในการใหบริการ
ดานความนาเชื่อถือ
ดานความแนนอน
ดานวัตถุ/สิ่งที่สามารถจับตองได

x

4.204
4.091
4.039
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S.D.
0.637
.601
.657

ระดับ
มาก
มาก
มาก

4
5
6
7

ดานความเขาใจ
ดานความรับผิดชอบ
ดานการใหบริการของเจาหนาที่
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
คุณภาพในการใหบริการภาพรวม

4.034
4.096
4.083
3.979
4.073

.583
.571
.635
.660
.535

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบวา คุณภาพในการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท ทั้งในภาพรวมและ
รายดาน มีคุณภาพในการใหบริการ ระดับมาก
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูมารับบริการกับ คุณภาพการใหบริการของ
พนักงาน การประปานครหลวง สาขาพญาไท
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท จําแนกตามเพศ
คุณภาพการใหบริการ

T – test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
X
3.983
.599
-3.043
.003*
4.152
.458

เพศ

คุณภาพการใหบริการของพนักงานในภาพรวม

ชาย
หญิง

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 ผูรับมารับบริการที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานแตกตาง
กันโดย มีคา sig. เทากับ .003
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท ภาพรวม จําแนกตามอายุ
อายุ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
.787
106.521
107.308

Df
3
372
375

MS
.262
.286

F
.916

Sig.
.433

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับคุณภาพการใหบริการของพนักงานโดย
ภาพรวม ดวยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) พบวา ผูรับบริการที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็น
ตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานไมแตกตางกัน
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท จําแนกตามสถานภาพการ
สมรส
สถานภาพการสมรส
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
.066
107.242
107.308

df
2
373
375
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MS
.033
.288

F
.114

Sig.
.892

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานภาพการสมรสกับคุณภาพการใหบริการของ
พนั กงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท ด วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดี ย ว (Oneway ANOVA) พบว า
ผูรับบริการที่มีสถานภาพการสมรสแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานไมแตกตางกัน
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
SS
df
MS
F
Sig.
3.529
3
1.176
4.216
.006*
ระหวางกลุม
103.779
372
.279
ภายในกลุม
107.308
375
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท โดยภาพรวม ดวยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA)
พบว า ผู รับบริการที่มี ระดั บการศึกษาแตกต างกั นมีค วามคิด เห็นตอคุ ณภาพการให บริการของพนักงานแตกต างกั น ดั งนั้ น
ผู วิจัย จึ ง ได นําผลการวิ เ คราะห ม าเปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ อน (Multiple Comparisons) โดยใช วิธีการทดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ของคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท จําแนก
ตามระดับการศึกษา
ม.6/ปวช.
(4.161)
ม.6/ปวช.
4.161
ปวส.
3.894
ปริญญาตรี
4.121
สูงกวาปริญญาตรี
4.039
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระดับการศึกษา

X

ปวส.
(3.894)
.266*
-

ปริญญาตรี
(4.121)
.039
-.227*
-

สูงกวาปริญญาตรี
(4.039)
.121
-.144
.082
-

จากตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของผูรับบริการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน กับ
คุณภาพการใหบริการของพนักงาน พบวา คูที่ 1 ผูรับบริการที่มีการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. มีความคิดเห็นตอคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงาน ดีกวาผูรับบริการที่มีการศึกษาระดับ ปวส. โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ .266 และคูที่ 2 ผูรับบริการที่
มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ดีกวาผูรบั บริการที่มีการศึกษาระดับ ปวส.
โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ -.227
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท จําแนกตามรายได
รายได
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
.943
106.365
107.308

df
3
372
375

MS
.314
.286
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F
1.099

Sig.
.349

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรายไดกับคุณภาพการใหบริการของพนักงานการ
ประปานครหลวง สาขาพญาไท โดยภาพรวม ด วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดี ย ว (Oneway ANOVA) พบว า
ผูรับบริการที่มีรายไดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานไมแตกตางกัน
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
SS
4.940
ระหวางกลุม
102.368
ภายในกลุม
107.308
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
4
371
375

MS
1.235
.276

F
4.476

Sig.
.002*

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชีพกับคุณภาพการใหบริการของพนักงานการ
ประปานครหลวง สาขาพญาไท โดยภาพรวม ด วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดี ย ว (Oneway ANOVA) พบว า
ผูรับบริการที่มีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานแตกตางกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการ
วิเคราะหมาเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparisons) โดยใชวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference
(LSD) เพื่อทดสอบคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ของคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท จําแนก
ตามอาชีพ
อาชีพ

X

รับราชการ/ฐวิสาห
4.060
กิจ
พนักงานเอกชน
3.957
ธุรกิจสวนตัว
4.039
รับจาง
4.265
อื่นๆ
4.245
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
(4.060)
-

พนักงานเอกชน
(3.957)

ธุรกิจสวนตัว
(4.039)

รับจาง
(4.265)

อื่นๆ
(4.245)

.10257

.020

-.205*

-.185

-

-.082
-

-.307*
-.225*
-

-.287*
-.205
.019
-

จากตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของผูรับบริการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน กับ
คุณภาพการใหบริการของพนักงาน พบวา คูที่ 1 ผูรับบริการที่มีอาชีพรับจาง มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงาน ดีกวาผูรับบริการที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ -.205 คูที่ 2 ผูรับบริการที่มีอาชีพ
รับจาง มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ดีกวาผูรับบริการที่มีอาชีพพนักงานเอกชน โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ -.307 และ คูที่ 4 ผูรับบริการที่มีอาชีพอื่นๆ มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ดีกวาผูรับบริการที่
มีอาชีพพนักงานเอกชน โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ -.287
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท จําแนกตามสถานที่การใชน้ํา
สถานทีการใชน้ํา
SS
9.332
ระหวางกลุม
97.976
ภายในกลุม
107.308
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .00

df
3
372
375

MS
3.111
.263

F
11.810

Sig.
.000*

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานที่การใชน้ํากับคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท โดยภาพรวม ดวยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA)
พบวา ผูรับบริการที่มีสถานที่การใชน้ํา แตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานแตกต างกัน ดังนั้น
ผู วิจัย จึ ง ได นําผลการวิ เ คราะห ม าเปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ อน (Multiple Comparisons) โดยใช วิธีการทดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ของคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท โดย
ภาพรวม จําแนกตามสถานที่การใชน้ําของผูรับบริการ
สถานที่การใชน้ํา

X

บานพักอาศัย
(4.060)
-

หองเชา/อพารทเมนท
(3.957)
.156*
-

อาคารพาณิชย
(4.039)
.422*
.266*
-

โรงงาน
(4.265)
.566*
.409
.143
-

บานพักอาศัย
4.060
หองเชา/อพารทเมนท
3.957
อาคารพาณิชย
4.039
โรงงาน
4.265
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของ สถานที่การใชน้ําของผูรับบริการ กับคุณภาพ
การใหบริการของพนักงาน พบวา คูที่ 1 ผูรับบริการที่ใชน้ําในบานพักอาศั ย มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงาน ดีกวาผูรับบริการที่ใชน้ําที่หองเชา/อพารทเมนท โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ .156 คูที่ 2 ผูรับบริการที่ใชน้ําใน
บานพักอาศัย มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ดีกวาผูรับบริการที่ใชน้ําในอาคารพาณิชย โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ย เทากับ .422 คู ที่ 3 ผู รับบริการที่ใ ชน้ําในโรงงาน มีความคิด เห็นตอคุ ณภาพการให บริการของพนักงาน ดีกว า
ผูรับบริการที่ใชน้ําในบานพักอาศัย โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ .566 และคูที่ 4 ผูรับบริการที่ใชน้ําในอาคารพาณิชย มีความ
คิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ดีกวาผูรับบริการที่ใชน้ําที่หองเชา/อพารทเมนท โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ
.266
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท จําแนกตามคาใชน้ําประปา
คาใชน้ําประปา
SS
5.488
ระหวางกลุม
101.820
ภายในกลุม
107.308
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
3
372
375

MS
1.829
.274
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F
6.683

Sig.
.000*

จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาใชน้ําประปาของผูรับบริการ น้ํากับคุณภาพ
การใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท โดยภาพรวม ดวยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One
way ANOVA) พบวา ผูรับบริการที่มีคาใชน้ําประปาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานแตกตาง
กัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหมาเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparisons) โดยใชวิธีการทดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ของคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท จําแนก
ตามคาใชน้ําประปา
คาใชน้ําประปา

X

<100 บ.
(4.080)
-

100-500 บ.
(3.965)
.114
-

501-1,000 บ.
(4.128)
-.048
-.163*
-

>1,000 บ.
(4.400)
-.320
-.434*
-.271*
-

<100 บ.
4.080
100-500 บ.
3.965
501-1,000 บ.
4.128
>1,000 บ.
4.400
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของ คาใชน้ําประปาของผูรับบริการของผูรับบริการ
กับคุณภาพการใหบริการของพนักงาน พบวา คูที่ 1 ผูรับบริการที่มีคาใชน้ํา 501-1,000 บ. มีความคิดเห็นตอคุณภาพการ
ใหบริการของ พนักงาน ดีกวาผูรับบริการที่มีคาใชน้ํา 100-500 บ. โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ -.163 คูที่ 2 ผูรับบริการที่มีคา
ใชน้ํา มากกวา 1,000 บ. มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ดีกวาผูรับบริการที่มีคาใชน้ํา 100-500 บ. โดย
มีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ -.434 และคูที่ 3 ผูรับบริการที่มีคาใชน้ํา มากกวา 1,000 บ. มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ
ของพนักงาน ดีกวาผูรับบริการที่มีคาใชน้ํา 501-1,000 บ.โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ -.271
สรุปและอภิปรายผล
สรุป
ผลจากการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 52.6 มีอายุ ระหวาง 30 – 40 ป
รอยละ 30.52 มีสถานะภาพสมรส รอยละ 45.26 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี รอยละ 56.58 รายได ตอเดือนระหวาง
10,000 – 20,000 บาท รอยละ 38.42 สวนใหญมีอาชีพพนักงานเอกชน รอยละ 30.79 สถานที่การใชน้ํา สวนใหญ เปน
บานพักอาศัย รอยละ 62.63 และมีคาใชจายน้ําประปาโดยเฉลีย่ ตอเดือน 100 – 500 บาท รอยละ 45.53
คุณภาพในการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท ประกอบดวย ดานความนาเชื่อถือ ดาน
ความแนนอน ดานวัตถุ/สิ่งที่สามารถจับตองได ดานความเขาใจ ดานความรับผิดชอบ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ และ
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ผลการศึกษาพบวา คุณภาพในการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขา
พญาไท มีคุณภาพในการใหบริการแกประชาชนผูมารับบริการทั้งในภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก
สรุปผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูมารับบริการ พบว า ผูมารับบริการ ที่มีเพศ
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานที่การใชน้ํา และค าใชจายน้ําประปา แตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบ ริการของ
พนักงานแตกตางกัน สวนผูมารับบริการที่มีอายุ สถานภาพการสมรส และรายไดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงานไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท โดยรวม พบวา พนักงาน
การประปานครหลวง สาขาพญาไท มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวม และรายดาน ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท
อาจเปนเพราะมีการคุณภาพของการใหบริการเปนสวนหนึ่งที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีค วามชอบ
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และการปรับขั้นเงินเดือน และเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลตามตัวชี้วัดขององคกร ดังนั้นพนักงานจึงใหความสําคัญกับ
เรื่องคุณภาพของการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกตองแมนยํา และความพึงพอใจสูงสุดของผูมารับบริการ เช นเดียวกันกับ
การศึกษาของ วิชากรณ ชัยกุล (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง“ความคิดเห็นของประชาชนที่มี ตอการใหบริการของการ
ประปาสวนภูมิภาคสํานักงานประปาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการ
ใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสํานักงานประปาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลอง
กับ การศึ กษาของ นิ ติพ งษ เนตระกาศ (2550) ไดทํ าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิด เห็ นของประชาชนที มี ตอคุณภาพการ
ให บ ริการของสํ านั กงานการประปาพั ทยา จั ง หวัด ชลบุ รี ผลการศึ กษา พบว า กลุม ตั วอย างส วนใหญมี ความคิด เห็ นของ
ประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานการประปาพัทยา จังหวัดชลบุรี ในงานดานบริการตางๆ อยูในระดับ ปาน
กลางคอนขางดี สวนการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูมารับบริการ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา รายได อาชีพ สถานที่การใชน้ํา และคาใชน้ําประปาโดยเฉลี่ยตอเดือน กับคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท นั้นพบวา สอดคลองกับการศึกษาของ เพียงพร บุญแสน (2550) เรื่อง คุณภาพ
การบริการของสํานักงานประกันสังคม ตอผูประกันตน ในเขตจังหวัดลพบุรี โดย พบวา ผูรับบริการที่มี เพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และจํานวนครั้งที่มารับบริการแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ ไมแตกตาง
กันอยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเมื่อจําแนกตามอายุ พบวา ผูรับบริการที่มีอายุ แตกตางกันจะมีความคิดเห็นตอ
คุณภาพการใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาคุณภาพในการใหบริการของพนักงานการประปานครหลวง สาขาพญาไท พบวา มีประเด็นที่ผูที่มี
สวนเกี่ยวของจะตองพิจารณา และดําเนินการบริหารจัดการใหมีคุณภาพใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกผู
ที่มารับบริการ โดยประเด็นที่เสนอแนะมีดังนี้ ดานความนาเชื่อถือ ในประเด็นของการใหบริการหลังการขาย ยังพบวา รอยละ
25.26 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดานความแนนอน ในประเด็นพนักงานที่ใหบริการมีความรูความเชี่ ยวชาญในการ
แกไขปญหา รอยละ 21.05 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดานวัตถุ/สิ่งที่สามารถจับตองได ในประเด็น ที่จอดรถมีความ
เพียงพอตอผูมาติดตอขอรับบริการ รอยละ 25.53 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดานความเขาใจ ในประเด็น ในกรณีที่มี
ปญหา มีพนักงานเพียงพอตอการใหคําปรึกษา และการเอาใสใจในผลประโยชนของผูรับบริการ รอยละ 19.47 มีความพึ ง
พอใจในระดับปานกลาง ดานความรับผิดชอบ พบวา พนักงานมีความพรอมในการใหบริการตลอดเวลา รอยละ 18.95 มีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง ดานการใหบ ริการของเจาหนาที่ ในประเด็นเจาหนาที่มีความเอาใจใสกระตือรือรนและมีความ
พรอมในการใหบริการ รอยละ 20 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ในประเด็น
ขั้นตอนในการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว รอยละ 26.58 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซึ่งทั้ง 7 ดาน
นี้หากมีการปรับปรุงแกไข ผูวิจัยคาดวาผูที่มารับบริการจะมีความพึงพอใจตอคุณภาพในการใหบริการมากขึน้
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ เพื่อนํามาผลจากการศึกษามา
ปรับปรุงการในการใหบริการและขยายผลไปยังการประปานครหลวง สาขาอื่นๆ ตอไป
2. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของผู ใชน้ําประปาตอคุณภาพบริการ เปนระยะๆ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องยอมมีผลใหความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการเปลี่ยนแปลงไปดวย
เอกสารอางอิง
รายงานประจําป 2558 การประปานครหลวง
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การมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4
ปภัชฎา คงสมจิตร, นิพนธ ศศิธรเสาวภา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
การบริหารจัดการเปนสิ่งที่สํ าคัญสําหรับทุกองคการภารกิจที่ผูบริหารตองกระทําเป นลําดับแรกของกระบวนการ
บริหาร คือการวางแผนในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการบริ หารงานอยางมีสวนรวมของทุกคนในองคการ เพื่อใหเกิดการ
ยอมรับ หรือทราบหลักการบริหารงาน ซึ่งการมีสวนรวมในการทํางานของบุคลากรทุกคนในองคการนั้นจะทําใหองคการเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงศึกษาการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการ
ภาค 4 และเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของ จํ านวน 227 คน พบวา การมีสวนรวมในการทํ า
แผนปฏิบัติงานของพนักงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน อยูในระดับปานกลาง และการมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการ
ไดรับผลประโยชนอยู ในระดับนอยเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยส วนบุคคลของประชาชน พบวา เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสอัตราเงินเดือนอายุการทํางานแตกตางกันการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานไมแตกตาง
กัน สวนพนักงานที่มีตําแหนงในองคการแตกตางกัน การมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานแตกตางกัน
จึง เสนอแนะ การบริ หารจั ดการองค การที่ จะทํ าให บ รรลุ วัตถุ ป ระสงค ตามภารกิ จ องคการจะต องสนั บ สนุ นให
บุคลากรหรือพนักงานเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิ บั ติงานและมีการสงเสริมเพิ่มทักษะในการเขียนแผนปฏิบัติงาน
โดยการจัดอบรมการเขียนแผนปฏิบัติงาน ใหกับบุคลากรหรือพนักงานทุกคน และในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษารูปแบบการ
เขียนแผนปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมกับการประปานครหลวง
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, แผนปฏิบัติงาน, พนักงาน, สายงานบริการ, การประปานครหลวง
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The participation in the action plan of Metropolitan Waterworks
Authority officer in service department division 4
Papatchada Khongsomjit, Nipon Sasithornsaowapa
Master of public Administration (Public and Private Management)
Faculty of Humanities and Social Sciences Suan Sunandha Rajabhat University

Abstract
Management is an essential element in every company and the first priority for managers to do is
the action plan and the participation of everyone in organization to accept and acknowledge it in the
same way. The participation of everyone leads to continued development. This was why researcher was
interested in research of the participation in the action plan of the Metropolitan Waterworks Authority
officers in service department division 4 and compared individual factors of 227 participants. The result
showed that the participation overall was in the middle level. Considering each factor found that the
participation in decision-making and participation in progress was in the middle level and participation in
evaluation was in low level. When the differences of personal factors of people were compared, the
results showed that position affected the participation in the action plan; meanwhile, gender, age,
education, status, rate of salary and position did not affect participation in the action plan.
The researcher suggests the participation of organization management is essential for the
company to be successful. Every organization must support their staff to participate in making their action
plan, and encourage them to improve the skill of making an action plan by training their staff. For further
study, researchers should focus on the pattern of action plans which suit the Metropolitan Waterworks
Authority.
Keywords: participation, action plan,officer, service department, Metropolitan Waterworks Authority
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บทนํา
การบริหารจัดการเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกองคการปจจัยการบริหารซึ่งประกอบไปดวยคน (Man) เงิน (Money)
วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการ (Management) ซึ่งปจจัยในการบริหารงานแตละปจจัยมีความสําคัญตองอาศัยพึ่งพากัน
จะขาดเสียปจจัยหนึ่งไมไดหากขาดปจจัยใดปจจัยหนึ่งก็อาจจะทําใหการปฏิบัติงานไมเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุดซึ่งหลักการ
บริห ารงานให เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดนั้ นจะตองให ความสําคั ญกั บบุ คลากรในองค การ เพราะบุคลากรใน
องคการจะเปนบุคคลที่ไดรับผลกระทบ และเปนผูที่ทําใหองคการเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ผูบังคับบัญชาตองการ
โดยยึดหลักการบริหารงานอยางมีสวนรวมของทุกคนในองคการ เพื่อใหเกิดการยอมรับ หรือทราบหลักการบริหารงาน ซึ่งการ
มีสวนรวมในการทํางานของบุคลากรทุกคนในองคการนั้นจะทําใหองคการเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง กระบวนการวางแผน
ในการปฏิบัติงานเปนงานที่สําคัญและจําเปนตอการบริหารขององคการ เปนภารกิจที่ผูบริหารตองกระทําเปนลําดับแรกของ
กระบวนการบริหาร เนื่องจากการวางแผนเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ จัดสรรทรัพยากรในปจจุบันเพื่อใหเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งในกระบวนการบริหารงานที่ดีนั้น ตองดําเนินการใหไดทั้งผลงานและนํ้าใจของผูปฏิบัติงาน
และบุคลากรทุกคนในองคการเขามามีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงาน เนื่องจากจะชวยใหผูมีสวนรวมเกิดความรูสึกถึง
ความเปนเจาของ (ownership) ทําใหผูมีสวนรวมหรือผูมีสวนไดสวนเสียนั้นยินยอมปฏิบัติตาม (compliance) และรวมถึงตก
ลงยอมรับ (commitment) ไดอยางสมัครใจ เต็มใจ (วันชัย วัฒนศัพท, 2546) การประปานครหลวง สายงานบริการภาค4
เปนองคการที่ทํางานทางดานการใหบริการแกประชาชน ซึ่งเปนองคการที่มีบุคลากรหลายสายงานซึ่งมีความรูในหลายสาขาที่
แตกตางกัน และพนักงานเหลานี้ลวนแตเปนกําลังสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนนโยบาย และผลักดันใหการประปานครหลวง
สาขา ผานเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานของ สํานักงานประปาสาขา ภาค 4 ภายใตกรอบยุทธศาสตร การประปานคร
หลวง ฉบับที่ 3 คือ มุงเนนการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาระบบผลิตและสงน้ําใหมีมาตรฐานสูง
เพื่ อสร างความมั่ นคงและยั่ ง ยื น ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และความรั บ ผิ ด ชอบต อสั ง คมและ
สิ่งแวดลอม(การประปานครหลวง, 2558) ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนนั้น การที่ผลการดําเนินงานของการประปานครหลวง
สายงานบริการภาค4 จะบรรลุวัตถุประสงค และผานตามเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานที่ตั้งไว พนักงานและผูบริหารใน
ทุกสวนในหนวยงานตองเขามามีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงานของการประปานครหลวง เพื่อพัฒนาการดําเนินงานให
ครอบคลุมตามยุทธศาสตร และนโยบายอยางตอเนื่อง ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาการมีสวนรวมของพนักงานในการทําแผนปฏิบัติ
งานของพนักงานการประปานครหลวง เพื่อนําผลขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้ไปเปนแนวทางใหกับผูบริหารการประปา
นครหลวง สายงานบริการภาค4 ในการมีสวนรวมวางแผนปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาประสิทธิภาพขององคการตอไป
กระบวนการหรือขั้นตอนการมีสวนรวม (Cohen &Uphoff, 1977 อางถึงใน ธนวัฒนคําภีลานนท, 2550) ไดจําแนก
ชนิดของการมีสวนรวมเอาไวเปน 4 ประเภท คือ
1. การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวนการตัดสินใจนั้น ประการแรกที่สุดที่ตอง
กระทําคือ การกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสํ าคัญ ตอจากนั้นเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ย วของ การ
ตัดสินใจนี้เปนกระบวนการอยางตอเนื่องที่ตองดําเนินการไปเรื่อยๆ ตั้งแตการตัดสินใจชวงเริ่มตน การตัดสินใจชวงดําเนินการ
วางแผน และการตัดสินใจชางการปฏิบัติตามแผนที่วางไว
2. การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ (Implementation) ในสวนที่เปนองคประกอบของการดําเนินโครงการนั้น
จะไดมาจากคําถามที่วา ใครจะทํ าประโยชน ใหแ กโ ครงการได บาง และจะทําประโยชนด วยวิธีใ ด เชน การชวยเหลือดาน
ทรัพยากร การบริหารงานและงบประมาณ และการขอความชวยเหลือ
3. การมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน อันเกิดจากโครงการนั้นๆ (Benefits) ในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชนนั้น
นอกจากความสําคัญของผลประโยชนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังตองพิจารณาการกระจายผลประโยชนภายในกลุม
ดวย ผลประโยชนข องโครงการนี้ รวมทั้ง ผลประโยชน ที่ เป นประโยชน ทางบวก และผลที่เ กิ ดขึ้ นทางลบที่ เป นผลเสีย ของ
โครงการ ซึ่งเปนประโยชนและเปนโทษแกบุคคลในสังคมดวย
4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น สิ่งที่สําคัญที่ตอง
สังเกต คือความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) ซึ่งมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลในกลุมตาง ๆ
กระบวนการในการวางแผนเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่ตองวางแผนเพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน
และเปนแนวทางเพื่อมุงสู ผลสําเร็จที่คาดหวัง ในอนาคต ดังมี ผูกลาวไว วา การปฏิบัติง านจะประสบผลสําเร็จมากหรื อนอย
เพียงใด ขึ้นอยูกับการวางแผน และถาวางแผนดีก็เทากับปฏิบัติงานสําเร็จไปแลวกวาครึ่ง การวางแผน คือ การหาทางเลือกที่ดี
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ที่สุดในการปฏิบัติงาน โดยใชปจจัยตางๆ และมีเหตุผลเพื่อใหการดําเนินงานในอนาคตเปนไปโดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ที่สุด เปนกระบวนการเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจที่ละเอียดออน และตองกระทําใหเสร็จสิ้น กอนจะมีการดําเนินกิจกรรม
(สุรัสวดีราชสกุลชัย, 2547)
การจําแนกประเภทของการวางแผน ขึ้นอยูกับบรรทัดฐานที่นํามาใชในการจําแนกและจัดแบงประเภท เพื่อใหงาย
ตอการทําความเขาใจ และสอดคลองกับความตองการใชงาน ประเภทของการวางแผนเหลานั้นไดแกการจําแนกประเภทของ
การวางแผนตามระดับ ของการบริหารงานองคการการจําแนกประเภทของการวางแผนตามระยะเวลา (Planning Time
Frames) การจําแนกประเภทของการวางแผนตามหนาที่ดําเนินงาน (Functional Planning) การจําแนกประเภทของการ
วางแผนตามความถี่ของการนําแผนไปใช (RepetitivenessUse Plan) การจําแนกประเภทของการวางแผนตามขอบเขต
ครอบคลุมของแผน (Scope ofPlanning)
มนัสชัย ปนโต (2550)ไดศึกษาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการของบุคลากรภายในบริษัท
ไทยมารูจูนจํากัด มีจุดประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมความผูกพันตอองคการและลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานภายใน
บริษัทไทยมารูจูนจํากัดเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจั ยสวนบุคคลเปรียบเทียบความผูกพันตอ
องคการในการปฏิบัติ งานจําแนกตามปจจัย สวนบุคคลเปรียบเทีย บลักษณะงานที่ปฏิบัติ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลศึกษา
ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการในการปฏิบัติงานกับลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ พบวา ในภาพรวมพนักงานบริษัทไทยมารูจูนจํากัดมีสวนรวมในการบริหารจัดการทุกประเด็นปานกลาง
กนกพร แสงศรี,2552 ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหาร
สวนตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมี สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลขององคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา เมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมือง จังหวัด ผลการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีเพศ
อายุ และอาชีพ ตางกัน การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมือง
จังหวัดพังงา ไมแตกตางกัน
วัตถุประสงคของการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของพนักงานกับการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงาน
ของพนักงาน การประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ กษาวิ จัย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จัย เชิ ง พรรณนา (Descriptive research) เพื่ อ ศึ กษาการมี ส ว นร วมในการทํ า
แผนปฏิ บั ติ ง านของพนั กงานการประปานครหลวง สายงานบริ การภาค 4โดยไดกําหนดประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ กษา คื อ
พนักงานที่ปฏิ บัติง านที่ การประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4ประกอบด วย สํานั กงานสาขา 4 สาขา ไดแ ก สาขา
บางกอกนอย สาขาตากสิน สาขาภาษีเจริญ และ สาขาสุขสวัสดิ์ จํานวน 470 คนโดยคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตร
(ธานินทร ศิลปจารุ, 2551) ที่ระดับความเชื่อมั่นเทากับ 95% หรือระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 ตามสูตรของทาโร ยามาเน
(Taro Yamane. 1967) จะไดจํานวนกลุม ตัวอย างเท ากับ 216 คน จากประชากรทั้ง หมด 470 คน เพื่ อปองกั นความไม
ครบถวนของขอมูล ผูวิจัยจึงทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้นอีก 5% รวมจํานวนขนาดตัวอยางทั้งสิ้น 227 คน โดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 470 คน
ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 227 คน ดัง
ตารางตอไปนี้
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1.
2.
3.
4.

สาขา
สาขาบางกอกนอย
สาขาตากสิน
สาขาภาษีเจริญ
สาขาสุขสวัสดิ์

รวม

จํานวนประชากร
110
120
120
120
470

จํานวนกลุมตัวอยาง
53
58
58
58
227

ในการเก็บ รวบรวมข อมูล โดยใช แบบแบบสอบถามที่ ผูวิจัยสรางขึ้ นมาเองภายใตแ นวคิด และทฤษฎี ที่เ กี่ย วข อง
ประกอบดวย 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเปนแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 7 ขอประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุการทํางาน ตําแหนง อัตราเงินเดือน
สวนที่ 2แบบสอบถามการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค
4โดยมีการเกณฑใหคะแนนของแบบสอบถามเปน มาตราประมาณคา (Rating Scale)
ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด ใหคะแนน
5 คะแนน
ระดับการมีสวนรวมมาก
ใหคะแนน
4 คะแนน
ระดับการมีสวนรวมปานกลาง ใหคะแนน
3 คะแนน
ระดับการมีสวนรวมนอย
ใหคะแนน
2 คะแนน
ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด ใหคะแนน
1 คะแนน
และกําหนดเกณฑในการแปลความหมายโดยการหาคาเฉลี่ยของกลุมในแตละขอแลวแปลความหมายคาเฉลี่ยโดยใช
เกณฑซึ่งเปนระบบเดียวกันกับการใหคะแนนโดยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของกลุมดังนี้
คาคะแนนเฉลี่ยชวงระหวาง 4.51-5.00 หมายถึง
คาคะแนนเฉลี่ยชวงระหวาง3.51-4.50 หมายถึง
คาคะแนนเฉลี่ยชวงระหวาง 2.51-3.50 หมายถึง
คาคะแนนเฉลี่ยชวงระหวาง1.51-2.50 หมายถึง
คาคะแนนเฉลี่ยชวงระหวาง1.00-1.50 หมายถึง

ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด
ระดับการมีสวนรวมมาก
ระดับการมีสวนรวมปานกลาง
ระดับการมีสวนรวมนอย
ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด

ผลการวิจัย
จากการศึกษาการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4
ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาวิจัยออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล
สวนที่ 2 การมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4
ส วนที่ 3 การเปรี ย บเที ย บความแตกต างระหว างป จจั ย ส วนบุ ค คลกั บ การมี ส วนร วมในการทํ า แผนปฏิ บั ติ ง าน
รายละเอียดในแตละสวน ดังนี้
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สวนที่ 1ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละจําแนกตามลักษณะประชากรของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4
(N=227)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน
รอยละ
เพศ
ชาย
81
35.7
หญิง
146
64.3
ชวงอายุ

ต่ํากวา 31 ป
31 - 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป
Mean = 40.86 SD = 8.905
Min= 23
Max= 59

34
78
76
39

15.0
34.4
33.5
17.2

ระดับการศึกษา

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกวาปริญญาโท

42
114
65
6

18.5
50.2
28.6
2.6

สถานภาพการสมรส

โสด
สมรส
มาย (หยา / คูสมรสเสียชีวิต) แยกกันอยู

104
113
10

45.8
49.8
4.4
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
อายุการทํางานการ
ประปานครหลวง

จํานวน
42
63
29
50
43

นอยกวา 5ป
5 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
มากกวา 20 ปขึ้นไป

ตําแหนงในองคการ
ปจจุบัน

พนักงานระดับ 2-5
หัวหนาสวนหรือเทียบเทา
ผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทาขึ้นไป

อัตราเงินเดือน
ในปจจุบัน

(N=227)
รอยละ
18.5
27.8
12.8
22.0
18.9

183
40
4

80.6
17.6
1.8

ต่ํากวา 10,000 บาท

3

1.3

10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
มากกวา 40,000 บาท

36
90
53
45

15.9
39.6
23.3
19.8

จากตารางที่ 1ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.3 เพศ
ชาย คิดเปนรอยละ 35.7 อายุสวนใหญอยูในชวงอายุ 31-40 ปคิดเปนรอยละ 34.4 รองลงมา ชวงอายุ 41-50 ป คิดเปนรอย
ละ 33.5 การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 50.2 รองลงมาเปนระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 28.6
สถานภาพสมรส สวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 49.8 และสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 45.8 อายุการทํางานการ
ประปานครหลวงสวนใหญมีอายุการทํางาน 5-10 ป คิดเปนรอยละ 27.8 และรองลงมา มีอายุการทํางาน16–20 ป คิดเปน
รอยละ 22.0 ตําแหนงในองคการสวนใหญอยูในพนักงานระดับ 2-5รองลงมาเปนระดับหัวหนาสวนหรือเทียบเทาคิดเปนรอย
ละ 17.6อัตราเงินเดือนในปจจุบันสวนใหญมีอัตราเงินเดือน 20,001–30,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.6 รองลงมา มีอัตรา
เงินเดือน 30,001–40,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.3
สวนที่ 2การมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงมาตรฐานการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงาน
บริการ ภาค4

1
2
3
4
5

การมีสวนรวมของพนักงาน
ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
มีสวนรวมในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนปฏิบัติงานพนักงาน
มีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน/ภายนอก/โอกาส/
อุปสรรคของสวนงานที่สังกัด(SWOT)
มีสวนรวมในการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการเรียนรูในการปฏิบัติงานเพื่อ
นํามาใชประกอบการวางแผน
มีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายของสวนงานที่สังกัดให
ชัดเจนในแตละปงบประมาณ
มีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของปญหาความตองการของสวนงาน
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S.D.

แปลคา

3.34
3.74

.661
.671

ปานกลาง
มาก

3.18

.446

ปานกลาง

3.29

.453

ปานกลาง

3.26

.480

ปานกลาง

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

มีสวนรวมในการศึกษาขอดีและขอจํากัดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ในปงบประมาณที่ผานมาและนํามาสรุปปรับปรุงแกไขวางแผนใน
ปงบประมาณใหม
มีสวนรวมในการกําหนดเปาประสงค/เปาหมายของแตละโครงการ/
กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน
มีสวนรวมในการกําหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานตามแผนงาน
มีสวนรวมในการนําเสนอความคิดเห็นในการกําหนดทรัพยากรที่ตองการใช
ใหเหมาะสมสําหรับใชในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน
มีสวนรวมในการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงานใหมเมื่อเกิด
ขอผิดพลาด
มีสวนรวมในการจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติงานพนักงานประจําปของสวน
งาน
รวมดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
มีสวนรวมในการรับผิดชอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สวนงาน
กําหนดตามแผนปฏิบัติงาน
มีสวนรวมในการใหคําแนะนําเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสวนงาน
มีสวนรวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน
มีสวนรวมในการตรวจสอบความเหมาะสมการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
ระหวางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
มีสวนรวมในการนําทรัพยากรที่กําหนดไวในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนฯมาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
มีสวนรวมในการประสานงานขอความชวยเหลือจากสวนงานอื่นๆในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มีสวนรวมในการแสวงหาขอมูลที่จําเปนทรัพยากรที่ตองการใชเพิ่มเติม
ระหวางการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน
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3.20

.403

ปานกลาง

3.13

.365

ปานกลาง

3.28
3.53

.468
.582

ปานกลาง
มาก

3.29

.491

ปานกลาง

3.38

.513

ปานกลาง

3.33

.503

ปานกลาง

3.63

.613

มาก

3.31

.483

ปานกลาง

3.48

.509

ปานกลาง

3.37

.493

ปานกลาง

3.57

.522

มาก

3.30

.489

ปานกลาง

3.37

.485

ปานกลาง

ตารางที่ 2 (ตอ)
19

20
21
22
23
24
25

การมีสวนรวมของพนักงาน
มีสวนรวมในการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมใหกับผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบและใชประโยชนจากขอมูล
ดังกลาว
รวมดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
มีสวนรวมในการบันทึกรายละเอียดของผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานเปนระยะ
มีสวนรวมในการควบคุมติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวของสวนงานที่สังกัด
มีสวนรวมในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายเปาประสงค
รวมทั้งตัวชี้วัดและเกณฑการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวในแผนปฏิบัติงาน
มีสวนรวมในการกํากับดูแลควบคุมการใชทรัพยากรในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
มีสวนรวมในการใหคําแนะนําหรือจัดสรางเครื่องมือวัด/ประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน
มีสวนรวมในการนําเสนอความคิดเห็นในการประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสวนงานที่สังกัด
รวมดานการมีสวนรวมในการประเมินผล

3.29

S.D.
.472

แปลคา
ปานกลาง

3.42

.508

ปานกลาง

2.62

.684

ปานกลาง

2.46

.589

นอย

2.19

.393

นอย

2.42

.513

นอย

2.52

.597

ปานกลาง

2.63

.687

ปานกลาง

2.47

.577

นอย

ดานการมีสวนรวมในการรับประโยชน
26
27
28
29

ทานไดรับประโยชนจากการนําแผนการดําเนินงานไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ
ทานไดรับการฝกอบรมตามความตองการเพื่อนําความรูและทักษะมาใชใน
การสรางผลงานที่ดี
ทานไดรับการถายทอดความรู เพื่อนําความรูมาใชในการสรางผลงานที่ดี
การทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรในองคการ
รวมดานการมีสวนรวมในการรับประโยชน

2.56
2.59

.631
.661

ปานกลาง
ปานกลาง

2.64
2.12
2.48

.699
.413
.601

ปานกลาง
นอย
นอย

การมีสวนรวมโดยภาพรวม

2.92

.547

ปานกลาง

จากตารางที่ 2 จากการวิเคราะหการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงาน
บริการ ภาค 4 พบวา การมีส วนรวมของพนักงานโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( x = 2.92, S.D. = 0.547) เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ อยูในระดับปานกลาง( x = 3.33, S.D. = 0.503)ดานการมี
สวนรวมในการดําเนินงาน อยูในระดับปานกลาง( x = 3.42, S.D. = 0.508) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลอยูในระดับ
นอย ( x = 2.47, S.D. = 0.577)ดานการมีสวนรวมในการรับประโยชนอยูในระดับนอย ( x = 2.48,S.D. =0.601)
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สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงาน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงาน
สายงานบริการ ภาค 4จําแนกตามเพศ
เพศ

การมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงาน
การมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงาน โดยรวม

ชาย
หญิง

การประปานครหลวง

T – test for Equality of Means
S.D.
t
Sig.
X
2.93
0.358
.028
.867
2.92
0.319

จากตารางที่ 3ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมในการ
ทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมพบวา พนักงานที่มี
เพศแตกตางกันการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงาน
บริการ ภาค 4จําแนกตามอายุ
อายุ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
.366
24.618
24.983

Df
3
223
226

MS
.122
.110

F
1.104

Sig.
.348

จากตารางที4่ ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมในการ
ทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4 จําแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบวา พนักงานที่มี
อายุแตกตางกันการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงาน
บริการ ภาค 4จําแนกตามระดับการศึกษา
การศึกษา
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
.710
24.273
24.983

Df
3
223
226

MS
.237
.109

F
2.174

Sig.
.092

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมใน
การทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4 จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม
พบวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงาน
บริการ ภาค 4จําแนกตามสถานภาพการสมรส
สถานภาพ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
.112
24.871
24.983

Df
2
224
226

MS
.056
.111

F
.503

Sig.
.605

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางป จจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมใน
การทําแผนปฏิบัติ งานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริ การภาค 4 จํ าแนกตามสถานภาพการสมรส ทั้ง โดย
ภาพรวมพบวา พนักงานที่มีสถานภาพที่แตกตางกันการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 7การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงาน
บริการ ภาค 4จําแนกตามอายุการทํางาน
อายุการทํางาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
.345
24.638
24.983

Df
4
222
226

MS
.086
.111

F
.777

Sig.
.541

จากตารางที่ 7 พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวน
รวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4 จําแนกตามอายุการทํางาน ทั้งโดย
ภาพรวมพบว า พนั กงานที่ มี อายุ การทํ างานที่ แ ตกต างกั นการมี ส วนร วมในการทําแผนปฏิ บั ติ ง านไมแ ตกต างกั น อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงาน
บริการ ภาค 4จําแนกตามตําแหนงในองคการ
ตําแหนงในองคการ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
1.238
23.746
24.984

Df
2
224
226

MS
.619
.106

F
5.838

Sig.
.003

จากตารางที่ 8พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวน
รวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการ ภาค 4จําแนกตามตําแหนงในองคการ ทั้งโดย
ภาพรวม พบวา พนักงานที่ มีตํ าแหนง ในองคการที่แตกต างกั นการมี สวนรวมในการทําแผนปฏิ บัติง านแตกตางกัน อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหมาเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparisons)โดยใช
วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)เพื่ อทดสอบค าเฉลี่ย คูใ ดบ างแตกตางกันโดยภาพรวมพบว า
พนักงานระดับหัวหนาสวนหรือเทียบเทา มีสวนรวมในการปฏิบัติงานมากกวาพนักงานระดับ 2-5 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ
0.18 ดังแสดงในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ของการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงาน
บริการ ภาค 4 จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตําแหนง

X

พนักงานระดับ 2-5
2.89

พนักงานระดับ 2-5

2.89

หัวหนาสวนหรือเทียบเทา

3.07

ผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา
ขึ้นไป

3.12

-

หัวหนาสวนหรือ
เทียบเทา
3.07
0.18*
(.002)
-

ผูอํานวยการกอง หรือ
เทียบเทาขึ้นไป
3.12
0.23
(.163)
0.05
(.776)
-

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงาน การประปานครหลวง สายงาน
บริการ ภาค 4จําแนกตามอัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
.367
24.616
24.983

Df
4
222
226

MS
.092
.111

F
.828

Sig.
.508

จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมใน
การทํ าแผนปฏิบั ติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริ การภาค 4 จําแนกตามอัต ราเงิ นเดือน โดยภาพรวม
พบวา พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนที่แตกตางกันการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาการมี ส วนร วมในการทํ าแผนปฏิบั ติ ง านของพนักงานการประปานครหลวงสายงานบริ การภาค 4
สามารถสรุปได ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ64.3 เพศชายรอยละ 35.7อายุสวนใหญอยูในชวง
อายุ 31-40 ปรอยละ 34.4 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 50.2 สถานภาพสมรส รอยละ 49.8อายุการทํางาน 5-10 ป
คิดเปนรอยละ 27.8ตําแหนงในองคการพนักงานระดับ 2-5 คิดเปนรอยละ 59.0 อัตราเงินเดือนในปจจุบันสวนใหญ มีอัตรา
เงินเดือน 20,001–30,000 บาท รอยละ 39.6
2. ผลจากการศึกษา การมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค
4 พบวา การมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดา น
พบวา การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน อยูในระดับปานกลาง และการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล การมีสวนรวมในการไดรับประโยชนอยูในระดับนอยซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของมนัสชัย ปนโต (2550)ไดศึกษา
การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการของบุคลากรภายในบริษัทไทยมารูจูนจํากัด มีจุดประสงคเพื่อศึกษา
การมีสวนรวมความผูกพันตอองคการและลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานภายในบริษัทไทยมารูจูนจํากัดเปรียบเทียบการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุ คคลพบวา ในภาพรวมพนักงานบริษัทไทยมารูจูนจํากัดมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทุกประเด็นปานกลาง
3. ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดที่แตกตางกันการมีสวนรวมใน
การทําแผนปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนการมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงาน
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บริการภาค 4 ที่มีตําแหนงในองคการแตกตางกัน มีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติงานทั้งโดยรวมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ กนกพร แสงศรี (2552) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํ า
แผนพั ฒนาตํ าบลขององคการบริห ารส วนตําบลเกาะป นหยี อําเภอเมือง จั งหวัด พังงา เมื่ อเปรี ยบเที ยบการมีส วนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมือง จังหวั ดพังงาน ผลการศึกษา
พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ ตางกัน การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล
เกาะปนหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเลิศ ไชยสวัสดิ์ (2550) ศึกษาการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาทอม อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พบวา ประชาชน
ที่มีอายุตางกันมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
การบริ หารจั ด การองคการที่ จะทํ าใหบ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค ต ามภารกิจ องคการจะต องสนับ สนุ นให บุ ค ลากรหรื อ
พนักงานเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิ บัติงาน และมีการสงเสริมเพิ่ม ทักษะในการเขียนแผนปฏิบัติง าน โดยการจั ด
อบรมการเขียนแผนปฏิบัติงาน ใหกับบุคลากรหรือพนักงานทุ กคน เพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหครอบคลุมตามยุทธศาสตร
และนโยบายอยางตอเนื่องสําหรับในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษารูปแบบการเขียนแผนปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อศึกษาหา
รูปแบบที่เหมาะสมกับการประปานครหลวง
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บทคัดยอ
ระบบการทําความเย็นในปจจุบัน เปนการใชระบบการดู ดอัดไอสารเคมี ที่ มีสารประกอบของสารคารโ รฟลู ออโร
คารบอน(CFC)ทําใหเกิดผลกระทบตอสภาวะโลกที่รอนขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้ไดศึกษาระบบทําความเย็นดวยแผนเทอรโมอิเล็กท
ริกเปนตัวทําความเย็นและความรอนที่นํามาผลิตแรงดันไฟฟา โดยการศึกษาออกแบบชุดทดลองระบบทําความเย็นจากการ
ปลอยกระแสไฟฟา12 V ผานสารกึ่งตัวนํา(แผนทําความเย็น Peltier)หรือ เทอรโมอิเล็กทริก คูลเลอร เพลเทียร ขนาด 40
X40 X 3.75มิลลิเมตร เกิดจากสารกึ่งตัวนําชนิด Pซึ่งเปนสารกึ่งตัวนําที่เกิดจากการจับตัวของอะตอมซิลิกอนกับอะตอมของ
สารหนู(p-type semiconductor)และสารกึ่ง ตัวนําชนิด N ซึ่ งเปนสารกึ่งตัวนําที่ เกิดจากการจับตัวของอะตอมซิลิกอนกั บ
อะตอมของอะลูมิเนียม(n-type semiconductor)ประกอบอยูบนแผนเซรามิค ในขณะปลอยกระแสไฟฟาเขาไปเกิดการผัน
กลับทําใหเกิดความเย็นลดลงวัดอุณหภูมิต่ําสุดที่ 26.5 องศาเซลเซียสภายในอุณหภูมิหองปกติที่28-30องศาเซลเซียสและให
ความรอนเพิ่มขึ้นวัดอุณหภูมิสูงสุดที่ 34 องศาเซลเซียสสามารถผลิตแรงดันไฟฟาสูงสุดได 132.3mv.ใชเวลาทดลอง1ชั่วโมง
ซึ่งกอใหเกิดเปนแหลงพลังงานทางเลือกใหมที่สะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเมื่อวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
ของชุดทดลองระบบทําความเย็นไรคอมเพรสเซอร มีระยะคืนทุนอยูที่ 2.82 ป
คําสําคัญ: ระบบทําความเย็น;, ภาวะโลกรอน, เทอรโมอิเล็กทริก, คูลเลอร, เพลเทียร, คอมเพรสเซอร
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The study on refrigeration system without compressor
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Abstract
Refrigeration systems currently use the Vapor compression system which use compounds of
chlorofluorocarbon (CFC). The compounds of CFCis a cause of global warming. This research studied the
cooling pad by Thermo Electric cooling and heating was used to create voltage. The study was designed
for the sample cooling system of discharge electrification12 V via semiconductor (Peltier cooler) or
Thermoelectric Cooler Peltier size 40 X 40 X 3.75 mm, the Electric current source from P and N
Semiconductor, the P-type semiconductor, a semiconductor to capture atoms of silicon with atoms of
arsenic (p-type semiconductor),the N-type semiconductor to capture of silicon atoms with atoms of
aluminum (n-type semiconductor) assembled on a ceramic plate, the electrification into the
semiconductor lead to reversible cooling down tothe minimum of 26.5 degrees Celsius inside room
temperature 28-30 degrees Celsius.In addition, the heat had risen up to 34 degrees Celsius and could
create voltage electricity current, which was 132.3 mv. in 1 hour.The electricity production with
Thermoelectric Cooler Peltier was a new alternative energy source, clean energy and environmentally
friendly.When analyzing the economic value, it had a payback period of 2.82 years.
Keywords: the refrigeration systems, Global Warming, Thermo Electric, Cooler Peltier, compressor
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บทนํา
จากสภาวะอุ ณหภู มิค วามร อนในป จจุ บันและการพั ฒนาดานเทคโนโลยี กับ การพั ฒนาประเทศทําใหเ กิด ปริ มาณ
การใชพ ลังงานเพิ่มมากขึ้นเกิ ดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เกิดการรั่วไหลของสารเคมี ที่ทําใหเกิดปรากฏการเรือนกระจก
(Global warming) และระบบนิ เ วศเปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการใช พ ลั ง งานที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน ดังนั้นผูวิจัยไดแลเห็นความสําคัญของการใชพลังงาน
ทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนโดยศึกษาจากแผนเทอรโมอิเล็กทริก คูลเลอร เพลเทียร (TEC)ที่ใหพลังงานไดทั้งความเย็นและ
พลังงานความรอนซึ่งเกิดจากการสารกึ่งตัวนําชนิด P และสารกึ่งตัวนําชนิดN ประกอบอยูบนแผนเซรามิค ในขณะปลอย
กระแสไฟฟาอุณหภู มิข องดานหนึ่ง จะลดลงสามรถนํ าไปทํ าความเย็นได และอี กด านอุณหภู มิจะเพิ่ม ขึ้นสามารถนําไปผลิ ต
แรงดันไฟฟาได เพื่อศึกษาระบบทําความเย็นไรคอมเพรสเซอรและผลิตแรงดันไฟฟาโดยใชเทคโนโลยีแผนเทอรโมอิเล็กทริก
คูลเลอร เพลเที ยร (TEC)โดยไดศึกษาทฤษฎี หลักการของเทอรโ มอิเ ล็กทริก รู ปแบบของระบบทํ าความเย็นและการผลิ ต
แรงดันไฟฟาของแผนเทอรโมอิเล็กทริก การออกแบบระบบทําความเย็นและการผลิตแรงดันไฟฟาของแผนเทอรโมอิเล็กทริก
ทําการทดลองระบบทําความเย็นและการผลิตแรงดันไฟฟาของแผนเทอรโมอิเล็กทริก ในเวลา 1 ชั่วโมงในอุณหภูมิหองปกติ
เพื่อหาอุณหภูมิความเย็นและแรงดันไฟฟาที่ได
จึงเปนการศึกษาเพื่อแสวงหาแหลงพลังงานใหมมาทดแทนโดยใชแผนเทอรโมอิเล็กทริก ที่ใหพลังงานความเย็นและ
ค วา มร อ นใ น การ ผ ลิ ต แ ร ง ดั น ไฟ ฟ าซึ่ ง เ ป นอุ ป กร ณ ทํ า ค วา มเ ย็ นโ ด ย ไ ม จํ า เ ป น ต อง ใ ช ส าร ทํ าค วาม เ ย็ น
(Chlorofluorocarbon:CFC) ที่ เ ปนตั วสํ า คัญ ที่ มีป ญ หากั บ สิ่ง แวดล อม โดยแผนเทอร โมอิ เล็ กทริ กเปนอี กแหลง พลัง งาน
ทางเลือกใหมที่สะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและตอบสนองความตองการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้นไดอยางยั่งยืน
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม
ปจจุบันปญหาภาวะโลกร อนสงผลกระทบตอสังคมในปจจุบันเป นอยางสูง ดังนั้น เพื่อลดปญหาดังกลาวจึ งมีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบทําความเย็นไรคอมเพรสเซอรขึ้น เพื่อใหเกิดระบบทําความเย็นที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเจริญพร
เลิศ สถิต ธนกร(2547)ได ทดลองเกี่ยวกับ ฝาเพดานทําความเย็นแบบเทอร โมอิ เล็ กทริ ก ที่ มีลักษณะการทําความเย็ นของฝ า
เพดานแบบเทอรโมอิเล็กทริก ขึ้นอยูกับการปลอยกระแสไฟฟาใหพบวาที่อัตราการจายกระแสไฟฟา 2.5 A จะทําใหหองมี
อุณหภูมิต่ําสุด 25 องศา โดยมีคา COP เทากับ 0.65 เมื่อใสภาระทางความเย็นเขาไปในหองทดลองพบวาภาระการทําความ
เย็นมี ผลทําใหอุณหภูมิห องสู งขึ้น โดยที่ ภาระความเย็น 15 W จะทําใหหองมีอุณหภูมิเพิ่ มขึ้นเปน 29 องศา ในดานการ
ควบแนนของความชื้นที่แผนฝาเพดานทําความเย็น โดยมีจุดเดนคืออัตราการจายกระแสไฟฟาตั้งแต 2 A ขึ้นไปจะเกิดการ
ควบแนนของความชื้นที่แผนฝาเพดานทําความเย็นแตมีปริมาณไมมาก หากแตยังคงมีขอจํากัดคือความเปนไปไดในทางเทคนิค
ที่จะพัฒนาฝาเพดานทําความเย็นแบบเทอรโมอิเล็กทริกใหสามารถใชไดกับหองจริงๆ เพื่อกอใหเกิดความสบายสําหรับผูอยู
อาศัย และเพื่อเปนการลดปญหาสิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่งนอกจากนี้ยังพบวามีการศึกษาและออกแบบกระติกเก็บวัคซีนดวย
อุปกรณเทอรโมอิเล็กทริก ที่มีลักษณะการทดลองในชวงแรกกระติกทํางานจะใชกระแสไฟฟาสูงเนื่องจากเทอรโมอิเล็กทริก
สามารถนํ าความร อนไปทิ้ ง ภายนอกได ใ นปริม าณที่ มาก แต เมื่ ออุ ณหภู มิ ยิ่ ง เย็ นลงเทอร โ มอิ เ ล็ กทริ กจะใช กระแสน อยลง
เนื่องจากภายในกระติกมีปริมาณความรอนนอย เทอรโมอิเล็กทริกจึงคอยดึงความรอนไปทิ้งไดนอย เมื่อนํากระติกไปใชในการ
เก็บวัคซีนสามารถเก็บรักษาวัคซีนไดดีทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดอายุวัคซีนสําหรับเคลื่อนยายวัคซีนไปในที่ตางๆได โดย
มีจุดเดนคือกรณีที่ไมมีไฟฟากระติกจะใชงานไดประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากตัวกระติกกินกระแสประมาณ 8.5 A หากแต
ยังคงมีขอจํากัดคือกระแสไฟฟาไมสัมพันธกับแบตเตอรี่ที่ใช ถาตองการใหใชงานไดยาวนานขึ้นตองทําการเพิ่มขนาดแบตเตอรี่
แตจะทําใหน้ําหนักของตัวกระติกเพิ่มไปดวย วิรัช กองสิน (2557)
ปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบทําความเย็นที่กอใหเกิดภาวะโลกรอนนั้น ภานพงศศิริกุล(2553) ไดวิจัยเรื่องการทดสอบ
วิเคราะหระบบระบายความรอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาดวยแผนเพลเทียร เพื่อลดภาวะโลกรอนที่ มีลักษณะ
การระบายความรอนใหกับแผนเพลเทียร โดยใช แผงระบายความรอนอลู มิเนียม พบวาเมื่อวัดแรงดันไฟฟ าจากโมดูลความ
สอดคลองกับผลการทดลองใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Amsysวิเคราะหผลโดยพิจารณาจากปริมาณไฟฟาที่วัดได ผลของการจัด
วางโมดูลเพลเทียรแตละแบบจะใหคาการระบายคารอนที่แตกตางกัน โดยจัดวางโมดูลแบบทแยงจะใหคาระบายความรอนมาก
ที่สุดที่อุณหภู มิ 120 องศาเซลเซียส และการทดลองระบายความรอนโดยฮิตไปร และครีมผสมกัน โมดูลเพลเที ยรสามารถ
ทํางานทนอุณหภูมิสุ งสูดไดที่ 80 องศาเซลเซียส โมดูล เพลเทียรร ะบายความร อนแบบบังคั บโดยใชพัดลม โมดูลเพลเทีย ร
สามารถทํางานทนอุณหภูมิสุงสูดไดที่ 140 องศาเซลเซียส โดยมีจุดเดนคือระบายความรอนโดยใชแผงระบายความรอนควบคู
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กับ ฮิต ไปร และติด ตั้ง พั ดลมสามารถช วยระบายความรอน สามารถชวยให อุณหภูมิ การทํางานเพิ่ ม ขึ้น 20 องศาเซลเซี ย ส
สามารถเพิ่มการระบายความรอนไดอยางมีประสิทธิภาพตอมาไดมีการพัฒนาระบบอัดประจุแบตเตอรี่ดวยพลังงานเทอรโมอิ
เล็กทริก โดยนพพร พัชรประกิติ(2550)ซึ่งเปนการประจุแบตเตอรี่ดวยหลักการพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาโดยตรง
อาศัยปรากฏการณซีเบ็คจากเทอรโมอิเล็กทริกประกอบดวยวงจรสําคัญ คือ วงจรรักษาระดับแรงดัน วงจรบูสตคอนเวอรเตอร
วงจรควบคุมและวงจรอัดประจุแบตเตอรี่ โดยวงจรบูสตคอนเวอรเตอรใชในการเพิ่มแรงดันดานเอาทพุตใหมากกวาแรงดัน
ทางดานอินพุตเพื่อใหสูงพอในการอัดประจุแบตเตอรี่โดยมีจุดเดนคือการทดสอบกับแหลงกําเนิดความรอน 2 ชนิด คือ ความ
รอนจากคอนเดนเซอร (50 องศาเซลเซียส) และความรอนจากฮีตเตอร(90 องศาเซลเซียส) ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการผลิตไฟฟาได
หากแตยังคงมีขอจํากัดคือการหาแหลงความรอนและการควบคุมอุณหภูมิผลตางใหมีคาสูงสุด จะทําใหระบบมีประสิทธิภาพสูง
จากการทบทวนเอกสารจะไดเห็นไดวาระบทําความเย็นที่ใชคอมเพรสเซอรในปจจุบันยังคงมีปญหาอยุมาก ดังนั้ น ผูวิจัยจัง
ดําเนินการศึกษาระบบทําความเย็นไรคอมเพรสเซอร โดยใชวัสดุทดแทนคือแผนเทอรโมอิเล็กทริกคูลเลอร เพลเทียร ขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาระบบทําความเย็นไรคอมเพรสเซอรและผลิตแรงดันไฟฟาโดยใชเทคโนโลยีแผนเทอรโมอิเล็กทริก คูลเลอร
เพลเทียร(TEC)
ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดแตละขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษา ทบทวน และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของของระบบความเย็นไรคอมเพรสเซอร และการการประยุกตใชกับแผน
เทอรโมอิเล็กทริกในการใหความรอนและความเย็นทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
2. ออกแบบระบบทําความเย็นและผลิต แรงดันไฟฟาดวยแผนเทอรโมอิเล็กทริกดวยโปรแกรม Google sketch up
โดยมีอุปกรณ
1. แผนเทอรโมอิเล็กทริก ขนาด 40 x 40 x 3.75 mm. จํานวน 4 แผน
2. ฮิตซิ้งคอลูมิเนียม
ขนาด 70 x 80 x 35 mm. จํานวน 2 PCS.
3. พัดลมระบายความรอน DC 12 V จํานวน 2 PCS.
4. แบตเตอรี่ DC 12V สําหรับจายไฟ
จํานวน 1 PCS.
5. แบตเตอรี่ DC 5V สําหรับจายไฟ
จํานวน 1 PCS.
3. ทดสอบประกอบเครื่องตามแบบที่ดําเนินการออกแบบเพื่อสรางระบบทําความเย็นและผลิต แรงดันไฟฟาโดยใชแผน
เทอรโมอิเล็กทริก
4. วิเคราะหผลการวิจัย โดยการเก็บ ขอมูลค าความเย็นและค าพลั งงานความรอนที่ได จากการติดตั้ งระบบความเย็ น
โดยใชแผนเทอรโมอิเล็กทริก โดยอาศัยหลักการทํางานของโอหมและการระบายความรอน
5. วัดค าแรงดัน ไฟฟาดวยเครื่ องมัล ติมิ เตอร แบบดิ จิต อลแคมป ที่ไ ดจากแผ นเทอรโ มอิ เล็ กทริก ใน 1ชั่วโมงที่ เกิ ดขึ้ น
โดยดําเนินการบันทึกคาทุกๆ 5 นาที
6. วัด ค าความเย็ นที่ ได ด วยเทอร โ มมิ เ ตอร เ ปรี ย บเที ย บกั บจํ านวนชั่ วโมงของระดั บ ความเย็ นที่ เกิ ด ขึ้ น ใน 1ชั่ วโมง
ที่เกิดขึ้นโดยดําเนินการบันทึกคาทุกๆ 5 นาที
7. สรุปผลการวิจัยโดยการเปรียบเทียบคาความเย็นที่ไดและคาพลังงานไฟฟาที่เกิดขึ้นพรอมทั้งความคุมคาตอการลงทุน
ในดานเศรษฐศาสตร
ผลการวิจัย
1. ผลการจากการออกแบบระบบทําความเย็นและผลิตแรงดันไฟฟาโดยแผนเทอรโมอิเล็กทริกดวยโปรแกรมGoogle
Sketch upโดยมีแนวคิดในการออกแบบคือ รายละเอียดดังภาพที่ 1
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รูปแบบการทําความเย็นของแผนเทอรโมอิเล็กทริก

รูปแบบผลิตแรงดันไฟฟาจากความรอนแผนเทอรโมอิเล็กทริก

การออกแบบชุดทดลองทําความเย็นและผลิตแรงดันไฟฟา
ภาพที่ 1 การออกแบบชุดทดลองทําความเย็นและผลิตแรงดันกระแสไฟฟา
ที่มา: การออกแบบโดยใชโปรแกรม Google Sketch up(2559)
2. ผลการประกอบชิ้นสวนตามแบบที่ดําเนินการออกแบบโดยใชโปรแกรม Google Sketch upจะไดโมเดลใน
การทําความเย็นและผลิตแรงดันไฟฟา พรอมแสดงขั้นตอนการทดลอง รายละเอียดดังภาพที่ 2
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ภาพที่2 แสดงการออกแบบทดลองชุดทําความเย็นและผลิตแรงดันไฟฟาโมเดลจริง
3. ผลการทดลองอุณหภูมิของระบบทําความเย็นเทียบกับอุณหภูมิหองปกติ
จากผลการวิจัยทดลองชุดระบบทําความเย็นไรคอมเพลสเซอรโดยการทดลองการปลอยกระแสไฟฟา 12 V ใหกับ
แผนเทอรโมอิเล็กทริกจํานวน 2 แผน ที่ติดเชากับชุดฮิตซิ้งคและระบายอากาศดวยพัดลมในอุณหภูมิของหองปกติที่ 28-30
องศาเซลเซี ยสและใชเครื่องวั ดเทอรโมมิเ ตอรแ บบดิจิตอลในการทดลอง พบว าแผนเทอรโ มอิเล็ กทริกด านที่ใ หความเย็นมี
อุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็วจนถึงอุณหภูมิที่ต่ําสุดของการทดลองวัดคาได 26.5 องศาเซลเซียส ในเวลา 0-10 นาที หลังจากนั้น
อุณหภูมิจะคอยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอุณหภูมิของหอง ดังภาพที่ 3
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ผลรวม ของ อุณหภูมิที่เครื่อง/◦c

ผลรวม ของ อุณหถูมิหอง/◦c

ภาพที่ 3 แสดงการผลการทดลองอุณหภูมิของระบบทําความเย็นเทียบกับอุณหภูมิหองปกติ
4. ผลของการปลองพลังงานของแผนเทอรโมอิเล็กทริก
สวนอีกดานหนึ่งของแผนเทอรโมอิเล็กทริกจะเกิดความรอนเพิ่มขึ้นเรื่อยจนถึงอุณหภูมิสูงสุดของการทดลองที่วัด
คาความรอนได 34 องศาเซลเซียส โดยปลอยพลังงานความรอนใหกับตัวฮิตซิ้งคและแผนเทอรโมอิเล็กทริกจํานวน 2 แผนที่ตอ
กัน พบวาแรงดันไฟฟาที่ปลอยออกมาในตอนเริ่มการทดลองจะมีคาของแรงดันไฟฟาอยูที่ 0.04 mv. หลังจากนั้นแรงดันไฟฟา
จะเพิ่ ม ขึ้นอยางรวดเร็ วจนมีแ รงดั นไฟฟา ที่ ปล อยออกมาสู ง สุด และเริ่ ม จะคงที่ ของแรงดัน ไฟฟ าที่ ป ลอยออกมาวัด ค าของ
แรงดันไฟฟาโดยใชเครื่องมัลติมิเตอรแบบดิจิตอลแคมปวัด คาแรงดันไฟฟาสูงสุดได 132.3 mv. ในเวลา 0-15 นาที ของการ
ทดลองรายละเอียดดังภาพที่ 4

แรงดันไฟฟ้า/mv.
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โดยการทดลองนี้ใชเวลาในการทดลอง 1 ชั่วโมงและทําการบันทึกผลทุกๆ 5 นาที ดังนั้นผลการทดลองระบบทําความ
เย็นไร คอมเพลสเซอรโ ดยใช แผ นเทอร โมอิเล็ กทริกเปนตัวทําความเย็นและความรอนเพื่ อผลิต แรงดันไฟฟาไดผ ลตรงตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาความคุมคาตอการลงทุนพบวากําลังกระแสไฟฟาที่โดยอางอิงกฎของโอหมโดยมีสมการดังนี้
P= E.I
= 12x10.32
= 123.84 วัตต
เมื่อP = กําลังไฟฟา(วัตต)
E = แรงดันไฟฟา(โวลต)
I = กระแสไฟฟา (แอมแปร)
ผลการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของชุดทดลองระบบทําความเย็นไรคอมเพรสเซอร ดังนี้
- ชุดทดลองระบบทําความเย็นไรคอมเพรสเซอร มีขนาด 123.84 วัตต ระยะเวลาการทดสอบใชงาน 1 ชั่วโมง
- คิดอัตราการใชพลังงานตอวันอยูที่ 123.84 x 8= 990.72 วัตตชั่วโมงตอวัน
- คิดอัตราการใชพลังงานตอเดือน 990.72 x 30 = 29,721.6 วัตตชั่วโมงตอเดือน
- คิดอัตราการใชพลังงานไฟฟาของชุดทดลองระบบทําความเย็นไรคอมเพรสเซอรตอเดือน 29.722 กิโลวัตตชั่วโมง
- คิดที่อัตราปกติ 2.98 บาทตอกิโลวัตตชั่วโมง คิดจากตารางราคาคาไฟฟา อางอิงอัตราราคาคาไฟฟาจากการไฟฟา
สวนภูมิภาค(http://www.eppo.go.th/power/pw-rate-PEA.html#1)
- จากการคํานวณพบวาการใชพลังงานไฟฟาใน 1 เดือนของชุดทดลองจะใชพลังงานอยูที่ 29.722 กิโลวัตตชั่วโมง
และมีร าคาค าไฟฟ าตอหนาย2.98บาทตอกิโลวั ตตชั่วโมง ดังนั้นตนทุนการใช พลังงานอยู ที่ 29.722x 2.98 =
88.57 บาทตอเดือน
- ดังนั้น ตนทุนของชุดทดลองระบบทําความเย็นไรคอมเพรสเซอรอยูที่ 3,000 บาท
- คิดความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในระยะเวลาคืนทุน ในสมการ
จุดคุมทุน = ราคาตนทุนในการผลิต(บาท)
ประหยัดคาไฟฟาที่ได(บาทตอป)
= 3,000/88.57
= 33.88
ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุนคิดเปน 33.88/12 = 2.82 ป
5. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพราคาและสิ่งแวดลอม
จากการวิเคราะหผลเปรียบเทียบระหวางแผนทําความเย็นเทอรโมอิเล็กทริกกับระบบทําความเย็นในปจจุบันพบวา
แผ นทําความเย็ นเทอร โมอิ เล็ กทริ กยั งคงมีป ระสิ ท ธิ ภาพที่ต่ํ ากว าแต ใ นดานของราคาที่ถู กกว าและดานสิ่ งแวดล อมพบว า
พลังงานแผนเทอรโมอิเล็กทริกส พบวาสารที่มีลักษณะพิเศษในการเปลี่ยนความรอนเปนพลังงานไฟฟา ในการทําความเย็น
โดยไมใ ชส ารเคมีทํ าให เกิ ดความเย็นจําพวกกาซ หรื อสารพวก CFC (Chlorofluorocarbon)แต อาศั ยพลัง งานไฟฟ าจาก
ภายนอกสวนระบบทําความเย็นที่ใชปจจุบัน สงผลใหพลังงานไฟฟาถูกใชมากขึ้นสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการ
กอใหเกิดภาวะโลกรอนและการลดลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศ
สรุปและอภิปรายผล
จากงานวิจัยไดประยุกตการใชแผนเทอรโมอิเล็กทริกในการทดลองระบบทําความเย็นและผลิต แรงดันไฟฟาโดยอาศัย
หลักการและทฤษฎีของเทอรโมคัปเปลที่อาศัยคุณสมบัติทางไฟฟาของโลหะ 2 ชนิด เปนโลหะ 2 ชิ้นที่มีความตางกันเชื่อม
ติดกัน ถาอุณหภูมิป ลายโลหะดานที่เชื่ อมติด กันแตต างกันปลายลวดดานที่เหลือจะเกิดความตางศักย เรีย กวา Seebeeck
Effect และเมื่อจายกระแสไฟฟาใหวงจรเทอรโมคัปเปล จะมีอุณหภูมิ ที่ร อนและเย็น เรี ยกว า Peltier Effect จากการ
วิวัฒนาการ 2 ปรากฏการณนี้ไดพัฒนาเปนเทอรโมอิเล็กทริก ที่ใหพลังงานไดทั้งพลังงานความเย็นและพลังงานความรอนซึ่ง
เกิดจากการสารกึ่งตัวนําชนิด P และสารกึ่งตัวนําชนิดN ประกอบอยูบนแผนเซรามิค ในขณะปลอยกระแสไฟฟาเขาไปเกิดการ
ผันกลับทําใหเกิดความเย็นและความรอนสามารถผลิตแรงดันไฟฟา
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งานวิจัยระบบทําความเย็นไรคอมเพลสเซอรนี้เพื่อศึกษาระบบทําความเย็นและผลิตแรงดันไฟฟาโดยใชเทคโนโลยีแผน
เทอรโมอิเล็กทริก คูลเลอร เพลเทียร(TEC)โดยการจายไฟฟากระแสสลับจากแบตเตอรี่ขนาด 12 V ใหกับชุดทดลองที่ใชแผน
เทอรโมอิเล็กทริก ขนาด 40x40 mm. และใชฮิตซิ้งคกับพัดลมระบายอากาศ ในการทดลองเริ่มจายกระแสไฟฟาใหกับชุด
ทดลองทําใหอุณหภูมิดานที่เย็นลดลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิ 26.5 องศาเซลเซียส แลวจะคงที่ต่ํากวาอุณหภูมิของหองปกติ 2
องศาเซลเซี ย ส ส วนด านที่ ใ ห ค วามร อ นจะมี อุณหภู มิ เ พิ่ ม ขึ้ นสู ง สู ด ที่ 34 องศาเซลเซี ย สที่ ใ ห พ ลั ง งานความร อ นโดยมี ค า
แรงดันไฟฟาสูงสุดที1่ 32.3 mv. ทําใหผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ผูวิจัยไดตั้งเอาไวเมื่อนําผลมาวิเคราะหคา
จุดคุมทุนทางเศรษฐศาสตรของชุดทดลองระบบทําความเย็นไรคอมเพรสเซอร พบวาการลงทุนประมาณ 3,000 บาท มีระยะ
คืนทุนอยูที่ 2.82 ป
ขอเสนอแนะ
จากงานวิจัยนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเทอรโมอิเล็กทริกมีประสิทธิภาพสามารถการทํางานแทนคอมเพลสเซอรใน
การทําความเย็นและสามารถผลิต แรงดันของไฟฟาได โดยกระบวนทํางานของแผนเทอรโมอิเล็กทริกทําใหเป นแหลงพลั ง
ทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนที่นํากลับมาใชในสวนของระบบทําความเย็นโดยกระบวนการของชุดระบบทําความเย็นไรคอม
เพลสเซอรนี้จะมีคาของกระแสไฟฟาที่จายใหกับชุดทดลองและอุณหภูมิของหองเปนตัวแปรสําคัญในการทําความเย็นและผลิต
แรงดันไฟฟาของชุดระบบทําความเย็นไรคอมเพลสเซอรนี้
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บทคัดยอ

ปจจุบันหลายองคการประเทศไทยไดมีความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอยางมาก
เนื่องจากการที่จะดําเนินการตามภารกิจขององคการใหเกิดประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จสูงสุดนั้น นอกจากจะตอง
อาศัย เทคโนโลยีแลว ยังตองอาศัยศักยภาพและทักษะของบุคลากรหรือพนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย
ดังนั้นในทุกองคการจึงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และทําใหพนักงานหรือบุคลากรมีความพึงพอใจเต็มใจที่จะ
ทํางานใหกับองคการอยางเต็มที่โดยการสรางแรงจูงใจในการทํางาน ผูวิจัยจึงไดศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการ
ประปานครหลวง สายงานบริ การภาค 4 โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่ อ เพื่ อศึกษาระดับแรงจู งใจในการทํางานของพนั กงานการ
ประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานคร
หลวงจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยใชกลุมตัวอยาง พนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4 ประกอบดวย
สํานักงานประปา 4 สาขา ได แก สาขาบางกอกนอย สาขาตากสิ น สาขาภาษีเจริญ และ สาขาสุขสวัสดิ์ เก็ บขอมู ลดวย
แบบสอบถาม จํานวน 302 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความ
แตกตางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวงจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชสถิติ t-test, และวิเคราะห
การผันแปรทางเดียว (one – way ANOVA) ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.3 เพศชาย คิดเปนรอยละ 40.7 อายุ
ชวงอายุ 31 - 40 ปรอยละ 35.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 63.2 สถานภาพสมรส รอยละ 50.3 อายุการทํางาน
การประปานครหลวงสวนใหญมีอายุการทํางาน 5-10 ป รอยละ 32.1 ตําแหนงในองคกรสวนใหญอยูในระดับ 3- 5 รอยละ
63.2 อัตราเงินเดือน 10,000 – 20,000 บาท รอยละ 38.1 แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง พบวา
แรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความมั่นคงใน
อาชีพ การงาน ดานระบบการประเมิ นผลการปฏิบัติง านเพื่อพิจารณาความดีความชอบ ด านสั มพันธภาพในการทํางานกั บ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก ดานสภาพทางกายภาพของงาน ดานโอกาสความกาวหนาในการทํางาน
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานเงินเดือนการเลื่อนขั้นเงินเดือนและสวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวงจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานที่มีระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการทํางาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับ
พนักงานที่มี อายุ เพศ อายุการทํางาน ตําแหนงในองคกร อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการทํางาน ไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ ผูบริหารองคกรสามารถนําผลการศึกษามาใชในการกําหนดกลยุทธขององคการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต บุคลากรหรือพนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น เชน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานสัมพันธภาพในการทํางาน
กับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ดานความมั่นคงในอาชีพการงาน ดานระบบการประเมิ นผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา
ความดีความชอบ รวมนําไปใชในการบริหารจัดการองคการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
คําสําคัญ: แรงจูงใจ, การทํางาน
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Abstract
Nowadays, many organization in Thailand have more emphasis on the importance of Human
resource development. Organization cannot achieve its vision and mission by applying only technology.
Human resource skills are also the important factors for organizations to achieve its goal. Thus,
organizations are realizing more the importance of application in their method of Human resource
development to improve quality of their employee’s lives and make them satisfied. By doing so,
employees will have willingness and motivation to performance their tasks effectively. The researcher had
studied the job performance motivation of the Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) for the
purpose of: 1) to study the job performance motivation of MWA’s employees to compare with the
differentiation of motivation of the individual. The samples used in this study were MWA’s employees,
302 personnel, which consisted of 4 branches 1.BANKOKNOI 2.TAKSIN 3.PHASRI CHAROEN 4.SUKSAWAT.
The instrument used in collecting data was a questionnaire-containing 63 questions. The statistical used
for data analysis included t-test and one-way ANOVA.
The respondents were:59.3% woman and 40.7% were men with ages between 31-40 years.
Education was a bachelor degree 63.2% with a 50.3% marriage status, working for 5-10 years for 32.1%,
position in level 3-5 years for 63.2%, income between 10,000-20,000 THB for 38.1%. The results revealed
that: the level of job performance motivation was in the middle level and found that employees need
job stability and job performance evaluations.However, a good relationship among people who work
under the same organization was high. Job description, opportunity, environment, atmosphere, promotion
and beneficiary were in the middle level. Comparison of the different job performance motivations of
WMA employees categorized by personal information found that there was a significant difference of job
performance motivation between education level and marital status. On the other hand, there was no
significant difference for gender, age, work aged, position and income. The suggestions for management
can be apply this research in their strategy to help improved quality of employee life and also to create
job performance motivation e.g. motivation in creating relationships among people who work under the
same organization. Moreover, they can apply the performance evaluation method to manage people in
the organization to be able to work more effectively
Key words: Motivation, Metropolitan Waterworks
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บทนํา
ปจจุบันหลายองคการประเทศไทยไดมีความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอยางมาก
เนื่องจากการที่ จะดํ าเนิ นการตามภารกิ จขององคการใหเกิ ดประสิ ทธิภ าพและประสบความสําเร็จสูงสุ ด การที่องคการจะ
บริหารงานหรือดําเนิ นการตามภาระงานตางๆหรือดําเนินการตามภารกิจขององคการใหเ กิดประสิท ธิภาพนอกจากจะตอง
อาศัยเทคโนโลยีแลวยังจะตองอาศัยศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อทําใหภารกิจขององคกรประสบ
ความสําเร็จสูงสุด ในการที่จะทําใหพนักงานมีความผูกพันกับองคกรตองสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน เพราะการทํางานจะมี
ผลกระทบตอบุคคล และองคการทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ซึ่งเราสามารถพิจารณาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เชน การ
จายคาตอบแทนที่ เหมาะสมและยุ ติธรรม สภาพแวดลอมในการทํ างานที่ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โอกาสในการใชและ
พัฒนาความสามารถของพนักงาน ความมั่นคงและโอกาสในการเจริญเติบโตองคการจึงตองกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและเปน
รูปธรรม เพื่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิตการทํ างาน ตลอดจนตองดําเนินการอยางเป นระบบและตอเนื่อง ดังนั้นองค การจึง มี
หนาที่จะตองดูแลพนักงานหรือบุคลากรใหมีความพึงพอใจเต็มใจที่จะทํางานใหกับองคการอยางเต็มที่โดยการสรางแรงจู งใจ
(Motivation) ในการทํางาน เพื่อใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
การประปานครหลวง เปนองคการที่ทํางานทางดานการใหบริการแกประชาชน และการประปานครหลวงเองก็ไดมี
การปรับกลยุทธในการใหบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น สงผลใหพฤติกรรมในการบริหารและการปฏิบัติงานภายในองคการ
ตองปรับเปลี่ยนตามไปดวยทําใหผูบริหารตองใชภาวะผูนําในการบริหารตองใชเทคนิคในเรื่องของการจูงใจเพื่อใหพนักงานเห็น
ดวยอยางเต็มใจพอใจและปฏิบัติงานจากความพึงพอใจของพนักงานเองซึ่งจะทําใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวาการ
ใชอํานาจบังคับบัญชาหรือใชการสั่งการซึ่งการประปานครหลวง สายงานงานบริการภาค 4 เปนองคการที่มีบุคลากรหลาย
สายงานซึ่งมีความรูในหลายสาขาที่แตกตางกันเมื่อตองมาอยูในองคการเดียวกันผูบริหารจะตองใหความสนใจในพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุ คลากรเหลานั้น เพื่อใหมีความรูค วามเขาใจในพฤติ กรรมทัศ นคติของแตละบุคคลรวมถึงจะสรางแรงจูงใจ
อยางไรเพื่อใหพนักงาน มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและแสดงออกมาในรูปแบบของการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานคร
หลวง สายงานบริการภาค 4 เพื่อนําผลขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้ไปเปนแนวทางใหกับผูบริหารการประปานครหลวง
สายงานบริการภาค 4 ได เล็งเห็นความสําคั ญของการสร างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของพนักงานและทํ าใหพนั กงานมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรเดอริคเทยเลอร ในยุคของการบริหารเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Management) วิศวกร
ชาวอเมริกัน คือ Frederick W. Taylor ไดเสนอหลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร มาใชในการจัดการซึ่งกอใหเกิดปรัชญาของ
การบริหารที่เนนหลักการพื้นฐานของการนําวิทยาศาสตรมาใชในกิจกรรมการบริหาร การเนนการใหสิ่งจูงใจกับผูทํางานโดยถือ
หลักการวาทํางานมากไดเงินมาก (more production more money) และเนนการใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคลอยาง
สูงสุด เพื่อประโยชนขององคการ (วรเดช จันทรศร, 2544:32) ซึ่งมีสวนสัมพันธกับการจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่เดียว ไมวา
จะเป นเรื่ องของการกํ า หนดเวลากั บ ความสามารถในการทํ างาน การจ ายค าตอบแทนเป นรายชิ้ นงาน การให โ บนั ส กั บ
ผูปฏิบัติงาน เปนตน เทยเลอร เห็นวาสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จูงใจใหพนักงานแตละคนทํางาน จํานวน
เงินที่พนักงานรับจะมีความสําคัญมากกวาลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พนักงานจะทํางานอะไรก็ไดที่ชวยใหเขาไดรับคาจางมาก
พอ การจูงใจตามวิธีการทางวิทยาศาสตรของ Frederick W. Taylor ใชไดผลในระยะสั้นเทานั้น เนื่องจากมนุษยมีชีวิตจิตใจ
ดังนั้น การปฏิบัติตอและใหลูกนองทํางานเสมือนเครื่องจักรจึงไมอาจใชไดในระยะยาว
ทฤษฎีลําดับขั้นตอนความตองการของ Maslow มีลําดับขั้นความตองการ (Hierarchy of Needs) 5 ขั้น ดังนี้
1. ความต องการทางร างกาย (Physiological needs) เป นความต องการพื้ นฐานของมนุ ษย อันเป น
สิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต เชน น้ํา อาหาร อากาศ ที่อยูอาศัย การพักผอน เปนตน
2. ความต องการความปลอดภัย (Safety needs)เมื่อไดรับ การตอบสนองทางรางกายแลวขั้นตอไปคื อ
ความตองการความปลอดภัยตาง ๆ ไดแกความมั่นคงในชีวิต ไมวาจะเปนอาชีพ หรือ การทํางาน เปนความตองการที่จะทําให
เกิดความรูสึกปลอดภัยในชีวิต
3. ความตองการทางสังคม (Social Needs)เปนความตองการขั้นที่ 3 เมื่อความตองการในขั้นที่ 1 และ 2
ไดรับการตอบสนองแลว มนุษยจะมีความตองการสังคม ตองการเพื่อน ตองการความรัก ความเปนมิตรจากบุคคลอื่น ๆ
4. ความตองการไดรับการยกยองสรรเสริญ (Esteem needs)เปนความตองการ การยอมรับจากบุคคลอื่น
การมีเกียรติ มีชื่อเสียงในสังคม อยากมีตําแหนงมีอํานาจเปนตน
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5. ความตองการความสําเร็จสมหวังในชีวิต (Self – Actualization Needs)เมื่อความตองการพื้นฐานขั้น
ที่ 1 ถึ ง 4 ไดรั บการตอบสนองแล วในขั้นนี้เ ป นความตองการ ความสํ าเร็ จ สมหวั งในชี วิตตามที่ บุค คลนั้ นปรารถนา เช น
ตองการเปนผูจัดการฝาย ตองการผูชวยผูจัดการ หรือตองการสรางสิ่งประดิษฐใหม ๆ ในสังคม เปนตน
ทฤษฏีความตองการความสําเร็จของแมคคลีแลนด (Mcclelland’s Achievement Motivation Theory) เนนถึง
ความตองการ 3 ประการคือ
1. ความตองการประสบความสําเร็จ (Need for Achievement) เปนความตองการมีผลงานและบรรลุ
เปาหมายที่พึงปรารถนา
2. ความตองการมิตรสัมพันธ (Need for for Affiliation) เปนความตองการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น
3. ความตองการอํานาจ (Need for Power) เปนความตองการมีอิทธิพลและครอบงําเหนือ ผูอื่น
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดสรุปเปนแนวความคิดในการศึกษา กรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1. ดานสภาพทางกายภาพของงาน
2. ดานโอกาสความกาวหนาในการทํางาน
3. ดานความมั่นคงในอาชีพการงาน
4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
5. ดานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อพิจารณาความดีความชอบ
6. ดานเงินเดือนการเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
สวัสดิการ
7. ดานสัมพันธภาพในการทํางานกับ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน

ปจจัยสวนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-สถานภาพสมรส
-อายุการทํางาน
-ตําแหนงงาน
-อัตราเงินเดือน

วัตถุประสงคของการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
สมมติฐานของการวิจัย
พนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4 ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุการ
ทํางาน ตําแหนงงาน และอัตราเงินเดือน ที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive Research) ประชากรในการศึกษา คือ พนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4 ทั้งหมดจํานวน
302 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเองภายใตแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 2
สวน ไดแก
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 7 ขอ ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได
สวนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวงโดยมีการเกณฑใหคะแนนของ
แบบสอบถามเปน มาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิรท (Likert’s scale)
ระดับแรงจูงใจ
คาคะแนน
มากที่สุด
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
นอย
2 คะแนน
นอยที่สุด
1 คะแนน
และกําหนดเกณฑในการแปลความหมายโดยการหาคาเฉลี่ยของกลุมในแตละขอแลวแปลความหมายคาเฉลี่ย
โดยใชเกณฑซึ่งเปนระบบเดียวกันกับการใหคะแนนโดยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของกลุมดังนี้
คาคะแนนเฉลี่ย
ระดับแรงจูงใจ
4.51-5.00
มากที่สุด
3.51-4.50
มาก
2.51-3.50
ปานกลาง
1.51-2.50
นอย
1.00-1.50
นอยที่สดุ
ผูวิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดังนี้
1.การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตองใน
ดาน
เนื้อหาภาษาที่ใชและนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหแบบสอบถามมีความสมบูรณ
2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแลวไปทดลองใช (Tryout)
กับพนักงานโรงงานผลิตน้ําสามเสน ซึ่งเปนประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับประชากรที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 30
คนไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดเทากับ .957
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติ พรรณนาได แกค วามถี่คารอยละคาเฉลี่ ยและคาเบี่ย งเบนมาตรฐานนํามาใชวิเ คราะห ขอมู ลเพื่ ออธิบายให เห็ น
ลักษณะของขอมูลทั่วไปของประชากร
2. วิเคราะห t - test ใชสําหรับทดสอบความแตกตาง ในกรณีที่ตัวแปรอิสระแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก เพศ
3. วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนง อายุการทํางาน รายได
ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4 ในการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 3 สวน ตามลําดับดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวงสายบริการภาค 4
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปา
นครหลวงสายงานบริการภาค 4
มีรายละเอียดในแตละสวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของ ของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
(N = 302)
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ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชวงอายุ

ระดับการศึกษา

ชาย
หญิง
ต่ํากวา 31 ป
31 - 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป
Mean = 38.42
Min= 20

SD = 9.785
Max= 60

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกวาปริญญาโท

จํานวน
123
179

รอยละ
40.7
59.3

80
106
74
42

26.5
35.1
24.5
13.9

60
191
47
4

19.9
63.2
15.6
1.3

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของ ของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ขอมูลทั่วไป
สถานภาพการสมรส

โสด
สมรส
มาย (หยา / คูสมรสเสียชีวิต) แยกกันอยู

จํานวน
130
152
20

รอยละ
43.3
50.3
6.6

อายุการทํางานการ
ประปานครหลวง

นอยกวา 5ป
5 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
มากกวา 20 ปขึ้นไป

67
97
43
53
42

22.2
32.1
14.2
17.5
13.9

ตําแหนงองคกร
ในปจจุบัน

ต่ํากวาระดับ 3
ระดับ 3-5
ระดับ 6-8

78
191
33

25.8
63.2
10.9

9

3.0

115
92
48
38

38.1
30.5
15.9
12.6

อัตราเงินเดือน

ต่ํากวา 10,000 บาท

ในปจจุบัน

10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
มากกวา 40,000 บาท
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.3 เพศ
ชาย คิดเปนรอยละ 40.7 อายุสวนใหญอยูในชวงอายุ 31 - 40 ปคิดเปนรอยละ 35.1 รองลงมา ชวงอายุ ต่ํากวา 31 ป
คิดเป นรอยละ 26.5 และชวงอายุ 41-50 ป คิด เปนรอยละ 24.5 ตามลํ าดับ การศึกษา สวนใหญ อยูในระดั บการศึกษา
ปริญญาตรี รอยละ 63.2 รองลงมาต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 19.9 สถานภาพสมรส สวนใหญมีสถานภาพสมรส คิด
เปนรอยละ 50.3 และสถานภาพสมรสโสด คิดเปนรอยละ 43.3 อายุการทํางานการประปานครหลวงสวนใหญมีอายุการ
ทํางาน 5-10 ป คิดเปนรอยละ 32.1 และรองลงมา มีอายุการทํางานนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 22.2 ตําแหนงในองคกร
สวนใหญอยูในระดับ 3- 5 คิดเปน รอยละ 63.2 รองลงมา ต่ํากวาระดับ 3 คิดเปนรอยละ 25.8 อัตราเงินเดือนในปจจุบัน
สวนใหญ มีอัตราเงินเดือน 10,000
– 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.1 รองลงมา มีอัตราเงินเดือน 20,001 – 30,000
บาท คิดเปนรอยละ 30.5
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงมาตรฐานแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ดานสภาพทางกายภาพของงาน
งานในหนาที่สอดคลองกับความสามารถของทาน
งานที่ปฏิบัติอยูมีปริมาณมากเกินไปจนไมมีเวลาพักผอนเพียงพอ
งานที่ทําอยูทุกวันนี้นาเบื่อหนาย
งานที่ทานปฏิบัติอยูมีความทาทายใหโอกาสทานริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ
มีการมอบอํานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานกรณีมีเหตุฉุกเฉินดวยตัว
ทานเอง
มีการจัดอัตรากําลังของเจาหนาที่เพียงพอกับงานที่ปฏิบัติ
หนวยงานของทานไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของงานไวอยางชัดเจน
งานที่ทานปฏิบัติเปนภารกิจที่สําคัญของหนวยงาน
รวมดานสภาพทางกายภาพของงาน
ดานโอกาสความกาวหนาในการทํางาน
หนวยงานของทานใหความสนใจในเรื่องการสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาส
กาวหนาในการปฏิบัติงาน
การเลื่อนตําแหนงขึ้นตามความสามารถและผลงานเปนสิ่งที่เหมาะสม
งานที่ทานทําอยูนี้ทําใหทานมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น
การปฏิบัติงานของทานทําใหไดรับประสบการณที่มีความชํานาญเพิ่มขึ้น
ทานมีโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงานมากกวาหนวยงานอื่น
ทานมีโอกาสไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติเมื่อสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จ
ทานมีโอกาสไดรับการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่แทนผูบังคับบัญชา
ทานมีโอกาสไดรับกาวหนาในเรื่องการลาศึกษาตอการเดินทางไปศึกษาดู
งาน
ทานมีโอกาสไดเขารับการฝกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณทั้งในและนอกหนวยงาน
รวมดานโอกาสความกาวหนาในการทํางาน
ดานความมั่นคงในอาชีพการงาน
งานที่ทําอยูนี้มีความมั่นคงแนนอนไมคิดจะเปลี่ยนงาน
รายไดและสวัสดิการที่ทานไดรับจากองคการเปนหลักประกันความมั่นคงใน
การดําเนินชีวิตของทานเปนอยางดี
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คาเฉลี่ย

S.D

ระดับ
แรงจูงใจ

3.71
2.94
2.84
3.52
3.48

0.673
0.978
1.053
0.772
0.789

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3.29
3.67
3.72
3.40

0.824
0.721
0.805
0.826

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

3.70

0.7

มาก

3.61
3.47
3.73
3.39
3.26
3.3
3.02

0.755
0.801
0.724
0.734
0.794
0.891
1.023

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.46

0.821

ปานกลาง

3.43

0.804

ปานกลาง

3.98
3.89

0.872
0.789

มาก
มาก

หนวยงานของทานใหการดูแลครอบครัวของทานเปนอยางดี
ทานรูสึกเชื่อมั่นวาหนวยงานมีความมั่นคงพอ ไมนาจะมีการลดอัตรากําลัง
ทานไมรูสึกหวาดหวั่นที่จะถูกปลดออกจากงานโดยไมมีเหตุผล
ทานมีความรูสึกปลอดภัยในหนาที่การงาน
งานที่ทําอยูมีผลกระทบตอทานทําใหเกิดปญหาครอบครัว
รวมดานความมั่นคงในอาชีพการงาน
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
สภาพแวดลอมในที่ทํางานเชนหองน้ําแสงสวางการปรับอุณหภูมิและการ
ระบายอากาศเหมาะสมดีถูกสุขลักษณะ
หนวยงานของทานใหการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใน
การปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
มีการจัดเวลาพักและหองพักระหวางปฏิบัติงาน
หนวยงานของทานมีความเปนระเบียบสะดวกสบายเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน
บรรยากาศในหนวยงานของทานเอื้อตอการปฏิบัติงานเชนการทํางานเปน
ทีมความสามัคคีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
หนวยงานของทานมีหองปฏิบัติงานที่เปนสัดสวนเหมาะสม
วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชในการทํางานมีสภาพการใชงาน
ไดดี
หนวยงานของทานไดพัฒนานาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชกับการปฏิบัติงาน
รวมดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
ดานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ

3.84
3.85
3.65
3.79
2.47
3.63

0.825
0.775
1.003
0.782
1.29
0.905

3.58

0.715

มาก

3.57

0.701

มาก

3.28
3.51

0.837
0.723

ปานกลาง
มาก

3.5

0.686

ปานกลาง

3.43
3.48

0.715
0.69

ปานกลาง
ปานกลาง

3.53
3.48

0.727
0.724

มาก
ปานกลาง

ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กําหนดไวเหมาะสม
หนวยงานมีขั้นตอนการประเมินผลงานพิจารณาความดีความชอบที่โปรงใส
การลงเวลาเขาออกดวยการลงชื่อของพนักงานดําเนินไปดวยความเปนธรรม
ระเบียบการลากิจลาปวยลาพักผอนประจําปที่กําหนดไวเหมาะสมแลว
ผลการปฏิบัติงานของทานที่ประสบผลสําเร็จมีสวนใหทานไดรับการ
พิจารณาความดีความชอบ
รวมดานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดี
ความชอบ

3.52
3.48
3.61
3.75
3.55

0.651
0.718
0.782
0.77
0.694

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.58

0.723

มาก

3.49
3.64
3.54
3.71

0.723
0.69
0.792
0.766

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.82
2.74

0.731
1.229

มาก
ปานกลาง

ดานเงินเดือนการเลื่อนขั้นเงินเดือนและสวัสดิการ
เงินเดือนการเลื่อนขั้นและสวัสดิการมีความเหมาะสมและเปนธรรม
หนวยงานจัดสวัสดิการตางๆใหแกพนักงานไดอยางเพียงพอตอความตองการ
เงินเดือนและสวัสดิการที่ทานไดรับเพียงพอกับการดํารงชีพอยางมีความสุข
หนวยงานของทานมีสวัสดิการในการชวยเหลือพนักงานและครอบครัว
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือเงินชวยเหลือทําศพ
หนวยงานของทานจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป
หนวยงานของทานจัดใหมีรถรับ-สงพนักงาน
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มาก
มาก
มาก
มาก
นอย
มาก

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงมาตรฐานแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4
(ตอ)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

คาเฉลี่ย

S.D

ระดับ
แรงจูงใจ

หนวยงานของทานจัดสวนบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนภายในหากมีเหตุ
ฉุกเฉิน
มีการจัดโครงการเพื่อสนับสนุนความเปนอยูของพนักงานในหนวยงาน
การใหโบนัสกับพนักงานในรอบปหรือกรณีพิเศษเหมาะสม
กรณีที่ทานตองปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาทํางานปกติทานพอใจเงิน
คาตอบแทนที่ได

3.04

1.059

ปานกลาง

3.12
3.58
3.49

0.965
0.764
0.781

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

รวมดานเงินเดือนการเลื่อนขั้นเงินเดือนและสวัสดิการ
ดานสัมพันธภาพในการทํางานกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
ในการทํางานและการติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานมีการ
ใหความรวมมือเปนอยางดี
มีการใหคําแนะนาการสนับสนุนสงเสริมการทํางานจากผูบังคับบัญชา
มีการใหกําลังใจและรวมแกไขปญหาจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
ทานมีความพึงพอใจในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงาน
มีการชวยเหลือในการทํางานจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
ทานรูสึกพอใจที่ไดทํางานรวมกับผูบังคับบัญชากับเพื่อนรวมงานปจจุบัน
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณทํางานจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของทานไดรับการพิจารณาจากผูบังคับบัญชา
รวมดานสัมพันธภาพในการทํางานกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
รวม

3.41

0.850

ปานกลาง

3.72

0.695

มาก

3.69
3.68
3.65
3.76
3.72
3.67
3.6
3.68
3.27

0.748
0.741
0.762
0.639
0.707
0.693
0.783
0.721
0.779

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม พบวาระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.27, S.D. = 0.779) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานสภาพทางกายภาพของงานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.39, S.D. = 0.826 ) ดานโอกาส
ความกาวหนาในการทํางานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.43, S.D. = 0.804)ดานความมั่นคงในอาชีพการงาน
ภาพรวมอยูใน ระดับมาก
( x = 3.63, S.D. =0.905) ดานสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ( x
= 3.48, S.D. =0.724)ดานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบอยูในระดับมาก ( x = 3.58,
S.D. = 0.723) ดานเงินเดือนการเลื่อนขั้นเงินเดือนและสวัสดิการอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.41, S.D. = 0.850) ดาน
สัมพันธภาพในการทํางานกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานอยูในระดับมาก ( x = 3.68, S.D. = 0.721)
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สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปา
นครหลวง สายงานบริการภาค 4
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามเพศ
แรงจูงใจในการทํางาน

เพศ

แรงจูงใจในการทํางานโดยรวม

T – test for Equality of Means
S.D.

X

ชาย

3.48

.421

หญิง

3.55

.454

t
1.137

Sig.
.287

จากตารางที่ 3พบวา พนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4 ที่มีเพศแตกตางกัน มี
แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามอายุ
อายุ

SS

Df

MS

F

ระหวางกลุม

.923

3

.308

1.589

ภายในกลุม

57.721

298

.194

รวม

58.644

301

Sig.
.192

จากตารางที่ 4 พบวา พนักงานการประปานครหลวงสายงานบริการภาค 4 ที่มีอายุแตกตางกันโดยภาพรวม มี
แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามการศึกษา
การศึกษา

SS

Df

ระหวางกลุม

1.861

3

ภายในกลุม

56.784

298

รวม

58.644

MS

F

.620

3.255

Sig.
.022

.191

301

จากตารางที่ 5 พบวา พนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4 ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจ
ในการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหมาเปรียบเทียบ
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เชิงซอน (Multiple Comparisons)โดยใชวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบคาเฉลี่ยคู
ใดบางแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ของแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวม

ระดับการศึกษา
X

ต่ํากวาปริญญาตรี

3.48

ปริญญาตรี

3.56

ปริญญาโท

3.44

สูงกวาปริญญาโท
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.99

ต่ํากวา
ปริญญา
ตรี
3.48
-

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

สูงกวา
ปริญญาโท

3.56
0.08

3.44
0.04

-

0.12

2.99
0.49*
(.030)
0.57*
(.010)
0.45*
(.047)
-

-

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามสถานภาพการสมรส
สถานภาพ

SS

ระหวางกลุม

1.214

ภายในกลุม
รวม

Df

MS

F

2

.607

3.159

57.431

299

.192

58.644

301

Sig.
.044

จากตารางที่ 7 พบวา พนักงานการประปานครหลวงสายบริการภาค 4 ที่มีระดับสถานภาพการสมรสตางกัน มี
แรงจู งใจในการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดั บ .05 ดั งนั้น ผูวิจัย จึงได นําผลการวิ เคราะหม า
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparisons)โดยใชวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)เพื่อทดสอบ
คาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ของแรงจูงใจในการทํางานโดยภาพรวม จําแนกตามสถานภาพโดยภาพรวม
โสด

สมรส

มาย (หยา /
คูสมรส
เสียชีวิต)
แยกกันอยู

3.48
-

3.53
0.05

3.73
0.26*
(.013)
0.20
(.047)
-

สถานภาพ
X

โสด

3.48

สมรส

3.53

มาย (หยา / คูสมรสเสียชีวิต) แยกกันอยู

3.73

-

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามอายุการทํางาน
อายุการทํางาน

SS

Df

MS

F

Sig.

1.275

.280

ระหวางกลุม

.990

4

.248

ภายในกลุม

57.654

297

.194

รวม

58.644

301

จากตารางที่ 9 พบวา พนักงานการประปานครหลวงสายบริการภาค 4 ที่มีอายุการทํางานในการประปานครหลวง
ตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามตําแหนงในองคกร
ตําแหนงในองคกร

SS

ระหวางกลุม

.610

ภายในกลุม
รวม

Df

MS

F

2

.305

1.572

58.034

299

.194

58.644

301

Sig.
.209

จากตารางที่ 10 พบวา พนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4 ที่มีตําแหนงในองคการตางกัน มี
แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามอัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน

SS

ระหวางกลุม

.765

ภายในกลุม
รวม

Df

MS

F

4

.191

.982

57.879

297

.195

58.644

301

Sig.
.418

จากตารางที่ 11พบวา พนักงานการประปานครหลวงสายงานบริการภาค 4 ที่มีอัตราเงินเดือนตางกัน มีแรงจูงใจใน
การทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4 สามารถสรุปได ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.3 เพศชาย คิดเปนรอยละ 40.7 อายุชวง
อายุ 31 - 40 ปรอยละ 35.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 63.2 สถานภาพสมรส รอยละ 50.3 อายุการทํางาน
การประปานครหลวงสวนใหญมีอายุการทํางาน 5-10 ป รอยละ 32.1 ตําแหนงในองคกรสวนใหญอยูในระดับ 3- 5 รอย
ละ 63.2 อัตราเงินเดือน 10,000 – 20,000 บาท รอยละ 38.1
2. แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง พบวา แรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป นรายด าน พบวา แรงจูง ใจในการปฏิบั ติง านดานความมั่นคงในอาชี พการงาน ด านระบบการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ ดานสัมพันธภาพในการทํางานกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก
ดานสภาพทางกายภาพของงาน ดานโอกาสความกาวหนาในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานเงินเดือนการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนและสวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นวะรัตน พึ่งโพธิ์สภ (2552) ไดศึกษา
แรงจู งใจในการปฏิบั ติง านของพนั กงานบริ ษัท ธนารั กษพั ฒนาสิ นทรัพ ย จํากัด ผลการศึกษา พบวา ระดั บ แรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธนารักษพัฒนาสินทรัพยจํากัด ผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและทุก
ดานอยูในระดับปานกลาง
3. เปรียบเทียบความแตกตางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวงจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล
พบวา เพศ สถานภาพสมรส อายุการทํางาน ตําแหนงในองคการ รายไดที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานไมแตกตางกัน
ซึ่ ง สอดคล องกั บ ผลการศึ กษาของ ชู เ กี ย รติ ยิ้ ม พวง (2554) ได ทํ าการศึ กษาเรื่ อง แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต อการปฏิ บั ติ ง าน :
กรณีศึกษา บริษัทบางกอกกลาส จํากัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตาง
กันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ผูบริหารองคการสามารถนําผลการศึกษามาใชในการกําหนดกลยุทธขององคการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากร
หรื อพนั ก งานมี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านมากขึ้ น เช น แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านด า นสั ม พั นธภาพในการทํ างานกั บ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ดานความมั่นคงในอาชีพการงาน ดานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่ อพิจารณา
ความดีความชอบรวมงาน ไปใชในการบริหารจัดการองคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสนามบิน
ในประเทศไทยดวยวิธีการวิเคราะหการวางกรอบขอมูล
ขจรศักดิ์ สุนทรกิต1ิ , จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ1
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและประเมินปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานของสนามบิน
จํานวน 11 แหงในประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2555-2557 โดยใชวิธีการวิเคราะหการวางกรอบขอมูล (Data Envelopment
Analysis (DEA)) ในการประเมินประสิทธิภาพจาก 2 ตัวแบบ คือ ตัวแบบ CCR ของ Charnes Cooper and Rhodes
(1978) และตัวแบบ BCC ของ Banker Charnes and Cooper (1984) โดยนําผลที่ไดมาประเมินดวยวิธี Scale Efficiency
ในการประเมินประสิทธิภาพของสนามบิน มีปจจัยนําเขาสําหรับการวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานพื้นที่เขตการบิน ไดแก
ระยะความยาวของรันเวย (เมตร) ระยะสําหรับเครื่องบินสามารถขึ้น (เมตร) ระยะสําหรับเครื่องบินสามารถลง (เมตร) และ
จํานวนหลุมจอดของเครื่อง และสําหรับการวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานพื้นที่นอกเขตการบิน ปจจัยนําเขาคือ ขนาดของ
อาคารผูโดยสาร (ตารางเมตร) จํานวนชองทางเขาออกจากอาคารผูโดยสาร และจํานวนเคานเตอรเช็คอิน สวนปจจัยผลผลิต
สําหรับการดําเนินงานพื้นทีเ่ ขตการบินและพื้นที่นอกเขตการบิน ไดแก จํานวนเที่ยวบิน (เที่ยว/ป) จํานวนผูโดยสาร (คน/ป)
และจํานวนสินคา(ตัน/ป) ผลการวิจัยในการประเมินประสิทธิภาพเขตการบินพบวา มีสนามบิน 2 แหง ในป พ.ศ.2555, 3
แหง ในป พ.ศ.2556 และ 4 สนามบินในป พ.ศ. 2557 ที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพ การประเมิ นประสิ ทธิอาคารผูโดยสารพบว า มี
สนามบิน 3 แหง ในป พ.ศ.2555 และ 4 แหงในป พ.ศ.2556 และพ.ศ.2557 เมื่อประเมินดวยตัวแบบ CCR ในการประเมิน
ประสิ ท ธิภ าพเขตการบิ นพบว า มี สนามบิ น 4 แห ง ในป พ.ศ.2555 และ 5 แห ง ในป พ.ศ.2556 และ พ.ศ. 2557 ที่ มี
ประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิอาคารผูโดยสารพบวา มีสนามบิน 5 แหง ในป พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2556 มีสนามบิน 6
แหง ในพ.ศ.2557 ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อประเมินดวยตัวแบบ BCC ในการประเมินประสิทธิภาพเขตการบินพบวา มีสนามบิน
2 แหง ในป พ.ศ.2555 และ 3 แหงในป พ.ศ.2556 และ พ.ศ. 2557 ที่มีประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิอาคารผูโดยสาร
พบวา มีสนามบิน 3 แหง ในป พ.ศ.2555 มีสนามบิน 4 แหง ในพ.ศ.2556 และพ.ศ.2557 ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อประเมินดวย
ตัวแบบ Scale Efficiency
คําสําคัญ: การประเมินประสิทธิภาพ, การดําเนินงานสนามบิน, Data Envelopment Analysis
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Abstract
The objective of this research is to measure the efficiency of 11 airport operations in Thailand
during 2012-2014 using Data Envelopment Analysis (DEA). In this study to CCR model, BCC model and
Efficiency Scale were used to measure the efficiency of airport operations. Inputs for Airside evaluation
include Runway length (Unit: Meter), Take-off distance available (Unit: Meter), Landing distance available
(Unit: Meter) and Parking stand (Unit: Stand). Inputs for Landside evaluation are Size of terminal area
(Unit: Meter2), Number of gates (Unit: Gates), Number of check-in desks (Unit: Counters). Outputs for both
Landside and Airside evaluation include Aircraft movements (Unit: Flights), Number of passengers (Unit:
Passengers) and Number of tons of cargo transported (Unit: Tons). The result of Airside has been shown
that there are 2 potential airport in 2012, 3 potential airport in 2013 and 4 potential airport in 2014. The
result of Landside has been shown that there are 3 potential airport in 2012, 4 potential airport in 2013
and 2014 potential airport by applying CCR model and Airside are 4 potential airport in 2012, 5 potential
airport in 2013 and 2014. Landside are 5 potential airport in 2012 and 2013, 6 potential airport in 2014 by
applying BCC model. Airside are 2 potential airport in 2012, 3 potential airport in 2013 and 2014. Landside
are 3 potential airport in 2012, 4 potential airport in 2013 and 2014 by applying Efficiency Scale.
Keywords: Efficiency Measurement, Data Envelopment Analysis, Airport operations
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1. บทนํา
ปจจุบันอุตสาหกรรมการบินมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอยางรวดเร็ว มีความตองการใชบริการสนามบินเพิ่มสูงขึ้นใน
ทุก ๆ ป ประกอบกับการขนสงทางอากาศเปนการขนสงที่มีบทบาทสําคัญ พรอมทั้งยังมีสวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอื่นๆ
เชน อุตสาหกรรมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมขนสง อุตสาหกรรมการเกษตร และอื่น ๆ แนวโนมของอุตสาหกรรมการขนสง
ทางอากาศมีการขยายตั วเพิ่ม มากขึ้นตามทําใหค วามต องการการขนสงทางอากาศ จัดเปนโครงสรางพื้นฐานอย างหนึ่งที่ มี
บทบาทสําคั ญตอการพั ฒนาประเทศในหลายๆ ดาน จากภาพที่ 1 แสดงให เห็นวาผูโ ดยสารที่มี รายไดปานกลาง ซึ่ งเป น
ผูใชบริการสนามบินเพิ่มมากขึน้

ภาพที่ 1 การพยากรณจํานวนผูโดยสารเมื่อเปรียบในแตละพื้นที่
ที่มา : Kharas and Gertz (OECD), Airbus| Definition: Households with daily expenditures between $10 and
$100 per person
จากการพยากรณจํานวนผูโดยสารของบริษัท แอรบัสกรุ ป ซึ่งเปนโรงงานรับผิดชอบในสายงานผลิ ตเครื่องบินพล
เรือนใหกับสารการบินทั่วโลก จะเห็นไดวา จํานวนของผูโดยสารจากการพยากรณนั้นมีการใชการเดินทางทางอากาศเพิ่มมาก
ขึ้นอยางมาก และในพื้นที่ที่มีจํานวนผูโดยสารเพิ่มขึ้นมากที่สุดก็คือภูมิภาคเอเชียแปซีฟก ครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของเอเชีย
ตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต ออสตราเลเซียและโอเชียเนีย รวมไปถึงเอเชียใตและสหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศไทยเปน
ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซีฟกซึ่งมี ผูใชบริการการการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้นอยางมาก ประกอบกับ การเปดเสรี
ทางการบินภายในอาเซียน (ASEAN Open Skies) โดยกลุมประเทศอาเซียนไดมีการตกลงรวมกันในการเปดเสรีทางการบิน
ภายในอาเซียน ในปพ.ศ. 2551 โดยเปดเสรีสิทธิการบินที่ 3 และสิทธิการบินที่ 4 สําหรับการบินระหวางเมืองหลวงในอาเซียน
ในปพ.ศ. 2551 และเปดเสรีสิทธิการบินที่ 5 ปพ.ศ. 2553 ทั้งนี้จะเปดเสรีแบบเต็มรูปแบบปพ.ศ. 2558 โดยสิทธิการบินที่ 3
คือ สิทธิที่ใหโดยรัฐหนึ่งแกรัฐหนึ่งในการขนลงซึ่งการจราจรที่มาจากรัฐเจาของสายการบินในอาณาเขตของรัฐแรก สิทธิการบิน
ที่ 4 คือ สิทธิที่ใหโดยรัฐหนึ่งแกรัฐหนึ่งในการขนขึ้นซึ่งการจราจรที่มุงไปยังรัฐเจาของสายการบินในอาณาเขตของรัฐแรก และ
สิทธิการบินที่ 5 คือ สิทธิที่ใหโดยรัฐหนึ่งแกรัฐหนึ่งในการขนขึ้นและขนลงซึ่งการจราจรที่มาจากหรือมุงไปยังรัฐที่สาม ในอาณา
เขตของรัฐแรก
นโยบายนานฟาเสรีดังกลาวจะมีผลทําใหการแขงขันดานราคาธุรกิจการบินในภูมิภาครุนแรงขึ้น แตผูโดยสารจะไดรับ
ประโยชนจากราคาคาโดยสารที่ลดลง และยังเปนการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มโครงขายใหแกสายการบิน การเขาถึงจุดบินใหม ๆ
และการใชประโยชนจากสิทธิการบินภายในอาเซียน หรือใชเปนจุดบินผานอาเซียนไปยังภูมิภาคอื่น ๆ อยางไรก็ตามจะเปนการ
เปดโอกาสทางธุรกิจใหกับคูแขงจากตางประเทศเขามาแขงขันกับประเทศไทยไดมากขึ้น จากจํานวนผูโดยสารที่คาดวาจะ
เพิ่มขึ้นอยางมากและการเปดเสรีทางการบินในอาเซียน ทําใหมีความตองการใชสนามบินอยางมาก การใหบริการของสนามบิน
อยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเพิ่มความสามารถในการแขงขันของสนามบินและเพิ่มรายไดใหกับหนวยงาน
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จากการใช บ ริ การสนามบิ น งานวิ จัย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย นํ าเข า และป จจั ย ผลผลิ ต ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวั ด
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสนามบินและวิเคราะหหาสนามบินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเปนตนแบบสําหรับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสนามบินอื่นตอไป
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณเพื่อประเมินประสิทธิภาพสนามบินของไทย ดวยวิธีการ Data Envelopment
Analysis (DEA) จากตัวแบบ CCR ของ Charnes Cooper and Rhodes (1978) ตัวแบบ BCC ของ Banker Charnes and
Cooper (1984) และการประเมินแบบ Scale efficiency โดยใชโปรแกรม DEAP 2.1 ในการวิเคราะหประสิทธิภาพ
2.1 Data Envelopment Analysis (DEA)
Data Envelopment Analysis (DEA) เปนวิธีการประเมินประสิทธิภาพ หนวยงาน หรือองคกร ที่มีการดําเนินงาน
ในลักษณะเดียวกันหรือคลายกัน โดยทําการเปรียบเทียบคะแนนประสิทธิภาพภายในกลุม มีหลายปจจัยนําเขาและหลาย
ปจจัยผลผลิต ขอดีของการวิเคราะหประสิทธิภาพดวย DEA คือวิธีการนี้ไมตองกําหนดรูปแบบของฟงกชั่น (function form)
และเปนวิธีทางสถิติที่ไมไดใชพารามิเตอร จึงไมจําเปนตองทราบลักษณะประชากร ไมตองกําหนดบริเวณวิกฤต และขอตกลง
เกี่ยวกับการคลาดเคลื่อนแบบสุม จึงลดขอจํากัดทางสถิติลง
ตัวแบบ CCR ของ Charnes Cooper and Rhodes เปนการประเมินประสิทธิภาพดานการดําเนินงาน โดยใชหลัก
ทางคณิตศาสตรที่เรียกวา Linear Programming มาประเมินคาประสิทธิภาพของหนวยผลิต โดยแบบจําลองเปนการวัด
ประสิทธิภาพ k มีการใชปจจัยการผลิตที่ i แลวไดผลผลิต j ซึ่งแบบจําลองนี้พิจารณาทางดานปจจัยนําเขา (input-oriented)
และมีลักษณะของผลตอบแทนคงที่ (Constant Return to Scale: CRS) ตามแบบจําลองดังนี้
s
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โดย

,

คือน้ําหนักของปจจัยผลผลิต (outputs) และน้ําหนักของปจจัยนําเขา (inputs) ตามลําดับ
,
คือปจจัยนําเขา (inputs) และน้ําหนักของปจจัยผลิต (outputs) ของหนวยผลิต (DMU)
,
คือปจจัยนําเขา (inputs) และน้ําหนักของปจจัยผลิต (outputs) ของหนวยผลิต (DMU)
คาประสิทธิภาพของหนวยผลิตที่ ซึ่งมีคา 0 1 ถามีคาเทากับ 1 จุดจะอยูบนเสนพรมแดน (frontier) ซึ่ง
หมายความวา หนวยผลิตมีประสิทธิภาพทางเทคนิคตามแนวคิดของ Farrell แบบจําลองขางตนเปนแบบจําลองภายใหขอ
สมมุติแบบ CCR (CRS) ซึ่งจะใชไดอยางเหมาะสมก็ตอเมื่อหนวยการผลิตทุกหนวยดําเนินการผลิต ณ ระดับที่เหมาะสม
(optimal scale)
ตัวแบบ BCC (Variable Returns to Scale : VRS) ที่พัฒนาขึ้นโดย Banker Charnes and Cooper โดยเปนการ
ประเมินประสิทธิภาพดานเทคนิค กลาวคือ การเปรียบเทียบแตละองคกรจากการที่มีปจจัยนําเขาเทาๆกัน วาเทคนิคการ
ดําเนินงานขององคกรใดใหปจจัยผลผลิตที่มากกวาองคกรอื่น มีแบบจําลองดังนี้
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(4)
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,

คือน้ําหนักของปจจัยผลผลิต (outputs) และน้ําหนักของปจจัยนําเขา (inputs) ตามลําดับ
,
คือปจจัยนําเขา (inputs) และน้ําหนักของปจจัยผลิต (outputs) ของหนวยผลิต (DMU)
,
คือปจจัยนําเขา (inputs) และน้ําหนักของปจจัยผลิต (outputs) ของหนวยผลิต (DMU)
คือระดับปจจัย (Scale factors)
การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคแบบ BCC (VRS) เปนการวัดประสิทธิภาพในกรณีหนวยการผลิตทุกหนวยการผลิต
ไมดําเนินการในจุดระดับที่เหมาะสม
จากทั้งสองตัวแบบสามารถนําไปสูการประเมินประสิทธิภาพดานขนาด (Scale Efficiency : SE) ผลลัพธจากการ
ประเมินจะทําใหไดขอสรุปวาองคกรนั้นควรปรับขนาดใหเล็กลง(DRS) หรือควรปรับขนาดใหใหญขึ้น(IRS) มีแบบจําลองดังนี้
TE
TE
SE  CRS  CCR
(5)
TEVRS TEBCC
โดย
คือ Scale efficiency ประสิทธิภาพทางดานขนาด
คือ คะแนนการประเมินประสิทธิภาพดวยแบบจําลอง CCR
คือ คะแนนการประเมินประสิทธิภาพดวยแบบจําลอง BCC
) ประกอบดวย scale
ดังนั้นประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตขอสมมุติ constant return to scale (
efficiency
และ pure technical efficiency (
ซึ่งถาหากบางหนวยผลิตไมไดดําเนินการผลิตในระดับที่
เหมาะสม คา (
) และ (
จะมีคาไมเทากัน
2.2 การใช DEA ในอุตสาหกรรมการบิน
จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพสนามบิน และการนํา Data
Envelopment Analysis (DEA) มาใชเปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพตาง ๆ มีดังนี้
Joseph Sarkis ประเมินประสิทธิภาพสนามบินที่สําคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 44 สนามบิน ในชวง ค.ศ.
1990-1994 โดยใช DEA ในตัวแบบ BCC, CCR และ SE ผลการวิจัยสรุปวามีสนามบินจํานวน 22 สนามบินที่ไมมี
ประสิทธิภาพดานขนาด (SE) และมีสนามบินที่มีประสิทธิภาพตลอดทั้งชวงการศึกษาจํานวน 14 สนามบิน
Baocheng Zhang ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานในพื้นที่เขตการบินของสนามบินในประเทศจีน 37 แหง ใน
ป ค.ศ. 2009 โดยใช DEA และมีเพียง 11 สนามบินที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานในพื้นที่เขตการบินในค.ศ. 2009
อยางไรก็ตามยังไมมีงานวิจัยใดที่ทําการประเมินประสิทธิภาพของสนามบินในประเทศไทย โดยใช
เครื่องมือ DEA และคํานึงถึงบริบทของการทํางานแยกกันระหวางดําเนินงานพื้นที่เขตการบิน (Airside) และพื้นที่นอกเขตการ
บิน (Landside) งานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาปจจัยนําเขาและปจจัยผลผลิตที่มีผลตอประสิทธิภาพของสนามบินจํานวน 11
แหงในประเทศระหวางป พ.ศ.2555-2557 และหาสนามบินที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเปนตนแบบ และเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงสําหรับสนามบินที่ยังไมมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสนามบินจํานวน 11 แหงในประเทศระหวางป พ.ศ.2555-

2. เพื่อเปนแนวทางเสนอแนะและปรับปรุงปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพของสนามบิน สําหรับสนามบินที่ยัง
ไมมีประสิทธิภาพ
3. ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของของสนามบินภายในประเทศจํานวน 11 แหง โดยใชขอมูล

ระหวางป พ.ศ.2555-2557 โดยสนามบินทั้ง 11 แหงมีผูโดยสารใชบริการในการเดินทางมากกวา 1,000,000 คนตอป ตาม
ขอมูลในป พ.ศ. 2557 สนามบินที่ใชในการศึกษาประสิทธิภาพในการดําเนินงานในงานวิจัยนี้ประกอบดวย
1. ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport: BKK)
2. ทาอากาศยานดอนเมือง (Don Mueang Airport: DMX)
3. ทาอากาศยานเชียงใหม (Chaing Mai Airport: CNX)
4. ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย (Chaing Rai Airport: CEI)
5. ทาอากาศยานภูเก็ต (Phuket Airport: HKT)
6. ทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญ (Hadyai Airport: HDY)
7. ทาอากาศยานนานาชาติกระบี่ (Krabi Airport: KBV)
8. ทาอากาศยานอุดรธานี (Udon Thani Airport: UTH)
9. ทาอากาศยานสุราษฎรธานี (Surat Thani Airport: URT)
10.ทาอากาศยานอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Airport: UBT)
11.ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Airport: NST)
ขั้นตอนการวิจัยและเก็บขอมูล มีดังนี้
3.1 กําหนดปจจัยนําเขาและปจจัยผลผลิต
การกํ าหนดปจจั ยนําเขาและปจจัยผลผลิต ทําไดโดยการศึกษาจากผลงานวิจัยที่ผานมารวมไปถึงไดคําแนะนํ าจาก
ผูเ ชี่ย วชาญทางด านการบิ นจํ านวน 3 ท านที่ มีห นาที่ เกี่ ยวข องกั บการจั ดการสนามบินและมีป ระสบการณ ใ นการจั ดการ
สนามบินมกกวา 10 ป สําหรับการประเมินประสิทธิภาพสนามบินทั้ง 11 แหงดวยวิธีการ Data Envelopment Analysis
(DEA) แบงออกเปน 2 สวนไดดังนี้
1.พื้นที่เ ขตการบิ น (Airside) คือ พื้นที่ ภายในสนามบิ น ที่ เครื่ องบินใชสํ าหรั บการขึ้นลง และขั บเคลื่อน และพื้นที่
บริเวณใกลเคียง รวมตลอดถึงอาคาร หรือสวนของอาคารที่ออกไปสูพื้นที่นั้น ซึ่งมีการควบคุมการเขาออก องคประกอบสําคัญ
ในเขตการบินไดแก ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน เปนตน
2.พื้นเขตนอกการบิน (Landside) คือ พื้นที่ และอาคาร ภายในทาอากาศยาน หรือสนามบิน ที่ไมไดอยูในเขตการบิน
ซึ่งเปนบริเวณที่ผูที่มิไดเดินทางสามารถเขาออกได โดยไมมีการควบคุม
3.2 การเก็บขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยจากแหลงขอมูลดังนี้
- รายงานประจําป บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
- สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT)
3.3 การประเมินประสิทธิภาพสนามบินทั้ง 11 แหงดวยวิธีการ DEA
ประเมินประสิทธิภาพ โดยวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) จากตัวแบบ CCR ตัวแบบ BCC และ
Scale efficiency โดยใชโปรแกรม DEAP 2.1 ในการคํานวณ

4. ผลการวิจัย
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ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
4.1 กําหนดปจจัยนําเขา (Input) สําหรับพื้นที่เขตการบิน ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นรวมกันวาปจจัยนําเขามี 4 ปจจัยไดแก ระยะ
ความยาวของรันเวย (เมตร) ระยะสําหรับเครื่องบินสามารถขึ้น (เมตร) ระยะสําหรับเครื่องบินสามารถลง(เมตร) และจํานวน
หลุมจอดของเครื่อง สวนปจจัยผลผลิต (Output) มี 3 ปจจัยไดแก จํานวนเที่ยวบิน (เที่ยว/ป) จํานวนผูโดยสาร(คน/ป) และ
จํานวนสินคา(ตัน/ป) พื้นที่นอกเขตการบิน ปจจัยนําเขา (Input) มี 3 ปจจัยไดแก ขนาดของอาคารผูโดยสาร (ตารางเมตร)
จํานวนชองทางเขาออกจากอาคารผูโดยสาร(ชอง) และจํานวนเคานเตอรเช็คอิน (เคานเตอร) และปจจัยผลผลิต (Output) มี 3
ปจจัยไดแก จํานวนเที่ยวบิน (เที่ยว/ป) จํานวนผูโดยสาร(คน/ป) และจํานวนสินคา(ตัน/ป)
4.2 เก็บขอมูลเพื่อทําการวิเคราะห
ตัวอยางขอมูลที่รวบรวมไดสําหรับพื้นที่เขตการบิน ป พ.ศ.2557 แสดงตามตารางที่ 1 และตัวอยางขอมูลสําหรับ
พื้นที่นอกเขตการบินป พ.ศ.2557 แสดงตามตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ขอมูลที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพสนามบินพื้นที่เขตการบินในป พ.ศ. 2557
สนามบิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BKK
DMK
CNX
CEI
HKT
HDY
KBV
UTH
URT
UBP
NST

ระยะความ
ยาวของ
รันเวย
(เมตร)
7,700
6,200
3,100
3,000
3,000
3,050
3,000
3,050
3,000
3,000
2,100

ปจจัยนําเขา (Input)
ระยะสําหรับ ระยะสําหรับ
เครื่องบิน
เครื่องบิน
สามารถขึ้น
สามารถลง
(เมตร)
(เมตร)
4,800
3,700
3,850
3,700
3,400
3,100
3,000
3,000
3,000
3,000
3,050
3,050
3,000
3,000
3,048
3,048
3,000
3,000
3,000
3,000
2,100
2,100

จํานวน
หลุมจอด
ของเครื่อง

จํานวนเที่ยวบิน
(เที่ยว/ป)

120
101
20
5
23
7
5
6
4
5
4

289,568
172,681
52,642
10,985
75,974
22,319
21,729
13,734
10,642
7,752
18,822

ปจจัยผลผลิต (Output)
จํานวนผูโดยสาร
จํานวนสินคา(ตัน/ป)
(คน/ป)
65,847,198
19,349,941
6,213,446
1,291,708
11,275,805
2,944,259
2,700,950
1,682,709
1,321,909
1,078,612
1,112,849

1,230,881
24,058
18,659
3,708
39,652
12,090
2,026
3,590
1,572
1,818
1,223

ตารางที่ 2 ขอมูลที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพสนามบินพื้นที่นอกเขตการบินในป พ.ศ. 2557
สนามบิน

ปจจัยนําเขา (Input)
ขนาดอาคารผู
จํานวนชอง
โดย
ทางเขา
สาร
ออกจากอาคาร
(ตารางเมตร)
ผูโดยสาร
(ชอง)

1
2

BKK
DMK

182,000
215,619

64
42

จํานวน
เคาน
เตอร
เช็คอิน
(เคาน
เตอร)
460
82

3
4
5
6
7
8
9
10
11

CNX
CEI
HKT
HDY
KBV
UTH
URT
UBP
NST

33,450
15,160
23,369
14,656
15,943
10,923
14,196
15,090
7,985

15
6
15
8
8
6
4
6
4

54
18
170
20
24
10
8
15
6

ปจจัยผลผลิต (Output)
จํานวนเที่ยวบิน
จํานวนผูโดยสาร
จํานวนสินคา(ตัน/
(เที่ยว/ป)
(คน/ป)
ป)

289,568
172,681

65,847,198
19,349,941

1,230,881
24,058

52,642
10,985
75,974
22,319
21,729
13,734
10,642
7,752
18,822

6,213,446
1,291,708
11,275,805
2,944,259
2,700,950
1,682,709
1,321,909
1,078,612
1,112,849

18,659
3,708
39,652
12,090
2,026
3,590
1,572
1,818
1,223
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4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพสนามบินภายในประเทศจํานวน 11 สนามบิน ในปพ.ศ. 2555, 2556 และ 2557 ดวยวิธีการ
DEA มีรายละเอียดตามตาราง 3, 4 และ 5 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพสนามบินภายในประเทศจํานวน 11 สนามบิน ป พ.ศ.2555
Efficiency Score
No.

Airport

CCR Model

BCC Model

Scale Efficiency

airside

landside

airside

landside

airside

landside
1.000

1

Suvarnabhumi

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2

Don Mueang

0.258

0.635

0.662

1.000

0.390 irs

0.635 drs

3

Chaing Mai

0.645

0.695

0.807

0.703

0.799 irs

0.988 drs

4

Chaing Rai

0.491

0.442

0.868

0.700

0.565 irs

0.631 irs

5

Phuket

0.968

1.000

1.000

1.000

0.968 irs

6

Hadyai

0.748

0.865

0.962

0.865

0.778 irs

0.999 drs

7

Krabi

0.585

0.428

0.973

0.572

0.601 irs

0.748 irs

8

Udon Thani

0.553

0.994

0.824

1.000

0.670 irs

0.994 drs

9

Surat Thani

0.542

0.860

1.000

1.000

0.542 irs

0.860 irs

10

Ubon Ratchathani

0.386

0.417

0.810

0.671

0.477 irs

0.621 irs

11

Nakhon Si Thammarat

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

จากคะแนนที่ไดของตัวแบบ CCR BCC และ Scale efficiency ของสนามบินแตละสนามบินในป พ.ศ.2555 จะ
พบวาสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินนครศรีธรรมราช เมื่อวัดประสิทธิภาพในทั้ง 3 ตัวแบบจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ง
พื้ นที่ เ ขตการบิ นและพื้ นที่ เ ขตนอกการบิ น (มี ค ะแนนเท ากั บ 1) และจากการประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพด านขนาด Scale
efficiency (SE) สําหรับพื้นที่นอกเขตการบิน พบวาสนามบินภูเก็ตมีประสิทธิภาพสูงสุด สวนสนามบินอื่นตองมี การปรับปรุง
โดยการเพิ่มปจจัยผลผลิต หรือลดปจจัยนําเขา เพื่อทําใหมีประสิทธิภาพดานขนาด โดย IRS หมายถึง มีหนวยผลิตนั้นมีผลได
ตอขนาดเพิ่มขึ้นและ DRS หมายถึง หนวยผลิตนั้นมีผลไดตอขนาดลดลง
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพสนามบินภายในประเทศจํานวน 11 สนามบิน ป พ.ศ.2556
Efficiency Score
No.

Airport

CCR Model

BCC Model

Scale Efficiency

airside

landside

airside

landside

airside

landside

1

Suvarnabhumi

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2

Don Mueang

0.604

1.000

0.863

1.000

0.699 irs

1.000

3

Chaing Mai

0.673

0.672

0.816

0.824

0.825 irs

0.816 drs

4

Chaing Rai

0.452

0.360

0.862

0.695

0.524 irs

0.519 irs

5

Phuket

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6

Hadyai

0.779

0.791

0.927

0.824

0.841 irs

0.960 irs

7

Krabi

0.731

0.457

1.000

0.596

0.731 irs

0.767 irs

8

Udon Thani

0.545

0.777

0.766

0.849

0.711 irs

0.915 irs

9

Surat Thani

0.626

0.647

1.000

1.000

0.626 irs

0.647 irs

10

Ubon Ratchathani

0.382

0.330

0.813

0.672

0.470 irs

0.491 irs

11

Nakhon Si Thammarat

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

ในป พ.ศ.2556 คะแนนที่ไดของตัวแบบ CCR BCC และ Scale efficiency ของสนามบินแตละสนามบิน พบวา
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินภูเก็ต และสนามบินนครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อวัดประสิทธิภาพในทั้ง 3 ตัวแบบ
ทั้งพื้นที่เขตการบินและพื้นที่เขตนอกการบิน และการประเมิ นแบบ Scale Efficiency (SE) พบวา สนามบินดอนเมืองมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเชนเดียวกัน และสนามบินอื่นตองมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ตารางที่ 5 ผลการประเมินประสิทธิภาพสนามบินภายในประเทศจํานวน 11 สนามบิน ป พ.ศ.2557
Efficiency Score
No.

Airport

CCR Model

BCC Model

Scale Efficiency

airside

landside

airside

landside

airside

landside

1

Suvarnabhumi

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2

Don Mueang

0.743

1.000

0.944

1.000

0.788 irs

1.000

3

Chaing Mai

0.776

0.772

0.849

1.000

0.914 irs

0.772 drs

4

Chaing Rai

0.522

0.441

0.844

0.686

0.619 irs

0.643 irs

5

Phuket

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6

Hadyai

0.817

0.929

0.886

0.930

0.921 irs

0.999 drs

7

Krabi

1.000

0.725

1.000

0.760

1.000

0.954 irs

8

Udon Thani

0.551

0.963

0.764

0.966

0.721 irs

0.997 drs

9

Surat Thani

0.618

0.819

1.000

1.000

0.618 irs

0.819 irs

10

Ubon Ratchathani

0.398

0.423

0.809

0.671

0.492 irs

0.631 irs

11

Nakhon Si Thammarat

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

ในป พ.ศ.2557 คะแนนของตัวแบบ CCR BCC และ Scale efficiency ของสนามบิ นแตละสนามบิ น จะพบว า
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินภูเก็ต และสนามบินนครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อดูเฉพาะการประเมิน Scale
Efficiency (SE) พบวาสนามบินดอนเมืองมีประสิทธิภาพสูงสุดเชนเดียวกั นเมื่อพิจารณาเฉพาะเขตพื้นที่นอกการบิน สวน
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สนามบินกระบี่มีประสิท ธิภาพสูงสุ ดเชนเดียวกันเมื่อพิจารณาเฉพาะเขตพื้นที่ การบิน สนามบินอื่นยั งตองปรับปรุงเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป
5.สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของ 11 สนามบินในประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2555-2557 ดวย
วิธีการวิเคราะหการวางกรอบขอมูล (Data Envelopment Analysis: DEA) ตัวแบบ CCR ตัวแบบ BCC และ SE พบวา
สนามบิ น สุวรรณภู มิ สนามบินภู เก็ ต และสนามบิ น นครศรี ธรรมราช เป นสนามบิ นที่ มี ประสิท ธิ ภาพในการดํ าเนิ นงานที่
เหมาะสมและสามารถนํามาเปนตัวอยางของการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพทั้งประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพดาน
เทคนิ ค และประสิท ธิภ าพดานขนาด ยัง พบวา สนามบิ นเชีย งรายเป นสนามบิ นที่ มีการดําเนิ นงานที่ไ มเ หมาะสม คะแนน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ไมเหมาะสม สนามบินเชียงรายจึงจําเปนตองพยายามเพิ่มปจจัยนําเขาและเพิ่มปจจัยผลผลิตให
เพิ่มมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
การผลการทดลองพบว าตัวแบบ BCC ไม เหมาะสมสําหรั บที่ จะนํ ามาประเมิ นประสิท ธิ ภ าพของแต ละสนามบิ น
เนื่องจากแตละสนามบินมีลักษณะการแขงขันที่สมบูรณจากผลที่ไดจากการประเมินในตัวแบบนี้ไดคะแนนที่คอนขางสูง จึงทํา
ใหนําไปสูการปรับปรุงไดนอย และปจจัยนําเขาที่นํามาประเมินประสิทธิภาพทั้งทางดานพื้นที่เขตการบินและพื้นที่นอกเขต
การบิน ดานการปรับปรุงเปนไปไดยากเนื่องจากไดทําการกอสรางเสร็จแลวและไมสามารลดจํานวนขนาดตามการประเมิน
ประสิทธิภาพไดทันที ตองใชเงินทุนและระยะเวลาในการปรับปรุงมาก ดังนั้นจึงอาจจะเปลี่ยนจากการลดปจจัยนําเขาตางๆ
เปนการสนับ สนุนการใชง านรวมดานอื่ นๆ อาทิเ ชน ใชใ นการซ อมบํารุง หรือปล อยเป นพื้ นที่เ ชาเพื่ อเปนประโยชน กับ ทาง
สนามบินได สูงสุด ผลที่ไ ดจากการวิจัยสามารถนําไปใช ในดานของการพั ฒนาและปรับปรุ งสนามบินที่ยังไมไดป ระสิท ธิภาพ
เพื่อใหเหมาะสมกับปจจัยผลผลิต การคัดเลือกปจจัยนําเขาและปจจัยผลผลิตมีผลอยางสําคัญในการประเมินประสิทธิภาพของ
แตละสนามบิน ขอจํากัดของงานวิจัยนี้เนื่องจากขอมูลบางอยางเปนขอมูลที่ไมเปดเผยในรายงานสูสาธารณะ รวมไปถึงการ
กอสรางสนามบิน ทําใหการเลือกปจจัยนําเขาและปจจัยผลผลิตมีขอจํากัด ดังนั้นถาเลือกปจจัยนําเขาและปจจัยผลผลิตในดาน
อื่นๆ อาทิเ ชน ขอมูล ผลการดําเนิ นงานทางดานการเงิ น จํ านวนบุค ลากร ทําให บ ริการในดานต า ง ๆ จะมีผ ลต อคะแนน
ประสิทธิภาพที่แตกตางได
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การสงเสริมการออมของประชาชนกลุมผูมีงานทําในเขตดุสิต
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเรื่องการสงเสริมการออมของประชาชนกลุมผูมีงานทําในเขตดุสิต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษารายได พฤติกรรมการใชจาย และการออมของกลุมผูมีงานทํา และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยดานการออมกับการ
สงเสริมการออมของผูมีงานทําในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมด และไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 134
คน ดวยการใชสูตร ทาโร ยามาเน โดยใชสถิติในการวิจัยเชิงพรรณา ( Descriptive Statistics )เพื่ออธิบายขอมูลคุณลักษณะ
ดานประชากร ความคิดเห็นตอการออมของกลุมตัวอยางตอการออม และสถิติอางอิง ( Inferential Statistics ) One way
ANOVA เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยดานการออมกับการสงเสริมการออมของผูมีงานทํา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการ
ออม ลักษณะสวนบุคคล รายได การใชจายและการออม รูปแบบการออมตลอดจนการสงเสริมการออมของผูมีงานทํา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การสงเสริมการออม, ผูมีงานทํา
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Saving Promotion of the Employed Population in Dusit District
Abstract
The purposes of this study were to study income, expenditure behavior, and saving promotion of
people’s groups with employment, and to study the comparison of the saving factor with saving
promotion of people with employment. In this research, all of populations for this study are 134 samples.
In random sample, Yamane Taro’s technique is utilized in this study. After data collection, descriptive
statistics is used to explain for information of characteristic of population, thinking for saving of samples,
and inferential statistics, One way ANOVA and to study the comparison of the saving factor with saving
promotion of people with employment. The findings showed that the saving factor, characteristic of
individual, income, expenditure and saving, the form of saving throughout a saving promotion of people
with employment are statistically significant different at a level 0.05.
Keywords: saving promotion, employment
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บทนํา
การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปจจุบัน ทําใหเกิดการกระตุนใหเกิดการบริโภคอยางฟุมเฟอย
ในประชากรกลุมวัยทํางาน อีกทั้งการบริโภคนิยมในยุคปจจุบันยังกอใหเกิดการใชจายเงินของประชากรอยางมิไดคํานึงถึง
อนาคต ประกอบกับในปจจุบันธุรกิจทางการเงินมีการใหบริการเพื่อใหประชาชนมีการใชจายเพิ่มขึ้นดวย การใหบริการดวย
บัตรเครดิต ซึ่งเปรียบเสมือนการนําเงินออมในอนาคตลงมาใชจายในปจจุบัน ทําใหประชากรในวัยทํางานที่สามารถใชบริการ
เหลานี้จากสถาบันการเงินที่ทางเลือกที่หลากหลายตอการบริโภคยุคใหม แตผลพวงดังกลาวกลับกอใหเกิดภาวะหนี้สินพอกพูน
ขึ้นอยางไมตั้งใจ ทําใหเกิดปญหาทางการเงินตางๆตามมาอีกมากมาย และหากสังคมไทยยังมีอัตราการบริโภคสูง และมี
แนวโนมที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคต อาจสงผลตอการใชจายที่เกิดขึ้นซึ่งมีแนวโนมทีจ่ ะทําใหการออมในอนาคตลดลงเรื่อยๆ
โดยเฉพาะประชากรในวัยทํางาน ที่กอใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคและการเก็บออมอยางประมาท อันจะมีผลตอโครงสรางการ
ใชจายโดยรวมมากกวาเงินออมในอนาคต ซึ่งเงินออมในวันนี้จะมีผลตอเงินลงทุนและการพัฒนาทั้งในเชิงสังคม จนกระทั่งการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน
สําหรับในอนาคตเมื่อโครงสรางของประชากรในสังคมไทยกําลังเปลี่ยนแปลงสูสังคมผูสูงอายุ เฉดเชนเดียวกับหลาย
ประเทศที่อยูในกลุมที่พัฒนาแลว และจํานวนประชากรวัยทํางานที่จะตองทําหนาที่ดูแลประชากรวัยสูงอายุมีจํานวนลดลง
เรื่อยๆ โดยเปรียบเทียบ ทั้งนี้เนื่องจากการที่ประเทศมีระบบสาธารณะสุขที่ดีขึ้น จึงสงผลทําใหสุขภาพอนามัยของประชากรมี
อายุยืนยาวขึ้น โดยพบวาอายุไขโดยเฉลี่ยของประชากรไทยอยูประมาณ 72 ป (เกื้อ วงศบุญสินและคณะ, 2546) นอกจากนี้
การลดลงของอัตราการเกิดของประชากรกลับพบวามีอัตราการเกิดชะลอลงในสัดสวนที่มากในแตละป ในขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงดานครอบครัวก็มีลักษณะที่เปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของประชากรที่ไมแตงงานหรือการแตงงานที่
ชาลง ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลตอการมีประชากรวัยเด็ก หรือทารกนอยลง ในระยะยาวจํานวนประชากรในวัยทํางานเริ่มแรกก็จะ
ลดตามไปดวย หรือแรงงานที่เขาสูในระบบงานจะลดลงนอยลง ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนมูลเหตุนําไปสูขอจํากัดของบทบาทการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในครอบครัวในอนาคต ดังนั้นการออมสวนบุคคลจึงจะมีบทบาทที่สําคัญ เนื่องจากเปนหลักประกันใน
การดํารงชีวิตในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อการพัฒนาเขาสูระบบสังคมผูสูงอายุที่จะประสบในระยะยาวและจะมีผลกระทบตอ
การพัฒนาภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษารายได พฤติกรรมการใชจาย และการออมของกลุมผูมีงานทํา
2. ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยดานการออมกับการสงเสริมการออมของกลุมผูมีงานทํา
เนื้อหาสําคัญหลักสําหรับการวิจัยครั้งนี้จะมุงเนนการสงเสริมการออมของประชาชนกลุมผูมีงานทําในเขตดุสิตในดาน
2.1 การวางแผน (Planning)ประชาชนมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา จัดลําดับ
ความสําคัญตั้งเปาหมายเพื่อกําหนดการใชทรัพยากรการสงเสริมการออม วิธีการติดตามผลและการตัดสินใจ
2.2 การดําเนินกิจกรรม (Implementation) การสงเสริมการออมของประชาชนกลุมผูมีงานทําในเขต
ดุสิตในที่นี้จะเลือกทําการวิจัยแบบมีสวนรวมในพื้นที่ดุสิต โดยมุงเนนการสงเสริมการออมของประชาชนกลุมผูมีงานทําในเขต
ดุสิต เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นดานเปาหมายการออมของผูมีงานทํา ตลอดจนศักยภาพการออมและแนวโนม
การออมของผูมีงานทํา
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการออม
จากหนังสือมหเศรษฐศาสตร (รัตนา สายคณิต, 2542) เขียนถึงทฤษฎีที่ใชในการศึกษาในการออมวา สวนใหญมักจะ
พิจารณาจากรายไดเปนตัวกําหนดการออมเปนปจจัยหลัก ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาการออมเปนสวนแตกตางระหวางรายไดและ
คาใชจายในการอุปโภคบริโภคพรอมกับไดสรางแบบจําลองการออมในรูปแบบสมการเชิงเสน ( Linear Equation) โดยใช
อนุกรมเวลา (Time series data) และขอมูลภาคตัดขวาง ( Cross section data) ซึง่ แบบจําลองเหลานี้เปนพื้นฐานมาจาก
แนวคิดตามสมมติฐานสําคัญ เชน
สมมติฐานรายไดสมบูรณ (Absolute income hypothesis)
สมมติฐานรายไดเปรียบเทียบ (Relative income hypothesis)
สมมติฐานวัฏจักรชีวิต
(Life-cycle hypothesis)
สมมติฐานรายไดถาวร
(Permanent income hypothesis)
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สมมติฐานของคาลดอร

(Kaldors hypothesis)

ดังที่ไดกลาวแลววารายไดเปนปจจัยหลักหรือการออมเปนฟงกชันของรายได S=f (Yd) (S= การออม,Yd = รายได
สุทธิที่สามารถใชจายไดจริง) ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค และการออมหรืออาจกลาวไดวา เมื่อครัวเรือนมีรายไดหลัง
หักภาษีใหรัฐบาลแลว ก็จะนําเอารายไดไปจับจายใชสอยในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนสินคาถาวรและสวนที่เหลือจากการ
จับจายใชสอยก็จะเปนการออมทรัพย ทั้งนี้จึงเปรียบเทียบไดกับเปนตัวรั่วไหลของวงจรกระแสรายได ซึ่งจะไปมีผลตอกระแส
รายไดในขณะในขณะหนึ่งไมเทากับรายจาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรายไดจะสงผลกระทบตอการบริโภค และสงผลไปยังการ
ลงทุนและการออมของประเทศ ซึ่งในการศึกษาทฤษฎีที่แสดงความสัมพันธระหวางรายไดกับการออมหรือการบริโภค
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดทําการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมด 200 คน โดยใชสูตรของ
ทาโร ยามาเน (Yamane,1973,17-25) เพื่อหาขนาดของกลุมตัวอยางนอยที่สุดที่จะยอมรับไดวามากพอที่จะเปนตัวแทนของ
ประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 134 คน
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาการสงเสริมการออมของประชาชนกลุมผูมีงานทําในเขตดุสิต โดยการสราง
แบบสอบถามที่จะใชในการเก็บขอมูลจากประชนที่เปนกลุมตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยไดทําการสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ พรอมทั้งไดทําการปรับปรุงคําถามใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประชาชนเขตดุสิต
จกรุงเทพมหานคร
ในการวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหโดย
1. ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลคุณลักษณะดานประชากรความคิดเห็นตอการออม
2. สถิติอางอิง(Inferential Statistics) ผูวิจัยใช One way ANOVA เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยดานการออมกับ
การสงเสริมการออมของประชาชนกลุมผูมีงานทําในเขตดุสิต
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบวัตถุประสงคการออมของกลุมมีงานทําเขตดุสิตจําแนกตามลักษณะขอมูลทั่วไป ขอมูลดาน
เศรษฐกิจ
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบของวัตถุประสงคการออมของกลุมมีงานทําเขตดุสิต จําแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวม
และรายดานทั้ง 12 ดาน มีคา p-value เทากับ .185, .693, .623, .581, .690, .382, .728, .417, .471, .452, .886 และ
.140ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีเพศแตกตางกัน มีวัตถุประสงคการออม โดยภาพรวม
ดานเก็บไวในยามเจ็บปวยเก็บไวในยามชราภาพเพื่อการศึกษาของตนเอง เพื่อใชเปนทุนในการประกอบอาชีพตองการดอกเบี้ย
เปนหลักประกันในการกูยืม เพื่อซื้อที่อยูอาศัยรวมตกแตงบาน เพื่อซื้อทรัพยสินเพื่อเปนคาใชจายของครอบครัว มรดกตกทอด
และรูสึกอุนใจเมื่อไดเก็บออม ไมแตกตางกันสวนดานวัตถุประสงคอื่นๆ เชน การทองเที่ยว สมรส มีคา p-value เทากับ.001 ซึ่ง
นอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวากลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีเพศแตกตางกัน มี วัตถุประสงคการ
ออม ดานวัตถุประสงคอื่นๆ เชน การทองเที่ยว สมรสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบวัตถุประสงคการออมของกลุมมีงานทําเขตดุสิต จําแนกอายุ พบวา โดยภาพรวม
และรายดาน 12 ดาน มีคา p-value เทากับ .094, .629, .661, .485, .574, .739, .411 และ .990ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05
จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวากลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีอายุแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออม โดยภาพรวม
เก็บไวในยามเจ็บปวยเพื่อใชเปนทุนในการประกอบอาชีพตองการดอกเบี้ยเปนหลักประกันในการกูยืมเพื่อซื้ อที่อยูอาศัยรวม
ตกแตงบานและเพื่อเปนค าใชจายของครอบครัวไมแตกตางกั น สวนเก็บไวในยามชราภาพเพื่อการศึกษาของตนเองเพื่อซื้ อ
ทรัพยสินมรดกตกทอดรูสึกอุนใจเมื่อไดเก็บออม และวัตถุประสงคอื่นๆ เชน การทองเที่ยว สมรส มีคา p-value เทากับ .003,
.000, .032, .016, .021 และ .044 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มี
อายุแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออมแตกตางกันอยางนอย 1 คู ที่ระดับนัยสําคัญ .05เมื่อพบวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มี
อายุแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออมแตกตางกันอยางนอย 1 คู
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เก็บ ไว ในยามชราภาพ พบว าช วงอายุ 21-25 ป กั บ ชวงอายุ 31 ปขึ้ นไป มี คา p-value เทากับ .001 ซึ่ งน อยกว า .05
หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีชวงอายุ 21-25 ป กับ ชวงอายุ 31 ปขึ้นไป มีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เพื่อการศึกษาของตนเอง พบวาชวงอายุ 21-25 ป กับ ชวงอายุ 26-30 ป และชวงอายุ 21-25 ป กับ ชวงอายุ 31 ป
ขึ้นไป มีคา p-value เทากับ .000 และ .000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีชวงอายุ 21-25 ป กับ
ชวงอายุ 26-30 ป และชวงอายุ 21-25 ป กับ ชวงอายุ 31 ปขึ้นไปมีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
เพื่อซื้อทรัพยสินพบวาชวงอายุ 21-25 ป กับ ชวงอายุ 26-30 ป และชวงอายุ 21-25 ป กับ ชวงอายุ 31 ปขึ้นไป มี
คา p-value เทากับ .022 และ .034 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีชวงอายุ 21-25 ป กับ ชวงอายุ
26-30 ป และชวงอายุ 21-25 ป กับ ชวงอายุ 31 ปขึ้นไปมีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 มรดกตกทอดพบวาชวงอายุ 21-25 ป กับ ชวงอายุ 31ป ขึ้นไป และชวงอายุ 26-30 ป กับ ชวงอายุ 31 ปขึ้นไป มีคา pvalue เทากับ .015 และ .013 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีชวงอายุ 21-25 ป กับ ชวงอายุ 31ป
ขึ้นไป และชวงอายุ 26-30 ป กับ ชวงอายุ 31 ปขึ้นไปมีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รูสึกอุนใจเมื่อไดเก็บออมพบวาชวงอายุ 21-25 ป กับ ชวงอายุ 26-30 ป มีคา p-value เทากับ .007 ซึ่งนอยกวา
.05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีชวงอายุ 21-25 ป กับ ชวงอายุ 26-30 ป มีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 วัตถุประสงคอื่นๆ เชนการทองเที่ยว สมรสพบวาชวงอายุ 21-25 ป กับ ชวงอายุ 26-30 ป
ขึ้นไป มีคา p-value เทากับ .018 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีชวงอายุ 21-25 ป กับ ชวงอายุ
26-30 ป มีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบวัตถุประสงคการออมของกลุมมีงานทําเขตดุสิต จําแนกระดับการศึกษาสูงสุดพบวา
โดยภาพรวม และรายดานทั้ง 12 ดาน มีคา p-value เทากับ .751, .693, .370, .143, .133, .704, .633, .072 และ .136
ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีวัตถุประสงคการออม
โดยภาพรวม ดานเก็บไวในยามเจ็บปวยเก็บไวในยามชราภาพเพื่อใชเปนทุนในการประกอบอาชีพตองการดอกเบี้ย เปน
หลักประกันในการกูยืม เพื่อซื้อที่อยูอาศัยรวมตกแตงบาน เพื่อเปนคาใชจายของครอบครัว และรูสึกอุน ใจเมื่อไดเก็บออม ไม
แตกตางกัน สวนดานเพื่อการศึกษาของตนเองเพื่อซื้อทรัพยสินมรดกตกทอดและวัตถุประสงคอื่นๆ เชน การทองเที่ยว สมรส มี
คา p-value เทากับ.049, .049, .049 และ .041 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวากลุมมีงาน
ทําเขตดุสิต ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีวัตถุประสงคการออม ดานวัตถุประสงคอื่นๆ เชน การทองเที่ยว สมรส
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบวัตถุประสงคการออมของกลุมมีงานทําเขตดุสิต จําแนกสมาชิกครอบครัว พบวา
โดยภาพรวม และรายดาน 12 ดาน มีคา p-value เทากับ .252, .591, .269, .153, .146, .388, .980, .837, .254, .086,
.254, .217และ .296 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวากลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มี
ระดับ การศึ กษาสู ง สุด แตกตางกันมี วัต ถุ ประสงคการออม โดยภาพรวม เก็บ ไวใ นยามเจ็ บป วยเก็บ ไวใ นยามชราภาพเพื่ อ
การศึกษาของตนเองเพื่อใชเปนทุนในการประกอบอาชีพตองการดอกเบี้ยเปนหลักประกันในการกูยืมเพื่อซื้อที่อยูอาศัยรวม
ตกแตงบานเพื่อซื้อทรัพยสิน เพื่อเปนคาใชจายของครอบครัว มรดกตกทอดรูสึกอุนใจเมื่อไดเก็บออม และวัตถุประสงคอื่นๆ เชน
การทองเที่ยว สมรส ไมแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบวัตถุประสงคการออมของกลุมมีงานทําเขตดุสิต จําแนกระยะเวลาปฏิบัติงาน พบวา
โดยภาพรวม และรายดาน 12 ดาน มีคา p-value เทากับ .932, .539, .157, .889, .326, .179, .653, .134, .079, .082,
.948 และ.408 ตามลําดับซึ่งมากกวา .05 จึงยอมรับสมมุ ติฐานหลัก (H0) หมายความวากลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีจําแนก
ระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออม โดยภาพรวม เก็บไวในยามเจ็บปวยเพื่อการศึกษาของตนเองเพื่อใชเปน
ทุนในการประกอบอาชีพตองการดอกเบี้ยเปนหลักประกันในการกูยืมเพื่อซื้อทีอ่ ยูอาศัยรวมตกแตงบานเพื่อซื้อทรัพยสิน เพื่อเปน
คาใชจายของครอบครัว มรดกตกทอดรูสึกอุนใจเมื่อไดเก็บออม และวัตถุประสงคอื่นๆ เชน การทองเที่ยว สมรส ไมแตกตางกัน
สวนเก็บไวในยามชราภาพมีคา p-value เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา กลุมมี
งานทําเขตดุสิต ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออมแตกตางกันอยางนอย 1 คูที่ระดับนัยสําคัญ .05เมื่อ
พบวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มรี ะยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออมแตกตางกันอยางนอย 1 คู
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เก็บไวในยามชราภาพ พบวาชวงระยะเวลาปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป กับ ชวงระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-3 ป และ ชวงระยะเวลา
ปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป กับ ชวงระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 ป ขึ้นไป มีคา p-value เทากับ .011 และ .000 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสติ ที่มีชวงระยะเวลาปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป กับ ชวงระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-3 ป และ ชวง
ระยะเวลาปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป กับ ชวงระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 ป ขึ้นไปมีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบวัตถุประสงคการออมของกลุมมีงานทําเขตดุสิต จําแนกรายไดของทาน พบวา โดย
ภาพรวม และรายดาน 12 ดาน มีคา p-value เทากับ .587, .167, .656, .061, .900, .823, .084, .064, .869 และ .227
ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวากลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีรายไดของทานแตกตางกัน
มีวัตถุประสงคการออม โดยภาพรวม เก็บไวในยามเจ็บปวยเพื่อใชเปนทุนในการประกอบอาชีพตองการดอกเบี้ยเปนหลักประกัน
ในการกูยืมเพื่อซื้อที่อยูอาศัยรวมตกแตงบานเพื่อซื้อทรัพยสินเพื่อเปนคาใชจายของครอบครัว มรดกตกทอดและวัตถุประสงค
อื่นๆ เชน การทองเที่ยว สมรส ไมแตกตางกันสวนเก็บไวในยามชราภาพเพื่อการศึกษาของตนเอง และรูสึกอุนใจเมื่อไดเก็บออม
มีคา p-value เทากับ .014, .000 และ .038 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา กลุมมีงานทําเขต
ดุสิต ที่มีรายไดของทานแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออมแตกตางกันอยางนอย 1 คูที่ระดับนัยสําคัญ .05เมื่อพบวา กลุมมี
งานทําเขตดุสิต ที่มีรายไดของทานแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออมแตกตางกันอยางนอย 1 คู เก็บไวในยามชราภาพ พบวา
ชวงรายไดของทานต่ํากวา 10,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน 25,001 – 30,000 บาท ชวงรายไดของทานต่ํากวา 10,000 บาท
กับ ชวงรายไดของทาน มากกวา 30,000 บาท ขึ้นไป ชวงรายไดของทาน 10,001 – 15,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน 20,001
– 25,000 บาท ชวงรายไดของทาน 15,001 – 20,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน 20,001 – 25,000 บาท ชวงรายไดของทาน
20,001 – 25,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน 25,001 – 30,000 บาท และชวงรายไดของทาน 20,001 – 25,000 บาท กับ ชวง
รายไดของทานมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป มีคา p-value เทากับ .033, .007, .030, .048, .011 และ .004 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีชวงรายไดของทาน 25,001 – 30,000 บาท ชวงรายไดของทานต่ํากวา 10,000 บาท กับ
ชวงรายไดของทาน มากกวา 30,000 บาท ขึ้นไป ชวงรายไดของทาน 10,001 – 15,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน 20,001 –
25,000 บาท ชวงรายไดของทาน 15,001 – 20,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน 20,001 – 25,000 บาท ชวงรายไดของทาน
20,001 – 25,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน 25,001 – 30,000 บาท และชวงรายไดของทาน 20,001 – 25,000 บาท กับ ชวง
รายไดของทานมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป มีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เพื่อการศึกษาของตนเอง พบวาชวงรายไดของทานต่ํากวา 10,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน 10,001 – 20,000 บาท
ชวงรายไดของทานต่ํากวา 10,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน 15,001 – 20,000 บาท ชวงรายไดของทานต่ํากวา 10,000 บาท
กับ ชวงรายไดของทาน 20,001 – 25,000 บาท ชวงรายไดของทานต่ํากวา 10,000 บาท กับ ชวงรายไดของท าน 25,001 –
30,000 บาท ชวงรายไดของทานต่ํากวา 10,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน มากกวา 30,000 บาท ขึ้นไป และชวงรายไดของ
ทาน 10,001 – 15,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป มีคา p-value เทากับ .002, .000, .001, .019,
.000, .000 และ .032 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีชวงรายไดของทานต่ํากวา 10,000 บาท กับ ชวง
รายไดของทาน 10,001 – 20,000 บาท ชวงรายไดของทานต่ํากวา 10,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน 15,001 – 20,000 บาท
ชวงรายไดของทานต่ํากวา 10,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน 20,001 – 25,000 บาท ชวงรายไดของทานต่ํากวา 10,000 บาท กับ
ชวงรายไดของทาน 25,001 – 30,000 บาท ชวงรายไดของทานต่ํากวา 10,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน มากกวา 30,000 บาท ขึ้นไป
และชวงรายไดของทาน 10,001 – 15,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป มีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รูสึกอุนใจเมื่อไดเก็บออม พบวาชวงรายไดของทานต่ํากวา 10,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน 15,001 – 20,000
บาท ชวงรายไดของทาน 10,001-15,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน 20,001 – 25,000 บาท ชวงรายไดของทาน 15,001
– 20,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน 20,001 – 25,000 บาท และชวงรายไดของทาน 15,001 – 20,000 บาท กับ ชวง
รายไดของทานมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป มีคา p-value เทากับ .033, .018, .005 และ .047 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา
กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีชวงรายไดของทานต่ํากวา 10,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน 15,001 – 20,000 บาท ชวงรายได
ของทาน 10,001-15,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน 20,001 – 25,000 บาท ชวงรายไดของทาน 15,001 – 20,000 บาท
กับ ชวงรายไดของทาน 20,001 – 25,000 บาท และชวงรายไดของทาน 15,001 – 20,000 บาท กับ ชวงรายไดของทาน
มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป มีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบวัตถุประสงคการออมของกลุมมีงานทําเขตดุสิต จําแนกรายไดเฉลี่ยครอบครัว พบวา
โดยภาพรวม และรายดาน
12 ดาน มีคา p-value เทากับ .157, .857, .399, .147, .637, .421, .131 และ .870
ตามลําดั บ ซึ่ งมากกวา .05 จึง ยอมรับ สมมุ ติฐานหลัก (H0) หมายความวากลุม มีงานทําเขตดุสิ ต ที่มีร ายไดข องครอบครั ว
แตกตางกันมีวัตถุประสงคการออม เก็บไวในยามเจ็บปวยเก็บไวในยามชราภาพเพื่อใชเปนทุ นในการประกอบอาชีพตองการ
ดอกเบี้ยเปนหลักประกันในการกูยืมเพื่อซื้อที่อยูอาศัยรวมตกแตงบานเพื่อเปนคาใชจายของครอบครัวและมรดกตกทอด ไม
แตกตางกันสวนภาพรวม เพื่อการศึกษาของตนเองเพื่อซื้อทรัพยสินรูสึกอุนใจเมื่อไดเก็บออม และวัตถุประสงคอื่นๆ เชน การ
ทองเที่ยว สมรส มีคา p-value เทากับ .001, .006, .000, .000 และ .017ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0)
หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีรายไดของครอบครัวแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออมแตกตางกันอยางนอย 1 คู ที่
ระดับนัยสําคัญ .05เมื่อพบวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีรายไดของครอบครัวแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน
อยางนอย 1 คู
ภาพรวม พบวาชวงรายไดของครอบครัว 10,001 – 20,000 บาท กับ 20,001 – 30,000 บาท และชวงรายไดของครอบครัว
20,001 – 30,000 บาท กับ มากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป มีคา p-value เทากับ .021 และ .008 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา กลุมมี
งานทําเขตดุสิต ที่มีชวงรายไดของครอบครัว 10,001 – 20,000 บาท กับ 20,001 – 30,000 บาท และชวงรายไดของครอบครัว 20,001
– 30,000 บาท กับ มากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป มีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เพื่อการศึกษาของตนเอง พบวาชวงรายไดของครอบครัว 10,001 – 20,000 บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัว
20,001 – 30,000 บาท ชวงรายไดของครอบครัว 10,001 – 20,000 บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัว 30,001 – 40,000
บาท และชวงรายไดของครอบครัว 10,001 – 20,000 บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัว มากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป มีคา
p-value เทากับ .000, .000 และ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีชวงรายไดของครอบครัว
10,001 – 20,000 บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัว 20,001 – 30,000 บาท ชวงรายไดของครอบครัว 10,001 – 20,000
บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัว 30,001 – 40,000 บาท และชวงรายไดของครอบครัว 10,001 – 20,000 บาท กับ ชวง
รายไดของครอบครัว มากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป มีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เพื่อซื้อทรัพยสิน พบวาชวงรายไดของครอบครัว 20,001 – 30,000 บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัวมากกวา 40,000 บาท
ขึ้นไป และชวงรายไดของครอบครัว 30,001 – 40,000 บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัวมากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป มีคา
p-value เทากับ .002 และ .009 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีชวงรายไดของครอบครัว 20,001
– 30,000 บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัวมากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป และชวงรายไดของครอบครัว 30,001 – 40,000
บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัวมากกวา 40,000 บาท มีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รูสึกอุนใจเมื่อไดเก็บออม พบวาชวงรายไดของครอบครัว 10,001 – 20,000 บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัว
20,001 – 30,000 บาท ชวงรายไดของครอบครัว 10,001 – 20,000 บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัว 30,001 – 40,000
บาท และชวงรายไดของครอบครัว 20,001 – 30,000 บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัวมากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป มีคา
p-value เทากับ .011, .010 และ .000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีชวงรายไดของครอบครัว
10,001 – 20,000 บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัว20,001 – 30,000 บาท ชวงรายไดของครอบครัว 10,001 – 20,000
บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัว 30,001 – 40,000 บาท และชวงรายไดของครอบครัว 20,001 – 30,000 บาท กับ ชวง
รายไดของครอบครัวมากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป มีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วัตถุประสงคอื่นๆ เชน การทองเที่ยว สมรส พบวาชวงรายไดของครอบครัว 10,001 – 20,000 บาท กับ ชวงรายได
ของครอบครัว20,001 – 30,000 บาท ชวงรายไดของครอบครัว 20,001 – 30,000 บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัว
มากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป และชวงรายไดของครอบครัว 30,001 – 40,000 บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัวมากกวา
40,000 บาท ขึ้นไป มีคา p-value เทากับ .019, .000 และ .000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มี
ชวงรายไดของครอบครัว 10,001 – 20,000 บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัว20,001 – 30,000 บาท ชวงรายไดของ
ครอบครัว 20,001 – 30,000 บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัวมากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป และชวงรายไดของครอบครัว
30,001 – 40,000 บาท กับ ชวงรายไดของครอบครัวมากกวา 40,000 บาท ขึ้นไป มีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบวัตถุประสงคการออมของกลุมมีงานทําเขตดุสิต จําแนกรายไดทั้งหมดพบวา โดย
ภาพรวม และรายดานทั้ง 12 ดาน มีคา p-value เทากับ .959, .717, .828, .166, .079, .467, .448, .974, .821, .966, .438
และ .551ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีรายไดทั้งหมดแตกตางกัน มี วัตถุประสงคการ
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ออม โดยภาพรวม ดานเก็บไวในยามเจ็บปวยเก็บไวในยามชราภาพเพื่อการศึกษาของตนเอง เพื่อใชเปนทุนในการประกอบอาชีพ
ตองการดอกเบี้ย เป นหลั กประกั นในการกู ยื ม เพื่ อซื้อที่อยู อาศั ยรวมตกแตง บ าน เพื่ อซื้ อทรั พย สิ นเพื่ อเปนค าใชจายของ
ครอบครัว รูสึกอุนใจเมื่อไดเก็บออมและวัตถุประสงคอื่นๆ เชน การทองเที่ยว สมรส ไมแตกตางกัน ด านมรดกตกทอด มี ค า
p-value เทากั บ.010 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเ สธสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวากลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีรายได
ทั้งหมดแตกตางกัน มีวัตถุประสงค การออม ดานมรดกตกทอดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบวัตถุประสงคการออมของกลุมมีงานทําเขตดุสิต จําแนกคาใชจายเฉลี่ย พบวา โดย
ภาพรวม และรายดาน 12 ดาน มีคา p-value เทากับ .551, .952, .193, .245, .169, .552, .425, .317, .801, .744, .347
และ .488 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวากลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีคาใชจายเฉลี่ย
แตกตางกันมีวัตถุประสงคการออม โดยภาพรวม เก็บไวในยามเจ็บปวยเก็บไวในยามชราภาพเพื่อใชเปนทุนในการประกอบ
อาชีพตองการดอกเบี้ยเปนหลักประกันในการกูยืมเพื่อซื้อที่อยูอาศัยรวมตกแตงบานเพื่อซื้อทรัพยสินเพื ่อเปนคาใชจายของ
ครอบครัว มรดกตกทอดรูสึกอุนใจเมื่อได เก็บออม และวัตถุป ระสงคอื่นๆ เชน การทองเที่ย ว สมรสไมแตกตางกันสวนเพื่ อ
การศึกษาของตนเองมีคา p-value เทากับ .017 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวา กลุมมีงานทํา
เขตดุสิต ที่มีคาใชจายเฉลี่ยแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออมแตกตางกันอยางนอย 1 คู ที่ระดับนัยสําคัญ .05เมื่อพบวา กลุม
มีงานทําเขตดุสิต ที่มีคาใชจายเฉลี่ยแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออมแตกตางกันอยางนอย 1 คู
การศึกษาของตนเอง พบวาชวงคาใชจายเฉลี่ย 5,001-10,000 บาทกับ ชวงคาใชจายมากกวา 15,000 บาทขึ้นไป มี
คา p-value เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีชวงคาใชจายเฉลี่ย 5,001-10,000 บาท
กับ ชวงคาใชจายมากกวา 15,000 บาทขึ้นไป มีคา p-value เทากับ .003 มีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบวัตถุประสงคการออมของกลุมมีงานทําเขตดุสิต จําแนกฐานะการเงินหลังใชจาย
พบวา โดยภาพรวม และรายดาน 12 ดาน มีคา p-value เทากับ .491, .454, .450, .808, .851, .883, .983, .116, .673,
.625 และ.151ตามลํ าดับ ซึ่ง มากกวา .05 จึง ยอมรับสมมุติฐ านหลัก (H0) หมายความวากลุม มีงานทําเขตดุ สิต ที่มี ฐานะ
การเงินหลังใชจายแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออม โดยภาพรวม เก็บไวในยามเจ็บปวยเก็บไวในยามชราภาพเพื่อการศึกษา
ของตนเองเพื่อใชเปนทุนในการประกอบอาชีพเปนหลักประกันในการกูยืมเพื่อซื้อที่อยูอาศัยรวมตกแตงบานเพื่อเปนคาใชจาย
ของครอบครัว มรดกตกทอดรูสึกอุนใจเมื่อไดเก็บออม และวัตถุประสงคอื่นๆ เชน การทองเที่ยว สมรสไมแตกตางกัน สวน
ตองการดอกเบี้ย และเพื่อซื้อทรัพยสินมีคา p-value เทากับ .020 และ .039 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0)
หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีฐานะการเงินหลังใชจายแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออมแตกตางกันอยางนอย 1 คู
ที่ระดับนัยสําคัญ .05เมื่อพบวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีฐานะการเงินหลังใชจายแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออมแตกตาง
กันอยางนอย 1 คู ตองการดอกเบี้ย พบวามีเหลือเก็บทุกเดือน กับ ไมพอใชจายเปนบางเดือน มีคา p-value เทากับ .015 ซึ่ง
นอยกวา .05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีมีเหลือเก็บทุกเดือน กับ ไมพอใชจายเปนบางเดือน มีวัตถุประสงคการ
ออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพื่อซื้อทรัพยสินพบวามีใชพอดีทุกเดือนกับ ไมพอใชจายเปนบางเดือน
และ ไมพอใชจายเปนบางเดือน กับ ไมพอใชจายทุกเดือน มีคา p-value เทากับ .003 และ .047 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีใชพอดีทุกเดือนกับ ไมพอใชจายเปนบางเดือน และ ไมพอใชจายเปนบางเดือน กับ ไมพอใชจาย
ทุกเดือน มีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบวัตถุประสงคการออมของกลุมมีงานทําเขตดุสิต จําแนกปจจุบันทานมีหนี้สินหรือไม
พบวา โดยภาพรวม และรายดานทั้ง 12 ดาน มีคา p-value เทากับ .479, .541, .104, .116, .903, .184, .392, .554, .112
และ.640 ตามลํ าดับ ซึ่งมากกว า .05 หมายความวา กลุม มีงานทําเขตดุสิ ต ที่มี ปจจุบั นทานมีหนี้สิ นหรือไมแตกตางกัน มี
วัตถุประสงคการออม โดยภาพรวม ดานเก็บไวในยามเจ็บปวยเก็บไวในยามชราภาพเพื่อการศึกษาของตนเอง เพื่อใชเปนทุนใน
การประกอบอาชีพตองการดอกเบี้ย เปนหลักประกันในการกูยืม เพื่อซื้อที่อยูอาศัยรวมตกแตงบาน เพื่อซื้อทรัพยสินเพื่อเปน
คาใชจายของครอบครัว มรดกตกทอดรูสึกอุนใจเมื่อไดเก็บออมและวัตถุประสงคอื่นๆ เชน การทองเที่ยว สมรส ไมแตกตางกัน
ดานเพื่อเปนคาใชจายของครอบครัวรูสึกอุนใจเมื่อไดเก็บออม และวัตถุประสงคอื่นๆ เชน การทองเที่ยว สมรส มีคา p-value
เทากับ.033, .180 และ .022 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวากลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มี
ปจจุบันทานมีหนี้สินหรือไมแตกตางกัน มีวัตถุประสงค การออม ดานมรดกตกทอดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบวัตถุประสงคการออมของกลุมมีงานทําเขตดุสิต จําแนกปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้น พบวา
โดยภาพรวม และรายดาน 12 ดาน มีคา p-value เทากับ .267, .081, .266, .189, .297, .439, .066, .055 และ.397
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ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวากลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีปจจุบันทานมีหนี้สินอยู
ทั้งสิ้นแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออม โดยภาพรวม เก็บไวในยามเจ็บปวยเพื่อการศึกษาของตนเองเพื่อใชเปนทุนในการ
ประกอบอาชีพตองการดอกเบี้ยเปนหลักประกันในการกูยืมเพื่อซื้อที่อยูอาศัยรวมตกแตงบานเพื่อซื้อทรัพยสินและมรดกตกทอด
และไมแตกตางกันสวนเก็บไวในยามชราภาพเพื่อเปนคาใชจายของครอบครัว รูสึกอุนใจเมื่อไดเก็บออม และวัตถุประสงคอื่นๆ
เชน การทองเที่ยว สมรสมีคา p-value เทากับ .009, .032, .005 และ.008ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0)
หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้นแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออมแตกตางกันอยางนอย
1 คู ที่ระดับนัยสําคัญ .05เมื่อพบวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ทีม่ ีปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้นแตกตางกันมีวัตถุประสงคการออม
แตกตางกันอยางนอย 1 คู เก็บไวในยามชราภาพ พบวาชวงปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้นต่ํากวา 10,000 บาท กับ ชวงปจจุบัน
ทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้น 10,001-20,000 บาท และชวงปจจุบันทานมีหนีส้ ินอยูทั้งสิ้น10,001-20,000 บาท กับ ชวงปจจุบันทาน
มีหนี้สินอยูทั้งสิ้น มากกวา 30,000บาทขึ้นไป มีคา p-value เทากับ .010 และ .091 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา กลุม
มีงานทําเขตดุสิต ที่มีชวงปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้นต่ํากวา 10,000 บาท กับ ชวงปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้น 10,00120,000 บาท และชวงปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้น10,001-20,000 บาท กับ ชวงปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้น มากกว า
30,000บาทขึ้นไป มีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เพื่อเปนคาใชจายของครอบครัว พบวาชวงปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้นต่ํากวา 10,000 บาท กับ ชวงปจจุบันทานมี
หนี้สินอยูทั้งสิ้นมากกวา 30,000บาทขึ้นไป มีคา p-value เทากับ .020 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขต
ดุสิต ที่มีชวงปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้นต่ํากวา 10,000 บาท กับ ชวงปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้นมากกวา 30,000บาทขึ้น
ไป มีวัตถุประสงค การออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รูสึกอุนใจเมื่อไดเก็บออม พบวาชวงปจจุบันทาน
มีหนี้สินอยูทั้งสิ้นต่ํากวา 10,001-20,000 บาท กับ ชวงปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้นมากกวา 30,000บาทขึ้นไป และชวง
ปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้น 20,001-30,000 บาท กับ ชวงปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้น มากกวา 30,000บาทขึ้นไป มีคา
p-value เทากับ .001 และ .014 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา กลุมมีงานทําเขตดุสิต ที่มีชวงปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้น
ต่ํากวา 10,001-20,000 บาท กับ ชวงปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้นมากกวา 30,000บาทขึ้นไป และชวงปจจุบันทานมีหนี้สิน
อยูทั้งสิ้น 20,001-30,000 บาท กับ ชวงปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้น มากกวา 30,000บาทขึ้นไปมีวัตถุประสงคการออม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วัตถุประสงคอื่นๆ เชน การทองเที่ยว สมรส พบวาชวงปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้น 10,001-20,000 กับ ชวง
ปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้นมากกวา 30,000บาทขึ้นไป มีคา p-value เทากับ .008 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา กลุมมี
งานทําเขตดุสิต ที่มีชวงปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้น10,001-20,000 กับ ชวงปจจุบันทานมีหนี้สินอยูทั้งสิ้นมากกวา 30,000
บาทขึ้นไป มีวัตถุประสงคการออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดวาจะมีผลตอวัตถุประสงคการออมของกลุมผูมีงานของประชาชนกลุมผูมีงานทําเขตดุสิต
2. ควรมีโครงการรณรงคสงเสริมการออมภาคครัวเรือนในพื้นที่ใดๆและควรมีหนวยงานที่ติดตามศึกษาถึงพฤติกรรม
การออมของผูที่เขารวมโครงการวามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไมหลังจากการเขารวมโครงการมีการประเมินและสรุปผลเพื่อ
นําไปใชสําหรับการรณรงคการออมเงินในระยะยาว
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บทคัดย่อ
การพยากรณ์ราคาทองคําแท่งและทองคํารูปพรรณในประเทศไทยเป็นที่สนใจของนักลงทุนและประชาชนทั่วไปที่ถือ
ทองไว้ เพราะการเปลี่ยนแปลงราคามีผลกระทบต่อความมั่งคั่ง วัตถุประสงค์การวิจัยนี้เพื่อสร้างและทดสอบความสามารถการ
พยากรณ์ของแบบจําลองโดยใช้วิธีประสาทเทียม ในการวิจยั ได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมริ ายวัน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กําหนดให้ช่วงการเรียนรู้จํานวน 1000 วัน( 10 มกราคม 2555 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2559) ช่วง
ทดสอบการพยากรณ์จํานวน 54 วัน ( 4 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 4 พฤษภาคม 2559) พบว่าราคาทองคําแท่งและราคาทองคํา
รูปพรรณที่พยากรณ์ได้มีค่าใก้ลเคียงกับค่าที่เป็นจริงและการพยากรณ์ราคาทองคําแท่งมีความแม่นยํามากกว่าราคาทองคํา
รูปพรรณ ในการศึกษาในอนาคตการใช้วิธีประสาทเทียมต้องใช้จํานวนข้อมูลสําหรับการเรียนรู้จํานวนมากเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และทําให้ผลการพยากรณ์มคี วามแม่นยํามากขึ้น
คําสําคัญ: ราคาทองคํา, การพยากรณ์,โครงข่ายประสาทเทียม
Abstract
Forecasting the price of gold bullion and gold ornament in Thailand is attractive to investors and
the general public who hold gold. The price change affects their wealth. The purpose of this study are
create and test the predictions of models using artificial neural network. The study used secondary data
daily since January 4, 2012 to May 4, 2016. The learning period was 1000 days. (January 10, 2012 to
February 3, 2016) The tested period was 54 days. (until February 4, 2012 to May 4, 2016) The result
showed that the price of gold bullion and gold ornament price forecasting have a value closer proximity
to the real price. The forecasting gold bullion price is more accurate than the forecasting gold ornament
price. In future studies using neural network should use a lot of data for learning and it would make a
more accurate forecast.
Keywords: Gold price, Forecasting, Neural network
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บทนํา
ทองคําเป็นโลหะที่ทุกคนยอมรับว่ามีค่าและนิยมที่เก็บไว้เป็นทรัพย์สนิ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลีย่ นแทนเงินตราได้ในยามที่เกิดวิกฤติการณ์ เมื่อเศรษฐกิจเจริญเติบโตและมีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผลให้การค้า
การลงทุนเพิ่มขึ้น ระดับราคาเพิ่มขึ้นทําให้ประชาชนมีความรูส้ ึกว่าความมั่งคั่งลดลงเพื่อให้ฐานะทางเศรษฐกิจคงเดิมหรือดีขึ้น
กว่าเดิม ประชาชนจะแสวงหารายได้โดยเลือกการลงทุนในรูปแบบต่างๆ
การลงทุนในทองคําเพื่อเก็งกําไรและรักษาความมั่งคั่งก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่คนไทยนิยมเลือกโดยจะลงทุนใน
ทองคําแท่งและทองคํารูปพรรณหรือเก็บไว้เป็นสินทรัพย์ เพื่อให้การลงทุนได้รับผลกําไรและหรือสินทรัพย์ไม่มีค่าลดลงจึง
จําเป็นต้องคาดคะเนราคาทองคําในอนาคตให้ใก้ลเคียงกับราคาที่เป็นจริงให้มากที่สุด ดังนั้นนักลงทุนและประชาชนทั่วไปจึง
ให้ความสนใจในการพยากรณ์ราคาทองคํามาก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาแบบจําลองราคาทองคําแท่งและทองรูปพรรณในประเทศไทยในรูปแบบโครงข่ายประสาทเทียม
2.เพื่อทดสอบการพยากรณ์ราคาทองคําแท่งและทองรูปพรรณภายในประเทศไทยโดยใช้วิธีการโครงข่ายประสาท
เทียม (neural network)
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเกี่ยวกับราคาทองคําในประเทศไทยได้มีผศู้ ึกษาไว้ก่อนอาทิเช่น
กิติวัจน์ ตุลสงวน (2552).ใช้ข้อมูลทุติยภูมริ ายเดือนทุติยภูมิแบบรายเดือนในรูปของลอกการิทึม ตั้งแต่เดือนมกราคม
2545 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 และ.ใช้วิธีการทางเศรษฐมิติพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคําภายในประเทศไทย ได้แก่ ดัชนี
ราคาผู้บริโภคเปรียบเทียบระหว่างไทยกับสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปรียบเทียบระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และราคา
น้ํามันดิบในตลาดNYMEX อัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
อรรถพร เลี้ยวไพโรจน์. (2551) ใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนทุตยิ ภูมิแบบรายเดือนช่วงปี 2543-2551 และใช้วิธีการ
ทางเศรษฐมิติพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคําในประเทศได้แก่ ราคาทองคําในตลาดโลก ราคาน้ํามันในตลาดโลกและ อัตรา
แลกเปลีย่ นสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
จิตประพันธ์ ยืนสง่ามั่นคง. (2549) ใช้ข้อมูลทุติยภูมริ ายเดือนช่วงมกราคม2541-ตุลาคม2548 และใช้แบบจําลอง
ของบ๊อกซ์และเจนกินส์.พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคําในประเทศได้แก่ ราคาทองคําในตลาดโลก ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตรา
แลกเปลีย่ นสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯและเหตุการณ์ก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544
สําหรับการพยากรณ์ราคาทองคําโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมได้มผี ศู้ ีกษาวิจัยบ้างแล้วอาทิเช่น
Mombeini, H. & Yazdani-Chamzini (2015). ได้ศึกษาราคาทองคําในตลาดโลกใช้วิธีการโครงข่ายประสาทเทียม
และอารีม่า ใช้ข้อมูลทุติยภูมิช่วงเดือนเมษายน ค.ศ. 1990 ถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ.2008 โดยมีราคาโลหะเงิน ดัชนีอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราสหรัฐ อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ํามันดิบ อัตราดอกเบี้ย ดัชนีหลักทรัพย์ และผลผลิตทองในตลาดโลกเป็นปัจจัย
นําเข้า พบว่าการพยากรณ์ราคาทองคําโดยวิธีการโครงข่ายประสาทเทียมดีกว่าวิธีอารีม่า
Moradi, H., Jokar, I. & Forouzantabar, A. (2015) ได้ศึกษาราคาทองคําในอิหร่านใช้วิธีการโครงข่ายประสาท
เทียมแบบ GMDH ใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายสัปดาห์ตั้งแต่ปีค.ศ. 2007 ถึงค.ศ.2012 โดยมีราคาโลหะเงิน ดัชนีอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราสหรัฐ อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ํามันดิบ อัตราดอกเบี้ย ดัชนีหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราอียูและราคาทองใน
ตลาดโลกเป็นปัจจัยนําเข้า พบว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบ GMDHสามารถพยากรณ์ราคาทองคําได้ดี
ณัฐพงศ์ อวยพรกชกร. (2549).ใช้วิธีการโครงข่ายประสาทเทียมและข้อมูลทุติยภูมิรายสัปดาห์ช่วงเดือนมกราคม
2536 ถึงสัปดาห์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 รวม 671 สัปดาห์ทําการพยากรณ์ราคาทองคําแท่งภายในประเทศในช่วง 28 ภุมภา
พันธ์ 2549 ถึง 19 กันยายน 2549 พบว่าราคาคําทองในประเทศได้รับอิทธิพลจากราคาทองคําในตลาดโลกและอัตรา
แลกเปลีย่ นและสามารถพยากรณ์ได้ใก้ลเคียงกับราคาทองคําแท่ง
ปรีดา อนุสรณ์ธรี กุล. (2552). ใช้วิธีการโครงข่ายประสาทเทียมและข้อมูลทุติยภูมิรายวันช่วง 8 กุมภาพันธ 2550 ถึง
วันที่ 31 ตุลาคม 2551 รวม 378 วัน โดยให้ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ดัชนีการทําเหมืองทอง ดัชนีราคาน้ํามัน ราคาโลหะเงิน
ราคาแพลทินัม และอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยนําเข้า พบว่าโครงข่ายประสาทเทียมสามารถพยากรณ์ได้ใก้ลเคียงกับราคา
ทองคําจริง

1687

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผลที่ได้จะนําไปสู่การพัฒนาแบบจําลองราคาทองคําแท่งและราคาทองคํารูปพรรณในประเทศไทยที่ใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมและประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และด้านอื่นๆ ต่อไป
2. ผลจากการวิจัยจะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุน และใช้เป็นทางในการวางปรับแผน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยนําเข้าทางเศรษฐกิจ
ระเบียบวิธีวิจัย
การรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) รายวัน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 โดยใช้ข้อมูลราคาทองคําแท่งและทองคํารูปพรรณจากสมาคมค้าทองคํา ราคาทองคําตลาดโลก ราคาโลหะเงิน
ราคาน้ํามันดิบตลาดโลก และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย จากเวปไซด์ investing.com อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกาและอัตราดอกเบีย้ ระหว่างธนาคารข้ามคืนจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เครื่องมือการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้วิธีการโครงข่ายประสาทเทียมในรูปแบบการแพร่ย้อนกลับ(Back Propagation).ในการสร้างแบบจําลอง
และพยากรณ์ราคาทองคําแท่งและทองคํารูปพรรณ ซึ่งโครงข่ายประสาทเทียมได้นาํ เสนอครั้งแรกในปี ค.ศ. 1962 โดย
Rosenblatt (1962) และติดตามด้วยผลงานของWerbos, (1974) Parker,(1985), Le Cun(1986) และRumelhart,
Hinton & Williams(1986)ทําให้การแพร่ย้อนกลับรู้จักกันแพร่หลาย
โครงข่ายประสาทเทียมในรูปแบบการแพร่ย้อนกลับ(ภาพที่ 1 )จะใช้ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการสนองตอบ
ปัจจัยนําเข้า( Input)ของโครงข่ายประสาทที่มีต่อผลลัพธ์( Output ) ที่ต้องการพยากรณ์และเป็นค่าเริม่ ต้นทําให้ค่าผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากโครงข่ายประสาทเทียมลดน้อยลง
โครงข่ายประสาทเทียมในรูปแบบการแพร่ย้อนกลับสามารถอธิบายในรูปแบบคณิตศาสตร์โดยเริม่ จากผลลัพธ์ของแต่
ละ node ซึ่งขึ้นกับฟังก์ชันของปัจจัยนําเข้าและผลลัพธ์อธิบายโดยสมการ 1 และ2 (Shih, Y., 1999) คือ
………………(1)
.. ………………(2)

U j = ∑ ( X i * wij )
Y j = Fth (U j + t j )

โดย
Y j = ผลลัพธ์ ที่ j (j=1,2,3,….,j)
X i = ปัจจัยนําเข้าที่ i
ภาพที่ 1 โครงข่ายประสาทเทียมในรูปแบบการแพร่ย้อนกลับ
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ที่มา: ผู้เขียนสร้างเอง
wij = ค่าถ่วงน้ําหนักหรือค่าความเข้มในการเชื่อมโยงที่กําหนด ถ้ามีเป็นบวกหมายถึงการกระตุ้นเสริม

ถ้าเครื่องหมายเป็นลบหมายถึงการกระตุ้นแบบหักล้าง
U j = ค่าผลลัพธ์ของปัจจัยนําเข้า คูณกับค่าถ่วงน้ําหนักใน node ที่ i ใน layer ที่ J
Fth = ฟังก์ชันกระตุ้นปกติจะใช้ ฟังก์ชันของซิกมอยด์หรือแสดงในรูปสมการได้ดังสมการ(3) เนื่องจากมี
คุณลักษณะเป็นโมโนโทมิค(monotomic)และสะดวกในการคํานวณ
t j = ค่าเทรชโฮลด์(threshold)หรือค่าอคติ(bias)ที่ j
ในแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม node จะเป็นเสมือนเซลล์ประสาท โดยแต่ละ node จะแทนกลุ่มของปัจจัย
นําเข้า 1 ชุดและปัจจัยนําเข้าแต่ละตัวจะถูกถ่วงน้ําหนัก ซึ่งค่าถ่วงน้ําหนักจะรวมเอาค่าอคติเข้าไว้แล้ว เมื่อผลรวมของผลลัพธ์
ที่ประมวลผลได้สูงกว่าค่าอคติ node ก็จะสร้างกระบวนการสนองตอบออกมาเป็นผลลัพธ์ ซึ่งในขั้นแรกจะเป็นปัจจัยนําเข้า
ของ node ใน hidden layer ถัดไป ทําให้โครงข่ายประสาทเทียมสามารถจําลองการเชื่อมโยงได้หลาย node การที่ผลการ
ตอบสนองผ่านฟั่งก์ชันกระตุ้นของเซลล์แล้วเซลล์สนองตอบสัญญาณจะได้ผลลัพธ์จริงออกมา ฟั่งก์ชันกระตุ้นที่นิยมใช้ใน
โครงข่ายประสาทเทียมคือฟั่งก์ชันกระตุ้นแบบซิกมอยด์(สมการที่ 3)
f ( z) =

1
(1 + e − Z )

………………(3)

โครงข่ายประสาทเทียมจะนําผล error term ไปปรับค่าถ่วงน้ําหนักและนําค่าทีไ่ ด้เป็นค่าข้อมูลนําเข้าใน
node ผ่านฟั่งก์ชันกระตุ้นโดยจะกระทําซ้ําๆและต่อเนื่องจนกระทั้งค่า error term ในแต่ละกลุม่ ของข้อมูลนําเข้าและผลลัพธ์
ลดลงหรือไม่มีและจะได้ค่าผลลัพธ์ใหม่ กระบวนการนี้เรียกว่าการแพร่ย้อนกลับและได้ถูกนําไปใช้ในแต่ละset ของข้อมูล
นําเข้าและดําเนินต่อจนเป็นset ของผลลัพธ์ การแพร่ย้อนกลับจะเริม่ ณ output layer ดังสมการ 4 และ 5

wij = wij' + LR + e j * X i

………….(4)

โดย

wij = ค่าถ่วง น้ําหนักใน node ที่ j ของข้อมูลนําเข้า ที่ i ใน output layer ที่ถูกปรับ (สมการ4)
wij' =ค่าถ่วงน้ําหนักในครั้งก่อนหน้าของ

wij
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LR = อัตราการเรียนรู้

e j = ค่า error term ของ node ที่ j ถูกกําหนดตามสมการ 4
X i = ค่าของข้อมูลนําเข้าที่ i

e j = Y j * (1 − Y j ) * ( d j − Y j )

………….(5)

โดย
Y j = ผลลัพธ์ ที่ j
dj = ความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์จากการคํานวณกับค่าผลลัพธ์ จริง
เมื่อค่า error term ถูกคํานวณและถูกรวมเป็นค่าถ่วงน้ําหนักเพื่อปรับค่าเป็นผลลัพธ์ใน output layer
และค่าของผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าข้อมูลนําเข้าใน layer ถัดไปแล้วกระบวนการก็จะเริ่มใหม่ตามสมการที่ 4 แต่ค่า error term
จะน้อยลงดังนั้นสมการที่ 5 เขียนใหม่ได้ดังนี้
e j = Y j * (1 − Y j ) * ∑ ( ek * wtjk )

……….(6)

ในบางกรณีกระบวนการปรับค่าถ่วงน้ําหนักย้อนกลับสามารถอธิบายได้โดยสมการ 7 (Shih, Y.,1999. p23)

wij = wij' + (1 − M ) * LR * e j * X i + M * ( wij' − wij'' )

…..(7)

wij = ค่าถ่วงน้ําหนักใน node ที่ j ของ input ที่ i

wij' = ค่าถ่วงน้ําหนักก่อนหน้า wij

wij'' = ค่าถ่วงน้ําหนักก่อนหน้า wij'
M = momentum factor ( ถ้า M=0 สมการเป็นสมการที่ 3)
LR = อัตราการเรียนรู้ (learning rate )

e j = error term ใน node ที่ j
X i = ค่า input ที่ i (i=1,2,…n)

Y j = ค่า output ที่ j

จากวิธีการดังกล่าวและผลการศึกษาต่างๆได้นํามาสร้างแบบจําลองราคาทองคําแท่งและราคาทองคํารูปพรรณ ดังนี้
1.แบบจําลองราคาทองคําแท่ง(GB) กําหนดให้ราคาทองคําแท่ง(GB)เป็นผลลัพธ์ ราคาทองคําตลาดโลก(GS)
ราคาโลหะเงิน(SP) ราคาน้ํามันดิบตลาดโลก(OILP) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย(SET) อัตราแลกเปลีย่ นบาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา(THUS) อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารข้ามคืน(INBR),ราคาทองคํารูปแท่งย้อนหลัง 1วัน(GB-1),ราคาทองคําแท่ง
ย้อนหลัง 2วัน(GB-2),ราคาทองคําแท่งย้อนหลัง 3วัน(GB-3)และราคาทองคําแท่งย้อนหลัง 4วัน(GB-4) เป็นปัจจัยนําเข้า(
input) ซึ่งแสดงในรูปสมการได้ดงั นี้(สมการที่ 8-9)
U j = (GS * wij )+( SP * wij )+(OILP * wij )+( SET * wij )+(THUS * wij )

+ ( INBR * wij )+((GB − 1) * wij ) + ((GB − 2) * wij ) + ((GB − 3)* wij )
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……………(8)
……………(9)

+((GB − 4) * wij )
GB j = Fth (U j + t j )

2.แบบจําลองราคาทองคํารูปพรรณ(GM) กําหนดให้ราคาทองคํารูปพรรณ(GM)เป็นผลลัพธ์ ราคาทองคําตลาดโลก
(GS) ราคาโลหะเงิน(SP) ราคาน้ํามันดิบตลาดโลก(OILP) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย(SET) อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา(THUS) อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารข้ามคืน(INBR) ราคาทองคํารูปพรรณย้อนหลัง 1วัน(GM-1),ราคาทองคํา
รูปพรรณย้อนหลัง 2วัน(GM-2),ราคาทองคํารูปพรรณย้อนหลัง 3วัน(GM-3)และราคาทองคํารูปพรรณย้อนหลัง 4วัน(GM4)เป็นปัจจัยนําเข้า ซึ่งแสดงในรูปสมการได้ดังนี้(สมการที่ 10-11)
U j = (GS * wij )+( SP * wij )+(OILP * wij )+( SET * wij )+(THUS * wij )

+ ( INBR * wij )+((GM − 1)* wij ) + ((GM − 2)* wij ) + ((GM − 3) * wij )

…………(10)
………….(11)
GM j = Fth (U j + t j )
โดยทั้งสองแบบจําลองกําหนดอัตราการเรียนรู้(Learning rate) และโมเมนตัมเท่ากับ 50 ค่า vertify rate เท่ากับ 5
ช่วงการเรียนรู้คือ 10 มกราคม 2555 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2559 ช่วงทดสอบการพยากรณ์คือ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 4
พฤษภาคม 2559 และกําหนดรูปแบบโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ในการพยากรณ์ คือ 10:10:1 การคํานวณใช้
โปรแกรม NeuNet Pro 2.2
+((GM − 4) * wij )

ผลการวิจัย
ผลการพยากรณ์ราคาทองคําแท่ง
รูปแบบโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ในการพยากรณ์ คือ 10:10:1 ค่า RMSE(Root Mean
Square Error) เท่ากับ 42.67 ค่า MAE(Mean Absolute Error)เท่ากับ 33.86 ค่า MAPE ( Mean Absolute
Percentage Error) เท่ากับ 0.0164 ค่า unexplained variance เท่ากับ 0.02 (ค่า RMSE, ค่า MAE, ค่า MAPE และค่า
unexplained variance มีค่าน้อย ค่าพยากรณ์จะมีคา่ ใก้ลเคียงค่าจริงมากขึ้น) ค่า correlation ของราคาทองคําแท่งกับ
ปัจจัยนําเข้าเท่ากับ 0.99 และผลการพยากรณ์ราคาทองคําแท่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับราคาทองคําแท่งจริงแสดง
ในภาพที่ 2
ราคาทองคําแท่ง
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ภาพที่2 เปรียบราคาทองคําแท่งกับราคาทองคําแท่งที่พยากรณ์
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ผลการพยากรณ์ราคาทองคํารูปพรรณ
รูปแบบโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ในการพยากรณ์ คือ 10:10:1 ค่า RMSE เท่ากับ 96.32 ค่า MAE
เท่ากับ =85.24 ค่า MAPE เท่ากับ 0.004 ค่า unexplained variance เท่ากับ 0.12 ค่า correlation ของราคาทองคํา
รูปพรรณกับปัจจัยนําเข้าเท่ากับ 0.94 และผลการพยากรณ์ราคาทองคํารูปพรรณมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นและสอดคล้องกับราคา
ทองคํารูปพรรณจริงแสดงในภาพที่3
ราคาทองคํารูปพรรณ
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ภาพที่ 3 เปรียบราคาทองคํารูปพรรณกับราคาทองคํารูปพรรณที่พยากรณ์
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
แบบจําลองราคาทองคําแท่ง มีราคาทองคําตลาดโลก(GS) ราคาโลหะเงิน(SP) ราคาน้ํามันดิบตลาดโลก(OILP) ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ไทย(SET) อัตราแลกเปลีย่ นบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา(THUS)และอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารข้ามคืน
(INBR) ราคาทองคําแท่งย้อนหลัง 1วัน(GB-1),ราคาทองคําแท่งย้อนหลัง 2วัน(GB-2),ราคาทองคําแท่งย้อนหลัง 3วัน(GB3)และราคาทองคําแท่งย้อนหลัง 4วัน(GB-4)เป็นปัจจัยนําเข้าและใช้รูปแบบโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ในการ
พยากรณ์ คือ 10:10:1 และแบบจําลองราคาทองคํารูปพรรณ มีราคาทองคําตลาดโลก(GS) ราคาโลหะเงิน(SP) ราคา
น้ํามันดิบตลาดโลก(OILP) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย(SET) อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา(THUS)และอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างธนาคารข้ามคืน(INBR) ราคาทองคํารูปพรรณย้อนหลัง 1วัน(GM-1),ราคาทองคํารูปพรรณย้อนหลัง 2วัน(GM2),ราคาทองคํารูปพรรณย้อนหลัง 3วัน(GM-3)และราคาทองคํารูปพรรณย้อนหลัง 4วัน(GM-4)เป็นปัจจัยนําเข้าและใช้รูปแบบ
โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ในการพยากรณ์ คือ 10:10:1 มีความสามารถพยากรณ์ราคาได้ดีทั้งราคาทองคําแท่ง
และราคาทองคํารูปพรรณ
อภิปายผล
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแบบจําลองราคาทองคําแท่งและราคาทองคํารูปพรรณที่ใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียมมี
ความแม่นยําในการพยากรณ์ราคาและพบว่าการพยากรณ์ราคาทองคําแท่งแม่นยํากว่าการพยากรณ์ราคาทองคํารูปพรรณ
(แบบจําลองที่มีค่า RMRE , MAE และ MAPE ต่ํากว่าจะพยากรณ์ได้แม่นยํากว่า) นอกจากนี้พบว่าราคาทองคํามีแนวโน้ม
สูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
1 ในการศึกษาโดยใช้วิธีประสาทเทียมต้องใช้จํานวนข้อมูลสําหรับการเรียนรู้จําวนมากเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนํา
ใช้ในการพยากรณ์ได้อย่างแม่นยํา
2. การเลือกใช้โปรแกรมในการคํานวณควรเลือกโปรแกรมทีส่ ามารถแนะนําถึงจํานวน node ที่เหมาะสมใน hidden
layer จะช่วยลดเวลาในการคํานวณลง
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การออกแบบระบบสอบยอนกลับในโซอุปทานผักเชียงดาเพื่อการพาณิชย
นงคราญ มหาวัง, จงกลบดินทร แสงอาสภวิริยะ, ชัยยศ สัมฤทธสกุล, มาณวิน สงเคราะหĝ
คณบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ
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บทคัดยอ
ผักเชี ยงดา (GymmemainodorumDecbe.)มี สารสกั ดพวก triterpene glycoside ซึ่ ง ใหฤ ทธิ์ Antidiabetic
(Atsujiและคณะ, 1993) การศึกษาตอมาพบวาสารดังกลาวทําใหลดลงของ glucose absorption ในรางกาย (Shimizu และ
คณะ, 1997)อัตราแนวโนมการสงออกผลิตภัณฑผักเชียงดาเพิ่มสูงขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2554 จนถึงป พ.ศ.2558 (วิสาหกิจชุมชน
สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย, 2558)วัตถุประสงคการวิจัยคือระบบการจัดการโซอุปทานการผลิตผักเชียงดาเพื่อการพาณิชยและ
ศึ กษาการออกแบบระบบตรวจสอบย อนกลั บ ผลิ ต ภั ณฑ จากผั กเชี ย งดาของวิ ส าหกิ จชุ ม ชนสั นมหาพนสมุ นไพรอิ นทรี ย
วิธีดําเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณเกษตรกร ผู ประกอบการโรงงานแปรรูปและบริษัทจั ดจําหน ายในเขตจัง หวัดเชี ยงใหม
ผลการวิ จัย พบว าสมาขิ กในโซ อุปทานของผักเชีย งดา คื อ เกษตรกร โรงงานแปรรูป และบริ ษัท จัดจํ าหน ายจากการสํารวจ
เกษตรกรจํานวน 77 รายพบวาเปนเกษตรกรเปนลูกไรของบริษัทและดําเนินการเพาะปลูกแบบอินทรียการวิเคราะหโซอุปทาน
ของผักเชียงดาตามวิธีการ Supply-Chain Operations Reference-model (SCOR) ซึ่งประกอบดวย การวางแผน (Plan)
การจัดหา (Source) การผลิต (Make) การสงมอบ (Delivery) และการสงคืนสินคากลับ (Return) เพื่อทราบถึงสถานกรณ
ปจจุบันของโลจิสติกสขาเขาของผักเชียงดาและเพื่อวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักของการจัดการโซ
อุ ป ทาน แนวคิ ด และทฤษฎี มี ด วยกั น 2 ส วน ประกอบด ว ย โซ อุ ป ทาน (Supply Chain) และระบบสอบย อนกลั บ
(Traceability System) สวนที่ 1 โซอุปทาน การวัดสมรรถนะโซอุปทานโดยใช SCOR Model แบบจําลองการดําเนินงานโซ
อุปทาน (Supply Chain Operation Reference Model : SCOR Model) โดยการประเมินวัดผลงานหรือ Performance
จํ า นวน 5 ด า น คื อ การวางแผน (Plan) คู ค า (Supplier) การผลิ ต (Production) การจั ด ส ง (Delivery) และลู ก ค า
(Customer)
คําสําคัญ: ผักเชียงดา, โซอุปทาน, ระบบสอบยอนกลับ
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Abstract
Gymnema (GymmemainodorumDecbe.) have extract triterpene glycoside, Antidiabetic effect
(Atsujiand group, 1993) studding found lower glucose absorption in body(Shimizu and group, 1997). Rate
trend of export gymnema products growing year 2011to2015 (sanmahaphon organic and products
community enterprise, 2015)The objective of research are supply chain of processing gymnema for
commercial and Study designing of traceability in gymnema of sanmahaphon organic and products
community enterprise the use of radio frequency interview farmer operator processing and distributor in
Chiangmai province. The analyze of gymnema 77 member farmerin supply chain. Farmer have process
organic farm analyze supply chain of gymnema by method Supply-Chain Operations Reference-model
(SCOR) ซึ่งประกอบดวย Plan, Source, Make, Delivery and Return fork now status are logistic of gymnema for
community enterprise plan development supply chain to be effective.
Keywords: Gymnema, Supply Chain, Traceability System
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ผักเชี ยงดา (GymmemainodorumDecbe.) มีส ารสกั ดพวก triterpene glycoside ซึ่ งใหฤ ทธิ์ Antidiabetic
(Atsujiและคณะ, 1993) การศึกษาตอมาพบวาสารดั งกลาวทํ าให เ กิด การลดลงของ glucose absorption ในร างกาย
(Shimizu และคณะ, 1997)อัตราแนวโนมการสงออกผลิตภัณฑผักเชียงดาเพิ่มสูงขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2554 จนถึงป พ.ศ.2558
(วิ ส าหกิ จชุ ม ชนสั นมหาพนสมุ นไพรอินทรีย , 2558)ปจจุ บันผู ผ ลิต ผั กเชี ยงดายั ง ขาดการเชื่ อมโยงข อมูล ในการตรวจสอบ
ยอนกลับคุณภาพผลิตภัณฑผักเชียงดาในสวนผูผลิตผักเชียงดาไปยังลูกคารวมถึงผูบริโภควัตถุประสงคการวิจัยคือระบบการ
จัดการโซอุปทานการผลิตผักเชียงดาเพื่อการพาณิชยและศึกษาการออกแบบระบบตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑจากผักเชียง
ดาของวิสาหกิ จชุม ชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย โดยศึกษาประเด็ น แนวคิดและทฤษฎี 2 ส วน ประกอบด วย โซ อุป ทาน
(Supply Chain) และระบบสอบยอนกลับ (Traceability System) สวนที่ 1 โซอุปทาน การวัดสมรรถนะโซอุปทานโดยใช
SCOR Model แบบจําลองการดําเนินงานโซอุปทาน (Supply Chain Operation Reference Model : SCOR Model) โดย
การประเมินวัดผลงานหรือ Performance จํานวน 5 ดาน คือ การวางแผน (Plan) คูคา (Supplier) การผลิต (Production)
การจัดสง (Delivery) และลูกคา (Customer) วิธีดําเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณเกษตรกร ผูประกอบการโรงงานแปรรูป
และบริษัทจัดจําหนายในเขตจังหวัดเชียงใหม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการโซอุปทานการผลิตผักเชียงดาเพื่อพาณิชย
2. เพื่อศึกษาการออกแบบระบบตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑจากผักเชียงดาของวิสาหกิจชุมชนสันมหาพน
สมุนไพรอินทรีย
ระเบียบวิธีวิจัย
การออกแบบระบบสอบยอนกลับในโซอุปทานผักเชียงดาเพื่อการพาณิชย ทําการศึกษาขอมูลจากวิสาหกิจชุมชนสัน
มหาพนสมุ นไพรอินทรี ย อําเภอแมแ ตง จั งหวัด เชี ยงใหม ดําเนิ นการสัม ภาษณ ผูที่ มีส วนเกี่ ยวของตลอดห วงโซ อุป ทานซึ่ ง
ประกอบดวย เกษตรกรผูปลูกผักเชียงดา ผูประกอบการโรงงานแปรรูป ผูจัดจําหนายผลิตภัณฑโดยมีขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัย แบงไดเปน 2 สวนคือ
1. การรวบรวมข อ มู ล ใช แ บบสั ม ภาษณ ที่ ผู วิ จัย สร างขึ้ นเพื่ อเก็ บ ข อมู ล ปฐมภู มิ ส วนข อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ นั้ นรวบรวม
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยการออกแบบระบบสอบยอนกลับในโซอุปทานผักเชียงดาเพื่อการพาณิชยทฤษฎีแบบจําลอง
การดําเนินงานโซอุปทาน (Supply Chain Operation Reference Model : SCOR Model) และระบบสอบยอนกลับ
(Traceability System)
2. การวิ เ คราะห ข อมู ล เชิ ง คุ ณภาพโดยใช แ บบจํ าลองการดําเนิ นงานโซ อุป ทาน (Supply Chain Operation
Reference Model : SCOR Model) โดยการประเมินวัดผลงานหรือ Performance จํานวน 5 ดาน คือ การวางแผน (Plan)
คูค า (Supplier) การผลิ ต (Production) การจั ด ส ง (Delivery) และลู กค า (Customer)ของผั กเชี ย งดา และระบบสอบ
ยอนกลับวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาการจัดการโซอุปทานนํามาออกแบบระบบสอบยอนกลับผลิตภัณฑผักเชียงดา
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวาระบบโซอุปทานประกอบดวย ผูจัดจายวัตถุดิบ/สวนประกอบกอบคือเกษตรกร ผูผลิต ผูคาสง/ผู
กระจายสินคาคือโรงงานแปรรูป และผูคาปลีก คือบริษัทจัดจําหนายถึงมือผูบริโภค และระบบตรวจสอบยอนกลับพบวา
กระบวนการผลิตผักเชียงดามี 2 ผลิตภัณฑ คือ ชาและแคปซูล ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียสากลคือ มาตรฐาน
เกษตรอินทรียประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานเกษตรอินทรียสหภาพยุโรป
โซอุปทานของผลิตภัณฑผักเชียงดาอินทรียแสดงไดดังรูปที่ 4.1 โซอุปทานของผลิตภัณฑผักเชียงดาเริ่มตนจากสวน
ตนน้ํา คือ เกษตรกรผูผลิตจํานวน 77 ราย ในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งพืน้ ที่เพาะปลูกเฉลี่ย 3.21 ไรตอครัวเรือน มีผลผลิตผักเชียง
ดาสดเฉลี่ย 800 กิโลกรัม/ไร เกษตรกรที่มีปริมาณผลผลิตนอยจะขายผลผลิตใหกับผูประกอบการซึ่งจะนําผักเชียงดาอินทรีย
สดไปแปรรูปเปนชาผักเชียงดาอินทรียและแคปซูลผักเชียงดาอินทรีย สําหรับเกษตรกรที่มีผลผลิตมากจะมีโรงงานแปรรูปเปน
ของตนเอง การขนสงผักเชียงดาอินทรียจากไรของเกษตรกรไปยังโรงงานแปรรูปจะใชรถบรรทุกกระบะสี่ลอ
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เกษตรกร
เกษตรกร

โรงงานแปรรู ป

ร้านค้ าขายปลีก

ตลาดในประเทศ

บริ ษ ั ทจัดจํ าหน่าย

ตลาดต่างประเทศ

เกษตรกร
วัตถุดิบ
Raw Material

ผู ้ ส่งออก
การสงออก
Export

การผลิต
Production

ลูกคา
Customer

ภาพที่ 1ภาพโซอุปทานของผลิตภัณฑผักเชียงดาอินทรีย
กลุมตนน้ํา คือ เกษตรกรผูเพาะปลูก ทําหนาที่เพาะปลูกผักเชียงดา ซึ่งสามารถจําหนายใหกับโรงงาน ไดโดยตรงไม
ผานพอคาคนกลาง
กลุมกลางน้ํา คือ โรงงานแปรรูปผักเชียงดาสดเปนชาผักเชียงดาและแคปซูลผักเชียงดา รับซื้อจากกลุมเกษตรกรผู
เพาะปลูก
กลุมปลายน้ํา คือ ผูจําหนายทําหนาที่รับซื้อผลิตภัณฑจากโรงงานแปรรูปโดยมีการจําหนายในแบรนดของผูจําหนาย
เองและแบรนดของโรงงานแปรรูป
การสอบยอนกลับ ตามมาตรฐานดานอาหารปลอดภัยของสหภาพยุโรป สามารถแบงขอมูลออกเปน 2 กลุม คือ
1) ขอมูลที่ตองมี (Requirement Data) เพื่อใชในการเชื่อมโยงกลับไปยังแหลงที่มาขอวัตถุดิบสินคานั้น เปนขอมูลที่
จําเปนที่ตองพึงมีสําหรับความปลอดภัยของสินคาเกษตรที่ใชเปนอาหาร โดยขอกําหนดตองมีขอมูล 3 หัวขอ ไดแก
1.1 ชื่อและที่อยูของซัพพลายเออร รวมถึงรายละเอียดในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว
1.2 ชื่อและที่อยูของลูกคา รวมถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑซึ่งสงไปยังลูกคา
1.3 วันที่ ของการสงสินคาและการทําธุรกรรม
2) ขอมูลเพิ่มเติมที่ควรจะตองมี (Highly Recommended Additional Data)เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับคุณภาพของ
วัตถุดิบหรือสินคานั้น ประกอบดวย ดังนี้
2. 1จํานวนและปริมาณที่ผลิต
2.2 Lot Number
2.3 รายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ การบรรจุ หรือความจุของผลิตภัณฑ ชนิดของผลิตภัณฑ
กระบวนการผลิต
2.4 แบบบันทึกการผลิตผักเชียงดาตามมาตรฐานเกษตรอินทรียประเทศสหรัฐอเมริกา (National Organic
Program :NOP-USDA) มาตรฐานเกษตรอินทรียประเทศสหรัฐอเมริกา และ มาตรฐานเกษตรอินทรียสหภาพยุโรป
(European Organic Farming : EU)
2.5 แบบบันทึกการแปรรูปที่ไดตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหาร อย. และการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร
(Good Manufacturing Practice : GMP)
2.6 ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (National Organic Program :NOPUSDA) มาตรฐานเกษตรอินทรียประเทศสหรัฐอเมริกา และ มาตรฐานเกษตรอินทรียสหภาพยุโรป (European Organic
Farming : EU)
2.8 ใบรับรองสถานที่แปรรูปที่ไดตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหาร อย. และการปฏิบัติที่ดีในการผลิต
อาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP)
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ของโรงงานแปรรูป

2.8 ขอมูลอื่นๆ เชน แหลงที่ตั้งของแปลงผักเชียงดา รายละเอียดของเกษตรกรผูปลูกผักเชียงดา แหลงที่ตั้ง

สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบวาระบบโซอุปทานประกอบดวย ผูจัดจายวัตถุดิบ/สวนประกอบกอบคือเกษตรกร ผูผลิต ผูคาสง/ผู
กระจายสินคาคือโรงงานแปรรูป และผูคาปลีก คือบริษัทจัดจําหนายถึงมือผูบริโภค และระบบตรวจสอบยอนกลับพบวา
กระบวนการผลิตผักเชียงดามี 2 ผลิตภัณฑ คือ ชาและแคปซูล ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียสากลคือ มาตรฐาน
เกษตรอินทรียประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานเกษตรอินทรียสหภาพยุโรป การวิเคราะหแบบจําลองอางอิงการดําเนินงาน
โซอุปทาน (SCOR model) ของงานวิจัยนี้ ทําใหทรายถึงขั้นตอนกระบวนการทํางาน การอธิบายลักษณะของกระบวนการ
ดําเนินงาน การจัดการ องคประกอบ ปจจัยตางๆของโซอุปทานซึ่งงานวิจันี้ไดทําการวิเคราะหจาก SCOR level 1 ถึง SCOR
level 3 พิจารณากระบวนการที่ผูประกอบการผลิตชาและแคปซูลผักเชียงดา
ขอเสนอแนะ
ควรมีการวางแผนขอมูลเพื่อใชสําหรับระบบสอบยอนกลับตอไปหากมีการนําขอมูลไปใชจริงควรมีการทบทวนขอมูล
เพื่อเกิดความแมนยําในการปฏิบัติจริง
เอกสารอางอิง
อนุวัฒน ใจดี และพุธษดี ศิริแสงตระกูลล. 2557.ระบบติดตามและตรวจสอบยอนกลับกอนเชื้อเห็ด. วิทยานิพนธปริญญาโท.
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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การบูรณาการระบบโลจิสติกสดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและ RFID. รายงานวิจัย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย
รพร ซื่อจริง. 2555. ระบบการตรวจสอบยอนกลับในการสงออกผักสดโดยเทคโนโลยี QR Code. วิทยานิพนธปริญญาโท.
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ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยขอนแกน
พงศกร สีมารักษ. 2552. การศึกษาโครงสรางการจัดเก็บขอมูลเพื่อการตรวจสอบยอนกลับของ สินคาประเภทผัก
สดเพื่อการสงออก. โครงงานการคนควาอิสระ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มาดีนา นอยทับทิมและกนกวรรณ สุขขจรวงษ. 2556. การประยุกตใชระบบการตรวจสอบยอนกลับ. วิทยานิพนธ
ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
นลินี. 2553. ขอมูลผักเชียงดา. [ระบบออนไลน]. แหลงที่มาhttp://www.chiangdatea.com/info/what-ischiangda-thai/ (4 พฤศจิกายน 2558)
บริษัท สยาม โกลบอล ลูบริแคนท จํากัด. 2550. ระบบสืบคนยอนกลับ (Traceability). [ระบบ ออนไลน]
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(4 พฤศจิกายน 2558)
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ปจจัยทางการตลาดที่มอี ิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มตราเนสทเล เพียวไลฟ
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วรรณภา กามินทร, ปรเมศร อัศวเรืองพิภพ และโอปอล สุวรรณเมฆ
คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
Email:wannapa.kam@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด และวิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อน้ําดื่มตราเนสทเลเพียวไลฟ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามกับผูบริโภคที่ซื้อน้ําดื่ม
บรรจุขวดจํานวน 400 คน วิ เคราะหผลจากรอยละ คาเฉลี่ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ การถดถอยโลจิส ติค แบบ
Binary Logistic Regressionผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอายุระหวาง 26-35ป มีการศึกษาในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พพนั กงานบริ ษัทเอกชน และมีร ายได ม ากกว า 25,000 บาทต อเดื อน โดยพบว า(1)ผู บ ริโ ภคมี
ความคุนเคยกับน้ําดื่มบรรจุขวดตราเนสทเล เพียวไลฟ และเลือกซื้อน้ําดื่มตราเนสทเล เพียวไลฟเปนอันดับแรกโดยสวนใหญ
ซื้อจากรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน(2) ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก โดยดานราคา
และด านสถานที่ เ ป นด านที่ ผู บ ริ โ ภคให ค วามสํ าคัญ มากที่ สุ ด ด านผลิ ต ภั ณฑ และด านการส ง เสริม การตลาดผู บ ริ โ ภคให
ความสําคัญในระดับมาก และ (3) ปจจัยทางการตลาดทีม่ ีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มตราเนสทเลเพียวไลฟ ของผูบริโภค
คือ ด านผลิต ภัณฑ และดานการส ง เสริม การตลาด โดยที่ ผู บริ โภคจะตัด สินใจซื้ อจากคุ ณภาพและความน าเชื่อถื อของตั ว
ผลิตภัณฑ ในทางกลับกันผูบริโภคกลับไมเชื่อมั่นดานการสงเสริมการตลาดจึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ และ
สรางความนาเชื่อถือใหกับตัวผลิตภัณฑ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มตราเนสทเลเพียวไลฟตอไป
คําสําคัญ: ปจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด, เนสทเลเพียวไลฟ
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Marketing Factors Influencing Purchase Decision of
Nestle Pure Life Drinking Water in Bangkok
Wannapa Kamin, Poramate Asawaruangpipop,
and Opal Suwunnamek
Faculty of Administration and Management, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Email:wannapa.kam@gmail.com

Abstract
The research aimed to study the buyer behavior of drinking water bottle and to analyze
marketing factors influencing purchase decision of Nestlé Pure Life drinking water in Bangkok. The data
collected by questionnaires were from 400 respondents who purchased a drinking water bottle in
Bangkok. The data was shown and analyzed by mean, percentage, S.D. and binary logistic regression. The
result showed that most of the respondents were female, 26 - 35 years of age, bachelor degree, working
in public companies and salary more than 25,000 baht a month. The study found that: (1) Consumers are
familiar with Nestlé Pure Life brand and the first drinking water brand that consumers selected to
purchase was Nestlé Pure Life. Most consumers purchased at Seven-eleven store; (2) consumers paid
attention to overall marketing mix in the high level (the highest level in price and place, for product and
promotion in high level; and(3)marketing factors which influencing purchase decision of Nestle Pure Life
drinking water was product and promotion. They decided to buy quality and creditable products, while
the promotion was of negative impact with purchasing of Nestlé Pure Life. Product development should
be focused to promote more purchase decisions.
Keywords: marketing factors, purchase decision, drinking water, Nestle Pure Life
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บทนํา
“น้ํา” เปนสวนหนึ่งในปจจัยพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะในปจจุบันที่พฤติกรรมผูบริโภค โดยเฉพาะ
ในสังคมเมืองใหญมีความกังวลในเรื่องความสะอาด หันมาใหความสนใจดานสุขอนามัยและสุขภาพกันมากขึ้น แตก็ยังเนนเรื่อง
ความสะดวกสบายเพื่อตอบสนองกับสังคมที่รีบเรง ดวยเหตุนี้เองผูบริโภคจึงหันมาใหความสนใจและซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดเพื่อ
การบริโภคกันมากขึ้น โดยน้ําดื่มและน้ําแรบรรจุขวดมีมูลคาในตลาดสูงถึง 14,178 ลานบาท หรือคิดเปน 71% ของตลาด
เครื่องดื่ มบรรจุ ขวดที่ไ มมีแอลกอฮอล และยัง มีแนวโนมในการเติบ โตที่สูง อยางต อเนื่อ งโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย ในชวงป
พ.ศ.2553-2556 ถึงรอยละ 33.25 (Euromonitor International, 2014 อางใน Thailand Food Marketing Report,
NFI, พฤษภาคม 2557) โดยน้ําดื่มตราเนสทเลเพียวไลฟเปนหนึ่งในตราสินคาของกลุมน้ําดื่มบรรจุขวดที่ไมมีแอลกอฮอล ซึ่งถือ
ครองส ว นแบ ง ทางการตลาดเป น อั น ดั บ สามของประเทศ รองจากน้ํ า ดื่ ม ตราสิ ง ห แ ละน้ํ า ดื่ ม ตราคริ ส ตั ล (เว็ บ ไซต
http://www.positioningmag.com.content, 2558)
กราฟเปรียบเทียบสวนแบงการตลาดของน้ําดื่มบรรจุขวด
ป พ.ศ. 2549-2558
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เนสทเล เพียวไลฟ
สิงห
คริสตัล
ภาพที่ 1 แสดงกราฟเปรียบเทียบสวนแบงการตลาดน้ําดื่มบรรจุขวดระหวางป พ.ศ.2549-2558 (ที่มา: รวบรวมโดยผูวิจัยจาก
positioning magazine (http://www.positioningmag.com))
โดยบริษัท เนสทเล(ไทย) จํากัด มีนโยบายที่จะผลักดันธุรกิจน้ําดื่ม และมุงหวังใหมีสวนแบงทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นในป 2560
ตลอดจนสามารถขึ้นเปนผูครองสวนแบงทางการตลาดน้ําดื่มและน้ําแรบรรจุขวดอันดับหนึ่ง (เว็บไซต
https://www.nestle.co.th, 2558)
การศึกษาในครั้งนีเ้ พื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดและปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อน้ําดื่มตราเนสทเลเพียวไลฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําขอมูลมาพิจารณาในการวางแผนกลยุท ธ รวมถึง
แผนการตลาดของบริษัทเนสทเล (ไทย) จํากัด ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มตราเนทเล เพียวไลฟ ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา
การซื้อ การใช การประเมินผล การใช สอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา และยั ง
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กลาวอีกวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การตัดสินใจและการกระทําของคนที่เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคา (ปรียาพร
รักกิจศิริ ,2546อ างใน ปย ะฉั ตร เดี่ ยววณิช ย,2550) ดั งนั้ น พฤติ กรรมการบริ โภค คื อ กระบวนการกระทํ าของผู บริ โภคที่
เกี่ยวของกับการเลือกและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการใหกับตัวผูบริโภคเอง ซึ่งผูบริโภคแตละคนจะมี
ลักษณะความตองการที่แตกตางกันไปทั้งกอนและหลังการกระทํา
Schiffiman and Kanuk (2007, อางใน ชูชัย สมิทธิไกร,2554) ไดเสนอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อของผูบริโภค
ตามแบบจําลองพฤติ กรรมผูบ ริโ ภค โดยSchiffiman and Kanukไดเ สนอว า การบริโ ภคประกอบดวยขั้ นตอนที่มี ความ
เกี่ยวของสัมพันธกันรวม 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นปจจัยนําเข า(Input) คือ ปจจัยภายนอกที่ มีอิทธิพลตอผูบริ โภค (External
Influences) ประกอบไปดวย ปจจัยสวนบุคคล(อายุ อาชีพ และรูปแบบการใชชีวิต) ปจจัยทางการตลาด(4P: ผลิตภัณฑ ราคา
ชองทางการจําหน าย และการสง เสริมการตลาด) และป จจัย สภาพแวดล อมทางสัง คมและวั ฒนธรรม (2)ขั้นกระบวนการ
(Process) คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อของบริโภค โดยจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายในของผูบริโภค ประกอบดวย ปจจัย
ทางจิตวิทยา(แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อและทัศนคติ) และ (3)ขั้นผลลัพธ(Output) คือ การที่ผูบริโภคไดตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาหรือบริการและไดทดลองใช โดยผูบริโภคจะมีการประเมินความพึงพอใจตอสินคาและบริการ ซึ่งจะสงผลทําให
เกิดประสบการณและความทรงจําอันจะนํามาซึ่งการตัดสินใจซื้อในครั้งตอไป
ดังนั้นอาจกลาวไดวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคตามแนวคิดของ Schiffiman and Kanukใน
ขั้นปจจัยนําเขา(Input) คือ ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษาสนใจศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ซึ่งปจจัย
ทางการตลาด เปนกิจกรรมของธุ รกิ จที่ กําหนดขึ้นเพื่อที่จะวางแผนราคา สง เสริ มการตลาด การจัด จํ าหนาย และคุณค า
ผลิตภัณฑไปยังตลาดเปาหมาย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดว ย 4
ปจจัย คือ (1)ผลิตภัณฑ(Product) ประกอบดวย ตัวผลิตภัณฑ ตราสินคา การบรรจุหีบหอ และความเชื่อถือในตราสินคาตอง
มีอรรถประโยชน (Utility) และมี คุณค า (Value)ในสายตาลู กคา (2)ราคา(Price) เปนสิ่ ง ที่กําหนดมู ล ค าในการแลกเปลี่ ย น
ผลิตภัณฑ โดยเกี่ยวของกับวิธีการกําหนดราคา (3)ชองทางการจัดจําหนาย(Place or Distribution Channel) คือวิธีการหรือ
กิจกรรมที่มีความเหมาะสมในการนําผลิตภัณฑออกไปสูตลาด และ (4)การสงเสริมการตลาด(Promotion) เปนเครื่องมือการ
สื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอสินคาและบริการ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังตอไปนี้

1.
2.
3.
4.

ปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด

การตัดสินใจซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด
ตราเนสทเลเพียวไลฟของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
กลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษากลุมประชากรเขตกรุงเทพมหานครใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (MultiStage Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุมตัวอยางดังนี้ การสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อเลือกประเภทรานคา
การสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) เพื่อแบงเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครการสุมแบบงาย (Simple Random
Sampling) โดยจับฉลากแบบไมใสคืนเลือกเขตที่เปนตัวแทน การสุมแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) เพื่อกําหนด
จํานวนรานคาที่เปนตัวแทนแตละเขต และการสุมตัวอยางแบบสะดวก(Convenience Sampling) เพื่อเก็บขอมูลกับตัวอยาง
ตามจํานวนโควตาที่ไดกําหนดไวในแตละเขต โดยเนนการเก็บขอมูล ผูที่บริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดอยางหลากหลายทั้งชายและ
หญิง อายุ และอาชีพ เปนตน
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เครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นการวิ จัย เป นแบบสอบถามปลายป ด เลื อกตอบสํ า หรั บ ข อคํ าถามป จจั ย ส วนบุ ค คล และคํ าถาม
ปลายเปด สํ าหรั บพฤติกรรมการเลื อกซื้ อน้ําดื่ มบรรจุ ขวด และข อคําถามสวนประสมทางการตลาดเป นคํ าถามปลายเป ด
เลือกตอบระดับ ความสํ าคั ญโดยใช มาตรวั ดแบบลิ เคิ รท(Likert Scale)ซึ่ งผู วิจัย ได สรางจากการทํ าการศึ กษา วารสาร สื่ อ
สิ่งพิมพและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดเปนขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแบบสอบถาม จากนั้นขอความอนุเคราะห
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความชัดเจนของการใชภาษา แลวจึงนํามาคํานวณหาดัชนีความ
สอดคลองจากนั้นทําการทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 30 ชุด เพื่อหาระดับคาความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่ง
กําหนดเกณฑระดับคาความเชื่อมั่นที่เหมาะสมตามเกณฑการยอมรับสําหรับงานวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) คือ
มากกวาและเทากับ0.7 (Jump, 1978) ซึ่งจากผลการทดสอบพบวาความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถามเทากับ 0.953
การเก็บรวบรวมขอมูลเก็บขอมูลผูบริโภคที่ซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดทุกตราสินคาในเขตกรุงเทพมหานครโดยไมทราบจํานวน
ประชากร ทั้งหมด 400 ชุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูลใชโปรแกรมสําเร็ จรูปทางสถิ ติ วิเคราะห เชิงพรรณา(Descriptive Statistics) ไดแ ก
คาความถี่(Frequency) คาเฉลี่ย(Mean) คารอยละ(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และ
การใชสถิติการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก แบบ Binary Logistic Regression Analysis
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด
การตัดสินใจซื้อน้ําดื่ม
ตราเนสทเล เพียวไลฟ
ซื้อ
ไมซื้อ
รวม

จํานวน(ราย)

รอยละ

194
206
400

48.5
51.5
100.0

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดตราเนสทเล เพียวไลฟ จํานวน 194 ราย
คิดเปนรอยละ 48.5และผูที่ซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดตราเนสทเล เพียวไลฟ มีจํานวน 206 ราย คิดเปนรอยละ 51.5
ตารางที่ 2แสดงปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
-15 – 25 ป
-26 – 35 ป
มากกวา 35 ป
ระดับการศึกษา
-ต่ําวาปริญญาตรี
-ปริญญาตรี
-มากกวาปริญญาตรี

พฤติกรรมการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด
เนสทเล เพียวไลฟ
อื่นๆ
194 (48.5%)
206 (51.5%)
62 (15.5%)
77 (19.3%)
132 (33.0%)
129 (32.2%)
194 (48.5%)
206 (51.5%)
30 (7.5%)
33 (8.3%)
130 (32.5%)
151 (37.7%)
34 (8.5%)
22 (5.5%)
194 (48.5%)
206 (51.5%)
19 (4.7%)
28 (7.0%)
127 (31.8%)
114 (28.5%)
48 (12.0%)
64 (16.0%)
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รวม
400 (100%)
139 (34.8%)
261 (65.2%)
400 (100%)
63 (15.8%)
281 (70.2%)
56 (14.0%)
400 (100%)
47 (11.7%)
241 (60.3%)
112 (28.0%)

ปจจัยสวนบุคคล
อาชีพ
-นักศึกษา/นักเรียน
-พนักงานบริษัทเอกชน
-ขาราชการรัฐวิสาหกิจ
-รับจางทั่วไป และอื่นๆ
รายไดตอเดือน
- นอยกวา 5,000 บาท
-5,000 – 10,000 บาท
-10,001 – 15,000 บาท
-15,001 – 25,000 บาท
- มากกวา 25,000 บาท

พฤติกรรมการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด
เนสทเลเพียวไลฟ
อื่นๆ
194 (48.8%)
205 (51.4%)
17(4.3%)
22 (5.5%)
132 (33.1%)
128 (32.0%)
23 (5.8%)
26 (6.5%)
22 (5.5%)
29 (7.3%)
194 (48.5%)
208 (51.5%)
15 (3.7%)
15 (3.7%)
8 (2.0%)
11 (2.8%)
10 (2.5%)
16 (4.0%)
54 (13.5%)
58 (14.5%)
107 (26.7%)
106 (26.5%)

รวม
399 (100%)
39 (9.8%)
260 (65.1%)
49 (12.3%)
51 (12.8%)
400 (100%)
30 (7.5%)
19 (4.8%)
26 (6.5%)
112 (28.0%)
213 (53.2%)

ผลการศึกษา พบวาผูบริโภคเพศชายและหญิงมีสัดสวนของการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดตราเนสทเลเพียวไลฟที่ใกลเคียง
กันเมื่ อเที ย บกับ การซื้ อน้ํ าดื่ม บรรจุ ข วดตราสิ นค า อื่ น (สิ ง ห ค ริ ส ตั ล และอื่ นๆ)คิ ด เปนสั ด ส วนร อยละ48.5:ร อยละ 51.5ซึ่ ง
ผูบริโภคที่มีการซื้อน้ําดื่มตราเนสทเลเพียวไลฟสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-35 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดมากกวา 25,000 บาท โดยผูที่มีอายุระหวาง 15-25ปและอายุระหวาง2635ป มีการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดตราสินคาอื่นมากกวาน้ําดื่มตราเนสทเล เพียวไลฟเล็กนอย แตผูที่มีอายุมากกวา35ป กลับมีการ
ซื้อน้ํ าดื่ม ตราเนสทเ ล เพี ย วไลฟ ม ากกว าตราสินค า อื่นๆ ซึ่ งกลุ ม ตัวอย างที่ มี การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรี ประกอบอาชี พ
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดมากกวา 25,000 บาทตอเดือนมีการซื้อน้ําดื่มตราเนสทเล เพียวไลฟมากกวาตราสินคา
อื่นๆ
ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด โดยจําแนกตามตราสินคา
ตราสินคา
เนสทเล เพียวไลฟ
คริสตัล
สิงห
อื่นๆ
ไมเจาะจงตราสินคา
รวม

ความตองการซื้อ
เปนตราสินคาแรก(ราย)
191 (47.8%)
82 (20.5%)
81 (20.3%)
33 (8.2%)
13 (3.2%)
400 (100%)

ความคุนเคยกับ
ตราสินคาน้ําดื่ม(ราย)
179 (44.8%)
90 (22.5%)
109 (27.2%)
22 (5.5%)
400 (100%)

ความตองการซื้อน้ําดื่ม
ใน 1 สัปดาห(ราย)
189 (47.3%)
81 (20.2%)
86 (21.5%)
44 (11.0%
400 (100%)

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดตราเนสทเล เพียวไลฟ โดยที่มีความตองการซื้อ
เปนตราสินคาแรก จํานวน 191 ราย คิดเปนรอยละ 47.8รองลงมาเปนตราคริสตัล และสิงหซึ่งผูบริโภคมีความตองการซื้ อ
ใกลเคียงกัน จํานวน 82 และ 81 ราย คิดเปนรอยละ 20.5 และรอยละ 20.3 รายตามลําดับ สวนตราสินคาอื่นๆ (เซเวนซีเล็ค
และมองเฟลอ) ผูบริโภคมีความตองการซื้อ 33 ราย คิดเปนรอยละ 8.2 และไมเจาะจงตราสินคา 13 ราย คิดเปนรอยละ 8.2
โดยผูบริโภคมีความคุนเคยกับตราสินคาน้ําดื่มเนสทเล เพียวไลฟมากที่สุด จํานวน 179 ราย คิดเปนรอยละ 44.8 รองลงมา
เปนตราสิงห คริสตัล และอื่นๆ จํานวน 109, 90 และ 22 ราย คิดเปนรอยละ 27.2, 22.5 และ 5.5 ตามลําดับ และผูบริโภค มี
การซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดตราเนสทเล เพียวไลฟ ในรอบ 1 สัปดาหสูงที่สุด คือจํานวน 189 ราย คิดเปนรอยละ 47.3 รองลงมา
เปนตราสิงห คริสตัล และอื่นๆ จํานวน 86, 81 และ 44 ราย คิดเปนรอยละ 21.5, 20.2 และ 11.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามจํานวนครั้งในการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดใน 1 สัปดาห
จํานวนครั้งที่ซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด
ใน 1 สัปดาห (ขวด)
1 - 15
16 - 30
31 - 45
46 - 60
61 - 75
รวม

จํานวน(ราย)

รอยละ

352
41
4
2
1
400

88.0
10.3
1.0
0.5
0.2
100.0

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดในชวงระหวาง 1 ถึง 15 ขวด ใน 1 สัปดาห มี
จํานวน 352 ราย คิดเปนรอยละ 88.0 รองลงมาเปนในชวงระหวาง 16 ถึง 30 ขวด ใน 1 สัปดาห มีจํานวน 41 ราย คิดเปน
รอยละ 10.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามสถานที่ซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดใน 1 สัปดาห
สถานที่ซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด
รานสะดวกซื้อ 7-11 (Seven eleven)
ตลาดโลตัส (Tesco Lotus express)
รานโชหวย
มินิบิ๊กซี (Mini Big C)
ทอป เดลี่ (Tops minisupermarket)
อื่นๆ (Others)
รวม

จํานวน(ราย)
251
60
53
19
11
6
400

รอยละ
62.8
15.0
13.2
4.8
2.7
1.5
100.0

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดที่เซเวนอีเลฟเวนจํานวน 251 ราย คิดเปนรอย
ละ 62.8 รองลงมาเปนเทสโก โลตัส เอ็กซเพลส, รานโชหวย, มินิบิ๊กซี, ทอป เดลี่ และอื่นๆ (รานอาหาร, แฟมมิลี่มารท และ
รอยแปดชอป) จํานวน 60, 53, 19, 11 และ 6 ราย คิดเปนรอยละ 15.0, 13.2, 4.8, 2.7 และ 1.5 ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหปจจัยทางการตลาดทีม่ ีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดเนสทเลเพียวไลฟดังนี้
1.ผลการวิเคราะหปจจัยทางการตลาด โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญปจจัยทางการตลาดที่
มีความสําคัญตอผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มตราเนสทเลเพียวไลฟ จํานวน194ตัวอยาง
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสําคัญของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มตราเนสทเล เพียวไลฟที่มี
ตอปจจัยทางการตลาด
ปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานสถานที่
ดานการสงเสริมการตลาด
ภาพรวม

Mean
4.01
4.32
4.22
3.53
4.02
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S.D.
.517
.613
.651
.742
.496

ความสําคัญ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

ผลการศึกษาพบวาความสําคัญของปจจัยทางการตลาดโดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.02 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.496
ซึ่งมีความสําคัญมาก
ผลการศึกษาปจจัยทางการตลาดรายดาน และรายขอ พบรายละเอียดดังนี้
1.ดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ย 4.01 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.517 ถือวามีความสําคัญมาก โดยในดานผลิตภัณฑมี
ขอที่มีความสําคัญในระดับมากที่สุดถึง 5 ขอ ซึ่งขอที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ความมั่นใจในความสะอาดและปลอดภัย
(คาเฉลี่ย 4.62 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.527)
2.ดานราคา มีคาเฉลี่ย 4.32 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.613ถือวามีความสําคัญมากที่สุด โดยในดานราคามีขอที่
มีความสําคัญมากที่สุด 2 ขอ คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.694) และ ราคา
เหมาะสมกับปริมาณ (คาเฉลี่ย 4.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.701)
3.ดานสถานที่ มีคาเฉลี่ย 4.22 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.651 ถือวามีความสําคัญมากที่สุด โดยในดานสถานที่มี
ขอที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ สามารถหาซื้อไดงาย (คาเฉลี่ย 4.46 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.653)
4.ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 3.53 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.742ถือวามีความสําคัญมาก โดยในดาน
การสงเสริมการจัดจําหนายไมมีขอที่มีความสําคัญมากที่สุด
2.ปจจัยทางการตลาด ทีม่ ีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มตราเนสทเล เพียวไลฟ
ผลการวิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มตราเนสทเล เพียวไลฟ โดยใชการวิเคราะหความ
ถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) ในที่นี้ตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงกลุมจึงเลือกใชการวิเคราะหความ
ถดถอยโลจิสติคประเภท Binary Logistic Regression เนื่องจากตัวแปรตาม Y ซึ่งในการวิจัยนี้ คือ การตัดสินใจซื้อน้ําดื่มตรา
เนสทเล เพียวไลฟของผูบริโภค เปนตัวแปรเชิงกลุมที่มีคาไดเพียง 2 คา (Dichotomous Variable)โดย
Y = 1 แทนผูบริโภคตัดสินใจซื้อน้ําดื่มตราเนสทเล เพียวไลฟ และ
Y = 0 แทนผูบริโภคตัดสินใจไมซื้อน้ําดื่มตราเนสทเล เพียวไลฟ
การเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการความถดถอยโลจิสติคในการวิจัยนี้ เลือกใชเทคนิค Forward: LR ซึ่งเปนเทคนิค Forward
Stepwise เทคนิคหนึ่ง โดยที่การทดสอบเพื่อเลือกตัวแปรตามสมการถดถอยโลจิสติค จะตองพิจารณาจากคาความนาจะเปน
ของ Likelihood – Ratio Statistic ที่ขึ้นอยูกับคาประมาณโดยวิธี Maximum Likelihood ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาคือ
ปจจัยทางการตลาดประกอบดวย PD(ความคิดเห็นเฉลี่ยดานผลิตภัณฑ) PR(ความคิดเห็นเฉลี่ยดานราคา) PP(ความคิดเห็น
เฉลี่ยดานชองทางการจัดจําหนาย) และ PM(ความคิดเห็นเฉลี่ยดานการสงเสริมการตลาด) ซึ่งไดผลการศึกษาดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 7ตารางแบบจําลองการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มตราเนสทเล เพียวไลฟ
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Total PD .786
.185
18.103
คาคงที่ -3.112 .726
18.369
Step 2b Total PD 1.222
.269
20.613
Total PM -.465
.200
5.427
คาคงที่ -3.190 .738
18.662
a. Variable(s) entered on step 1: Compute_Pd.
b. Variable(s) entered on step 2: Compute_Pm.

1
1
1
1
1

.000
.000
.000
.020
.000

2.195
.045
3.395
.628
.041

Step 1a

95% C.I.for EXP(B)
Lower
Upper
1.528
3.152
2.003
.425

5.753
.929

ผลการศึกษาพบวามีตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัวแปรเทานั้น คือ ตัวแปรดานผลิตภัณฑ และ ตัวแปรดานการสงเสริมการ
จัดจําหนาย ทีอ่ ยูในฟงกชั่นโลจิสติกแสดงในสมการ
Y = -3.190 + 1.222 (Total PD) – 0.465 (Total PM)
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ซึ่งจากการพิจารณาคา Exp(B) ซึ่งเปนอัตราสวนระหวางความเปนไปไดที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อน้ําดื่มตราเนสทเล
เพียวไลฟ ตอการตัดสินใจไมซื้อน้ําดื่มตราเนสทเลเพียวไลฟ โดยสามารถนําไปปรับใชเปนแนวทางการสงเสริมการตลาดของน้ํา
ดื่มตราเนสทเลเพียวไลฟใหเพิ่มขึ้น จากสมการสามารถอธิบายไดวา ถาหากสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ จะมีความ
เปนไปไดที่ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อน้ําดื่มตราเนสทเลเพียวไลฟเพิ่มขึ้น 3.395 เทาจากเดิม และหากยิ่งบริษัทจัดกิจกรรม
สงเสริมทางการตลาดมาก มีความเปนไปไดที่ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อน้ําดื่มตราเนสทเลเพียวไลฟนอยลง 0.628 เทา
สรุปและอภิปรายผล
พฤติกรรมการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดของผูบริโภคเพศหญิงมีการซื้อน้ําดื่มตราเนสทเล เพียวไลฟมากกวาเพศชาย กลุม
ผูบ ริ โภคที่ มีการซื้อน้ํ าดื่ม ตราเนสทเ ล เพี ย วไลฟ คือ ผู บริ โ ภคที่ มี อายุ ร ะหว าง 26 - 35 ป มี การศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และเปนผูมีรายไดมากกวา 25,000 บาทตอเดือนโดยผูบริโภคมีการซื้อน้ําดื่มตราเนสทเล
เพียวไลฟเมื่อเทียบกับไมซื้อในอัตราสวนใกลเคียงกัน และมีการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําดื่มตราเนสทเล เพียวไลฟเปนอันดับแรก
ซึ่งผูบริ โภคมี ความคุ นเคยกับตราเนสท เล เพียวไลฟ มากกวาตราสินคาอื่นส วนใหญซื้อจํ านวน 1-15 ขวดตอสัปดาหที่ราน
สะดวกซื้อเซเวนอีเ ลฟเว น (7-11)มากที่สุดทั้ งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริโ ภคมีความคุนเคยกับ ตราสิ นคา มี ความรูและมี โอกาส
ดําเนินชีวิตประจําวันเกี่ยวของกับการรับรูข อมูลของผลิตภัณฑ อีกทั้งไดรับอิทธิพลมาจากบุคคลรอบขาง จึงสงผลใหเกิดความ
คุนชินกับตราเนสทเล เพียวไลฟและเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดนุพันธ จักรวาล (2554) ที่ได
ศึกษาปจจัยสวนบุคคล ทัศนคติดานสวนผสมทางการตลาด พฤติกรรมของผูบริโภค การรูจักหรือการรับรู และความภักดีตอ
ตราสินคาของผูบริโภคน้ําดื่มสิงหและเนสทเล พบวาทัศนคติดานสวนผสมทางการตลาดของผูบริโภคตอตราสิน คา การรูจัก
หรือการรับรูตราสินคา และความภักดีตอตราสินคาอยูในเกณฑดีทั้งคู แตผูบริโภคมีความถี่ในการบริโภคน้ําดื่มตราเนสทเลสูง
กวาน้ําดื่มตราสิงห
จากแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (2007, อางใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2554) ที่กลาววาปจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ผลการศึกษาในสวนของปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มบรรจุ
ขวดตราเนสทเล เพียวไลฟ พบวาสวนประสมทางการตลาด 2 ดานที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด
ตราเนสทเล เพียวไลฟของผูบริโภค ไดแก ปจจัยการตลาดดานผลิตภัณฑเปนดานที่สงผลทางบวกตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
น้ําดื่มบรรจุขวดตราเนสทเล เพียวไลฟของผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียวรา ฝนพรหมมินทร และไกรชิต สุตะ
เมือง(2557) ที่ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการวิจัยพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
และปจจัยดานอื่นๆ ของผูบริโภคน้ําดื่มในกรุงเทพมหานคร ไดแก ภาพลักษณของตราสินคา ความภักดีตอสินคา และความ
ไววางใจก็มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครดวยเชนกัน สําหรับสวนประสมทางการตลาดดานการ
สงเสริมทางการตลาดเปนดานที่สงผลทางลบตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดตราเนสทเล เพียวไลฟของผูบริโภค
นั้น มีความสอดคลองกับงานวิจัยของรติวัลย วัฒนสิน (2555) ที่ไดทําการศึกษาการสงเสริมการขายที่ มีประสิทธิภาพในธุรกิจ
คาปลีกสมัยใหมโดยการเปรียบเทียบมุมมองของผูบริโภคและผูบริหาร ซึ่งพบวาไมมีการสงเสริมการขายรูปแบบใดที่ไมมีขอเสีย
ในการใชจูงใจผูบริโภคและการบริหารจัดการ โดยผลการวิจัยนี้ที่พบวา การลดราคาและแถมสินคาในแบบเดียวกันเปนการ
สงเสริมการขายที่ทั้งผูบริโภคและผูบริหารมีความพึงพอใจในระดับสูงที่สุด แตผูบริโภคกลับมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ตอโปรแกรมสรางความซื่อสัตยนี้ เชน ราคาสมาชิก คูปองเงินสดหรือบัตรกํานัล และคูปองสวนลด อีกทั้งผูบริโภคมียังความพึง
พอใจในระดับต่ําตอการชิงโชค การจัดเทศกาล และกิจกรรมรวมกับคนดัง นั่นแสดงใหเห็นไดวาการสงเสริมการขายมากเกินไป
อาจทําใหแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคลดลง อันเนื่องมาจากผูบริโภคมีขอสงสัยตอผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น มีความ
มั่นใจในตัวผลิตภัณฑลดลง สงผลใหความตองการซื้อของผูบริโภคลดลงไดนั่นเอง หรือการสงเสริมการขายที่ไมตรงตอความ
ตองการของผูบริโภค ทําใหผูบริโภคไดรับขอมูลที่ไมสามารถกระตุนความสนใจ หรือชักจูงใหเกิดความตองการซื้อได ซึ่งก็อาจ
เปนสาเหตุที่ทํ าใหผู บริโภคไมเกิด การตั ดสินใจซื้อได ในที่สุด หรือกรณีที่ผู บริโภคมีความตองการซื้อผลิตภัณฑนั้นๆ อยูเป น
ทุนเดิม แตกลับไดรับขอมูลที่ไมตรงกับทัศนคติที่มี ก็สงผลใหความตองการซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภคลดนอยลงไดเชนเดียวกัน
ทั้งนี้อาจเนือ่ งมาจากผลิตภัณฑของงานวิจัยนีค้ ือ น้ําดื่มบรรจุขวดตราเนสทเล เพียวไลฟ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคากับ
ผูบริโภค โดยเปนผลิตภัณฑที่เ กี่ยวของกับสุขภาพอนามัยของผูบริโภคโดยตรง ดวยเหตุนี้เ องผูบริโภคจึงใหความสําคั ญกั บ
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คุณภาพของผลิตภัณฑมากกวาการสงเสริมทางการตลาดนั่นเอง ดังนั้นการสงเสริมทางการตลาดที่จะสัมฤทธิ์ผลควรตระหนัก
ในความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับฮาและคณะ (2552)(Ha, Janda& Park, 2009) ไดกลาวไววา การ
จัดการดานการตลาดในปจจุบันมุงเนนแนวคิดเพื่อลูกคาหรือผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญอันดับแรก ซึ่งสงผลอยางมากตอ
คุณภาพของสินคา/บริการและความพึงพอใจของลูกคา ที่สําคัญคือ การสงมอบคุณคาสูงสุดใหลูกคา และตลาดเปาหมายจะ
เปนหนทางในการสรางความยั่งยืนของธุรกิจ (Lamb, Hair, & McDaniel, 2010) ดังนั้น ในการกําหนดกลยุทธการสงเสริม
การขาย ผูบริหารจึงตองคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนสําคัญ
ขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาในครั้งนี้บงชี้วา ผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดตราเนสทเล เพียวไลฟก็ตอเมื่อผูบริโภคเห็น
ความสําคัญ และเห็นคุณคาของตัวผลิตภัณฑจริงๆ ไมใชมาจากกลยุทธทางดานราคา การจัดสงที่รวดเร็วและครอบคลุม หรือ
แมแตการจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม หรือกิจกรรมเสี่ยงโชคให กับลูกคา ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจสรางความสงสัย หรือความไม
เชื่อมั่นในตัวสินคาแกผูบริโภคก็เปนได และเนื่องจากสิ่งที่ลูกคาตองการที่แทจริงคือ คุณภาพชีวิตที่ดี สุขอนามัยที่ดี ที่มาจากน้ํา
ดื่มสะอาด ไดมาตรฐานที่ผานการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเปนสําคัญ ดังนั้น บริษัทเนสทเล
(ไทย) จํากัดควรที่จะสรางและสงเสริมจุดแข็งของผลิตภัณฑโดยการใหความสําคัญดานคุณภาพของผลิตภัณฑ และนวัตกรรม
ของตัวผลิตภัณฑ มากขึ้น รวมไปถึงการเสนอข อมูลดานผลิตภั ณฑอันเปนประโยชนให แกผูบริ โภครับ ทราบ ซึ่งอาจทําการ
จัดการสงเสริมการตลาดในประเด็นที่ผูบริโภคมีความตองการอยางแทจริง คือ ดานผลิตภัณฑ โดยการใหขอมูลที่ลูกคาตองการ
อย างต อเนื่ องและทั่วถึ ง เพื่ อให มั่ นใจได วาผู บริ โภคได รั บข อมูล ที่เ ป นแรงผลักดั นให เกิ ดความเชื่อใจ เชื่ อมั่น และไว ใจใน
ผลิตภัณฑอันจะสงผลใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑในที่สุด เชน การใหขอมูลดานคุณภาพของผลิตภัณฑ อาทิเชน แรธาตุ
หรือ คา pH ในผลิตภัณฑที่จําเปนและเหมาะสมอันเปนประโยชนตอรางกายและคุณภาพชีวิตของผูบริโภค หรือขอมูลในดาน
ความสะอาดของผลิตภั ณฑที่ผ านกระบวนการวิ ธีการผลิตที่ ไดรับ รองมาตรฐาน และผานการรับรองจากสถาบั นรับรองที่ มี
ชื่อเสียง รวมไปถึงผานการตรวจสอบคุณภาพสินคาจากหองปฏิบัติการที่ไดรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลกอนสงผลิตภัณฑถึง
มือผูบริโภคซึ่งสิ่งเหลานี้เองทางบริษัทฯสามารถนําขอมูลดังกลาวไปวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองตอความตองการที่
แทจริงของลูกคาไดอยางตรงตามเปาหมายและจากผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อน้ําดื่มตราเนสทเล
เพียวไลฟ และบริษัทฯ สามารถนําขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคนี้มากําหนดกลยุทธทางการตลาด โดยมุงเนนกลุมผูบริโภคที่
เปนกลุมเป าหมาย เพื่ อกระตุนให เกิดการซื้ อซ้ํา และแนะนําใหแก บุคคลอื่น อี กทั้งบริษัท ฯ ควรวางแผนการสง สินคาที่ราน
สะดวกซื้อเพื่อปองกันไมใหสิ นคาขาดชั้นวางขาย หากทําไดเ ชนนี้แ ลว ผู วิจัยเชื่อมั่นเปนอยางยิ่ งวาจะสามารถส งเสริ มและ
สนับสนุนใหน้ําดื่มบรรจุขวดตราเนสทเล เพียวไลฟไ ดครองสวนแบงทางการตลาดของกลุมน้ําดื่มและน้ํา แรบรรจุขวด ตาม
เปาหมายของบริษัทฯอยางแนนอน
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การพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศโดยใชโครงขายประสาทเทียม
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บทคัดยอ
การพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีโครงขายประสาทเทียม(Neural network) ก็เปนทางเลือกหนึ่งที่ถูกนํามาใชใน
การพยากรณอัตราแลกเปลี่ยน วัตถุประสงคการศึกษานี้คือการพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนโดยใชโครงขายประสาทเทียมและ
เปรียบเทียบผลลัพธของแบบจําลองที่มีผลลัพธเดียว(Single output) กับแบบจําลองที่มีหลายผลลัพธ(Multi-output) ผล
การศึกษาพบวาแบบจําลองที่มีผลลัพธเดียวมีความแมนยํามากกวาแบบจําลองที่มีหลายผลลัพธ ในการศึกษาตอไปควร
พิจารณาปจจัยที่มีตอผลลัพธของโครงขายประสาทเทียมนอกเหนือจากปจจัยนําเขา
คําสําคัญ: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ, การพยากรณ, โครงขายประสาทเทียม
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Forecasting Foreign Exchange Rates Using Neural Network
Nakorn Yimsirivattana
Faculty of Economics, Ramkhamhaeng University
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Abstract
Forecasting exchange rates using artificial neural networks. It is one option that has been used in
forecasting exchange rates. The purpose of this study was to forecast exchange rates using neural
networks and compare the results of the model with a single output models with multiple output. The
results showed that the models are. the Single output is a more accurate model with multiple output. In
the following study, the factors should be considered the result of artificial neural networks.
Keywords: Foreign exchange rate, Forecasting, Neural network
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บทนํา
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการพึ่งพาเศรษฐกิจตางประเทศของประเทศไทยทําใหการคาระหวางประเทศเจริญเติบโต
มากขึ้นและการเปลี่ยนระบบการคาแบบดังเดิมที่มีการกีดกันทางการคามาเปนการคาเสรี สงผลใหการคาขายระหวางประเทศ
ขยายตัวมากขึ้น ความตองการเงินตราตางประเทศมากขึ้น กอเกิดการขยายตัวตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มากขึ้นตามสภาวะการณทางเศรษฐกิจ ตอมาระบบอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยเปลี่ยนจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่
เปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว(floating exchange rate system) อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไดตาม
อุปสงคและอุปทานของตลาด ทําใหผูถือเงินตราตางประเทศมีความเสี่ยงเพราะอาจจะมีกําไรหรือขาดทุนก็ได การพยากรณ
อัตราแลกเปลี่ยนสําหรับใชเปนขอมูลในการตัดสินใจถือเงินจึงเปนเรื่องที่นาสน ในการพยากรณมีวิธีการหลากหลายวิธี
โครงขายประสาทเทียม(Neural network) ก็เปนทางเลือกหนึ่งที่ถูกนํามาใชในการพยากรณอัตราแลกเปลี่ยน ในการ
พยากรณมักจะทําการพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราทีละสกุล ซึ่งในความเปนจริงอัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงไป
พรอมกัน จึงเปนเรื่องนาสนใจเปรียบเทียบผลการพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราทีละสกุลกับผลการพยากรณอัตรา
แลกเปลี่ยนพรอมกันหลายสกุล
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาแบบจําลองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลที่สําคัญตอเงินบาท
2.เพื่อเปรียบเทียบผลการพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราทีละสกุลกับผลการพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนพรอม
กันหลายสกุล
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเกี่ยวกับการพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดมีผูศึกษาไวกอนอาทิเชน
Nsution, B. P. & Agah, A. (2000). ใชโครงขายประสาทเทียมพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนตอดอลลาร
สหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับการพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนแบบเสนตรงโดยใชคาเฉลี่ย(mean)และแบบเสนตรงโดยใชคามัธย
ฐาน(median) พบวาโครงขายประสาทเทียมพยากรณไดแมนยํากวา
Erdogan. O & Goksu, A. (2014) ใชโครงขายประสาทเทียมพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรกับลิรา(Lira)ของ
ตุรกี พบวาโครงขายประสาทเทียมสามารถพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตไดใกลเคียงแตก็มีปจจัยหลายปจจัยที่มีผลตอ
การพยากรณ
Chandar, S.K., Sumathi, M. & Sivanandam, S.N. (2014). ..ใชโครงขายประสาทเทียมพยากรณอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐ เงินปอนด เงินเยนและเงินยูโร ตอเงินรูปของอินเดีย พบวาโครงขายประสาทเทียมสามารถ
พยากรณอัตราแลกเปลี่ยนไดใกลเคียงคาที่แทจริง
นคร ยิ้มศิริวัฒนะ (2546) ไดใชโครงขายประสาทเทียมพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา สกุลไดแก ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา เยน มารกและปอนด พบวาคาพยากรณที่ไดจากแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมสูงกวาคาที่แทจริงแตมี
แนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน
ผลการศึกษาที่กลาวมาขางตนจะศึกษาอัตราแลกเปลียนเงินตราทีละสกุล(single output) ไมไดพยากรณอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราหลายสกุลพรอมกันในแบบจําลอง(Multi-output) ซึ่งในการศึกษานี้จะทําการศึกษาและเปรียบเทียบผล
ทั้งสองวิธี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ผลที่ไดจะนําไปสูก ารพัฒนาแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมและประยุกตใชในการพยากรณอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราและทางดานเศรษฐศาสตรอื่นๆ ตอไป
2. ผลจากการวิจัยจะใชเปนแนวทางในการตัดสินใจในถือเงินของนักลงทุน นักธุรกิจ ตลอดจนหนวยงานทางราชการ
ที่กี่ยวของ และใชเปนแนวทางในการวางปรับแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยนําเขาทางเศรษฐกิจ
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ระเบียบวิธีวิจัย
การรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชเปนขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) รายวัน ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.
2559 โดยใชขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 5 สกุล ไดแก ดอลลารสหรัฐอเมริกา เยน หยวน ดอลลาร
ออสเตรเลียและอียู และอัตราดอกเบี้ยกู BIBON 1 ป จากธนาคารแหงประเทมศไทย ราคาทองคําตลาดโลก ราคาน้ํามันดิบ
ตลาดโลก และดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย จากเวปไซด investing.com
เครื่องมือการวิจัย
การวิจัยนี้ใชวธิ ีการโครงขายประสาทเทียมในรูปแบบการแพรยอนกลับ(Back Propagation).ในการสรางแบบจําลอง
และพยากรณราคาทองคําแทงและทองคํารูปพรรณ ซึ่งโครงขายประสาทเทียมไดนําเสนอครั้งแรกในป ค.ศ. 1962 โดย
Rosenblatt (1962) และติดตามดวยผลงานของ Werbos, (1974) Parker,(1985), Le Cun(1986) และRumelhart,
Hinton & Williams(1986)ทําใหการแพรยอนกลับรูจักกันแพรหลาย
โครงขายประสาทเทียมในรูปแบบการแพรยอนกลับ(ภาพที่ 1 )จะใชคาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการสนองตอบ
ปจจัยนําเขา( Input)ของโครงขายประสาทที่มีตอผลลัพธ( Output ) ที่ตองการพยากรณและเปนคาเริ่มตนทําใหคาผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากโครงขายประสาทเทียมลดนอยลง
โครงขายประสาทเทียมในรูปแบบการแพรยอนกลับสามารถอธิบายในรูปแบบคณิตศาสตรโดยเริ่มจากผลลัพธของแต
ละ node ซึ่งขึ้นกับฟงกชันของปจจัยนําเขาและผลลัพธอธิบายโดยสมการ 1 และ2 (Shih, Y., 1999) คือ
………………(1)
.. ………………(2)

U j   ( X i * wij )

Y j  Fth (U j  t j )

โดย
Y j = ผลลัพธ ที่ j (j=1,2,3,….,j)
X i = ปจจัยนําเขาที่ i

ภาพที่ 1 โครงขายประสาทเทียมในรูปแบบการแพรยอนกลับ

ที่มา: ผูเขียนสรางเอง
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wij = คาถวงน้ําหนักหรือคาความเขมในการเชื่อมโยงที่กําหนด ถามีเปนบวกหมายถึงการกระตุนเสริม

ถาเครื่องหมายเปนลบหมายถึงการกระตุนแบบหักลาง
U j = คาผลลัพธของปจจัยนําเขา คูณกับคาถวงน้ําหนักใน node ที่ i ใน layer ที่ J
Fth = ฟงกชันกระตุนปกติจะใช ฟงกชันของซิกมอยดหรือแสดงในรูปสมการไดดังสมการ(3) เนื่องจากมี
คุณลักษณะเปนโมโนโทมิค(monotomic)และสะดวกในการคํานวณ
t j = คาเทรชโฮลด(threshold)หรือคาอคติ(bias)ที่ j
ในแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม node จะเปนเสมือนเซลลประสาท โดยแตละ node จะแทนกลุมของปจจัย
นําเขา 1 ชุดและปจจัยนําเขาแตละตัวจะถูกถวงน้ําหนัก ซึ่งคาถวงน้ําหนักจะรวมเอาคาอคติเขาไวแลว เมื่อผลรวมของผลลัพธ
ที่ประมวลผลไดสูงกวาคาอคติ node ก็จะสรางกระบวนการสนองตอบออกมาเปนผลลัพธ ซึ่งในขั้นแรกจะเปนปจจัยนําเขา
ของ node ใน hidden layer ถัดไป ทําใหโครงขายประสาทเทียมสามารถจําลองการเชื่อมโยงไดหลาย node การที่ผลการ
ตอบสนองผานฟงกชันกระตุนของเซลลแลวเซลลสนองตอบสัญญาณจะไดผลลัพธจริงออกมา ฟงกชันกระตุนที่นิยมใชใน
โครงขายประสาทเทียมคือฟงกชันกระตุนแบบซิกมอยด(สมการที่ 3)
f (z) 

1
(1  e  Z )

………………(3)

โครงขายประสาทเทียมจะนําผล error term ไปปรับคาถวงน้ําหนักและนําคาที่ไดเปนคาขอมูลนําเขาใน
node ผานฟงกชันกระตุนโดยจะกระทําซ้ําๆและตอเนื่องจนกระทั้งคา error term ในแตละกลุมของขอมูลนําเขาและผลลัพธ
ลดลงหรือไมมีและจะไดคาผลลัพธใหม กระบวนการนี้เรียกวาการแพรยอนกลับและไดถูกนําไปใชในแตละset ของขอมูล
นําเขาและดําเนินตอจนเปนset ของผลลัพธ การแพรยอนกลับจะเริ่ม ณ output layer ดังสมการ 4 และ 5

wij  wij'  LR  e j * X i

………….(4)

โดย

wij = คาถวง น้ําหนักใน node ที่ j ของขอมูลนําเขา ที่ i ใน output layer ที่ถูกปรับ (สมการ4)
wij' =คาถวงน้ําหนักในครั้งกอนหนาของ

wij

LR = อัตราการเรียนรู

e j = คา error term ของ node ที่ j ถูกกําหนดตามสมการ 4
X i = คาของขอมูลนําเขาที่ i

e j  Y j * (1  Y j ) * (d j  Y j )

………….(5)

โดย
Y j = ผลลัพธ ที่ j
dj = ความแตกตางระหวางผลลัพธจากการคํานวณกับคาผลลัพธ จริง
เมื่อคา error term ถูกคํานวณและถูกรวมเปนคาถวงน้ําหนักเพื่อปรับคาเปนผลลัพธใน output layer
และคาของผลลัพธที่ไดจะเปนคาขอมูลนําเขาใน layer ถัดไปแลวกระบวนการก็จะเริ่มใหมตามสมการที่ 4 แตคา error term
จะนอยลงดังนั้นสมการที่ 5 เขียนใหมไดดังนี้
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e j  Y j * (1  Y j ) *  (ek * w tjk )
p23)

……….(6)

ในบางกรณีกระบวนการปรับคาถวงน้ําหนักยอนกลับสามารถอธิบายไดโดยสมการ 7 (Shih, Y.,1999.

wij  wij'  (1  M ) * LR * e j * X i  M * ( wij'  wij'' )

…..(7)

wij = คาถวงน้ําหนักใน node ที่ j ของ input ที่ i

wij' = คาถวงน้ําหนักกอนหนา wij

wij'' = คาถวงน้ําหนักกอนหนา wij'
M = momentum factor ( ถา M=0 สมการเปนสมการที่ 3)

LR = อัตราการเรียนรู (learning rate )

e j = error term ใน node ที่ j
X i = คา input ที่ i (i=1,2,…n)

Y j = คา output ที่ j

จากวิธีการดังกลาวและผลการศึกษาตางๆไดนํามาสรางแบบจําลองสําหรับพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
1.แบบจําลองอัตราแลกเปลี่ยนรวม(EX1) ในแบบจําลองนี้กําหนดให อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลาร
สหรัฐอเมริกา(BUSA) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอยูโร(BEU) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเยน(BYEN) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอล
ลารออสเตรเลีย (BAUS) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอหยวน (BCH) เปนผลลัพธ
2.แบบจําลองอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา(EX2) แบบจําลองนี้กําหนดให อัตราแลกเปลี่ยนบาท
ตอดอลลารสหรัฐอเมริกา(BUSA)เปนผลลัพธ
3.แบบจําลองอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอยูโร(EX3) แบบจําลองนี้กําหนดให อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอยูโร(BEU)เปน
ผลลัพธ
4.แบบจําลองอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเยน(EX4) แบบจําลองนี้กําหนดให อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเยน(BYEN)เปน
ผลลัพธ
5.แบบจําลองอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารออสเตรเลีย(EX5) แบบจําลองนี้กําหนดให อัตราแลกเปลี่ยนบาท
ตอดอลลารออสเตรเลีย(BAUS)เปนผลลัพธ
6.แบบจําลองอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอหยวน(EX6) แบบจําลองนี้กําหนดให อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอหยวน
(BCH)เปนผลลัพธ
โดยกําหนดให ราคาทองคําตลาดโลก ราคาน้ํามันดิบตลาดโลก ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลาร
สหรัฐอเมริกายอนหลัง1 วัน(BUSA-1) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกายอนหลัง2 วัน(BUSA-2) อัตรา
แลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกายอนหลัง3 วัน(BUSA-3) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกายอนหลัง4
วัน(BUSA-4) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอยูโรยอนหลัง1 วัน(BEU-1) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอยูโรยอนหลัง2 วัน(BEU-2) อัตรา
แลกเปลี่ยนบาทตอยูโรยอนหลัง3 วัน(BEU-3) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอยูโรยอนหลัง4 วัน(BEU-4) ) อัตราแลกเปลี่ยนบาท
ตอเยนยอนหลัง1 วัน(BYEN-1) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเยนยอนหลัง1 วัน(BYEN-1) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเยนยอนหลัง
2 วัน(BYEN-2) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเยนยอนหลัง 3 วัน(BYEN-3) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเยนยอนหลัง4 วัน(BYEN-4)
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อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารออสเตรเลียยอนหลัง1 วัน(BAUS-1) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารออสเตรเลียยอนหลัง2
วัน(BAUS-2) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารออสเตรเลียยอนหลัง3 วัน(BAUS-3) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลาร
ออสเตรเลียยอนหลัง4 วัน(BAUS-4) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอหยวนยอนหลัง1 วัน(BCH-1) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอหยวน
ยอนหลัง2 วัน(BCH-2) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอหยวนยอนหลัง3 วัน(BCH-3) และอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอหยวนยอนหลัง4
วัน(BCH-4) และ อัตราดอกเบี้ย BIBORN 1 ป ,เปนปจจัยนําเขา( input) และแบบจําลองทั้งหมดกําหนดอัตราการเรียนรู
(Learning rate) และโมเมนตัมเทากับ 0.9 คา vertify rate เทากับ 5 ชวงการเรียนรูคือ 4 มกราคม 2549 ถึง 3 กุมภาพันธ
2559 ชวงทดสอบการพยากรณคือ 4 กุมภาพันธ 2559 ถึง 25 มีนาคม 2559 สําหรับรูปแบบโครงขายประสาทเทียมใน
แบบจําลองอัตราแลกเปลี่ยนรวม(EX1) เทากับ 5 :10:24 สวนแบบจําลองอื่นๆจะมีรูปแบบ 1:10:24 และการคํานวณใช
โปรแกรม Neuralyst
ผลการวิจัย
ผลการพยากรณ
ผลการศึกษาพบวาแบบจําลองอัตราแลกเปลี่ยนรวม(EX1) คา RMSE เทากับ 0.041394 ซึ่งมีคาสูงกวาทุก
แบบจําลอง (ตารางที่ 1 ) และจากภาพที่ 2-6 ไดแสดงคาอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงเปรียบเทียบกับคาอัตราแลกเปลี่ยนที่ได
จากการพยากรณ พบวาคาอัตราแลกเปลี่ยนที่พยากรณจากแบบจําลอง EX1 ใกลเคียงอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงนอยกวาคา
อัตราแลกเปลี่ยนที่พยากรณจากแบบจําลองอื่นๆ
ตารางที่ 1 แสดงคา RMSE ของแบบจําลองตางๆ
แบบจําลอง
แบบจําลองอัตราแลกเปลี่ยนรวม(EX1)
แบบจําลองอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา(EX2)
แบบจําลองอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอยูโร(EX3)
แบบจําลองอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเยน(EX4)
แบบจําลองอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารออสเตรเลีย(EX5)
แบบจําลองอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอหยวน(EX6)

คา RMSE
0.041394
0.014625
0.019697
0.018666
0.022134
0.01957

ภาพที่ 2 เปรียบคาที่แทจริงของอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลาร(ฺBUSA)กับคาที่พยากรณจากแบบจําลอง
EX1(OBUSA1)และแบบจําลอง EX2 (OBUSA2)
36.0000
35.8000
บาทต่ อดอลล่ าร์

35.6000
35.4000
BUSA

35.2000

OBUSA1

35.0000

OBUSA2

34.8000
34.6000
34.4000
34.2000
9
9
9
59 559 559 559 559 559
55 255 255 25
2
2
2
2
2
2
.
ค
ค. ี .ค.
ค. ี .ค. ี .ค.
พ.
พ. .พ.
มี.
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ม
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ม
ม
ก
ก.
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02
07
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23
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23
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ภาพที่ 3 เปรียบคาที่แทจริงของอัตราแลกเปลี่ยนบาทตออียู(ฺBUE)กับคาที่พยากรณจากแบบจําลอง
EX1(OBUE1)และแบบจําลอง EX3 (OBUE3)
40.5000

บาทต่อEU

40.0000
39.5000

BEU
OBEU1

39.0000

OBEU3

38.5000

23

17
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พ.
26
2
ก . 5 59
พ.
02
2
ม .ี 5 59
ค.
07
25
ม .ี
5
ค. 9
10
25
ม .ี
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ค
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5
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ค
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ม .ี
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23
25
ม .ี
5
ค. 9
25
59

38.0000

ภาพที่ 4 เปรียบคาที่แทจริงของอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเยน(BYEN)กับคาที่พยากรณจากแบบจําลอง
EX1(OBYEN1)และแบบจําลองEX4(OBYEN4)
34.5000
34.0000
33.5000
32.5000

BYEN

32.0000

OBYEN1

31.5000

OBYEN4

31.0000
30.5000
30.0000
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ค
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29.5000

17

บาทต่อเยน

33.0000
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ภาพที่ 5 เปรียบคาที่แทจริงของอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารออสเตรเลีย(BAUS)กับคาที่พยากรณจาก
แบบจําลองEX1(OBAUS1)และแบบจําลองEX5 (OBAUS5)

บาทต่อดแอลล่ลาร ์ ออสเตี ยเลี ย

28.0000
27.5000
27.0000
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26.5000

OBAUS1
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ภาพที่ 6 เปรียบคาที่แทจริงของอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอหยวน(BCH)กับคาที่พยากรณจากแบบจําลอง
EX1(OBCH1)และแบบจําลองEX 6(OBCH6)
5.6
5.5
บาทต่อหยวน

5.4
5.3

BCH

5.2

BCH1

5.1

BCH6

5
4.9
25 ม.ี ค. 2559

23 ม.ี ค. 2559

17 ม.ี ค. 2559

21 ม.ี ค. 2559

15 ม.ี ค. 2559

09 ม.ี ค. 2559

11 ม.ี ค. 2559

07 ม.ี ค. 2559

01 ม.ี ค. 2559

03 ม.ี ค. 2559

26 ก.พ. 2559

24 ก.พ. 2559

19 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

4.8

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
ผลการศึกษาพบวาแบบจําลองอัตราแลกเปลี่ยนรวม(EX1) มีรูปแบบโครงขายประสาทเทียม 5: 10 24 มีคาผลลัพธ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง 5 สกุล มีคา RMSE เทากับ0.041394 ซึ่งมีสูงกวาทุกแบบจําลองที่มีคาผลลัพธเปนเงินตราสกุลเดียว
(single output) และมีความแมยยํานอยที่สุด
อภิปายผล
จากผลการศึกษานี้พบวาในรูปแบบโครงขายประสาทเทียมที่ศึกษา ขอมูลและชวงเวลาที่ศึกษาการพยากรณอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ละสกุล(single output) จะใหความแมนยํามากกวาการพยากรณที่ใหผลลัพธพรอมหลายสกุล(Multi-output)
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ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาโครงขายประสาทเทียมยังมีปจจัยหลายอยางที่สามารถทําใหผลลัพธแตกตางกันได ในการศึกษาตอไป
อาจทดลองเปลี่ยนรูปแบบจําลอง อาทิเชนการเพิ่ม hidden layer หรือเพิ่ม node .ใน hidden layer หรือชวงเวลา หรือ
ปจจัยนําเขา ฯ ซึ่งมีผลตอผลลัพธทั้งสิ้น จึงควรนํามาพิจารณาในการศึกษาตอไป
เอกสารอางอิง
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การบูรณาการวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวม
สําหรับหองเรียนวิทยาศาสตรประถมศึกษา
ตะลันต ปลื้มใจ1, สุนีย เหมะประสิทธิ2์ , วิไลลักษณ ลังกา3
1

สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-mail: talant_san@hotmail.com1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางรูปแบบการสอนที่บูรณาการวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบ
สมององครวมและ 2) ศึกษาความเปนไปไดของการใชรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมอง
องครวม โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สรางรูปแบบการสอนและ ระยะที่ 2 ศึกษาความเปนไปได
ของรูปแบบการสอน กลุ มตั วอย างที่ ใชใ นการทดลองเปนนั กเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปที่ 5 ในสัง กัด สํานั กงานเขตกรุงเทพฯ
จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ และโรงเรียนวัดดิสหงสาราม ผลการวิจัยพบวา
1. รูปแบบการสอนที่บูรณาการวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวม ประกอบดวยขั้นการสอน
3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 เตรียมความพรอม (เนนการสอนแบบสมององครวม) ขั้นที่ 2 การสอน (เนนรูปแบบการสอนวัฎจักร
การเรียนรู 7E และการสอนแบบสมององครวม) และขั้นที่ 3 ทบทวนกฎของชั้นเรียน (เนนการสอนแบบสมององครวม)
โดยรูปแบบการสอนมีความสอดคลองกันทุกองคประกอบมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.67 ตามทัศนะของผูเชี่ยวชาญ
2. นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวมหลังเรียน
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.05
3. นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวมหลังเรียน
มีวินัยในตนเองและมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E, การสอนแบบสมององครวม, รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับ
การสอนแบบสมององครวม
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Integrating 7E Learning Cycle Model and Whole Brain Teaching
for Elementary Science Classroom
Abstract
This research aimed at 1) integrating7E Learning Cycle Model with Whole Brain Teaching; and 2)
studying the feasibility of the usability of the 7E Learning Cycle Model and Whole Brain Teaching. The
two-phase research methodology included: Phase 1 - teaching model development; and phase 2 feasibility studies on the teaching model. Samples were grade 5 students who enrolled at two schools of
the Bangkok school district: Watpathumwanaram and Watdishongsaram. Research findings indicated that:
1. The teaching model integrating the 7E Learning Cycle Model with Whole Brain Teaching
consisted of three stages: stage 1, preparation (which focused on Whole Brain Teaching); stage 2, teaching
(which focused on7E Learning Cycle Model and Whole Brain Teaching); and stage 3, classroom rules
revisited (which focused on Whole Brain Teaching). The teaching model was consistent with all
components with an average of 0.67 according to the experts’ opinions.
2. After the deployment of teaching model that integrated the 7E Learning Cycle Model with
Whole Brain Teaching, students demonstrated learning achievement higher than the criterion50% at a
statistical significance of .05.
3. After the deployment of teaching model that integrated 7E Learning Cycle Model with Whole
Brain Teaching, students acquired self-discipline and were more attentive to the study..
Keywords: 7E Learning Cycle Model, Whole Brain Teaching,

1722

บทนํา
จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระหวางป พ.ศ.2553-2557 พบวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่รอยละ 41.56 40.82 37.46 37.40 และ 42.13 คะแนน ตามลําดับ
ซึง่ เปนคะแนนที่มีแนวโนมลดลงเกือบทุกๆ ป (สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2558, ออนไลน) ซึ่งสอดคลองกับผลการ
ประเมิน TIMSS ป ค.ศ.2011 ในวิชาวิทยาศาสตรซึ่งเปนปแรกที่ประเทศไทยไดรับการประเมินในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
พบวามีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรอยูที่ 472 คะแนน ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ไดกําหนดเกณฑการผานอยูที่ 500
คะแนน (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556, น. 3) ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรหาวิธีการสอนที่ใหนักเรียนไดสืบเสาะความรูดวย
ตนเองแบบเนนนักเรียนเปนศูนยกลางที่สอดคลองตามหลักทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) ซึ่งจะชวยสงเสริมใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ดังนั้นรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E (7E Learning Cycle Model) จึงเปนรูปแบบ
การสอนหนึ่งซึ่ งอยูบนพื้นฐานทฤษฎีสรรคนิยมที่ใหนักเรี ยนไดสืบเสาะความรูดวยตนเอง ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย ไอเซนคราฟ
(Eisenkraft. 2003, pp. 56-57) เมื่อป ค.ศ. 2003 ที่ไดขยายขั้นการสอนวัฏจักรการเรียนรู 5E เปน 7E ประกอบดวย 7 ขั้น
ดังนี้ 1. ขั้นตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation) 2. ขั้นเราความสนใจ (Engagement) 3. ขั้นสํารวจ (Exploration) 4. ขั้น
อธิบาย (Explanation) 5. ขั้นขยายความรู (Elaboration) 6. ขั้นประเมินผล (Evaluation) และ 7. ขั้นนําความรูไปใช
(Extension) และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบระหวางรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E กับการ
สอนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาพบวา รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E สามารถสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร (เสาวรจธ พลโคตร, 2550, น. 88; รุจาภา ประถมวงษ, 2552, น. 88; ละเอียด ศรีวรกุล, 2554, น. 105;
รัชนีภรณ แกวดวง, 2555, น. 70) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (รุจาภา ประถมวงษ, 2552, น. 88; ละเอียด ศรีวรกุล,
2554, น. 105; เสาวรจธ พลโคตร, 2550, น. 87) การคิดวิเคราะห (รุจาภา ประถมวงษ, 2552, น. 88; รัชนีภรณ แกวดวง,
2555, น. 70) และจิตวิทยาศาสตรสูงขึ้นกวาการสอนแบบปกติ (เสาวรจธ พลโคตร, 2550, น. 89; ละเอียด ศรีวรกุล, 2554,
น. 105)
โดยปกติสมองของมนุษย ประกอบดวยสมอง 2 ซีก มีหนาที่และการทํางานที่ตางกัน สมองซีกซายมีหนาที่เกี่ยวกับ
ภาษา ตรรกะ จํ านวนคณิ ต ศาสตร ส วนสมองซี กขวามี ห น าที่ เ กี่ ย วกั บ การรั บ รู จัง หวะบทกลอน ดนตรี ภาพ ความคิ ด
จินตนาการและรูปภาพแผนผัง (อารี สัณหฉวี, 2550, น. 17) สําหรับการสอนที่ดนี ั้น ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดใชสมองทั้ง 2
ซีกอยางสมดุล ซึ่งสอดคลองตามหลักทฤษฎีการใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning, BBL) ดังนั้น การสอนแบบสมอง
องครวม (Whole Brain Teaching, WBT) จึงเปนการสอนที่ชวยใหนักเรียนไดใชสมองทั้ง 2 ซีกอยางสมดุล เปนการสอนที่ถูก
พัฒนาขึ้นในป ค.ศ.1999 โดยบิฟเฟล (Biffle) และคณะ (Biffle, 2015, Online) ประกอบดวย 7 เทคนิคที่สําคัญ ดังนี้ 1.
พรอมไหมๆ-พรอมแลวๆ (Class-Yes) 2. กฎ 5 ขอ ของชั้นเรียน (Five Classroom Rules) 3. ปายคะแนน (Scoreboard)
4. สอน-ครับ/คะ (Teach-Okay) 5. กระจก (Mirror) 6. มือและตา (Hand and Eyes) และ7. เปลี่ยน (Switch) (Biffle.
2015, p. 4) และจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบสมององครวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาพบวา การสอนแบบ
สมององครวมสามารถสงเสริมใหนักเรียนเกิดความมีวินัยในตนเอง (Palasigue, 2009, p. 14; Panesso, 2012, p. 52;
Silverstein, 2013, p. 75, as cited in Roush, 2012, unpaged) ความสนใจในการเรียน (Panesso, 2012, p. 52) และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (Nurhasanah, 2013, p. 1)
จากปญหาขางตน จึงทําใหผูวิจัยเกิดความคิดวาหากสามารถบูรณาการรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E
ที่ อยู บ นพื้ นฐานทฤษฎี ส รรคนิ ย มร วมกั บ การสอนแบบสมององค ร วมที่ อ ยู บ นพื้ นฐานทฤษฏี การใช ส มองเป นฐานในวิ ช า
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งกับนักเรียน ที่ไดเรียนรูจากการสืบเสาะความรู
ดวยตนเองรวมกับการฝกใชสมองทั้ง 2 ซีกอยางสมดุล
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางรูปแบบการสอนที่บูรณาการวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวม
2. เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการใชรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวม
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ระเบียบวิธีวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะสรางรูปแบบการสอน
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานของรูปแบบการสอนวัฏจักรเรียนรู
7E และการสอนแบบสมององครวม
2. สังเกตและศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน การปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ธรรมชาติในการเรียนรู
และพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5 ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่ผูวิจัยจะทดลองใชรูปแบบ
การสอนของโรงเรียนทั้ง 4 แหง ที่เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต กรุงเทพมหานครที่มีสภาพและบริบทใกลเคียงกัน
ในชวงเดือนตางๆ เปนระยะเวลา 4 เดือน ดังนี้
2.1 ระหวางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนสวัสดีวิทยา แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา
2.2 ระหวางเดือนมกราคม - กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ไดแก 1) โรงเรียนวัดดิสหงสาราม แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี 2) โรงเรียนวัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนงและ 3) โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
ผูว ิจัยเขาไปสังเกตนักเรียนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติในการเรียนรูของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พรอมทั้งสรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกันระหวางผูวิจัยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เนื่องจาก ในภาค
การศึกษาถัดไปผูวิจัยจะทดลองใชรปู แบบการสอนกับนักเรียน
3. สรางรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวมในวิชาวิทยาศาสตร
4. นํ ารู ปแบบการสอนที่ส ราง (ฉบับ ราง) ใหผู เชี่ ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบค าดั ชนี ความสอดคลองของ
หลักการ วัตถุประสงค ขั้นตอนการสอนและการประเมินผล และปรับแกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญใหมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
ระยะที่ 2 ระยะศึกษาความเปนไปไดของการใชรูปแบบการสอน
1. สรางหนวยการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 3 หนวย คือ หนวยการเรียนรูเรื่อง พืช
หนวยการเรียนรูเรื่อง สัตว และหนวยการเรียนรูเรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พรอมแผนการสอนจํานวนทั้งสิ้น
15 แผน รวมระยะเวลาสอนทั้งหมด 28 คาบ และสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรประจําหนวยการ
เรีย นรูจํานวน 2 ฉบับ คื อ ฉบับ ที่ 1 หนวยการเรี ยนรูเรื่ อง พืช จํ านวน 30 ขอ และฉบับที่ 2 หน วยการเรี ยนรู เรื่ อง สัต ว
จํานวน 24 ขอ และหนวยการเรียนรูเรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จํานวน 6 ขอ รวมทั้งสิน้ 30 ขอ
2. นําแผนการสอนที่สรางใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0.671 และปรับแกตามคําแนะนํา และนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ทั้ง 2 ฉบับ ดังกลาว ไปทดสอบหา
คุณภาพกับ นักเรีย นที่ ไ มใ ชกลุ มตั วอย าง จํ านวน 150 คน ซึ่ งเป นนั กเรี ยนชั้นประถมศึ กษาป ที่ 6 ที่ อยูใ นสั ง กัด สํานั กงาน
สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ โรงเรียนวัดดิสหงสาราม โรงเรียนวัด
ธรรมมงคล (หลวงพอวิริยังคอุปถัม ภ) และโรงเรีย นประชานิเวศน ซึ่ งจากผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ พบว า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ฉบับที่ 1 เรื่อง พืช ไดคัดเลือกขอสอบที่ใชได จํานวน 15 ขอ มีคาความ
ยากอยูระหวาง 0.22-0.67 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.28-0.68 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.71 สวนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ฉบับที่ 2 เรื่อง สัตว ไดคัดเลือกขอที่ใชได จํานวน 12 ขอ และเรื่อง การถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม ไดคัดเลือกขอสอบที่ใชได จํานวน 3 ขอ รวมทั้งสิ้น 15 ขอ พบวา มีคาความยากอยูระหวาง 0.29-0.73
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.28-0.64 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.70
3. ทดลองใชแผนการสอน ในชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559 กับกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 โรงเรียน ดังนี้
3.1 โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ เขตปทุมวัน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หอง 1 จํานวน 35 คน
ทดลองใชแผนการสอนในหนวยการเรียนรูเรื่อง พืช จํานวน 8 แผน รวมระยะเวลาสอนทั้งสิ้น 14 คาบ และระหวางการจัด
กิจกรรม ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน
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3.2 โรงเรียนวัดดิสหงสาราม เขตราชเทวี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หอง 2 จํานวน 30 คน
ทดลองใชแผนการสอนในหนวยการเรียนรูเรื่อง สัตว จํานวน 6 แผน ใชระยะเวลาสอน 12 คาบ และแผนการสอนในหนวย
การเรียนรูเรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จํานวน 1 แผน ใชระยะเวลาสอน 2 คาบ รวมระยะเวลาสอนทั้งสิ้น 14
คาบ และระหวางการจัดกิจกรรม ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน
4. เมื่อผูวิจัยทดลองใชแผนการสอนกับนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนดังกลาวแลว ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร ฉบับที่ 1 เรื่อง พืช ไปทดสอบกับนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ และนําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ฉบับที่ 2 เรื่อง สัตวและการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปทดสอบกับนักเรียนโรงเรียน
วัดดิสหงสารามซึ่งเปนกลุมตัวอยาง และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนกับเกณฑที่กําหนด (รอยละ
50) โดยใชสถิติการทดสอบคาที (One Sample t-test) ในการทดสอบ
5. หลังการจัดกิจกรรมผูวิจัยไดสัมภาษณครูผูสอนวิทยาศาสตรที่สังเกตการสอนผูวิจัย เกี่ยวกับความเปนไปไดของ
การใชรูปแบบการสอนและพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน รวมทั้งสัมภาษณความรูสึกนักเรียนหลังการจัดกิจกรรม
ผลการวิจัย
1) ผลวิจัยระยะที่ 1 : สรางรูปแบบการสอนที่บูรณาการวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวม
1.1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎี
1.1.1 รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E
รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E เปนรูปแบบการสอนที่ใหนักเรียนไดคนพบความรูอยาง
มีความหมายด วยตนเองที่สอดคลองกับ ทฤษฎี สรรคนิ ยมที่ มีร ากฐานมาจากทฤษฎี พัฒนาการทางเชาวป ญญาของเพีย เจต
(Piaget) และไวกอตสกี (Vygotsky) (ชนาธิป พรกุล, 2554, น. 72) เปนการนําทฤษฎีทางจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาที่
หลากหลายมาปรับประยุกตใช ซึ่งมีเปาหมายที่จะอธิบายและคนหาวามนุษยสามารถเกิดการเรียนรูและสรางความรูไดอยางไร
(สุนีย เหมะประสิทธิ์, 2543, น. 91) โดยมีพื้นฐานความเชื่อที่วานักเรียนทุกคนสามารถสรฃ างสรรคความรูไดดวยตนเองจาก
การเชื่อมโยงขอมูลหรือความรูใหมเขากับโครงสรางความรูเดิมของตนและการสรางสรรคความรูจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หากไดรับการชวยเหลือจากครูผูสอน (ดุษฎี มัชฌิมาภิโร, 2553, น. 3) รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E ถูกพัฒนาขึ้นในป
ค.ศ. 2003 โดยไอเซนคราฟ (Eisenkraft, 2003, น. 56-57) จากการขยายวัฏจักรการเรียนรู 5E เปน 7E ประกอบดวย 7 ขั้น
ดังนี้ 1. ขั้นตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation) 2. ขั้นเราความสนใจ (Engagement) 3. ขั้นสํารวจ (Exploration) 4. ขั้น
อธิบาย (Explanation) 5. ขั้นขยายความรู (Elaboration) 6. ขั้นประเมินผล (Evaluation) และ7. ขั้นนําความรูไปใช
(Extension) และจากการศึ กษาพบวา รู ปแบบการสอนวัฏ จักรการเรีย นรู 7E สามารถสง เสริม ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น
วิทยาศาสตร (รุจาภา ประถมวงษ, 2552, น. 88; ละเอียด ศรีวรกุล, 2554, น. 105; รัชนีภรณ แกวดวง, 2555, น. 68; ศุภผล
ไชยพันธ, 2555, น. 62; ธัญวลัยกรณ ศรีเทพ, 2557, น. 108; นุชากร คําประดิษฐ, 2557, น. 72) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร (เสาวรจธ พลโคตร, 2550, น. 87; รุจาภา ประถมวงษ, 2552, น. 88; ละเอียด ศรีวรกุล, 2554, น. 105; ศุภผล
ไชยพันธ, 2555, น. 62; ธัญวลัยกรณ ศรีเทพ, 2557, น. 108; นุชากร คําประดิษฐ, 2557, น. 72) การคิดวิเคราะห (รุจาภา
ประถมวงษ, 2552, น. 88; รัชนีภรณ แกวดวง, 2555, น. 70) และจิตวิทยาศาสตรสูงขึ้นกวากอนเรียน (เสาวรจธ พลโคตร,
2550, น. 89; ละเอียด ศรีวรกุล, 2554, น. 105; ศุภผล ไชยพันธ, 2555, น. 62; ธัญวลัยกรณ ศรีเทพ, 2557, น. 108; นุชา
กร คําประดิษฐ, 2557, น. 72) โดยขั้นตอนของรูปแบบการสอนวัฎจักรการเรียนรู 7E มีรายละเอียดดังนี้ (Eisenkraft, 2003,
pp. 56-57; Bybee, et al. 2006, p. 2; สุนีย เหมะประสิทธิ์, 2546, น. 381-382; ประสาท เนืองเฉลิม, 2557, น. 141-143)
1. ขั้นตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation Phase) ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนดวยการตั้งคําถาม
การแสดงความคิดเห็น ใชเกมและแบบทดสอบยอยเพื่อตรวจสอบความรูเ ดิมและเติมเต็มความรูที่ขาดใหกับนักเรียน
2. ขั้น เราความสนใจ (Engagement Phase) ครูกระตุนและเราความสนใจนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเกิดความ
ความอยากรูอยากเห็นจากประเด็นที่นาสนใจ อาจมีการยกตัวอยาง การสาธิตและใชสื่อประกอบ เชน วีดีทัศน รูปภาพ เพลง
และตัวอยางจริง เปนตน
3. ขั้นสํารวจ (Exploration Phase) ครูกระตุนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสํารวจดวยการตั้งคําถาม การทาทาย
และยั่วยุในการทํากิจกรรม ตลอดจนใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกนักเรียนในการออกแบบวางแผนการสํารวจ
การตั้งสมมุติฐานและการลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับใชในการสรางมโนทัศน
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4. ขั้น อธิบาย (Explanation Phase) ครู ใหคําแนะนํ ามโนทัศน แกนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดคิด วิเคราะห
สังเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ ที่มีความหลากหลาย เชน ตาราง แผนภูมิ กราฟและภาพวาด
เปนตน ที่ชวยใหนักเรียนไดเห็นแนวโนมความสัมพันธของขอมูล ตลอดจนสรุปและอภิปรายผลการทดลองโดยอางอิงประจักษ
พยานอยางชัดเจน
5. ขั้น ขยายความรู (Elaboration Phase) ครูกระตุนนักเรียนดวยการตั้งคําถาม การอภิปรายและการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อใหนักเรียนนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีอยูหรือสถานการณอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการขยาย
ขอบเขตความรูใหกวางและลึกมากขึ้น
6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ครูประเมินผลการเรียนรูทั้งหมดของนักเรียนดวยวิธีตางๆ
ตามวัตถุประสงคการเรียนรูที่ตั้งไว เชน การตั้งคําถาม การทําแบบทดสอบ เกม การสังเกตพฤติกรรมและการใชกลวิธีอื่นๆ
เพื่อตรวจสอบประมวลความรูและมโนทัศนรวบยอดของนักเรียนวานักเรียนไดเกิดทักษะและการเรียนรูมามากนอยเพียงใด
จากการทํากิจกรรม
7. ขั้น นําความรูไปใช (Extension Phase) ครูกระตุนนักเรียนดวยการตั้งคําถามและการแสดงความคิดเห็น
เพื่อใหนักเรียนไดนําความรูที่ไดรับไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือสถานการณใหมๆ ไดอยางเหมาะสม
1.1.2 การสอนแบบสมององครวม
การสอนแบบสมององครวม เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1999 จากการปฏิวัตดิ านการศึกษาของครูทั้ง 3 ทาน
คือ คริส บิฟเฟล (Chris Biffle) เจย แวนเดอรฟน (Jay Vanderfin) และคริส รีคสตาด (Chris Rekstad) ทางตอนใตมลรัฐ
แคริฟอรเนียในประเทศสหรัฐอเมริกาและขยายขอบเขตการสอนแบบสมององครวมผานการจัดการอบรมโดยไมเสียคาใชจาย
ใหกับนักการศึกษาที่มีความสนใจที่มาจากทวีปตางๆ ไดแก ทวีปยุโรป ทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา (Biffle, 2015 a, Online)
การสอนแบบสมององครวมแตกอนรูจักกันในชื่อ การสอนที่ใชพลัง (Power Teaching) เปนการสอนที่ยึดหลักการสอนแบบ
นักเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูภายใตแนวคิดของการพัฒนาสมองและการปลูกฝงใหนักเรียน
มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรวมกับการฝกใชกฎของชั้นเรียน (Silverstein, 2013, p. 1 citing Biffle, 2012, Online) ทั้งนี้การ
สอนแบบสมององครวมยั งเปนการสอนที่ อยูบนพื้ นฐานทฤษฎีการใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning, BBL) ที่ใ ห
นักเรียนไดฝกการเรียนรูผานการสังเกต การสื่อสารและการเคลื่อนไหวรางกายที่นําเสนอใหเห็นเปนรูปธรรมและไดฝกปฏิบัติ
อยางซ้ําๆ ซึ่งชวยใหนักเรียนไดเกิดกระบวนการเรียนรูและจากการศึกษาการสอนแบบสมององครวมพบวา สามารถสงเสริม
ความมีวินัยในตนเอง (Palasigue, 2009, p. 14; Panesso, 2012, p. 52; Silverstein, 2013, p. 75, as cited in Roush,
2012, unpaged) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Nurhasanah, 2013, p. 1) ความสนใจในการเรียน (Panesso, 2012, p. 52)
และเจตคติตอการเรียน (เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2553, น. 58) ซึ่งขั้นตอนการสอนแบบสมององครวม ประกอบดวย 7 เทคนิค
ที่สําคัญ ดังนี้ (Biffle, 2013, pp. 27-97; Biffle, 2015, pp. 4-18)
1. พรอมไหมๆ-พรอมแลวๆ (Class-Yes) ครูพูดคํ าวลีสั้นๆ ที่เป นรหัสกระตุนความสนใจของนักเรียนและให
นักเรียนหยุดกิจกรรมที่กําลังทําอยูในขณะนั้นและหันกลับมาหาครูเพื่อโตตอบและสะทอนกลับตามระดับน้ําเสียงมายังครู
ซึ่งการใชเทคนิคพร อมไหมๆ-พรอมแลวๆ มีบทสนทนาดังนี้ ครูกลาววา “พรอมไหมๆ” นักเรียนจะต องขานรับวา “พรอม
แลวๆ” แลวหันหนากลับมาหาครูเพื่อฟงสิ่งทีค่ รูกําลังจะสอนตอไป
2. กฎ 5 ขอของชั้นเรียน (Five Classroom Rules) ครูกําหนดกฎ 5 ขอ ซึ่งเปนขอตกลงของชั้นเรียน โดยการใช
กฎ 5 ขอ ของชั้นเรี ยนมีขั้ นตอนการใชดัง นี้ ครูใหนักเรีย นได ปฏิบัติ กฎของชั้นเรียนจากการเลียนแบบภาษาพู ดและภาษา
ทาทางของครูในการสอนกฎของชั้นเรีย นไปทีละขอ โดยครูและนักเรียนรวมกันออกแบบทาทางกฎของชั้ นเรียนตามความ
เหมาะสมใหสอดคลองกับกฎแตละขอ ซึ่งกฎ 5 ขอ ของชั้นเรียน มีดังนี้ กฎขอที่ 1 “ปฏิบัติตามคําสั่งอยางรวดเร็ว” หมายถึง
การประพฤติและปฏิบัติตนตามคําสั่งของครูไดอยางถูกตองและรวดเร็ว กฎขอที่ 2 “ยกมือขึ้นเพื่อขออนุญาตพูด” หมายถึง
ยกมือขึ้นเพื่อขออนุญาตครูทุกครั้งเมื่อมีขอสงสัย กฎขอที่ 3 “ยกมือขึ้นเพื่อขออนุญาตลุกจากที่” หมายถึง ยกมือขึ้นเพื่อขอ
อนุญาตครูทุกครั้ง เมื่อตองการลุกออกจากที่หรือปฏิบัติกิจสวนตัว กฎขอที่ 4 “สรางทางเลือกที่ชาญฉลาด” หมายถึง
ใชเหตุผลกอนการตัดสินใจทุกครั้งเมื่อจะประพฤติและปฏิบัติตนที่ผิดตอกฎของชั้นเรียนและกฎขอที่ 5 “ทําใหครูมีความสุข”
หมายถึง การประพฤติและปฏิบัติตนที่ไมทําใหครูทุกขใจ เชน ไมกระทําผิดกฎของชั้นเรียน มีวินัยในตนเองและตั้งใจเรียน
ทุกครั้ง
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3. ปายคะแนน (The Scoreboard) ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุม สําหรับพฤติกรรม
ที่เหมาะสมครูจะเพิ่มคะแนนจิตพิสัยพรอมทั้งชมเชยหรือใหรางวัล สวนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมครูจะหักคะแนน
4. สอน-ครับ/คะ (Teach-Okay) ครูกําหนดคําที่เปนสัญญาณใหนักเรียนในชั้นเรียนไดจับคูกับเพื่อนในชั้นเรียน
เพื่อรวมกันสนทนาจากสิง่ ที่ครูไดสอนนักเรียนไปแลว โดยการเลียนแบบภาษาพูดและภาษาทาทางในการเรียนรูใหเหมือนกับ
ครูมากที่สุด ซึ่งขั้นตอนการใชเทคนิคสอน-ครับ/คะ แสดงดังภาพที่ 1 มีรายละเอียดการสอนดังนี้ ครูกลาววา “พรอมไหมๆ”
นักเรียนจะขานรับวา “พรอมแลวๆ” จากนั้นครูจะพูดสรุปมโนทัศนอยางกระชับประกอบการใชภาษาทาทางในการสื่อสาร
โดยครูใชเวลาสอนประมาณ 15-45 วินาที กระทั้งครูใหสัญญาณนักเรียนอีกครั้งโดยการปรบมือ 3 ครั้ง พรอมกับทําทาทาง
อยางใดอยางหนึ่งและกลาวคําวา “สอน” นักเรียนจะตองปรบมือตามครูผูสอนและทําทาทางเชนเดียวกับครูพรอมกับขานรับ
วา “ไดครับ/ไดคะ” และหันหนากลับไปสอนคูของตนแบบตางคนตางสอนไปพรอมๆ กัน โดยการเลียนแบบภาษาทาทางและ
ภาษาพูดใหเหมือนกับที่ครูสอนใหมากที่สุด ซึ่งครูจะใหเวลานักเรียนพูดสรุปมโนทัศนอยางกระชับประมาณ 15-45 วินาที
กระทั้งครูกลาวคําวา “พรอมไหมๆ” นักเรียนจะตองขานรับวา “พรอมแลวๆ” เพื่อหยุดกิจกรรมที่กําลังทําอยูและหันหนา
กลับไปหาครูเพื่อเริ่มเรียนเนื้อหาถัดไป

“พรอมไหมๆ”

“พรอมแลวๆ”

,

นักเรียนหันหนากับไปหาคูของตนเอง
และตางคนตางสอนโดยเลียนแบบภาษาพูดและภาษาทาทางครู
ใหเหมือนกับที่ครูสอนใหมากที่สุด
พูดสรุปมโนทัศน
อยางกระชับพรอมใช
ปรบมือ 3 ครั้ง
“ไดครับ/ไดคะ”
ภาษาทาทางประกอบ
แลวพูด “สอน”
(ประมาณ 15-45 วินาที)

ครูใหเวลานักเรียนในการสอนคูของตนเองประมาณ 15-45 วินาที กอนที่ครูจะใหสัญญาณเพื่อหยุดกิจกรรมการสอน
หมายเหตุ  หมายถึง ครู  หมายถึง นักเรียน

ภาพที่ 1 ภาพขั้นตอนการใช สอน-ครับ/คะ
ที่มา: Biffle, (2015, p. 7)
5. กระจก (Mirror) ครูกําหนดคําที่เปนสัญญาณใหนักเรียนในชั้นเรียนไดเลียนแบบพฤติกรรมการสอนของครู
ทั้งภาษาพูดและภาษาทาทางซึ่งเป นทาทางที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนหรือทาทางที่เปนเอกลักษณเพื่อชวยในการเรียนรูและ
จดจําเนื้อหาที่เรียนใหงายขึ้น ซึ่งขั้นตอนการใชเทคนิคกระจก แสดงดังภาพที่ 2 มีรายละเอี ยดการสอนดังนี้ ครูกลาวคําว า
“พรอมไหมๆ” นักเรียนจะขานรับวา “พรอมแลวๆ” และครูจะกลาวคําวา “กระจก” พรอมกับทําทาอยางใดอยางหนึ่งและ
นักเรี ยนจะขานรั บกลับ มาวา “กระจก” พรอมกั บทํ าทาทางเชนเดี ยวกับ ครู จากนั้นครู พูด จะสรุ ปมโนทัศ นอยางกระชั บ
ประกอบการใชภาษาทาทางและระหวางที่ครูสอน ครู จะเวนชวงเพื่ อใหนักเรียนไดเลียนแบบภาษาพูดและภาษาทาทางให
เหมือนกับครูใหมากที่สุด โดยครูจะใชเวลาสอนประมาณ 15-45 วินาที และครูจะใหสัญญาณนักเรียนอีกครั้ง โดยการปรบมือ
3 ครั้ง พร อมกั บทําทาทางอย างใดอย างหนึ่งและกล าวคํ าวา “สอน” นักเรียนจะต องปรบมื อตามครูผู สอนและทําท าทาง
เชนเดียวกับครูพรอมกับขานรับวา “ไดครับ/ไดคะ” และหันหนากลับไปสอนคูของตนแบบตางคนตางสอนไปพรอมๆ กัน
โดยการเลียนแบบภาษาทาทางและภาษาพูดใหเหมือนกับที่ครูสอนใหมากที่สุด ซึ่งครูจะใหเวลานักเรียนพูดสรุปมโนทัศนอยาง
กระชับประมาณ 15-45 วิ นาที กระทั้งครูกลาวคําว า “พรอมไหมๆ” นักเรียนจะตองขานรับวา “พรอมแลวๆ” เพื่อหยุ ด
กิจกรรมที่กําลังทําอยูและหันหนากลับไปหาครูเพื่อเริ่มเรียนเนื้อหาถัดไป
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“พรอมไหมๆ”

“พรอมแลวๆ”

,

“กระจก”

ตางคนตางสอนคูของตนเอง
ใชภาษาทาทางที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอน
โดยการเลี
ยนแบบภาษาพูดและ
หรือทาทางที่เปนเอกลักษณ
ภาษาท
า
ทางให
เหมือนกับที่ครูสอน
เพื่อชวยในการจดจําของนักเรียน
ใหมากที่สุด
พูดสรุปมโนทัศน
อยางกระชับพรอมใช
ปรบมือ 3 ครั้ง
“ไดครับ/
“กระจก”
ภาษาทาทางประกอบ
แลวพูด “สอน”
ไดคะ ”
,
(ประมาณ 15-45 วินาที)

ครูใหเวลานักเรียนในการสอนคูของตนเองประมาณ 15-45 วินาที กอนที่ครูจะใหสัญญาณเพื่อหยุดกิจกรรมการสอน
หมายเหตุ  หมายถึง ครู  หมายถึง นักเรียน

ภาพที่ 2 ภาพขั้นตอนการใช กระจก
ที่มา: Biffle (2015, p. 9)
6. มือและตา (Hand and Eyes) ครูกําหนดคําที่เปนสัญญาณใหนักเรียนในชั้นเรียนไดจดจอไปกับการสอน
เนื้อหาสาระที่ครูตองการชี้ใหเห็นวาเปนประเด็นสําคัญ ซึ่งขั้นตอนการใชเทคนิคมือและตา แสดงดังภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียด
การสอนดังนี้ ครูกลาวคําวา “พรอมไหมๆ” นักเรียนจะขานรับวา “พรอมแลวๆ” และครูจะกลาวคําวา “มือและตา” พรอม
กับผสานมือทั้งสองขางใหสูงประมาณระดับอกและนักเรียนจะขานรับกลับมาวา “มือและตา” พรอมกับผสานมือทั้งสองขาง
วางบนโตะและใชสายตาจดจอไปกับการสอนของครูเพื่อตั้งใจจดจําเนื้อหาและทาทางที่ครูสอนใหไดมากที่สุด โดยครูจะพูด
สรุปมโนทัศนอยางกระชับประมาณ 15-45 วินาที และครูจะใหสัญญาณนักเรียนอีกครั้ง โดยการปรบมือ 3 ครั้ง พรอมกับทํา
ทาทางอยางใดอยางหนึ่งและกลาวคําวา “สอน” นักเรียนจะตองปรบมือตามครูผูสอนและทําทาทางเชนเดียวกับครูพรอมกับ
ขานรับวา “ไดครับ/ไดคะ” และหันหนากลับไปสอนคูของตนแบบตางคนตางสอนไปพรอมๆ กัน โดยการเลียนแบบภาษา
ทาทางและภาษาพูดใหเหมือนกับที่ครูสอนใหมากที่สุด ซึ่งครูจะใหเวลานักเรียนพูดสรุปมโนทัศนอยางกระชับประมาณ 15-45
วินาที กระทั้งครูกลาวคําวา “พรอมไหมๆ” นักเรียนจะตองขานรับวา “พรอมแลวๆ” เพื่อหยุดกิจกรรมที่กําลังทําอยูและหัน
หนากลับไปหาครูเพื่อเริ่มเรียนเนื้อหาถัดไป
พูดประเด็นที่เปนที่สําคัญ

“พรอมไหมๆ”

“พรอมแลวๆ”

,

“มือและตา”

“มือและตา
ตา”

พูดสรุปมโนทัศน
อยางกระชับพรอมใช
ภาษาทาทางประกอบ
(ประมาณ 15-45 วินาที)

ตางคนตางสอนคูของตนเอง
โดยการเลียนแบบภาษาพูดและ
ภาษาทาทางใหเหมือนกับที่ครูสอน
ใหมากที่สุด
ปรบมือ 3 ครั้ง
แลวพูด “สอน”

“ไดครับ/
ไดคะ ”

ครูใหเวลานักเรียนในการสอนคูของตนเองประมาณ 15-45 วินาที กอนที่ครูจะใหสัญญาณเพื่อหยุดกิจกรรมการสอน
หมายเหตุ  หมายถึง ครู  หมายถึง นักเรียน

ภาพที่ 3 ภาพขั้นตอนการใช มือและตา
ที่มา: Biffle (2015, p. 11)

1728

7. เปลี่ยน (Switch) ครูกําหนดคําที่เปนสัญญาณใหนักเรียนไดมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ภายในคูของตนเอง
ซึ่งขั้นตอนการใชเทคนิคเปลี่ยน แสดงดังภาพที่ 4 โดยมีรายละเอียดการสอนดังนี้ ครูกลาวคําวา “พรอมไหมๆ” นักเรียนจะ
ขานรับวา “พรอมแลวๆ” จากนั้นครูจะพูดสรุปมโนทัศนอยางกระชับประกอบกับ การใชภาษาทาทางในการสื่อสารประมาณ
15-45 วินาที กระทั้งครูใหสัญญาณนักเรียนอีกครั้ง โดยการปรบมือ 3 ครั้ง พรอมกับทําทาทางอยางใดอยางหนึ่งและกลาวคํา
วา “สอน” นักเรียนจะตองปรบมือตามครูผูสอนและทําทาทางเชนเดียวกับครูพรอมกับขานรับ วา “ไดครับ/ไดคะ” และหัน
หนากลับไปหาคูของตนเองพรอมกับทําหนาที่ของตนเอง (นักเรียนคนที่ 1 ทําหนาที่สอนเพื่อนผานการเลียนแบบภาษาพูดและ
ภาษาทางใหเหมือนกับครูใหมากที่สุดและนักเรียนคนที่ 2 ทําหนาที่เปนผูฟงและจดจําในสิ่งที่เพื่อนกําลังสอนใหไดมากที่สุด )
ซึ่งครูจะใหเวลานักเรียนประมาณ 15-45 วินาที กระทั้งครูกลาวคําวา “เปลี่ยน” นักเรียนจะตองขานรับวา “เปลี่ยน” พรอม
กับเปลี่ยนหนาที่ภายในคูของตนเอง (นักเรียนคนที่ 1 จะเปลี่ยนหนาที่เปนผูฟงและนักเรียนคนที่ 2 จะเปลี่ยนหนาที่เปนผูสอน)
ซึ่งครูจะใหเวลานักเรีย นประมาณ 15-45 วินาที กระทั้ง ครูกลาวคําวา “พรอมไหมๆ” นั กเรียนจะตองขานรับว า “พรอม
แลวๆ” เพื่อหยุดกิจกรรมที่กําลังทําอยูและหันหนากลับไปหาครูเพื่อเริ่มเรียนเนื้อหาถัดไป
คนที่ 1 ทําหนาที่เปนผูสอน
คนที่ 2 ทําหนาที่เปนผูฟง
(ใชเวลาประมาณ 15-45 วินาที)
“พรอมไหมๆ”

“พรอมแลวๆ”
,

พูดสรุปมโนทัศน
อยางกระชับพรอมใช
ภาษาทาทางประกอบ
(ประมาณ 15-45 วินาที)

ปรบมือ 3 ครั้ง
แลวพูด “สอน”

“ไดครับ/
ไดคะ ”

คนที่ 1 ทําหนาที่เปนผูฟง
คนที่ 2 ทําหนาที่เปนผูสอน

“เปลี่ยน”

“เปลี่ยน”

,

ครูใหเวลานักเรียนในการสอนคูของตนเองประมาณ 15-45 วินาที กอนที่ครูจะใหสัญญาณเพื่อหยุดกิจกรรมการสอน
หมายเหตุ  หมายถึง ครู  หมายถึง นักเรียน

ภาพที่ 4 ภาพขั้นตอนการใช เปลี่ยน
ที่มา: Biffle (2015, p. 13)
1.2 การสรางรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวม
1.2.1 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E และการสอนแบบสมอง
องครวม จึงทําใหผูวิจัยไดบูรณาการรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวมแสดงดังภาพที่ 5
และผ านผู เชี่ ย วชาญเพื่อตรวจสอบคุ ณภาพของรู ปแบบการสอน พบวา รูป แบบการสอนมี คาดั ชนี ค วามสอดคลองกันทุ ก
องคประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค ขั้นตอนการสอนและการประเมินผล ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.67 ตามความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ และผูวิจัยไดปรับรูปแบบการสอนใหมีความเหมาะสมมากขึ้นตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แสดงดังภาพที่ 6
1.2.2 รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวม หมายถึง การสอนที่ให
นักเรียนไดคนพบความรูดวยตนเองรวมกับการสอนที่มกี ารฝกใชสมองทั้ง 2 ซีก อยางสมดุล ซึ่งสัมพันธกับหลักการทํางาน
ของสมอง ประกอบดวยขั้นการสอน 3 ขั้น แสดงดังภาพที่ 6 ซึ่งมีขั้นตอนการสอน ดังนี้

1729

พรอมไหมๆ-พรอมแลวๆ *
ขั้นเตรียมความพรอม

ขั้นเตรียมความพรอม

กฎ 5 ขอของชัน้ เรียน

ตรวจสอบความรูเ ดิม *

ปายคะแนน **

เราความสนใจ *

ตรวจสอบความรูเ ดิม
ขั้นการสอน

เราความสนใจ
***-สอน-ครับ/คะ
-กระจก
ขยายความรู -มือและตา
-เปลี่ยน
ประเมินผล

อธิบาย *

** ***

ขั้นทบทวน
กฎของชั้นเรียน

**

**

** ***
**

นําความรูไปใช

* **

พรอมไหมๆ-พรอมแลวๆ **
กฎ 5 ขอของชั้นเรียน **

หมายเหตุ
* หมายถึง ครูสามารถใชเทคนิคพรอมไหมๆ-พรอมแลวๆ ในขั้นนี้ได
เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ
** หมายถึง ครูสามารถใชเทคนิคปายคะแนน ในขั้นนี้ได ในการเพิ่มหรือลด
คะแนนจิตพิสัยนักเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม
นักเรียนใหมีความเหมาะสม
*** หมายถึง ครูใชเทคนิคสอน-ครับ/คะ กระจก มือและตา และเปลี่ยน
เพียงเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งหรือหลายเทคนิครวมกันในการพูดสรุปมโนทัศน
อยางกระชับใหกับนักเรียนอีกครั้ง หลังจากที่นักเรียนไดสรุปมโนทัศนไปแลว

กฎ 5 ขอของชัน้ เรียน

หมายเหตุ:
* ** หมายถึง เปนเทคนิคที่สามารถใชไดในทุกๆ ขั้นการสอน
เมื่อตองการใหนักเรียนมีวินัยในตนเอง
*** หมายถึง เปนเทคนิคที่ครูใชเพื่ออธิบายมโนทัศนที่ถูกตองใหนักเรียน
เขาใจอีกครั้งโดยครูสามารถเลือกใชเทคนิคเดียวหรือหลายเทคนิครวมกัน
ซึ่งขึ้นอยูกับความเหมาะสม

ภาพที่ 5 ภาพรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7E
รวมกับการสอนแบบองครวมกอนผานผูเชี่ยวชาญ

**

ประเมินผล *

อธิบาย

นําความรูไปใช
ขั้นทบทวน
กฎของชั้นเรียน

สํารวจ *

ขยายความรู *

สํารวจ
ขั้นการสอน

พรอมไหมๆ-พรอมแลวๆ **
กฎ 5 ขอของชัน้ เรียน **

ภาพที่ 6 ภาพรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7E
รวมกับการสอนแบบองครวมหลังผานผูเชี่ยวชาญ

1. ขั้น เตรียมความพรอม (Preparation Phase) คือ ครูกระตุนความสนใจของนักเรียนเพื่อเตรียมความพรอม
นักเรียนกอนเริ่มการสอนในชั้นเรียน โดยใชเทคนิคพรอมไหมๆ-พรอมแลวๆ และเทคนิคกฎ 5 ขอของชั้นเรียน ซึ่งมีบทสนทนา
ระหวางครูกับนักเรียนดังนี้ เมื่อครูกลาวคําวา “พรอมไหมๆ” นักเรียนจะขานรับกลับมาวา “พรอมแลวๆ” จากนั้นครูหรือ
ตัวแทนนักเรี ยนจะสอนกฎ 5 ขอ ของชั้นเรีย นที ละขอ พร อมกั บทํ าท าทางที่สอดคลองกั บกฎแต ละขอ ของชั้นเรี ยนเพื่ อให
นักเรียนที่เหลือไดปฏิบัติตามหรือทั้งผูสอนและนักเรียนในชั้นเรียนปฏิบัติกฎของชั้นเรียนประกอบกับการทําทาทางไปพรอมๆ
กัน โดยกฎ 5 ขอของชั้นเรียนมีดังนี้ “กฎขอที่ 1 ปฏิบัติตามคําสั่งอยางรวดเร็ว” “กฎขอที่ 2 ยกมือขึ้นเพื่อขออนุญาตพูด”
“กฎขอที่ 3 ยกมือขึ้นเพื่อขออนุญาตลุกออกจากที”่ “กฎขอที่ 4 สรางทางเลือกที่ชาญฉลาด” และ“กฎขอที่ 5 ทําใหครู
มีความสุข” (สามารถใชเทคนิคปายคะแนนในขั้นนีไ้ ด)
2. ขั้นการสอน (Instruction Phase) คือ การบูรณาการระหวางรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E ซึ่งอยูบน
พื้นฐานทฤษฎีสรรคนิยมที่ใหนักเรียนไดเรียนรูจากการสืบเสาะความรูดวยตนเองรวมกับการสอนแบบสมององครวมซึ่งอยูบน
พื้นฐานทฤษฏีการใชสมองเปนฐานเพื่อใหนักเรียนไดฝกใชสมองทั้ง 2 ซีกที่สัมพันธกันแบบองครวม โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้
2.1 ตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation) คือ ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนโดยการใชคําถาม เกมและ
แบบทดสอบยอยเพื่อตรวจสอบพื้นฐานความรูเดิมของนักเรียนและชวยเติมเต็มความรูที่นักเรียนขาด (สามารถใชเทคนิคพรอม
ไหมๆ-พรอมแลวๆ และปายคะแนนในขั้นตรวจสอบความรูเดิมได)
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2.2 เราความสนใจ (Engagement) คือ ครูยั่วยุและเราความสนใจของนักเรียนโดยการใชคําถาม การสาธิต
วีดีทัศน ตัวอยางจริงและสื่อตางๆ เปนตน เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็นในเรื่องที่นักเรียนกําลังจะศึกษา
(สามารถใชเทคนิคพรอมไหมๆ-พรอมแลวๆ และปายคะแนนในขั้นเราความสนใจได)
2.3 สํารวจ (Exploration) คือ นักเรียนสํารวจ ตรวจสอบ คนควาและสรางความรูดวยตนเองจากเรื่อง
ที่นักเรี ยนสนใจโดยมี ครูเป นผูกระตุน ชี้แ นะและอํานวยความสะดวกใหกับ นักเรีย น ซึ่งกิ จกรรมการสํ ารวจแบงออกเปน 2
กิจกรรม ดังนี้ (สามารถใชเทคนิคพรอมไหมๆ-พรอมแลวๆ และปายคะแนนในขั้นสํารวจได)
2.3.1 กิ จกรรมการทดลอง ได แก การตั้ งป ญหา การตั้งสมมติฐ าน การวางแผนการทดลองและการ
สรุปผลการทดลอง
2.3.2 ไมใ ชกิจกรรมการทดลอง ไดแ ก การสํารวจ การสัง เกต การจําแนก การทําใบงานและการทํ า
กิจกรรมกลุม เปนตน
2.4 อธิ บาย (Explanation) คื อ ครู ให นักเรีย นไดนําข อมู ลที่ คนพบมาจัด กระทํ าข อมู ล แปลผล สรุ ปผล
วิเคราะหผล อภิปรายผลและนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน แผนภูมิ ตาราง ผังความคิดและรูปวาด เปนตน (ครูใชเทคนิค
สอน-ครับ/คะ กระจก มือและตา และเปลี่ยนในขั้นอธิบายหลังจากที่นักเรียนไดสรุปมโนทัศนไปแลว และสามารถใชเทคนิค
พรอมไหมๆ-พรอมแลวๆ และปายคะแนนในขั้นนี้ได)
2.5 ขยายความรู (Elaboration) คือ ครูขยายความรูนักเรียนใหกวางและลึกมากขึ้นโดยการใชคําถาม
การแสดงความคิดเห็นและการเชื่อมโยงความรูที่ไดรับกับสถานการณตางๆ (ครูใชเทคนิคสอน-ครับ/คะ กระจก มือและตา
และเปลี่ยนในขั้นขยายความรูหลังจากที่นักเรียนไดสรุปมโนทัศนไปแลว และสามารถใชเทคนิคพรอมไหมๆ-พรอมแลวๆ
และปายคะแนนในขั้นนี้ได)
2.6 ประเมินผล (Evaluation) คือ ครูตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนโดยการใชคําถาม
แบบทดสอบ เกมและบันทึกหลังการสอนเพื่อใหครูไดทราบวานักเรียนไดรับความรูมามากนอยเพียงใดและมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมหรือไม (สามารถใชเทคนิคพรอมไหมๆ-พรอมแลวๆ และปายคะแนนในขั้นประเมินผลได)
2.7 นําความรูไปใช (Extension) คือ ครูตรวจสอบการประยุกตใชความรูของนักเรียนกับสถานการณตางๆ
ในชีวิตประจําวันโดยใชการตั้งคําถามและการแสดงความคิดเห็น (สามารถใชเทคนิคพรอมไหมๆ-พรอมแลวๆ และปายคะแนน
ในขั้นนําความรูไปใชได)
3. ขั้นทบทวนกฎของชั้นเรียน (Rule Review) คือ ครูใหคําชื่นชมหรือใหคําแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองหลังจากจบขั้นการสอน เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมของตนใหมีวินัยในตนเองมากขึ้น
หลังจากครูไดชนื่ ชมหรือใหคําแนะนํานักเรียนแลว ครูจะใชเทคนิคพรอมไหมๆ-พรอมแลวๆ และเทคนิคกฎ 5 ขอของชั้นเรียน
อีกครั้งกอนเลิกชั้นเรียน เพื่อกระตุนใหนักเรียนไดตระหนักและเห็นคุณคาในกฎของชั้นเรียน (สามารถใชเทคนิคปายคะแนน
ในขั้นทบทวนกฎของชั้นเรียนได)
2) ผลวิจัยระยะที่ 2 : ศึกษาความเปนไปไดของการใชรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมอง
องครวม
2.1 จากการที่ ผู วิจัย เข าไปสั ง เกตพฤติ กรรมการเรี ย นของนั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4-5 โรงเรี ย นในสั ง กั ด
สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 โรงเรียน พบวา พฤติกรรมการขาดความมีวินัยในตนเองสวนใหญที่พบ ไดแก
พูดคุยกัน เลนกัน ไมตั้งใจฟงครู ไมมีระเบียบวินัย ไมปฏิบัติตามกฎของชั้นเรียน ไมยกมือขึ้นเพื่อตอบคําถามและไมขออนุญาต
ครูลุกออกจากที่
2.2 ผูวิจัยนําแผนการสอนที่สรางขึ้นตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวม
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบพรอมทั้งปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และนําแผนการสอนไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก 1) โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ แผนการสอนในหนวยการเรียนรูเรื่อง พืช รวม
ทั้งสิ้น 14 คาบ และ 2) โรงเรียนวัดดิสหงสาราม แผนการสอนในหนวยการเรียนรูเรื่อง สัตว จํานวน 12 คาบ และแผนการ
สอนในหนวยการเรียนรูเรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จํานวน 2 คาบ รวมทั้งสิ้น 14 คาบ และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน พบวา ในชวงสัปดาหที่ 1-2 โดยภาพรวมนักเรียนมีความสนใจในการเรียนเปนอยางดีและ
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สามารถปฏิบัติตามกฎของชั้นเรียนไดพอใช สวนสัปดาหที่ 3-5 นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและสามารถปฏิบัติตามกฎ
ของชั้นเรียนไดเปนอยางดีและจากการสัมภาษณครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรทั้ง 2 โรงเรียน พบวา การใชรูปแบบการสอน
วัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวมทําใหนักเรียนเกิดความมีวินัยในตนเอง เนื่องจากครูมีการวางเงื่อนไข
ขอตกลงของชั้นเรียน มีการกระตุนนักเรียนโดยการใหคะแนนจิตพิสัยและการใหรางวัลเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
และการหักคะแนนสําหรับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ซึ่งนักเรียนสวนใหญใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี สําหรับ
ปญหาการทดลองใชรูปแบบการสอน พบวา มีบางขั้นตอนควรปรับเวลาในการเรียนรูใหมีความเหมาะสม เชน ขั้นสํารวจ ควร
ใหเวลานักเรียนในการสืบเสาะความรูเพิ่มมากขึ้น เพราะบางกิจกรรมตองใชระยะเวลาในการสํารวจที่ยาวนาน เชน กิจกรรม
สํารวจบริเวณรอบๆ โรงเรียนหรือกิจกรรมการทดลอง เปนตน
2.3 ผลการใชรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวมของนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน
มีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิ ทยาศาสตร หลั ง เรีย นสู งกว าเกณฑที่ กําหนดร อยละ 50 อย างมีนัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน หลังเรียนดวยรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู
7E รวมกับการสอนแบบสมององครวมกับเกณฑที่กําหนด (รอยละ 50 มีคาเทากับ 7.50 คะแนน)
โรงเรียน

n

วัดปทุมวนารามฯ
วัดดิสหงสาราม

35
30

x

(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
7.83
8.10
*p<.05

S.D.

t

p

1.07
1.49

1.82*
2.20*

.039
.018

จากตารางที่ 1 พบวา 1) นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ หลังเรียนดวยรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E
รวมกับการสอนแบบสมององคมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ50 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 และ 2) นักเรียนโรงเรียนวัดดิสหงสารามหลังเรียนดวยรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอน
แบบสมององครวมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
สรุปและอภิปรายผล
จากการบูรณาการรูป แบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององค รวมสําหรับ หองเรีย น
วิทยาศาสตรประถมศึกษา สามารถสรุปและอภิปรายผลได ดังนี้
รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวมที่สรางขึ้นมีคาดัชนีความสอดคลองกัน
ทุกองค ประกอบในดานหลักการ วั ตถุ ประสงค ขั้ นตอนการสอนและการประเมิ นผล ซึ่ งมี คาเฉลี่ ยเทากับ 0.67 ทั้ง นี้ อาจ
เนื่องมาจากประการที่ 1 ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
แนวคิ ด ทฤษฎี ข องรู ป แบบการสอน ตลอดจนการสั ง เกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ย นซึ่ ง ทํ าให ไ ด ข อมู ล พื้ นฐานที่ เ ป น
ประโยชนในการบูรณาการรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E เปนรูปแบบ
การสอนทีอ่ ยูบนพื้นฐานทฤษฎีสรรคนิยมที่มุงเนนความเกงหรือความสามารถทางวิชาการของนักเรียน กลาวคือใหนักเรียนได
เรียนรูจากการคนพบความรูดวยตนเอง สวนการสอนแบบสมององครวมเปนการสอนที่อยูบนพื้นฐานทฤษฎีการใชสมองเปน
ฐานเนนการใชสมองทั้ง 2 ซีกอยางสมดุล และเปนการสอนที่ใชในการจัดการชั้นเรียนเพื่อใหนักเรียนเกิดความมีวินัยในตนเอง
ดังนั้น การบู รณาการรูป แบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกั บการสอนแบบสมององค รวม จึงเป นรูปแบบการสอนที่
พัฒนาใหนักเรียนเปนผูที่มีความรูควบคูไปกับความมีวินัยในตนเองซึ่งเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 8) และสอดคลองกับคานิยมหลัก 12 ประการ
(สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2559, ออนไลน) ที่ไมเพียงแคเนนความสามารถทางดานวิชาการใหกับนักเรียนเพียงอยาง
เดียวเทานั้น แตตองพัฒนาใหนักเรียนมีความวินัยในตนเองควบคูไปดวย และประการที่ 2 จากผลการทดลองใชแผนการสอน
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ที่สรางขึ้นตามรูปแบบการสอน พบวา นักเรียนสวนใหญมีความมีวินัยในตนเองและมีความสนใจในการเรียนที่เพิ่มขึ้น และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนผานเกณฑที่กําหนด (รอยละ 50) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
โดยการที่นักเรียนมีความมีวินัยในตนเองและมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นทั้งนี้เนื่องจาก รูปแบบการสอนที่ใชมี
การวางเงื่อนไขขอตกลงกับนักเรียนจากการใชกฎ 5 ขอ ของชั้นเรียน และการใชปายคะแนนเพื่อควบคุมพฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเองและการใหรางวัลแกนักเรียนเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งชวยใหนักเรียนมีความมีวินัยในตนเองเพิ่มขึ้น
และรูปแบบการสอนที่ใชมีการกระตุนความสนใจนักเรีย นจากการใชเทคนิ คพรอมไหมๆ-พรอมแลวๆ และเทคนิ คการสรุ ป
เนื้อหาจากการเลียนแบบภาษาพูดและภาษาทาทางของครูผูสอน ซึ่งชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของรูส (Silverstein, 2013, pp. 71-75, as cited in Roush, 2012) ที่พบวา นักเรียนเกรด 3 ซึ่งไดรับ
การสอนแบบสมององครวมในวิ ชาวิท ยาศาสตร มีวินัย ในตนเองเพิ่มขึ้ นและสอดคลองกับงานวิจัยของพาลาไซ (Palasigue.
2009, pp. 12-15) ที่พบวา นักเรียนเกรด 5 ซึ่งไดรับการสอนแบบสมององครวมในวิชาคณิตศาสตรมีวินัยในตนเองเพิ่มขึ้นกวา
รอยละ 50 เชนเดียวกับงานวิจัยของพาเนสโซ (Panesso. 2012, p. 52) ที่พบวา นักเรียนเกรด 3 ซึ่งไดรับการสอนแบบสมอง
องครวมในวิชาภาษาอังกฤษมีวินัยในตนเองและมีความสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่สังเกตการสอนของผูวิจัย ไดกลาววา “เทาที่สังเกตนักเรียนเขาชอบอะไรที่มันตื่นเตน แปลกใหม มีเกม มี
กฎ มี รางวัล จะรูสึ กได วาเขาเรี ยนรู มากขึ้ นและเด็ กก็จะสนใจเราและหากวามี บางกลุมไดรับ รางวั ล กลุมที่ เหลือก็จะสนใจ
กระตือรือรนและมีวินัยในตนเองมากขึ้น” (ครูรัตนากร) “จากการสังเกต นักเรียนที่ขาดมีวินัยในชั้นเรียน เชน คุยกัน เลนกัน
และไมชอบยกมือตอบคําถาม พฤติกรรมดังกลาวมีแนวโนมที่ลดลง นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและสามารถปฏิบัติตาม
กฎของชั้นเรียนไดเพิ่มมากขึ้น” (ครูอรุณนี) นอกจากนั้น นักเรียนที่ไดเรียนดวยรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับ
การสอนแบบสมององครวม ไดกลาววา “คุณครูสอนสนุกและคุณครูก็ชอบเอาขนมมาแจกใหพวกหนูถาหากวาพวกหนูตั้งใจ
เรียนและหนูก็อยากใหครูกลับมาสอนอีก” (ด.ญ.ภรภัทร) “รูสึกสนุกในการเรียน ผมชอบเวลาที่ครูใหทํากฎ 5 ขอ ของชั้นเรียน
และชอบเวลาที่ครูใหผมทําทาทางตางๆ ในการสรุปเรื่องที่เรียนมาแลวและก็ชอบที่ครูใหผมเลนเกม” (ด.ช.ธนภัทร) “รูสึกชอบ
และก็สนุกกับกิจกรรมที่ครูใหพวกหนูไดทดลอง และหนูก็ชอบที่ครูใหพวกหนูไดไปสํารวจพืชตางๆ นอกชั้นเรียน” (ด.ญ.อนุ
ธิดา)
เมื่อเปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังเรียนกับเกณฑที่กําหนด พบวา นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ผ า นเกณฑ ร อ ยละ 50 อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง ผ า นเกณฑ ขั้ น ต่ํ า ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 22) และจากการสัมภาษณครูเกี่ยวกับดานการเรียนของนักเรียน
ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรไดกลาววา “สวนใหญนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑที่กําหนด แตก็มีบางสวนที่ไมผาน
ซึ่งอาจมาจากปญหาครอบครัว เนื่องจากครอบครัวสวนใหญของนักเรียนมีฐานะปานกลางถึงยากจนครอบครัวไมสมบูรณและ
ขาดการเอาใจใสดูแ ลในดานการเรียนจากครอบครัว” (ครูรั ตนากร) และผลวิจัยยัง สอดคล องกับงานวิจัย ของนุช ากร คํ า
ประดิษฐ (2557, น. 72) ที่ใชรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการใชทฤษฎีการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 75 ของ
คะแนนเต็ม คิดเปนรอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด เชนเดียวกับงานวิจัยของ ศุภผล ไชยพันธ (2555, น. 62) ที่ใชรูปแบบการ
สอนวัฏจักรการเรียนรู 7E กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน
รอยละ 78.89 และสอดคลองกับงานวิจัยของนูรฮาซานา (Nurhasanah, 2013, p. 1) ที่จัดการสอนแบบสมององครวมกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา พบวา หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น
สําหรับขอจํากัดการใชรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวมพบวา มีขอจํากัด
ดานเวลา เนื่องจากบางขั้นตอนตองใชเวลาใหนักเรียนไดสืบเสาะความรูและสรุปความรูดวยตนเอง นอกจากนี้ ครูประจําการ
สอนวิ ชาวิ ทยาศาสตร ไดกลาววา “โดยภาพรวมรูป แบบการสอนมี ความเหมาะสมดี อาจมี ขอจํากัดด านเวลาบ างสํ าหรั บ
กิจกรรมที่ตองใชเวลานานที่ใหนักเรียนไดสืบเสาะและสรุปความรู หากบางโรงเรียนสอนวิทยาศาสตรแคคาบเดียวอาจทําให
การเรียนการสอนไมตอเนื่อง” (ครูรัตนากร) “รูปแบบการสอนนี้มีความเหมาะสมสามารถนําไปใชไดจริงแตอาจมีขอจํากัดดาน
เวลาหากโรงเรียนนั้นไมมีการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรแบบสอน 2 คาบติด” (ครูอรุณนี)
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 รูป แบบการสอนวั ฏจักรการเรีย นรู 7E รวมกับ การสอนแบบสมององค รวมอาจมีขอจํ ากัดในเรื่องเวลาสอน
ดังนั้น ผูว ิจัยควรมีการวางแผนระยะเวลาการสอนในแตละขั้นหรือแตละหนวยการเรียนรูใหมีความเหมาะสม
1.2 รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวม ผูส อนควรฝกฝนการใชเทคนิค
การสอนแบบสมององครวมอยางสม่ําเสมอเพื่อชวยใหนักเรียนไดเกิดกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลการใชรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวม
ในประเด็นอื่น เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การคิดวิเคราะห ความคงทนในการเรียนรูและความสุขในการเรียน
เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาผลการเปรียบเทียบรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมององครวม
กับรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 5E รวมกับการสอนแบบสมององครวม ในดานความเหมาะสมและความเปนไปได ของ
การใชรูปแบบการสอน
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เปนสวนหนึ่งของปริญญานิพนธ เรื่อง “ผลการใชวัฏจักรการเรียนรู 7E รวมกับการสอนแบบสมอง
องครวมที่สงผลตอความมีวินัยในตนเอง จิตวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5”
ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนคริ นทรวิ โรฒ ที่ได รับ ทุนสนั บสนุนจากบัณฑิต วิท ยาลัย ประจํ าป งบประมาณ 2559 ในการทําปริญ ญานิพ นธ และทุ น
สนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560 ในการเขารวมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษา
เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. สืบคนเมื่อ 17 ตุลาคม 2559,
จาก http://www.igetweb.com/www/jeera/private_folder/intro_mid_2551.pdf
_______ (2554). แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
เฉลิมลาภ ทองอาจ. (2553, มกราคม-เมษายน). การสอนอยางมีพลัง: นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมอง
แบบองครวม. ศึกษาศาสตรปริทัศน. 25(1): 58.
ชนาธิป พรกุล. (2554). การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนําไปใช. กรุงเทพ: สํานักพิมพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ดุษฎี มัชฌิมาภิโร. (2553, กันยายน-ตุลาคม). การสอนใหผูเรียนสรางสรรคความรู: ทฤษฎีสรรคนิยม. บัณฑิตศึกษา. 7(32): 3.
ธัญวลัยกรณ ศรีเทพ. (2557). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนตามวงจร
การเรียนรู 7E และแหลงเรียนรูในชุมชนเปนฐาน หนวยการเรียนรู การปลูกพืช เลี้ยงสัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 2.
วิทยานิพนธ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน). สกลนคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ถายเอกสาร.
นุชากรณ คําประดิษฐ. (2557, มกราคม). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องสารละลายดวยรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู7Eรวมกับทฤษฎีการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. รําไพพรรณี. 8(1): 72
ประสาท เนืองเฉลิม. (2557). การเรียนรูวิทยาศาสตร ในศตวรรษที่ 21. มหาสารคาม: อภิชาต.
รัชนีภรณ แกวดวง. (2555). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรความสามารถในการคิดวิเคราะห
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชกิจกรรมการเรียนรู แบบวัฏจักรการเรียนรู
7 ขั้นกับกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ. วิทยานิพนธ ค.ม. (หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู). นครพนม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม. ถายเอกสาร.
รุจาภา ประถมวงษ. (2552, มกราคม). การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยการ
จัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5E) กับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7ขั้น (7E).
พฤติกรรมศาสตรเพื่อการพัฒนา. 1(1): 88.

1734

ละเอียด ศรีวรกุล. (2554). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร ระหวางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
โดยใชเทคนิคการรูคิดกับการสอนแบบปกติ. วิทยานิพนธ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน). มหาสารคาม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ถายเอกสาร.
ศุภผล ไชยพันธุ. (2555, มกราคม-เมษายน). การเปรียบเทียบผลการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตรระหวาการจัดการเรียนรูแบบลัดดาและแบบวัฏจักรการจัดการเรียนรู 7 ขั้น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6. มหาวิทยาลัยนครพนม. 2(1): 62.
สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ. (2558). คาสถิติพื้นฐานทั่วประเทศ. สืบคนเมื่อ 28 สิงหาคม 2558, จาก
http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrBasicStat.aspx
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. (2559). ขาวการบริหารราชการ. สืบคนเมื่อ 17 ตุลาคม 2559, จาก
http://www.thaigov.go.th/index.php/news1/item/84708-id84708.html#
สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา. (2556, พฤศจิกายน). ผลการประเมิน TIMSS 2011 ตัวบงชี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตร. มองสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา. 1(4): 3.
สุนีย เหมะประสิทธิ์. (2543). ทฤษฎีสรรคนิยม. ใน สารานุกรมศึกษาศาสตร. หนา. 91. กรุงเทพฯ:
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
_______. (2546). วัฏจักรการเรียนรู. ใน สารานุกรมศึกษาศาสตร ฉบับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุ 4 รอบ วันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2546. หนา. 381-382.
กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เสาวรสธ พลโคตร. (2550). การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นและรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู 5 ขั้น ที่กําหนดและหมุนเวียนหนาที่ของสมาชิก. วิทยานิพนธ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน).
มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ถายเอกสาร.
อารี สัณหฉวี. (2550). ทฤษฎีการเรียนรูของสมองสําหรับพอแม ครู และผูบริหาร. กรุงเทพฯ: มิตรสัมพันธ.
Biffle, Chris. (2013). Whole Brain Teaching for Challenging Kids. n.p.
_______. (2015). Whole Brain Teaching Seminar 1: Daily Instruction and Classroom Management.
Retrieved June. 8, 2015, from http://www.static.kern.org/gems/ci/WBTSeminar1Classroom
Manageme.pdf
_______. (2015 a). Whole Brain Teachers of America. Retrieved October 30, 2015, from
http://www.wholebrainteaching.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=135:whole-brain
-teachers-of-america&Itemid=105
Bybee Rodger W.; et al. (2006, 12 June). The BSCS 5E Instructional Model: Original and Effectiveness.
Colorado Springs, CO: BSCS.
Eisenkraft, Arthur. (2003, September). Expanding the 5E Model: A Proposed 7E Model Emphasizes
“Transfer of Learning” and the Importance of Eliciting Prior Understanding. The Science Teacher.
70(6): 56-57.
Nurhasanah, Lilis. (2013). Teaching Specking Ability Using Whole Brain Teaching Method at Junior
Level (Young Learners) Students of “Speakup” English Course in Bandung. : 2. Retrieved
December 21, 2015. From https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web
&cd=1&ved=0ahUKEwi307Lawp7JAhWU1I4KHXueDhgQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fpublika
si.stkipsiliwangi.ac.
Palasigue, Jesame Torres. (2009, 8 December). Integrating Whole Brain Teaching Strategies to Create a
More Engaged Learning Environment. Detroit, Michigan: Mary Grove College. Retrieved
June 3, 2015, from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED507407.pdf

1735

Panesso, Carmen Helena Rodas. (2012). Implementation of the Whole Brain Teaching Method
in a Third Grad from a Public School in Pereira Risaralda. Dissertations. (Arts and Humanities).
Pereira: Graduate school The Technology De Pereira. Photocopied.
Silverstein, Andrea Lynn. (2013). Experiences of Teachers Using Whole Brain Teaching in Their
Classrooms. Dissertation, Ed. D (Education). Illinois: Concordia University-Chicago. Photocopied.

1736

ความตองการของชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินเพื่อการอุปโภคและบริโภคอยางยั่งยืน
ในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ1์ , ศิวพันธุ ชูอินทร1 และสิริมณี บรรจง2
1

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
และเพื่อศึกษาความตองการของชุม ชนที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบั ติได จริง ต อการจัด การคุณภาพน้ําผิวดิ นในเขต
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางครัวเรือนอําเภออัมพวาจํานวน 400 กลุม
ตัวอย างโดยวิเ คราะหจากแบบสอบถามและการประชุม กลุมย อย การสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา 1).ป ญหาการจั ดการ
คุณภาพน้ําผิ วดินในเขตอําเภออัมพวา จั งหวัด สมุทรสงครามในภาพรวมอยู ในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย เทากั บ 3.33สภาพ
ปญหาการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ2.98ปญหาของชุมชนอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย
เทากับ3.42ปญหาการจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ3.20ปญหาที่เกิดความตองการใช
น้ําอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ3.56 ปญหาอื่นๆที่มีผลกระทบตอการใชน้ําอุปโภคและบริโภคอยูในระดับปานกลาง
มีคาเฉลี่ยเทากับ3.512).ศึกษาความตองการของชุมชนที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ตอการจัดการคุณภาพน้ําผิว
ดินในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวม อยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ4.02 ความตองการของชุมชน
ตอการแกปญหาการใชน้ําอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ3.94ความตองการของชุมชนตอการจัดการคุณภาพน้ําอยูใน
ระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ4.23ความตองการของชุมชนตอการสรางองคความรูอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.97ความตองการของชุมชนดานการมีสวนรวมรูอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ3.56 ความตองการของชุมชนดานการ
บริหารจัดการแหลงน้ํารูอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ3.91
คําสําคัญ: ความตองการของชุมชน, การจัดการคุณภาพน้ํา, ทรัพยากรน้ํา, สมุทรสงคราม
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Needs of the Community for Surface Water Quality Management Sustrainable
for Water Consumption in Amphawa, Samut Songkram Province
Abstract
This research aims to study the problem of surface water quality managements in Amphawa
District. Samut Songkhram Province, Thailand and to study the optimal needs of communities in surface
water quality management which can be implemented practically. Primary data were collected from 400
household samples in Amphawa district using questionnaires. Interviewed sessions with the communities
were also held to gather more detailed informations. The data from questionnaires and from interview
were then analyzed to elucidate the problems and the needs of communities. The results showed that
(1) the overviewed problem aboutthe surface water quality management in Amphawa district was in the
medium level with the average score of 3.33. In details, all sub-problems were also in the medium level.
The average scores for each sub-problem were 2.98 for the problem of water consumption, 3.42 for the
problem of the community, 3.20 for the problem of water consumption management, 3.56 for the
problem of water consumption demand, and 3.51 for another problems that affected on water
consumption (2) the overviewed needs of communities in the practical surface water quality
management for water consumption were in the medium level with the average score of 4.02. In details,
all sub-issues of needs were also in the medium level except the issue about need of communities to
create knowledge was in the high level. The average scores for each sub-issue of communities’ needs
were 3.94 for the need of solving problems about water consumption, 4.23 for the need of water quality
management, 3.97 for the need of communities to create knowledge, 3.56 for the need of public
participation, and 3.91 for the need of water resource management. It could be concluded from the
interviewed sessions that the communities desire to have public participation to solve the problems of
water and water quality management.
Keywords : Needs of the community, Water Quality management, Water Resources, SamutSongkhram
Province
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บทนํา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางการเกษตร การศึกษา ดนตรีไทย
ประชาชนรูรักสามัคคี เกษตรปลอดสารพิษ และผลิตอาหารปลอดภัยโดยมียุทธศาสตรการพัฒนาดานการฟนฟูธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยมีแนวทางในการสรางจิตสํานึก การจัดคายเยาวชน จัดอบรมผูนําชุมชน
เพื่อใหมีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษและฟนฟูแหลงเพาะพันธุสัตว
น้ําตามธรรมชาติ มีการดําเนินงานสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามในการพัฒนาจังหวัด
ใหเปนศูนยกลางการพักผอนและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแมน้ําลําคลอง ปลูกจิตสํานึกใหชาวจังหวัดสมุทรสงครามอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมอันดีงามโดยมีกลยุทธ ในการบริหารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอ มเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวในทองถิ่นและมียุทธศาสตรในการรักษาความเปนเมืองที่มีระบบนิเวศสามน้ํา โดยมีกลยุทธในการบริ หารจัดการน้ํา
อยางมีระบบและการฟนฟูรักษาความสมดุลของระบบนิเวศสามน้ํา อําเภออัมพวามีพื้นที่สวนใหญใหประโยชนเพื่อการเกษตร
โดยเปนสวนผลไมและมีพื้นที่เปนที่ราบลุม มีคลองจํานวนมาก จากการศึกษาแหลงน้ําที่นํามาใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ของคุณภาพน้ําคลอง พบวายังมีคุณภาพที่ไมเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินบางในบางพารามิเตอร เชนสารโลหะหนัก
คาออกซิเจนละลายน้ํา คาบีโอดี เปนตน (ชัยศรี และคณะ, 2555) และพบวาแหลงน้ําที่นํามาใชเปนน้ําเพื่อการบริโภคมีการ
ปนเป อนของสารโลหะหนั กหลายชนิด (ทั ศนี พลกลา และพัช พร ศรีส งวน,2555) ในป พ.ศ.2553สาขาวิ ชาวิท ยาศาสตร
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการวิจัยดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของอําเภออัมพวาตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา คุณภาพน้ําในคลองอัมพวาสวนใหญยังมีคุณภาพน้ําดี แตมีคา
ปริมาณไนโตรเจนในรูปไนเตรต ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย รวมทั้งสารตะกั่วสูงกวาเกณฑมาตรฐาน (ภรณี จันตะมา และพัช
ราภรณ แตอวง, 2553) สวนคลองทาคา คลองบางแค และคลองแควออม มีปริมาณสารแคดเมียมและสารตะกั่วสูงกวา
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (วิสูตร สุกร และไพรัตน สีหัวโทน. 2553)
นอกจากนี้จากการลงพื้นที่วิจัยตั้งแต เดือนกุมภาพันธ 2553 ไดรับขอมูลจากชุมชนที่เกี่ยวของกับสถานการณของ
ทรัพยากรน้ําในแมน้ําแมกลองและลําคลองสาขาวามีสาเหตุหลักของการเกิดมลพิษทางน้ําจากการปลอยน้ําเสียจากจังหวั ด
ใกลเคี ยง ซึ่ งอยูตนน้ําแม น้ําแมกลอง อีกทั้งยั งขาดแหลงน้ํ าที่มีค วามเหมาะสมในการนํามาผลิตน้ํ าดื่มและยังไมมีการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ําเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค ในบางพื้นที่มีการนําน้ําจากคลองและน้ําบาดาลมาใชในการอุ ปโภคบริโภค
โดยตรง ซึ่งอาจมีผลกระทบตอสุขภาพได และผลการศึกษาวิจัยตั้งแตปพ.ศ.2554 ถึงปพ.ศ.2557ของนักวิจัยหลายทานที่ไดทํา
การวิจัยในพื้นที่อําเภออัมพวา ที่ศึกษากี่ยวกับคุณภาพน้ําผิวดินปรกกฏผลดัง การศึกษาระดับความเสื่อมโทรมของแหลงน้ํา
จากการใช ประโยชนที่ ดินในเทศบาลตําบลสวนหลวงอําเภออั มพวา จัง หวัดสมุทรสงคราม โดยใช ดัชนีคุ ณภาพน้ํา การใช
ประโยชนที่ดินในพื้นที่ชุมชน และการใชประโยชนที่ดินแบบอุตสาหกรรม เมื่อนําคาเฉลี่ยในแตละจุดมาเทียบกับระดับคาดัชนี
คุณภาพน้ําของกรมควบคุมมลพิษพบวาคาเฉลี่ยของระดับคาดัชนีคุณภาพน้ําอยูในชวง 31-60 ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพน้ํา
เสื่อมโทรม จัดอยูในมาตรฐานแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 4 (วิลาสินี จันทาโพธิ์ และสายชล มีสุข,2556 ) นอกจากนี้ ศึกษาผล
การวิเคราะหคุณภาพน้ําดานกายภาพแลดานเคมีในพื้นที่ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา ปริมาณสารโลหะหนักในน้ ําพบว า
สารตะกั่ว และสารแคดเมียมมีคาสูง พบวาคาเฉลี่ยสูงกวาที่เกณฑมาตรฐานคุ ณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุม
มลพิษกําหนด(ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์และคณะ,2555) นอกจากนี้ศึกษาการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณลําปะโดงเพื่อ
การเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตําบลบางนางลี่ เปรียบเทียบคุณภาพน้ําบริเวณลําปะโดง ในพื้นที่รองสวนมะพราว
สวนสมโอ และสวนลิ้นจี่ บริเวณตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํายังอยูใ น
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนน้ําที่เหมาะสําหรับ
การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติแ ละผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอนและเหมาะ
สําหรับทําการเกษตร(ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์และ ศิวพันธุ ชูอินทร,2556 ) ผลของการใชประโยชนที่ดินที่มีตอคุณภาพน้ํา
พื้นที่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คาเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําผิวดิน ตามดัชนีคุณภาพน้ํามีค าเสื่อมโทรมคิดเปน
คารอยละ 100 ตามจุดเก็บตัวอยางทั้งหมด โดยภาพรวมตําบลบางนางลี่ ตําบลแควออม เทศบาลตําบลสวนหลวง คุณภาพ
น้ําจัดอยูในเกณฑคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4 และศึกษาหาแนวทางการจัดการคุณภาพน้ําใหเหมาะสมกับการใชประโยชน
ที่ดินในพื้นที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และมีแนวทางการจัดการคุณภาพน้ําไดแก การสรางแนวทางการลดน้ําเสีย
จากแหลงกําเนิดโดยเทคโนโลยีสะอาดสําหรับผูประกอบการที่อาศัยบริเวณตนน้ํา กลางน้ํา และพื้นที่ปลายน้ํา สรางขอบังคับ
ของกฏหมายบัง คับ ใช ต อผู ประกอบการ อาทิ กิจกรรมหรืออุต สาหกรรมในครัวเรื อน บ านพั กแบบโฮมสเตย จัด ให มีการ
รวมกลุมเพื่อจัดการน้ําเสียกอนปลอยลงสู แหลงน้ํา นําระบบ CSR มารณรงคใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง จัดใหมีสถานีเฝา
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ระวังคุณภาพน้ําแตละตําบล ซึ่งทางภาครัฐควรจัดทําแผนจัดการคุณภาพน้ําแบบบูรณาการรวมกับภาคประชาชน การจัดตั้ง
กลุมอนุรักษคูคลองในพื้นที่ตางๆ เปนตน (ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์และคณะ,2556)ศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพน้ําในคลอง
แควออม อําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามผลการศึกษาพบวาคุณภาพน้ําที่ไมเปนไป ตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ปจจัยของฤดูกาลและน้ําขึ้นน้ําลง ประกอบดวยปริมาณ ออกซิเจนละลายน้ํา คาไนโตรเจนในรูป
แอมโมเนี ยปริม าณแบคที เรี ยในรู ปฟ คัล โคลี ฟอรม แบคที เรี ยและโคลีฟ อร มแบคทีเรี ยทั้ งหมด ฤดูกาลมีผ ลกั บปริม าณสาร
แคดเมี ยมในน้ํ า ส วนป จจั ย ของน้ําขึ้นน้ํ าลงมี ผ ลต อปริ มาณสารตะกั่วในน้ํ าส วนป จจั ยของการใช ป ระโยชน ที่ดิ น ปริม าณ
ออกซิเจนละลายน้ํา คาไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟคัลโคลีฟอรมแบคทีเรียและโคลีฟอรมแบคทีเรีย
ทั้งหมดไมเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนดผลการศึกษาความเสื่อโทรมของคุณภาพน้ําพบวาทุกจุดและทุกครั้งที่ทําการตรวจวัดมี
ความเสื่อมโทรม(ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์และคณะ,2557)ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําผิวดินกับการใชประโยชนที่ดินใน
พื้นที่ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการวิเคราะหความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําผิวดินกับการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชดัชนีคุณภาพน้ํา การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่แบบชุมชน การ แบบเกษตรกรรม และ แบบ
อุตสาหกรรม พบวาพบวาคาเฉลี่ยของระดับคาดัชนีคุณภาพน้ําอยูในชวง 31-60 ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
จัดอยูในมาตรฐานแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 4(ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์และคณะ,2557)การใช ดัชนีคุณภาพน้ํ าเพื่อประเมิ น
คุ ณภาพน้ํ า ในแม น้ํ าแม กลองและคลองแควอ อ มที่ ไ หลผ า นในอํ าเภอบางคนที แ ละอํ าเภออั ม พวาผลการวิ เ คราะห การ
เปลี่ย นแปลงของคุ ณภาพน้ํ าในแมน้ําแม กลองและแม น้ําคลองแควออมในพื้นที่ อํ าเภอบางคนที อําเภออั มพวา จั งหวั ด
สมุทรสงครามพบวาการใชดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา ในการประเมินการใชประโยชนของน้ําที่ไหลผานอําเภอบางคนที อําเภอ
อัมพวา ดัชนีคุณภาพน้ําของแมน้ําแมกลองที่ไหลผานอําเภอบางคนทีมีคาดัชนีคุณภาพน้ําดีกวาอําเภออัมพวาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน อยูในประเภทน้ําผิวดินประเภทที่ 3 สวนคลองแควออม คาเฉลี่ยของดัชนีคุณภาพน้ําในคลองแคว
ออมที่ไหลผานอําเภอบางคนทีและ อําเภออัมพวา มีคาเทากันซึ่งอยูในภาวะใกลเสื่อมโทรม เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ
น้ําผิวดิน อยูในประเภทน้ําผิวดินประเภทที่ 4สภาพคุณภาพน้ําผิวดินจากการศึกษาวิจัย ที่ผานมามีสภาพเสื่อมโทรมเปนสวน
ใหญทําใหประชาชนในพื้นที่ไดรับผลกระทบจากการนําน้ํามาใชประโยชน ซึ่งความตองการของชุมชนในพื้นที่ตองดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินอยางยั่งยืน ในการอุปโภคและบริโภคตอไป
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาความตองการของชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคอยางยั่งยืน ในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อศึกษาปญหาการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินในเขตอําเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อศึกษาความตองการของชุมชนที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ตอการจัดการ
คุณภาพน้ําผิวดินในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อที่จะนําขอมูลไปใชในการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคอยางยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาปญหาการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อศึกษาความตองการของชุมชนที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ตอการจัดการ คุณภาพน้ําผิวดินในเขต
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วิธีการดําเนินการวิจัย
1.พื้นที่ศึกษา พื้นที่ศึกษาอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไดแกเทศบาลตําบลสวนหลวง ตําบลบางแคตําบล
บางลี่ ตําบลแควออม ตําบลเหมืองใหม ตําบลประดู และตําบลปลายโพงพาง เปนตน
2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถามในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามซึ่งสรางขึ้นจากการคนควาและดัดแปลงจากเอกสารวิจัย
ตางๆเกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา ตลอดจนงานวิจัยที่ใกลเคียงกับผูทําวิจัยมากอน ลักษณะของแบบสอบถามมีทั้งหมด 4ตอน
ดังนี้ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ปญหาการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินตอนที่ 3 ความตองการของ
ชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การดําเนินงานวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจในพื้นที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. ประชุมวางแผนการเก็บตัวอยาง
2. การศึกษาปญหาและความตองการของชุมชนโดยการจัดประชุมกลุมยอยกับประชาชนทั่วไป กํานัน
ผูใหญบาน สมาชิกอบต. นายกอบต. ปลัดอบต. ตัวแทนชาวบาน..เพื่อระดมแนวคิดในการจัดการคุณภาพน้ําผิวดิน
3. การศึกษาปญหาและความตองการชุมชนโดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูลทั่วไป ขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาของคุณภาพน้ําผิวดิน ขอมูลความตองการจัดการคุณภาพน้ําของชุมชน เก็บขอมูลจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะกําหนด
ขนาดตัวอยางดวยสูตรการคํานวณของยามาเน (Yamane , 1967) โดยสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ในพื้นที่อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
4. สรางแบบสอบถามและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
5. ขนาดกลุมตัวอยางครัวเรือนในการเปนตัวแทนประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 400ตัวอยางใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงายในการสุมตัวอยางของแตละตําบล
6. ดําเนินการเก็บตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม
7. สัมภาษณเชิงลึกกับนายกอบต. ปลัดอบต. กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกอบต. นายกอบต. ปลัดอบต.
ตัวแทนชาวบาน.. เพื่อใหไดแนวทางการจัดการคุณภาพน้ําที่เหมาะสมกับทองถิ่นและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางครัวเรือนประชาชนครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดใหสมาชิกในครัวเรือน
เปนผูตอบแบบสอบถามครัวเรือนละ 1 ฉบับ
การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล จากนั้นจึงนําไปประมวลทางสถิติ โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหมีดังนี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ
สถานภาพในครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม ทานมีสวนรวมในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ํา การรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาความตองการของชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินเพื่อการอุปโภคและบริโภคอยางยั่งยืน ใน
เขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปนแบบตรวจสอบรายการเช็คลิสต สถิติพื้นฐานที่ใชคือ รอยละ การแจกแจงความถี่
2. คําถามปลายเปดของประชาชนในการศึกษาความตองการของชุมชนที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
ตอการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สถิติที่ใชคือ รอยละ การแจกแจงความถี่
3. สถิติที่ใชในการตรวจวัดเครื่องมือ ไดแก คาความเชื่อมั่น โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
4. ศึกษาปญหาและความตองการของชุมชนในการจัดการน้ําผิวดินโดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตราฐาน
และการสัมภาษณเชิงลึก จัดประชุมและประชุมกลุมยอย พรอมนําเสนอโดยการพรรณนา
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหการศึกษาความตองการของชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินเพื่อการอุปโภคและบริโภคอยาง
ยั่งยืน ในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
1.ผลการศึกษาปญหาการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการวิเคราะห ปญหาการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินประกอบดวย 5 ดานไดแก สภาพปญหาการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
ปญหาของชุมชน ปญหาการจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ปญหาที่เกิดความตองการใชน้ําปญหาอื่นๆที่มีผลกระทบตอการ
ใชน้ําอุปโภคและบริโภค
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1. ผลการวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยใชคาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ไดผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหระดับปญหาสภาพปญหาการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
สภาพปญหาการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
1.การใชน้ําของชุมชนสวนใหญมาจากแหลงน้ําแมน้ําแมกลองซึ่งเกิดปญหามลพิษทางน้ํา
2.น้ําจากบอบาดาลมีสภาพกรอย น้ํามีสีเหลือง
3.น้ําประปาผิวดินมีสีขุน กลิ่นเหม็นบาง รสชาติกรอย
4.เกิดการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงของทุกป ปริมาณน้ําไมพอใช
5.มีการแยงชิงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
6.น้ําตามธรรมชาติมีรสกรอยในชวงฤดูแลง เนื่องจากมีน้ําทะเลหนุน
รวม

คาเฉลี่ย S.D.
3.51
3.16
3.06
2.76
2.19
3.18
2.97

1.10
1.25
1.23
1.04
1.15
1.01
0.78

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับปญหาของชุมชน
ปญหาชุมชน

คาเฉลี่ย S.D.

1.ชุมชนปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําตามธรรมชาติ
2.มีการสรางรีสอรท โฮมสเตรยและวางทอน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ํา
3. การทิ้งขยะมูลฝอยที่ไมยอยสลายลงสูแหลงน้ํา
4.การทําสวนผลไมมีการฉีดพนยาฆาแมลงและปนเปอนลงในแหลงน้ํา
5.การทองเที่ยวชมธรรมชาติทางน้ํา มีการใชเรือกอใหเกิดปลอยคราบน้ํามันลงแหลงน้ํา
6.อุตสาหกรรมในครัวเรือนอาทิ การทําน้ําตาล วุนมะพราว การทําปบ ฯลฯ
ปลอยน้ําทิ้งสูแหลงน้ํา
รวม

1.ปญหาแหลงน้ําใชตามธรรมชาติเสื่อมโทรมและคุณภาพน้ําต่ํา
2. ความไมสมดุลระหวางแหลงน้ํากับผูใชน้ํา
3.การใชน้ําผิดวัตถุประสงคโดยมีการใชน้ําสวนใหญทางดานการเกษตรกรรม
4. ปญหาการใชน้ําประปาหมูบานแบบผิวดิน ไมครบทั่วถึงทุกครัวเรือน
5.ขาดการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา ระบบการสงน้ํา
6.ขาดแคลนแหลงน้ําดิบ การผลิตน้ําประปาไมเพียงพอตอความตองการใช
7.ขาดเทคโนโลยีและผูเชี่ยวชาญในการผลิตน้ําอยางมีคุณภาพ
8.ขาดระบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพของกลุมผูใชน้ํา
รวม
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ระดับ
ปญหา
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.45
3.68
3.60
3.34
3.11

1.15
0.92
1.02
1.03
1.10

3.25

1.05 ปานกลาง

3.42

0.79 ปานกลาง

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหระดับปญหาการจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
ปญหาการจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

ระดับ
ปญหา
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง

คาเฉลี่ย S.D.
3.45
3.02
2.88
2.70
3.29
3.13
3.66
3.53
3.20

1.15
1.06
1.11
1.15
1.26
1.22
1.12
1.18
0.82

ระดับ
ปญหา
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหระดับปญหาที่เกิดความตองการใชน้ํา
ปญหาที่เกิดความตองการใชน้ํา
1.ชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้น ความตองการใชน้ําในครัวเรือนมากขึ้น
2.ขาดแคลนแหลงน้ําตนทุน
3.การเพิ่มกําลังการผลิตน้ําประปามีขอจํากัด
4.การพัฒนาและการใชประโยชนแหลงน้ําไมคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพลุมน้ํา
5.ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนขาดความรูความเขาใจในการอนุรักษแหลงน้ํา
6.ชุมชนไมมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรน้ําอยางถูกตองเหมาะสม
รวม

คาเฉลี่ย S.D.
3.70
3.37
3.51
3.63
3.61
3.54
3.56

1.10
1.22
1.25
1.15
0.99
1.08
0.93

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหระดับปญหาอื่นๆที่มีผลกระทบตอการใชน้ําอุปโภคและบริโภค
ดานการประเมินผล

คาเฉลี่ย S.D.

1. พฤติกรรมการใชน้ําฟุมเฟอย
2. การทิ้งสารเคมีประเภทยาฆาแมลงและภาชนะบรรจุลงในแหลงน้ํา
3. การกอสรางบริเวณริมฝงคลอง แมน้ํา
4.การบุกรุกเพื่อใชพื้นที่ริมฝงคลองและแมน้ํา
5.การสรางที่อยูอาศัยของชุมชนริมฝงคลองและแมน้ํา
6. การกอสรางถนนปดทับทางไหลของน้ํา
รวม

3.42
3.31
3.47
3.50
3.57
3.77
3.50

1.07
1.13
1.12
1.13
1.10
1.11
0.93

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหสภาพปญหาการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ในภาพรวม แตละปญหา
ปญหาการจัดการน้ําผิวดิน
1.สภาพปญหาการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
2.ปญหาของชุมชน
3.ปญหาการจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
4.ปญหาที่เกิดความตองการใชน้ํา
5.ปญหาอื่นๆที่มีผลกระทบตอการใชน้ําอุปโภคและบริโภค
ภาพรวม

คาเฉลี่ย

SD

2.98
3.42
3.20
3.56
3.51
3.33

0.78
0.80
0.81
0.90
0.93
0.72

ระดับ
ปญหา
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ระดับ
ปญหา
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ระดับ
ปญหา
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 6 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเขตเทศบาลตําบลสวนหลวง ตําบลบางแค ตําบลบางนางลี ตําบล
แควออมและตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีปญหาอยูในระดับปานกลางมีคาระดับคะแนนเฉลี่ย
เทากับ3.33เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่กลุมตัวอยางมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาที่เกิดความตองการใชน้ําอยูในระดับ
ปานกลาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.56 รองลงมาคือปญหาอื่นๆที่มีผลกระทบตอการใชน้ําอุปโภคและบริโภค อยูใน
ระดับปานกลาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ3.51 รองลงมาอีกคือปญหาของชุมชน อยูในระดับปานกลาง มีคาระดับคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 3.42 รองลงมาอีกคือปญหาการจัดการน้ําเพื่อการอุปโภค อยูในระดับปานกลางมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.20และสภาพปญหาการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอยูในระดับปานกลาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.98 ตามลําดับ
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2. ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความตองการของชุมชนตอการจัดการคุณภาพน้ําผิวดิน
ตัวแทนชุมชนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกันหาความตองการของชุมชนตอการจัดการคุณภาพน้ําผิวดิน
ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความตองการของชุมชนตอการแกปญหาการใชน้ํา
ความตองการของชุมชนตอการแกปญหาการใชน้ํา
คาเฉลี่ย
1. สรางองคความรูเรื่องทรัพยากรน้ํา แกชุมชน
2. สรางเครือขายความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของมาดําเนินการ
3. สรางความตระหนัก/การมีสวนรวมของชุมชน.
4.ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยใชอุปกรณที่มีคุณภาพดี
5. สงเสริมการคัดแยกขยะและไมทิ้งลงในแหลงน้ํา.
6. หาแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับความตองการใชน้ํา.
รวม

3.71
3.75
3.78
3.96
4.01
4.01
3.94

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหระดับความตองการของชุมชนตอการจัดการคุณภาพน้ํา
ความตองการของชุมชนตอการจัดการคุณภาพน้ํา
คาเฉลี่ย

S.D.
0.93
0.88
0.94
1.01
0.99
0.87
0.79

4.16
4.16

0.70
0.82

ระดับ
ความตองการ
มาก
มาก

4.21
4.22
4.10
4.17
4.23

0.81
0.78
0.83
0.85
0.68

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ความตองการของชุมชนตอการสรางองคความรู

คาเฉลี่ย

S.D.

1.จัดกิจกรรมสอนการตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางงายในชุมชน
2.เชิญผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรน้ํามาใหความรู
3.ติดปายประชาสัมพันธการปองกันรักษาแหลงน้ําในชุมชน
4.ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการ
อุปโภคและบริโภค
5.จัดหาหนังสื่อ ตํารา แผนพับ ใบปลิว ฯลฯเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําและคุณภาพ
น้ํา ในหองสมุด ศาลาประชาคมในชุมชน
6.สรางโมเดลการจัดการคุณภาพน้ําโดยกรมควบคุมมลพิษและสิ่งแวดลอม
จังหวัดสมุทรสงครามนํามาเปนตัวอยางในอบต.และชุมชน
รวม

4.03
4.03
3.85
3.84

0.97
1.11
0.99
0.95

ระดับ
ความตองการ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.70

0.98

ปานกลาง

4.02

1.00

ปานกลาง

3.97

0.76

ปานกลาง

1.ใหความสําคัญกับนโยบายการจัดการน้ําของอบต.
2. ประสานหนวยงานหลักที่ดูแลคุณภาพน้ําดําเนินการตรวจสอบสภาพน้ํา
อยางตอเนื่องกอนนํามาบริโภค
3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ํา
4.หารูปแบบการจัดการน้ําเพื่อการบริโภคและอุปโภคที่เหมาะสม
5.สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
6.สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึก/ในการอนุรักษแหลงน้ํา
รวม
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหระดับความตองการของชุมชนตอการสรางองคความรู
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S.D.

ระดับ
ความตองการ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหระดับความตองการของชุมชนดานการมีสวนรวม
ความตองการของชุมชนดานการมีสวนรวม
1. รวมกันขุดลอกคูคลองใหน้ําไหลไดสะดวก
2. รวมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในแหลงน้ํา
3. รณรงคประชาสัมพันธการรักษาความสะอาดของแหลงน้ํา
4.รวมจัดกิจกรรมการใชน้ําที่ปลอดมลพิษแกชุมชนของตนเอง
5.สรางเครือขายความชวยเหลือจากองคกรที่ดูแลแหลงน้ํามาตรวจคุณภาพน้ํา
6. ชุมชนมีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยรวมสรางบอบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชน
รวม

คาเฉลี่ย
4.11
4.16
4.07
4.05
4.06
4.00
4.06

0.88
0.87
0.82
0.83
0.91
1.02

ระดับ
ความตองการ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง

0.76

ปานกลาง

S.D.

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหระดับความตองการของชุมชนดานการบริหารจัดการแหลงน้ํา
ความตองการของชุมชนดานการบริหารจัดการแหลงน้ํา

คาเฉลี่ย

S.D.

1.อบต.แตละแหงออกเทศบัญญัติการสรางที่พักรีสอรทใกลแหลงน้ํา
2. เก็บคาธรรมเนียมในการใชน้ําทุกประเภท
3. คนหาแหลงน้ําดิบเพิ่มขึ้นรวมกับกรมทรัพยากรธรณี
4.จัดทําแผนบูรณาการปองกันน้ําทะเลหนุนในทุกๆป
5. มีหนวยเฝาระวังสอดสองการปลอยน้ําทิ้งของอุตสาหกรรมในครัวเรือน
บานเรือนที่ตั้งอยูใกลแหลงน้ํา
6.ตัวแทนชุมชนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการฟนฟูพัฒนา
แหลงน้ําที่เสื่อมโทรมในทองถิ่น
รวม

4.04
3.66
3.79
3.81

0.84
0.96
0.91
1.01

ระดับ
ความตองการ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.97

0.95

ปานกลาง

4.04

0.92

ปานกลาง

3.91

0.66

ปานกลาง

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหระดับความตองการของชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ําผิวดิน เพื่อการอุปโภคบริโภค ในภาพรวม
ระดับความ
ความตองการของชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ําผิวดิน
คาเฉลี่ย SD
ตองการ
1. ความตองการของชุมชนตอการแกปญหาการใชน้ํา
3.94 0.79 ปานกลาง
2. ความตองการของชุมชนตอการจัดการคุณภาพน้ํา
4.23
0.68
มาก
3. ความตองการของชุมชนตอการสรางองคความรู
3.97
0.76
มาก
4. ความตองการของชุมชนดานการมีสวนรวม
4.06
0.76
มาก
5.ความตองการของชุมชนดานการบริหารจัดการแหลงน้ํา
3.91 0.66
ปานกลาง
ภาพรวม
4.02
0.61
มาก
จากตารางที่ 12 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเขตเทศบาลตําบลสวนหลวง ตําบลบางแค ตําบลบางนางลี ตําบล
แควออมและตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีปญหาความตองการของชุมชนตอการแกปญหาการใช
น้ํา อยูในระดับมากมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่กลุมตัวอยางมีสูงสุดคือความ
ตองการของชุมชนตอการจัดการคุณภาพน้ํา อยูในระดับมาก มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23 รองลงมาคือความตองการ
ของชุมชนดานการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.06 รองลงมาคือความตองการของชุมชน
ตอการสรางองคความรู อยูในระดับมาก มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.97 รองลงมาอีกคือความตองการของชุมชนตอการ
แกปญหาการใชน้ํา อยูในระดับปานกลาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.94 รองลงมาอีกคือความตองการของชุมชนดาน
การบริหารจัดการแหลงน้ํา อยูในระดับปานกลาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.91 ตามลําดับ
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ขอคิด เห็นอื่นๆพบว า อบต.ควรใหประชาชนมี สวนรวมในการพั ฒ นา ปรับ ปรุง คุณภาพน้ําใหดี ขึ้น สามารถดื่มได
น้ําประปาที่ใชในปจจุบันทําใหกอกน้ําเปนสนิม เกิดตะกรันปมน้ําเสีย หนวยงานดูแลการทิ้งขยะลงในคลองจากนักทองเที่ยว
ปลูกจิตสํานึกใหรักแมน้ําลําคลอง ไมทิ้งขยะลงคลอง รณรงคการทิ้งขยะใหถูกที่ สรางความเขาใจกับรีสอรทและที่พักตางๆ
รีสอรทสรางระบบบอบําบัดน้ําเสียกอนทิ้งสูสาธารณะ เจาของโรงงานมีจิตสํานึกในการปลอยของเสีย และจัดการดูแลแหลง
น้ําทั้งจังหวัด
อภิปรายผล
1.ผลการศึกษาระดับปญหาการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการศึกษาปญหาการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมและรายปญหา อยูใน
ระดับปานกลางเรียงลําดับดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหสภาพปญหาการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ในภาพรวม แตละปญหา
ปญหาการจัดการน้ําผิวดิน
คาเฉลี่ย SD
ระดับความตองการ
1. สภาพปญหาการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
2.98
0.78
ปานกลาง
2. ปญหาของชุมชน
3.42
0.80
ปานกลาง
3. ปญหาการจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
3.20
0.81
ปานกลาง
4. ปญหาที่เกิดความตองการใชน้ํา
3.56
0.90
มาก
5. ปญหาอื่นๆที่มีผลกระทบตอการใชน้ําอุปโภคและบริโภค
3.51
0.93
มาก
ภาพรวม
3.33
0.72
ปานกลาง
จากตารางที่ 13 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางในเขตเทศบาลตําบลสวนหลวง ตําบล บางแค ตําบลบางนางลี ตําบล
แควออมและตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีปญหา อยูในระดับปานกลาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ย
เทากับ3.33เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่กลุมตัวอยางมีปญหาสูงสุดคือ ปญหาที่เกิดความตองการใชน้ําอยูในระดับ
ปานกลาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.56 รองลงมาคือปญหาอื่นๆที่มีผลกระทบตอการใชน้ําอุปโภคและบริโภค อยูใน
ระดับปานกลาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.51 รองลงมาอีกคือปญหาของชุมชน อยูในระดับปานกลาง มีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.42 รองลงมาอีกคือปญหาการจัดการน้ําเพื่อการอุปโภค อยูในระดับปานกลาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.20และสภาพปญหาการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอยูในระดับปานกลาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.98
ตามลําดับ
2. ความตองการของชุมชนตอการจัดการคุณภาพน้ํา โดยจําแนกตามรายดานของความตองการของชุมชนตอการ
จัดการคุณภาพน้ํา สรุปผลไดดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะหระดับความตองการของชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ําผิวดิน เพื่อ การอุปโภคบริโภค ใน
ภาพรวม
ความตองการของชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ําผิวดิน
คาเฉลี่ย SD
ระดับความตองการ
1.ความตองการของชุมชนตอการแกปญหาการใชน้ํา
4.23
0.68
ปานกลาง
2.ความตองการของชุมชนตอการจัดการคุณภาพน้ํา
3.97
0.76
ปานกลาง
3.ความตองการของชุมชนตอการสรางองคความรู
3.56
0.93
ปานกลาง
4.ความตองการของชุมชนดานการมีสวนรวม
4.06
0.76
ปานกลาง
5.ความตองการของชุมชนดานการบริหารจัดการแหลงน้ํา
3.91
0.66
ปานกลาง
ภาพรวม
4.02
0.61
ปานกลาง
จากตารางที่ 14พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางในเขตเทศบาลตําบลสวนหลวง ตําบลบางแค ตําบลบางนางลี
ตําบลแควออมและตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีปญหาความตองการของชุมชนตอการแกปญหา
การใชน้ํา อยูในระดับปานกลางมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่กลุมตัวอยางมี
สูงสุดคือความตองการของชุมชนตอการจัดการคุณภาพน้ํา อยูในระดับปานกลาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23
รองลงมาคือความตองการของชุมชนดานการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.06 รองลงมา
คือความตองการของชุมชนตอการสรางองคความรู อยูในระดับปานกลาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ3.97 รองลงมาอีกคือ
ความตองการของชุมชนตอการแกปญหาการใชน้ํา อยูในระดับปานกลาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.94 รองลงมาอีกคือ
ความตองการของชุมชนดานการบริหารจัดการแหลงน้ํา อยูใ นระดับปานกลาง มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.91ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
จากการการศึกษาความตองการของชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินเพื่อการอุปโภคและบริโภคอยางยั่งยืน ใน
เขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนะเพื่อใหงานวิจัยสมบูรณยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
1) ประชาชนในชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมุงเนนการสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดมีโอกาสเขารวม
ตัดสินใจโครงการตางๆที่มีผลกระทบตอชุมชน
2) ควรสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมอายุและอาชีพ เปดโอกาสใหคณะผูบริหารและประชาชนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และเปนการรับรูปญหาและความตองการของประชาชนไดโดยตรงเพื่อจะได
แกปญหาไดตรงจุดและทันเวลา อีกทั้งเปนการสรางทัศนคติของประชาชนใหมองสิ่งแวดลอมเปนเรื่องใกลตัว
3) มุงเนนการสื่อสารที่หลากหลายและเขาถึงทุกกลุมอาชีพ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสถาบันวิจัยแหงชาติที่ไดสนับสนุน
เงินทุนวิจัยในครั้งนี้
เอกสารอางอิง
ภรณี จันตะมาและพัชราภรณ แตอวง. (2553). การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในรอบวันที่เกิดผลกระทบจากกิจกรรมของตลาด
น้ําในคลองอัมพวา บริเวณตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
วิลาสินี จันทาโพธิ์ และสายชล มีสุข.(2556).การศึกษาระดับความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําจากการใชประโยชนที่ดินใน
เทศบาลตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยใชดัชนีคุณภาพน้ํา.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา.
วิสูตร สุกร และไพรัตน สีหัวโทน. (2553). การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอประชากรหิ่งหอยบริเวณสวนผลไมอําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ศิวพันธุ ชูอินทร, ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน, ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์, ทัศนาวลัย อุฑารสกุล และสถาพร มนตประภัสสร (2555).
รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโคบริโภคอยางยั่งยืน จังหวัดสมุทรสงคราม.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

1747

ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์และศิวพันธุ ชูอินทร.(2554) ศึกษาการจัดการคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณลําปะโดงเพื่อการเกษตรและ
การอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตําบลบางนางลี.่ กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์,ศิวพันธุ ชูอินทรและทัศนาวลัย อุฑารสกุล (2556).การใชดัชนีคุณภาพน้ําเพื่อประเมินคุณภาพน้ําใน
แมน้ําแมกลองและคลองแควออมที่ไหลผานอําเภอบางคนทีอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์,ศิวพันธุ ชูอินทร,ทัศนาวลัย อุฑารสกุลและนายอดิศักดิ์ ชวงแยม (2556). ผลของการใชประโยชนที่ดิน
ที่มีตอคุณภาพน้ําพื้นที่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์,ศิวพันธุ ชูอินทร ,ทัศนาวลัย อุฑารสกุลและนายอดิศักดิ์ ชวงแยม.(2557). ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
น้ําในคลองแควออม ที่ไหลผานอําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์, ศิวพันธุ ชูอินทร และทัศนาวลัย อุฑารสกุล. (2557). การใชดัชนีคุณภาพน้ําเพื่อประเมินคุณภาพน้ําใน
แมน้ําแมกลองและคลองแควออมที่ไหลผานอําเภอบางคนที อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม.กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

1748

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส ของอาสาสมัครสาธารณสุข
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมุ งที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
สุข ภาพ 3อ 2ส ของอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจํ าหมู บานในตํ าบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จั งหวัด สมุท รสงคราม
ประชากรเปน อสม. ทั้งหมดในตําบลบางนกแขวก จํานวน 57 ราย เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย
(Simple Sampling) เครื่องมือที่ใช เปนแบบสอบถาม ดําเนินการเก็บขอมูลและวิเคราะหสถิติดวยสถิติเชิงพรรณนา แจกแจง
ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางชีวสังคมปจจัยนําปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม กับ
พฤติกรรมสุขภาพ3อ2ส โดยใชสถิติChi – squar ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ
2ส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเพียง ปจจัยไดแก ตัวแปรเพศ (p-value = 0.000) และตัวแปรการไดรับขอมูลขาวสารดาน
พฤติกรรมสุขภาพ (p-value = 0.037)
ขอเสนอแนะในการอบรมฟนฟูความรูแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ควรมีการสอนและการติดตามนิเทศ
ที่แตกตางกันโดยเนนเนื้อหาและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับเพศลงไปโดยเนนเฉพาะเรื่องการจัดการอาหารเพื่อสุขภาพและการ
ออกกําลังกายที่เหมาะสม
คําสําคัญ : พฤติกรรมสุขภาพ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน, 3อ 2ส
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Factors Associated with 3E’s, 2S’s of Village Health Volunteers in
Bang Khonthi District, Samutsongkhram Province
Abstract
This research was descriptive research that studied factors associated with 3E’s and 2S’s of village
health volunteers in Bang Khonthi District, Samutsongkhram Province. The subjects were 57 village health
volunteers selected by simple sampling. The instrument used to collect the data was a questionnaire.
The data were analyzed with the use of descriptive statistics were frequency, mean, standard deviation
and test factors association used to Chi – square. The result found that the factors associated with 3E’s
and 2S’s of village health volunteers in Bang Khonthi District, Samutsongkhram Province such as sex and
receive health information were associated with 3E’s and 2S’s of village health volunteers at statistic
significant 0.05. Recommended knowledge training among village health volunteers should be to teach
and follow up different emphasis in content. The practices should be approximated for sex and point to
healthy food and exercise.
Keywords: health behavior, Village Health Volunteers, 3E’s, 2S’s

1750

บทนํา
ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ เพราะแมวาจะมีเงินมากองจนทวมตัวก็ไมสามารถซื้อสุขภาพที่ดีคืนมาได สุขภาพ
เปนสิ่งที่ไมมีใครใหใครไดนอกจากตัวเราเทานั้นที่จะเปนผูกําหนด เปนสิ่งที่เราเลือกได การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจมีชีวิตอยูสังคมไดอยางปกติสุขนั้น เปนความตองการและเปนความจําเปนพื้นฐานของชีวิตมนุษยและพฤติกรรมของบุคคลก็
เปนสิ่งกํ าหนดสุข ภาพและการมีคุ ณภาพชี วิตที่ ดี ซึ่ งองคประกอบพื้ นฐานที่สํ าคัญ ที่จะหล อหลอมใหคนมีศั กยภาพสู งสุด คื อ
การศึกษาและสุขภาพวิธีดูแลและสงเสริมสุขภาพมีหลายอยาง เปนการเฝาระวังปญหาสุขภาพ พฤติกรรมตางๆเหลานี้ หากมีการ
ปฏิบัติเปนประจําจะชวยใหเรามีสุขภาพที่ดี ( ประเวศ,2542อางใน นางสมบูรณ อินสุพรรณ.; 2551 )
พฤติกรรมสุขภาพ ( Health Behavior ) เปนการแสดงออกหรือปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งเกิดขึ้นทั้ง
ภายในภายนอก เปนพฤติกรรมทั้งหมดที่สังเกตได และสังเกตไมได แตสามารถวัดไดวาเกิดขึ้นเปนการปฏิบัติของบุคคลในการ
กระทําในสิ่งที่มีผลตอสุขภาพ โดยอาศัยความรู ความเขาใจ เจตคติ คานิยมความเชื่อ และการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่เกี่ยวของ
สัมพันธกันอยางเหมาะสม (จุฬาภรณ โสตะ,2554)การปฏิบัติตัวทางดานสุขภาพของประชาชนจะเปนอยางไร ถูกตองหรือไม
ขึ้นอยูกับปจจัยหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลหลายอยาง ซึ่งสวนใหญจะกลาวถึงปจจัย 3 กลุม ไดแก ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อและปจจัย
สงเสริม ซึ่งปจจัยเหลานี้สามารถทําใหเกิดการปฏิบัติตัวทางดานสุขภาพ ( สุปรียา ตนสกุล;2548 ) ในการจัดการกับปจจัย
เหลานี้แมจะมีการใหความรูเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ จําเปนตองไดรับการติดตามอยางสม่ําเสมอโดยบุค คลากรดานสุขภาพ
หรือบุคคลที่ไดรับการอบรมพัฒนาทักษะที่มากพอ ซึ่งในชุมชนไดแก กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือ อสม.
นั้นเอง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใน
ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วามีปจจัยใดบางที่มีผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุข เพื่อสงเสริมใหอาสาสมัครสาธารณสุข เปนผูนําทางดานพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่ถูกตอง สามารถนําไปแนะนํา
ตอครอบครัวและประชาชนในชุมชนตอไป
วรรณกรรม
พฤติกรรมสุขภาพ ( Health Behavior ) เปนการแสดงออกหรือปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งเกิดขึ้น
ทั้งภายในภายนอก เปนพฤติกรรมทั้งหมดที่สังเกตได และสังเกตไมได แตสามารถวัดไดวาเกิดขึ้นเปนการปฏิบัติของบุคคลใน
การกระทําในสิ่งที่มีผลตอสุขภาพ โดยอาศัยความรู ความเขาใจ เจตคติ คานิยมความเชื่อ และการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่
เกี่ยวของสัมพันธกันอยางเหมาะสม (จุฬาภรณโสตะ,2554)พฤติกรรมที่แสดงออกที่เปนการกระทําหรือการปฏิบัติ เรียกไดวา
พฤติกรรมภายนอก ซึ่งเกี่ยวของกับการดูแล การปองกัน การสงเสริม รักษา จัดการกับสุขภาพตนเอง พฤติกรรมภาย
นอกเหนือการปฏิบัติตัวทางดานสุขภาพที่สําคัญ แบงได 4 ดาน คือ ดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการปองกันโรคและภัย ดาน
การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ ซึ่งในการปฏิบัติตัวทางดานสุขภาพของประชาชนจะเปนอยางไร ถูกตองหรือไม ขึ้นอยู
กับปจจัยหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลหลายอยาง ซึ่งสวนใหญจะกลาวถึงปจจัย 3 กลุม ไดแก ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อและปจจัยสงเสริม
ซึ่งปจจัยเหลานี้สามารถทําใหเกิดการปฏิบัติตัวทางดานสุขภาพ ( สุปรียา ตนสกุล;2548 )
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หมายถึง ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละ อาสาเขามาดูแลรับผิดชอบ ทํางานเพื่อ
สังคมโดยสวนรวม ในดานการพัฒนาสุขภาพ ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และไมไดรับคาตอบแทนเปนราย
เดือน มีชื่อยอวา “อสม.” ซึ่งไดรับการอบรมใหความรูดานสาธารณสุข จากเจาหนาที่สาธารณสุขเปนประจําอยางตอเนื่อง จน
มีความรูความสามารถที่จะดูแลสุขภาพประชาชนดวยตนเอง และทําหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพไดภายใต
หลักการ “สาธารณสุขมูลฐาน”
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
เปนรูปแบบการวิถีการดําเนินชีวิตและลักษณะนิสัยทางสุขภาพของ Pender (1987) เพื่อใชวัดพฤติกรรมตาง ๆ ที่
สงเสริมสุขภาพ 5 ดาน คือ
1. ดานการบริโภคอาหาร (Nutrition) หมายถึง การที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเลือกรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชนตอรางกายครบทั้ง 5 หมู เพียงพอและเหมาะสมกับความตองการในแตละวันเพื่อสงเสริมการมีสุขภาพที่ดี
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2. ดานการออกกําลังกาย (Exercise)หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายหรือการกระตุนใหสวนตางๆ
ของรางกายทํางานกวาภาวะปกติอยางเปนระบบระเบียบ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของเพศ วัย และสภาพ
รางกายของแตละบุคคลเปนสําคัญ จนสงผลใหรางกายมีความสมบูรณแข็งแรง และนอกจากนี้ยังทําใหมี
สุขภาพกายสุขภาพจิตดีอีกดวย

3. ดานการจัดการความเครียด (Stress Management)หมายถึง การที่การที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
มีการกระทําเพื่อการผอนคลายความเครียด มีการแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดความสมดุลของรางกาย
ดวยการคนหาสาเหตุของความเครียดและแกไขที่สาเหตุนั้น เชน ปรึกษากับคนที่ไววางใจ นั่งสมาธิ ดูหนัง ฟงเพลง ออกกําลัง
กาย เปนตน
4. ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ (Health Responsibility) ไดแก การตรวจสุขภาพประจําปคือการพบแพทยเพื่อ
ตรวจ สุขภาพรางกาย ซึ่งควรปฏิบัติอยางสม่ําเสมอตั้งแตเข าสูวัย กลางคน เพราะการตรวจสุขภาพจะทําให คนพบความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้น ในรางกายไดตั้งแตระยะเริ่มแรก ทําใหสามารถปองกันความรุนแรง ของโรคและควรตรวจรางกายอยางนอยป
ละ1 ครั้ง
5. การละเวนสารเสพติด และของมึนเมา เชน การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล หมายถึง การที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานไมกระทําหรืองดเวนการกระทําในสิ่งที่เปนผลเสียตอสุขภาพของตนเอง ไดแก การไมสูบบุหรี่ การไม
ดื่มสุรา
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางชีวสังคม ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ปจจัยนํา ไดแก ความรู ทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ปจจัยเอื้อ ไดแก การมีแหลงทรัพยากรและมีความสามารถการเขาถึงแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ
ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขอมูลขาวสาร ความรูดานสุขภาพและการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลตางๆ
ดานสุขภาพ
และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในตําบลบางนกแขวก อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางชีวสังคมปจจัยนําปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
สมมติฐานการวิจัย
จากการศึกษาและประมวลแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับพฤติกรรมการดูแล สุขภาพในกลุมบุคคลตางๆ
ทําใหสามารถตั้งสมมติฐานไดดังนี้
1. ปจจัยดานชีวสังคมไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม สงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน
2. ปจจัยนํา ไดแก ความรู ทัศนคติ เกี่ยวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรม สงเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
3. ปจจัยเอื้อ ไดแก การมีและสามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
4. ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารความรูดานสุขภาพจากแหลงตาง ๆ และการ ไดรับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลตางๆดานสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเกี่ยวพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใน
ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เวลาที่ทําการศึกษาวิจัยเดือน1 ตุลาคม2558 ถึง 30 สิงหาคม2559
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส และปจจัยที่มีผลตอการเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ผลการวิจัยครั้งนี้ใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2สสําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
3. เปนแนวทางพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส สําหรับประชาชน โดยใชอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามเปนตนแบบตอไป
ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมุงที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
สุขภาพ 3อ 2ส ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เวลาที่
ทําการศึกษาวิจัยในชวงระหวางเดือน 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 สิงหาคม 2559
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1ตุลาคม 2558 จนถึงปจจุบันในเวลาที่ทําการศึกษาซึ่งใชวิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวนทั้งสิ้น 57 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุดแบงออกเปน 4 สวนไดแก
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลดานชีวสังคมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในตําบลบางนกแขวก อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงครามไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาการปฏิบัติงาน การ
ไดรับการอบรมฟนฟู และการไดรับขอมูลขาวสารดาน 3อ 2ส จํานวน 8ขอ
ส วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ป จจั ย นํ า เป นป จจั ย ภายในที่ อยู ใ นตั วและประสบการณ ข องอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบานในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมี 2 ปจจัย ไดแก
2.1 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส ลักษณะของขอคําถามเปนคําถามปลายเปด
เปนประโยคบอกเลาใหเลือกตอบ ใช ไมใช เพียงคําตอบเดียวกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คําตอบที่ตอบถูก ได 1 คะแนน คําตอบที่ตอบผิด ได 0 คะแนน
การประเมินผลคะแนนใหแบงระดับคะแนนภาพรวมโดยอิงเกณฑตามหลักเกณฑของบลูม ( Bloom,1971) มีเกณฑการแบง 3
ระดับไดแก
ระดับความรูต่ํา
มีชวงคะแนนต่ํากวารอยละ 60
ระดับความรูปานกลาง
มีชวงคะแนนต่ํากวารอยละ 60 -79.99
ระดับความรูสูง
มีชวงคะแนนตั้งแตรอยละ 80
จากเกณฑดังกลาวสามารถแปลผลคะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน สามารถแบงระดับคะแนนไดดังนี้
ระดับความรูต่ํา
มีชวงคะแนน 0– 11 คะแนน
ระดับความรูปานกลาง
มีชวงคะแนน12 -16คะแนน
ระดับความรูสูง
มีชวงคะแนน17 – 20 คะแนน
2.2 แบบสอบถามทัศนคติตอการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในตําบลบางนก
แขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามเปนแบบเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียว คือ เห็นดวยอยางยิ่งเห็นดวย ไมเห็นดวย
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ไมเห็นดวยอยางยิ่งและขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ลักษณะของขอคําถามที่ใชมีลักษณะในเชิง
บวกและลบ (Positive or Negative Statement) เปนประโยคบอกเลาแตละขอมีมาตรวัด 4 หนวยกําหนดเกณฑการให
คะแนนประเมินคาตามวิธีการของ Likert Scale ( อางใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ,2537 ) ดังนี้

โดยแบงเกณฑเฉลี่ยออกเปน 3 ระดับดังนี้
ระดับทัศนคติ
ระดับทัศนคติดี
ระดับทัศนคติปานกลาง
ระดับทันคติต่ํา

ชวงคะแนนรายกลุม
43 – 56
29 – 42
14 – 28

ชวงคะแนนรายขอ
3.10 – 4.00
2.10 – 3.00
1.00 – 2.00

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยเอื้อที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพ เปนแบบเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียว คือ
มีมาก มีเปนสวนมาก มีเปนสวนนอย มีนอย และขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ลักษณะของขอ
คําถามที่ใชลักษณะในเชิงบวกและลบ (Positive or Negative Statement) เปนประโยคบอกเลา แตละขอมีมาตรวัด 4
หนวย กําหนดเกณฑการใหคะแนนประเมินคาตามวิธีการของ Likert Scale ( อางใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ,2537 ) ดังนี้
โดยแบงแบงเกณฑเฉลี่ยออกเปน 3 ระดับดังนี้
ระดับปจจัยเอื้อ
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับต่ํา

ชวงคะแนนรายกลุม
43 – 56
29 – 42
14 – 28

ชวงคะแนนรายขอ
3.10 – 4.00
2.10 – 3.00
1.00 – 2.00

สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส ใน ไดแกดานการรับประทานอาหาร ดานการออก
กําลัง ดานการจัดการความเครียด ดานการไมสูบบุหรี่และการไมดื่มสุรา ขอคําถามเปนแบบเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียว คือ
ปฏิบัติมาก ปฏิบัติคอนขางมาก ปฏิบัติคอนขางนอย ปฏิบัตินอย และขอคําถามเปนแบบมาตราสวน ประเมินคา (Rating
Scale) ลักษณะของขอคําถามที่ใชมีลักษณะในเชิงบวกและลบ (Positive or Negative Statement) เปนประโยคบอกเลา
แตละขอมีมาตรวัด 4 หนวยกําหนดเกณฑการใหคะแนนประเมินคาตามวิธีการของ Likert Scale ( อางใน ประภาเพ็ญ
สุวรรณ,2537 ) ดังนี้
โดยแบงออกเปน 2 ระดับดังนี้
ระดับการปฏิบัติ
ชวงคะแนนรายกลุม
ชวงคะแนนรายขอ
ระดับปฏิบัติ
36 – 56
2.51 – 4.00
ระดับไมปฏิบัติหรือปฏิบัตินอย
14 – 35
1 .00– 2.50
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การตรวจสุขภาพของเครื่องมือมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1 การตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา (Content Validity) โดยการใหผูเ ชี่ยวชาญจํ านวน 4 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองในดานเนื้อหาและภาษา ที่ใชและนํามาแกไขปรับปรุงจนสมบูรณ
2 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแลวไปทดลองใช
กับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ไดแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลบาง จํานวน 30 คนในตําบล
บางยี่ ร งค อํ าเภอบางคนที จั งหวั ด สมุ ท รสาคร แล วนํ าข อมู ลจากการทดลองใช วิเ คราะห หาความเที่ ย ง ตามวิ ธีการของ
Cronbachไดผลดังนี้ ดานทัศนคติ = 0.75 ดานปจจัยเอื้อ =0.74 ดานปจจัยเสริม =0.75 ดานพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
=0.79
3 ในสวนของแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูไดนํามาวิเคราะหหาคาความยากงายโดยวิธีของ Kuder Richardson
(KR-20) เลือกขอที่มีคาความยากงายระหวาง 2-8 นําไปใชในการเก็บขอมูลจริง
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5. นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงแบบสอบถามขั้นสุดทายและเสนอประธานกรรมการที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบจนอยูใน
เกณฑที่ยอมรับไดกอนไปเก็บรวบรวมขอมูลจริง
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหในการวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชมีดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลลักษณะทางชีวสังคมไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ดวยสถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่
รอยละ และคาเฉลี่ย
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางชีวสังคมปจจัยนําปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม กับพฤติกรรมสุขภาพ3อ2ส
โดยใชสถิติChi – squar
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปปจจัยทางชีวสังคม
ตารางที่1 จํานวนและรอยละของอาสาสมัครสาธารณสุข จําแนกตามคุณลักษณะทางประชากร
ปจจัยคุณลักษณะทางประชากร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
20 – 44
45 – 59
60 ขึ้นไป
Min = 30
สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย / หยา / แยก
การศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
อาชีพ
เกษตร
รับจาง
คาขาย
แมบาน
รายไดตอเดือน (บาท)
นอยกวา 5,000
5,001 – 15,000
15,001 ขึ้นไป
Min = 5,000

จํานวน (N= 57 คน)

รอยละ

11
46

14.04
85.96

8
36
13

14
63.2
22.8
S.D. = 7.05

Max = 61

Max = 30,000

= 46.56

2
50
5

3.5
87.7
8.8

38
17
2

66.7
29.8
3.5

2
37
14
4

3.5
64.9
24.6
7.0

18
25
14

31.6
43.9
24.6
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= 12.035.08 S.D. = 5,182.26

จากตารางที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 85.96 และเพศชาย รอยละ
11.04 อายุสวนใหญอยูในชวงอายุ 41 – 50 ป รอยละ 63.2 รองลงมา อยูในชวงอายุ 51 – 60 ป รอยละ 22.8 และชวงอายุ
30 – 40 ป รอยละ 14 อายุต่ําสุด โดยมีอายุเฉลี่ย 46.56 สถานภาพสมรสสวนใหญมีสถานภาพคูหรือสมรสแลว รอยละ 87.7
รองลงมามีสถานภาพสมรสหมาย หยา แยก รอยละ 8.8 และต่ําสุดสถานภาพสมรสโสด รอยละ3.5 การศึกษา พบวาสวน
ใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 66.7 รองลงมาจบมัธยมศึกษา รอยละ 29.8 และต่ําสุดคือ สูงกวาปริญญา
ตรีขึ้นไป รอยละ 3.5 ในสวนของอาชีพ พบ วาสวนใหญมีอาชีพรับจาง รอยละ 64.9 รองลงมาคาขาย รอยละ 24.6 แมบาน
รอยละ 7.0 และต่ําสุดทําเกษตรกรรม รอยละ 3.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย 9,001 – 15,000 บาท ตอ
เดือน รอยละ 68.42 รองลงมา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 บาทขึ้นไป รอยละ 24.57 โดยต่ําสุดมีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา
9,000 บาท ตอเดือนขึ้นไปรอยละ 7.01
สวนที่ 2 ขอมูลดานปจจัยนําไดแก ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส และทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรม
สุขภาพ 3อ 2ส
2.1 ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจําแนกตามระดับความรูโดยรวม
เกี่ยวกับพฤติกรรม 3อ2ส (N= 57 คน )
ระดับความรู

จํานวน
รอยละ
ระดับความสูง
4
7
ระดับความรูปานกลาง
31
54.4
ระดับความรูต่ํา
22
38.6
จากตารางที่ 2 พบวาอาสาสมัคสาธารณสุขทั้งหมด สวนใหญรอยละ 54.4 มีความรูเกี่ยวกับการพฤติกรรมสุขภาพ
3อ 2ส โดยรวมอยูในระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 38.6 มีความรูเกี่ยวกับการพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส อยูใ นระดับต่ํา
และรอยละ 7 มีความรูเกี่ยวกับการพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส อยูในระดับสูง
2.2 ทัศนคติตอการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจําแนกตามระดับทัศนคติโดยรวม
(N= 57 คน )
ระดับทัศนคติ

จํานวน
รอยละ
ระดับสูง
6
10.5
ระดับปานกลาง
28
49.1
ระดับต่ํา
23
40.4
จากตารางที่ 3 การศึกษาทัศนคติหรือความเชื่อภายในบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในตําบลบางนกแขวก
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบวากลุมประชากรมีทัศนคติโดยรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 49.1
สวนที่ 3 ขอมูลดานปจจัยเอื้อที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส
จากตารางที่ 4 การศึกษาพบวา มีปจจัยที่เอื้อในพื้นที่มีผลตอการดูแลตนเองของ อสม. ในกิจกรรม 3อ 2ส นั้นกลุม
ประชากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมวา มีระดับปจจัยเอื้อในระดับปานกลาง รอยละ 68.4 ที่สนับสนุนให อสม. มีพฤติกรรม
สุขภาพ
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ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจําแนกตามระดับปจจัยเอื้อโดยรวม
(N= 57 คน )
ระดับปจจัยเอื้อ
ระดับสูง (43 – 56 คะแนน)
ระดับปานกลาง ( 29 – 42 คะแนน)
ระดับต่ํา (14 – 28 คะแนน )

จํานวน
2
39
16

รอยละ
28.1
68.4
3.5

สวนที่ 4 ขอมูลดานปจจัยสงเสริมไดแก การไดรับการอบรมฟนฟู และการไดรับขอมูลขาวสารดานพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพ
จากตารางที่ 5 และ 6 การศึกษาในปจจัยเสริมที่มีผลตอพฤติกรรมการดูสุขภาพตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามนั้น พบวา ปจจัยในเรื่องระยะเวลาการเปน อสม.
นั้นสวนใหญรอยละ 63.2 มีระยะเวลาการเปน อสม. อยูในชวง 5 – 10 ป รองลงมารอยละ 31.60 มีระยะการเปน อสม.
มากกวา 10 ปขึ้นไป และมีเพียงรอยละ 5.3 ที่มีระยะเวลาการเปน อสม. อยูที่นอยกวา 5 ป มีระยะเวลาเฉลี่ยการเปน อสม.
อยูที่ 10.21 ป
ดานการไดรับการอบรมความรูในเรื่องสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้งพบวาสวนใหญรอยละ 87.7ไดรับการอบรมอยาง
นอย 1 ครั้งตอป มีเพียงรอยละ 12.3 ที่ในปนี้ยังไมไดรับการอบรม
ดานการรับขอมูลขาวสารพบวา สวนใหญ รอยละ 63.2 ไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพจากแผนพับ เอกสาร และ
จาหนาที่สาธารณสุข และแหลงสื่อตางๆซึ่งสวนใหญรอยละ 96.49 รับจากแผนปลิว แผนพับ โปสเตอร ปายประกาศเอกสาร
สิ่งพิมพ รอยละ 87.71 รับจากเจาหนาที่สาธารณสุข รอยละ 78.94 ไดรับจากคนในครอบครัว รอยละ 52.63 ไดรับจาก
เพื่อนๆอสม. รอยละ 26.31 ไดรับจากโทรทัศน รอยละ 8.7 ไดรับจากนิตยสาร วารสาร คูมือ และรอยละ 3.50 ไดรับจาก
หนังสือพิมพและหอกระจายขาว / เสียงตามสาย มีเพียง รอยละ 36.8 ไมไดรับขอมูลขาวสาร
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจําแนกตามปจจัยเสริม
(N= 57 คน )
ระดับสงเสริม
จํานวน
ระยะเวลาการเปน อสม.
นอยกวา 5 ป
3
5 – 10 ป
36
มากกวา 10 ป
18
การไดรับการอบรม
ไดรับ
50
ไมไดรับ
7
การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
ไดรับ
39
ไมไดรับ
21
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รอยละ
5.3
63.2
31.6
87.7
12.3
63.2
36.8

ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละ ของการไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพในรอบ 1 เดือนที่ผานมาผานประเภทสื่อ ( ตอบได
มากกวา 1 ขอ)
ประเภทสื่อ

จํานวน(คน)
0
15
2
5
55
2
50
30
45

วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน
หนังสือพิมพ
นิตยสาร วารสาร คูมือ
แผนปลิว แผนพับ โปสเตอร ปายประกาศ
หอกระจายขาว/เสียงตามสาย
เจาหนาที่สาธารณสุข
เพื่อนๆอสม.
คนในครอบครัว

รอยละ
0
26.31
3.50
8.7
96.49
3.5
87.71
52.63
78.94

สวนที่ 5 ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส
จากตารางที่ 7 การศึกษาพบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม มีพฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส โดยรวมสวนใหญอาสาสมัครสาธารณสุขมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัตินอย
หรือไมปฏิบัติเลย รอยละ 73.7 และ รอย 26.3 มีการพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับปฏิบัติมากเปนประจํา
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจําแนกตามระดับการปฏิบัติพฤติกรรสสุขภาพ3อ2ส
โดยรวม (N= 57 คน )
ระดับพฤติกรรม
ระดับปฏิบัติมากเปนประจํา ( 36 – 56 คะแนน)
ระดับปฏิบัตินอยหรือไมปฏิบัติเลย ( 14 – 35 คะแนน )

จํานวน
15
42

รอยละ
26.3
73.7

สวนที่ 6 ความสัมพันธระหวาง ปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยสงเสริม กับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
3อ 2ส
การศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆกับพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใน
ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา
จากตารางที่ 8 ปจจัยดานชีวสังคมอันไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดครอบครัว
เฉลี่ยตอเดือน พบวาไมความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส
จากตารางที่ 9 ปจจัยนํา อันไดแก ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส และทัศนคติตอการสงเสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข พบวาไมความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส
จากตารางที่ 9 ปจจัยเอื้ออํานวย อันไดแก ระดับปจจัยเอื้ออํานวย พบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพ 3อ 2ส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value = 0.000 )
จากตารางที่ 9 ปจจัยสงเสริม ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารดานพฤติกรรมสุขภาพ และการไดรับการอบรมฟนฟู
ดานพฤติกรรมสุขภาพประจําป พบวาไมความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส แตระยะเวลาการเปน อสม.
พบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส อยางนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.002)
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ตารางที่ 8 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยทางชีวสังคม กับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส
χ2
ปจจัยทางชีวสังคม
ปฏิบัติดี
ไมปฏิบัติ
เพศ
0.136
6
5
ชาย
36
10
หญิง
อายุ
5.604
3
5
20 – 44
29
7
45 – 59
10
3
60 ปขึ้นไป
สถานภาพสมรส
1.403
2
0
โสด
14
36
คู
4
1
หมาย หยา แยก
อาชีพ
2.351
2
0
เกษตรกรรม
10
4
คาขาย
28
9
รับจางทั่วไป
2
2
แมบาน
ระดับการศึกษา
1.741
30
8
ประถมศึกษา
11
6
มัธยมศึกษา
1
1
ปริญญาตรี
รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
0.685
12
6
ต่ํากวา 5,000 บาท
19
6
5,000 – 15,000 บาท
11
3
15,000 ขึ้นไป
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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p-value
0.113
0.061

0.496

0.503

0.419

0.710

ตารางที่ 9 การทดสอบความสัมพันธระหวาง ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยสงเสริม กับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส
χ2
ปจจัย
p-value
ปฏิบัติดี
ไมปฏิบัติ
ปจจัยนํา
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ระดับความรูต่ํา
ระดับความรูปานกลาง
ระดับความรูสูง
ทัศนคติตอการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุข
ระดับทัศนคติต่ํา
ระดับทัศนคติปานกลาง
ระดับทัศนคติสูง
ระดับปจจัยเอื้อ
ระดับปจจัยเอื้อต่ํา
ระดับปจจัยเอื้อปานกลาง
ระดับปจจัยเอื้อสูง
ระยะเวลาการเปน อสม.
นอยกวา 5 ป
5 – 10 ป
10 ปขึ้นไป
การไดรับการอบรมฟนฟูดานพฤติกรรมสุขภาพ
ประจําป
ไดรับ
ไมไดรับ
การไดรับขอมูลขาวสารดานพฤติกรรมสุขภาพ
ไดรับ
ไมไดรับ
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

4
10
1

18
21
3

1.356

0.508

1
10
4

5
18
19

2.543

0.280

15
0
0

1
39
2

58.221

0.000***

3
5
7

0
31
11

12.633

0.002***

12
3

38
4

0.365

0.262

8
7

28
14

0.371

0.270

อภิปรายผล
จากการศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานผลการวิเคราะหขอมูลสามารถนํา
ประเด็นทีคนพบ นํามาวิจารณ ไดดังนี้
ปจจัยดานชีวสังคม
จากการศึกษา พบวา ป จจั ยทางชีวสั งคมด านเพศ มีค วามสัม พันธกับพฤติ กรรมส งเสริ มสุ ขภาพของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ที่เปนเชนนั้น เปนเพราะเพศหญิงมีระดับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยูในระดับดีส วนเพศชายมี
ระดั บ พฤติ กรรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพอยู ใ นระดั บ ไม ดี ซึ่ ง จากการสั ง เกตและเก็ บ รวบรวมข อมู ล ในการวิ จัย พบว าอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบานที่เปนเพศชายมีจํานวนนอยกวาเพศหญิง 1 : 3 และมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการไม
ออกกําลังกายในขณะที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่เปนเพศหญิงไมมีพฤติกรรมดังกลาวซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุรีรัตน ฉิมเพ็ชร. (2547) ไดศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในจังหวัด
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พัทลุง และพบว า เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สมบูร ณ
อิ นสุ พ รรณ (2551 ). พฤติ กรรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ าหมู บ านในอํ า เภออั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม.การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและศึกษาปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนํา
และปจจัยเสริ มที่มีความสัมพั นธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน ในอําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 220 คน โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งผานการทดสอบ
คุณภาพอยูในเกณฑที่ยอมรับได วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทดสอบไคส
แควร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และวิเคราะหตัวแปรทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณ
ปจจัยนํา
1. ความรูเรื่องพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ความรูเรื่องพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ จากการศึกษาพบวา อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมูบานมีระดับความรูเรื่องการ
สงเสริมสุขภาพ สวนใหญอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 54.7 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ ตวงพร กตัญณุตา
นนท (2556) พบวา อสม. มีภาวะโภชนาการตามคาดัชนีมวลกายอยูในภาวะน้ําหนักเกิน รอยละ 22.26 ภาวะอวน รอยละ
48.80 ตามเกณฑอวนลงพุง อยูในภาวะอวนลงพุง รอยละ 70.65 มีคาเฉลี่ ยคะแนนความรูเกี่ ยวกับพฤติ กรรม 3 อ. อยูใ น
ระดับสูง และมีคาเฉลี่ยพฤติกรรม 3 อ. อยูในระดับปานกลาง รอยละ 55.16 ไดรับปริมาณพลังงานจากการบริโภคอาหารตอ
วันเกินเกณฑมาตรฐาน ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรม 3 อ. และพฤติกรรม 3 อ. ไมมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการตามคาดัชนี
มวลกายและตามเกณฑอวนลงพุง แตปริมาณพลังงานที่ไดรับจากการบริโภคอาหารตอวันมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับภาวะโภชนาการตามคาดัชนีมวลกายและตามเกณฑอวนลงพุง (P-value < 0.05 )
2. ทัศนคติตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
จากการศึกษาพบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน มีระดับทัศนคติตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ในระดับ
ปานกลาง คิ ด เป นร อยละ 52.30ที่ เ ป นเช นนี้ เ ป นเพราะในการอบรมอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ าหมู บ าน เจ าหน าที่
สาธารณสุขสวนใหญ จัดอบรมโดยมุงเนนใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรูในเรื่องงานสาธารณสุขตางๆเพื่อใหนําความรูไป
ถายทอดตอไปในชุมชน หรือนําไปใชในการปฏิบัติงานแตมิไดมุงเนนใหอาสาสมัครสาธารณสุขเกิดทัศนคติที่ถู กตองในเรื่อง
พฤติกรรมสุขภาพ จาการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ พบวา ทัศนคติไม
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ปจจัยเอื้อ
การมี แ หล ง ทรั พ ยากรและมี ค วามสามารถในการเข าถึ ง แหล ง ทรั พ ยากรด านส ง เสริ ม สุ ข ภาพ จากการศึ กษาพบว า
อาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจําหมู บานส วนใหญ มี ปจจัย เอื้ อ คือมีแ หล งทรัพ ยากรและมีค วามสามารถในการเข าถึ งแหล ง
ทรัพยากรดานสงเสริมสุขภาพ อยูในระดับปานกลางรอยละ 77 ซึ่งตางจากการศึกษาของ สมบูรณ อินสุพรรณ (2551 ).
พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญ มีปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ และการไดรับ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลตางๆมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ตัวแปรที่สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ไดแก การควบคุมตนเองตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ การมีและเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ
ไดแก การควบคุมตนเองตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ การมีและเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ เพศ แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลตางๆและอายุ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ได
รอนละ 40.3.
ปจจัยเสริม
การไดรับการอบรมฟนฟู และการไดรับขอมูลขาวสารดานพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพจากเจาหนาที่ จากการศึกษา
พบวา การไดรั บ ขอมูล ขาวสารด านพฤติ กรรมสุ ขภาพ พบว ามี ความสั มพั นธ กับพฤติ กรรมส งเสริม สุข ภาพ 3อ 2ส อย าง
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.037) สอดคลองกับการศึกษาของ สมบูรณ อินสุพรรณ(2551 ). ที่พบวาการควบคุมตนเอง
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ตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุค คลตางๆมี ความสัม พันธทางบวกกับ พฤติ กรรมสง เสริมสุ ขภาพ ตั วแปรที่ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมส งเสริ ม
สุขภาพ ไดแก การควบคุมตนเองตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ การมีและเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ ไดแก การควบคุม
ตนเองตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ การมีและเขาถึงแหลงทรัพยากรดานสุขภาพ เพศ แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลตางๆ
และอายุ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไดรอยละ 40.3.
ขอเสนอแนะในการวิจัย
จากการวิเคราะหระดับของตัวแปรอิสระของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานพบวา
มีตัวแปรที่นาสนใจดังนี้
1. เพศพบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดังนั้นในการ
อบรมฟนฟูความรูแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเพศชายและเพศหญิงควรมีการสอนการชี้แนะและการติดตาม
นิเทศที่แตกตางกันโดยเนนเนื้อหาและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับเพศลงไป
2. ในการจัดอบรมควรเนนกิจกรรมในเรื่องของการจัดการอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกําลังกายที่เหมาะสมให
อสม มีความเขาใจมากขึ้น
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การพัฒนาโปรแกรมเกมการเรียนรูกฎหมายจราจรสําหรับเด็กและเยาวชนดวยหลักการ
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุปะสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมเกมการเรียนรูกฎหมายจราจรสําหรับเด็กและเยาวชนดวยหลักการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม โดยทําการวิเคราะหจากสถิติคะแนนที่ผูเลนทําไดและหาคาผลสัมฤทธิ์ระหวางผูใชงานกอนการเรียนรู
และหลังการเรียนรู จากการทดลองจับคูปายสัญลักษณจราจร พรอมทั้งตอบคําถามเกี่ยวกับปายสัญลักษณจราจรที่จับได ผล
การศึกษาคะแนนที่ไดในชวงอายุ 15 ป จะสามารถทําคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 31% เปน 53% ชวงอายุ 18 ป ทําคะแนนเพิ่มขึ้น
จาก 36.5% เปน 58.5% และ ชวงอายุ 22 ป ทําคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 38.5% เปน 67%
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบมีสวนรวม; กฎจราจร; เด็กและเยาวชน
บทนํา
ดวยปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน มากขึ้น และเปนสวนสําคัญใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งมีผลตอการดําเนินชีวิตในปจจุบันและอนาคต เราจึงจําเปนตองมีการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
และเยาวชน โดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรูดวยตนเองในดานตางๆให
มากที่ สุ ด ควบคู ไ ปกั บ ความก าวหน าทางเทคโนโลยี กฎหมายจราจรเป นอี กหนึ่ ง องค ค วามรู ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อการใช
ชีวิตประจําวัน โดยจะเห็นไดวาในปจจุบันไดมีการละเลยกฎหมายจราจรกันมาก จนเปนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุบน
ทองถนน ทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน และตอชีวิตทั้งของตนเอง และผูอื่น อันเนื่องมาจากตัวบุคลที่ขาดวินัยการจราจร
ฉะนั้นเราจึงควรปลูกฝงระเบียบวินัยกฎหมายจราจรใหแกเด็กและเยาวชนตั้งแตยังเล็กๆ เพื่อที่เติบโตขึ้นมาจะเปนผูใหญที่มี
ความรับผิดชอบตอระเบียบวินัยกฎหมายจราจร เพื่อลดปญหาการจราจรที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคต
โดยโปรแกรมเกมการเรียนรูกฎหมายจราจรสําหรับเด็กและเยาวชน จะเปนการพัฒนาโปรแกรมใหอยูในรูปแบบของ
เกมบนระบบปฏิบัติการวินโดว ใหผูเลนสามารถเรียนรูและทําความเขาใจกับกฎหมายผานการเลนเกม ลักษณะของเกมจะเปน
การจับคูปายสัญลักษณสัญญาณจราจรที่พบเห็นไดทั่วไปบนทองถนน พรอมทั้ง ตอบคําถามเกี่ยวกับปายสัญลักษณสัญญาณ
จราจรที่จับได เพื่อเปนการเรียนรูและซึมซับกฎหมายจราจรที่มีอยูและสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน
จากประเด็ นดั ง ที่ ไ ดกล าวมาขางต นผู วิจัย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จัด ทํ าโครงการวิ จัย การพัฒ นาโปรแกรมเกมการเรี ย นรู
กฎหมายจราจรสําหรับเด็กและเยาวชนดวยหลักการการเรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อสรางเสริมองคความรูใหแกเด็กและเยาวชน
ทางดานกฎหมายจราจรและปลูกฝงวินัยกฎหมายจราจรใหแกเด็กและเยาวชนโดยใชเทคโนโลยีที่มีอยูแลว เพื่อให เด็กและ
เยาวชนสามารถนําการเรียนรูนั้นไปใชในชีวิตประจําวันและกอเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวเด็กและเยาวชนเอง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. พัฒนาโปรแกรมเกมการเรียนรูเรื่องกฎหมายจราจรสําหรับเด็กและเยาวชน
2. หาผลสัมฤทธิ์เรื่องกฎหมายจราจร กลุมเด็กและเยาวชนที่เรียนรู กอนใชและหลังใชโปรแกรมเกมการเรียนรูเรื่อง
กฎหมายจราจร
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม
หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม (participatory learning: PL) ซึ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2544 : 8 21) ไดสรุปหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม ไวดังนี้หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีพัฒนาการจากการที่นักปรัชญาการศึกษา
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Dewey Ian ไดเริ่มใชวิธีการเรียนรูจากการกระทํา (learning by doing) ซึ่งเปนพื้นฐานการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่ดึง
ความสามารถของผูเรียนออกมาในรูปของการเรียนรู ที่เรียกวา active learning ผูเรียนจะมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนมากขึ้น ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิดแกปญหามากขึ้น และยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน
เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) หมายถึง สัญลักษณทางจราจรที่ใชในการควบคุมการจราจรมักเปนสัญญาณแสง
หรือปาย มักมีจุดประสงคเพื่อกําหนดบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร การจอด หรืออาจเปน การเตือน หรือแนะนําทางจราจร
ระเบียบวิธีวิจัย
การดําเนินการวิจัยนี้จะเปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์เรื่องกฎหมายจราจรจากกลุมเด็กและเยาวชน ที่ใชโปรแกรมเกม
การเรียนรูเรื่องกฎหมายจราจร โดยจะแบงงานออกเปนขั้นตอนตางๆ ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน

ภาพที่ 1 กรอบทํางานของระบบงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลของเรื่องกฎหมายจราจร และวิธีการสรางโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดว วาสามารถ
นําประยุกตใชงานในการสรางสื่อการเรียนรูใ นสวนใดไดบางของกฎหมายจราจร
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหระบบและออกแบบระบบ จะเปนการออกแบบรูปแบบระบบการเลนของเกม ออกแบบ
หนาจอสําหรับผูใชงาน
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาสื่อการเรียนรู ทําการเขียนโปรแกรมเกมการเรียนรูกฎหมายจราจรสําหรับเด็กและเยาวชนดวย
หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยใชโปรแกรม Flash (สรวุฒิ ชัยดรุณ,2555) โดยจะเปนการพัฒนาโปรแกรมใหอยูในรูปแบบ
ของเกมบนระบบวินโดว ใหผูเลนสามารถเรียนรูและทําความเขาใจกับกฎหมายผานการเลนเกม ลักษณะของเกมจะเปน การ
จับคูปายสัญลักษณสัญญาณจราจรที่พบ เห็นไดทั่วไปบนทองถนน พรอมทั้งตอบคําถามเกี่ยวกับปายสัญลักษณสัญญาณจราจร
ที่จับได เพื่อเปนการเรียนรูและซึมซับกฎหมายจราจรที่มีอยูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
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ภาพที่ 2 หนาอินเตอรเฟสโปรแกรมเกมที่ไดทําการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบและวิ เคราะห ขอมูล โดยจะทําการทดสอบกั บกลุม ตัวอย างดวยเทคนิค แบบสุ มอยางง าย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต 12-22 ป โดยแบงเปน 3 ชวงอายุ คือ 15 ป 18 ป และ 22
ป ชวงอายุละ 10 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 คน
ขั้นตอนที่ 5 หาคาของผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล นําคาที่ ไดจากขั้นตอนที่ 4 มาประมวลผลเพื่อหา
ผลสัมฤทธิจ์ ากขอมูลที่ไดจากการทดสอบกับกลุมตัวอยาง
ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมขอมูลในการทดสอบ โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 ชวงอายุ คือจากเยาวชนจากชุมชนบาน
ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ในชวงอายุ 15 ป และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยา
เขต วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ในชวงอายุ18 ป และ 22 ป เพื่อเตรียมทดลองเลนเกมทั้งกอนเรียนรูและหลัง
เรียนรูดวยโปรแกรมเกมการเรียนรูกฎหมายจราจรสําหรับเด็กและเยาวชนที่ไดพัฒนาขึ้น โดยมีดําเนินการกับกลุมตัวอยางดังนี้
กอนเรียนรู ไดดําเนินการทดลองโดยใหกลุมตัวอยางทดลองเลนเกมโดยที่กลุมตัวอยางไมไดมีการเรียนรูกอนการเลน
เกม ใชเวลาในการทดลอง 1 อาทิตย โดยไมกําหนดเวลาในการเลนเกม
หลังเรียนรู ไดดําเนินการทดลองโดยใหกลุมตัวอยางทดลองเลนเกมโดยที่ใหกลุมตัวอยางไดมีการเรียนรูกอนการเลน
เกมใชเวลาในการทดลอง 1 อาทิตย โดยไมกําหนดเวลาในการเลนเกม
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ไดนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกลุมตัวอยางไปทําการวิเคราะหขอมูลเปนตารางและกราฟ
เพื่อหาคาผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการทดลองในครั้งนี้
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ภาพที่ 3 แผนภาพผังงานของโปรแกรม

จากภาพที่ 3 อธิบายแผนภาพการทํางานของโปรแกรม คือ เริ่มตนระบบจะใหผูใชปอน
ขอมูลโดยการกรอกชื่อผูใชงาน เมื่อเขาสูโปรแกรมผูใชตองทําการเลือกโหมด โดยมีการตรวจสอบเงื่อนไขตางๆ
ในแตละสวน โหมดเลนเกม มีกอนเรียนรูและหลังเรียนรู โหมดเรียนรู เปนการเรียนรูศึกษาปายจราจรกอนการ
เลนเกม โหมดตั้งคา เปนการตั้ง คาระดับ ความละเอียดของโปรแกรม โหมดวิธีการเลน เปนการอธิบายถึง
ขอกําหนดกฎกติกาตางๆ โหมดคะแนนสูงสุด เปนสถิติแสดงคะแนนที่ผูเลนทําไดมากที่สุด โปรแกรมจะทําการ
ประมวลในสวนตางๆเมื่อจบเกม เอาทพุทคือ คะแนนที่ผูเลนทําได
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงคะแนนที่ไดจากการทดลองทั้งกอนเรียนรูและหลังเรียนรู
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนน
เต็ม
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

คะแนนที่ไดกอนเรียนรู
คะแนนที่ไดหลังเรียนรู
อายุ 15 ป อายุ 18 ป อายุ 22 ป อายุ 15 ป อายุ 18 ป อายุ 22 ป
20
35
30
50
60
55
30
45
40
55
45
50
25
30
35
60
55
55
30
35
50
50
50
80
35
40
35
55
70
65
35
30
45
50
55
80
40
45
40
60
75
70
30
35
40
50
55
75
30
30
35
45
50
65
35
40
35
55
70
75

จากตารางที่ 1 จะแบงการบันทึกขอมูลออกเปนสองสวนคือ สวนแรกเปนทดสอบกอนการเรียนรู และสวนที่สองจะ
เปนการทดสอบหลังการเรียนรู ซึ่งในแตละสวนจะมีคะแนนเต็มอยูหนึ่งรอยคะแนน หลังจากการทดสอบกับกลุมตัวอยางทั้ง
3 กลุม กลุมละ 10 คน จึงนําคะแนนที่แตละคนทําไดมาบันทึกคาลงในตารางเพื่อนําไปหาคาผลสัมฤทธิ์ตอไป

ภาพที่ 4 กราฟแสดงคะแนนกอนเรียนรู
จากภาพที่ 4 เปนการแสดงผลลัพธจากการทดสอบกอนการเรียนรู กับกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม โดยเมื่อนําคาคะแนน
ที่ไดมาหาคาเฉลี่ยในแตละกลุมตัวอยาง จะไดเปนกลุมอายุ 15 ป จะอยูที่ 31 คะแนน กลุมอายุ 18 ปจะอยูที่ 36.5 คะแนน
และกลุมอายุ 22 ป จะอยูที่ 38.5คะแนน
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงคะแนนหลังเรียนเรียนรู
จากภาพที่ 5 เปนการแสดงผลลัพธจากการทดสอบหลังการเรียนรู กับกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม โดยเมื่อนําคาคะแนน
ที่ไดมาหาคาเฉลี่ยในแตละกลุมตัวอยาง จะไดเปนกลุมอายุ 15 ป จะอยูที่ 53 คะแนน กลุมอายุ 18 ป จะอยูที่ 58.5 คะแนน
และกลุมอายุ 22 ป จะอยูที่ 67 คะแนน

ภาพที่ 6 กราฟเปรียบเทียบแสดงคะแนนกอนเรียนรูและหลังเรียนรูชวงอายุ 15 ป
จากภาพที่ 6 เปนการแสดงผลลัพธการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนรูและหลังเรียนรู ของกลุมตัวอยางในกลุมอายุ
15 ป ซึ่งจะเห็นไดวากลุมตัวอยางสามารถทําคะแนนไดสูงขึ้นหลังจากการเรียนรูจากโปรแกรม โดยคิดเปนคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก
เดิมรอยละ 22
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ภาพที่ 7 กราฟเปรียบเทียบแสดงคะแนนกอนเรียนรูและหลังเรียนรูชวงอายุ 18 ป
จากภาพที่ 7 เปนการแสดงผลลัพธการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนรูและหลังเรียนรู ของกลุมตัวอยางในกลุมอายุ
18 ป ซึ่งจะเห็นไดวากลุมตัวอยางสามารถทําคะแนนไดสูงขึ้นหลังจากการเรียนรูจากโปรแกรม โดยคิดเปนคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก
เดิมเปนรอยละ 22

ภาพที่ 8 กราฟเปรียบเทียบแสดงคะแนนกอนเรียนรูและหลังเรียนรูชวงอายุ 22 ป
จากภาพที่ 8 เปนการแสดงผลลัพธการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนรูและหลังเรียนรู ของกลุมตัวอยางในกลุมอายุ
22 ป ซึ่งจะเห็นไดวากลุมตัวอยางสามารถทําคะแนนไดสูงขึ้นหลังจากการเรียนรูจากโปรแกรม โดยคิดเปนคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก
เดิมเปนรอยละ 28.5
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ภาพที่ 9 กราฟเปรียบเทียบแสดงคะแนนกอนเรียนรูและหลังเรียนรูทุกชวงอายุ
จากภาพที่ 9 เปนการแสดงผลลัพธการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนรูและหลังเรียนรู ของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม
ตัวอย าง ซึ่ งจะเห็ นไดวากลุม ตัวอย างทั้ งหมดสามารถทํ าคะแนนได สูง ขึ้ นหลัง จากการเรีย นรู จากโปรแกรมเกมการเรีย นรู
กฎหมายจราจรสําหรับเด็กและเยาวชนดวย
การอภิปรายผล
1. จากวัตถุประสงคการพัฒนาโปรแกรมเกมการเรียนรูเรื่องกฎหมายจราจรสําหรับเด็กและเยาวชน ผลการศึกษา
การทดลองพบวาตัวโปรแกรมเกม สามารถนําไปใชไดจริง โดยสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดว ซึ่งในระบบของเกม
นั้น ไมไดเปนระบบที่ซับซอนเกินความเขาใจ แตตองเขาใจถึงกติกาวิธีการเลน ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนวา หลักการเรียนรูแบบ
มีสวนรวม มีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนา และใชควบคูกับระบบเรียนรูแบบเดิม
2. จากวั ต ถุป ระสงค เ พื่อหาผลสั มฤทธิ์เ รื่ องกฎหมายจราจร กลุ มเด็ กและเยาวชนที่เ รี ยนรู ก อนใชแ ละหลัง ใช
โปรแกรมเกมการเรียนรูเรื่องกฎหมายจราจร ผลการศึกษาการทดลองการทํางานของระบบ พบวากลุมตัวอยาง มีผลสัมฤทธิ์
จากการเลนเกมหลังการเรียนรู มีคะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน ขอมูลดังที่แสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 8 กราฟเปรียบเทียบแสดง
คะแนนกอนเรียนรูและหลังเรียนรูทุกชวงอายุ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
ชวงอายุ 15 ป จํ านวน 10 คน กอนการเรี ยนรู คาเฉลี่ยอยูที่ร อยละ 31 หลังการเรียนรู คาเฉลี่ย อยูที่ รอยละ 53
เพิ่มขึ้นมารอยละ 22
ชวงอายุ 18 ป จํานวน 10 คน กอนการเรียนรูคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 36.5 หลังการเรียนรูคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 58.5
เพิ่มขึ้นมารอยละ 22
ชวงอายุ 22 ป จํานวน 10 คน กอนการเรียนรูคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 38.5 หลังการเรียนรูคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 67
เพิ่มขึ้นมารอยละ 28.5
โดยใชเวลาในการทดลอง 1 อาทิตย ทั้งกอนเรียนรูและหลังเรียนรู โดยไมกําหนดเวลาในการเลนเกม
ขอเสนอแนะ
ควรมีการนําระบบไปพัฒนาตอเปนระบบปฏิบัติการอื่นได ระบบไปพัฒนาโดยการใสเนื้อหาใสเสียงหรือคลิปตางๆ
เพิ่มเติมได สิ่งเหลานี้จะชวยพัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้
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ดัง นั้ น “ความจริง ” จึง เป นสิ่ ง ที่ นาสงสัย และควรสํารวจตรวจสอบ ไม เ วนแม แต ใ นบันเทิ งคดี สื บสวนสอบสวนที่ นําเสนอ
การคลี่คลายความจริงผานการคลี่คลายคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นภายในเรื่อง บทความนี้ศึกษาบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของไทย
2 เรื่อง คือ ภารกิจปริศนา และ กาหลมหรทึก เพื่อวิเคราะหกลวิธีการนําเสนอ “ความจริง” ที่ปรากฏในเรื่อง และเพื่อชี้ใหเห็น
ถึงปญหาเกี่ยวกับ “ความจริง” ทามกลางบริบทแหงยุคสมัย วิธีการศึกษาทําโดยรวบรวมตัวบทวรรณกรรมและนํามาวิเคราะห
ตามวัตถุประสงคที่กําหนด แลวจึงนําเสนอผลแบบพรรณนาวิเคราะห จากการศึกษาพบวา กลวิธีนําเสนอความจริงที่พบคือ
การเลาเรื่องแบบยอนตนและการหักมุมสองชั้นในตอนจบ ลักษณะดังกลาวคือการเลนกับขนบการประพันธของวรรณกรรม
ประเภทนี้ ทั้งยังสัมพันธกับปญหาการนําเสนอ “ความจริง” ผานบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวน ดังที่ตัวบทนําเสนอวา “ความ
จริง” คือสิ่งที่ควรสงสัยและสํารวจตรวจสอบมากกวาที่จะเชื่อถือโดยปราศจากขอกังขา การศึกษาครั้งนี้ทําใหตระหนักวา การ
คลี่คลายคดีฆาตกรรมเปนแตเพียงการสรุปความคิดเห็นจากขอมูลที่มีเทานั้น นับวาเปนแนวทางสําหรับการศึกษาบันเทิงคดี
สืบสวนสอบสวนของไทยในอนาคตตอไป
คําสําคัญ: คตินิยมสมัยใหม, บันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนไทย, การนําเสนอความจริง
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Abstract
The truth, in the point of Modernism eyes, is interpreted by point of view rather than the
completely truth itself. Hence, ‘the truth’ is suspicious and must be investigate, even in detective fiction
that presented the unfolded of the truth through the murder case in the story. This article aimed to study
2 Thai detective fictions, Mysterious Mission and Chaotic Case, to analyze the strategy for representing
‘the truth’ in the story, and to indicate the problem of ‘the truth’ among the context of time. The result
is: the strategy for representing ‘the truth’ found in those fictions are flashback and double twistedending, which challenge to the convention of this genre. Furthermore, those strategy relate to the
problem of representing ‘the truth,’ which should be suspicious and investigated more than trusting
without doubt.
Keywords: Modernism, Thai detective fiction, representation of the truth
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บทนํา
บันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนเปนรูปแบบวรรณกรรมที่ไทยรับอิทธิพลจากตะวันตก เริ่มเผยแพรในประเทศไทยตั้งแตรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และเปนรูปแบบวรรณกรรมที่ไดรับความนิยมจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องที่
แปลมาจากตางประเทศ สวนในประเทศไทย นักเขียนบางคนก็เขียนวรรณกรรมแนวนี้หลายเรื่อง แมวาจะไมไดรับความนิยม
แพรหลายเชนวรรณกรรมแปลก็ตาม บันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนเปนประเภทวรรณกรรม (genre) ที่มีขนบการเขียนเฉพาะตัว
ดังที่ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย (2548, หนา 326) กลาววา
“โดยทั่วไป นิยายนักสืบจะเริ่มตนดวยศพ สถานการณ และรูปการแวดลอมล วนสอใหเชื่อวา นี่คือฆาตกรรม
ปญหาคื อใครเปนคนทํา ทุ กคนแม แต ตํารวจลวนไมส ามารถคลี่ คลายปมปริศ นาฆาตกรรมได จําตองอาศั ย
นักสืบสมัครเลนเขามาชวยไขปริศนา การดําเนินเรื่องมักจะเปนไปอยางยอกยอนซอนเงื่อนชวนติดตามชนิด
ผูอานวางไมลง จวบจนหนาสุดทาย ปริศนาฆาตกรรมจึงถูกไขออกมาดวยความชาญฉลาดของนักสืบ”
นอกจากนี้ นวนิยายสืบสวนสอบสวนนั้น “เปนวรรณคดีแหงเหตุผล ซึ่งสามารถพาผูอานหลบลี้ออกจากชีวิตประจําวัน
ที่ซ้ําซากจําเจนาเบื่อ ไปสูความสนุกสนานตื่นเตน ไปสูความสงสัยและคลายสงสัย ไปสูความจริงตางๆ ในสังคม” (สิทธา พินิจ
ภูวดล, 2541, หน า 274) นวนิ ยายสื บสวนสอบสวนสัม พั นธ กับ บริ บ ทสั ง คมอย างมีนัย สํ าคัญ กล าวคื อ นวนิ ย ายสื บ สวน
สอบสวนเกิดขึ้นในยุคการปฏิรูปกฎหมายของตะวันตกใหเปนแบบสมัยใหมที่กระบวนการสืบสวนสอบสวนใชหลักวิทยาศาสตร
เพื่อคนหาตัวผูกระทําผิด กระบวนการตางๆ ดําเนินไปอยางเปนเหตุเปนผล หนาที่ของนักสืบหรือตํารวจคือการคนหาฆาตกรที่
แทจริงและพิสูจนความบริสุทธิ์ของผูถูกใสราย (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2548, หนา 327-328) โดยนัยนี้ ความเปนเหตุเปนผล
และหลักวิทยาศาสตรจึงมีสวนสําคัญในกระบวนการสืบสวนสอบสวน ทั้งยังเปนองคประกอบสําคัญของการเขียนบันเทิงคดี
แนวสืบสวนสอบสวนดวย
อยางไรก็ดี บั นเทิงคดีสื บสวนสอบสวนในวงวรรณกรรมไทยป จจุ บันบางเรื่ องมี ลักษณะที่ “เลน” กั บขนบดั งกลาว
กลาวคื อ แมจะมี การดําเนิ นเรื่องอย างยอกยอนซ อนเงื่อน ชวนใหติด ตามอ านและคลี่ คลายปริศ นาภายในเรื่ อง กระทั่ งใน
ตอนทายของเรื่องเมื่อปริศนาไขออกมา ทวานักเขียนกลับพลิกความคาดหมายดวยการทําใหการไขปริศนาที่ผานมาทั้งหมด
ภายในเรื่องนั้ นดําเนินไปในทิศทางอื่นภายใต ตรรกะของตั วบท ตั วละครภายในเรื่องจะเข าใจความหมายของการคลี่คลาย
ปริศนาภายในเรื่องแตกตางไปจากที่ผูอานเขาใจ ลักษณะดังกลาวมีนัยสื่อถึงปญหาเกี่ยวกับ “ความจริง” ตามคตินิยมสมัยใหม
ซึ่งมองวา ความจริงสมบูรณไมสามารถเขาถึงได หากแตตองมีการตีความจากมุมมอง การทดลองเลนกับมุมมองที่แปรเปลี่ยน
ความเป นจริง โดยเชื่อวาจะสะทอนให เห็ นความหลากหลายและความซั บซ อนของความเป นจริง ได จึงเปนสิ่ง ที่ป รากฏใน
วรรณกรรมแนวคตินิยมสมัยใหม (สุรเดช โชติอุดมพันธ, 2559, หนา 142) นักเขียนวรรณกรรมแนวนี้ปฏิเสธกลวิธีการนําเสนอ
เรื่องแนวสัจนิยม โดยเลิกใชการเลาเรื่องแบบสัพพัญูหรือเลาจากมุมมองพระเจาที่รูเรื่องราวทุกอยางแลวหันไปเสนอ “ความ
จริง” ในอีกแบบหนึ่ง คือ สภาวะจิตใจของตัวละคร ทําใหผูอานไมสามารถสรุปไดวาอะไรคือความจริง บางเรื่องอาจเสนอความ
เปนจริงจากหลายมุมมอง ซึ่งสงผลให เรื่องเลามี ความไมแนนอนและไมอาจตัดสินความถูกตองของเรื่องได ขณะที่บางเรื่อง
นําเสนอในลักษณะโครงเรื่องที่แตกเปนชิ้นสวน เหตุการณกระจัดกระจาย ไรระเบียบ ไรความสัมพันธเชิงเหตุผล (สรณัฐ ไตลัง
คะ, 2550, หนา 50-78)
สถานะของ “ความจริง” ที่เปลี่ยนไปและชวนใหตั้งคําถามตอสรรพสิ่งดังที่กลาวมานั้นยังสงผลตอสถานะของความเปน
เหตุเปนผลและหลักวิทยาศาสตรที่ปรากฏผานกระบวนการสืบสวนสอบสวนในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของไทยดวย ดังที่
ปรากฏในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของไทยเรื่อง ภารกิจปริศนา ของชูชาติ ทรัพยนิธิ และ กาหลมหรทึก ของปราปต ภารกิจ
ปริศนา เลาเรื่องราวของพลตํารวจตรีเกรียงไกร วิสัยไกล อดีตตํารวจมือปราบผูมีชื่อเสียง ปจจุบันไดเกษียณราชการแลว วัน
หนึ่งเขาไดพบกับพรรณภพ ซึ่งเปนเจาหนาที่กูภัย ภาพถายที่พรรณภพมีทําใหอดีตนายตํารวจนึกถึงคดีฆาตกรรมที่เคยคลี่คลาย
เมื่อครั้งมียศเปนพันตํารวจตรี แตเมื่อยิ่งไดรูจักพรรณภพมากขึ้นเขากลับพบวาคดีที่เคยคลี่คลายในอดีตนั้นมีความผิดพลาดที่
ยากจะกลับไปแกไขได สวน กาหลมหรทึก เลาเรื่องราวของพันตํารวจโทเวทางคซึ่งมีภารกิจคลี่คลายคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นใน
พระนครและธนบุรีชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 การคลี่คลายคดีที่เกิดขึ้นนําไปสูกลโคลงปริศนาที่มีชีวิตของนายตํารวจและคนรัก
เปนเดิมพัน ทวาเมื่อเขาคนพบตัวผูอยูเบื้องหลังคดีตางๆ ชีวิตของเขาก็ไมมีวันกลับมาเหมือนเดิมไดอีก
ลักษณะรวมของบันเทิ งคดี สืบสวนสอบสวนทั้งสองเรื่ อง คื อ การได รั บรางวัล ชนะเลิศจากการประกวดวรรณกรรม
ประเภทนวนิยายสืบสวนสอบสวนจากตางเวที กลาวคือ ภารกิจปริศนา ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดรางวัลนานมีบุคส
อะวอรด ครั้งที่ 6 ประจํ าป 2555 สวน กาหลมหรทึก ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมนายอินทรอะวอรด ประจําป 2557 ทั้งนี้มีข อ
สันนิษฐานวา สาเหตุที่ทําใหทั้งสองเรื่องโดดเดนกวาเรื่องอื่นๆ ที่ประกวดในเวทีเดียวกันและไดรับรางวัลรองลงไปก็คือ การ
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พลิกความคาดหมายที่ทําใหตัวละครภายในทั้งสองเรื่องเขาใจความหมายของปริศนาและการคลี่คลายคดีฆาตกรรมภายในเรื่อง
แตกตางจากที่ผูอานเขาใจ กลวิธีการเขียนดังกลาวสรางความแปลกใหมใหแกบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนไทยในชวงทศวรรษที่
ผานมาเปนอยางมาก
ในที่นี้จะไดศึกษาวิเคราะหบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของไทยจํานวน 2 เรื่อง ดังกลาวขางตน เพื่อชี้ใหเห็นถึงปญหา
เกี่ยวกับ “ความจริง” ที่ปรากฏในบันเทิงคดีแนวสืบสวนสอบสวนของไทยทามกลางบริบทแหงยุคสมัยปจจุบัน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะหกลวิธีการนําเสนอ “ความจริง” ในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของไทยเรื่อง ภารกิจปริศนา และ
กาหลมหรทึก
2. เพื่อชี้ใหเห็นถึงปญหาเกี่ยวกับ “ความจริง” ที่ปรากฏในบันเทิงคดีแนวสืบสวนสอบสวนของไทยทามกลางบริบทแหง
ยุคสมัยปจจุบัน
ระเบียบวิธีวิจัย
ผูวิจัยไดรวบรวมบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของไทยรวมสมัยและพิจารณาเนื้อหาแตละเลม กอนจะเลือกบันเทิงคดีที่มี
ลักษณะสอดคล องกับ วรรณกรรมแนวคตินิยมสมั ยใหม คื อ ภารกิ จปริศ นา และ กาหลมหรทึก ก อนจะนํามาวิเ คราะหใ น
ประเด็นกลวิธีการเขียนและปญหาการนําเสนอ “ความจริง” ที่ปรากฏในบันเทิงคดีทั้งสองเรื่อง
ผลการวิจัย
ในสวนนี้จะแบงผลการวิจัยเพื่อนําเสนอเปนสองประเด็นตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ไดแก กลวิธีการนําเสนอ “ความจริง”
ในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนไทยที่นํามาศึกษา และปญหาเกี่ยวกับ “ความจริง” ที่ถูกนําเสนอผานบันเทิงคดีเหลานั้น ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้
กลวิธีการนําเสนอ “ความจริง” ในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของไทยเรื่อง ภารกิจปริศนา และ กาหลมหรทึก
ดังที่ไดกลาวไปตอนตนวา บันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนเปนประเภทวรรณกรรมที่มขี นบการเขียนเฉพาะตัว ทั้งยังมีกลวิธี
การนํ าเสนอเรื่องที่ค งตั ว คื อการเป ดเรื่ องดวยคดี ฆ าตกรรม การดําเนินเรื่องผ านกระบวนการสื บสวนสอบสวน และการ
คลี่คลายคดีฆาตกรรมเพื่อปดเรื่อง ในที่นี้จึงควรไดพิจารณากลวิธีการนําเสนอเรื่องในบันเทิงคดีที่นํามาศึกษา
ใน ภารกิจปริศนา เปดเรื่องโดยให พลตํารวจตรีเกรียงไกร พิสัยไกล นายตํารวจสูงวัยที่เพิ่งเกษียณอายุราชการมาสาม
เดือนไดพบกับพรรณภพ หัวหนาหนวยกูภัยหนวยหนึ่ง เนื่องจากรถของพลตํารวจตรีเกรียงไกรมีปญหา ระหวางรอใหพรรณภพ
ชวยซอมรถให นายตํารวจก็หันไปพบรูปภาพรูปหนึ่งซึ่งทําใหเขานึกถึงคดีที่เคยคลี่คลาย ดังความวา
เกรียงไกรนั่งดูภาพยนตรตอ แตสมองกลับนึกถึงคนในรูป ใชสิ เขาจําไดแลว ภาพของคนทั้งสองยังอยู
ในสมองสวนลึกของเขา มันยังอยูที่นั่น ไมไดลบเลื่อนไปไหน เรื่องเกิดขึ้นนานมากแลว ในคืนวันศุกรปลายเดือน
ธันวาคมชวงปใหมที่มี วัน หยุด ตอเนื่องหลายวั นเหมือนวันนี้ ตอนนั้ นเกรียงไกรอายุ สามสิบ กวาป แตดวยวั ย
เทานั้น เขากลับเปนถึงพันตํารวจตรี เพราะผลงานการสอบสวนของเขาโดดเดนที่สุดในหมูตํารวจรุนเดียวกัน
วันนั้นเขาไดรับแจ งวา พบศพหญิงสาวคนหนึ่ งถูกแทงเสียชีวิต ในอพาร ตเมนตย านถนนรามคําแหงถนนสาย
การศึกษาที่เต็มไปดวยพอหักและอพารตเมนต
(ชูชาติ ทรัพยนิธิ, 2556, หนา 18)
คดีที่พ ลตํารวจตรี เกรีย งไกรเคยรั บผิดชอบในขณะมี ตําแหนงเปนพันตํารวจตรีเ มื่อครั้ งอายุ สามสิ บกวาปนั้น คือคดี
ฆาตกรรมหญิงสาวที่พบศพในอพารตเมนต การสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมของตํารวจอาศัยทั้งพยานและหลักฐานที่พบในที่
เกิดเหตุเพื่อหาตัวผูลงมือกอเหตุ กระทั่งทําใหนายวทัญู สามีของผูเสียชีวิตสารภาพในที่สุด
“ผมเปนคนทําเอง”
เสียงของชายที่เกรียงไกรรูสึกคุนหูดังมาจากประตูหอง
วทัญูเดินเขามา โดยมีพงศธรเดดินตามหลังดวยทาทีระแวดระวังชายที่อยูขางหนา
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“ผมแทงเธอเอง ไม เกี่ ยวกั บป าแกหรอก” วทัญ ูพู ดขณะเดินเขามาสีห นาเศร า เขาเดิ นมาหยุ ดอยู
ตรงหนาเกรียงไกร “ผมแอบมาหาลูก ซึ่งปกติผมก็ทําเปนประจําอยูแลว แตเธอไมรู วันนั้นเธอกลับมาเร็วมาก
ปาก็ไมยอมโทรเตือน เธอก็เลยเห็นผม”
...
“แลวมีดละ” ปรีชาถาม “เลมที่อยูบนซิงกลางจานใชไหม”
วทัญูสายหนาปฏิเสธ “เลมนั้นผมตั้งใจวางหลอกไว แตเลมจริงเปนมีดที่ผมพกมาดวย เปนมีดที่ผมใช
ถนัดมือที่สุดเพื่อใชปอกมะมวงใหลูกกิน”
“มีดนั่นรูปรางเปนอยางไร” เกรียงไกรถามดวยความอยากรู เพราะสงสัยเรื่องรอยแผลมานานแลว
“มันเปนมีดสเตนเลส กวางประมาณหนึ่งเซนติเมตร ยาวประมาณสองคืบกวารวมดามจับ ” วทัญูทํา
ไมทํามือประกอบการอธิบาย “ที่ดามมีปุมเลื่อนเพื่อเก็บซอนตัวใบมีดได ผมแทงเธอโดยไมไดตั้งใจ แลวรีบดึง
ออกมาดวยความตกใจ คงเพราะความเคยชินของผม นิ้วก็เลยกดปุมซอนใบมีดไปมา แผลก็เลยออกมาเปนรูป
แฉกแบบนั้น”
(ชูชาติ ทรัพยนิธิ, 2556, หนา 138-139)
จากคําสารภาพดังกลาว นํ าไปสูการจับ กุมนายวทัญูใ นที่สุด แมภายหลังการจับ กุมตัว พันตํารวจตรี เกรียงไกรจะ
อธิบายใหตํารวจลูกนองฟงเกี่ยวกับรายละเอียดในคดีฆาตกรรมดังกลาวตามที่ผูกอ เหตุสารภาพ แตทวาตํารวจยังไมสามารถหา
“มีดสเตนเลส” ที่เปนหลักฐานสําคัญในการกอเหตุตามที่คนรายสารภาพได (ชูชาติ ทรัพยนิธิ, 2556, หนา 142-143) อยางไร
ก็ตาม คดีดังกลาวก็ปดลงในที่สุดเนื่องจากคําสารภาพของนายวทัญูนั้นเขากับหลักฐานชิ้นอื่นๆ ที่พบในที่เกิด เหตุ รวมไปถึง
รอยแผลที่พบบนศพผูเสียชีวิตดวย
หากเปนบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนตามขนบโดยทั่วไป เมื่อผูกอเหตุสารภาพและพยานหลักฐานตางๆ ก็ไมขัดกับคํา
สารภาพนั้น คดีที่อยูในการสืบสวนสอบสวนของตํารวจก็ถือวาคลี่คลายในที่สุด ทวาใน ภารกิจปริศนา คดีที่เกิดขึ้นเปนเรื่องราว
ในอดีตของพลตํารวจตรีเกรียงไกรเมื่อครั้งยังเปนพันตํารวจตรี ในตอนทายเรื่องเมื่อเวลาเปนปจจุบัน พลตํารวจตรีเกรียงไกรก็
นึกขึ้นไดวาคนในรูปที่เห็นตอนแรกขณะรอพรรณภพซอมรถใหนั้นคือนายวทัญู และจากคําพูดของพรรณภพที่บอกวาคนใน
รูปคือพอและวันรุงขึ้นมีภารกิจเกี่ยวกับพอที่ตองทํานั่นทําใหพลตํารวจตรีเกรียงไกรสันนิษฐานวา พรรณภพอาจจะไปลักพาตัว
พอออกมาจากคุก จึงไดลอบติดตามเขาไป
อย างไรก็ ดี การณ กลับ กลายเป นวา พรรณภพไปรั บ นายวทัญ ู ผูเ ป นพ อออกจากคุกเนื่องจากได รั บโทษครบตาม
กําหนดเวลาแลว และพรรณภพกําลังพาวทัญูไปโรงพยาบาล เกรียงไกรที่ใหหลานชายขับรถตามไปจึงไดพบกับพรรณภพอีก
ครั้งและไดเขาไปในรถบานของพรรณภพที่เขาไดเห็นรูปถายของนายวทัญู ทวาในครั้งนี้เขาไดเห็นของสิ่งหนึ่งซึ่งลงตัวพอดีกับ
สิ่งที่หายไปจากคดีฆาตกรรมที่เขาคลี่คลายไดเมื่อหลายสิบปกอน ดังความวา
เกรียงไกรมองไปรอบๆ หอง เลี่ยงที่จะมองสีหนาเยยหยันของนพนนเขามองไปที่ตูโชว รูปของวทัญู
สมัยหนุมๆ ยังวางอยู เขามองไปที่ตุกตาดานบนอีกครั้ง ตุกตาฮีโรญี่ปุนตัวนั้น ตัวที่เด็กในคืนวันนั้นกอดอยูยัง
วางที่เดิม
ทันใดนั้นเกรียงไกรก็ตองตกตะลึงกับอะไรบางอยาง
นพนนมองชายสูงวัยตกอยูในภวังคเหมือนมีบางสิ่งผิดปกติ เขาลุกเดินตามเกรียงไกรไปยังตุกตาตัวนั้น
“มีอะไรหรือลุง” นพนนถามเสียงเบา
“ดูนั่นสิ” เกรียงไกรชี้ไปที่ตุกตา
“ก็ตุกตาเด็กเลน”
“ใช ดูที่มือนั่น”
“ก็อาวุธประจําตัวของตุกตา”
“ใช” เกรียงไกรพยักหนารับ เอื้อมมือหยิบอาวุธในมือของตุกตาซึ่งถอดไดออกมา “มันเปนอาวุธรูปสี่
แฉก เหมือนบาดแผลของคนตาย” เขาหันมามองนพนนซึ่งมีสีหนางุนงง
“ใช ผมเปนคนแทงเธอเอง” เสียงพรรณภพดังออกมาจากดานหลัง “วันนั้นแมโมโหมากที่เห็นพอเขามา
อยูในหอง แมทํารายผมเพราะผมเปดประตูใหพอเขามา” เขาพูดเสียงเศรา “แมบอกวาผมเปนหวงผูกคอเธอ
หวงที่รัดคอแนนขึ้นทุกวัน แมตีผมอยางบาคลั่ง ผมถือตุกตาอยู ไมไดตั้งใจ เพียงแคยกมือขึ้นปองกั นตัวเทานั้น
บังเอิญอาวุธนั่นปกเขาตรงหนาอกของแม เธอคอยๆ นั่งลงแล วเงียบไป พอตกใจมาก เขาใหผมกดสั ญญาณ
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เรียกยาขึ้นมา ยาก็ตกใจมากเชนกัน พอใหยาเก็บเครื่องเพชรไว รื้อของในหองใหเหมือนมีคนเขามาชิงทรัพย ให
ผมเขาไปในหอง ถอดอาวุธตุกตาทุกตัวไปดวย พอเอาไปทิ้งโดยไมยอมบอกผมวาที่ไหน และสั่งใหผมไมตองทํา
อะไรทั้งสิ้นรวมถึงพูดจา จนกวาคดีจะสิ้นสุด” ชายหนุมพูดน้ําตาคลอเบา
เกรียงไกรนิ่งคิดไมออก มึนงงไปหมด
(ชูชาติ ทรัพยนิธิ, 2556, หนา 156-157)
อาวุธในมือตุกตาที่พลตํารวจตรีเกรียงไกรพบมิเพียงมีขนาดเทาบาดแผลบนรางของผูตายในคดีที่เขาคลี่คลายไดเมื่อ
หลายสิบปกอนเทานั้น หากแตพรรณภพซึ่งเปนเจาของตุกตาตัวนั้นยังสารภาพอีกดวยวา เขาเปนผูกอเหตุในคดีดังกลาวของ
พลตํารวจตรีเกรียงไกร ทวาคําสารภาพนั้นกลับไรประโยชนเนื่องจากการปดคดีเมื่ออดีตไดสงผลใหนายวทัญู ซึ่งเปนพอของ
พรรณภพไปรับโทษในคุกจนครบกําหนดเวลาตามกฎหมายแลว จึงไมอาจรื้อคดีมาเพื่อสืบสวนสอบสวนใหมได แมวาจะพบทั้ง
อาวุธที่ใชกอเหตุและคําสารภาพของผูกอเหตุก็ตาม
จากที่กลาวมาจะเห็นวา ภารกิจปริศนา ใชการเลาเรื่องแบบยอนตน โดยใหนายตํารวจเลายอนไปถึงคดีฆาตกรรมที่เคย
คลี่ ค ลายได ใ นอดี ต ก อนที่ เ วลาในเรื่องจะกลับ มาที่ป จจุบั นอีกครั้ง แลวพบวา คดี ที่ เขาเคยคลี่ ค ลายไดเ ป นการคลี่ คลายที่
ผิดพลาด เพราะผูกอเหตุตัวจริงไมไดรับการลงโทษแตอยางใด แมการคลี่คลายคดีนั้นจะเกิดจากการรวบรวมพยานหลักฐาน
ตางๆ ตามหลักกระบวนการสืบสวนสอบสวนแลวก็ตาม
ขณะที่ ภารกิจปริศนา ใชวิธีการเลาเรื่องแบบยอนตนเพื่อนําเสนอความจริงผานการคลี่คลายคดีฆาตกรรมภายในเรื่อง
กาหลมหรทึก กลับเลาถึงการคลี่คลายคดีฆาตกรรมตามลําดับเวลา ฉากทองเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้อยูในชวงสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 พันตํารวจโทเวทางค ภิรมยรุจ ไดรับแจงเหตุฆาตกรรมเด็กหญิงคนหนึ่งในจังหวัดธนบุรี การสืบสวนสอบสวนคดีดังกลาว
ยังไมทันไดคลี่คลาย ก็ปรากฏวามีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นอีกอยางตอเนื่องทั้งในฝงพระนครและฝงธนบุรี ทุ กคดีที่เกิดขึ้นศพจะมี
ลักษณะการเสียชีวิตที่แตกตางกัน ทวาสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันบนตัวศพคือรอยสักปริศนาหาคําบนหนาผาก ขอมือ และขอเทาของ
ศพแตละศพ
การพยายามคลี่คลายคดีทําใหไดขอสันนิษฐานวามีความเกี่ยวของกับโคลงกลบทที่วัดโพธิ์ แตทวาตํารวจในเรื่องก็ยังไม
สามารถคลี่คลายใดๆ ไดมากไปกวานี้ กระทั่งพันตํารวจเวทางคนําคําปริศนาเหลานั้นไปตีความที่บาน ทําใหพะนอนิจภรรยา
ของเขาไดเห็นคําเหลานั้นรวมไปถึงขอสันนิษฐานเรื่องความเกี่ยวของกับโคลงกลบทในวัดโพธิ์ พะนอนิจไดใชความรูทางอักษร
ศาสตรที่ร่ําเรียนมาชวยคลี่คลายปริศนาในเรื่อง ดังความวา
“คุณจะแกะกลโคลงไดยั งไงถายั งไมรู จักฉั นทลั กษณ ของมันดี นี่ค ะ ฉันจะอธิบายให ฟง . . .นอกจาก
สัมผัสกับบังคับวรรณยุกตเอกโทในแผนผัง ยังมีการหามใชคํารูปวรรณยุกตที่กากบาทและคําสุดทายของบท
ควรเปนคําเอกกับคําโทในบาทแรกได หรือในกรณีที่หาคําเอกคําโทไมได กวีบางทานใชคําโทษแทน เอกโทษคือ
คําเอกที่ ผั นรู ป ให เ ป นวรรณยุ กต โ ท ส วนโทโทษก็ ส ลั บ กั น อย างคํ าสั กของคุ ณ เอกโทษชั ด ๆ เลยคื อคํ าว า
“หลอง” เพราะคํานี้ไมมีความหมาย”
(ปราปต, 2557, หนา 137-138)
ความชวยเหลือของพะนอนิจนี้ทําใหพันตํารวจโทเวทางคคลี่คลายคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นไปไดอีกเปลาะหนึ่ง ดังความวา
“ดูนี่! ดูนี่สิครับ!” ประกายวาวโรจนเจิดขึ้นในตาคมที่จรดอยูบนแผ นกลโคลง เขาชี้ที่คําตรงกลางของ
แตละรูปหาเหลี่ยมยอย “เราสงสัยกันมาตลอดวาคนรายเลือกเหยื่อดวยวิธีไหน แนละ จากการวิเคราะหขั้นตน
เราไดคําตอบวามันเลือกจากสถานที่ แตเกือบทุกทีไ่ มไดมีคนอยูแคคนเดียวบานเด็กหญิงวาดมีแมของเธออีกคน
กุฏิของคณะสิบเอ็ดของวัดประยูรมีพระสงฆถึงแปดรูปจําวัดรวมกันดวยซ้ํา ทําไมตองเจาะจงเปนพระมหาสุชีพ!
เรา – ผมกับทีมงานทุกคนไมมีใครตอบได แตคุณ คุณหนอ! คุณตอบผมไดแลว!”
(ปราปต, 2557, หนา 138-139)
เมื่อพยายามคลี่คลายคดีตอไปเรื่อยๆ พันตํารวจโทเวทางคก็ไดคนพบผูอยูเบื้องหลังของคดีฆาตกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ภายในเรื่อง ดังในตอนที่นายตํารวจนั้นเดินทางไปยังวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเพียงลําพังเพื่อพยายามจะจับคนรายที่กอเหตุ
แตแลวเขากลับไดฟงบทสนทนาระหวางคนรายกับอีกคนหนึ่ง ความวา
“รูมั้ย ทําไมฉันเลือกโคลงบทนั้นเปนตัวสรุปเรื่อง ความหลงผิดที่สงผลวิบัติอยางที่พวกของทานเคยทํา
ไง! ไมใชแคฉันที่เลว แตทุกคนรอบตัวคนเลวอยางทานนะมัวทําอะไรอยู พวกเขาเชื่อใจยอดฝมืออยางสันติบาล
เฟอง เหมือนนกยูงเชื่อวาน้ําเปนงู เนื้อทรายเชื่อวาหางนกเปนหญา แลวนั่นละที่ทําใหความวินาศมั นเกิดขึ้น!
ฉันใชสิ่งที่ตัวเองเคยเจอยอนกลับมาทํากับทานบางไง ตํารวจที่ตามสืบเหนื่อยแทบตายแลวพบวาสุดทายโคลง
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นั้นหักหลัง แปลความออกมาวา พวกเอ็งชางโงตามมา พลาดกันหมด! มันจะใหผลยังไงนะ พวกเขาจะยิ่งรูสึก
ยังไงกับสารเลวตนเหตุอยางทานกันนะ!
“ฉันจะบอกใหวาเรื่องมันควรจะเปนยังไง ทานจะตองตาย ตายดวยกระสุนในปนกระบอกนี้! แลวพรุงนี้
ชื่อของท าน...กั บ ออ...ครอบครัวที่ ท านว า ‘พวกเขาบั ง คับ ให ผมทํ า’ พวกทานก็ จะถู กสาวไส ลากออกมา
ประจานความผิดที่กอไวกับครอบครัวฉัน! นั่นละสิ่งที่มันควรจะเปน!”
(ปราปต, 2557, หนา 193-194)
บทสนทนาขางตนเปนตอนที่พะนอนิจพูดกับพระเฟอง เกี่ยวกับเหตุจูงใจที่ทําใหพะนอนิจวางแผนกอคดีฆาตกรรมขึ้น
โดยอาศัยความรวมมือจากคนรับใชที่รักและเคารพพะนอนิจมาก แผนการฆาตกรรมที่พะนอนิจวางไวก็เพื่อนําไปสูการเปดโปง
พระเฟองซึ่งเปนตัวการทําใหนายทองนอก บิดาของพะนอนิจถูกจับในคดีกบฏบวรเดชและทําใหสมาชิกครอบครัวตองกระจัด
พลัดพรายไปคนละทิศคนละทางเพื่อหลีกหนีการจับกุม พะนอนิจนั้นไดไปอยูกับนายแพทยเตชซึ่งรับเธอไวเปนลูกสาว ทวาเธอ
กลับถูกคนที่เรียกวาพอนั้นขมขืน พะนอนิจโกรธแคนพระเฟองเนื่องจากเขาเปนตัวการที่ทําใหพะนอนิจตองเผชิญชะตากรรม
ชีวิตดังที่กลาวมา
อยางไรก็ดี การแกแคนของพะนอนิจเกิดความผิดพลาดขึ้นเมื่อพันตํารวจโทเวทางคโผลเขาไปในที่เกิดเหตุ เปนเหตุให
พะนอนิจพลั้งมือสังหารพันตํารวจโทเวทางค (ปราปต, 2557, หนา 194) ดวยความเสียใจพะนอนิจจึงคิดจะจบชีวิตตนเอง ทวา
พระเฟองไดเขามาหาม ขณะแยงปนกันอยางอุตลุดนั้น เสียงปนก็ดังขึ้นอีกหนึ่งนัด ดังความวา
“เขาตายแลว คุณหนอ! แตคุณยังตองอยู วินธัยกับลูกในทองของคุณยังตองอยู! ”
“เอาปนมา…เอาปนมาใหฉัน อยาเอามันไป อยาเอามันปาย..! อยา..! อยา...!!!!”
เสียงเปรี้ยงสนั่นขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้รางของเฟองกระเด็นฟุบไปทางดานหลัง
“คุณหนอ! คุณหนอเปนยังไงบางครับ!” เจ าของกระสุนนัดนั้ นคือ ร.ต.ท.กบี่ เจาตั ววิ่งเขามาพรอม
กําลังตํารวจสวนหนึ่ง “ไอพระปลอมนี่มันทําอะไรคุณบางรึเปลา!”
(ปราปต, 2557, หนา 196)
จากตัวอยางจะเห็นไดวา เสียงปนนัดที่สองนั้นเกิดขึ้นเพราะตํารวจไดยิงพระเฟองเพราะเขาใจวาเปนพระปลอมผูอยู
เบื้องหลังเหตุฆาตกรรมทั้งหมด ไมเพียงเทานั้น การเสียชีวิตของพันตํารวจโทเวทางคและพระเฟองยังทําใหไมมีใครทราบวา
พะนอนิจคือผูอยูเบื้องหลังเหตุฆาตกรรมภายในเรื่อง ขณะที่รอยตํารวจโทกบี่ ลูกนองของพันตํารวจโทเวทางคไดสรุปใหพะนอ
นิจฟง ความวา
“คุณหนอ เราสืบพบวา ที่บานของนายกลาเต็มไปดวยของสมนาคุณจากพระเฟอง โดยเฉพาะในปลอก
หมอนบนเตียง มีแผนผังกลโคลงและเอกสารการวางแผนฆาตกรรมตอเนื่องในครั้งนี้หลายชิ้นที่ เทียบไดวาเปน
ลายมือของมัน โดยเฉพาะผังหนึ่งในนั้น เปนฉบับที่ผมเห็นกับตาวาไอพระปลอมนี่ขอลอกจากสารวัตรเวทเมื่อ
วันกอน นายกลารับคําสั่งมัน หมวดสุริยนเลาใหผมฟงเรื่องโคลงที่มันหลอกลอไปเรื่องน้ําเงี้ยวอะไรนั่นความจริง
เปนอี กอย างครับ หมวดกับ คนที่ กรมฯ ช วยกั นแก ไดแ ลวว าสารจริ งๆ ของมันคื อ ‘สงคจับแพะขัง เกาะ’ น า
แปลกวา นี่คือประสงคในการแฉความชั่วในอดีตของตัวมันเอง หมวดสุริยนโทร.ไปถามพระสงฆที่วัดโพธิ์ก็ได
ความวา มันเคยเปรยๆ เหมือนกันวามีปญหาบางอยางอยูในใจที่อยากจะบอก ไมคิดวามันกลับมาเพื่อกอเรื่อง
สรางสถานการณทั้งหมด แตก็แปลกนะครับ ในเมื่อใจนึงอยากสารภาพบาป มันไมนาจับคุณหนอซึ่งเปนคนไข
คดีชวยใหมันบรรลุจุดประสงคเร็วขึ้นแทๆ มาทํารายที่นี่ ผมโทร.ไปที่บานสารวัตรเวท แตไมมีใครรับสาย เลย
เอะใจตามไปดู เห็นรูปภาพใบนี้ตกอยูก็เลยเอะใจตามมา นาเสียดาย...ถาเรามาเร็วอีกนิดสารวัตรก็คงจะไม...”
(ปราปต, 2557, หนา 196-197)
จากที่ กลาวมาจะเห็นว า กาหลมหรทึ ก ใช การจบแบบหักมุ มในตอนท ายเรื่ อง ทว าเป นการจบแบบหั กมุม สองชั้ น
กลาวคือ ในชั้นแรกหักมุมโดยการเฉลยวาพะนอนิจเปนผูวางแผนคดีฆาตกรรมตางๆ โดยมีเปาหมายเพื่อสังหารพระเฟอง พัน
ตํารวจโทเวทางคไดทราบความจริงขอนั้นจากการแอบฟง ในชั้นที่สองเมื่อพันตํารวจโทเวทางคเสียชีวิตดวยฝมือของพะนอนิจ
และเธอตัดสินใจจะจบชีวิตตนเอง พระเฟองไดเขามาหามแตนวนิยายก็หักมุมไปอีกทางหนึ่งโดยใหตํารวจคนอื่น ที่เขามาเห็น
เหตุการณพอดีไดสังหารพระเฟอง พระเฟองเสียชีวิตตามที่พะนอนิจวางแผนไว แมวาการเสียชีวิตของพันตํารวจโทเวทางคจะ
ไมใชสิ่งที่เปนไปตามแผนก็ตาม
ปญหาเกี่ยวกับ “ความจริง” ที่ถูกนําเสนอในบันเทิงคดีแนวสืบสวนสอบสวนของไทย
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จากการวิเคราะหกลวิธีการนําเสนอ “ความจริง” ในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของไทยดังที่กลาวมาขางตนจะเห็นได
วา “ความจริง” ที่นําเสนอผานคดีฆาตกรรมมิไดเปนสิ่งที่หยุดนิ่งตายตัว หรือมีความสมบูรณในตัวเองที่เขาถึงไดงาย หากแตสิ่ง
ที่เรียกวา “ความจริง” นั้นคือสิ่งประกอบสรางที่ผานกระบวนการบางประการ การเขาถึง “ความจริง” ขึ้นอยูกับบริบทและ
เวลาที่จํากัดกรอบในการมองและการตีความทําความเขาใจ ที่สุดแลวอาจกลาวไดวา บันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของไทยทั้ง
สองเรื่องที่นํามาศึกษากําลังแสดงใหเห็นถึงปญหาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา “ความจริง”
ภารกิจปริศนา มิไดนําเสนอวาความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว หากแตความจริงนั้นขึ้นอยูกับขอมูลและการสรุปขอมูล ดังที่
พันตํารวจตรีเกรียงไกรรวบรวมขอมูลไดในชวงเวลาหนึ่งและนําไปสูการจับกุมนายวทัญูในที่สุด กอนที่จะพบขอมูลเพิ่มเติม
เมื่อเวลาผานไปสามสิบปและนําไปสูขอสรุปแบบใหม โดยนัยนี้ ความจริงมิใชสิ่งที่คงอยูอยางถาวร มิใชสิ่งที่หยุดนิ่งตายตัว หาก
ขึ้นอยูกับคําอธิบายในแตละชวงเวลา การใชกลวิธีการเลาเรื่องแบบยอนตนมีจุดมุงหมายเพื่อเลนกับการนําเสนอความจริงซึ่ง
แตกตางกันตามเวลา ทั้งยังทําใหความจริงที่พันตํารวจตรีเกรียงไกรรับรูเมื่อครั้งอดีตมาบรรจบกับความจริงอีกชุดหนึ่งที่ไดรับ
ในปจจุบัน
มิเพียงเทานั้น ความจริงชุดใหมในฐานะที่เปนหลักฐานสําคัญของคดีฆาตกรรมภายในเรื่องยังทําลายความนาเชื ่อถือ
ของความจริ งชุดเกาซึ่งนํ าไปสูการคลี่คลายคดีเมื่ อสามสิบปที่ แลว ความจริงชุดใหมแม จะหักลางความจริงชุดเกาได แตก็ไ ม
สงผลใดๆ ตอคดีความที่นายวทัญูไดรับโทษครบแลวตามบทลงโทษทางกฎหมาย อีกทั้งการคนพบขอมูลใหมนั้นเกิดขึ้นในวาร
วัยที่พันตํารวจโทเกรียงไกรเกษียณอายุราชการแลว อาจกลาวไดวา ภารกิจปริศนา นําเสนอใหเห็นวา ความจริงที่ถูกคนพบผิด
เวลาไมเกิดประโยชนตอรูปคดีแตอยางใด ขณะที่ความจริงทั้งสองชุดซึ่งแตกตางตามบริบทเวลาคือสิ่งที่ผูอานรับรู โดยตลอด
และเมื่ ออ านจบก็ จะพิ จารณาเห็ นถึ ง ความบกพร องของตํ ารวจและกระบวนการสื บ สวนสอบสวนที่ ด วนสรุป ข อมู ล อย าง
ปราศจากความรอบคอบและนําไปสูการจับกุมผิดคนในที่สุด
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในแงอํานาจการจัดกระทําตอรูปคดีจะเห็นวา คดีที่เกิดขึ้นใน ภารกิจปริศนา มิไดมีตํารวจใน
ฐานะของฝายสืบสวนสอบสวนเปนผูจัดกระทําตอพยานหลักฐานตางๆ ที่นําไปสูการจับกุมคนรายเพียงฝายเดียว หากแตผูรู
เห็ นเหตุการณ ยัง สามารถจัด กระทําต อพยานหลั กฐานตางๆ ได อีกด วย ดัง ที่นายวทั ญู เป นผูใ ห ปากคํ าแก ตํ ารวจโดยรั บ
สารภาพทุ กสิ่ ง ทุกอย างอยางสอดคล องกับ ปริศ นาบนศพที่ ตํ ารวจกํ าลั งคลี่ คลายและนําไปสู การจับ กุม นายวทั ญ ูใ นที่ สุ ด
โดยนัยนี้นายวทัญูสามารถปกปดขอสงสัยเกี่ยวกับอาวุธที่ใชสังหารผูเสียชีวิตได ทั้งยังสงผลใหผูกอเหตุตัวจริงไมถูกดําเนินคดี
แตอยางใด
อาจกลาวไดวา ภารกิจปริศนา ใชรูปแบบบันเทิงคดีแนวสืบสวนสอบสวนเพื่อชี้ใหเห็นถึงปญหาของการเขาถึงความจริง
ที่แตกตางไปตามขอมูลที่ไดรับในแตละชวงเวลา ไมเพียงเทานั้น การกระทําของนายวทัญูที่ใชอิสรภาพในชีวิตของตัวเองเขา
แลกกับการใหพรรณภพซึ่งเปนลูกชายไดมีอิสระ เปนการผลิตซ้ําภาพความยิ่งใหญในความรักของพอที่ สามารถรับบทลงโทษ
แทนลูกได ขณะเดียวกันก็มีนัยสื่อวา ความรักนั้นสามารถอยูเหนือเหตุผลทางวิทยาศาสตรที่ใชพิสูจนหลักฐานและพยานในการ
สืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้น ทั้งยังอยูเหนือความถูกตองตามกระบวนการยุติธรรมอีกดวย เมื่อพิจารณาไปถึงยุคสมัย
ที่เปนบริบทแวดลอมวรรณกรรมเรื่องนี้ก็อาจกลาวไดวา นวนิยายเรื่องนี้กําลังนําเสนอภาพความรักที่อยูเหนือหลักเหตุผลและ
กระบวนการยุติธรรมซึ่งเปนบรรทัดฐานของสังคมทั้งยังสามารถเอาชนะหลักเหตุผลและกระบวนการยุติธรรมไดอีกดวย
ขณะที่ ภารกิ จปริ ศนา เล นกับ ความจริ งซึ่ง แตกตางกันไปตามบริบทเวลาโดยอาศัยกลวิธีการเลาเรื่องแบบยอนต น
กาหลมหรทึ ก กลับ เล นกับ การนําเสนอความจริ งสองระดั บ ระดั บที่ หนึ่ง คือความจริงที่ ตัวละครรั บรู ไม วาจะเปนการรับ รู
เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมทั้ง 5 ที่เกิดขึ้นในพระนครและธนบุรี การรับรูกระบวนการสืบสวนสอบสวนของพันตํารวจโทเวทางคและ
เหลาตํารวจ การเขามาชวยเหลือของพะนอนิจ และการคลี่คลายปริศนาทั้งหมดของเรื่องในตอนทาย สวนระดับที่สองคือความ
จริงที่ผูอานรับรู กลาวคือ ในตอนทายที่เฉลยวาผูอยูเบื้องหลังคดีฆาตกรรมทั้งหมดคือพะนอนิจ แมพันตํารวจโทเวทางคจะ
ทราบความจริงขอนี้เชนกัน แตนักเขียนก็กลับพลิกความคาดหมายของผูอานโดยใหพะนอนิจเปนผูสังหารพันตํารวจโทเวทางค
ดวยความพลั้ง มือ ผูอานจะทราบวา ความจริง ที่พั นตํารวจโทเวทางคเ ขาถึ งมิ ไดแ พร งพรายไปสู ตัวละครอื่ นๆ ที่ร วมอยูใ น
กระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมภายในเรื่อง แมกระทั่งพระเฟองซึ่งเปนเปาหมายหลักในแผนการของพะนอนิจก็
มรณภาพลงดวยความเขาใจผิดของตํารวจที่รวมสืบสวนสอบสวนในคดีแตเขาไมถึงความจริงแบบที่พันตํารวจโทเวทางคเขาถึง
และผูอานก็รับทราบ อาจกลาวไดวา การเสียชีวิตของพันตํารวจโทเวทางคทําใหความจริงทั้งสองระดับทาบทับกันอยางสนิท
และสงผลใหการคลี่คลายคดีของตํารวจภายในเรื่องไมสามารถนําไปสูการจับกุมผูอยูเบื้องหลังตัวจริงของคดีที่เกิดขึ้นภายใน
เรื่องได
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาวาคดีฆาตกรรมทั้ง 5 คดีคือแผนการที่พะนอนิจซึ่งเปนคนใกลชิดของพันตํารวจโทเวทางคได
วางเอาไวเพื่อนําไปสูการกําจัดพระเฟอง คดีฆาตกรรมเหลานั้นมีสถานะเปนเกมแหงการแกแคนที่พะนอนิจเปนผูสรางและ
ผูควบคุม ขณะที่ตํารวจซึ่งเขามาไขคดีเปนเพียงหมากตัวหนึ่งในเกม การไขคดีของตํารวจคือการเบี่ยงประเด็นการแกแคนของ
พะนอนิจซึ่งไดวางไวแตแรกแลวเพื่อลวงใหตํารวจสนใจคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้น สถานะของความจริงในคดีฆาตกรรมเหลานั้นจึง
มิใชเรื่องสลักสําคัญสําหรับแผนการของพะนอนิจ เพราะพะนอนิจทราบดีอยูแลว กระนั้นพะนอนิจก็แกลงทําเปนไมทราบและ
คอยรับฟงเวลาที่พันตํารวจโทเวทางคเลาเรื่องคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้น อีกทั้งพะนอนิจยังแสรงทําเปนใหความชวยเหลือในการ
คลี่คลายคดีของพันตํารวจเวทางคอีกดวย โดยการใชความรูทางอักษรศาสตรอธิบายเกี่ยวกับฉันทลักษณโคลงสี่สุภาพและกล
โคลงที่ตํารวจไดขอมูลจากการพยายามคลี่คลายคดีฆาตกรรมในเรื่อง โดยนัยนี้ ความจริงจึงมิใชสิ่งที่สมบูรณในตัวเองหรือมีอยู
แลวในธรรมชาติ หากแตผานการจัดกระทําและประกอบสรางขึ้นเปนชุดความจริงชุดหนึ่งที่ตํารวจรับรู อีกทั้งการที่พะนอนิจ
แสรงเขามาเปนสวนหนึ่งของการสืบสวนสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นทั้งที่เธอก็รูเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ใน
คดี อยู แล วก็ ยั งมี นัย สื่ อว า ความจริง สามารถเขาไปจั ดกระทํ าหรื อแทรกแซงได เ สมอ ทั้ง ยั ง ทํ าให ส ถานะของสิ่ ง ที่ เรี ย กว า
“ความรู ” เปลี่ย นไปด วย กล าวคื อ “ความรู ” ก็ เ ปนสิ่ ง ที่ผ านการจัด กระทํ าและประกอบสร างขึ้ น มิ ไ ด มีอยู ในธรรมชาติ
เชนเดียวกันกับ “ความจริง” และ “ความรู” นั้นก็มิไดมีเฉพาะประโยชนแตเพียงถายเดียว หากยังสามารถบันดาลโทษไดดวย
ดังที่ตัวละครในเรื่องนําไปใชกอเหตุฆาตกรรม
อาจกลาวไดวา ปญหาเกี่ยวกับ “ความจริง” ที่ถูกนําเสนอในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของไทยที่นํามาศึกษากําลั ง
แสดงใหเห็นถึงสถานะของ “ความจริง” วามิใชสิ่งที่จะเชื่อถือไดอยางปราศจากขอกังขา หากเปนสิ่งที่ควรสงสัย ควรสํารวจ
ตรวจสอบ เพื่อเผยใหเห็นถึงวิธีคิดที่จํากัดกรอบการนําเสนอ “ความจริง” เหลานั้นและกอปรขึ้นเปน “ความจริง” ที่สังคม
เชื่อถือกัน
สรุปและอภิปรายผล
ตามคตินิยมสมัยใหม “ความจริง” เปนผลมาจากการตีความผานมุมมองที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มิใชสิ่งที่มีความสมบูรณใน
ตัวเอง วรรณกรรมตามแนวคตินิยมสมัยใหมจะสะทอนใหเห็นความหลากหลายและความซับซอนของความเปนจริง นักเขียน
วรรณกรรมแนวนี้เลือกที่จะปฏิเสธกลวิธีการนําเสนอเรื่องแนวสัจนิยมและหันไปใชกลวิธีอื่นที่มีศักยภาพเพื่อแสดงใหเห็นถึง
ขอจํากัดของการเขาถึงความจริงแทน
บันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของไทยที่นํามาศึกษามิไดปฏิเสธกรอบการเลาเรื่องแบบสัจนิยมอยางสิ้นเชิง ดังที่การเลา
เรื่องในวรรณกรรมทั้งสองเรื่องยังคงใชการเลาเรื่องตามขนบของบันเทิงคดีแนวสืบสวนสอบสวนและเลาผานการเลาเรื่องแบบ
สัพ พั ญ ู อั นเป นกลวิ ธีการเขี ย นที่ สํ าคั ญของวรรณกรรมแนวสั จนิ ย ม แตท ว าประเด็ นที่นาสนใจก็ คื อ บันเทิ ง คดี สื บ สวน
สอบสวนทั้งสองเรื่องที่นํามาศึกษานําเสนอเกี่ยวกับปญหาในการเขาถึงความจริงผานกระบวนการสืบสวนสอบสวนภายในเรื่อง
และการคลี่คลายความจริงที่เผยใหเห็นวาที่สุดแลวก็ไมสามารถเขาถึงความจริงในโลกของตัวบทที่ศึกษาได ทําใหบันเทิงคดีแนว
สืบสวนสอบสวนที่นํามาศึกษามีลักษณะอยางวรรณกรรมแนวคตินิยมสมัยใหมที่ปฏิเสธความนาเชื่อถือของความจริง และเปน
ปรากฏการณทางวรรณกรรมไทยที่นาสนใจยิ่ง
“ความจริง” ที่ถูกนําเสนอในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนที่นํามาศึกษามิใชความจริงโดยสมบูรณ หากเปนความจริงที่
“สูญสลาย” ไปจากกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ตํารวจเขาไปคลี่คลายคดี เมื่ออํานาจจัดกระทําตอคดีไมไดอยูที่ตํารวจหรือผู
มีอํานาจโดยตรงเสมอไป หากผูตองสงสัยหรือตัวละครอื่นก็สามารถเขาไปมีอํานาจจัดกระทําตอคดีความไดเชนกัน โดยนัยนี้
การเขาถึงความจริงนั้นไมวาใครก็สามารถกระทําได ดวยเหตุนี้ “ความจริง” ที่ปรากฏในการสืบสวนสอบสวนและการคลี่คลาย
คดีฆาตกรรมในบันเทิงคดีเหลานั้นจึงมิใชสิ่งที่เที่ยงตรงและนาเชื่อถืออีกตอไป นอกจากนี้ การสูญสลายของความจริงยังมีนัย
อันสั่นคลอนความเปนเหตุเปนผลและหลักวิทยาศาสตรซึ่งเปนกรอบวิธีคิดหลักของสังคมสมัยใหมใหเสื่อมความนาเชื่อถือลงไป
อีกดวย
ขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ทําใหตระหนักวา การคลี่คลายคดีฆาตกรรมในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนเปนแตเพียงการสรุปความ
คิดเห็นจากขอมูลที่มีเทานั้น นับวาเปนมุม มองใหมในการศึกษาวรรณกรรมไทยรวมสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง บัน เทิงคดีแนว
สืบสวนสอบสวนของไทยที่เติบโตมากขึ้นในปจจุบัน
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงภาษาญี่ปุนกอนและหลังฝกชาโดอิ้ง และเพื่อศึกษา
ทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการฝกชาโดอิ้ง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุนชั้นปที่ 1 ที่ศึกษาวิชา
ภาษาญี่ปุน 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 11 คน จากประชากรทั้งหมด 28 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกสุมแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) การเก็บขอมูลเปนไฟลเสียงบันทึกการอานออกเสียงของนักศึกษารายบุคคล ทั้งหมด 5 ครั้ง
แลวนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราจํานวนที่ออกเสียงผิดของผูเรียน และการสํารวจทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการฝกชาโดอิ้ง
โดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา 1) การฝกชาโดอิ้ง มีสวนชวยในการพัฒนาประสิทธิผลการอานออกเสียงภาษาญี่ปุน
โดยเฉพาะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากการฝกชาโดอิ้งในครั้งที่ 2 ที่ผูเรียนมีพัฒนาการการอานออกเสียงที่ดีขึ้น จํานวนคําที่
ออกเสียงผิดลดลงจากครั้งที่ 1 อยางเห็นไดชัด 2) ผลการสอบถามทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการฝกชาโดอิ้ง พบวา การฝกการ
อานออกเสียงโดยใชเทคนิคชาโดอิ้งทําใหทักษะการอานออกเสียงภาษาญี่ปุนดีขึ้น ในเรื่องของความคลองในการอาน และการ
ออกเสียงผิดลดลง ที่สําคัญ ผูที่ไดรับการฝกชาโดอิ้งมีเจตคติที่ดีตอการฝกชาโดอิ้ง
คําสําคัญ: การฝกชาโดอิ้ง การอานออกเสียง ภาษาญี่ปุน
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The Achievement of Reading Aloud in Japanese by Using Shadowing
Technique and Attitude of Learners toward Shadowing Training
Chayanoot Boonprakate, Chutima Thanutamatut and Nagase Tomoka
Faculty of Humanities and Social Sciences, Thepsatri Rajabhat University
email: chayanoot_p@hotmail.com

Abstract
This research investigated 1) to study the achievement of reading aloud in Japanese before and
after using the shadowing training, 2) to study the attitude of students toward shadowing training. The
samples in this research were eleven first year Thai students majoring in Japanese who enrolled Japanese
2 course in semester 2/2015, by purposive sampling. The instruments used were five audio recorder files
for analyzing to compare the number of students’ pronunciation errors, and the questionnaire for
analyzing the students’ attitude toward shadowing training. The results of this research were as follows:
1. The students had been improved. Shadowing training contributed the students’ achievement of
reading aloud. The number of pronunciation errors decrease from the first time obviously. 2. The students
had the positive attitude. Shadowing training increase the achievement of reading aloud and fluency in
reading aloud whereas, the students decrease pronunciation errors.
Key words: Shadowing Training, reading aloud, Japanese
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บทนํา
การเรียนรูภาษาตางประเทศนอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษนั้น เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะสังคม
โลกป จจุ บั น เป นสั ง คมของข อมู ล ข าวสาร ความก าวหน า ความเคลื่ อนไหวและการเปลี่ ย นแปลงทางด านเศรษฐกิ จและ
วัฒนธรรม บุคคลในสังคมมีการติดตอสื่อสารกันมากขึ้น เพื่อดําเนินกิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจ อาทิ การเจรจาตอรอง
ดานการคา การใหขอมูลความรูหรือวิทยาการตางๆ เปนตน ดังนั้น ภาษาตางประเทศจึงกลายเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
ถายทอดความรูสึกนึกคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ การรูภาษาตางประเทศยังชวยสรางสัมพันธภาพอันดี
ระหวางชนชาติไทยและชนชาติอื่นทีม่ ีสังคมและวัฒนธรรมแตกตางกันในแตละเชื้อชาติ และสามารถปฏิบัติตนตอกันไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมอีกดวย (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) กลาววา การเรียนภาษาตางประเทศแตกตางจากการเรียนรูในศาสตรวิชา
อื่นๆ เนื่องจากผูเรียนไมไดเรียนภาษาเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือใน
การติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ ผู อื่น ได ต ามความต อ งการในสถานการณ ต า งๆ ทั้ ง ในชี วิต ประจํ า วั น และการทํ างาน ด ว ยเหตุ นี้
กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญและไดกําหนดนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศอื่นๆ เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่สําคัญ ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย
รวมทั้งภาษาในประเทศอาเซียน ใหมีประสิ ทธิภาพและสอดคลองกับความตองการและก าวสูมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล ยิ่งไปกวานั้น การจัดการเรียนการสอนจึงควรจัดใหผูเรียนไดมีโอกาสในการใชภาษาใหมากที่สุด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาษาญี่ปุนเปนภาษาตางประเทศที่ผูเรียนใหความ
สนใจรองลงมาจากภาษาจีน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของยุพกา ฟูกุชิมา กนกพร นุมทอง และ สรอยสุดา ณ ระนอง (2550)
ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุนและภาษาจีนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวา ความนิยมในภาษาญี่ปุน
และภาษาจีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาษาจีน ปจจุบันมี ผูเรีย นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากทั้ งสองประเทศตางเปนมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ การเขาสูประชาคมอาเซียนและการมีกรอบความมืออาเซียนบวกสามซึ่งเปนกรอบความ
รวมมือระหวางประเทศสมาชิกกับประเทศนอกกลุม 3 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ยิ่งทําใหภาษาจีนและภาษาญี่ปุนไดรับ
ความนิยมมาก
แตการศึกษาภาษาญี่ปุนเพื่อใหสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผลนั้น การออกเสียงใหถูกตองถือเปนองคประกอบ
ที่สําคัญองคประกอบหนึ่งในการสื่อสาร เมื่อผูเรียนออกเสียงไมถูกตองและชัดเจน จะทําใหการสื่อความหมายคลาดเคลื่อนกับ
สิ่ง ที่ ต องการจะสื่ อ อี กทั้ ง ยั งทํ าให การสื่ อสารนั้นเป นไปดวยความไม ร าบรื่ น (กมลพร, 2557) ป ญ หาการออกเสี ย งเป น
ปรากฎการณที่มักเกิดขึ้นในการเรียนภาษา จากการศึกษาเปรียบเทียบการออกเสียงภาษาไทยและภาษาญี่ปุนของ チュー
シー (2006) พบวา การออกเสียงภาษาไทยและภาษาญี่ปุนมีความแตกตางกัน คือ ภาษาไทยมีรูปแบบการออกเสียงแบบ
เสียงหนัก - เบา และมีวรรณยุกตเปนตัวกําหนดเสียง แตภาษาญี่ปุนมีรูปแบบการออกเสียงแบบสูง - ต่ํา อีกทั้ง ภาษาไทยยังมี
ระบบโครงสรางพยางคที่แตกตางจากภาษาญี่ปุนดวย จึงนําไปสูปญหาการออกเสียงผิดของผูเรียนได
เทคนิคที่ใชในการเรียนการสอนดานการออกเสียงมีดวยกันหลายวิธี และมีงานวิจัยหลายชิ้นกลาวถึงการพัฒนาการ
เรียนการสอนการออกเสียงโดยใชเทคนิคชาโดอิ้ง (Shadowing) หรือการฝกพูดซ้ําตามเสียงที่ไดยินใหไดถูกตองที่สุดในทันที
นั้น เปนเทคนิค ขั้นพื้นฐานสําหรับ ฝกผู จะเปนลาม และเปนวิธีที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพในการพัฒ นาทั กษะฟง ของผูฝ กทั กษะลาม
Gordon (2005) ไดกลาวถึงประโยชนของเทคนิคชาโดอิ้งวา ชวยพัฒนาทักษะการฟง - พูด และชวยพัฒนาการออกเสียง
ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
ยุพกา ฟูกุชิมา (2556) กลาววา ชาโดอิ้งเปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสําหรับการเรียนรูการออกเสียงสูงต่ําของผูเรียน
ภาษาญี่ปุนชาวไทย และไดอางอิงงานวิจัยของ Toda (2006) วา ชาโดอิ้งเปนเทคนิคที่ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จดานการ
ออกเสียงใชฝกออกเสียง และเปนเทคนิคที่มีประสิทธิผลตอการพัฒนาทักษะการพูดและการออกเสียง
ทัศนีย เมธาพิสิฐ (2554) ที่ไดศึกษาผลการฝกชาโดอิ้งตอการพัฒนาทักษะการพูด ดานความเร็วและความถูกตอง
ระบุวา การฝกชาโดอิ้งชวยแกไขการออกเสียงที่ผิดได โดยเฉพาะอัตราในการออกเสียงจะดีขึ้นอยางเห็นไดชั ด และไดอางอิง
การศึกษาของ Iwashita (2008) และ Karasawa (2009) เกี่ยวกับการนําเทคนิคชาโดอิ้งไปทดลองกับการฝกทักษะการออก
เสียงในภาษาญี่ปุนเพื่อแกไขการออกเสียง เสียงเดี่ยว และการเนนเสียงสูง - ต่ํา
จากการทีผู ้ วิจัยได้ จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาญีปุ ่ น2 ซึงเป็ นวิชาเอกบังคับสําหรับนักศึกษาชั นปี ที1
สาขาวิชาภาษาญีปุ ่ น พบว่าผู ้ เรียนโดยส่วนใหญ่ประสบปั ญหาทางด้ านทักษะการอ่านออกเสียงภาษาภาษาญีปุ ่ น เช่น
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การออกเสียงตัวอักษรเสียงเดียวและเสียงควบ การออกเสียงขุ่น การออกเสียงสู งตํา รวมถึงทํานองเสียงเวลาอ่านรูป
ประโยค ซึงการอ่านออกเสียงเป็ นทักษะพื นฐานในการเรียนภาษาถ้ าผู ้ เรียนอ่านออกเสียงไม่ถูกต้ องจะทําให้ สือ
ความหมายผิดและนําไปสู่การเขียนสะกดคําผิด ดังนั น ผู ้ วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาผลสั มฤทธิการอ่านออกเสียง
ภาษาญีปุ ่ นโดยใช้ เทคนิคชาโดอิ ง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงภาษาญี่ปุนโดยใชเทคนิคชาโดอิ้ง
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการฝกชาโดอิ้ง
ระเบียบวิธีวิจัย
1. กลุมตัวอยาง
การวิจัยนี้จํากัดขอบเขตการเก็บขอมูลไวเพียงการศึกษาเดียว คือ เก็บขอมูลจากผูเรียนในรายวิชาภาษาญี่ปุน 2 ที่
ผูวิจัยรับผิดชอบสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 (มกราคม - เมษายน 2559) ทั้งนี้ กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บ
ขอมูล คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุนชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ จํานวน 11 คน จากประชากรทั้งหมด 28 คน
ซึ่งไดมาโดยการเลือกสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูเรียนสามารถอานอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะได โดย
เรียนตําราเรียนภาษาญี่ปุน みんなの日本語 บทที่ 10 - 18
2. ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ
2.1 สวนการทดลอง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงภาษาญี่ปุน มีการดําเนินการ ดังนี้
เทคนิคชาโดอิ้งที่ใชฝกในการศึกษาครั้งนี้ คือ Script shadowing คือ การฟงเสียงพรอมกับอานออกเสียงตาม
สคริปตเพื่อความถูกตองของการออกเสียง
การเก็บขอมูล
ขอมู ล ที่ เ ก็บ เป นไฟล เ สี ย งที่บั นทึ กการอ านออกเสี ย งของนั กศึ กษารายบุค คล ทั้ งหมด 5 ครั้ ง ข อมูล ที่ นํามา
วิเคราะหความถูกตองในการอานออกเสียง คือ ขอมูลการฝกชาโดอิ้งในครั้งที่ 2 - 5 ผูวิจัยกําหนดตารางการฝก สัปดาหละ 1
ชั่วโมง โดยใหผูเรีย นฟงไฟลเสียงจากตนฉบับและกลับไปฝกฝนที่บาน แลวนํากลับมาอานออกเสียงใหผูวิจัยบันทึกเสียงใน
สัปดาหถัดไป ดังนี้ โดยผูเรียนฟงไฟลเสียงจากตนฉบับและฝกฝนที่บาน แลวนํากลับมาอานออกเสียงใหผูวิจัยบันทึกเสียง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ไฟลเสียงที่อานออกเสียงตามสคริปตกอนเริ่มฝกชาโดอิ้ง (Pretest)
ครั้งที่ 2 ไฟลเสียงที่ฟงเสียงตนแบบและอานออกเสียงตามสคริปต
ครั้งที่ 3 ไฟลเสียงที่ฟงเสียงตนฉบับไปพลางฝกอานออกเสียงตามในทันทีโดยเนนการเลียนเสียงใหเหมือนตนฉบับ
ครั้งที่ 4 ไฟลเสียงที่ฟงเสียงตนฉบับไปพลางฝกอานออกเสียงตามในทันทีโดยเนนการเลียนเสียงใหเหมือนตนฉบับ
ครั้งที่ 5 ไฟลเสียงที่อานออกเสียงตามสคริปตหลังการฝกชาโดอิ้ง (Posttest)
2.2 สวนการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม เพื่อทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการฝกชาโดอิ้ง
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลคะแนนทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการฝกชาโดอิ้ง หลังจากที่ผูเรียนไดผานการฝกชาโดอิ้งมาแลว
5 สัปดาห โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งประเมินดวยมาตรวัด Likert scale ที่มีคะแนนเปน 5 ระดับ (1 - 5) จากไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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ไมคอยเห็นดวย เฉยๆ คอนขางเห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่ง โดยแบบสอบถามนี้ ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของทัศนีย
เมธาพิสิฐ (2554)
3. แบบฝกอานที่ใชในการทดลอง
ผูวิจัยเลือกใชบทความและไฟลเสียงในบทที่ 1 เรื่อง もしもし จากตําราภาษาญี่ปุน 「新 毎日の聞きとり 50 日」
(Everyday Listening in 50 Days) โดยสํานักพิมพ Bonjinsha เนื่องจากวา ตําราเรียน みんなの日本語 เปนตําราทางดาน
ไวยากรณ อีกทั้งผูเรียนคุนเคยคําศัพทและรูปประโยคเปนอยางดี จีงไมสามารถนํามาใชเปนแบบฝกอานในการวิจัยได
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดทดสอบหาความยากงายของบทความที่นํามาใชในการวิจัย โดยทดสอบกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 คนละกลุม
กับกลุมตัวอยาง ผลปรากฎวา บทความที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ เหมาะสมกับระดับความรูของนักศึกษา ไมยากและไมงาย
จนเกินไป นักศึกษาที่เกงและออนสามารถอานได โดยมีเนื้อหาดังนี้
แบบฝกอาน เรื่อง もしもし
でんわ

にほんご

い

電話をかけるとき、日本語では、まずはじめに「もしもし」と言いますね。どうして「もしもし」というので
でんわ

あいて

なに

い み

もう

もう

い

しょうか。もともとは、電話の相手に「これから何 か言いますよ」という意味で「申 します、申 します」と言
なが

い

みじか

い

っていました。それが、長 くて言いにくいので、だんだん 短 くなって「もしもし」になったと言われていま
す。
にほん

でんわ

つか

ねんいじょうまえ

めいじ

ねん

ところで、日本で電話が使 われるようになったのは、100 年 以 上 前 の明治23年 です。はじめのごろは、
でんわ

ひと

あいて

こえ

はなし

はじ

電話をかける人 は、「もしもし」ではなく、まず「おいおい」と相手に声 をかけてから、 話 を 始 めたという
ことです。

4. วิธีวิเคราะห
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ ใชโปรแกรม ANOVA และวิเคราะหผลดานทักษะการใชภาษาจากผลการประเมินโดย
เจาของภาษาและแบบสอบถามจากกลุมทดลอง
1) เปรียบเทียบอัตราจํานวนที่ออกเสียงผิดของผูเรียน ประเมินโดยเจาของภาษา โดยเปรียบเทียบเปนคูระหวาง
คําผิดที่พบในการอานออกเสียงครั้งที่ 1 กอนการฝกชาโดอิ้ง เทียบกับ ครั้งที่ 2 - 5 เพื่อดูพัฒนาการการปรับปรุงแกไขการออก
เสียงที่ผิดดวยตนเองของผูเรียน
2) วิเคราะหหาคาเฉลี่ยโดยรวมจากการตอบแบบสอบถามที่สํารวจทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการฝกชาโดอิ้งโดยแบง
ระดับคะแนนเปน 5 ระดับ (1 - 5) จากไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมคอยเห็นดวย เฉยๆ คอนขางเห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่ง
ผลการวิจัย
1. ผลการฝกชาโดอิ้งที่ชวยพัฒนาความถูกตองในการอานออกเสียง
ในการตรวจสอบความถูกตองในการออกเสียงโดยเจาของภาษา ใชเกณฑการแบงขอความเปนหนวยยอยระดับวลี
โดยแบบฝกอานที่ใชในการทดลอง มีจํานวนทั้งหมด 46 หนวยยอย การเปรียบเทียบความแตกตาง (paired t - test) เพื่อจะ
ศึกษาความแตกตางอัตราการออกเสียงผิดโดยเฉลี่ย (ระดับความเชื่อมั่นที่ p=0.05) แสดงใหเห็นวาอัตราการออกเสียงที่ผิดใน
ทัศนะของเจาของภาษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนี้
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราการอานออกเสียงผิด (จาก 46 หนวยยอย)
อัตราการอานออกเสียงผิด (จาก 46 หนวยยอย)
ผูเรียน
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
S1
20
17
12
12
10
S2
21
17
14
12
9
S3
27
20
18
15
10
S4
31
27
20
19
11
S5
30
25
22
19
12
S6
25
22
16
13
9
S7
30
27
24
20
14
S8
30
28
22
18
13
S9
23
20
17
15
11
S10
36
30
24
20
15
S11
35
30
22
19
14
คาเฉลี่ย (Mean)
28.00 23.91 19.18 16.55 11.64
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
5.31
4.91
4.07
3.21
2.11
2. ผลการฝกชาโดอิ้งในทัศนคติของผูเรียน
จากแบบสอบถามที่สํารวจทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการฝกชาโดอิ้งโดยแบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ (1 - 5)
จากไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมคอยเห็นดวย เฉยๆ คอนขางเห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่ง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 11 คน
เมื่อวิเคราะหหาคาเฉลี่ยโดยรวมไดผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการฝกชาโดอิ้งในทัศนคติของผูเรียน
ลําดับ
1
2
3
4
5

หัวขอ
คุณรูสึกวาการอานออกเสียงหลังจากที่ผานการฝกชาโดอิ้ง ทําไดดีกวากอนฝก
คุณรูสึกวาการฝกชาโดอิ้งทําใหการอานออกเสียงของคุณคลองขึ้น
คุณรูสึกวาการฝกชาโดอิ้งชวยใหคุณรูจังหวะการอาน การเวนวรรคตอน
การอานออกเสียงสูง - ต่ํา
คุณรูสึกวาการฝกชาโดอิ้งชวยแกไขปญหาการออกเสียงผิด
คุณรูสึกวาทักษะการอานออกเสียงของตนเองดีขึ้น

คะแนนเฉลี่ย
(เต็ม 5)
4.64
4.55
4.45
4.64
4.73

สรุปและอภิปรายผล
จากวัตถุประสงคในการศึกษาผลสัมฤทธิก์ ารอานออกเสียงภาษาญี่ปุนโดยใชเทคนิคชาโดอิ้ง ที่กําหนดไว 2 ประเด็น
นั้น ไดผลสรุป ดังนี้
1) การฝ กชาโดอิ้ ง มีส วนช วยในการพั ฒ นาประสิ ท ธิผ ลการอ านออกเสี ยงภาษาญี่ ปุ น โดยเฉพาะจะเห็ นความ
เปลี่ยนแปลงจากการฝกชาโดอิ้งในครั้งที่ 2 ที่ผูเรียนมีพัฒนาการการอานออกเสียงที่ดีขึ้น จํานวนคําที่ออกเสียงผิดลดลงจาก
ครั้งที่ 1 อยางเห็นไดชัด
2) ผลการสอบถามทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการฝกชาโดอิ้ง พบวา การฝกการอานออกเสียงโดยใชเทคนิคชาโดอิ้งทํา
ใหทักษะการอานออกเสียงภาษาญี่ปุนดีขึ้น ในเรื่องของความคลองในการอาน และการออกเสียงผิดลดลง ที่สําคัญ ผูที่ไดรับ
การฝกชาโดอิ้งมีเจตคติที่ดีตอการฝกชาโดอิ้ง
ผลที่ไดจากการวิ จัยในครั้งนี้สะท อนใหเห็นว า การฝกชาโดอิ้งมี ประโยชนตอการอานออกเสียงภาษาญี่ปุนและผู ที่
ไดรับการฝกก็มีเจตคติที่ดีตอการฝกชาโดอิ้ง
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหผูวิจัยเชื่อมั่นไดวาควรใหผูเรียนไดฝกชาโดอิ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการอานออกเสียง
และผูสอนควรใหความสําคัญในเรื่องของจังหวะการอาน การเวนวรรคตอน การอานออกเสียงสูง - ต่ํา ของผูเรียน สิ่งที่ควร
ศึกษาเพิ่มเติมตอไป คือ ลักษณะทางภาษาใดที่ยากตอการออกเสียงสําหรับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาการอานออกเสียงได
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
วันนา มณีรัตน1, ธรรมศักดิ์ สายแกว2
1

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
email: Wannakae123@gmail.com, redbobby52@hotmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาระดับแรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา
สาขาประชาชื่น และเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ระดับเงินเดือน การมีรายไดพิเศษ ที่อยูอาศัย ตําแหนงหนาที่ ประชากรที่ใชในการศึกษา จํานวน 109 คน เก็บขอมูลดวย
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดวยคาสถิติ
t-test และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one - way ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชแอลเอสดี (LSD) (least significant difference) ผลการวิจัยพบวา พนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นมีแรงจูงใจในการทํางานในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา เรียงจาก
คาเฉลี่ยคะแนนแรงจูงใจสูงไปนอย คือ ดานความมั่นคงในอาชีพ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานนโยบายและการ
บริหารงาน ดานการยอมรับนับถือจากผูอื่น ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานรายไดและผลประโยชนที่ไดรับ และ ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน จากการเปรีย บเทีย บความแตกตางของคาเฉลี่ยแรงจู งใจในการการทํางานของพนั กงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ตัวแปร ระดับเงินเดือนและตําแหนง
หนาที่ แตกตางกัน จะมีคาเฉลี่ ยแรงจูงใจในการการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แตพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีตัวแปรสวนบุคคล ไดแก เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส การมีรายไดพิเศษ ที่อยูอาศัย ประสบการณในการทํางาน แตกตางกัน จะมีคาเฉลี่ ยแรงจูงใจในการการทํางานไม
แตกตางกัน
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการการทํางาน, พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
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Job Performance Motivation of Personnel in the
Metropolitan Waterworks Authority, Prachachuen Branch
Abstract
This objective of this research was to study job performance motivation levels of Personnel in
the Metropolitan Waterworks Authority, Prachachuen Branch and compare differences in the job
performance motivation and the personal factors, which included sex, age group, education level, marital
status, income level, extra income, type of residence, and position. The subjects were 109 cases
collected by questionnaire. The statistics analyzed were frequency, percentage, mean, standard deviation,
t-test, one-way ANOVA. Finally, least significant difference test (LSD) was to test the differences between
pairs if found with a preset significance level at 0.05. The result found that the job performance
motivation level of personnel in the Metropolitan Waterworks Authority, Prachachuen Branch was at the
moderate level. The consideration aspect found the job performance motivation level from highest to
lowest included security, interpersonal relation with peers, company policy and administration,
recognition, achievement, income/benefits and work environment. The difference of income and position
level had different motivation at the statistically significant level of 0.05, but different sex, age group,
education level, married status, extra income and type of residence of personnel had no statistically
significant differences in the level of job performance motivation level of personnel in the Metropolitan
Waterworks Authority, Prachachuen Branch.
Keyword: Job Performance Motivation, Personnel in the Metropolitan Waterworks Authority, Prachachuen
Branch
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บทนํา
ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่มีคายิ่งของสังคมและประเทศชาติ ประเทศใดที่มีทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูงและ
สามารถนามาใชใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรคแลว ประเทศนั้นก็เจริญกาวหนามีความมั่งคั่งและมั่นคงทั้ง ในทางเศรษฐกิจ
การเมืองและทางสังคม ประเทศตาง ๆ จึงมุงหวังที่จะมีทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษยที่ดีและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ (กรรณิการ สุวรรณศร :หนา 1) การประปานครหลวง เปนหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ มีหนาที่ในการผลิต จัดสง และใหบริการเกี่ยวกับน้ําประปาอยางมีคุณภาพตามมาตราฐานสากลขององคการ
อนามัยโลกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เนนการวางแผนและดําเนินงานดานการ
พัฒนาสงเสริมใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นมีน้ําประปาที่สะอาดถูกสุขอนามัยเพื่อใชในการอุปโภค และบริโภค
การประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น เป นหนวยงานหนึ่ งในระบบเครือขายระบบงานของการ
ประปานครหลวง มีหนาที่ความรับผิดชอบในดานการใหบริการแกประชานผูใชน้ําประปา มีเปาหมายของการดําเนินงานของ
องคกร คือ "เปนองคกรชั้นนําที่ใหบริการงานประปา ที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของสังคม" ซึ่งบุคลากรทุกคนของ
หนวยงานตองรวมกันในการพัฒนาองคกรใหกาวหนาตามเปาหมาย แตการจะทํา ใหบุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะ
สนองตอบความตองการบางประการใหบรรลุผลสําเร็จนั้น จําเปนตองสรางแรงกระตุนที่เรียกวา แรงจูงใจ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่
ผูนําจะตองรูและเขาใจถึงวิธีการและรูปแบบ ในการจูงใจ ของทีมงานในองคการ
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนในที่จะศึกษาวา พนักงานของการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นมีระดับ
แรงจูงใจในการทํางานเปนอยางไร มีปจจัยใดบางที่ผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในองคกร เพื่อนําผลที่ไดนําเสนอ
ผูบริหารหนวยงานในการพัฒนาหนวยงานในการบริหารงานใหเกิดแรงจูงใจในพนักงานที่เพิ่มขึ้นตอตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกตางของแรงจูง ใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ประปาสาขาประชาชื่นจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับเงินเดือน การมี
รายไดพิเศษ ที่อยูอาศัย ตําแหนงหนาที่
สมมติฐานในการวิจัย
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีแรงจูงใจในการการ
ทํางานแตกตางกัน
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาระดับแรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา
สาขาประชาชื่น ตามแนวคิดของ มาสโลว (Abraham Maslow) ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ 7 ดาน ไดแก ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนที่ไดรับ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือจาก
ผูอื่น ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานความสั มพั นธกับเพื่อนรวมงานและดานความมั่นคงในอาชี พ ประชากรที่ใชใ น
การศึกษาเปนพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น จํานวน 109 คน ทําศึกษาในชวงเวลาระหวาง
วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 – วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบถึงแรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
2. เพื่อทราบถึงปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอแรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ประปาสาขาประชาชื่น อันจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น
3. เพื่ อเปนแนวทางในการแกไ ขปรับ ปรุ งองคกร ในการส งเสริ มและพั ฒนาใหพ นักงานมีแ รงจูง ใจในงาน เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานที่ดียิ่งขึ้น
4. สรางความมั่นคงใหกบั องคกร และทําใหพนักงานมีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้น
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แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง แรงผลักดันหรือเงือ่ นไขตางๆ ที่มีอยูภายในและภายนอกตัวบุคคลทีกระตุนใหเกิด
พฤติกรรมการทํางาน ทิศทางในการกระทํา ความเขมขนและระยะเวลาในการกระทํา ดังนั้นแรงจูงใจจึงเปนกระบวนการทาง
จิตใจที่เกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสภาพแวดลอม (Pinder, 1998)
จากความหมายข างต น สรุ ป ได วา แรงจู ง ใจ หมายถึ ง พลั ง ในตั วบุ ค คลที่ ทํ าให แ สดงพฤติ กรรมในลั กษณะที่ มี
เปาหมาย และแรงจูงใจนั้น จะเกี่ยวของกับองคประกอบสําคัญ
2 ประการ คือ
(1) เปนกลไกที่ไปกระตุนพลังของรางกายใหเกิดการกระทํา
(2) เปนแรงบังคับใหกับพลังของรางกาย เพื่อที่จะกระทําอยางมีทิศทาง
กระบวนการของการเกิดแรงจูงใจ กระบวนการของการเกิดแรงจูงใจ ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ
1.ความตองการ(Needs)
2.แรงขับ(Drive)
3.การตอบสนอง(Response)หรือพฤติกรรม
4.เปาหมาย(Goal)
แนวคิดทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว
(Maslow’s Hierachy of Needs) มาสโลว (Maslow,
1954) เปนนักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยม ทฤษฎีของเขาไดชื่อวาทฤษฎีลําดับความตองการ โดยอธิบายวามนุษยมีความ
ตองการเปนลําดับขั้น ซึ่งพบวาบุคคลมักดิ้นรนตอบสนองความตองการขั้นต่ําสุดกอน เมื่อไดรับการตอบสนองแลว จึงแสวงหา
ความตองการขั้นสูงขึน้ ไปตามลําดับ ในยุคแรก ๆ ที่มาส-โลวทําการศึกษา เขาแบงความตองการของมนุษยเปน 5 ลําดับ ลําดับ
1-4 เปนความตองการระดับตน ลําดับที่ 5 เปนความตองการระดับสูง ในยุคตอมามาสโลว ไดทําการศึกษาเพิ่มเติมและแบง
ความตองการลําดับที่ 5 ใหละเอียดอกไปอีกเปน 3 ลําดับ รวมใหมทั้งหมดเปน 7 ลําดับขั้นของความตองการ ดังตอไปนี้
ลําดับขั้นที่ 1 ความตองการทางสรีระ (Physical needs) คือ ความตองการตอบสนองความหิวกระหาย ความ
เหนื่อย ความงวง ความตองการทางเพศ ความตองการขับถาย ความตองการมีกิจกรรมทางรางกายและความตองการการ
สนองความสุขของประสาทสัมผัส
ลําดับขั้นที่ 2 ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) คือความตองการการคุมครองปกปองรักษา ความ
อบอุนใจ ความปราศจากอันตราย และตองการการหลีกเลี่ยงความวิตกกังวล
ลําดับขั้นที่ 3 ความตองการความเปนเจาของ และความรัก (Belongingness and Love Needs) คือความอยากมี
เพื่อน มีพวกพอง มีกลุม มีครอบครัว และมีความรัก ขั้นนี้จัดเปนความตองการทางสังคม
ลําดับขั้นที่ 4 ความตองการเปนที่ยอมรับ ยกยอง และเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs)คือ ความอยากมีชื่อเสียง
มีหนามีตา มีคนยกยองเลื่อมใส มีความเดนดัง และตองการความรูสึกที่ดีของคนอื่นตอตน
ลําดับขั้นที่ 5 ความตองการใฝรูใฝเรียน (Need to Know and Understand) คือความอยากรู อยากเขาใจ อยากมี
ความสามารถ อยากมีประสบการณ
ลําดับขั้นที่ 6 ความตองการทางสุนทรียะ (Aesthetic Needs) ไดแกความตองการดานความดี ความงาม คุณธรรม
และความละเอียดออนทางจิตใจ
ลําดับขั้นที่ 7 ความตองการความสําเร็จ หรือความสมบูรณแบบในชีวิต (Self Actualization Needs)
ขั้นนี้ถือวาเปนความตองการสูงสุดแหงความเปนมนุษย ซึ่งจะเกิดขั้นนี้ไดตองปูพื้นฐานใหบุคคลไดตอบสนองความ
ตองการของตน
ซึ่ง ในการสร างแรงจู งใจให เกิ ด ขึ้นได นั้นต องมาจากการพั ฒนาฐานความตองการของมนุษย เป นสํ าคัญ ดั ง นั้นใน
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงประยุกตใช ทฤษฎีลําดับความตองการ ของมาสโลว มาเปนประเด็นในการสรางกิจกรรมที่นําไปสู
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
ทฤษฎีสองปจจัยของ เฮิรซเบิรก (Two Factors Theory) (พรทิพย สุติยะ, 2550, หนา 5) ในทฤษฎีนี้ มีชื่อ
เรียกวาแตกตางกันออกไป คือ “Motivation - Maintenance Theory” หรือ “Dual Factor Theory” หรือ “The
Motivation - Hygiene Theory” หรือ Two Factors Theory เปนแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยจูงใจที่ประกอบดวย ปจจัยจูงใจ 2
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เรื่องใหญ ๆ คือ ปจจัยจูงใจที่เปน ตัวกระตุนในการทํางานและปจจัยจูงใจที่รักษาสุขลักษณะจิต หรือปจจัยจูงใจที่บํารุงรักษา
จิตใจซึ่ง เฮิรซเบิรก (Herzberg) ไดทําการศึกษาปจจัยภายนอกที่มผี ลกระทบตอแรงจูงใจของคนในองคกร ดังนี้ คือ
1. ปจจัยจูงใจที่เปนตัวกระตุนในการทํางาน (Motivation Factors หรือ Motivators)
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการสรางความพึงพอใจในการทํางานซึ่งถือวาเปนปจจัยภายใน เปนกลุม ปจจัยที่มีสภาพเปน
ตัวกระตุนจูงใจและทําใหเกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน แตถาหากมิไดจัดให มีขึ้นก็ไมไดกอใหเกิดความไมพอใจในการ
ทํางาน ปจจัยกลุมนี้ สามารถใชเปนตัวกระตุนจูงใจ ผูปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวย
1.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) เปนงานที่นาสนใจ ตองอาศัยความริเริ่ม สรางสรรคทาทายใหลงมือทํา
เปนสิ่งจูงใจใหบุคคลอยากทํางาน
1.2 ความสําเร็จของงาน (Achievement) คือ การที่บุคคลสามารถแกปญหาและรูจักการปองกันปญหาที่เกิดขึ้ น
เมื่อทําสําเร็จจะเกิดความรูสึกพอใจในผลสําเร็จของงานนัน้
1.3 การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) คือ การไดรับการยอมรับนับถือ จากบุคคลตางๆ เชน ผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงาน ผูมาขอคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนับถือนี้ อาจอยูในรูปของการยกยองชมเชย แสดง
ความยินดี การใหกําลังใจ หรือ การแสดงออกอื่นใด ที่ทําใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถจะทําใหปฏิบัติงานชอบและรัก
งาน
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความพอใจที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ งานใหม ๆ และมีอํานาจ
รับผิดชอบอยางเต็มที่ ไมมีการตรวจหรือควบคุมอยางใกลชิดเปนปจจัยจูงใจใหบุคคลอยากทํางาน
1.5 ความกาวหนา (Advancement) คือ การไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น ของบุคคลในองคกร หรือ
ไดรับการฝกอบรมจะเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลอยากทํางาน
1.6 โอกาสในการเจริญเติบโต (Possibility of Growth) เชน การไดมีโอกาสได เพิ่มพูนความรู ความสามารถ และ
ความชํานาญ ตลอดจนไดโอกาสในการเลื่อนตําแหนง เลื่อนขั้น
2. ปจจัยค้ําจุน บํารุงรักษาจิตใจ (Maintenance Factors) หรือปจจัยค้ําจุนรักษาสุขลักษณะจิต เปนปจจัยที่มี
อิทธิพลในการสรางความไมพึงพอใจในการทํางาน จึงจําเปนตองจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนสิ่งจรรโลงใจ หรือสงเสริมสุขภาพของ
ผูปฏิบัติงานใหคงความพอใจเปนปกติอยูตลอดไป ปจจัยบํารุงรักษาเปนปจจัยที่มีผลในทางปองกันเปนสวนใหญ ไมสามารถจูง
ใจไดคือ ชวยขจัดความไมพอใจตาง ๆ ได แตจะไมสามารถสรางความพอใจได ปจจัยกลุมนี้ มีดังนี้
2.1 นโยบายและบริหารของหนวยงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง การจัดการและการ
บริหารงานขององคการ การติดตอสื่อสารภายในองคการ
2.2 ความสัมพันธสวนตัวกั บผูบังคับบัญชา ผูใตบัง คับบัญชา เพื่อนรวมงาน (Interpersonal Relation with
Superior, Subordinate and Peers) หมายถึงการติดตอ ไมวาจะเปน กิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน
สามารถทํางานรวมงาน มีความเขาใจซึ่งกันและ กันอยางดีตอกัน เปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการทํางาน
2.3 ความมั่นคงในงาน (Security) ความรูสึกของบุคคลที่มีตองานความมั่นคงใน
การทํางานหรือความมั่นคงขององคการยอมมีผลตอการปฏิบัติงาน
2.4 สวัสดิการ (Fringe Benefits) หมายถึง รางวัลที่ใหกับพนักงานที่เปนผลมาจาก
การทํางานในตําแหนงตาง ๆ ขององคการ หรือเปนผลตอบแทนชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งพนักงานไดรับ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
จายผลตอบแทนพืน้ ฐาน ไดแก สวัสดิการดานสุขภาพและการประกัน ชีวิต วันหยุดพักผอน บํานาญ เปนตน
2.5 สภาพการทํางาน (Working Conditions) ไดแก สภาพทางกายภาพของการทํางาน เชน แสง เสียง อากาศ
ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดลอมอื่น ๆ เชน อุปกรณ เครื่องมือ ตาง ๆ เปนสิ่งที่ชวยใหบุคคลเกิดความพึงพอใจตอ
งาน
2.6 ความเปนอยูสวนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรูสึกที่ดี หรือไมดีอันเปนผลที่ ไดรับจากงานในหนาที่ของ
ผูปฏิบัติงาน เชน มีการเปลี่ยนระบบการทํางานใหม ซึ่งตองทุมเทศึกษา การทํางานทําใหมีเวลาใหครอบครัวลดนอยลง ทําให
ไมมีความสุข จึงเกิดความไมพอใจใน การทํางาน ในการทํางานระบบใหมได
เฮิรซเบิรก (Herzberg, 1959) พยายามชี้ ใหนักบริหารเขาใจวา ปจจัยจูงใจที่บํารุงรักษา จิตใจเปนสิ่งที่สกัดกั้นไมให
พนักงานเกิดความไมพอใจในการทํางานเทานั้น แตไมสามารถสราง แรงจูงใจใหเกิดขึ้นได เพราะการใชเงินหรือสิ่งจูงใจที่ไม
เกี่ยวกับงานหรือบีบบังคับใหพนั กงาน ทํางานดวยการขมขี่หรือการลงโทษ จะทําใหพนักงานทํางานดวยความจําเปนไม มี
ความรูสึกพอใจ ตองาน ดังนั้น จึงควรจะใชปจจัยจูงใจที่เปนตัวกระตุนในการทํางาน เพื่อสรางแรงจูงใจใน การทํางาน
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พนักงานก็จะรูสึกวาตนเองมีความหมายในการทํางาน งานทาทายความสามารถมีโอกาสพัฒนาตนเอง พนักงานจะเกิดความพึง
พอใจในการทํางาน ซึ่งหลักการของ เฮิรซเบิรก Herzberg ดังกลาว แสดงความสัมพันธของปจจัยจูงใจในการทํางาน 2 กลุม
กับความพึงพอใจใน งาน (Job Satisfaction) และความไมพึงพอใจในงาน (Job Dissatisfaction)
สรุป ทฤษฎี เฮิรซเบิรกเนนอธิบายและใหความสําคัญกับปจจัย 2 ประการไดแก ตัวกระตุน (Motivators) และการบํารุงรักษา
(Hygiene) สองปจจัยมีอิทธิพลตอความสําเร็จของงาน เปนอยางยิ่ง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รักษิณาภรณ สงเสริมศาสตร (2556) .ศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานรักษาความสะอาดบริษัท ดู
อิ้งเวล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ พนักงานรักษาความสะอาดบริษัท ดูอิ้งเวล อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขต 1-3 จํานวน 190 คน พบวา ระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานโดยภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับปานกลางและระดับมาก แรงจูงใจในการทํางานระดับปานกลางไดแก
ดานความรับผิดชอบ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความกาวหนาในงาน ดานการไดการยอมรับนับถือ ดานความสัมพันธ
กับผูรวมงาน ดานเงินเดือนและคาตอบแทน และดานความสําเร็จในการทํางาน และแรงจูงใจในการทํางานระดับมากไดแก
ดานนโยบายและการบริหาร ดานความมั่นคงในงาน ดานการบังคับบัญชา และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พนักงานที่มี
เพศ อายุ สถานภาพการสมรสและรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานไมแตกตางกัน สวนพนักงานที่มี
ระดับการศึกษาและระยะเวลาการทํางานถึงปจจุบัน แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ธนัชชา ชาสงวน ( 2557 ). ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเขา
สมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ อายุ และ ประสบการณ การทํางาน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูผูสอน จํานวน 136 คน พบวา แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอเขาสมิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลาดับ
จาก คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การไดรับ ผิดชอบตองาน การไดรับความสําเร็จ และนโยบายและการบริหารองคการ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของบุคลลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเขาสมิง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ดานปจจัยจูงใจ พบวา จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ยกเวนดานตัวงานเองและการไดรับผิดชอบ ตองาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามอายุ
โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนกตามประสบการณการทํางานโดยรวมและราย
ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวน ดานการไดรับความสําเร็จ ดานการไดรับความยอมรับนับถือ
ในดานปจจัยสุขอนามัย พบวา จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามอายุ
โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและราย
ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวน ดานเงินเดือน หรือคาจาง
ณัฐชานันท พิสุทธิโยธิน (2557). ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย
จํากัดจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย
จํากัดที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 285 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดย
การหาคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) การทดสอบคาที (t-test)และ คาเอฟ (F-test) ผล
การศึกษาพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 41 ปขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได
ตอเดือนตั้งแต 45,001 บาทขึ้นไป และมีอายุการทํางาน 10 ปขึ้นไป มีแรงจูงใจในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก และมี
แรงงจูงใจตอปจจัยจูงใจ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีแรงจูงใจในดานความรับผิดชอบ เปนอันดับแรก อันดับรองลงมา ไดแก
ดานความสําเร็จของงาน ดานลักษณะของงานที่ ทํา ดานการได รับการยอมรั บ และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน
ตามลําดับ สวนป จจัยค้ําจุน พบวา พนักงานมีแรงจู งใจตอปจจั ยค้ําจุน โดยรวมอยูในระดับ มาก โดยมีแรงจู งใจในดาน
ความสัมพันธของหัวหนา และเพื่อนรวมงาน เปนอันดับแรก อันดับรองลงมา ไดแก ดานตําแหนงงาน ดานสภาพการทํางาน
ดานนโยบายการบริห ารของบริษัท ดานความมั่ นคงในการทํา งาน ดานการปกครองบัง คับบัญชา และดานรายได และ
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สวัสดิการ ตามลําดับ สําหรับผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทํา งานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย
กรุงเทพพาณิชย จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานที่มีอายุตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวม มี
แรงจูงใจตอปจจัยจูงใจ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานความกาวหนา ปจจัยค้ําจุนโดยรวม ดานการปกครองบังคับ
บัญชา ดานความสัมพันธของหัวหนา และเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน ดานรายได และสวัสดิการ และดานความมั่นคง
ในการทํางานแตกตางกัน สวนพนักงานที่มีการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานตอปจจัยค้ําจุน ดานความมั่นคงในการ
ทํางานแตกตางกัน ทางดานรายไดตอเดือน พบวา พนักงานที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานตอปจจัยค้ําจุน
ดานความสัมพันธของหัวหนา และเพื่อนรวมงานแตกตางกัน สําหรับพนักงานที่มีอายุการทํางานตางกัน มีแรงจูงใจในการ
ทํางานตอปจจัยจูงใจ ดานความกาวหนาแตกตางกัน แตพนักงานที่มีเพศ และสถานภาพครอบครัวตางกัน มีแรงจูงใจในการ
ทํางาน โดยรวม แรงจูงใจตอปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุนไมแตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาระดับแรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา
สาขาประชาชื่น ตามแนวคิดของ มาสโลว (Abraham Maslow) ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ 7 ดาน ไดแก ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนที่ไดรับ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือจาก
ผูอื่น ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานความสั มพันธกับเพื่อนรวมงานและดานความมั่นคงในอาชี พ ประชากรที่ใชใ น
การศึกษาเปนพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น จํานวน 109 คน ทําศึกษาในชวงเวลาระหวาง
วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 – วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นจํานวน 109 ราย
2. การกํ าหนดกลุ ม ตั ว อย างเพื่ อเป น ประชากรตั ว อย า งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จัย ใช วิธี การเลื อกการสุ ม แบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เนื่องจากมีจํานวนกลุมตัวอยางดังนั้นจึงทําการเก็บขอมูลในพนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นทุกคน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษามีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ไดกําหนดตามกรอบแนวคิด
ของการศึกษา โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลของประชากร ไดแก เพศ ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ประสบการณในการทํางาน ระดับเงินเดือน การมีรายไดพิเศษ ลักษณะที่พักอาศัย ตําแหนงหนาที่
สวนที่ 2 เปนแบบวัดแรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
ตามแนวคิดของ มาสโลว (Abraham Maslow) โดยประเมินขอคําถามดวยการใชมาตรวัดของ ลิเคอรต (Likert) ซึ่งเปน
คําถามแบบประเมินคา (Rating scale) มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มีเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้
นอยที่สุด
ใหคะแนน
1
คะแนน
นอย
ใหคะแนน
2
คะแนน
ปานกลาง
ใหคะแนน
3
คะแนน
มาก
ใหคะแนน
4
คะแนน
มากที่สุด
ใหคะแนน
5
คะแนน
การพิจารณากําหนดคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปา
สาขาประชาชื่น ไดกําหนดเกณฑการจัดระดับคาเฉลี่ยของ คะแนน เพื่อใชชี้วัดระดับความพึงพอใจ โดยมีวิธีการกําหนดชวง
คะแนน คือ
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=
= 1.33
ดังนั้น แตละระดับจะมีชวงของคะแนนเทากับ 1.33 คะแนน จึงแบงตามอันตรภาคชั้นดังนี้
คาเฉลี่ย
ระดับแรงจูงใจ
1.00 – 2.33
ระดับต่ํา
2.34 – 3.66
ระดับปานกลาง
3.67 – 5.00
ระดับสูง
ประเมินระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมและรายขอ จํานวนทั้งหมด 14 ขอ คือ
ระดับแรงจูงใจ
ชวงคะแนนรายกลุม
ชวงคะแนนรายขอ
ระดับแรงจูงใจสูง
43 – 56
3.67 – 5.00
ระดับแรงจูงใจปานกลาง
29 – 42
2.24 – 3.66
ระดับแรงจูงใจต่ํา
14 – 28
1.00 – 2.33
สวนที่ 3 แนวทางสงเสริมประสิทธิภาพกาปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขา
ประชาชื่น
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. สรางแบบสอบถามโดยการศึกษาจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการรั บ
บริการ เพื่อนํามากําหนดกรอบของการสรางแบบสอบถาม ตลอดจนแนวทางการออกแบบใหครอบคลุม โดยกําหนดขอคําถาม
ใหมีจํานวนมากไวกอนแลวจึงนํามาตรวจสอบวินิจฉัยอีกครั้ง เพื่อใหไดขอคําถามที่ถูกตองที่สุด
2. นําแบบสอบถามที่รางเสร็จตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมกันตรวจสอบใหคําแนะนํา แลวนําไปปรับปรุง
แกไขกอนนําไปทดลองใช
3. นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขแลวและมีความสมบูรณ ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยวตรงตามเนื้อหา
(Content validity)
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try - out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน
30 คน ที่การประปานครหลวง สาขานนทบุรี
5. นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขและเห็นชอบ มาหาคาความเที่ยงตรง (Reliability) เนื่องจากเปนแบบสอบถาม
แบบวัดระดับแรงจู งใจที่มีขอคําตอบมากกวา 2 ตัวเลือกจึงเลือกหาคาความที่ยงตรงของเครื่องมือโดยวิ ธีหาคาสัมประสิท ธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเที่ยงตรงดังนี้ ค่าความเทียงตรงโดยรวมทั งฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.967 และค่าความเทียงรายด้ านดังนี
แรงจูงในในการปฏิบัติงาน
ค่าความเทียงตรง (Reliability)
1. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
2. ดานรายไดและผลประโยชนที่ไดรับ
3. ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
4. ดานการยอมรับนับถือจากผูอื่น
5. ดานนโยบายและการบริหารงาน
6. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
7. ดานความมั่นคงในอาชีพ

0.750
0.680
0.785
0.880
0.740
0.776
0.779

6. นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใช ไปปรับปรุงแกไขแลวทําฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลจริงตอไป
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามและขอความรวมมือตอบสนองถามดวยตนเอง โดยใชระยะเวลาที่เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 130 มิถุนายน 2559 โดยไดดําเนินการดังนี้
1. ขอหนังสือรับรองจากสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อทําบันทึกขออนุญาต
ผูจัดการการประปานครหลวง สาขาประชาชื่น ในการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูล
2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามจํานวน 109 ราย แก กลุมประชากรที่ปฏิ บัติงานในสาขาทุกคน และตรวจสอบความ
สมบูรณกอนเก็บกลับคืนมา นํามาตรวจสอบเพื่อวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ศึกษาลักษณะการกระจายของลักษณะทั่วไปของ
กลุมตัวอยาง ดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใชเปรียบเทียบแรงจูงใจตอแรงจูงใจโดยรวม
ในการปฏิบัติงายของพนักงานประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ไดแก
2.1 ใชการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรตนที่มี 2 กลุม ดวยคาสถิติ t-test
2.2 สําหรับการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรตนที่มี 3 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (one - way ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติจะใชแอลเอสดี (LSD) (least significant difference) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 คุณลักษณะทางประชากรทั่วไปของพนักงานประปานครหลวง สาขาประชาชื่น
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล

ปจจัยคุณลักษณะทางประชากร

เพศ

ชาย
หญิง
อายุ (ป)
อายุต่ํากวา 25 ป
25 - 30 ป
31 - 35 ป
36 - 40 ป
อายุมากกวา 40 ป
สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย / หยา / แยก

จํานวน (N= 109 คน)

รอยละ

51
58

46.8
53.2

3
13
38
9
46

2.8
11.9
34.9
8.3
42.2

47
59
3

43.1
54.1
2.8
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล (ตอ)

ปจจัยคุณลักษณะทางประชากร

ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ระดับเงินเดือน
6,000 – 15,000
15,001 – 50,000
50,001 – 90,000
Min = 6,420
การมีรายไดพิเศษ
มีรายไดพิเศษ
ไมมีรายพิเศษ
ลักษณะที่อยูอาศัย
บานตัวเอง
บานตัวเองแบบหลายครอบครัว
ประสบการณในการทํางาน
1 – 5 ป
6 – 10 ป
11 – 25 ป
26 – 40 ป
ลักษณะงาน
สายงานบริหาร
สายงานปฏิบัติ

จํานวน (N= 109 คน)

รอยละ

29
57
23

26.6
52.3
21.1

3
95
11
Max = 90,000  = 29,546.19

S.D. 15,988.72

2.8
87.2
10.00

28
81

25.7
74.3

28
81

25.7
74.3

22
36
43
8

20.2
33
39.4
8.3

13
96

11.9
88.1

จากตารางที่ 1 พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 53.2
ผูชายรอยละ 46.8 สวนมากมีอายุ 40 ปขึ้นไป รอยละ 42.2 มีสถานภาพสมรส รอยละ 54.1 จบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี. เปนสวนใหญ รอยละ 52.3 พนักงานประปานครหลวง สาขาประชาชื่น สวนใหญรอยละ 87.2 มีระดับเงินเดือนอยูในชวง
15,001 บาท ถึง 50,000 บาท มีการหารายไดพิเศษ รอยละ 25.7 สวนใหญรอยละ 74.3 มีบานเปนของตนเอง แตอยูหลาย
ครอบครัว รอยละ 39.4 สวนใหญทํางานมาแลว 11 – 25 ป มีลักษณะงานสายงานการปฏิบัติมากที่สุดรอยละ 88.1
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สวนที่ 2 ระดับแรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น โดยรวม
และรายดาน
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละระดับแรงจูงใจโดยรวมของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นสวน
ใหญตอการปฏิบัติงาน
ระดับความพึงพอใจ
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

จํานวน
1
57
51

รอยละ
0.9
52.3
46.8

จากตารางที่ 3 โดยรวมพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นมีแรงจูงใจในการทํางานใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.37 สาวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44
แตพิจารณาแตละระดับ จากตารางที่ 2 พบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นจําแนกตามตามปจจัยจูงใจมากที่สุด คืออยูในระดับปานกลางรอยละ 52.3 รองลงมาใน
ระดับสูง รอยละ 46.8 และต่ําสุดรอยละ 0.9 อยูในระดับต่ํา
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคาคะแนนเฉลี่ยระดับแรงจูงใจโดยรวมและรายดานของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น สวนใหญตอการปฏิบัติงาน (N =109 คน )
ดานแรงจูงใจ
S.D.
แปลคาระดับจูงใจ

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
3.21
0.54
ปานกลาง
ดานรายไดและผลประโยชนที่ไดรับ
3.25
0.54
ปานกลาง
ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
3.31
0.55
ปานกลาง
ดานการยอมรับนับถือจากผูอื่น
3.35
0.55
ปานกลาง
ดานนโยบายและการบริหารงาน
3.39
0.50
ปานกลาง
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
3.42
0.54
ปานกลาง
ดานความมั่นคงในอาชีพ
3.70
0.48
สูง
แรงจูงใจโดยรวม
3.37
0.44
ปานกลาง
จากตารางที่ 3 พิจารณาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น โดยรวมและรายดาน พบวา โดยรวมพนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นมีแรงจูงใจในการทํางานในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.37 สาวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.44 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยคะแนนแรงจูงใจสูงที่สุด คือ ดานความมั่นคงในอาชีพ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 รองลงมาดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ดานนโยบายและการบริหารงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.50 ดานการยอมรับนับถือจากผูอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 ดานความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 ดานรายไดและผลประโยชนที่ไดรับ มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 และต่ําสุด ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.54 ตามลําดับ
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สวนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยแรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ประปาสาขาประชาชื่นจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับเงินเดือน
การมีรายไดพิเศษ ที่อยูอาศัย ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงหนาที่
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยแรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ประปาสาขาประชาชื่น จําแนกตามเพศ การมีรายไดพิเศษ ลักษณะที่อยูอาศัย ลักษณะงาน
S.D.
df
t
P-value
ปจจัยสวนบุคคล

เพศ
ชาย
3.44
0.05
107
1.436
0.154
หญิง
3.32
0.06
การมีรายไดพิเศษ
มีรายไดพิเศษ
3.42
0.44
107
0.614
0.540
ไมมีรายไดพิเศษ
3.36
0.44
ลักษณะที่อยูอาศัย
บานตนเอง
3.42
0.44
107
0.614
0.540
บานตนเองแตหลายครอบครัว
3.36
0.44
ลักษณะงาน
สายงานบริหาร
3.70
0.33
107
2.918
0.004**
สายงานปฏิบัติ
3.33
0.43
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบวา ตัวแปรประชากร ไดแก เพศ การมีรายไดพิเศษ ลักษณะที่อยูอาศัย
ของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่แตกตางกัน จะมีคาเฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไม
แตกตางกัน แตบุคคลที่มีปจจัยดานลักษณะงานที่ตางกัน จะมีคาเฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยแรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ประปาสาขาประชาชื่น จําแนกตาม ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ประสบการณในการทํางาน
ปจจัยสวนบุคคล
แหลงความ
df
SS
MS
F
P-value
แปรปรวน
ชวงอายุ
ระหวางกลุม
4
1.115
0.279
1.455
0.221
ภายในกลุม
104
19.931
0.192
รวม
108
21.046
สถานภาพสมรส
ระหวางกลุม
2
0.861
0.431
2.261
0.109
ภายในกลุม
106
20.185
0.190
รวม
108
21.046
ระดับการศึกษา
ระหวางกลุม
2
0.063
0.032
0.160
0.852
ภายในกลุม
106
20.982
0.198
รวม
108
21.046
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยแรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ประปาสาขาประชาชื่น จําแนกตาม ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ประสบการณในการทํางาน
(ตอ)
ปจจัยสวนบุคคล
แหลงความ
df
SS
MS
F
P-value
แปรปรวน
ระดับเงินเดือน
ระหวางกลุม
2
2.021
1.011
5.630
0.005**
ภายในกลุม
106
19.025
0.179
รวม
108
21.046
ประสบการณในการ
ระหวางกลุม
2
1.395
0.465
2.486
0.065
ทํางาน
ภายในกลุม
106
19.650
0.187
รวม
108
21.046
จากตารางที่ 5 พบวาพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ที่มีตัวแปรสวนบุคคล ไดแก
ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ประสบการณในการทํางาน แตกตางกัน จะมีคาเฉลี่ยแรงจูงใจใน
การการทํางานไมแตกตางกัน แตพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีตัวแปรสวนบุคคล ไดแก
ระดับเงินเดือน แตกตางกัน จะมีคาเฉลี่ยแรงจูงใจในการการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับคาเฉลี่ยแรงจูงใจในการการทํางานเปนรายคูของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีระดับเงินเดือนตางกันดวยวิธีการ LSD
อายุ

6,000-15,000

15,001- 50,000

2.79
-

3.36
0.56**
-



50,001 –
90,000
3.67
0.88**
0.31**
-

6,000-15,000
2.79
15,001- 50,000
3.36
50,001 – 90,000
3.67
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 พบวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีระดับเงินเดือน 6,000 15,000 บาท จะมีคาเฉลี่ยแรงจูงใจในการการทํางานนอยกวา พนักงานที่มีระดับเงินเดือน 15,001 – 50,000 บาท และ
ระดับเงินเดือน 50,001 -90,000 บาท ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 โดยสรุปยิ่งเงินเดือนมากยิ่งมีแรงจูงใจในการทํางาน
มาก ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ระดับแรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น
จากการศึกษาพบวาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขา
ประชาชื่นจําแนกตามตามปจจัยจูงใจ โดยภาพรวมโดยรวมพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นมี
แรงจูงใจในการทํางานในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.37 สาวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 แต
พิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยคะแนนแรงจูงใจสูงที่สุด คือ ดานความมั่นคงในอาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 รองลงมาดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.54 ดานนโยบายและการบริหารงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 ดานการยอมรับนับ
ถือจากผูอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 ดานรายไดและผลประโยชนที่ไดรับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.54 และต่ําสุด ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54
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สอดคลองกับการศึกษาของ รักษิณาภรณ สงเสริมศาสตร (2556) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานรักษาความ
สะอาดบริษัท ดูอิ้งเวล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พบวา ระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานโดยภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับปานกลางและระดับมาก แรงจูงใจในการทํางานระดับปานกลางไดแก
ดานความรับผิดชอบ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความกาวหนาในงาน ดานการไดการยอมรับนับถือ ดานความสัมพันธ
กับผูรวมงาน ดานเงินเดือนและคาตอบแทน และดานความสําเร็จในการทํางาน และแรงจูงใจในการทํางานระดับมากไดแก
ดานนโยบายและการบริหาร ดานความมั่นคงในงาน ดานการบังคับบัญชา และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน เนื่องจากการ
บริหารงานของคณะผูบริหารการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น เนนการบริหารที่ใหความสําคัญของการ
พัฒนาคน และการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์ การทํางานที่มีเกณฑชี้วัดที่ชัดเจน ทําใหเกิดการแขงขันในหนวยงานและมุงสู
จุดสูงสุดตามสมรรถนะของบุคคลตามทฤษฎีแรงจูงใจ ตามลําดับขั้นของ Maslow กลาววา..."มนุษยมีความตองการ ความ
ปรารถนาและไดรับสิ่งที่มีความหมายตอตนเอง ความตองการเหลานี้จะเรียบลําดับขั้นของความตองการ ตั้งแตขั้นแรกไปสู
ความตองการขั้นสูงขึ้นไปตามลําดับ"...
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยแรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ประปาสาขาประชาชื่นจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
จากการเปรี ยบเที ย บความแตกต างของคาเฉลี่ ยแรงจู งใจในการการทํ างานของพนั กงานการประปานครหลวง
สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นจําแนกตามปจจัยสวนบุ คคล คือ เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับ
เงินเดือน การมีรายไดพิเศษ ที่อยูอาศัย ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงหนาที่ พบวา ตัวแปร ระดับเงินเดือนและ
ตําแหนงหนาที่ แตกตางกัน จะมีคาเฉลี่ยแรงจูงใจในการการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แตพนักงาน
การประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นที่มีตัวแปรสวนบุคคล ไดแก เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส การมีรายไดพิเศษ ที่อยูอาศัย ประสบการณในการทํางาน แตกตางกัน จะมีคาเฉลี่ยแรงจูงใจในการการทํางานไม
แตกต างกัน ซึ่งสอดคล องกั บการศึกษาของ วาที่ร อยตรีธีระ ทองสพัก (2556) ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนั กงาน
บริษัทเหียญทองทูล จํากัด พบวา พนักงานที่มีลักษระประชากรณศาสตร ไดแก สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ลักษณะของ
งานที่ปฏิ บัติ รายไดเ ฉลี่ ยตอเดือน และตํ าแหนง งาน แตกตางกันจะมี แรงจูง ใจในการปฏิ บัติง านโดยรวมแตกตางกันอยาง
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และการศึกษาของ ณัฐชานันท พิสุทธิโยธิน (2557) ศึกษาแรงจูงในในการทํางานของพนักงานบริษัท
บริหารสินทรั พย กรุ งเทพพาณิชย จํากัด พบว า ระดั บแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท บริหารสินทรั พย กรุงเทพ
พาณิชยจํากัด ที่พนักงานมีอายุ และรายไดตอเดือนตางกัน จะมีระดับแรงจูงใจในการทํางานตางกัน เนื่องจากพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น สวนใหญทํางานมากกวา 10 ป อายุก็มาก สวนใหญ 40 ปขึ้น ซึ่งเปนวัยที่
มีความพรอมทั้งดานเงินเดือนสูง มีตําแหนงทางการบริหาร เปนหัวหนาสายงาน เปนชวงที่มีความนิ่งทางดานความตองการใน
เรื่องความมั่นคงและการยกยอง คงตองการในเรื่อง ความตองการความสําเร็จในชีวิต (self - actualization) เปนความ
ตองการสูงสุดของแตละบุ คคล เชน ความตองการที่จะทําทุกสิ่งทุกอยางใหสําเร็จ ความตอ งการทําทุกอยางเพื่อตอบสนอง
ความตองการของตนเอง ฯลฯ ซึ่งตางกับกลุมที่อายุต่ํากวา 40 ที่ยังมีความตองการหลายๆดาน จึงสงผลใหระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น มีความผันแปรผันตาม ชวงอายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส การมีรายไดพิเ ศษ ที่ อยูอาศั ย ประสบการณ ในการทํางาน หมายความว ายิ่ งเงิ นเดือนมาก
ตําแหนงสูง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานยิ่งมากทําใหอยากทํางานมากตามไปดวยเพราะมีความสุข
ขอเสนอแนะ
จากาการศึกษาพบวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นมีแจงจูงใจในดานความมั่นคง
ในอาชีพมากเพราะเป นหน วยงานรั ฐวิส าหกิจที่มีค วามมั่นคงทั้ง ดานรายได และดานสวัสดิ การตางๆ แตในดานอื่นๆพบว า
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น ไมคอยจะมีแรงจูงใจในการทํางานเทาใดเนื่องจากสวนใหญ
เป นผู ปฏิ บัติ งานดานต างๆเช น ดานสภาพแวดล อมในการทํ างาน ด านการยอมรั บนั บถื อจากผูอื่น ด านนโยบายและการ
บริหารงาน เหลานี้ขึ้นอยูกับผูบริหาร ดังนั้นในการสรางแรงจูงใจใหพนักงานอยากที่ใหพนักงานมีกําลังใจในการทํางาน เกิดแรง
ขับภายใน ผูบริหารควรดําเนินการดังนี้
1. สนับสนุน และสงเสริม พนักงานที่มีศักยภาพ มีความรูความสามารถโดยมอบหมายงานที่ทาทาย งานสําคัญ ๆ
หรือการสนับสนุนใหทางานในตําแหนงที่สูงขึ้น เพื่อใหพนักงานแสดงสมรรถนะของตนเอง และผลักดันพนักงานที่มีคุณภาพ
เกง ทําใหเกิดความกาวหนาในสายงาน
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2. แรงจู งใจในดานความสั มพันธ กับเพื่อนรวมงาน และดานการยอมรั บนับ ถือจากผูอื่น ยั งมีไ มสูง ซึ่งเปนการอยู
รวมกันของพนักงานในองคกร ดัง นั้นผูบริหารตองจัดกิจกรรมใหพนั กงานไดรวมกิจกรรมสายสัมพันธ หรือมีการสรางเสริ ม
ความสัมพันธดานครอบครัว สังคมในหนวยงาน ซึ่งในการศึกษาพบวา พนักงานมีการหารายไดพิเศษเพิ่มและมีครอบครัวแบบ
เครือญาติ เพราะอยูหลายครอบครัวในบาน ดังนั้นอาจมีการจัดกิจกรรมสรางรายไดครอบครัวพนักงานโดยใหมีการจัดกิจกรรม
เสริ มรายได ในพนักงาน เชน ตลาดนัดของเกา หรือศูนย จําหนายสินคาครัวเรือน หรื อจัด กิจกรรมสร างอาชีพ เสริ มโดยพา
พนักงานและครอบครัว ไปศึกษาดูงานตามหนวยงานพัฒนาอาชีพเสริม เปนตน
3. ในการกําหนดนโยบาย หรือ กิจกรรมโครงการมในหนวยงาน ควรใหพนักงานในสวนงานมสวนรวมในการกําหนด
แผนปฏิบัติการดวย เพื่อสรางแรงจูงใจในดานการไดรับการยกยอง และการยอมรับ
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บทคัดยอ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ เปนการวิจัย เพื่อพัฒนา
รูปแบบการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวานชนิด ที่ 2 ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ ศึกษาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในตําบล
นาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการตั้งแต 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2555 วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน
สองระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาคุณภาพชีวิตและสภาพปญหา ของผูปวยเบาหวาน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ โดยระยะที่ 2
มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การพัฒนารูปแบบ (Model Development)พัฒนารูปแบบเบื้องตนผลการศึกษา
คุณภาพชีวิตผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 การทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขั้นที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ
ในการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานและการประชุมวิพากษความเหมาะสมและความเปนไปไดรวมกันผูมีสวนไดสวนเสีย ขั้นที่ 3
ทดสอบและพัฒนา เครื่องมือที่ใช คือ แบบประเมินคุณภาพชีวิต ขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL
– BREF – THAI) แบบสังเกต แบบบันทึกและแบบสัมภาษณเชิงลึก ผลการวิจัย ระยะที่ 1 พบวา คุณภาพชีวิตของผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตเฉพาะองคประกอบดานรางกายและดานจิตใจ
อยูในระดับดี ดานสัมพันธภาพทางสังคมและดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิต(ิ p-value .05 ) คือ ปจจัยสวนบุคคล : ระยะเวลาที่ปวยดวยโรค เบาหวาน ระดับ
น้ําตาลในเลือด โรคแทรกซอน ปญหาการใชยา ปจจัยดานครอบครัว : ความเพียงพอของรายไดและปจจัยดานบริบททาง
สังคมและสิ่งแวดลอม : มีสถานบริการสุขภาพ มีอาสาสมัครสาธารณสุข มีเครือขายสังคมหรือสุขภาพ เชน กลุมสวัสดิการ
กลุมออกกําลังกาย ระยะที่ 2 ไดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวย ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ ประกอบดวย มิติดานผลลัพธ
และมิติดานกระบวนการ มิติดานกระบวนการ ประกอบดวย 4 องคป ระกอบหลัก 13 องคประกอบยอย ดั งนี้ มิติดาน
ผลลัพธ คือ คุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวาน มิติดานกระบวนการของรูปแบบ เปนการจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแล
ตนเองของผูปวย ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ 1)การจัดการการดูแลตนเอง (Self-Care Management) 2)การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูคูเบาหวาน (Self - Help Group) 3 )พัฒนาระบบบริการสนับสนุนการจัดการตนเองที่บาน (Health
Services System for Self-Care management) 4) พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสนับสนุนการจัดการตนเอง (Health
Information for Empowerment Self – Management) และ13 องคประกอบยอย คือ องคประกอบหลักที่1การจัดการ
การดูแลตนเอง ประกอบดวย 1.1) การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 1.2) การจัดการการเคลื่อนไหว/ออกกําลังกายไวใน
กิจวัตรประจําวัน 1.3) การทํางาน การพักผอน/นอนหลับ 1.4) การไดรับยาและการรักษาตามแผนการรักษาองคประกอบ
หลักที2่ การแลกเปลี่ยนเรียนรูคูเบาหวาน ประกอบดวย 2.1) วิธีปรุง-ประกอบอาหารที่มีผลควบคุมระดับน้ําตาล 2.2) วิธีการ
เคลื่อนไหว/ออกกําลังกาย 2.3) การปองกัน /แกปญหาเมื่อระดับน้ําตาลมากนอย 2.4) วิธีคลายเครียด/นอนไมหลับและวิธี
ดูแลเทา องคประกอบหลักที3่ การติดตามสนับสนุนการจัดการตนเอง ประกอบดวย 3.1) การเยี่ยมติดตามดูแลการไดยาและ
การรักษาตามแผนการรักษา 3.2) การพัฒนาทักษะการแกปญหาในการดูแลตนเองที่บาน 3.3) สื่อสารขอมูลสําคัญในการ
จัดการตนเอง เชน ระดับน้ําตาลในเลือด ดัชนีมวลกาย น้ําหนักตัวที่เหมาะสม ระดับความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือด
3.4) สราง/สนับสนุนใหเกิดการเขารวมกลุม/เครือขาย การจัดการตนเองผูปวยเบาหวาน/ออกกําลังกาย/การจัดการอาหาร
สําหรับผูปวยเบาหวานในคุมบานหรือในชุมชน และองคประกอบหลักที่4การพัฒนาระบบบริการและข อมูลสนับสนุนการ
จัดการตนเอง ประกอบดวย 4.1) จัดให มีบริการ ตรวจคัดกรอง ตรวจระดับน้ําตาล ตรวจเทา ตรวจตา และไขมันในเลือด
4.2) มีระบบขอมูลเพื่อการ ใหความรูและสนับสนุนการจัดการตนเอง 4.4) การใหความรู การใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
การจัดการตนเองของผูปวยเบาหวานและครอบครัว รูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยมีผลตอคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางที่
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value .05 ) พฤติกรรมการจัดการดูแลตนเองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value .05 )และคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลในเลือดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value .05 )
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 รูปแบบการดูแลผูปวย
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The Chronic Care Model for Quality of Life of Diabetes Mellitus Type II
in Chaiyaphum Province Context
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Abstract
The purpose of this study was to develop a model to use for improving the Quality of Life
(QOL) of Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM ) patients in Chaiyaphum Province context. The study was
designed to conduct research using of this research is using the Development research design where
patients with Type 2 diabetes from Nafai sub-district were involved during October 2010-September 2012.
The two phase of study design consisted of phase I : assessment of QOL & problems, phase II : model
development in this phase designed in three steps 1) drafting the model, 2) refining first draft model
by key informants from two successful hospital and 3) test model & improved and including the
further development of the model. The research tools were the WHOQOL – BREF – THAI , the semistructured interview, check list and record form. The finding : phase I : assessment of QOL & problems
Quality of Life before test model in over all were fair, Physical health and , Psychological health were
good , Social relationships and Environment were fair .Factors related Quality of Life ; Regression
coefficient there were significant correlations ( p-value <.05) with Personnel Factors ; 1) Years with T2DM,
2) Blood sugar 3) Complications ,and Medical problems ,Family Factors; 1) Financial secure , Context and
Environmental Factors ; 1)Health services system ; Health center 2 ) village health volunteer,2) Social
network/ health network 1) exercise group , 2) welfare group.phase II : model development “the model
for improving the Quality of Life (QOL) in Type 2”1.The model for improving the Quality of Life
(QOL) in Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM ) patients have 2 domains are first ; The outcomes of the
model and second ; the process of the model.The outcomes of the model are the QOL of T2DM and
the process of the model include 4 components such as 2.1) Self-Care Management 2.2) Self - Help
Group 2.3) Health Services System for Self-Care management and 2.4) Health Information for
Empowerment Self – Management . The 4 sub- components include 13 sub-components ; First
component is Self-Care Management include 1.1 blood sugar control,1.2 movement & exercise ,1.3)
work, rest & sleep and 1.4) medicine. Second component is Self - Help Group include 2.1) how to cook
for blood sugar control, 2.2) how to movement & exercise,2.3) how to prevent & care hyperglycemia and
for hypoglycemia, 2.4) stress management and foot care. Third component is Health Services System for
Self-Care management include 3.1) home visit 3.2) education & counseling 3.3) social network for selfcare management, movement and exercise. Forth component is Health Information for Empowerment
Self – Management include 4.1) fasting blood sugar, diabetic retinopathy screening, diabetic neuropathy
screening, blood cholesterol, and 4.2) counseling and empowerment for self-care management.
2.The application of the model for improving the Quality of Life (QOL) in Type 2 Diabetes Mellitus
(T2DM ) patients were accurate with the research conceptual framework , appropriate and useful in
Chaiyaphum Province Context.3. The model improved the Quality of Life (QOL) in T2DM 2 better
than before implement model(p-value .05 )
Keyword: Quality of Life , Type 2 Diabetes Mellitus, Chronic Care Model.
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บทนํา
โรคเบาหวานเปนปญหาสุขภาพและภาระโรค(burden of disease) ของประชากรทั่วโลก จัดเปนภาระโรคอยูใน 5
อันดับแรกของโลก ในป 2553 ทั่วโลกมีผูปวยเบาหวานอายุ 20-79 ป 285 ลาน คาดวา ในป 2588 ผูปวยเบาหวาน จะมี
มากถึง 624 ลานคน ซึ่ง 4 ใน 5 เปนชาวเอเชีย โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (สหพันธเบาหวานนานาชาติ
,2558) สําหรับในประเทศไทย โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่กอใหเกิดปญหาสาธารณสุขและเปนสาเหตุการตายอันดับ 3 ของ
โรคไมติดเชื้อที่เปนอันตรายถึงชีวิตของประเทศไทย คาดการณวา ในป 2568 จะมีผูปวยเบาหวาน 47 ลาน คน จากขอมูล
ของกระทรวงสาธารณสุข พบวา ในป 2553 มีผูปวย 1.4 ลานคน มีผูเสียชีวิต จากโรคเบาหวานทั้งหมด 6,855 คน หรือวัน
ละ 19 คน คิดเปนอัตราตายดวย โรคเบาหวานเทากับ 10.8 ตอแสนประชากร หากไมมีการควบคุมจริงจัง คาดวาจะมีอัตรา
การเสียชีวิต เพิ่มขึ้น เปน 2 เทา ในประเทศไทยโรคแทรกซอนที่สําคัญจากภาวะเบาหวานซึ่งเปนสาเหตุการตาย คือ โรคไต
วาย โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองอุดตัน บางรายประสบปญหาตาบอด เนื่องจากจอประสาทตาเสื่อม ซึ่งเปนกลุมที่มีโอกาส
เสี่ยงมากกวาคนปกติถึง 25 เทาและมีโอกาสเสี่ยงตอการถูกตัดขา จากแผลเนื้อตายเนา บริเวณเทามากกวาคนปกติถึง 40 เทา
ประสาทและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ในป 2553 พบผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน รอยละ 10 ราว 107,225 คน เปนภาวะ
แทรก ซอนทางตามากที่สุด รอยละ 38.5 เทารอยละ 31.6 และไตรอยละ 21.5 และผูปวยเบาหวานเสี่ยงตอการเกิด
โรคหัวใจหลอดเลือดและสมองสูงถึง 2-4 เทาเมื่อเทียบกับคนปกติ และมากกวาครึ่งพบความผิดปกติของปลายประสาทอักเสบ
ในป 2555 ประเทศไทยพบผูปวยโรคเบาหวาน 3 ลานคนและรูตัววาปวยรอยละ 44 เบาหวานเปนภาระโรคของประชากร
ไทย สงผลใหรัฐมีคาใชจายในการดูแลรักษากวา 8 หมื่น ลานบาท ตอปและคุกคามตอความยืนยาวของชีวิตและคุณภาพชีวิต
ของประชากร (กระทรวงสาธารณสุข,2555 )
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 DM :Diabetes, non-insulin dependent) เปน โรคเบาหวานที่เกิดจากภาวะความ
ผิดปกติในการหลั่งอินสุลินของตับออน ทําใหรางกายผลิตอินซูลินไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย เนื่องจากภาวะดื้อ
ตออินซูลิน (insulin resistance) ผูปวยอาจปวยเปนโรคเบาหวานโดยที่ไมแสดงอาการ และเมื่อผูปวยแสดงอาการของ
โรคเบาหวานมักจะเริ่มมีโรคแทรกซอนแลวถึงรอยละ 50 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เปนโรคเบาหวานที่พบ รอยละ 95 ของ
ผูปวยเบาหวานทั้งหมด และสัมพันธกับภาวะอวน ระหวางป 1990-2013 ความชุกของโรคเบาหวานทั่วโลกเพิ่มขึ้นรอยละ 45
และเกือบทั้งหมดเปนเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเชื่อมโยงกับภาวะอวนซึ่งเปนปญหาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั่วโลก (IHME,2015 )
ในประเทศไทย อุบัติการณการเกิด โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20 เนื่องจากโรคอวนของเด็กเบาหวานทั้งหมด
และเพิ่มขึ้นในเด็กและวัยรุนในไทย เนื่องจากการรับประทานอาหารมากเกิน และการมีชีวิตแบบนั่งๆนอนๆ ไมออกกําลังกาย
ซึ่งการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตั้งแตในวัยเด็ก จะทําใหเกิดภาวะแทรกซอนทั้งจากหลอดเลือดแข็งตัว(atherosclerosis)
และภาวะแทรกซอนของปลายประสาท เพิ่มมากขึ้น เชน โรคหลอดเลือดสมอง โรคแทรกซอนทางตา โรค แทรกซอนทางไต
แผลเรื้อรังที่เทาลวนเปนสาเหตุใหคุณภาพชีวิตผูปวยลดลงและเพิ่มภาระโรค ปจจัยเสี่ยงที่นํามาซึ่งการเกิดภาวะแทรกซอน ที่
เกี่ยวของกับการมีภาวะหลอดเลือดแข็งตัวในผูปวย เบาหวานมีความสัมพันธกับโรคอวน โดยเฉพาะ โรคอวนลงพุง (central
obesity ) ซึ่งสะสมไขมันในชองทอง สงเสริมใหเกิด insulin resistance หรือ metabolic syndrome เปนปจจัยสงเสริมการ
เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และเปน ปจจัยเสี่ยงของการเกิดพยาธิสภาพของหลอดเลือด หัวใจตามมาและจากการสํารวจ
เกี่ยวกับ คาใชจายในการรักษาโรคเบาหวานในประเทศไทยพบ วาผูที่มีภาวะแทรกซอนจากเบาหวานมีคาใชจายในการ รักษา
เพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ 23.2 และหนึ่งในปจจัยที่ ทําใหคาใชจายสูงขึ้นคือ การมีแผลที่เทา (Riewpaiboon, Pornlertwadee,
& Pongsawat, 2550)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราตายดวยโรคเบาหวานสูงสุดของประเทศ 23.1 ตอแสนประชากร และจังหวัดชัยภูมิ
เปนจังหวัดที่มีปญหาอัตราปวยและอัตราตายดวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง ตั้งแต ป 2551 -2553
มีอัตราปวยคิดเปน 630.35, 892.60 และ 946.29 ตอประชากรแสน จากภาวะแทรกซอนจํานวนมาก สะทอนใหเห็นถึงปญหา
และความตองการในการจัดการทั้งในดานบริการการรักษาและการดูแลตนเอง อัตราตายคิดเปน 25.06, 22.69 และ24.33
ตอประชากรแสนคน (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแกน ,2555) สูงกวาคาเฉลี่ยทั้งประเทศ
จากสถิติผูปวย ที่มาใชบริการในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลชัยภูมิ ป 2549 จํานวน 11,275 รายและป 2550 จํานวน
14,598 ราย ผูปวยที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกป สงผลตอคุณภาพการใหบริการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะการปองกัน
ภาวะแทรกซอน พบวา ไตเสื่อม 42 ราย แผลเรื้อรังที่เทาจานวน 73 ราย ตัดเทา 16 ราย จอประสาทตาเสื่อม
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3 ราย โรคหลอดเลือดและหัวใจ 4 ราย (โรงพยาบาลชัยภูมิ (2552) จากลักษณะธรรมชาติของโรคเบาหวาน ผูปวยมีโอกาส
เกิดภาวะแทรกซอนจากพยาธิสภาพ ของอวัยวะตาง ๆ ไดแก ตา ไต ระบบประสาท ระบบ หัวใจและหลอดเลือด หากมีการ
ควบคุมระดับน้ําตาล และปจจัยเสี่ยงรวมไดดี จะชวยลดภาวะแทรกซอนนอยลง (Haffner SM et all ,1997: 1435-41) แต
ผูปวยเบาหวานที่รับบริการของจังหวัดชัยภูมิ ยังไมสามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดได 11,046 ราย คิดเปนรอยละ 75.67
สาเหตุเพราะลืมรับประทานยา ปรับลดยาเอง ไมควบคุมอาหาร ขาดการออกกําลังกาย ขาดคนดูแล โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ
รวมกับคุณภาพการดูแล บุคลากรที่มีความรู ไมสามารถเขาไปดูแลงานปฐมภูมิ ศักยภาพของบุคลากร และอุปกรณ ในบริการ
ปฐมภูมิที่มีอยูจํากัด ขาดความเชื่อมโยงในการดูแลผูปวยแบบครบวงจร เกิดชองวางระหวางระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
สถานบริการระดับปฐมภูมิซึ่งเปนดานแรกจึงมีออนแอลงจากจํานวนผูปว ยเบาหวานมาใช บริการที่คลินิกเพิ่มมากขึ้น
โรคเบาหวาน นอกจากจะบั่นทอนสุขภาพใหเสื่อมโทรม และอายุสั้นแลว ยังสงผลกระทบทางดานจิตใจตอผูปวยตองยอมรับ
กับสภาวะของตนเองที่ถูกจํากัดลง ขาดความอิสระรูสึกไมมั่นคงและไมปลอดภัยในชีวิต ความเปนอยูทางสังคมตอง เปลี่ยนไป
เนื่องจากความเจ็บปวย เปาหมายหลักในการดูแลผูปวยนอกจากจะมุงหวังในการบําบัดรักษาอาการตางๆตลอดจนการปองกัน
ภาวะแทรกซอนและนอกจากจะตองการใหผูปวยมีอายุยืนยาวเทากับคนทั่วไปแลว ยังตองคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของผูปวยดวย
เพราะชีวิตที่มีคาจะมีความสุขไมไดขึ้นอยูกับการมีชีวิตที่ยืนยาว แตอยูที่คุณภาพหรือความสุขในชวงชีวิตที่เหลืออยู(Taylor ,
1987) ผูวิจัยจึงไดพัฒนาการวิจัยเปนสองระยะโดยศึกษาคุณภาพชีวิตและปจจัยที่เกี่ยวของสูรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดชัยภูมิ
วัตถุประสงค
พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ
วิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนารูปแบบการเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยเบาหวานชนิด ที่ 2 ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ ศึกษาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ดําเนินการตั้งแต 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2555 วิธีดําเนินการวิ จัย แบงเปน สองระยะ ระยะที่ 1 การศึกษา
คุณภาพชีวิตและปญหา ของผูปวยเบาหวาน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ โดยระยะที่ 2 มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การพัฒนารูปแบบ (Model Development)พัฒนารูปแบบเบื้องตนจากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและ
ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังวัดชัยภูมิในระยะที่ 1 ขั้นที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ
ในการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานและการประชุมวิพากษความเหมาะสมและความเปนไปไดรวมกันผูมีสวนไดสวนเสีย ขั้นที่ 3
ทดสอบรูปแบบและสรุปหลังการทดสอบ โดย ทดสอบรูปแบบกับกลุมผูปวยเบาหวาน ทั้งที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดและ
ควบคุมไมได ในพื้นที่ตําบลนาฝาย ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.นาฝาย ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เครื่องมือที่ใช
คือ แบบประเมินคุณภาพชีวิต ขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI) แบบสัมภาษณ
เชิงลึก และแบบบันทึก
ผลการศึกษา
ระยะที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 พบวา กลุม ตัวอยาง
สวนใหญเปนหญิง อายุ ระหวาง 51 – 60 ป สมรสแลวและอยูด วยกัน สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีอาชีพ
ทํานา ระยะเวลาที่ปวยดวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ตั้งแต 6-10 ป สวนใหญยังไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี
คาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลในเลือดของกลุมตัวอยาง 186.8 มก % มีภาวะแทรกซอน คือ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
หลอดเลือดและภาวะไขมันในเลือดสูง การใชบริการสุขภาพ สวนใหญ ไปรับบริการที่ คลินิกผูปวยเบาหวาน รพ.ชัยภูมิและ
ไดรับการสงตอกลับมาดูแลตอเนื่องและรับยาที่ รพ.สต.นาฝาย มีปญหามากที่สุด เรื่องการใชยา รอยละ38.33 อันดับแรก
คือ ปญหาจากการใชยาอื่นนอกเหนือจากยาตามแผนการรักษา รอยละ 41.51 อันดับ 2 คือ การไมไดรับยาตามแพทยสั่ง
รอยละ 32.07 อันดับ 3 คือ อาการไมพึงประสงคจากการใชยารอยละ 16.98 อันดับ 4 คือผูปวยไดรับยาที่ถูกตอง แต
ขนาดนอยเกินไป หรือ มากเกินไป รอยละ 16.98 คุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยูใน
ระดับกลาง คุณภาพชีวิตเฉพาะองคประกอบดานรางกายและดานจิตใจ อยูในระดับดี ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดาน
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สิ่งแวดลอม อยูในระดับกลาง ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value
0.05 ) คือ ระยะเวลาที่ปวยดวยโรคเบาหวาน ระดับน้ําตาลในเลือด
โรคแทรกซอน ปญหาการใชยาและความเพียงพอของรายได
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ
ขั้นที่ 1 การพัฒนารูปแบบเบื้องตน จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตและปญหา รวมกับการทบทวนเอกสาร และ และแนวคิด
Chronic Care Model = CCM พัฒนาเปนรูปแบบเบื้องตนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในบริบท
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งประกอบดวย 1.ผลลัพธ ของรูปแบบ คือ คุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ใน มิติ ดานรางกาย
ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม 2.ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งปจจัย
ดานบุคคลและครอบครัว โดยปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตที่สามารถปรับเปลี่ยนไดใหมที ิศทางเปนบวกตามแนวทางการดูแล
แลวจะสงผลตอคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ปจจัยสวนบุคคล คือ จํานวนปที่ปวยดวยโรคเบาหวาน ระดับน้ําตาลในเลือด
ภาวะแทรกซอน และการจัดการยา ซึ่งปจจัยสวนบุคคล ตองการบริบทและสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนจากระบบ
บริการ และระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการตนเอง ดังภาพที่ 1
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2

คุณภาพชีวิตผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ

ปจจัยสวนบุคคลที่ปรับเปลี่ยนได ;

1) จํานวนปที่ปวยดวยเบาหวาน
2) ระดับน้ําตาลในเลือด
3) ภาวะแทรกซอน
4) การจัดการใหไดยาตามแนวทางการรักษา

คุณภาพชีวิตที่ดีตองดํารงไว;
คุณภาพชีวิตดานรางกาย
และคุณภาพชีวิตดานจิตใจ

ปจจัยดานครอบครัว ;

ความเพียงพอของรายได้

บริบทและสภาพแวดลอม
1) ระบบบริการสุขภาพ
2) อาสาสมัครสาธารณสุข
3) กลุม /เครือขาย /การสนับสนุนในสังคม/
กลุมกิจกรรมดานสุขภาพ

คุณภาพชีวิตที่ตองพัฒนาเพิ่ม;
คุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคม
และคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 1 รูปแบบเบื้องตนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบ
ผลการตรวจสอบรูปแบบดานเนื้อหาวิชาการโดยผูเชี่ยวชาญในการดูแลผูปวยเบาหวานที่ตรวจสอบเอกสารราง
รูปแบบเบื้องตนพรอมใหขอเสนอแนะ ผูวิจัยไดจัดทําสรุปเปนรูปแบบที่ผานการตรวจสอบ เรื่องแนวคิด องคประกอบรูแบบ ใน
ดานเนื้อหา แลวจัดประชุมวิพากษผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ และนํา
ผลการตรวจสอบรูปแบบมาสรุป ไดรูปแบบจากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงหลังการตรวจสอบและประชุม
วิพากษความเหมาะสมและความเปนไปได ผูมีสวนไดสวนเสีย(Stake Holder) ซึ่งประกอบดวย
2 องคประกอบหลัก คือ 1.ผลลัพธ ของรูปแบบ คือ คุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 และ 2.แนวทาง/กระบวนการ
ดําเนินการของรูปแบบ เพื่อใหเกิดผลลัพธ ที่คาดหวัง ประกอบดวย 4 องคประกอบรอง คือ 2.1 ) การจัดการระดับน้ําตาลใน
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เลือด 2.2 ) กลุมเครือขาย Self Help Group เปนเวทีแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางสัมพันธภาพ สรางสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการจัดการตนเอง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคมและดานสิ่งแวดลอม 2.3 ) การดูแล และการจัดการ
ยา 2.4 ) ระบบบริการสุขภาพ โดยองคประกอบรอง มี13 องคประกอบยอย ดังนี้ 2.1.1) การจัดการดานอาหารและ
พฤติกรรมการบริโภค 2.1.2) การจัดการการเคลื่อนไหว ออกกําลังกาย
2.1 3 ) การจัดวิถีชีวิตประจําวัน : งาน/พักผอน/นอน 2.2.1) วิธจี ัดการเมนูสุขภาพ สําหรับผูปวยเบาหวาน
2.2.2 )วิธีควบคุมระดับน้ําตาล 2.2.3) วิธีปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง/ต่ํา 2.2.4) วิธีจัดการใหมีการออกกําลังกาย/
เคลื่อนไหว 2.2.5) วิธีคลายเครียด การนอนหลับที่เพียงพอ 2.2.6) วิธีการดูแลเทา 2.3.1 ) การจัดการยา 2.3.2 ) การปฏิบัติ
ตามแผนการดูแล 2.3.3 )การสื่อสาร การใหคําปรึกษา สนับสนุนการดูแลตนเอง : ระดับน้ําตาล ความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย
2.4.1 ) 2.4.2 ) การตรวจตา เทา ระดับน้ําตาล ระดับไขมัน ความดันโลหิต 2.4.2 ) การดูแลที่บาน
2.4.3) ระบบขอมูลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ 2.4.4) ระบบใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดูแลตนเอง ดังภาพที่ 2
ผลการตรวจสอบและวิพากษรูปแบบเบื้องตน
การจัดการระดับน้ําตาลในเลือด
1)อาหารและพฤติกรรมการ
บริโภค
2) การเคลื่อนไหว ออกกําลังกาย
3) วิถีชีวิตประจําวัน : งาน/
พักผอน/นอน

การจัดการตนเองเพื่อ
คุณภาพชีวิตผูปวย
เบาหวาน

การดูแล และการจัดการยา
1) การจัดการยา
2) การปฏิบัติตามแผนการดูแล
3) การสื่อสาร การใหคําปรึกษา
สนับสนุนการดูแลตนเอง : ระดับ
น้ําตาล ความดันโลหิต ดัชนีมวล
กาย

กลุมเครือขาย Self Help Group
1) เมนูสุขภาพ สําหรับผูปวยเบาหวาน.
2 )วิธีควบคุมระดับน้ําตาล
3) วิธีปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง/ต่ํา
4) วิธีจัดการใหมีการออกกําลังกาย/
เคลื่อนไหว
5) วิธีคลายเครียด การนอนหลับที่เพียงพอ
6) การดูแลเทา.

ระบบบริการสุขภาพ
1) การตรวจตา เทา ระดับน้ําตาล ระดับไขมัน
ความดันโลหิต
2) การดูแลที่บาน
3) ระบบขอมูลเพือ่ สนับสนุนการดูแลสุขภาพ
4) ระบบใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดูแล
ตนเอง

ภาพที่ 2 ขอคิดเห็นและขอเสนอรูปแบบจากผูเชี่ยวชาญ (refine model for QOL of T2DM in Chaiyaphum
province, Thailand.)
3) การทดสอบและพัฒนา
นํารูปแบบไปทดสอบ แลวพัฒนา จนไดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
การทดสอบรูปแบบกับผูปวยเบาหวานในพื้นที่บานชอระกา ตําบลนาฝาย กลุมเปาหมายที่เขารวมการทดลอง
รูปแบบ ประกอบดวย ผูปวยเบาหวาน สมาชิกครอบครัวและผูดูแล อาสาสมัครสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาฝาย นักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 3 อาจารยพยาบาล ดําเนินการทดสอบรูปแบบ ดังนี้
1.ประเมิน ผูปวยและครอบครัว โดยทีมวิจัย รวมกับ พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุข และนักศึกษา
พยาบาลผูดูแล วางแผนการการดูแล
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1.1. เยี่ยมบาน : ประเมินปญหา ความตองการ และศักยภาพในการจัดการการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน
และครอบครัว เกี่ยวกับการจัดการอาหาร การจัดการระดับน้ําตาลในเลือด ยา การพักผอน การจัดการภาวะเครียด การ
เคลื่อนไหวและออกกําลังกาย และเยี่ยม สนับสนุน และพัฒนาทักษะการจัดการการดูแลตนเอง
อาหารพื้นถิ่นในวิถีชีวิตผูปวยเบาหวานและครอบครัว

1.2 สังเกตการณระบบบริการในโรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพตําบลนาฝาย ในวันนัดหมายติดตามการดูแลรักษา ใน

คลินิกผูปวยเบาหวาน ดูบริการเจาะเลือด การใหยาและติดตามปญหาเกี่ยวกับยา การใหความรูและคําปรึกษาเกี่ยวกับ
อาการ ความกาวหนาของการดูแลรักษา ภาวะแทรกซอนและการปองกัน การดูแลแผลและเทา การแจงผลการตรวจ
น้ําตาลหรือไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย และอื่นๆตามแตละกรณี
รวมกันวิเคราะห และเสนอความตองการ และปรับปรุงกิจกรรมในคลินิกผูปวยเบาหวาน
เพิ่มบริการใหสนับสนุนการจัดการตนเองของผูปวย และใหขอมูลสําคัญในการมารับบริการเพื่อการปรับปรุงการดูแลตนเอง
เปดชองทางการปรึกษา แนะนํา และจัดกลุมอาสาเยี่ยมใหกําลังใจ ที่บาน
13.จัดกิจกรรมกลุมสนับสนุนการดูแลตนเองผูปวยเบาหวานบานชอระกา(Chae-raka Self Help Group) ประเด็น
หลัก การสรางทักษะและปรับกระบวนคิดในการปรุงประกอบอาหารเพื่อจัดการระดับน้ําตาล ไขมัน และเกลือ ประเด็น
รอง การไดรับยา ปญหาที่พบและประสบการณของแตละบุคคลในการจัดการดานยา นอนไมหลับ
ภาวะแทรกซอน : น้ําตาลสูง-ต่ํา แผลที่เทา ตาเริ่มมองเห็นไมชัด ไขมันเริ่มสูง เริ่มบวมที่เทา
1 3.1จัดกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู ในกลุมผูปวยเบาหวาน Self Help Group “โสกับเบาหวาน ”
รวมกลุม ครั้งแรก พบปะพูดคุยทักทายและแลกเปลี่ยนความเปนอยูและสภาพทั่วไป โดยผูปวยสนทนากันอยาง
กวางขวาง พรอมเครื่องดื่ม สมุนไพร ตอนรับ “ อัญชัน พาฉันพาฉันเรียนรู อยูคูเบาหวาน”
รวมกลุมครั้งที่ 2 เตรียม “อาหาร สรางสุขภาวะ ชาวชอระกา”
เมนูอาหาร “กินปลาเปนหลัก กินผักเปนยา ลดเครื่องปรุงรส”
เมนู 1 ปลานึ่ง ผักริมรั้ว แจวสมุนไพร ไกลเค็ม เมนู 2 ตมยําปลาสมุนไพร ในสวนครัว
เมนู 3 แกงขี้เหล็ก สูตรใหม ใสใจสุขภาพ เมนู 4 ใยรัก ใยอาหาร น้ําตาลนอย จากผลไม พรอมเครื่องดื่ม สมุนไพร
“ อัญชัน พาฉันพาฉันเรียนรู อยูคูเบาหวาน” และของวาง วุน อัญชัน

1.4.เวทีการสรางเครือขายการดูแลในชุมชนและสถานบริการสุขภาพ
ใชเวทีชุมชนแตละเครือขาย เพิ่มประเด็นการพูดคุยเรื่องสุขภาพ ของผูปวยเบาหวาน สรางความเขาใจและ
วิสัยทัศนรวม อาทิ กลุมตัวอยางที่รวมทดสอบรูปแบบ รวมเลาประสบการณ ในเวทีชุมชน เชน ทุกวันรับเบี้ยผูสูงอายุและผู
พิการ คลินิกเบาหวานใน รพ.สต.นาฝาย วันพระ/งานบุญ รวมกันพิจารณาอาหารและแลกเปลี่ยนอาหารสุขภาพ จากเมนู
ของงานวิจัยและเมนูอื่นในชุมชน ในการประชุมอสม. / ประชุมคณะกรรมการหมูบาน อสม./บุคลากรสาธารณสุช/กรรมการ
หมูบาน รวมแบงปนประสบการณ การปรับเปลี่ยน-เพิ่มกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการตนเองของผูปวยเบาหวานที่บาน
1.5 ประเมินผลการทดสอบรูปแบบ
โดยการเปรียบเทียบ พฤติกรรมการจัดการดูแลตนเอง ระดับน้ําตาลในเลือด และคุณภาพชีวิต ในกลุมตัวอยาง
กอนและหลังการทดสอบรูปแบบ พบวา คะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการจัดการดูแลตนเอง ของกลุมตัวอยางหลังการทดสอบ
รูปแบบสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05) สวน ระดับน้ําตาลในเลือด พบวา คะแนนเฉลี่ย
หลังการทดสอบรูปแบบ ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05) และคุณภาพชีวิตกลุมตัวอยาง มีคุณภาพชีวิต
โดยรวมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05) เพิ่มจากระดับกลางๆ สูระดับดี เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตแตละ
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ดาน พบวา ดานสุขภาพกาย ดานจิตใจและดานสัมพันธภาพทางสังคม เพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05)
โดย คุณภาพชีวิต ดานสุขภาพกายและ ดานจิตใจ คงอยูในระดับดี แตมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น สวนคุณภาพชีวิตดาน
สัมพันธภาพทางสังคม เปลี่ยนจากระดับปานกลางเขาสูระดับดี คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม แมจะคงอยูในระดับปานกลาง
เชนเดิมแตมีคาคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเชนกัน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการจัดการดูแลตนเอง ระดับน้ําตาลในเลือด
และคุณภาพชีวิต ของกลุม ตัวอยาง กอนและหลังการทดสอบรูปแบบ
ตัวแปร
กอนการทดสอบ
หลังหลังการทดสอบ
t-test
p-value
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
พฤติกรรมการจัดการดูแล
23.8
18.1
32.3
12.6
- 8.2
<.001
ตนเอง (อาหาร-ยาเคลื่อนไหว-คลายเครียด)
ระดับน้ําตาลในเลือด
186.8
49.7
131.4
19.5
- 6.7
<.001
คุณภาพชีวิต
80.5
29.8
97.0
20.2
- 4.1
.001
ดานสุขภาพกาย
30.5
10.4
32.0
9.8
3.4
.004
ดานจิตใจ
22.9
10.1
24.0
11.0
4.2
.005
ด า นสั ม พั น ธภาพทาง 9.7
4.8
12.0
3.2
-5.0
.002
สังคม
ดานสิ่งแวดลอม
27.6
11.2
29.0
10.9
4.9
.063
นําผลการทดสอบรูปแบบในพื้นที่ มาปรับปรุง ไดรูปแบบที่เปนผลจากการวิจัย ดังนี้
“รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ” ประกอบดวย
1) วัตถุประสงค เพือ่ เพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย 2) องคประกอบของรูปแบบ ประกอบดวย ผลลัพธและการ
จัดการเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน
2.1) ผลลัพธ : เพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย
2.2) กระบวนการจัดการศักยภาพการดูแลตนเองของผูปวย ประกอบดวย
2.2.1) การจัดการการดูแลตนเอง (Self-Care Management) : การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด การ
จัดการการเคลื่อนไหว/ออกกําลังกายไวในกิจวัตรประจําวัน การทํางาน การพักผอน/นอนหลับ ยาและการรักษาตาม
แผนการรักษา
2.2.2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูคูเบาหวาน (Self Help Group) : วิธีปรุงประกอบอาหารที่มีผลดีตอระดับน้ําตาล/
น้ําหนักตัว/สุขภาพ วิธีการเคลื่อนไหว/ออกกําลังกาย วิธีปองกันและแกปญหาจากระดับน้ําตาลมาก-นอย
วิธีคลายเครียด/นอนไมหลับ วิธีการดูแลเทา และอื่นๆตามความสนใจและปญหา
2.2.3) การติดตามสนับสนุนการดูแลตนเอง : เยี่ยมติดตามดูแล : การไดรับยาและการรักษาตามแผนการรักษา /
พัฒนาทักษะการแกปญหาในการดูแลตนเองที่บาน ใหรูขอมูลสําคัญในการจัดการตนเอง : ระดับน้ําตาลในเลือด/ ดัชนีมวล
กาย-น้ําหนักตัวที่เหมาะสม /ระดับความดันโลหิต/ระดับไขมันในเลือด และสรางเครือขายการเคลื่อนไหว/ออกกําลังกายของ
ผูปวยเบาหวานในคุมบาน/ ชุมชน
2.2.4) บริการและขอมูลที่สนับสนุนการดูแลตนเอง : มีบริการการตรวจระดับน้ําตาล การตรวจเทา การตรวจตา
และไขมันในเลือด มีระบบขอมูลเพื่อการใหความรูและสนับสนุนการจัดการตนเอง ประกอบดวย การใหความรูและพัฒนา
ทักษะการจัดการตนเอง การใชยา การสื่อสารขอมูลผลการตรวจตา-เทา-ระดับน้ําตาล-ระดับความดันโลหิต/ระดับไขมันใน
เลือด ดังภาพที่ 3
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“รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ”
The Chronic Care Model for Quality of Life of Diabetes Mellitus Type II
in Chaiyaphum Province Context
การจัดการดูแลตนเอง
Self care management
1) ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
2) เคลื่อนไหว/ออกกําลังกายใน
ชีวิตประจําวัน
3) จัดการสมดุลการทํางาน/พักผอน
4) จัดการเรื่องยาและการรักษาตาม
แผนการรักษา

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
Self Help Group

คุณภาพชีวิตผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2
ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ

1) เมนูสุขภาพ : วิธีปรุง/ประกอบอาหารที่
ควบคุมระดับน้ําตาล
2) วิธีการเคลื่อนไหว/ออกกําลังกายใน
ชีวิตประจําวัน
3) วิธีปองกัน/แกปญ
 หาเมื่อน้ําตาลมาก/นอย
4) วิธีคลายกังวล/นอนหลับ
5)การดูแลเทา

พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสนับสนุนการจัดการ
ตนเอง

พัฒนาระบบบริการสนับสนุนการจัดการตนเองที่บาน
Health Services System for Self-Care management
1) เยี่ยมติดตาม สนับสนุน-เพิ่มศักยภาพการจัดการตนเอง
2) สื่อสารขอมูลสําคัญเพื่อการจัดการตนเอง : ระดับน้ําตาลใน
เลือด/ดัชนีมวลกาย/น้ําหนักที่เหมาะสม/ระดับความดันโลหิต
/ระดับไขมันในเลือด
3) สราง/สนับสนุนใหเกิดการเขารวมกลุม/เครือขาย การจัดการ
ตนเองผูปวยเบาหวาน/ออกกําลังกาย/การจัดการอาหาร ฯลฯ

Health Information for Empowerment Self –
Management
1) มีบริการเพื่อคัดกรอง/ตรวจระดับน้ําตาล/เทา/ตา /ไขมัน
ในเลือด/ความดันโลหิต/ดัชนีมวลกาย
2) มีระบบการสื่อสาร/ใหขอมูลสําคัญ/การใหคําปรึกษาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการจัดการตนเองของผูปวยเบาหวานและ
ครอบครัว

ภาพที่ 3 “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ” (The Chronic Care Model
for Quality of Life of Diabetes Mellitus Type II in Chaiyaphum Province Context
อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ สงผลใหคุณภาพชีวิต ของผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ดีขึ้น โดยองคประกอบของรูปแบบที่ครอบคลุมทั้ง การสนับสนุนใหผูปวยและผูดูแลสามารถจัดการดูแล
ตนเองได จากการสนับสนุนทั้งเชิงสังคม ในรูปแบบเพื่อนชวยเพื่อน แบงปนความรูและความสําเร็จ รวมกับระบบบริการที่เอื้อ
ใหเกิดการเรียนรูและนําขอมูลสําคัญไปใชในการจัดการดูแลตนเอง การสรางสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนในครอบครัว ชุมชน และ
ระบบบริการ สงผลใหรูปแบบสามารถเปลี่ยนแปลงจากปญหา สูแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคลองกับผลการวิจัยของ
สมาพันธโรคเบาหวานสากลแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยเบาหวานโดยใชโปรแกรมการดูแลรักษาโรคบาหวานดวย
ตนเอง (Diabetes Self-Management Program หรือ DSME, 2007)มุงเนนการดูแลรักษาผูปวยโรค เบาหวานใหดียิ่งขึ้น
สอดคลองกับวีถีชีวิตและบริบทของวัฒนธรรมทองถิ่น องคประกอบของรูปแบบ สอดคลองกับการศึกษาของมนูญ ทองยินดี
และคณะ( 2552) คือ DM Class, DM Camp, DM Club, DM HHC ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้นทําให คาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิต
ผูปวยเบาหวานหลังการวิจัย มีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิต(ิ p value < .05) สอดคลองกับการศึกษาของเสกสรร หีบ
แกวและวงศา เลาหศิริวงศ (2554) การศึกษาของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแกน ( 2555) พบวา การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพในการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ดานการบริโภคอาหาร ดานออกกําลังกาย ดานอารมณ
และสังคม และดานการรักษาทําใหผูปวยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดอัตราความพิการและการสูญเสียชีวิต
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ขอเสนอแนะ
1.การนํารูปแบบไปใช ควรพิจารณา บริบทและสภาพปญหาที่ใกลเคียง
2.การนํารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปใชในพื้นที่ โดยเฉพาะกิจกรรม กลุม Self-Help Group กอให เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกวางขวางในบริบทชุมชน เกิดแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหสามารถจัดการการดูแลตนเอง
ได
3.การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเพิ่มดานอาหารในบริบททองถิ่นที่มีผลตอสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ปจจัยดานบริบท
ระบบบริการ คือ ระบบบริการสุขภาพ : แหลงบริการดานสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในชุมชน เพื่อการ
พัฒนาระบบการดูแลตอเนื่องตั้งแตระดับปฐมภูมิ ในชุมชน โรงพยาบาลสรางเสริมสรางสุขภาพ และระดับทุติยภูมิใน
โรงพยาบาลทั่วไป
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ ในครั้งนี้ ไดรับความ
รวมมืออยางดียิ่ง ทั้งการใหเวลาของกลุมผูปวยเบาหวานและครอบครัว ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข บุคลากร
โรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพตําบลนาฝาย กลุมและองคกรชุมชนในพื้นที่ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การ
สนับสนุนในการศึกษา วิจัยครั้งนี้กอใหเกิดโอกาสในการเรียนรูรวมกันของคณาจารย นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 และครอบครัว ชุมชน อาสา สมัครสาธารณสุขและองคกร
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การพัฒนาสื่อการเรียนรูอาหารหลักนารูบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
ปยะนันท พนากานต, อมรา แกวกุล, กมล จิรพันธ พิเชษฐ และกุลธรา มหาดิลกรัตน
ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
email:piyanan.p@ubu.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค2 ขอ คือ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพ และเทคโนโลยีชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง อาหารหลักนารูบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชสื่อการ
เรี ย นรู ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยประเมิ นจากผู ใ ช ง านจริ ง แบ ง เป น กลุ ม อาจารย แ ละนั กเรี ย นสื่ อการเรี ย นรู ใ ช เ ทคนิ ค การสร า ง
ภาพเคลื่อนไหวและเทคนิคการเขียนสคริปตเพื่อทําใหผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนผานอุปกรณมือถือได ดวยโปรแกรม
Adobe Flash Professional CS5 และภาษาสคริปส ActionScript 3.0 นอกจากนี้ยังใชรันไทม Adobe AIR ซึ่งชวยให
แอพพลิเคชั่นนี้สามารถทํางานไดบน OS ที่ตางชนิดกันผูเรียนสามารถเรียนรูแบงเปน 4 สวน คือ 1) สื่อการเรียนรูอาหารหลัก
5 หมู แสดงเปนภาพเคลื่อนไหวผานตัวละครและฉาก พรอมทั้งตัวอยางภาพสารอาหารจํานวน 29 ภาพ เปนภาพวาดขึ้นมา
ใหม 2) สื่อการเรียนรูอาหารพื้นบาน เปนภาพจริง 3) วิดีโอสอนทําอาหาร จัดทําโดยผูวิจัย และ 4) เกมจับคูอาหารและเกม
อาหารพาสนุกสรางขึ้นเองโดยผูวิจัย เนื้อหาถูกนําเสนอในเชิงสารอาหารที่ไดรับจากอาหารชนิดตางๆ และภาพประกอบเปน
วัตถุดิบทองถิ่นที่พบเห็นไดงาย
การตรวจสอบความถูกตองโดยอาจารยผูส อนรายวิชานี้แ ละประเมินความพึงพอใจจากอาจารยจํานวน 5 คน ค า
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 (เต็ม 5) คา S.D. เฉลี่ย 0.43 และประเมินผลความพึงพอจากนักเรียน 10 คน คาความพึงพอใจเฉลี่ย
4.56 (เต็ม 5) คา S.D. เฉลี่ย 0.72 ผลการวิจัยสรุปไดวา สื่อการเรียนรูส ามารถใชชวยสอนในรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง อาหารหลักนารู บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดไดจริง
คําสําคัญ: อาหารหลักนารู, นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6, วิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี, สื่อการเรียนรู,
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
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Abstract
There are two objectives of this research; a) developing E-learning of Career and Technology in
the elementary schooling grade 6 in the subject of“the interested and principal food” on Android
operating system. And 2) to evaluate the satisfaction of the E-learning from two groups of user that are
teachers and students. Animation technique and interaction between user and the screen of mobile were
required in this project to increase the user’s interesting. Two required things created by Adobe Flash
Professional CS5andActionScript 3.0.Moreover, Adobe AIR was used to be runtime on any OS.The Elearning consists offour parts; 1) E-learning of interested food which are animation and 29 examples which
created by researcher’s, 2) E-learning of local food with the real pictures, 3) Cooking video for learning
which taking from the researchers, and 4) matching food game and funny food game which are new
games. Food’s contents were designed from teacher and developer which considered from student and
their environment.
This E-learning verify correct and evaluate the satisfaction from 5 teachers with score 4.25 (from 5)
and S.D. 0.43. And evaluate the satisfaction from 10 students with score 4.56 (from 5) and S.D. 0.72. In
consequence the E-learning is able to helping teacher to teach in Career and Technology in
the elementary schooling grade 6 in the subject of “the interested and principal food” on Android
operating system.
Keywords: interested food, the elementary schooling grade 6, E-learning, Android Operating System
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บทนํา
ปจจุบันการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษามีความนาสนใจนอยเพราะเปนการเรียนจากภาพนิ่ง
ในหนังสือ เพื่อทําใหหนังสือเรียนมีความนาสนใจมากขึ้น งานวิจัย นี้จึงนําเนื้อหาในหนังสือเรีย นรายวิช าการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี[1,2]เรื่องอาหารและโภชนาการมาสรางเปนสื่อการเรียนรู ประกอบดวย สื่อแอนิเมชั้น 2 มิติ มีเสียงบรรยายและ
คําอธิบายประกอบ มีตัวอยางภาพสีประกอบและมีเกมใหเลนเพื่อเพิ่มความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น [3] รวมถึงแบบฝกหัด
ทายบท เพื่อทดสอบความรูความเขาใจของการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยคิดวาเนือ้ หาการบริโภคนั้นมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตที่มี
คุณภาพของนักเรียน จึงควรปลูกฝงและใหความรูที่ถูกตองตั้งแตเด็ก
งานวิจัยนี้เพิ่มความนาสนใจใหกับสื่อการเรียนรู ดวยการนําเทคโนโลยีการสรางภาพแอนิเมชั่น 2 มิติและการสราง
แอพพลิเคชั่นบนมือถือมาชวยในการพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2555) นักเรียน
สามารถปฏิสัมพันธกับเครื่องมือได ซึ่งมีทั้งรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ขอความ ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูเทคโนโลยี
ใหมโดยเฉพาะสื่อการเรียนรูบนอุปกรณพกพาตางๆ เชน มือถือสมารทโฟน (Smartphone) และแท็บเล็ต (Tablet) สวนมาก
จะทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) [4,5]
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูอาหารหลักนารูบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเพื่อเปนสื่อชวยสอนเรื่อง “อาหาร
และโภชนาการ” ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และรายวิชาวิทยาศาสตร สําหรับโรงเรียนบานน้ําคํานอย อ.มวง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชสื่อการเรียนรูอาหารหลักนารูบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดจากกลุม
อาจารยและนักเรียน
1. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.1 ความรูพื้นฐานที่ใช
1.1.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime)
Adobe AIRเปนแพลตฟอรม (platform) ที่ใช เพื่อเปนตัว runtime environment บนระบบปฏิ บัติการตางๆ
เพื่อใหนักพัฒนาโปรแกรมสามารถสรางโปรแกรมซึ่งสามารถนําไปทํางานบน OS ตางๆ ไดทุกแพลตฟอรมโดยไมตองแกไข
โปรแกรมAdobe AIR เพิ่มการรองรับ Multi-touch ของ iPhone และ iPad ทําใหสรางความหลากหลายของการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นมากขึ้น ซึ่งหลักการทํางานคือ ใช Flash development ควบคูกับ Actionscript 3 และนํา Adobe AIR ไป
ผนวกกับ Animation ของ Flash ตัวเดิม ทําใหสรางผลงานไดมากมาย ปจจุบันรองรับจอระบบสัมผัสทั้งของ Windows สวน
Apple สามารถใช Magic Track Pad ควบคูไดเชนกัน
ความสามารถของ Adobe AIRมีมากมาย ยกตัวอยางเชน การเขาถึงระบบปฏิบัติการตางๆการเขียนไฟล
ลงในเครื่องของผูใชงานใชงาน Clipboard เพื่อทําการคัดลอกเก็บไวใน Memoryการ Cut and Pasteหรือ Drag and Drop
การใช Multi-Touch การใช Gestureการทํางานรวมกับ Web Browserการสรางฐานขอมูลดวย SQLite
1.1.2 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ Flash Actionscript 3.0
Actionscriptเปนภาษาดาน Programming ที่ใชในโปรแกรม flash เปนการเขียนสคริปตควบคุมการทํางานดาน
ตางๆ ของชิ้ นงานที่ สร างขึ้ น Actionscriptเป นตัวเชื่ อมระหว างผู ใ ช กับ flash การทํ างานจะขึ้นอยู กับเหตุ การณ (Event
driven)จึงเปน Animation ที่สามารถโตตอบกับ ผูใชไดอยางเต็มรูปแบบซึ่ง Adobe Flash Professional CS5 สามารถ
พัฒนาและสงตอ Animation ใหใชงานใน Adobe Flash Builder 4 ได และAdobe Flash Catalyst โดยสามารถแกไข
ออกแบบสวนติดตอผูใชซึ่งไมกระทบกับ code ที่อยูภายใน
1.2 การประเมินความพึงพอใจ
โดยผลการประเมินแยกเปน 3 ดาน คือ ดานการออกแบบและการนําเสนอ, ดานความเหมาะสมของเนื้อหาและดาน
ความเหมาะสมของเกม โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนและการประเมินความพึงพอใจ [6] ดังตารางที่ 1และ 2
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ตารางที่ 1มาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale)มีเกณฑการใหคะแนนคําตอบดังนี้

ระดับความพึงพอใจดีมาก
ระดับความพึงพอใจดี
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับความพึงพอใจนอย
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด

ให
ให
ให
ให
ให

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตารางที่ 2 เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49

1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

สูตรหาคาเฉลี่ย ( X )
X

เมื่อ

X

i

n

แทน คาเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
X
n
แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด
สูตรหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
X

i

S .D . 

เมื่อ

S.D.
X

X
n

i



 X i X



2

n 1

แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
แทน คาของขอมูลตัวที่ i
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จินตนา มาลี และ เกษทิพย พูนสวัสดิ์ [5] ไดจัดทําสื่อการเรียนรูอาเซียน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เปนการ
พัฒนาสื่อการเรียนรูบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดในรูปแบบขอความ ภาพกราฟก เสียง มาประกอบเปนการตูนแอนิ เมชั่นมี
เนื้อหาใหความรูเกี่ยวกับประเทศตางๆ ในอาเซียนโดยใชภาพเคลื่อนไหวบอกเรื่องราวและเกมเกี่ยวกับอาเซียน มีเกมจับคูธง
ชาติประเทศตางๆกับคนที่แตงกายในชุดประจําชาติของประเทศนั้นๆ มีเกมลากเสนโดยเปาหมายที่ลากไปตองมีความสัมพันธ
กับเปาหมายอีกฝง มีแบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับอาเซียน โดยใชโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ในการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู
ศศิธร มิ่ง ขวัญมา [7] ได จัดทํ าโครงการการพัฒนาการสงเสริม สุขภาพของนักเรียนที่มีภ าวะโภชนาการเกิน เป น
การศึ กษาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของนั กเรี ยนที่ มีภ าวะโภชนาการเกิ นซึ่ งมี ป จจั ยหลายดานที่มี ผลกระทบทํ าให เ กิ ด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ไดแก กระบวนการเรียนรูที่สะสมมาตั้งแตเด็ก ระดับความรูของนักเรี ยน กิจกรรม
ของนักเรียนและสิ่งแวดลอม รายไดของครอบครัวระดับการศึกษาของบิดา มารดา อาชีพของบิดา มารดา ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวน
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคทั้งสิ้นเปนปญหาที่โรงเรียนไมสามารถมองขามได เพราะผลที่ตามมายังสงผล
ตอการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

1818

ศุภลักษณ ทองนุน [8] ไดจัดทําโครงการการศึกษาความรูทางดานโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะ
โภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลกลวยน้ําไท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูทางดานโภชนาการของ
บุคลากรโรงพยาบาลกลวยน้ําไทกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากรโรงพยาบาลกลวยน้ําไท
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของบุคลากรโรงพยาบาลกลวยน้ําไทกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความสัมพัน ธ
ร ะ ห ว า ง ค ว า ม รู ท า ง ด า น โ ภ ช น า ก า ร แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร บ ริ โ ภ ค อ า ห า ร กั บ ภ า ว ะ โ ภ ช น า ก า ร
ของบุ ค ลากรโรงพยาบาลกล ว ยน้ํ าไทกรุ ง เทพมหานคร ใช วิธีการสุ ม ตั วอย างแบบแบ ง ชั้ น เครื่ อ งมื อที่ ใ ช ใ นการวิ จัย คื อ
แบบสอบถาม และขอมูลการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกลวยไท ประจําป 2551
จากการศึกษางานวิจัยขางตน สรุปไดวาความรูเกี่ยวกับโภชนาการมีความสําคัญตอการทํางานและการใชชีวิตในปจจุบัน
เพราะการเลื อกกิ นอาหารส งผลตอสุขภาพของผูค นโดยตรง จึง มีแนวคิ ดการใหความรูทางโภชนาการแกเ ด็กนั กเรียนเพื่ อ
สุขภาพที่ดีของนักเรียน จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาสื่อการเรียนรูอาหารหลักนารูบ นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยนําเสนอ
เนื้อหาใหสอดคลองกับบทเรียนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 และรายวิชาวิทยาศาสตร ป.6 โรงเรียนบานน้ําคํา
นอย จ.อุบลราชธานี โดยสื่อนําเสนอเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู อาหารพื้นบานอีสานที่พบตามทองถิ่นของนักเรียน พรอมทั้ ง
พัฒนาเกมทําอาหาร และวิดีโอสอนทําอาหารภายในสื่อ
2. วิธีดําเนินงาน
การพัฒนาระบบแบงออกเปน 4 สวนคือ
2.1 กลุมเปาหมาย
อาจารยผูสอนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานน้ําคํานอย อ.มวงสามสิบ จ..อุบลราชธานีอาจารยซึ่ง
จัดเปนผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน และนักเรียนซึ่งจัดเปนผูใชงานสื่อการสอนจํานวน 10 คน
2.2 เนื้อหาที่ใช
ผูวิจัยใช เนื้อหาในรายวิช าการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้ นประถมศึกษาปที่ 6 หนวยการเรีย นรูที่ 1 อาหารและ
โภชนาการ กลาวถึง 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1) อาหารหลัก 5 หมู กลาวถึงประโยชนของอาหารทั้ง 5 หมู เรื่องที่ 2) อาหารที่
เหมาะสมในแตละวัย เกี่ยวกับตัวอยางอาหารที่เหมาะสมในแตละวัยและประโยชนของสารอาหาร ในสวนรายวิชาวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีเนื้อหากลาวถึง 3 สวนคือ 1) ประเภทของสารอาหารที่พบในอาหาร และ 2) ประโยชนของสารอาหาร
และ 3) อาหารและพลังงานที่เหมาะสมกับเพศและวัย
ประโยชนของอาหารหลัก 5 หมูดังนี้
หมูที่ 1 โปรตีน ไดแก เนื้อสัตว ไข นม ถั่ว ชวยในการเจริญเติบโต ซอมแซมสวนที่สึกหรอ สรางกระดูกและกลามเนื้อ
สรางใยคลอลาเจนใตชั้นผิวหนังในรางกาย ชวยใหผิวมีความยืดหยุนและชวยเชื่อมประสานแตละเซลลใหยืดติดกันเปนเนื้อ
เดียว ชวยปกปองริ้วรอยกอนวัย และยังชวยเพิ่มความแข็งแรงของเซลลผมและเล็บ ชวยในการทดแทนเซลลที่สูญเสียไปในแต
ละวัน ชวยลดกลไกการแข็งตัวของเลือด รวมทั้งเปนสวนประกอบหลักของภูมิคุมกันในรางกาย และโปรตีนยังชวยใหอาหาร
ตางๆ ถูกยอยและดูดซึมเขาสูรางกายไดอยางมีประสิทธิภาพ
หมูที่ 2 คารโบไฮเดรต ไดแก ขาว แปง น้ําตาล เผือก ชวยใหพลังงานและความรอน (1กรัมใหพลังงาน 4แคลอรี่)ชวย
สงวนโปรตีนใหรางกายนําไปใชประโยชนไดมากที่สุดและคารโบไฮเดรตที่เหลือใชเปลี่ยนเปนไขมันสะสมในรางกายได
หมูที่ 3 แรธาตุและเกลือแร ไดแก ผักใบเขียวตางๆ ชวยในเรื่องความแข็งแรงของกลามเนื้อฟน ชวยทําใหผิวพรรณ
สดใส ชวยใหระบบการยอย และการขับถายเปนปกติ
หมูที่ 4 วิตามิน ไดแก ผลไมตางๆ ชวยบํารุงสุขภาพของผิวหนังใหสดชื่น บํารุงสุขภาพปาก เหงือก และฟน ชวยให
ระบบการยอยและการขับถายเปนปกติ
หมูที่ 5 ไขมัน ไดจาก พืชและสัต ว โดยไขมันใหพลัง งานและใหความอบอุนแกรางกาย ชวยในเรื่องการดูดซึ มของ
วิต ามิ นที่ล ะลายในไขมัน ได แ ก วิ ต ามินเอ วิต ามิ นอี วิ ต ามิ นดี และวิ ต ามิ นเค นอกจากนี้ ไขมั นยั งช วยในการป องกั นการ
กระทบกระเทือนของอวัยวะภายใน
2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใชในการวิ จัยประกอบดวย 1) สื่อการเรียนรู เรื่อง อาหารหลักนารู บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 2)
แบบประเมินความพึงพอใจในการใชสื่อของอาจารย 3) แบบประเมินความพึงพอใจในการใชสื่อของนักเรียน
2.4 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
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ผูวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยกระบวนการดังนี้
2.4.1 วิเคราะหเนื้อหาและความตองการของผูใช
โดยผูวิจัยแบงสื่อการเรียนรูออกเปน 4 สวน คือ เนื้อหาอาหารหลัก 5 หมู ตัวอยางอาหารพื้นบาน วิดีโอ และ เกม
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1โครงสรางโดยรวมของสื่อการเรียนรู

จากหนาหลักจะมีเมนู เขาสู 3 เมนู คือ
1) หนาเขาสูบทเรียนใชแสดงสื่อการเรียนรู 2 สวน คือ สวนที่ 1:อาหารหลัก 5 หมู ประกอบดวย 5 เรื่องหลั ก
โปรตีน คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแรและไขมันแตละหมูจะมีภาพตัวอยางที่ตองวาดขึ้นมาเองดังนี้หมูที่ 1: โปรตีนมี 5 ภาพ
คือ กุง ไข หมู นมและปลา, หมูที่ 2: คารโบไฮเดรต มี 7 ภาพ คือ มันเทศ มันแกว มันสําปะหลัง เผือก น้ําตาล ขาว และ
ขาวโพด, หมูที่ 3: เกลือแรและแรธาตุ มี 8 ภาพ คือ มะระขี้นก ผักบุงไทย ผักบุงจีน บวบ ถั่วฝกยาว ผักกวางตุง ผักคะนา และ
ฟกทอง, หมูที่ 4:วิตามิน มี 6 ภาพ คือ กลวย นอยหนา สม มะขาม มะมวง มะละกอ, หมูที่ 5:ไขมัน มี 3 ภาพ คือ เนย น้ํามัน
หมู และน้ํามันจากพืช
สวนที่ 2: อาหารพื้นบานอีสานเพื่อสุขภาพ โดยแสดงสวนประกอบและประโยชนที่ไดรับ มี 8 รายการ คือ ปลาปลา
ชอนนึ่งสมตําปา แกงหนอไมใสใบยานาง กอยไขมดแดง ปนปลา หมกไกใสหัวปลี แกงขี้เหล็กใสหมูขนมจีนน้ํายาปา
2) หนาหลักวีดีโอสอนทําอาหาร แบงเปน 3 เมนู คือ ผัดผักบุง ตมปลาชอนใสไขมดแดงและไขตุนโดยผูวิจัยจัดทําวิ
โอทําไขตุนเมนูที่เหลืออางอิงจากอินเทอรเน็ต
3) เกม แบงเปน 3 เกม คือ จับคูอาหารและอาหารพาสนุก (เกมตมปลาและเกมผัดผักบุง) โดยระบุเงื่อนไขการเลน
เกม มีเทคนิการลาก การเตะ การจับเวลาและนับคะแนน
2.4.2 ออกแบบสื่อการเรียนรู
เมื่อออกแบบเนื้อหาที่ตองนําเสนอเปนสวนๆ แลว ตอไปคือขั้นตอนการออกแบบเนื้อเรื่อง (Story board) ไมวาจะ
เปนการออกแบบรูปแบบการนําเสนอ การเลาเรื่อง ตัวละคร การออกแบบการเลนเกมส การออกแบบ ActionScript ตางๆ
1) Story board แบงเปน 2 สวน คือ ตัวละครและเนื้อหาอาหารหลัก 5 หมู ยกตัวอยางดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่3ตัวละครสื่อการเรียนรู
ภาพ

รายละเอียด
ชื่อ ครูเอก อายุ 30
ผมสีดํา
สูง 165ซม. หนัก 60กก.
นิสัย เปนมิตร ตลก รูเรื่องอาหารมาก
ชื่อ แมครัวจอม อายุ 24
ผมสีดํา
สูง 170 น้ําหนัก 53
นิสัย ทําอาหารเกง พูดเกง ตลก
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ตารางที่ 4ภาพตัวอยางอาหาร
ภาพ

รายละเอียด
หนาเนื้อหาอาหารจําพวก ขาวโพด ในหมู คารโบไฮเดรต
- รูปรางของขาวโพด
- สารอาหารที่ไดจากขาวโพด
- ตัวอย างอาหารที่ประกอบด วยขาวโพด สลัดผัก สาคูขา ว
ทอดมันขาวโพด

หนาเนื้อหาอาหารจําพวก ปลา ในหมู โปรตีน
- สารอาหารที่ไดจากปลา
- สวนที่บริโภคได เนื้อปลา กางปลาขนาดเล็ก
- ตัวอยางอาหารที่ประกอบดวยปลา ตมปลา ทอดปลา ผัดเผ็ด
ปลา
หนาเนื้อหาอาหารจําพวก ผักกาดเขียวกวางตุง ในหมู เกลือแร
ภาษาพื้นบานเรียกผักกะจอน
- รูปรางของผักกาดเขียวกวางตุง
- อาหารที่ประกอบดวยผักกาดเขียวกวางตุง

2) การออกแบบ ActionScript ในการเลนเกม ยกตัวอยางเชน เกมจับคูอาหาร ดังภาพที่ 4 จะใชคําสั่งการลาก
สิ่งของดังภาพที่ 5

ภาพที่ 2เกมจับคูอาหาร

1. varscnext: Number = 0; // เก็บคะแนนใน scnext เพือนํามาใช้กําหนดสําหรับข้านไปฉากต่อไป
2. b_pro.x = 908; // กําหนดแกน x ของ b_pro
3. b_pro.y= 150; // กําหนดแกน y ของ b_pro
4. varProx= b_pro.x;
5. varProy= b_pro.y;
6. b_pro.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,p_move);
7. b_pro.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,p_break);
9. function p_move(Event:MouseEvent):void{
10.
b_pro.startDrag();
11. }
. function p_break(event:MouseEvent):void{
13.
if(b_pro.hitTestObject(bt_pro)){ // ทํางานถ้ า วัตถุ b_proชนกับ วัตถุ bt_pro
14.
scnext++; // scnext เพิมขึ น1
15.
b_pro.stopDrag();
16.
d11.visible = false;
17.
b_pro.visible= false;
19.
if(bt_pro.x == 78){ // วัตถุ sm_proโชว์ทีจุด X Y ทีกําหนด
20.
sm_pro.x = 99;
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21.
22.
23.
24.
26.
27.
28.
30.
31.
32.
33.
34.
36. }

sm_pro.y= 533;
}
b_pro.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,p_move);
b_pro.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,p_break);
if(scnext== 5){ // ถ้ า scnext เท่ากับ 5 ให้ ไปฉากอืน
gotoAndStop(2);
}
}else{
b_pro.stopDrag(); // หากลากอาหารไปวางไม่ตรงกับหมู่ของอาหาร อาหารทีลากมา
b_pro.x = Prox; // จะโชว์ทีตําแหน่งเดิมก่อนลาก
b_pro.y= Proy;
}

ภาพที่ 3โคดคําสั่งควบคุมการทํางานเกมจับคูอาหาร
เกมตมปลา ฉากการถอดเกล็ดปลา ดังภาพที่ 4กําหนดใหลากมีดไปตามทิศทางที่ลูกศรชี้เพื่อหั่นปลา ใช script ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 4เกมตมปลา ฉากถอดเกร็ดปลา
1. b_mf2.x = 935;
2. b_mf2.y = 333;
4. var mf2x = b_mf2.x;
5. var mf2y = b_mf2.y;
7. b_mf2.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,mf2_move);
8. b_mf2.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,mf2_break);
10. function mf2_move(Event:MouseEvent):void{
11. b_mf2.startDrag();
12. }
13. function mf2_break(event:MouseEvent):void{
14.
if(b_mf2.hitTestObject(b_ls22)){ // ถ้ ามีดชนกับปลายลูกศรข้ ามไปฉากต่อไป
15.
b_mf2.stopDrag();
16.
b_mf2.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,mf2_move);
17.
b_mf2.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,mf2_break);
19.
gotoAndStop(4);
20.
}else{
21.
b_mf2.stopDrag(); // ถ้ ามีดไม่ชนกับปลายลูกศรให้ มีดกลับไปจุดเดิม
22.
b_mf2.x = mf2x;
23.
b_mf2.y = mf2y;
24. }}

2.4.3

ภาพที่ 5โคดคําสั่งควบคุมการทํางานหนาเกมตมปลา ฉาก 2
พัฒนาสื่อาการเรียนรู
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ผูวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรู ดวยโปรแกรม Adobe Flash CS6 มีการแทรกสคริปต ActionScript 3.0 แล Adobe
AIR โดยที่ผูวิจัยทําการวาดตัวละครและพื้นหลัง รวมถึงตัวอยางวัตถุดิบตางๆ ตัวอยางวัตถุดิบของสารอาหารจํา นวน 29
ตัวอยาง และตัวอยางวัตถุดิบอีก 12 ตัวอยาง รวมถึงภาพอุปกรณตางๆ ในเกมเชนกัน เพื่อใหสื่อการเรียนรูสมจริง ผูวิจัยไดทํา
การสรางเนื้อหาใหสามารถเคลื่อนไหวใหสมจริงและมีเสียงบรรยายประกอบ
2.4.4 ทดสอบและนําสื่อการเรียนรูไปใชงาน
ขั้นตอนนี้เปนการทดสอบสื่อการเรียนรูโดยใชวิธีการทดสอบฟงกชันที่ใชงานและปุมการแสดงผลตางๆ ใหสามารถ
ทํางานไดถูกตอง และนําสื่อไปทดสอบการใชงานกับกลุมเปาหมาย
2.4.5 ประเมินสื่อการเรียนรู
หลั งจากที่ทํ าการทดสอบการใช งานของสื่อได ถู กต องสมบูร ณแ ล ว ตอไปเป นการประเมิ นผลการใชง านจริ งจาก
กลุมเปาหมายที่ระบุไวขางตน
3. ผลการวิจัย
3.1 ผลที่ไดรับจากการพัฒนาสื่อการเรียนรู
ผูวิจัยไดพัฒนาสื่อการเรียนรูอาหารนารู ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา 5 เรื่อง แสดงดังภาพที่ 6

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

ภาพที่ 6 ภาพหนาหลักและหนาเนื้อหาของสื่อการเรียนรูสารอาหารหลัก 5 หมู ก) หมูที่ 1 โปรตีน ข) หมูที่ 2 คารโบไฮเดรต
ค) หมูที่ 3 เกลือแรและแรธาตุ ง) หมูที่ 4 วิตามิน และ จ) หมูที่ 5น้ํามันจากพืชและสัตว
ในสวนของอาหารพื้นบานอีสาน8 รายการ ยกตัวอยางภาพกอยไขมดแดง แสดงภาพจริงและแสดงคุณคาทาง
โภชนาการ ดังภาพที่ 7 (ซาย)และวิดีโอสอนทําไขตุน ยกตัวอยางผัดผักบุง ดังภาพที่ 7 (ขวา)

ภาพที่ 7กอยไขมดแดง ในหมวดของอาหารพื้นบาน (ซาย) และภาพตัวอยางวิดีโอสอนทําไขตุน (ขวา)
เกมมี 3เกม ในสวนของเกมอาหารพาสนุก คือ เกมตมปลา มีการเลือกอุปกรณ การถอดเกล็ดปลาเปนการแตะที่มีดและทําการ
สไลดตามลูกศรเพื่อถอดเกล็ดปลา การสไลดแตละครั้งจะมีเกล็ดปลาหลุดออกมา และการใสวัตถุดิบ ดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 8เกมอาหารพาสนุก เกมตมปลาภาพการเลือกอุปกรณ การถอดเกล็ดปลา และการเลือกวัตถุดิบ
เกมที่ 2 เกมผัดผักบุง จะใหเลือกวัตถุดิบ หั่นผักและเลือกเครื่องปรุง ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9เกมผัดผักบุง จะใหเลือกวัตถุดิบ หั่นผักและเลือกเครื่องปรุง
เกมที่ 3 เกมจับคูอาหาร ตองจับคูอาหารและหมูสารอาหารใหตรงกัน ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10เกมจับคูอาหารในดานตางๆ
เกมแตละเกมจะมีการจับเวลาเพื่อใหคะแนนดวนการใหดาว
4. การประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู
การประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู คือ ศึกษาความพึงพอใจจากอาจารยจํานวน 5 คนและนักเรียน 10 คนโดย
ผลการประเมินแยกเป น 3 ด าน คือ ดานการออกแบบและการนําเสนอ, ดานความเหมาะสมของเนื้อหาและด านความ
เหมาะสมของเกมผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารผูสอนและนักเรียนแสดงดังตาราง 5และ 6
ตารางที่ 5ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอน
รายการประเมิน
1. ดานการออกแบบและการนําเสนอ
2. ดานความเหมาะสมของเนื้อหา
3. ดานความเหมาะสมของเกม

คาเฉลี่ย
4.32
4.27
4.16

S.D.
0.51
0.37
0.29

การแปลผล
มาก
มาก
มาก

รายการประเมิน
1. ดานการออกแบบและการนําเสนอ
2. ดานความเหมาะสมของเนื้อหา
3. ดานความเหมาะสมของเกม

คาเฉลี่ย
4.52
4.73
4.54

S.D.
0.71
0.56
0.65

การแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5พบวามีคาเฉลี่ย 4.25 (เต็ม 5) คา S.D. 0.43 สรุปไดวา ความพึงพอใจของอาจารยอยูในระดับ “มาก”
สามารถสรุปไดวาสื่อการเรียนรูสามารถชวยอาจารยในการเรียนการสอนไดจริง
ตารางที่ 6ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

จากตารางที่ 6พบวาความพึงพอใจของนักเรียนมีคาเฉลี่ย 4.56 (เต็ม 5) คา S.D. เฉลี่ย 0.72 สรุปไดวา ความพึง
พอใจของอาจารยอยูในระดับ “มากที่สุด” สามารถสรุปไดวาสื่อการเรียนรูส ามารถใชเรียนรูไดจริง สามารถกระตุนใหนักเรียน
เกิดความอยากรูอยากเรียนและเปนเครื่องมือชวยสอนในรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยีไดจริง
สรุปและอภิปรายผล

1824

ผลการวิจัยพบวาสื่อการเรียนรูอาหารหลักนารูบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดที่พัฒนาขึ้นสามารถเปนสื่อชวยสอน
เรื่อง “อาหารและโภชนาการ” ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และรายวิชาวิทยาศาสตร สําหรับโรงเรียนบานน้ําคํา
นอย อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ไดจริง เมื่อนําสื่อไปทดลองใชกับอาจารย 5 คน และนักเรียน 10คนพบวาผูใชสื่อสวนใหญ
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด การวิจัยครั้งนี้ สรุปไดวาสื่อการเรียนรูอาหารหลักนารูบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ให
ความรูและความสนุกสนาน ซึ่งสามารถนําไปใชเปนสื่อประกอบการเรียนในชั้นเรียนไดจริง
เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
การวิจัย เรื่อง กลยุทธการสรางความภักดีของอาจารยใ นโรงเรี ยนดนตรี เอกชนกรณีศึกษาโรงเรี ยนดนตรี ยามาฮ า
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการบริหารบุคลากรอาจารยในโรงเรียนดนตรี
เอกชน2) ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความจงรักภักดีของอาจารยสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน 3)พัฒนากลยุทธการ
สร างความภักดีข องอาจารยใ นโรงเรีย นดนตรีเ อกชนในเขตพื้นที่กรุง เทพมหานคร โดยการวิจัยในครั้ง เปนการศึ กษาวิ จัย
แบบผสมผสาน (Mixed Method Research)ระหวางการวิ จัยเชิงปริมาณ(Quantitative Method)และวิจัยเชิ งคุณภาพ
(Qualitative Method)ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจากอาจารยผูสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรียามาฮา ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครจํานวน 285 รายและขอมูลเชิงคุณภาพไดจากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ ซึ่งเปนผูบริหารโรงเรียน
ดนตรี เอกชน จํ านวน 3 รายสํ าหรั บการวิเ คราะห ขอมูล และสถิ ติที่ ใช ในการวิเ คราะห ประกอบด วย การแจกแจงความถี่
คาร อยละ ค าเฉลี่ ย ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานและทํ าการค นหาป จจัย สํ าคัญ เพื่ อใช ใ นการกํ าหนดกลยุท ธ ด วยวิ ธีวิเคราะห
องคประกอบ(Factor Analysis)
จากการสรุ ปผลการวิจัย ทั้ ง ในส วนข อมู ล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุณภาพ สามารถกําหนดประเด็นสํ าคั ญ เพื่ อสร าง
กระบวนทั ศน กลยุ ทธการสรางความภั กดี ของอาจารยในโรงเรี ยนดนตรีเอกชนกรณีศึ กษาโรงเรี ยนดนตรียามาฮ าในเขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานครไดในชื่อPOP Model ซึง่ ประกอบไปดวย Proudly คือ กลยุทธที่เกี่ยวของกับองคการที่ตองมีความภาคภูมิใจ
ความมั่นใจ เชื่อใจในองคการ Job Environmental Operation คือ กลยุทธที่เกี่ยวของกับกระบวนการทํางานที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และJob Position Gap คือ กลยุทธทางดานกระบวนการพัฒนาบุคลากร ใหกาวหนาในสายอาชีพ
รวมถึงการทํางานเปนทีม
คําสําคัญ: กลยุทธสรางความภักดี, ผูบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชน และบุคลากรอาจารย
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Abstract
The study of strategies for loyalty of teachers to private music school aimed to 1) analyze problems and
obstacles regarding the teacher management in private music school; 2) study the factor effecting loyalty
of teachers to private music school; and 3) develop strategies for loyalty of teachers to private music school
in Bangkok.
This research is a mixed method research between quantitative method and qualitative method.
The participants of quantitative information were 285 teachers of Yamaha Music Schools in Bangkok, Thailand and
the participants of qualitative information were 3 key informants. The information using for analysis consisted
of frequencies distribution, percentage, mean, and standard deviation.Then,finding the key factor to determine
strategy byfactor analysis.
The conclusion of quantitative information and qualitative information lead to be able to determine
main issue for the strategy to retain teachers to work with private music school called “POP Model” which
comprises of 1) Proudly; the strategy to make personnel in organization be proud faithful and confident in their
organization, 2) Job Environmental Operation; the strategy regard to work effectively, and 3) Job Position Gap;
the strategy to improve skills of teacher to reach their goal in career path, as well as support working as a team.
Keywords: Strategies for Loyalty, Administrator of Private Music School, and Music Teacher
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บทนํา
“ดนตรีคือมิตรของแรงงาน ดนตรีชวยผอนงานหนักใหเปนเบา โดยกระตุนใหประสาทและจิตใจสดชื่นขึ้น (วิรุณ ตั้งเจริญ,
2546) กลาวคือในการดํารงชีวิตของมนุษยนั้นตองใชแรงงาน และสมองในการปฏิบัติงาน เพื่อดํารงชีวิตใหอยูไดในสภาวะสังคมตางๆ
ที่ แตกต างกั นออกไปของแต ละบุ คคล ซึ่ งอาจเกิ ด ภาวะกดดั น ความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ งานขึ้ นได มนุ ษย สามารถใช ดนตรี
เปนเครื่องมือในการสรางความผอนคลาย สื่อสารอารมณ ความรูสึกนึกคิด ระบายความในใจถายทอดผานบทเพลง หรือใชเพื่อสราง
ความสนุกสนาน รื่นเริงบันเทิงใจในงานสังสรรค พิธีการและพิธีกรรมตางๆ ไดดนตรียังถือไดวาเปนศิลปะแขนงหนึ่ง ที่เกิดมาพรอม
กับมนุษยมีความงดงามและความไพเราะในตัวเอง แตความงามก็มิใชแตเพียงสิ่งเดียวที่มนุษยแสวงหา มนุษยยังพยายามแสวงหา
คุณคาทางจิตวิญญาณ ที่เปนความดีทางศีลธรรม ความจริงทางปญญา ความสมบูรณทางวิญญาณ และทางศาสนา “ในดานดนตรี
จัดวาเปนศิลปะที่แอบอิงแนบแนนกับชีวิต มีสวนใหอิทธิพลแกจิตใจมนุษยมากที่สุด จนกลาวไดวาเปน “ศิลปะทิพย” (The Divine
Art) เพราะเปนทั้งศิลปะสรางสรรคและศิลปะการแสดง (The Creative And The Performing Arts) ดนตรีไมเพียงแตไดยินเสียง
เทานั้น แตยังมองเห็นและใหความรูสึกอยางลึกซึง้ ดวย”(สงวน รอดบุญ,2518)
“ประเทศไทยไดบรรจุวิชาดนตรีเขาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ แตไมไดรับการสงเสริมอยางจริงจัง
เพราะวัตถุประสงคใหญเปนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหครบตามหลักสูตร”(สุกรีเจริญสุข,2555)จากคํากลาวของอาจารยสุกรีทํา
ให ท ราบว าหลั กสู ตรการเรี ย นการสอนทางด านดนตรี ที่ บ รรจุ อยู ในระบบการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานยั งไม สามารถพั ฒนาทั กษะ
การเรียนรูทางดานดนตรีไดอยางเต็มศักยภาพสงผลใหผูที่มีความสนใจในศาสตรทางดานดนตรี ตองหาทางเลือกในการพัฒนาทักษะ
ดานดนตรี เพิ่ มเติ มจากระบบการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานที่ มีอยู ด วยเหตุ นี้ โรงเรี ยนดนตรีเอกชนจึ งเข ามามี บทบาทต อวงการศึ กษา
มากยิ่งขึ้น ในฐานะแหลงเรียนรูและพัฒนาทักษะทางดานดนตรีแกผูที่มีความสนใจทั้งนี้ โรงเรียนดนตรีเอกชนถือเปนระบบการศึกษา
ที่มี ความยืดหยุ นมากกวาการเรี ยนรูในระบบขั้ นพื้นฐาน ทั้ งในดานของการกํ าหนดจุ ดมุ งหมาย รู ปแบบ วิ ธีการจั ดการศึกษา
ระยะเวลาของการศึกษาและการวัดและประเมินผล (พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550,2550) นอกจากบทบาทของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนทีเ่ ขามามีสวนชวยเติมเต็มการพัฒนาทักษะรวมถึงศักยภาพของผูสนใจศาสตรทางดานดนตรีแลวนั้น โรงเรียนดนตรี
เอกชนยั ง เป นแหล งการเรี ย นรู ที่ ช วยส งเสริ มให ผู เรี ยนมี สมาธิ ที่ ดี ยิ่ งขึ้ น รวมถึ งพั ฒนาทั กษะการเล นเครื่ องดนตรี ที่ ถู กต อง
มี ความกล าแสดงออกผ านการเรี ยนรู ด านทฤษฎี ด นตรี ที่ มี การสอบวั ดผลประเมิ นผล จากทั้ งภายในและภายนอกโรงเรี ย น
รวมถึงเปนแหลงเตรียมความพรอมดานความสามารถพิเศษสําหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการใชทักษะการเลนเครื่องดนตรีอีกดวย
นอกจากนี้ การเรียนดนตรียั งทํ าใหไดผลลั พธทางออมคื อช วยกล อมเกลาจิตใจให บริ สุทธิ์ แจ มใส สร างความเพลิดเพลินภายใน
ครอบครัว ดังคํากลาวที่วา“เราตองไมสอนเพียงสอนวานิ้วควรจะเคลื่อนไหวอยางไรเมื่อเลนดนตรี แตเรายังตองชี้นําใหนักเรียน
เขาถึงจิต (Mind) และหัวใจ (Heart) ของความเปนมนุษย เพราะดนตรีก็คือวิถีแหงความเปนมนุษยนั่นเอง” (ดุสิต จรูญพงษศักดิ์,
2547)
ปจจุบันไดมีโรงเรียนดนตรีเอกชนเปดขึ้นอยางแพรหลายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนดนตรีเอกชนที่เปดขึ้น
โรงเรี ยนแรกในประเทศไทยใชชื่อว าโรงเรียนดนตรียามาฮา กอตั้ งในป พ.ศ. 2509 และยังดําเนินกิจการมาจนถึงปจจุบั นและมี
การขยายสาขาไปทั่วประเทศ (Yamaha Music School,2556) ภายใตวิสัยทัศนที่วา :โรงเรียนดนตรียามาฮา คือ“ผูนําทางดนตรี
ศึกษามาตรฐานสากลโลก อันดับ 1 ของประเทศไทย” จึงทําใหประชาชนทั่วไปไดรูจักหลักสูตรการเรียนดนตรีอยางแพรหลายและ
ไดรับผลตอบรับที่ดจี ากผูป กครองที่สงบุตรหลานเขาเรียน สงผลใหผูประกอบการรายอื่นที่มีความสนใจทางดานดนตรีเพื่อการศึกษา
หันมาดําเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีมากยิ่งขึ้น และมีการแขงขันทางการตลาดที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยในแตละโรงเรียนมีการแขงขันเพื่อ
ชวงเชิงความไดเปรียบ ทั้งในดานการนําหลักสูตรจากตางประเทศมาใชในการเรียนการสอนการพัฒนาบรรยากาศสถานที่เรียนรวมถึง
พัฒนาบุคลากรอาจารยผูสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในสวนของอาจารยผูสอนนั้นถือไดวาเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่สงผล
ต อ การเลื อกเข าศึ ก ษาต อ ของผู ส นใจศาสตร ท างด านดนตรี ซึ่ ง ต อ งให ค วามสํ าคั ญ กั บ บุ ค ลากรส วนนี้ เ ป น อย างมาก
ตั้งแตกระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนาบุคลากร ตลอดจนรั กษาบุคลากรกลุมนี้ใหเกิดความภักดีตอองคการ โดยมีผูกลาวถึ ง
ความสําคัญของการบริหารบุคลากร ดังนี้
(สํานั กงานรางวัลคุ ณภาพแหงชาติ,2551) ในมุมมองของบริ ษัทที่มี ตอกระบวนการสรรหา คัดเลื อกบุ คลากรจนไปถึ ง
กระบวนการรั กษาบุ คลากรหรื อพนั กงานภายในองค การอย างบริ ษัท ซี พี ออลล จํ ากั ด (มหาชน) หรื อที่ รู จักกั นดี ในชื่ อเดิ ม
บริษัทซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) นั้น ซีพี ออลล ใชกลยุทธในการสรรหาบุคลากรเชิงรุก ซึ่งกําหนดจากแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการระดับบริษัท ถายทอดเปนแผนอัตรากําลังคนระบุใน HR Plan โดยมีเปาหมายในการสรรหาพนักงานใหเพียงพอ
ทันเวลาในทุกพืน้ ที่ โดยใชกลยุทธที่เรียกวา“มุงเนนใหองคการมีพนักงานเพียงพอและมีศักยภาพ ดวยการสรางวัฒนธรรมองคการ”
ซีพี ออลลถือวาเปนพลังชีวิตขององคการที่จะทําใหองคการเติบโตอยางมั่นคง ในการรักษาบุคลากรนอกจากการสรางวัฒนธรรม
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องคการแลว ยังมีการสรางขวัญและกําลังใจดวยวิธีที่หลากหลาย ซึ่งทําใหผลดัชนีความพึงพอใจและจงรักภักดีของพนักงานสูงขึ้น
จากมุมมองดังกลาวเห็นไดวาบริษัทที่มีขนาดใหญยังใหความสําคัญตอบุคลากรภายในองคการและมีการรักษา สรางขวัญกําลังใจ
เพื่อใหเกิดความจงรักภักดีที่ถือวาเปนสวนสําคัญในการดําเนินกิจการ
(ประทีป ตั้งมติธรรม,2553) ทานประธานแหงเครือธุรกิจศุภาลัย ดานอสังหาริมทรัพย อันดับตนของเมืองไทย ไดกลาว
ไววา “งานใด ๆ ของคนหมูมาก จะดําเนินไปสูความสําเร็จไดนั้น จําเปนตองอาศัยการบริหารงานและบริหารคนอยางถูกตอง ตองใช
ความเปนธรรมในการปกครอง” กลาวคือ การปฏิบัติงานและบริหารคนจํานวนมากนั้นเพื่อใหบริษัทประสบความสําเร็จไดตองมี
การวางแผนการบริหารบุคลากรที่ดี และใชความยุติธรรมเปนเครื่องชวยในการบริหารงานจึงจะทําใหบริษัทประสบความสําเร็จได
ดังนั้น ปจจัยสําคัญที่สงผลใหโรงเรียนดนตรีเอกชนประสบความสําเร็จมีจํานวนผูสนใจเขาศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงการมี
ผลประกอบการที่ดีมีผลกําไร บุคลากรอาจารยจึงถือไดวาเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนดนตรีเอกชนใหประสบผลสําเร็จ
ซึ่งบุคลากรอาจารยถือวาเปนทรัพยากรบุคคลที่มีสวนชวยพัฒนาโรงเรียนดนตรีเอกชนใหบรรลุเปาหมาย ตรงตามวัตถุประสงค และ
ไดมาซึ่งผลกําไรในการดําเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนโดยโรงเรียนสวนมากมีความตองการอาจารยสอนดนตรีท่มี ีความสามารถ
ทางดานดนตรีโดยไมจํากัดเพศ และประสบการณ แตตองมีผลการศึกษาอยูในเกณฑดี อาจารยผูสอนควรเปนบุคคลที่มีการพัฒนา
ตนเองดานการสอนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสามารถถายทอดใหผูเรียนเขาใจไดงาย เปนกันเองกับผูเรียนควรวางตัวใหเหมาะสมกั บ
สถานภาพความเปนอาจารย และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ (ศรายุทธจันทรางกูร,2548)
การบริหารบุคลากรอาจารยใหเกิดความภักดีตอโรงเรียนดนตรีเอกชนจึงถือไดวามีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจาก
สงผลตอการรักษาและเพิ่มจํานวนผูเรียนใหมีจํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ณ ปจจุบันปญหาที่พบเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร
อาจารย ในโรงเรี ยนดนตรี เอกชนมี หลายประการ (ประสิ ทธิ์ ศุ ภการ พี่ งบุ ญ ณ อยุ ธยา,2557)อาทิ ในกรณี ที่ อาจารย ผู สอน
ขอลาออกแลว อาจมีการชักชวนนักเรียนของตนที่อยูในระบบโรงเรียนดนตรีออกไปเรียนกับตนเองภายนอก สงผลใหจํานวนนักเรียน
ลดลงและกระทบตอรายไดและผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจภายในโรงเรียนดนตรีเอกชน นอกจากนี้บุคลากรอาจารยภายในโรงเรียน
ไมใหความรวมมือตอนโยบายการบริหารและแผนงานในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่(จิรโรจน ธรรมสโรช,2557)จากปญหาที่กลาวมา
ขางตนนั้น เปนปญหาที่เกิดขึ้นจากบุคลากรอาจารยและการจัดการบริหารบุคลากรอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชน ทําใหโรงเรียน
ดนตรี เอกชนไม สามารถรักษาฐานลู กค าเก าที่ มี อยูและเพิ่ มฐานลู กค าใหม ให มี การเข ารั บการศึ กษาในโรงเรี ยนดนตรี เอกชน
ในระยะยาวได
จากป ญหาดั งที่ ได กลาวไว ข างต น ผู วิจัยจึ งเล็ งเห็ นป ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการบริ หารจั ดการบุ คลากรอาจารย
ในโรงเรียนดนตรีเอกชนที่ควรไดรับการแกไขอยางเปนระบบและตรงประเด็น จึงเปนที่มาของการวิจัยฉบับนี้ เพื่อศึกษาแนวทาง
การบริหารจัดการบุคลากรอาจารยของโรงเรียนดนตรีในปจจุบัน รวมถึงรับทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชน เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางการบริหารบุคลากรอาจารยที่มีประสิทธิภาพอันกอใหเกิดความ
ภักดีของบุคลากรอาจารยที่มีตอองคการ ภายใตการสรางกลยุทธดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อใหผูประกอบการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนําไปปรับใชใหเขากับโรงเรียนดนตรีของตน เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางผูบริหารและบุคลากรอาจารย
กอใหเกิดความภักดีในองคการและสายอาชีพทั้งนี้เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพ มีความภักดีตอองคการ ผลลัพธที่ไดคือโรงเรียนดนตรี
ก็จะสามารถรั กษาบุ คลากรที่ มีประสิ ทธิ ภาพไวได เมื่ อมี บุ คลากรที่ มี ประสิ ทธิ ภาพก็ หมายถึ งการมี ยอดผู สมัครเรี ยนที่ สู งขึ้ น
อันกอเกิดใหเกิดการเติบโตขององคการอยางยั่งยืนตอไป
ภาพที่1กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานวิจัย

1829

ตัวแปรตน
ผูบริหารองคการ
-การวิเคราะหสภาพ
แวดลอมองคการ
(SWOT Analysis)
-วิธีการบริหารบุคลากร
ในองคการ
บุคลากรอาจารย
-ปจจัยคุณลักษณะของ
บุคลากรอาจารยในโรงเรียน
ดนตรีเอกชน ที่สงผลตอ
คุณภาพในการปฏิบัติงาน
ภายใน
-ปญหาและอุปสรรคที่พบ
กับการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนดนตรีเอกชน

ตัวแปรรวม

ตัวแปรตาม

วิเคราะหปญหาการบริหารบุคลากร
ในองคการที่เปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงาน
-ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Management)
-แนวคิดและทฤษฎีเพิ่มศักยภาพ
ในโรงเรียนดนตรี
McKinsey’s 7s Framework
-กลยุทธ (Strategy)
-โครงสรางองคการ(Structure)
-ระบบ(System)
-รูปแบบ(Style)
-บุคลากร(Staff)
-ทักษะ(Skill)
-คานิยมรวมกัน (Shared Value)

กลยุทธการสราง
ความภักดีของอาจารย
ในโรงเรียนดนตรีเอกชน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการบริหารบุคลากรอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชน
2)เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความจงรักภักดีของอาจารยสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน
3)เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการพัฒนากลยุทธการสรางความภักดีของอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษา
โรงเรียนดนตรียามาฮาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
ผู วิจัยได แบ งการวิ จัย ออกเป น 2 ส วน ประกอบด วย 1)การวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ(Qualitative Research Method)
จากการเก็ บ ข อมู ลโดยการสั ม ภาษณ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview)คั ด เลื อกแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling)
จากผู บริ หารโรงเรี ยนดนตรี เอกชนในเขตพื้ นที่ กรุ งเทพมหานครจํ านวน 3 สถาบั น 3 ราย เพื่ อศึ กษาสภาพและรู ปแบบของ
การบริ หารบุ คลากรในองค การในป จจุ บั นและ 2) เป นการวิ จัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research Method)โดยใช วิ ธี
การวิ จั ย เชิ ง สํ ารวจ (Survey Research Method)โดยเป นการเก็ บ ข อมู ล จากเครื่ องมื อแบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยการเลือกสุมซึ่งใชความนาจะเปน (Probability Sampling) จากกลุมอาจารยผูสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรียามาฮา จํานวน 285
รายได จากสูตรยามาเน (Taro Yamane,1970) โดยผู วิจัยจะไดใช กลุ มตั วอย างในการศึ กษาจากบุ คลากรอาจารย สอนดนตรี
ในโรงเรียนดนตรียามาฮาทั้งหมด 49 สาขาจํานวน 980 คน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครสถิติที่ใชในการรวบรวมขอมูล ประกอบไป
ด วยความถี่ (Frequency)ร อยละ (Percentage)และค าเฉลี่ ย(Mean) และส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
และทําการคนหาปจจัยสําคัญเพื่อใชในการกําหนดกลยุทธดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) แลวนํามาวิเคราะห
สรุปผล
เครื่องมื อที่ ใช ในการวิ จัยในครั้งนี้ประกอบด วย 1) ชุดคําถามสั มภาษณ เชิ งลึ ก (In-depth Interview)เป นเครื่ องมื อ
วิเคราะหปญหา อุปสรรค และรูปแบบในการบริหารบุคลากรในองคการที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน2) ชุดคําถามเชิงสํารวจ
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(Survey Research Method)เปนแบบสอบถามเพื่อใชสํารวจขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล ขอมูลวัฒนธรรมองคการ ขอมูลแรงจูงใจ
และขอมูลความภักดีในการปฏิบัติงานบุคลากรอาจารยสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในการสรางชุดแบบสอบถามสัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview)ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research
Method)นั้น ผูวิจัยไดจากการทบทวนวรรณกรรมภายใตกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรทางดานการวิเคราะห
สภาพแวดลอม(SWOTAnalysis)คานิยม จุดแข็งจุดออน โอกาสและอุปสรรคความคิดเห็นตอนโยบายและวิธีการการบริหารบุคลากร
ภายในองค การ(7S Framework McKinsey)จากนั้ นจึ งนํ าชุ ดแบบสอบถามเสนอต อผู เชี่ยวชาญทางด านการบริ หารจั ดการ
3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงของชุดแบบสอบถาม จากนั้นจึงนําขอเสนอแนะมาทําการปรับปรุงชุดแบบสอบถามและนําไปใช
ในการสัมภาษณเชิ งลึ กโดยใชวิธีการเลือกกลุ มตัวอย างแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling)กับผู ให ขอมู ลสํ าคัญจํานวน
3 ทาน ซึ่งเปนผูบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนตางสถาบัน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สําหรับการสรางชุดเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire)เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method)
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method)ซึ่งเปนชุดแบบสอบถามเพื่อใชสํารวจขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล เปน
การตรวจสอบรายการ (Check list)ดวยความถี่(Frequency) รอยละ(Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)และขอมูลวัฒนธรรม
องคการ ขอมูลแรงจูงใจและขอมูลความภั กดีในการปฏิบัติงานบุคลากรอาจารยสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นที่
กรุ งเทพมหานครภายใต กรอบแนวคิดทฤษฎี การบริ หารบุ คลากรภายในองค การ(McKinsey’s 7s Framework)มี ลั กษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)ดวยความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสวนสุดทายเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open Ended)ซึ่งเปนสวน
ของขอเสนอแนะจากนั้นนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญทางดานการบริหารจัดการ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ
เที่ยงตรงของเนื้อหา(Content Validity) ดานความครอบคลุมของเนื้อหาและการใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมของแบบสอบถาม
ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงแกไข แลวทดลองใช (Try Out) กับกลุมบุคลากรอาจารยที่ไดกําหนดในกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามหลังจากที่ไดทดลองเก็บจากกลุมตัวอยางกอนนําไปใชเก็บขอมูล
จริง ในขั้นตอนสุดทายนําแบบสอบถามที่ไดทําการปรับปรุงแกไขแลวไปใชเก็บขอมูลจริง
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผล
กระทบต อกลยุ ท ธ การสร างความภั กดี ของอาจารย ในโรงเรี ย นดนตรี เอกชน กรณี ศึ กษาโรงเรี ยนดนตรี ยามาฮ าในเขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานครและนําขอมูลที่ไดมาใชในการพัฒนากลยุทธการบริ หารงานบุคลากรอาจารย ในโรงเรีย นดนตรีเอกชน ผู วิจัย
จึงเลือกใชเทคนิค “การวิเคราะหองคประกอบ” (Factor Analysis) มาใชในการวิเคราะหขอมูล เปนการชวยในเรื่องความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรทําให ลดจํานวนตัวแปร ไดองคประกอบรวม โดยผูวิจัยจะใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis : EFA) เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจโดยจะทําการวิเคราะหปจจัยดวยวิธี Principle Component
Analysis : PCA และใชวิธีการหมุนแกนปจจัย (Factor Rotation) แบบมุมฉากดวยวิธี Orthogonal Rotation แบบ Varimax
โดยการใชเกณฑในการตัดสินใจเลือกตัวแปรที่เกิดจากการหมุนแกนที่มีความสําคัญจะตองมีคาสัมประสิทธิ์ของคะแนนองคประกอบ
(Factor Coefficients) คาตั้งแต 0.30 ขึ้นไปเทานั้น และมีการตรวจสอบคาความเหมาะสมของขอมูลจากการใชทดสอบสมมติฐาน
ผานการแสดงคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) and Bartlett’s Test
สุดทายหลั งจากเก็บรวบรวมข อมูล ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิ งปริมาณเรียบร อยแลวนําขอมู ลทั้งสองส วนมาวิเคราะห
เพื่อกําหนดประเด็นสําคัญ เพื่อสรางกลยุทธการสรางความภักดีของอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชนกรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี
ยามาฮาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในขั้นตอนสุดทายนําผลที่ไดมาสรุปและนําเสนอเปนกลยุทธการสรางความภักดีของอาจารย
ในโรงเรียนดนตรีเอกชนกรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
ขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จํานวน 3 สถาบัน 3 ราย เพื่อศึกษาสภาพและรูปแบบของการบริหารบุคลากรในองคการในปจจุบัน โดยนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลภายใตแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis) และแนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย
ของแมคคินเซย(7s McKinsey’s Framework) ซึ่งมีผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
ประเด็ น ที่ 1ค านิ ยม จุ ด แข็ง จุ ด อ อน โอกาส และอุ ป สรรคที่ ส ง ผลตอ การบริ ห ารบุ คลากรภายในองคการให มี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
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ดานคานิยมพบวา สวนใหญมีลักษณะของการบริหารงานในลักษณะครอบครัว มีการสรางบรรยากาศที่อบอุนมี
การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และรับฟงปญหาสามารถเขาถึงผูบริหารไดโดยตรง มีสวนชวยลดขั้นตอนและชวยแกไข
ปญหาไดเปนอยางดี สงผลใหองคการมีความเขมแข็งเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีภาพลักษณขององคการที่นาเชื่อถือ
ดานจุดแข็งพบวา ในภาพรวมจุดแข็งขององคการ คือ การบริหารงานโรงเรียนดนตรีใหเปรียบเสมือนบาน
เป น ครอบครั ว อบอุ น พร อ มรั บ ฟ ง ป ญ หา และช วยกั น แก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ให ก ารสนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จาก
เงินคาตอบแทนการสอนอาทิเชนการบริการอาหารกลางวัน คาเดินทาง และมีอุปกรณการเรียนการสอนที่สมบูรณ ซึ่งเปนการ
พัฒนาบุคลากรอาจารยใหมีคุณภาพ และดึงดูดใหบุคลากรที่มีคุณภาพเขามาปฏิบัติงานในองคการอยางยัง่ ยืน
ดานจุ ดอ อนประกอบด วย การมี สถานที่ ตั้งโรงเรี ยนอยูภายนอกศูนยการค า ทําให การเดิ นทางไมสะดวก
สงผลใหมีบุคลากรอาจารยมีการเขาออกงานอยูตลอดเวลาในดานการสื่อสารระหวางผูบริหารกับบุคลากร สงผลใหบุคลากรอาจารย
ติดตามการรับรูขาวสารที่โรงเรียนดนตรีไดสื่อสารและแจงไมทั่วถึง เกิดการเขาใจผิดระหวางผูบริหารกับบุคลากรอาจารย บุคลากร
ปฏิบัติไมเปนไปตามแนวทางที่โรงเรียนไดวางเอาไว ถึงแมจะมีการสนับสนุนในทุกๆ ดานใหแกอาจารย แตถาดานการจัดการบริหาร
บุคลากรภายในและการตลาดของโรงเรียนดนตรีไมมีประสิทธิภาพอาจสงผลใหไมมีบุ คลากรอาจารยอยากเขารวมเปนสวนหนึ่ ง
ในองคการ
ดานโอกาสพบวา จํานวนบุคลากรที่อยากเขามาเปนสวนหนึ่งในองคการมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น ทําใหองคการมี
โอกาสเติ บ โตขึ้ นในอนาคตภายใต การบริ ห ารองค การอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส ง ผลให จํานวนนั กเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น ในป จจุ บั น
ผูปกครองที่สนใจทางดานพัฒนาสมองเด็กโดยใชดนตรีในการพัฒนาสมองเพิ่มขึ้น
ดานอุปสรรค พบวาบุคลากรอาจารยไมให ความรวมมือกับทางโรงเรี ยน มีการลาสอนบอยและลาสอน
ตอเนื่องหลายวัน และมีการสื่อสารที่ผิดพลาดไมเปนไปตามขั้นตอนที่ทางองคการวางไว ทําใหเกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร
ระหวางบุคลากรและทางโรงเรียน โดยอุปสรรคที่กล าวมานี้ มีความสํ าคัญในการบริห ารบุคลากรอาจารยในโรงเรี ยนดนตรี
เอกชนเปนอยางมากทําใหระบบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนมีการติดขัด สงผลใหความนาเชื่อถือภายในองคการลดลงจาก
ผูที่มาใชบริการโรงเรียนดนตรีเอกชน และสถานที่ตั้งก็เปนอุปสรรคทั้งเรื่องที่จอดรถและการเดินทาง
ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นตอนโยบายและวิธีการบริหารบุคลากรภายในองคการ ในประเด็นดังตอไปนี้
ดานกลยุทธ (Strategy) พบวาองคการควรใหการสนับสนุนการอบรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก
อุปกรณเครื่องมือการเรียนการสอนครบครันและมีการตรวจสอบปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อใหบุคลากรอาจารยอยูในบรรยากาศที่มี
ความสุขและสนุกในการปฏิบัติงาน มีพื้นที่หองพักที่เพียงพอ อุปกรณอํานวยความสะดวกในการรับประทานอาหารรวมถึงอาหาร
กลางวั นที่ทางโรงเรี ยนสนั บสนุ นให ทุ กวั น มี การจั ดตั้งกองทุ นเงิ นออมเลี้ ยงชี พใหแก บุคลากรเพื่อสรางความมั่นคงในอนาคต
มีการสนับสนุนคาเดินทางมาปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่บุคลากรรับคาสอนในแตละวัน ทําใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสรางบุคลากรใหมีความภักดีในองคการ ทั้งหมดนี้เปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบในการบริหารบุคลากรอาจารย
ในโรงเรียนดนตรีเอกชน
ดานโครงสรางองคการ (Structure) พบวา มีโครงสรางที่ชัดเจน โดยมีผูบริหารลงมาบริหารจัดการและ
ดูแลภายในองคการ โดยแบงเปนแผนกอยางชัดเจน และมีความแตกตางของโครงสรางที่ใหญและเล็กตามขนาดของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนซึ่งสามารถแบงเปนภาพไดดังนี้
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ภาพที่ 2ภาพรวมการจัดโครงสรางองคการของโรงเรียนดนตรีเอกชนจากขอมูลของกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)
โรงเรียนดนตรีเอกชน
MUSICSCHOOL
ผูบริหาร
Manager
ผูจัดการสาขาและการตลาด
Branch managerand marketing

วิชาการ
Academic

ลูกคาสัมพันธ
Customer service

ฝายการเงิน
Finance Manager

ดานกิจกรรมของนักเรียน
Activity

ด านระบบ (Systems) พบว า มี การบริ ห ารจั ด การในลั กษณะการสื่ อสารแบบสองทาง (Two-way
Communication) ซึ่งเปนการติดตอสื่อสารที่ผูรับขาวสารสงไปและมีการตอบกลับ มีความลื่นไหลในระบบจากโครงสรางที่วางไว
แตถาหากระบบเกิดมีปญหาทางผูบริ หารจะลงมาแกไขปญหาดวยตนเองอย างทันทวงทีเพื่ อปองกันการเกิ ดความเสี ยหายและ
ผลกระทบตอการบริหารบุคลากรในองคการและผูที่เขารับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชน
ดานรูปแบบ (Style) พบวา เปนการบริหารที่มรี ูปแบบยืดหยุน (Flexibility) เปนการบริหารองคการที่ทําให
องคการแตละแหงสามารถมี การปรั บตัวเขากับสิ่ งแวดล อมใหไดมากที่ สุดบุคลากรสามารถติดตอสื่ อสารกั บผูบริหารไดโดยตรง
ทั้งตามโครงสรางที่ กําหนดไวและลั ดขั้นตอนไดในกรณีที่ เปนปญหาสําคัญเรงดวน บุคลากรภายในองคการมี สิทธิ เทาเทียมกั น
โดยการปรับรูปแบบการจัดการภายในองคการแตละแหงใหเหมาะสมจนนําไปสู การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ
ที่เปนอยูในปจจุบัน
ดานบุคลากร (Staff) พบวา ในการบริหารบุคลากรอาจารย ในโรงเรียนดนตรีเอกชนมีการคัดสรรบุคลากร
ใหตรงกับตําแหนงที่มีอยูในโครงสรางและระบบ โดยใหตรงความถนัดความเหมาะสมและประสบการณอาทิบุคลากรที่ถนัดการเลน
เปยโน ทางโรงเรียนก็จะจัดใหสอนเปยโน แตถาหากบุคลากรทานนั้นสามารถสอนทฤษฎีดนตรีไดดี ทางโรงเรียนจะจัดใหมีการเปด
หองเรียนสําหรับเรียนทฤษฎีดนตรีขึ้น เพื่อสามารถเพิ่มรายไดใหทั้งองคการและบุคลากรอาจารยอันเปนผลใหบุคลากรมีความรัก
ในองคการ
ดานทั กษะ (Skills) พบว ามีการสนับสนุนในการจัดอบรมให แกบุคลากรทุกฝายในองคการ ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อนําความรูใหมมาพั ฒนางาน ทําให องคการสามารถกาวทันโลกปจจุ บันและบุคลากรสามารถพั ฒนาทั กษะความรู
ความสามารถของตนเองควบคู ไปด วย แต มีข อจํากัด ที่แตกต างกันออกไปในเรื่องคาใชจายในการให การสนั บสนุ นไดไม เท ากั น
ในแตละคน
ดานคานิยมรวมกัน (Shared Values) พบวา คานิยมในองคการเปนแบบครอบครัว สามารถพูดคุยชวยเหลือ
ซึ่งกั นและกั น โดยมี ความเกรงใจและสั มมาคารวะภายในองคการ เพื่ อให องค การมี ความราบรื่ นในการปฏิ บั ติ งานทั้ งระบบ
ลดความขัดแยงภายในองคการ
ประเด็นที่ 3ความคิดเห็นของผูบริหารที่มตี อแนวโนมในการบริหารบุคลากรภายในองคการเพื่อใหสอดคลองกับคานิยม
องคการในอนาคต
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พบวาผูใหขอมูลใหความสําคัญกับกลยุทธทมี่ ุงเนนการพัฒนาบุคลากรภายในองคการใหมีความรูความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนคอยสนับสนุนในทุกดานเพื่อใหบุ คลากรในองคการมีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยมีการปฏิบัติ ควบคูกับการสราง
ความสุขภายในองคการ (Happy work place) ทําใหองคการเปนองคการที่นาอยู มีสภาพแวดลอมภายในและบรรยากาศที่ดี
และกาวทันเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา
ขอมูลเชิงปริมาณ
คุณลั กษณะส วนบุ คคลของอาจารย ในโรงเรียนดนตรีเอกชนผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ นั้น เปนเพศหญิง มี อายุ
อยูระหวาง 30 - 34 ป จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีทางดานดนตรี รายวิชาที่สอนสวนใหญคือรายวิชาเปยโน มีประสบการณ
ในการทํางานตั้งแต 10 ปขึ้นไป รายไดประจําตอเดือนระหวาง 15,000 – 25,000 บาท
ป จจั ยที่ มี ผลต อแรงจู ง ใจและความจงรั กภั กดี ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ คลากรอาจารย ในโรงเรี ยนดนตรี เอกชน
ในระดับมากที่สุด 4 อันดับแรกคือ 1) โรงเรียนดนตรีที่ทานปฏิบัติงานเปนโรงเรียนดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะทางดานดนตรีสําหรับเด็ก
คาเฉลี่ย 4.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.796 2) เปนโรงเรี ยนดนตรี ที่มีหลักสูตร การเรียนการสอนอยางชัดเจนคาเฉลี่ ย 4.21
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.918 3) เปนโรงเรียนดนตรีมีการยอมรับ ทางดานการสงเสริมการเรียนการสอนดนตรีสําหรับเด็กคาเฉลี่ย
4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.852 4) ทานมีความเขาใจในขอบเขตงานและหนาที่ของทานอยางชัดเจนคาเฉลี่ย 4.16 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.769
ป จจั ยที่ มี ผลต อแรงจู ง ใจและความจงรั กภั กดี ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ คลากรอาจารย ในโรงเรี ยนดนตรี เอกชน
ในระดับมาก 4 อันดับแรกคื อ 1) ทานมีความเชื่อมั่นในบุคลากรที่ รวมในสายงานคาเฉลี่ย 3.89 สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน .694
2) ผูบริหารมีความเข มงวดในการปฏิบัติหน าที่คาเฉลี่ ย3.88สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.783 3) โรงเรียนดนตรีที่ทานปฏิบัติงาน
มี ก ารวางหน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได ต รงตามความสามารถและกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะความสามารถในการคั ด เลื อ ก
ได อยางเหมาะสมค าเฉลี่ ย 3.87 ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.765 4) องคการของทานเปนองคการที่มี รู ปแบบการปฏิ บัติ งาน
ที่ไมซับซอนในการปฏิบัติงานคาเฉลี่ย 3.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.765
ในสวนผลจากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบสอบถามปลายเปด แสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น 7 ประเด็น โดยสามารถเรียง
จากการแสดงความคิ ด เห็ นในแต ล ะประเด็ นจากความคิ ด เห็ นมากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ 1) ด านกลยุ ท ธ บุ ค ลากรมี
ความตองการทางดานบริการอินเทอรเน็ตใหใชเพื่อสามารถหาโนตเพลงที่ตองการใชสอนไดสะดวกมากขึ้น มีบริการพื้นที่จอดรถ
และหองพักอาจารยสําหรับรับประทานอาหารไมเพียงพอ ควรประสานงานแตละฝายเพื่อสามารถจัดหานักเรียนใหมๆ ใหเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหเหมาะสมกั บบุคลากรอาจารย ที่มีอยูคิดเปนรอยละ 25.5 2) ดานบุคลากร บุคคลากรมีความสามารถ ความคิ ด ลักษณะ
การปฏิบัติงานตางกัน ซึ่งบางครั้งมีการยึดอาวุโสมาเปนตัวตัดสินคิดเปนรอยละ 23.5 3) ดานโครงสรางองคการ ควรมีการแบง
โครงสรางองคการที่คอนขางชัดเจน โดยที่ใหแตละฝายสามารถทดแทนงานกันได ทางดานระบบ เรื่องระบบการสื่อสารและการให
ขอมูลควรใหเขาถึงทุกระดับฝายอยางแมนยําและทั่วถึง บุคลากรบางฝายมีจํานวนไมเพียงพอกับการเขารับบริการของผูใชบริการ
และดานคานิยมรวมกัน ควรมีกิจกรรมที่ใหบุคลากรทํารวมกันมากขึ้น และผูบริหารควรรับฟงขอเสนอแนะของบุคลากรใหมากขึ้น
ควรมีเวลาใกลชิดเปนกันเองมากขึ้นเพื่อสรางความเชื่อมั่น สูเปาหมายของโรงเรียนคิดเปนรอยละ 9.8 ซึ่งเทากันทั้ง 3 ดาน
จากการวิ เ คราะห ข อมู ล ทุ กส วนพบว า ข อมู ลทุ กส วนมี ความสอดคล องกั นจึ ง สามารถสรุ ป เป นกลยุ ท ธ การสร าง
ความภักดีของอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชนกรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในชื่อ POP Model
ซึ่งประกอบไปดวยP(Proudly) คือ ภูมิใจ มั่นใจ เชื่อใจในองคการ, O (Job Environmental Operation) คือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เอื้อตอการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการยืดหยุนการปฏิบัติงานรวมถึงบรรยากาศในการปฏิบัติงานตางๆ และ
P (Job Position Gap) คือ กระบวนการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการบุคลากรใหมีความชัดเจนในความกาวหนาในสาย
อาชีพ การลดชองวางระหวางบุคลากร และการปฏิบัติงานเปนทีม
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่ อง “กลยุ ทธ การสร างความภั กดี ของอาจารยในโรงเรี ยนดนตรีเอกชนกรณี ศึกษาโรงเรี ยนดนตรี ยามาฮ า
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ทําใหทราบถึงขอมูลสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหและประมวลผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเปน
ประโยชนตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนดนตรีเอกชนดังสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
1) เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการบริหารบุคลากรอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชน
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การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชน จําเปนที่จะตองทราบถึงปญหาและอุปสรรค
ในการบริหารบุคลากรอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชน เพื่อใหธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนประสบผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจ
จากผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรค คือการสื่อสารระหวางผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรอาจารยที่มีการรับรูขาวสารไมทั่วถึง
รับสงสารไมครบถวนกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัตงิ านไมเปนไปตามแผนงานที่วางไว บุคลากรไมใหความรวมมือกับองคการ และ
ไดมาซึ่งบุคลากรอาจารยทไี่ มมีความรูความสามารถเขารวมในองคการเนื่องจากธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนมีการแขงขันสูงในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้นแตละโรงเรียนจึงตองมีกลยุทธที่ดีเพื่อดึงดูดใหบุคลากรอาจารยเขามาเปนสวนหนึ่งในองคการ
2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความจงรักภักดีของอาจารยสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน
ในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลกระทบตอความจงรักภักดีของอาจารยสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน
ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง มีอายุอยูระหวาง 30 - 34 ป จบการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรีทางดานดนตรี รายวิชาที่สอนสวนใหญคือรายวิชาเปยโน มีประสบการณในการทํางานตั้งแต 10 ปขึ้นไป รายไดประจํา
ตอเดือน15,000 – 25,000 บาท และมีปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของอาจารยสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ดังนี้
ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของอาจารยสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนมากที่สุด คือ โรงเรียนดนตรีที่บุคลากรอาจารย
ปฏิบัติงานเปนโรงเรียนดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะทางดานดนตรีสําหรับเด็กตองเปนโรงเรียนดนตรีที่มีหลักสูตร การเรียนการสอน
อยางชัดเจน และเปนโรงเรียนดนตรีที่มีการยอมรับ ทางดานการสงเสริมการเรียนการสอนดนตรีสําหรับเด็ก และบุคลากรอาจารย
มีความเขาใจในขอบเขตงานและหนาที่ของทานอยางชัดเจน
ทางดานผูใหขอมูลสําคัญ ซึ่งเปนผูบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนไดมีกลยุทธในการบริหารบุคลากรอาจารยในการสราง
ความได เปรี ยบทางดานกลยุ ทธ คือ ทางองคการใหการสนับสนุนการอบรมการเรี ยนการสอนทั้งภายในและภายนอก อุปกรณ
เครื่องมือการเรียนการสอนครบครันและมีการตรวจสอบปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อใหบุคลากรอาจารยมีบรรยากาศที่มีความสุขและ
สนุกในการปฏิบัติงาน มีพื้นที่หองพักที่เพียงพอ อุปกรณอํานวยความสะดวกในการรับประทานอาหารรวมถึงอาหารกลางวันที่ทาง
โรงเรียนสนับสนุนใหทุกวัน มีการจัดตั้งกองทุนเงินออมเลีย้ งชีพใหแกบุคลากรเพื่อความมั่นคงในอนาคต มีการสนับสนุนคาเดินทาง
มาทํางานนอกเหนือจากที่บุคลากรรับคาสอนในแตละวัน ทําใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อสรางใหบุคลากร
มีความภักดีในองคการ ทั้งหมดนี้เปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบในการบริหารบุคลากรอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชน
3)เพื่ อ นํ าข อ มู ล ที่ ไ ด ม าใช ใ นการพั ฒ นากลยุ ท ธ ก ารสร างความภั ก ดี ข องอาจารย ใ นโรงเรี ยนดนตรี เ อกชน
กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในการสรางกลยุทธการสรางความภักดีของอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชนกรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮาในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เป นการนําข อมูลที่ไดจากข อมูลเชิงคุ ณภาพ มาวิเคราะห ประเด็นที่ เกิดขึ้ นในการบริหารบุคลากรอาจารยใน
โรงเรี ยนดนตรีเอกชน และขอมู ลเชิงปริ มาณที่ทํ าการศึกษาปจจั ยที่ สงผลตอการบริ หารบุ คลากรอาจารย และประเด็ นป ญหา
ที่บุคลากรอาจารยไดเสนอแนะในการบริหารบุคลากรในโรงเรียนดนตรีเอกชน และนําทั้ง 2 สวนมาวิเคราะห และกําหนดกลยุทธ
การสรางความภักดีของอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชนกรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในชื่อ POP
Model ซึง่ ประกอบไปดวยP“Proudly”คือ กลยุทธที่เกี่ยวของกับองคการที่ตองมีความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ เชื่อใจในองคการ ซึ่ง
องคการจะประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพได บุคลากรภายในตองมีความนาภาคภูมิใจ ความมั่นใจ เชื่อใจในองคการที่ไดทํางาน
ร ว มกั น ซึ่ ง ตรงกั บ (พิ ม ลพรรณ เชื้ อบางแก ว ,2551) ได ก ล า วไว ว า การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย หมายถึ ง กระบวน
การดําเนินงานที่เกี่ยวกับบุคลากรขององคการ ประกอบดวย 4ดานหลัก คือ การจัดหา การพัฒนา การใชประโยชน และการเก็บ
รักษาบุคลากร เพื่อใหองคการไดรับประโยชนสูงสุดจากคุณคาของบุคลากร ซึ่งจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการ ขณะเดียวกัน
บุคลากรก็มีความภาคภูมิใจพึงพอใจในการปฏิบัติงานและมีความเชื่อมั่นในองคการO “Job Environmental Operation”คือ
กลยุทธที่เกี่ยวข องกับกระบวนการทํางานใหเอื้ อตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการยืดหยุนในการทํางานรวมถึงบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานตางๆ ภายในองคการ ไดสอดคลองกับ (จิรโรจน ธรรมสโรช,2557) ไดกลาวไววา โรงเรียนดนตรี
ก็เป นอี กหนึ่ งธุ รกิจที่ เกี่ ยวข องกั บบรรยากาศและอารมณ เพราะบรรยากาศที่ ดี จะสงผลต อการเข ารับบริ การเช นกั นจึ งทํ าให
บรรยากาศทั้ ง ภายในและภายนอกห องเรี ยนมี ความสํ าคั ญ เท ากั น ดั งนั้ นกระบวนการปฏิ บั ติ ง านให เอื้ อต อการปฏิ บั ติ งาน
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการยืดหยุนในการปฏิบัติงานรวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในองคการ เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถสรางความพอใจใหแกผูเขารับบริการในโรงเรียน
ดนตรีเอกชน นํามาซึ่งรายไดและผลประกอบการที่ดีใหแกองคการP “Job Position Gap” คือ กลยุทธทางดานกระบวนการพัฒนา
บุคลากร และการบริหารจัดการบุคลากรใหมีความชัดเจนและความกาวหนาในสายอาชีพ การลดชองวางระหวางบุคลากร และ
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การทํ างานเป นที ม ซึ่ ง เป นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั นกั บ(ประสิ ท ธิ์ ศุ ภการ พี่ ง บุ ญ ณ อยุ ธยา,2557)กล าวไว ว า “หลั กสู ต รที่ ใ ช
ภายในโรงเรี ยนควรจะเป นหลั กสูตรที่มี ความหลากหลาย เพื่ อสามารถปรั บให ใช ได กับผู เรียนที่ มี คุ ณลักษณะส วนบุ คคลหรื อ
วัตถุประสงคในการเขารับบริการที่แตกตางกันไป เชน หลักสูตรที่ใชสําหรับเด็กเล็ก หลักสูตรที่สอนบทเพลงที่ผูเรียนตองการจะ
บรรเลง หลักสูตรเพื่อใชในการสอบเขาอีกทั้งในแงมุมหนึ่งเพื่อใหอาจารยผูสอนไดใชหลักการสอนที่ตนเองมีความถนัดเชี่ยวชาญ
ในการสอน เพื่อใหผลของการเรียนนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด” กลาวคือ กลุมผูที่เขามาใชบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนมีความ
หลากหลาย ผูบริหารตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความต องการของตลาด ดังนั้นเพื่อให บุคลากรมีความนาเชื่อถือ สราง
ความมั่นใจใหแกผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนดนตรีเอกชน ทางผูบริหารตองมีการสนับสนุนจัดอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ สงผลใหบุคลากรมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลากรของ
องคการ และลดการเขาออกภายในองคการทําใหองคการยั่งยืนเปนที่กลาวถึงในสังคมในการบริหารงานในโรงเรียนดนตรีเอกชน
มีการสรางความดึงดูดใจในการปฏิบัติงานของอาจารยดนตรีตางกัน ตัวอยางเชน มีเครื่องดื่มอาหารวางหรืออาหารกลางวันใหแก
อาจารย มี การจัดความพรอมทางดานสถานที่สํ าหรั บอาจารย ใช ในการจั ดกิจกรรม มี การจัดกิจกรรมสั นทนาการนอกสถานที่
โครงการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับอาจารยภายในโรงเรียน มีการจัดโครงการดูงานนอกสถานที่ ซึ่งสิ่งเหลานี้
จะเปนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชน ซึ่งสอดคลองกับ (Donald F. Harway,1996) ที่กลาว
วา การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย คื อ การบริหารจัดการกิ จกรรมในการดึงดูด พั ฒนา จูงใจ และเก็บรั กษาบุ คลากรที่มีศั กยภาพ
ในการปฏิบัติงานสูงไวกับองคการ เพื่อใหองคการกาวหนาไปสูความเปนเลิศ โดยการบูรณาการหรือประสานความตองการของแตละ
บุคคลในดานความเจริญกาวหนาและพัฒนาไปสูเปาหมายขององคการ
ขอเสนอแนะ
1) ควรมีการนําเอาผลการวิจัยที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไปประกอบการบริหารบุคลากรอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชน
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใหเกิดความภักดีในโรงเรียนดนตรีเอกชน
2) ในการวิจัยครั้งตอไป ควรวิจัยศึกษาในพื้นที่จังหวัดใกลเคียง เพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบในดานตางๆ ในการบริหาร
บุคลากรอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชน เพื่อเปนประโยชนแกผูสนใจในธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน
3) ในการศึ กษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาจากกลุมบุ คลากรทุกฝ ายในองคการ เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพในการปฏิบัติ งาน
ภายในโรงเรียนดนตรีเอกชนใหเปนองคการที่เขมแข็ง เติบโต มีคุณภาพ มีผลประกอบการที่ดี และยั่งยืน
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การพัฒนาระบบควบคุมคาความเปนกรด-ดางแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุง
วรุตม บุญเลี่ยม, พรประสิทธิ์ บุญทอง และอาทิตย อยูเย็น
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีความตองการศึกษาและควบคุมคาความเปนกรด-ดางของน้ําในการทําบอเลี้ยงกุง ซึง่ เปนปจจัยหนึ่งที่
สงผลเพื่อชวยลดการเกิดโรคหรือการตายของกุงได จึงพัฒนาระบบควบคุมคาความเปนกรด-ดางของน้ําในบอเลี้ยงกุง มีสวย
ประกอบ 8 สวนคือ 1) เซ็นเซอรวัดคาความเปนกรด-ดาง (ph) ของน้ํา 2) เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิน้ํา 3) เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
อากาศ 4) อุปกรณวัดความชื้นสัมพัส 5) ไมโครคอลโทรลเลอร (Arduino) 6) ชุดเปด-ปดถังสารปรับความเปนกรด-ดาง 7)
เมมโมรี่การด 8) ชุดจอภาพ โดยทดลองควบคุมคาความเปนกรด-ดางของน้ําแบบจําลองตูปลาขนาด 12 นิ้ว ผลการทดลอง
พบวา รอยละ 100 ระบบฯ สามารถอานคาถูกตอง และรอยละ 100 ทํางานผิดปรกติสามารถควบคุมคาความเปนกรด-ดาง
ของน้ําใหอยูใ นชวง 7.0 – 8.0 ในเวลา 30 วินาที
คําสําคัญ: คาความเปนกรด-ดาง, ควบคุม
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บทนํา
(อุปสรรคกุงไทยในสหรัฐอเมริกา. 5 มกราคม 2558) การเพาะเลี้ยงกุงในประเทศไทยมีมาเปนเวลานาน สงผลให
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปกุงทะเลเลี้ยงของไทยมีพัฒนาการอยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2528 โดยมีการ
เลี้ยงกุงกุลาดําในระยะแรก ตอมามีการเพาะเลี้ยงกุงสายพันธุตางประเทศ คือ กุงขาวแวนนาไม จากป พ.ศ. 2546 ถึงปจจุบัน
ประเทศไทยผลิตกุงทะเลเลี้ยงได 5.0-5.5 แสนตันตอป แปรรูปและสงออกจนเปนที่ยอมรับของตลาดทั่วโลก ทํารายไดมากกวา
ปละแสนลานบาท

ภาพที่ 1 ปริมาณการนําเขากุงและผลิตภัณฑสดแชแข็งของสหรัฐฯ
ที่มา : NMFS of USA // ธนาคารแหงประเทศไทย
(คมน ศิลปาจารย, 2538) จังหวัดประจวบคีรีขันธมีความเหมาะสมดานกายภาพในการเลี้ยงกุงทะเล ไดแก ความ
เหมาะสมของดิน คุณสมบัติของน้ําทะเล ลักษณะและความลาดชันของชายฝงทะเล ความสะดวกตอการระบายน้ํา และปจจัย
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ใชเสริมในการพิจารณาพื้นที่ ที่สามารถนํามาพัฒนาเพื่อการเลี้ย งกุงทะเล ไดแก ถนน ไฟฟา แหลง
บริ การข อมู ลและเทคโนโลยี โรงเพาะฟ กกุ งทะเล ราคาที่ดิ น ตลาด และแหลง เงินทุนในพื้นที่ เพื่ อทํ าการจัด ลําดับ ความ
เหมาะสมของพื้นที่ตอการพัฒนาเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลของจังหวัด ในระยะ 3 กิโลเมตร จากชายฝงทะเลคิดเปนพื้นที่รวม
240,668.79 ไร ยกเวนอําเภอหัวหินที่ถูกกําหนดใหเปนพื้นที่การทองเที่ยว โดยมีการเลี้ยงกุงทะเลในพื้นที่สวนใหญของอําเภอ
ปราณบุรีและอําเภอกุยบุรีซึ่งมีความเหมาะสมของปจจัยกายภาพในระดับปานกลางแตมีความพรอมในปจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคม จึงทําใหเปนพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกุงทะเลมากกวาพื้นที่อื่น ๆ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดทั้งปจจัยทางกายภาพ
และปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมคือพื้นที่ในเขตอําเภอเมือง รองลงมา คือ อําเภอกุยบุรี สวนที่มีความเหมาะสมในระดับปาน
กลาง คือ อําเภอบางสะพานที่มีศักยภาพตอการขยายตัวในอนาคต และอําเภอที่มีความเหมาะสมตอการพัฒนานอยที่สุดคือ
อํ า เภอบางสะพานน อ ย เนื่ อ งจากมี ค วามพร อมด า นป จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมน อ ยกว า อํ า เภออื่ น ๆ ในจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ
(การควบคุมคา pH ในกุง. 5 มกราคม 2558)ปญหาในปจจุบันนี้ในการทําบอเลี้ยงกุง คือ ยังไมสามารถลดการตาย
ของกุงได การตรวจวัดคาอุณหภูมิ คาความเปนกรด-ดางของน้ํา และ ออกซิเจนไมดีมากนัก จึงทําใหการเลี้ยงกุงของเกษตรกร
ประสบปญหากุงนอกตายเปนจํานวนมาก เกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการเลี้ยงกุงและปญหาที่สําคัญที่สุดในการเลี้ยง
กุง คือ น้ํา ดังนั้น ในการพิจารณาสถานที่ที่จะเลี้ยงกุง จึงตองพิจารณาหาแหลงน้ําที่มีอยูใกลๆ เชน แมน้ํา ลําธาร คลองที่มีน้ํา
ไหลผ า นตลอดป แ ละน้ํ านั้ นจะต องมี คุ ณภาพดี มี ค า ความเป นกรด-ด า งระหว า ง 7.5-8.5 ปลอดสารพิ ษ จากโรงงาน
อุตสาหกรรม และดินจะตองสามารถเก็บกักน้ําได ไมควรเปนดินทรายหรือดินที่มีทรายเกินกวารอยละ 30 เพราะจะมีปญหา
ในการเก็บกักน้ําในฤดูแลง ซึ่งถาจะแกไขจะตองลงทุนสูง อีกประการหนึ่งที่จะตองพิจารณาดวย คือ ทางคมนาคม ถาอยูใกล
ทางคมนาคมติดตอสะดวก การขนสงไมทําใหลูกกุงบอบช้ํามาก สามารถจับกุงสงตลาดไดรวดเร็ว กุงไมเสื่อมคุณภาพและราคา
ไมตก ในบางแหงอาจใชน้ําบาดาลเลี้ยงกุงก็ไดแตตองลงทุนสูง
จากสาเหตุที่กลาวมาของตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบควบคุมคาความเปนกรด-ดางของน้ําในบอเลี้ยงกุง
ดวยเซนเซอรตรวจจับจับความผิดปรกติของน้ําเพื่อจะลดปญหากุงนอกน้ําและปญหาอื่น ๆ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถ
ควบคุมคาความเปนกรด-ดางของน้ําอยางมีประสิทธิภาพ

1839

วิธีการดําเนินการวิจัย
วิธีการดําเนินงานของการทํางานของระบบควบคุมคาความเปนกรด-ดางของน้ําอัตโนมัติดวยเซนเซอรตรวจความ
เปลี่ยนแปรงของน้ํา และไดศึกษารายละเอียดและลักษณะหนาที่ของงาน ทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของ สรุปขั้นตอนการทํางานดังนี้
1. ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดคาความเปนกรด-ดาง
ทําการรออกแบบบล็อกไดอะแกรมระบบควบคุมคาความเปนกรด-ดางแบบอัตโนมัติ โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร
เปนตัวประมวลผลขอมูลที่รับมาจากระบบวัดคาความเปนกรด-ดาง และสามารถเปด-ปดวาลวของสารที่เปนตัว เพิ่มหรือลดคา
ความเปนกรด-ดาง

ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมระบบควบคุมคาความเปนกรด-ดางแบบอัตโนมัติ

ภาพที่ 3 พัฒนาเครื่องมือวัดคาความเปนกรด-ดางแบบอัตโนมัติ
2. ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมคาความเปนกรด-ดาง
ทําการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมคาความเปนกรด-ดาง โดยพัฒนาซอฟตแวรใหกับไมโครคอนโทรลเลอรเปน
ตัวประมวลผลขอมูล เพื่อใหการควบคุมมีความถูกตอง
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เริ่มตน

เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิน้ํา

เซ็นเซอรวัดคาความชื้น

เซ็นเซอรวัดคาอุณหภูม ิ
เซ็นเซอรวัดคาความเปนกรด-ดาง
บันทึกลง SD card
PH<7
โซลินอยต วาวล1เติมสารละลายเพิ่มคาPH

โซลินอยต วาวล2 หยุดทํางาน

PH>8
โซลินอยต วาวล2เติมสารละลายลดคาPH

โซลินอยต วาวล1 หยุดทํางาน

แสดงผลออกทางจอภาพ

สิ้นสุดการทํางาน

ภาพที่ 4 ผังงานระบบควบคุมคาความเปนกรด-ดางแบบอัตโนมัติ
3. ทดสอบและบันทึกการทํางานของระบบควบคุมคาความเปนกรด-ดาง
ขั้นตอนนี้ผูวิจัยแบงการทดสอบออกเปน 2 สวน คือ 1. ทดสอบการทํางานของเซ็นเซอร แตละประเภทประเภทละ
20 ครั้ง 1.1 ทดสอบเซ็นเซอรวัดคาความเปนกรด-ดางของน้ําโดนนําเซ็นเซอรไปจุมในสารละลายที่คาความเปนกรด-ดาง
เทากับ 4 7 และ 10 แลวดูคาที่แสดง และดูการทํางานของโซลินอยตวาลว 1.2 ทดสอบเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิน้ําโดนนํา
เซ็นเซอรไปจุมในน้ํารอยและน้ําเย็นแลวดูคาที่แสดง 1.3 ทดสอบเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิอากาศโดนนําเครื่องเปาลมรอนและลม
เย็นไปที่เซ็นเซอรทดสอบ 2. ทดสอบควบคุมคาความเปนกรด-ดางแบบอัตโนมัติโดยการทําใหน้ําในตูมีคาความเปนกรด-ดาง
ต่ํากวา 7 และมากกวา 8 แลวจับเวลาในการทํางานของระบบฯ ที่ทําใหน้ํามีคาความเปนกรด-ดางอยูระหวาง 7 - 8 จํานวน
50 ครั้ง
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเซ็นเซอรในระบบควบคุมคาความเปนกรด-ดางแบบอัตโนมัติ
เซ็นเซอร
ระดับ / คาที่
ทํางานถูกตอง
โซลินอยตวาลว
รอยละการทํางาน
ทดสอบ
(ครั้ง)
ทํางานถูกตอง
ถูกตอง
คาความเปนกรด-ดาง
4
20
20
100
คาความเปนกรด-ดาง
7
20
20
100
คาความเปนกรด-ดาง
10
20
20
100
วัดอุณหภูมิน้ํา
รอน
20
100
วัดอุณหภูมิน้ํา
เย็น
20
100
วัดอุณหภูมิอากาศ
รอน
20
100
วัดอุณหภูมิอากาศ
เย็น
20
100
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบระบบควบคุมคาความเปนกรด-ดางแบบอัตโนมัติ
รายการ
โซลินอยตวาลว 1
โซลินอยตวาลว 2
ทํางานถูกตอง
ทํางานถูกตอง
น้ําคาความเปนกรด-ดางนอย
กวา 7
น้ําคาความเปนกรด-ดาง
มากกวา 8

50

-

-

50

ระบบฯปรับคาความ รอยละการ
เปนกรด-ดาง ใน
ทํางาน
เวลา 30วินาที
ถูกตอง
50
100
50

100

ผลการวิจัย
จากขอมูลในตารางที่ 1 ผลการทดสอบเซ็นเซอรในระบบควบคุมคาความเปนกรด-ดางแบบอัตโนมัติ มีเซ็นเซอร 3
แบบ คือ 1. เซ็นเซอรคาความเปนกรด-ดางนําไปวัดสารละลายที่คา 4 7 และ 10 อยางละ 20 ครั้ง ผลปรากฏวา แสดงคาได
ถูกตองทั้ง 20 ครั้งของคาสารละลาย 3 ระดับ ดังนั้นเซ็นเซอรคาความเปนกรด-ดางทํางานถูกตองรอยละ 100 2. เซ็นเซอรวัด
อุณหภูมิน้ําไปวัดอุณหภูมขิ องน้ํารอนและน้ําเย็น อยางละ 20 ครั้ง ผลปรากฏวา แสดงคาไดถูกตองทั้ง 20 ครั้งของสถานะน้ํา 2
สถานะ คณะผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดบันทึกการทํางานของระบบ และสรุปผลการวิจัย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้
เอกสารอางอิง
อุปสรรคกุงไทยในสหรัฐอเมริกา. [online]. เขาถึงไดจาก http://www.thaifrozen.or.th/seafood_maket_report03.php. (5 มกราคม 2558)
[1]คมน ศิลปาจารย. 2538. การจําแนกและแบงเขตการเลี้ยงกุงทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ. ใน รายงานการสัมมนาวิชาการ
ประจําป 2538, วันที่ 18 –20 กันยายน 2538. กรมประมง, กรุงเทพฯ. น. 560 – 564.
การควบคุมคา pH ในกุง. [online]. เขาถึงไดจาก http://taradlab.tarad.com/article-th-24558%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B
8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2+pH+%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%
81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87.html. (5 มกราคม 2558)
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มศักยภาพธุรกิจรานอาหารเพื่อรองรับนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ฮาลาลในเสนทางโลจิสติกสในภูมิภาคอาเซียน
วิริยา บุญมาเลิศ
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
email : wiriya.bo@ssru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเพิ่ม
ศักยภาพธุรกิจรานอาหารเพื่อรองรับนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฮาลาลในเสนทางโลจิสติกสในภูมภาคอาเซียน ประกอบดวย
ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ป จจัยความพรอมดานทรัพ ยากร ปจจั ยความรวมมือในหวงโซ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาล ปจจั ยการสรางความนาเชื่อถือ และปจจัยความไดเปรียบในการแขงขัน 2) เพื่อศึกษา
รูปแบบความสัมพั นธเ ชิงสาเหตุที่ส งตอการเพิ่ มศั กยภาพธุร กิจร านอาหารเพื่ อรองรั บนักทองเที่ย วเชิ งวัฒ นธรรมฮาลาลใน
เสนทางโลจิสติกส ในภูมิภาคอาเซีย น 3) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับข อมูลเชิง ประจักษ สูแนวทางการเพิ่ ม
ศักยภาพธุรกิจรานอาหารเพื่อรองรับนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฮาลาลในเสนทางโลจิสติกสในภูมิภาคอาเซียน โดยประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้คือ รานอาหารมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเ คราะห ขอมูลพบว า สถานประกอบการด านอาหารมุส ลิมซึ่ งส วนใหญเป น ชาวมุสลิ มนั้ น นอกจากผู ปรุ ง
อาหารจะตองรูห ลักของฮาลาลหรือเปนชาวมุ สลิ มแล ว วั ตถุดิ บจะตองเป นไปตามกรรมวิธี ของฮาลาลดวยเชนกัน เจาของ
กิจการจะตองมีความรับผิดชอบวาสิ่งที่นํามาปรุงเปนอาหารจะตองสะอาดและถูกตองตามหลักการอิสลาม เพราะเกี่ยวเนื่อง
ดวยหลักแหงศาสนา หากทําผิดจะรูสึกบาป ซึ่งเปนเรื่องละเอียดออน ซึ่งจะตองสรางความมั่นใจใหกับลูกคาที่เปนมุสลิมเพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานที่ กําหนด อาหารฮาลาลจึง เปนเรื่ องของความร วมมื อและผลประโยชน รวมกันของ 3 ฝายคื อ มุ สลิ ม
ผูบริโภค ผูประกอบการและประเทศชาติ
คําสําคัญ : ธุรกิจรานอาหาร, วัฒนธรรมฮาลาล, เสนทางโลจิสติกส, อาเซียน

1843

Factors that influence the potential of restaurant business for Cultural Halal
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Abstract
This research project was a survey with objectives: 1) to study the causal factors, factors that
influence the business potential for restaurants to accommodate halal culture tourism on the logistics
route, think in the same sector, ASEAN. Contains the environment factors in the external environment
factors, factors of the availability of resources, factor of cooperation in halal food production industry
chain, to create a trust factor, and competitive advantages; in factor 2) to study the causal relationship to
increase its restaurant business to accommodate halal culture tourism on the logistics route in the ASEAN
region; 3) In order to check the conformity of the model with empirical data to increase business
potential of restaurants to accommodate leisure, and Halal culture on the logistics route in the ASEAN
region. The population in this study was Muslim restaurants in Bangkok.
The results of the analysis of the data found that Muslim food establishments, most of them
were Muslims. In addition, users would need to know that the main cook of Halal was a Muslim. Raw
materials must be in accordance with the methodologies of Halal as well. Business owners must be
responsible if things need to be cleaned properly according to Islamic principles, because of the main
properties associated with the religion. If done wrong, they will feel the sin which is sensitive. That is to
build trust with our customers who are Muslim, to meet the required standards of Halal food is the
subject of cooperation and mutual benefit with the Department of Muslim consumers, Entrepreneurs and
the nation.
Keywords : restaurant business, halal culture, logistic route, ASEAN
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บทนํา
จากการวิจัยของ Crescentrating ผู เชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวแบบฮาลาลในสิง คโปรร วมกับ DinarStandard
บริษัทในสหรัฐฯที่ติดตามตลาดในวิถีชีวิตของมุสลิม พบวา ป 2554 นักทองเที่ยวมุสลิมทั่วโลกเปนตลาดเฉพาะกลุมที่มีมูลคา
ตลาด 126,100 ลานดอลลาร สหรัฐ คาดวาความตองการจะเติบโตขึ้ นถึง ร อยละ 4.8 ตอปไปจนถึ งป 2563 เมื่อเทียบกั บ
คาเฉลี่ยทั่วโลกที่คิดเปนรอยละ 3 และจํานวนชาวมุสลิมทั้งโลกจะเพิ่มจากตัวเลขปจจุบัน 1,600 ลานคน ไปเปน 2,200 ลาน
คนในป 2573 คิดเปนรอยละ 26.4 ของประชากรโลก
“ฮาลาล” เปนคํามาจากภาษาอารบิก หมายความวา การผลิต การใหบริการ หรือการจําหนายใด ๆ ที่ไมขัดตอ
บัญญัติของศาสนา ดังนั้น เราจึงอาจกลาวไดวา “อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ไดผานกรรมวิธีในการทํา ผสม ปรุง ประกอบ
หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เปนการรับประกันวา ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินคา
หรือบริการตาง ๆ ไดโดยสนิทใจ เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑวาเปน “ฮาลาล” หรือไมนั้น ไดจากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่
ขางบรรจุภัณฑนั้นเปนสําคัญ
อาหารฮาลาล (Halal Food) เปนเรื่องที่ไดรับความสนใจอยางมากจากสังคมไทย มิใชเพียงแตชาวไทยมุสลิม ที่
จําเปนตองบริโภคอาหารฮาลาลเทานั้น ทุกประเทศทั่วโลกตางยอมรับคุณภาพอาหารไทย ซึ่งหากเพิ่มในสวนของการผลิตให
ถูกตองตามหลักฮาลาล ก็จะสามารถขยายตลาดไดเพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจบริการโดยเฉพาะภัตตาคาร รานอาหาร ครัวฮาลาลใน
โรงแรมตางๆ ตองปรับตัวใหไดมาตรฐานฮาลาล เพื่อรองรับนักทองเที่ยวกลุมนี้ที่จะมีเพิ่มขึ้น โดยตลาดมุสลิมมีศักยภาพสูง ยัง
มีนักท องเที่ย วมุส ลิ มต องการมาท องเที่ย วในประเทศไทยอี กมาก แตติ ดป ญ หาเรื่องการหาอาหารฮาลาลที่เ ชื่ อถื อได หา
รับประทานยาก และสวนใหญที่เปดบริการมักไมตอบสนองความตองการของลูกคาที่ตองการ บริโภคทําใหเปนอุปสรรคสําคัญ
ในการขยายตัวของนักทองเที่ยวชาวมุสลิม ผูประกอบการที่ตองการชวงชิงตลาดเหลานี้ ควรมีความพรอม 4 ดาน คือ ดาน
สถานที่ บุคลากร อาหาร และการจัดการ หมายรวมถึงองคความรูในเรื่องศาสนา
ประเทศไทยเปนหนึ่ งในประตูสูอาเซียน ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร อมของผูประกอบการ ในการรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปนการเผยแพรประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง เปนการพัฒนาตามศักยภาพ
ของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนตามแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การผลิต และเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพของ
พื้นที่และความตองการของประชาชน อาหารฮาลาลก็เปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยสงเสริมการเขามาทองเที่ยวของชาว
มุสลิม ซึ่งบรูไนดารุสซาลาม, อินโดนีเซียและมาเลเซีย ไดกลายเปนตลาดหลักของไทยสําหรับการสงออกอาหาร ฮาลาลและ
ผลิตภัณฑ ซึ่งจุดแข็งของประเทศไทยในภาคเกษตรกรรมที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง ทําใหอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยมี
ขอไดเปรียบเหนือประเทศอื่นในอาเซียน โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได
กําหนดทิศทางที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานฮาลาลไวใน “ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ
พลังงาน” โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิตที่สนับสนุนการ
ผลิตและบริ การของชุม ชนในการสรางมูลคาเพิ่มสิ นคาเกษตร อาหาร และพลังงานบนฐานความรู ที่สรางสรรคเพื่อสราง
เอกลักษณสินคา อาทิ สินคาอาหารและผลิตภัณฑฮาลาล รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารใหเทียบเทาระดับสากล
จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาโอกาสของธุรกิจทองเที่ยวอาหาร
ฮาลาลตามยุทธศาสตรการคาการลงทุนเพือ่ เสริมสรางศักยภาพใหกับผูประกอบการความพรอมผูประกอบการรานอาหารเพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฮาลาลในเสนทางโลจิสติกสในภูมิภาคอาเซียน ใหมีความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจ การคาการลงทุน และการทองเที่ยวในอนาคต เพื่อใหสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
ใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มปี จจัยที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มศักยภาพธุรกิจรานอาหาร
2) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่สงตอการเพิ่มศักยภาพธุรกิจรานอาหาร
3) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษสูแนวทางการเพิ่มศักยภาพธุรกิจรานอาหารเพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฮาลาลในเสนทางโลจิสติกสในภูมิภาคอาเซียน
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การทบทวนวรรณกรรม
ในปจจุบันการสื่อสารคมนาคมและการติดตอทันสมัยมากขึ้นยอมสงเสริมการแพรกระจายทางวัฒนธรรมมากขึ้นดวย
แนวโนมการแพรกระจายทางวัฒนธรรมไปยังวัฒนธรรมของสังคมอื่นกวางขวาง รวดเร็ว [1] ซึ่งเปนกระบวนการการแลกรับ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมจากภายนอก เมื่อมีสิ่งใหม ๆ เกิดขึ้นยอมมีแนวโนมที่จะแพรกระจายไปยังวัฒนธรรมของสังคมอื่น การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมนั้นเกี่ยวของสัมพันธกัน เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะตองอาศัยวัฒนธรรมมา
เปนตัวการที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจะตองอาศัยบุคคล ซึ่งเปนผูกระทําเปนตัวการทําให
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชนกัน บางครั้งการเปลี่ยนแปลงก็เปนไปอยางชา ๆ สม่ําเสมอ ไมคอยมีผลกระทบกระเทือนตอวิถีการ
ดํารงชีวิตของสมาชิกในสังคมมากนัก แตในบางขณะก็เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไมสม่ําเสมอและมีขอบเขตกวางขวางอัน
สงผลกระทบกระเทือนอยางรุนแรงตอวิถี ชีวิตของสมาชิกในสั งคมนั้น ซึ่งการทองเที่ยวเปนเสนทางหนึ่ งของการนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม[2]
หากกลาวถึง การทองเที่ยว หรือการเดินทาง (travel) นั้น หมายถึง การเดินทางผานหรือการวางแผนเดินทางจาก
สถานที่ห นึ่งไปยัง อีกสถานที่หนึ่ งโดยใช ยานพาหนะนํ าไป เป นระยะทางใกล ๆ หรือไปยั งสถานที่ ตา งประเทศ รวมทั้ง การ
เคลื่อนไหวทุกชนิดโดยไมสนใจในจุดมุงหมายแตอย างใด การทองเที่ย วเปนไดห ลายอยางและมีความหมายหลายอยาง [3]
โดยการทองเที่ยวจะตองประกอบดวย ปจจัยอยางนอย 3 ปจจัย คือ การเดินทาง การพักแรม และการกินอาหารนอกบาน จะ
กําหนดวาการทองเที่ยวคืออะไร จะตองกระทํ าจากทัศ นะของปจจัย ทั้ง 3 อยางนี้ กล าวคื อ การท องเที่ ยว หมายถึง การ
เดินทาง ซึ่งการเดินทางที่นับไดวาเปนการทองเที่ยวจะตองมีเงื่อนไขอยางนอยครบถวน 3 ประการ คือ ตองเปนการชั่วคราว
ตองเปนไปตามความสมัครใจของผูเดินทาง และตองไมใชเพื่อการประกอบอาชีพ [4] รานอาหารและเครื่องดื่ม ก็เปนหนึ่งใน
ปจจัยในการใชจายของนักทองเที่ยว เมื่อเดินทางทองเที่ยว การจัดอาหารในแหลงทองเที่ยว ตองมีทั้งอาหารประจําชาติของ
นักทองเที่ยวและอาหารทองถิ่น เพราะอาหารทั้งสองประเภทนี้เปนสิ่งที่นักทองเที่ยวตองการ ในปจจุบันธุรกิจรานอาหารได
ขยายตัวอยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและประชาชนในทองถิ่น [5] อาหารฮาลาลซึ่งเปนอาหาร
เฉพาะของชาวมุสลิม คือ อาหารที่ไมมีสิ่งตองหามเจือปน โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อสัตวนั้นจะตองเปนเนื้อฮาลาล และไมเจือปน
สิ่งฮะรอม (Haram) หรือสิ่งตองหามบริโภค เชน เหลา หรือไขมันหมู เปนตน เนื้อสัตว หรือ ผลิตภัณฑจากสัตวที่ฮาลาล จะ
เกิดขึ้นก็ตอเมื่อสัตวนั้นผานการเชือดที่ถูกตองตามแนวทางอิสลาม [6]
อาหารฮาลาลเปนสิ นค าที่ เกี่ ยวเนื่องกั บกฎทางศาสนา การความตระหนั กในสิ นค าเครื่องหมายฮาลาล คุณภาพ
อาหาร ตราสินคาของชาวอิสลามและสวนผสมของผลิตภัณฑที่มีผลตอความตั้งใจซื้ออาหารที่ไมมีตราฮาลาลบนบรรจุภัณฑของ
ผูบริโภคชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร [7]
วิธีการดําเนินวิจัย
1) ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่สนใจศึกษาครั้งนี้ แบงออกไดเปน 2 กลุม ประกอบดวย
1.1) กลุมผูประกอบการดานรานอาหารมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครมีประชากร 44 ตัวอยาง (ราน) กําหนดกลุม
ประชากร 40 ตัวอยาง (ราน)
1.2) หนวยงานภาครัฐคือคณะกรรมการบริหารกิจการอิสลาม
สําหรับกลุมผูประกอบการดานรานอาหารมุสลิม จะใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเปดตาราง Krejcie and
Morgan [8] และใชวิธีสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และดวยการสุมแบบหลายขั้นตอนและอาศัย
หลักความนาจะเปน ซึ่งเปนการสุมตัวอยางที่ประชากรมีความแตกตางกันอยางชัดเจน [9] เพื่อจะไดตัวอยางที่กระจาย และ
ครอบคลุมกลุมประชากรใหมากที่สุด
สําหรับเก็บขอมูล เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2559
2) การสุมตัวอยาง
การวิจัยนี้จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในการดําเนินการสํารวจขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม และใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับการดําเนินการสํารวจขอมูลโดยใชการสัมภาษณ
3) เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถาม คณะผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามออกเปน 1 ชุด เพื่อศึกษาความพรอมของผูประกอบการในการ
ประกอบการรานอาหารมุสลิม
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แบบสัมภาษณ คือ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาการบริหารงานของสถานประกอบการในดานตางๆ วาสอดคลองกับ
รูปแบบของรานอาหารมุสลิม
4) การเก็บรวบรวมขอมูล
โครงการวิ จัยจะทําการเก็บ ขอมูล ปฐมภู มิโดยการสัมภาษณเชิ งสํารวจ (Explorative Interview) จากผูที่ มีสวน
เกี่ยวของ และถูกนํามาใชในการออกแบบเครื่องมือสําหรับการเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ แบงออกเปน 3
สวน ดังนี้
4.1) การสัมภาษณเชิ งลึก (Depth Interview) และใชวิธีการบันทึกและถอดเทปการสัม ภาษณ เพื่อให ไดขอมู ล
ครบถวน
4.2) การเก็บแบบสอบถาม โดยใชเทคนิค Face to Face Survey
4.3) การจัด focus group กับกลุมผูประกอบธุรกิจรานอาหาร
5) การวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี้
5.1)การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชการประมวลผลขอมูลดวยวิธีทางสถิติ โดยการวิเคราะหทางสถิติในการหา
ความสัมพันธของตัวแปรจากงานวิจัย
5.2)การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จะใชการวิเคราะหและสังเคราะหโดยใชเทคนิค Content Analysis หลังจาก
นั้นจะนําขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมาวิเคราะหและบูรณาการในการศึกษาเขาดวยกัน
ผลการวิจัย
จากการสํารวจนักทองเที่ยวมุสลิมมีความตองการที่แตกตางจากนักทองเที่ยวอื่นๆ ทั้งเรื่องเครื่องแตงกาย อาหาร ที่
พัก การเดินทางและการเลือกซื้อสินคา วาจะผิดหรือขัดตอหลักศาสนา หรือไมผู ประกอบการซึ่งสวนใหญเปนชาวมุสลิมได
ตระหนั กถึ ง เรื่ อ งนี้ อ ย า งมาก สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกพื้ นฐานสํ า หรั บ ชาวมุ ส ลิ ม ได แ ก โรงแรมที่ มี เ ครื่ องหมายกิ บ ลั ต
(เครื่องหมายบอกทิศทางของมักกะฮฺ) ป ายบอกทางไปยัง หองละหมาด ผาปูละหมาด อาหารฮาลาล ห องน้ําที่มีสายฉีดน้ํ า
สําหรับชําระลางรางกาย และการทองเที่ยวที่มีเวลาสําหรับการละหมาดประจําวัน ซึ่งสถานประกอบการสวนใหญยังขาดการ
เตรียมความพรอมในสิ่งเหลานี้ ในบางสถานประกอบการที่จัดเตรียมไวก็ไมเพียงพอกับปริมาณของผูที่จะเขาใช เนื่องจากสถาน
ประกอบการมีพื้นที่จํากัด ทําใหการจัดสถานที่สําหรับทําการละหมาดยังไมเหมาะสม
นอกจากสถานที่ สํ าหรั บ ทํ าศาสนกิ จ แล ว สถานประกอบการด านอาหารมุ ส ลิ ม ซึ่ ง ส วนใหญ เ ป น อิ ล ามิ กชนนั้ น
นอกจากผูป รุงอาหารจะตองรูหลักของฮาลาลหรือเปนชาวมุสลิมแลว วัตถุดิบจะตองเปนไปตามกรรมวิธีของฮาลาลดวยเชนกัน
สิ่งที่นํามาปรุงเป นอาหารสะอาดและถู กตองตามหลักการอิส ลาม สิ่งที่ผู ประกอบการที่เ ปนมุส ลิมทํ าใหลู กคาก็ เปนสิ่ งที่ต น
รั บ ประทานได เ ช น กั น เพราะเกี่ ย วเนื่ องด ว ยหลั ก แห ง ศาสนา สร างความเชื่ อมั่ น ในการใช บ ริ ก ารร านอาหารฮาลาลที่
ผูประกอบการเปนมุสลิม
สัญลั กษณข องสถานประกอบการที่เ ปนฮาลาลก็ เป นสิ่ งสรางความมั่นใจให กับ ลูกคา ทั้ง ขนาด ความชั ดเจนและ
ตําแหนงที่ตั้งของสัญลักษณ การใชเทคโนโลยีมาใชในการระบุที่ตั้งของสถานประกอบการ โดยลูกคาที่รูจักสถานประกอบการ
เนื่องจากคําแนะนําจากชาวมุสลิมดวยกัน หรือความคุนเคยหรือรูจักกับเจาของสถานประกอบการ
สิ่งสําคัญในการพั ฒนาสถานประกอบการรานอาหารขนาดเล็ก ขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานคร จะต องให ไดรั บ
เครื่องหมายฮาลาล แสดงใหเห็นถึงกระบวนการการผลิตอาหารที่สด สะอาด ถูกตองตามหลักเกณฑที่ศาสนารับรองและผาน
เกณฑการตัดสิน ซึ่งเปนการยกระดับความนาเชื่อถือใหกับผูประกอบการและเปนการพัฒนาศักยภาพกิจการฮาลาล เพื่อให
ชาวมุสลิมไดบริโภคอาหารฮาลาลที่ถูกตองตามบัญญัติศาสนาอิสลาม มีคุณคาอาหาร ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยจากสิ่งตองหาม
ทางศาสนาอิสลาม (ฮารอม) และสิ่งปนเปอนตางๆ ผูประกอบการไดรับผลประโยชนทางธุรกิจโดยตระหนักถึงการผลิตอาหาร
ฮาลาลที่ถูกตองตามบัญญัติศาสนาอิสลามและ ประเทศชาติไดรับผลประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหการสงเสริม
สนั บ สนุ นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมฮาลาลอยางครบวงจรทั้ ง ในด านการพั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บ ป จจั ย การผลิ ต ของผู ป ระกอบการ
การตลาดและการปรับปรุงกลไกการรับรอง "มาตรฐานอาหารฮาลาล" ขององคกรศาสนาอิสลาม เพื่อสงออกอาหารฮาลาลสู
ตลาดโลก
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อภิปรายผล
อาหารฮาลาล (Halal Food) เปนเรื่องที่ไดรับความสนใจอยางมากจากสังคมไทย มิใชเพียงแต ชาวไทยมุสลิมที่
จําเปนตองบริโภคอาหารฮาลาลเทานั้น ผูประกอบการซึ่งตองการผลิตอาหารฮาลาลจําหนายแกผูบริโภคในประเทศ และผลิต
เพื่อการสงออกในตลาดโลกมุสลิม ก็จําเปนตองใหความสนใจอยางจริงจัง และดําเนินกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลใหถูกตอง
ตามบัญญัติศ าสนาอิสลาม และระเบียบคณะกรรมการกลางอิส ลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.
2552 โดยจะตองผานการตรวจสอบ และรับรองฮาลาลจากคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยหรือคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดแลวแตกรณี และหากผูขอรับรองฮาลาลประสงคจะใช "เครื่องหมายรับรองฮาลาล" จะตองรับอนุญาตให
ใชเครื่องหมายดังกลาวจากคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกอน [10]
เครื่องหมายรับรองฮาลาลเปนอํานาจหนาที่ขององคกรศาสนาอิสลามเทานั้น คือคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด อาหารฮาลาลจึงเปนเรื่องของความรวมมือและผลประโยชนรวมกันของ
3 ฝายคือ มุสลิมผูบริโภค ผูประกอบการและประเทศชาติ กลาวคือ มุสลิมไดบริโภคอาหารฮาลาลที่เชื่อไดวาถูกตองตาม
บัญญัติศาสนาอิสลาม มีคุณคาอาหาร ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยจากสิ่งตองหามทางศาสนาอิสลาม (ฮารอม) และสิ่งปนเปอน
ตางๆ ผูประกอบการไดรับผลประโยชนทางธุรกิจโดยตระหนักถึงการผลิตอาหารฮาลาลที่ถูกตองตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
และปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการรับรองฮาลาลอยางเครงครัด ตลอดจนบริหาร
คุณภาพอาหารตามมาตรฐานฮาลาล ประเทศชาติไดรับผลประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหการสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอยางครบวงจรทั้งในดานการพัฒนาวัตถุดิบ ปจจัยการผลิตของผูประกอบการการตลาดและการ
ปรับปรุงกลไกการรับรอง "มาตรฐานอาหารฮาลาล" ขององคกรศาสนาอิสลาม เพื่อสงออกอาหารฮาลาลสูตลาดโลกสอดคลอง
กับ [11]
สถานประกอบการสวนใหญยังขาดการเตรียมความพรอมของสถานที่สําหรับทําศาสนกิจ ผูปรุงอาหารจะตองรูหลัก
ของฮาลาลหรือเปนชาวมุสลิมแลว วัตถุดิบจะตองเปนไปตามกรรมวิธีของฮาลาล สิ่งที่นํามาปรุงเปนอาหารสะอาดและถูกตอง
ตามหลักการอิสลาม สัญลักษณฮาลาลของสถานประกอบการตองมีความเหมาะสมทั้งขนาด ความชัดเจนและตําแหนงที่ตั้ง
ของสัญลักษณ การทําใหขอมูลที่ทันสมัยเพื่อสงผานทางเทคโนโลยีที่ใชในการระบุที่ตั้งของสถานประกอบการ สรางทางเลือก
ใหกับลู กคาเพื่ อเปดโอกาศใหกับสถานประกอบการใหม การสงเสริ มใหส ถานประกอบการรานอาหารในทุกระดับใหไดรั บ
เครื่องหมายฮาลาล ก็เปนสิ่งสําคัญในการยกระดับความนาเชื่อถือใหกับผูประกอบการ
มาตรฐานอาหารฮาลาล เปนระบบเชิงบูรณาการ (Integrated Standard System) โดยมีองคประกอบ สําคัญคือ
กระบวนการผลิตตั้งแตเริ่มตนถึงสิ้นสุด ตลอด “สายโซการผลิต” จะตอง “ฮาลาล” คือถูกตองตาม บัญญัติศาสนาอิสลาม
ปราศจากสิ่ง “ฮารอม” คือสิ่งที่ตองหามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ สวนประกอบ สารปรุงแตง สารพิษ สิ่ง
ปนเปอนตางๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหไดผลิตภัณฑอาหารที่ดี ถูกสุขอนามัย มีคุณคาอาหาร เปนประโยชนตอสุขภาพ (ตอยยิบ)
ซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัยในการผลิตอาหารทั้งระบบ GMP, HACCP และระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) จึงเปนเรื่อง
สอดคลองกับหลักการมาตรฐานอาหารฮาลาลจะแตกตางกันในหลักการสําคัญ คือ มาตรฐานอาหารฮาลาลจะตองยึดถือความ
ถูกตองและคุณคาตามบัญญัติ ศาสนาอิสลาม สวนมาตรฐานสากลยึดถือคุณคาอาหารโดยมิจําเปนตองถูกตองตามหลักการ
ศาสนาอิสลาม
ขอเสนอแนะ
1) ควรมี ผูนําในการดําเนิ นการเรื่ องฮาลาลอย างต อเนื่ องและเป นรู ป ธรรม บูร ณาการเชื่ อมโยง การทํ างานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาล
2) ภาครัฐขาดหนวยงานรับผิดชอบหลักและเชื่อมโยงการพัฒนาฮาลาล ทุกภาคสวนไดดําเนินไปอยางสอดคลองมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังขาดระบบการจัดเก็บขอมูลสินคา และบริการฮาลาลของประเทศ ขาดกฎหมายเฉพาะดานฮาลาล และการ
คุมครองผูบริโภคฮาลาลของประเทศจึงสงผลตอความเชื่อมั่น ทัง้ ในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
4) การสรางความรู ความเขาใจและการตลาด สรางความตระหนักถึงความสําคัญของธุรกิจฮาลาล
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บทคัดยอ
ปจจุบันการปนจักรยานเพื่อการออกกําลังกายนั้นกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น โดยเห็นไดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นถึง
10% ตอป การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการออกกําลังกาย สวนประสมการตลาด และ
ทัศนคติ กับการเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกายของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชแบบสอบถาม
ปลายปดกับกลุมตัวอยางที่ผานการทดสอบความเชื่อนาเชื่อถือไดเทากับ 0.895 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
จากผูทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอมูลจากประชาชนที่ออกกําลังกายดวยการขี่
จักรยานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 400 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตนคือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิง ที่ใชในการทดสอบ
สมมติฐานไดแก การทดสอบหาความสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย
จํานวน 214 คน คิดเปน รอยละ 53.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.8 ที่มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 55.5 สถานภาพโสด จํานวน 378 คน คิดเปนรอยละ 94.5 น้ําหนัก 51 –
60 กก. จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.8 ไมมีโรคประจําตัว จํานวน 328 คน คิดเปนรอยละ 82.0 จากการทดสอบหา
ความสัมพันธแบบเพียรสัน สรุปไดดังนี้ คือ ปจจัยดานการออกกําลังกายมีคา 0.340 สวนประสมทางการตลาด0.435 และ
ทัศนคติ 0.711 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลัง
กาย ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ขอเสนอแนะคือควรทําการศึกษาใหครอบคลุมหลายพื้นที่มากขึ้น
คําสําคัญ: การปนจักรยาน, ทัศนคติ, สวนประสมการตลาด, การออกกําลังกาย, การตัดสินใจ
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The Factors Related to Cycling for Exercise of People in
Bangkok and Metropolitan Area
Onrumpa Jingrukwong and Chutimavadee Thongjeen
email: orp@outlook.co.th

Abstract
Cycling has become a real trend. There are reports that sales grow 10 percent year-to-year. The
study aimed at analyzing the exercise, marketing mix, and attitude affecting the decision to cycle for
exercise of the people in Bangkok and the metropolitan area. The sample used in the study chose
people who cycling for exercise in Bangkok and the metropolitan area, selected by using convenience
sampling method of 400 people. A questionnaire was used, with a reliability of 0.895 and the content
validity was examined by a panel of experts. The statistics used for data analysis were descriptive
statistics, which included percentage, mean, standard deviation and inferential statistics, which used
hypothesis testing- the Pearson correlation. The results of hypothesis testing revealed that most of
respondents were males 214 people (53.5%), Bachelor degrees 247 people (61.8%), students 222 peoples
(55.5%), single 378 peoples (94.5%), weight 51 – 60 kg. 127 people (31.8%), healthy 328 people (82.0%).
Using Pearson Product Moment Correlation Coefficient represented the exercise 0.340, marketing mix
0.435, and attitude 0.711 (Level of significance 0.01) affecting the decision to cycling for exercise of
people in Bangkok and the metropolitan area. The suggestion for further study was to study another area.
Keywords: Cycling, Attitude, Marketing Mix, Exercise, Decision
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บทนํา
ในปจจุบันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนเมืองที่มีการจราจรหนาแนนขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการเลือกใชจักรยานจึง
ถือเปนทางเลือกหนึ่งในการเดินทางที่สะดวก ตลอดจนถึงเปนอีกหนึ่งวิธีในการออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ จะเห็นไดวา
ประชาชนหันมาออกกําลังกายโดยการใชจักรยานกันมากขึ้น จากขอมูลทางการตลาดพบวา ประเทศไทยมีจํานวนผูใชจักรยาน
ทั่วประเทศ 2,250,000 คน โดยแบงเปนผูใชจักรยานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวนถึง 150,000 คน และมี
แนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในปจจุบันกระแสการออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพโดยการปนจักรยานกําลังไดรับ
ความนิยม รวมทั้งไดรับการสงเสริมจากสวนงานภาครัฐและเอกชน โดยจะเห็นไดจากการจัดงานมหกรรมจักรยานของผูที่มีใจ
รักการปนหรือแบงคอกไบค พบวาในแตละปมีผูที่ใหความสนใจเขารวมงานกันอยางแพรหลาย (กระแสการปนจักรยานใน
ปจจุบัน, 2558, ออนไลน) จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการออกกําลังกายโดยการใชจักรยานแนวความคิดเกี่ยวกับการออก
กําลังกายโดยการใชจักรยาน รวมไปถึงผลงานที่ไดมีการศึกษามาแลว เพื่อนํามาเปนตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยจึง
ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกายของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะทําใหทราบถึงปจจัยดานการออกกําลังกายของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการใชจักรยาน รวมไปถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ
จักรยานและทําใหทราบถึงทัศนคติของประชาชนที่มีตอการออกกําลังกายโดยการใชจักรยาน โดยผลการวิจัยจะมีประโยชนตอ
ผูบริโภคที่ออกกําลังกายโดยการใชจักรยานในดานของการทําใหมีขอมูลดานสวนประสมทางการตลาดไวสําหรับประกอบการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหรือเลือกใชวิธีการออกกําลังกายโดยการใชจักรยานใหเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด และมีสวนสําคัญสําหรับ
ผูประกอบการที่ประกอบการดําเนินงานในธุรกิจจักรยานในดานของการมีขอมูลความตองการของลูกคาเกี่ยวกับดานสวน
ประสมทางการตลาด การสื่อสารการตลาด เปนตน เพื่อนําไปใชเปนตัวอยาง วิธีการศึกษาสวนประสมทางการตลาด กําหนด
ทิศทางทางดานการตลาด ใหสินคาที่เปนรถจักรยานสามารถเขาถึงลูกคาและสรางความพอใจในดานตางๆ ที่เกีย่ วของกับสวน
ประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด เปนตน นอกจากนั้นยังมี
ประโยชนตอภาครัฐและเอกชนในการใชประโยชนจากผลการศึกษา นํามาจัดโครงการ แผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมการออกกําลังกายในภาคประชาชน ใหประชาชนใชจักรยานเพื่อเสริมสรางสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว รวม
ไปถึงการสรางวินัยทางดานจราจรใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานการออกกําลังกายของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกาย
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออก
กําลังกายของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกายของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกาย
กรอบแนวความคิด
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดแสดงความสัมพันธระหวาง การออกกําลังกาย สวนประสมการตลาด และทัศนคติกับการตัดสินใจ
เลือกใชจักรยานในการออกกําลังกายของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การออกกําลังกาย
การเลือกใชจักรยานในการออก
กําลังกายของประชาชน
ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

สวนประสมการตลาด
ทัศนคติ
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยดานการออกกําลังมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกาย
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการ
ออกกําลังกายของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. ทัศนคติมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกายของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกียวของ
1.ปจจัยดานการออกกําลังกาย
ศักดิ์ฐาพงษ ไชยศร (2541) อธิบายวา ประโยชนของการออกกําลังกายมีดังนี้ ในดานเสริมสรางดานสุขภาพทางกาย
ดานสงเสริมสุขภาพ ดานชะลอความเสื่อมของรางกาย ดานลดปจจัยเสี่ยงของการเจ็บปวย ดานการบําบัดรักษา ดานเพิ่ม
ศักยภาพทางกายและจิตใจ และดานปฏิสัมพันธในสังคม
2. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
ตัวแปรทางดานการตลาดที่มีความสําคัญ และควบคุมใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อในตัวสินคาหรือบริการได
(บุญญรัตน กุศลสง, 2554, หนา 26) โดยในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะหมายถึง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน
3.ทัศนคติ
ความคิดเห็น หรือความรูสึก ของบุคคลที่มีตอสิ่งของ บุคคล เรื่องราว หรือสถานการณใดสถานการณหนึ่ง (สุภาภรณ
พลนิกร, 2548, หนา 226) ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการแบงทัศนคติออกเปน 3 ดาน คือ ดานความรูความเขาใจ
ดานความรูสึก และดานพฤติกรรม
4.การตัดสินใจ
ชิฟแมน และคานุก (Schiffman & Kanuk, 1994,p. 659) กลาววากระบวนการในการตัดสินซื้อสินคา หรือบริการที่
มีตัวเลือกตั้งแต 2 ตัวเลือกขึ้นไป ดุลย จาตุรงคกุล (2543, หนา 160-166) กลาววา การตัดสินใจจะผานกระบวนการ 5 ขั้น
คือ การรับรูปญหา การหาขอมูล การประเมินผล การตัดสินใจซื้อ และความรูสึกหลังการซื้อ ซึ่งกระบวนการทั้ง 5 ขั้นนี้จะใช
ระยะเวลาในการตัดสินใจ แตนักการตลาดก็สามารถกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาไดเร็วขึ้น
ระเบียบวิธีวิจัย
1.การรวบรวมขอมูล
ใชรูปแบบของการดําเนินการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Study) โดยเปนรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว (One-shot Case Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอมูล
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) จํานวน 400 คน ใช
วิธีการคํานวนจํานวนกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร ของ W.G. Cochran มีวิธีการดังตอไปนี้ กลุมประชากรที่วิจัย
คือ ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑล อายุ 18 - 60 ป ที่มีความสนใจหรือเคยออกกําลังกายโดยการใชจักรยาน จํานวน 400
คน แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมดังนี้ กลุมที่ 1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครจํานวน 200 คน 2. เขตปริมณฑลจํานวน
200 คน ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามตามสวนสุขภาพหรือสวนสาธารณะ โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก
2.การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่อใชแจกแจงความถี่แสดงคารอยละ และ
คาเฉลี่ย รวมถึงสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อดําเนินการทดสอบความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตนและตัวแปร สถิติที่ใช คือ Pearson’s correlation coefficient เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว
แปร
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 เปนปจจัยสวนบุคคลและคําถามทั่วไป
มีผลดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 214 คน เทากับ รอยละ 53.5 และเพศหญิง จํานวน
186 คน เทากับรอยละ 46.5 อายุ สวนใหญเปนผูที่มีอายุระหวาง 21 - 30 ป จํานวน 337 คน เทากับรอยละ 84.3 อายุ
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ระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 57 คน เทากับรอยละ 14.3 อายุระหวาง 41 - 50 ป จํานวน 6 คน เทากับรอยละ 1.5 และอายุ
นอยกวา 20 ป, อายุระหวาง 51 – 60 ป, อายุมากกวา 60 ปจํานวน 0 คน เทากับรอยละ 0.0 ระดับการศึกษา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 247 คน เทากับรอยละ 61.8 ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
จํานวน 106 คน เทากับรอยละ 26.5 ระดับปริญญาโท จํานวน 46 คน เทากับรอยละ 11.5 และระดับปริญญาเอก จํานวน 1
คน เทากับรอยละ 0.3 อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 222 คน เทากับรอยละ
55.5 ลูกจาง/พนักงานเอกชน จํานวน 118 คน เทากับรอยละ 29.5 เจาของธุรกิจ จํานวน 28คน เทากับรอยละ 7.0
ขาราชการ จํานวน 24 คน เทากับรอยละ 6.0 และอื่นๆ เชน ฟรีแลนซ จํานวน 8 คน เทากับรอยละ 2.0 สถานภาพ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนโสด จํานวน 378 คน เทากับรอยละ 94.5 สมรส จํานวน 21 คน เทากับรอยละ 5.3 และหยา/
หมาย จํานวน 1 คน เทากับรอยละ 0.3 น้ําหนัก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่มีน้ําหนัก 51 – 60 กก. จํานวน 127 คน
เทากับรอยละ 31.8 น้ําหนัก 61 – 70 กก. จํานวน 102 คน เทากับรอยละ 25.5 น้ําหนักนอยกวา 50 กก. จํานวน 71 คน
เทากับรอยละ 17.8 น้ําหนักมากกวา 80 กก. จํานวน 51 คน เทากับรอยละ 12.8 และน้ําหนัก 71 - 80 กก. จํานวน 49 คน
เทากับรอยละ 12.3 สุขภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่ไมมีโรคประจําตัว จํานวน 328 คน เทากับรอยละ 82.0
และมีโรคประจําตัว เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เกาต จํานวน 72 คน เทากับรอยละ 18.0
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานการออกกําลังกาย มีผลดังนี้
ตองการใหรางกายมีความแข็งแรงมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.38 รองลงมาคือตองการสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมี
คาเฉลี่ย 4.35 ดานที่นอยที่สุดคือชวยรักษาความดันโลหิตสูงมีคาเฉลี่ยคือ 3.39
ตารางที่ 1: คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการออกกําลัง
กาย 7 ดาน โดยอางอิงจากศักดิ์ฐาพงษ ไชยศร (2541)
ปจจัยดานการออกกําลังกาย
ระดับคะแนนความคิดเห็น
X
S.D.
แปลผล
ดานเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
1. ตองการเดินหรือเคลื่อนไหวไดคลองแคลว
4.18
0.852
มาก
2. ตองการใหรางกายมีความแข็งแรง
4.38
0.778
มากที่สุด
3. รูปรางไดสัดสวน
4.34
0.837
มากที่สุด
4. ทํางานหนักแลวไมเหนื่อย
4.13
0.889
มาก
รวมดานเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
4.26
0.629
มากที่สุด
ดานสงเสริมสุขภาพ
1. ตองการสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
2. ชวยใหนอนหลับไดดีขึ้น
รวมดานสงเสริมสุขภาพ
ดานชะลอความเสื่อมของรางกาย
1. ตองการใหกระดูกแข็งแรง
2. ตองการใหมีชีวิตที่ยืนยาว
รวมดานชะลอความเสื่อมของรางกาย
ดานลดปจจัยเสี่ยงของการเจ็บปวย
1. ชวยใหรางกายมีภูมิตานทานโรค
2. ลดความเจ็บปวยใหทุเลาลง
3. ตองการฟนฟูหัวใจ และระบบตางๆ ของรางกาย
รวมดานลดปจจัยเสี่ยงของการเจ็บปวย
ดานการบําบัดรักษา
1. ลดระดับน้ําตาลในเลือด
2. ชวยรักษาความดันโลหิตสูง

4.35
4.02
4.18

0.818
0.991
0.797

มากที่สุด
มาก
มาก

3.93

1.032

มาก

3.87
3.90

1.088
0.967

มาก
มาก

4.12
3.75
3.88
3.92

0.971
1.198
1.163
1.010

มาก
มาก
มาก
มาก

3.42
3.39

1.244
1.253

มาก
ปานกลาง
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ตารางที่ 1 (ตอ): คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการออกกําลัง
กาย 7 ดาน โดยอางอิงจากศักดิ์ฐาพงษ ไชยศร (2541)
ปจจัยดานการออกกําลังกาย
3. รักษาโรคกระดูกและไขขอ
4. คลายเครียด
รวมดานการบําบัดรักษา
ดานเพิ่มศักยภาพทางจิต
1. มีสมาธิมากขึ้น
2. เสริมสรางความมั่นใจในบุคลิกภาพ หนาตา
รวมดานเพิ่มศักยภาพทางจิต
ดานปฏิสัมพันธในสังคม
1. ทําใหจิตใจแจมใส
2. สามารถปรับตัวอยูในสังคมได
3. มีกิจกรรมทํารวมกัน เสริมสรางมนุษยสัมพันธ
รวมดานปฏิสัมพันธในสังคม

ระดับคะแนนความคิดเห็น
X
S.D.
3.40
1.267
4.08
0.939
3.57
0.999

แปลผล
ปานกลาง
มาก
มาก

3.92
3.94
3.93

1.055
1.090
0.898

มาก
มาก
มาก

4.16
3.56
3.71
3.81

0.853
1.156
1.107
0.882

มาก
มาก
มาก
มาก

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาด
พบวามีระบบการใหบริการที่ดีมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.27 มีบริการซื้อเงินผอนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 3.43
ตารางที่ 2: จํานวนและรอยละของขอมูลสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาด
1. รูปลักษณความทันสมัยของจักรยานและอุปกรณ
2. ราคาของจักรยานและอุปกรณเหมาะสม
3. จักรยาน และอุปกรณสามารถหาซื้อไดงาย
4. รานซอมจักรยานสามารถเขาถึงงาย สะดวก
5. รานขายมีโปรโมชั่นเสริม เชนบริการซอมฟรี บริการนอกสถานที่

ระดับคะแนนความคิดเห็น
X
S.D.
3.75
0.907
4.19
0.880
3.99
0.863
3.94
0.961
3.76
1.096

แปลผล
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

6. มีการรณรงคการปนจักรยาน
7. มีบริการซื้อเงินผอน

3.70
3.43

1.076
1.214

มาก
มาก

8. รานมีบริการใหขอมูล คําแนะนําเกี่ยวกับจักรยาน

4.06

0.941

มาก
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ตารางที่ 2(ตอ): จํานวนและรอยละของขอมูลสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาด
9. มีระบบการใหบริการที่ดี

ระดับคะแนนความคิดเห็น
X
S.D.
แปลผล
4.27
0.847
มากที่สุด

10. สถานที่ตั้งของรานและการจัดตกแตง
รวมดานสวนประสมทางการตลาด

3.89
3.90

0.933
0.613

มาก
มาก

สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติ
พบวาผูตอบแบบสอบถามเขาใจวาการปนจักรยานทําใหมีสุขภาพที่ดีมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.18 รูสึกวาการปน
จักรยานเปนการออกกําลังกายที่ปลอดภัยมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 3.07
ตารางที่ 3: จํานวนและรอยละของขอมูลทัศนคติ
ทัศนคติ
1. การปนจักรยานเปนวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับทาน
2. ทานคิดวาการปนจักรยานทําใหมีบุคลิกภาพดี
3. ทานเขาใจวาการปนจักรยานทําใหมีสุขภาพที่ดี
4. ทานรูสึกวาการปนจักรยานชวยใหผอนคลายจากการทํางาน

ระดับคะแนนความคิดเห็น
X
S.D.
แปลผล
3.92
0.824 มาก
3.64
0.926 มาก
4.18
0.780 มาก
3.89
0.904 มาก

5. ทานเขาใจวาการปนจักรยานทําใหจิตใจสงบ มีสมาธิในการทํางาน

3.67

0.932

มาก

6. ทานไดเพื่อนและสังคมใหมๆจากการปนจักรยาน
7. ทานรูสึกวาการปนจักรยานเปนการออกกําลังกายที่ปลอดภัย
8. ทานคิดวาการปนจักรยานชวยใหหางไกลจากโรค
9. การใชจักรยานทําใหการเดินทางสะดวก รวดเร็ว
10. การปนจักรยานไมกอปญหากับตนเองและคนรอบขาง
รวมดานทัศนคติ

3.38
3.07
3.71
3.80
3.72
3.70

1.097
1.158
0.879
1.003
1.002
0.639

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

สวนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลัง
พบวาผูตอบแบบสอบถามพอใจวาการปนจักรยานทําใหสุขภาพจิตใจดีมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.72 มีสังคมที่ดีจาก
การปนจักรยานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 3.21
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ตารางที่ 4: จํานวนและรอยละของขอมูลการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกาย
การตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกาย
1. ทานไดรับคําแนะนํามาวาการปนจักรยานเปนวิธีการ
ออกกําลังกายที่เหมาะสมกับทาน
2. ทานไดศึกษาหาขอมูลกอนที่จะเริ่มออกกําลังกาย
ดวยการปนจักรยาน
3. ทานปนจักรยานเพื่อชวยลดปญหาดานสุขภาพ
4. เมื่อเทียบกับการออกกําลังกายดวยวิธีอื่นๆ
การปนจักรยานเปนวิธีทดี่ ีที่สุดสําหรับทาน
5. ทานตัดสินใจปนจักรยานเพื่อสุขภาพที่ดี
6. ทานพอใจวาการปนจักรยานทําใหสุขภาพจิตใจดี
7. ทานตองการปนจักรยานเพื่อทําใหหางไกลจากโรค
8 ทานมีสังคมที่ดีจากการปนจักรยาน
9. ทานไดหาขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อจักรยาน
10. ทานไมมีอุปสรรคและปญหาจากการใชจักรยาน
รวมดานการตัดสินใจเลือกใชจักรยาน
ในการออกกําลังกาย

ระดับคะแนนความคิดเห็น
X
S.D.
แปลผล
3.22 1.064
ปานกลาง
3.43
3.54

3.62

1.074

มาก

0.996
มาก
3.50 0.909

มาก

3.67
3.72
3.62
3.21
1.106
3.53
3.51

0.953
0.931
1.000
1.110
มาก
1.108
0.707

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

สวนที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบสอบถาม
มีความเห็นเพิ่มเติมวา ควรเพิ่มเติมคําถามเกี่ยวสถานที่ที่ใชบริการปนจักรยาน เห็นดวยอยางมากวาควรมีการ
เพิ่มเติมพื้นที่สําหรับจักรยาน โดยเฉพาะการเพิ่มอัตราการใชจักรยานเพิ่มขึ้น และแบบสอบถามควรเพิ่มคําถามดานปจจัยดาน
การปองกันโรค
สวนที่ 7 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ป จจั ย ด านการออกกํ าลั ง กายมี ค วามสั ม พั นธ กับ การตั ด สิ นใจเลื อกใช จักรยานในการออกกํ าลั ง กายของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสามารถแยกเปนสมมติฐานยอย ไดดังนี้
H0 : ปจจัยดานการออกกําลังกายไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกายของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
H1 : ปจจัยดานการออกกําลังกายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกายของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ตารางที่ 5: ความสั ม พันธ ระหวางปจจั ยด านการออกกําลั งกายกั บ การตัด สิ นใจเลื อกใช จักรยานในการออกกํ าลัง กายของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกาย
ปจจัยดานการออกกําลังกาย

r
(Pearson Correlation)

Sig.

ระดับความสัมพันธ

เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
0.203**
0.000*
ต่ํามาก
สงเสริมสุขภาพ
0.232**
0.000*
ต่ํา
ชะลอความเสื่อมของรางกาย
0.269**
0.000*
ต่ํา
ลดปจจัยเสี่ยงของการเจ็บปวย
0.208**
0.000*
ต่ํามาก
การบําบัดรักษา
0.214**
0.000*
ต่ํา
เพิ่มศักยภาพทางจิต
0.350**
0.000*
ต่ํา
ปฏิสัมพันธในสังคม
0.411**
0.000*
ปานกลาง
รวม
0.340**
0.000*
ต่ํา
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พบวา ปจจัยดานการออกกําลังกาย โดยรวมมีความสัมพันธทิศทางเดียวกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการ
ออกกําลังกายในระดับต่ํา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.340 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกายของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสามารถแยกเปนสมมติฐานยอย ไดดังนี้
H0 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลัง
กายของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
H1 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกาย
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตารางที่ 6: ความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออก
กําลังกายของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การตัดสินใจเลือกใชจักรยานใน
การออกกําลังกาย

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
1.รูปลักษณความทันสมัยของจักรยานและอุปกรณ
2.ราคาของจักรยานและอุปกรณมีความเหมาะสม
3. จักรยาน และอุปกรณสามารถหาซื้อไดงาย
4. รานซอมจักรยานสามารถเขาถึงงาย สะดวก
5. รานขายมีโปรโมชั่นเสริม เชนบริการซอมฟรี บริการนอก
สถานที่
6. มีการรณรงคการปนจักรยาน
7. มีบริการซื้อเงินผอน
8. รานมีบริการใหขอมูล คําแนะนําเกี่ยวกับ
9. พนักงานมีการใหบริการที่ดี
10. สถานที่ตั้งของรานและการจัดตกแตง
โดยรวม

1858

R (Pearson
Correlation)

Sig.

ระดับ
ความสัมพันธ

0.342**
0.200**
0.244**
0.266**

0.000
0.000
0.000
0.000

ต่ํา
ต่ํามาก
ต่ํา
ต่ํา

0.254**

0.000

ต่ํา

0.339**
0.289**
0.312**
0.211**
0.247**
0.435**

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000*

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง

พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธทิศทางเดียวกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานใน
การออกกําลังกายในระดับปานกลาง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.435 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 3 ปจจัย ดานทัศนคติมี ความสัมพั นธกับการตัดสิ นใจเลือกใช จักรยานในการออกกําลังกายของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสามารถแยกเปนสมมติฐานยอย ไดดังนี้
H0 : ปจจัยดานทัศนคติไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกายของประชาชน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
H1 : ปจจัยดานทัศนคติมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกายของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตาราง 7: ความสัมพันธระหวางปจจัยดานทัศนคติกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกายของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปจจัยดานทัศนคติ
1. การปนจักรยานเปนวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ
ทาน
2. การปนจักรยานทําใหมีบุคลิกภาพดี
3. การปนจักรยานทําใหมีสุขภาพที่ดี
4. การปนจักรยานชวยใหผอนคลายจากการทํางาน
5. ทานเขาใจวาการปนจักรยานทําใหจิตใจ
6. ไดเพื่อนและสังคมใหมๆจากการปนจักรยาน

การตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการ
ออกกําลังกาย
R (Pearson
ระดับ
Sig.
Correlation)
ความสัมพันธ
0.477**
0.000
ปานกลาง

7. การปนจักรยานเปนการออกกําลังกายที่ปลอดภัย
8. การปนจักรยานชวยใหหางไกลจากโรค
9. การใชจักรยานทําใหการเดินทางสะดวก
10. การปนจักรยานไมกอปญหากับตนเองและคนรอบขาง
โดยรวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.511**
0.360**
0.499**
0.512**
0.554**
0.513**

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ปานกลาง
ต่ํา
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

0.481**
0.391**
0.449**
0.711**

0.000
0.000
0.000
0.000*

ปานกลาง
ต่ํา
ปานกลาง
สูง

พบวา ปจจัยดานทัศนคติโดยรวมมีความสัมพันธทิศทางเดียวกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกาย
ในระดับสูง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.711 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 8: ความสั ม พั นธ ร ะหว างป จจั ย ด านการออกกํ าลั งกาย ด านส วนประสมทางการตลาด และด านทั ศ นคติ กับ การ
ตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกายของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกาย
ปจจัย

r
(Pearson Correlation)

Sig.

ระดับความสัมพันธ

ดานการออกกําลังกาย
0.340**
0.000*
ต่ํา
ดานสวนประสมทางการตลาด
0.435**
0.000*
ปานกลาง
ดานทัศนคติ
0.711**
0.000*
สูง
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผล
1. ปจจัยดานการออกกําลังกายมีความสัมพันธทิศทางเดียวกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออก
กําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เชน ดานเสริมสรางสมรรถภาพทางกายมีคาเฉลี่ยมากที่สุด กลาวคือ การที่
เลือกใชจักรยานในการออกกําลังกายของผูบริโภค จะเห็นไดวาประชาชนสวนใหญออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ กุลธิดา เหมาเพชร และคณะ (2555) พบวา เพื่อพัฒนาความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายและมีพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายในทางที่ดี
2. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกาย ใน
ระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ มีระบบการใหบริการที่ดีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
สงผลใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาโดยมีราคาเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เนตรชนก พฤฒิสาร (2554) พบวา
ผูประกอบการควรเสนอราคาที่ชัดเจน ควรนําเขาจักรยานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และควรมีระบบบริการที่ดีกับลูกคา
3. ปจจัยดานทัศนคติมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกาย ในระดับสูง ทิศทาง
เดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ผูบริโภคเห็นวาการปนจักรยานทําใหมีสุขภาพที่ดีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
เปนวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปญจพร ภาศิริ (2558) พบวา สาเหตุคนที่ออกกําลังกาย
คือ เพื่อสุขภาพ รองลงมาคือ เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเห็นวาการออกกําลังดวยการปนจักรยานเปนวิธีที่เหมาะสม
กับตนเอง
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
1. ผูประกอบการจักรยานควรมีการจัดกิจกรรมรวมปนจักรยานเพื่อสุขภาพ เนื่องจากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดาน
การออกกําลังกาย ดานเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย เปนปจจัยหนึ่งที่ผูบริโภคตัดสินใจเลือกใชจักรยานในการออกกําลังกาย
2. ผูประกอบการจักรยานควรมีระบบบริการที่ดี สรางความประทับใจใหเกิดกับลูกคา เนื่องจากผลการวิจัย พบวา
ถาระบบบริการที่ดี ผูบริโภคจะตัดสินใจซือ้ ไดอยางเหมาะสมกับความตองการ
3. ผูประกอบการจักรยานควรมีการประชาสัมพันธใหความรู ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออกกําลังกายดวยการปน
จักรยาน ทําใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อใหผูบริโภคเลือกปนจักรยานมากกวาการออกกําลังกายดวยวิธีอื่นๆ
เนื่องจากผลการวิจัย พบวา ผูบริโภคยังขาดความรูดานการออกกําลังกายอยางถูกตอง
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการพัฒนาหัวขออบรมในโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม สาขาอุตสาหกรรม
แฟชั่น เพื่อใหผูประกอบการที่เขารวมอบรมไดรับการพัฒนาคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการที่เหมาะสมกับการจัดตั้ง
ธุรกิจใหมใหอยูรอด และเติบโตอยางมั่นคง
ผูว ิจัยในฐานะที่เปนผูประสานงานของหนวยรวมจัดดําเนินงานของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จึงมีความสนใจที่จะศึกษางานวิจัยเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการที่จําเปนตอการจัดตั้งธุรกิจใหม
นํามาเปนแนวทางในการกําหนดหัวขออบรมใหเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะดังกลาว
ผลการสรุปขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ พบวา การดําเนินงานจัดอบรมในปงบประมาณ
2559 ของโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหมสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น (NEC by DPU) ทําใหผูประกอบการไดรับการ
พัฒนาคุณลักษณะของการเป นผูป ระกอบการครบทุกมิ ติ คือ การเผชิ ญความเสี่ย ง การทํางานเชิง รุก การสร างนวัตกรรม
ความสามารถในการแขงขัน และความเปนอิสระในการบริหารงาน แตทั้งนีใ้ นมิติดานการสรางนวัตกรรมและการทํางานเชิงรุก
ซึ่งเปนดานที่จําเปนที่สุดสําหรับผูประกอบการใหมในระยะจัดตั้งธุรกิจ ไมไดถูกเนนย้ําอยางเพียงพอ ควรที่จะมีการพัฒนา
เพิ่มเติมและปรับปรุงหัวขอ เนื้อหา รวมทั้งรูปแบบการอบรมเพื่อเสริมคุณลักษณะ 2 มิติดังกลาวในการจัดโครงการในอนาคต
คําสําคัญ: ผูประกอบการ, คุณลักษณะของผูประกอบการ, โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม

1862

A Guideline for NEC Fashion Course Development to enhance the
Entrepreneurial Orientation : EO of SMEs
:A Case Study of New Entrepreneur Creation 2015 (NEC by DPU)
Kamonsiri Wongmuek
Department of Fashion Design and Fashion Business, Faculty of Fine and Applied Arts, Dhurakij Pundit University
Kamonsiri.won@dpu.ac.th, Kamonsirij@gmail.com

Abstract
The objective of this study was to develop an NEC fashion course and use a guideline for the NEC
collaborators for a future project. Through literature reviews, there were 5 dimensions of Entrepreneurial
Orientation (EO), consisting of risk taking, pro-activeness, innovativeness, competitive aggressiveness and
autonomy which were found to be important for business success. However, each of these dimensions
may not be equally valuable at different stages of development. Pro-activeness and innovativeness have
a positive influence on business performance value at the stage of firm growth. A questionnaire was used
as an instrument to evaluate the dimensions of entrepreneurial orientation (EO) that the participants
received from the course. The result found that innovativeness and pro-activeness have not been
obviously underlined, and need to be improved by adding on related topics in the future project.
Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurial Orientation, New Entrepreneur Creation: NEC
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บทนํา
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ เริ่มหันมาใหความสําคัญตอธุรกิจขนาดยอมตั้งแตทศวรรษ 1980 (พ.ศ.25232533) เปนตนมา เนื่องจากเห็นวาการใชนโยบายเศรษฐกิจโดยใชธุรกิจขนาดใหญเปนตัวขับเคลื่อน ยิ่งทําใหเกิดความเหลื่อม
ล้ําระหวางคนรวยกับคนจนมากขึ้น และทําใหโครงสรางของระบบเศรษฐกิจตองพึ่งพิงธุรกิจขนาดใหญมากเกินไป ซึ่งเกิดความ
เสี่ยงตอความเสียหายมากในกรณีทเี่ กิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น (ชาญโชติ ชมพูนุท,ม.ล., 2555)
เปนเวลากวาสิบกวาปมาแลว ทีร่ ัฐบาลไทยผลักดันนโยบายสนับสนุนธุรกิจ SMEs มากขึ้นเปนอยางมาก โดยกระตุน
ใหเกิดผูประกอบการรายใหม ๆ ของธุรกิจขนาดยอมขึ้นมา เพื่อหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ
ซึ่งจะสงผลใหระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึ้น และชวยลดความรุนแรงเมื่อเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจในอนาคต (ชาญ
โชติ ชมพูนุท,ม.ล., 2555) อีกทั้ง SMEs เองก็ยังมีบทบาทบางประการที่ทําหนาที่ไดดีกวาธุรกิจขนาดใหญ ไมวาจะเปนในเรื่อง
การเป นแหล ง รองรั บ แรงงาน การตอบสนองตลาดที่ เ ฉพาะทางมากกว า หรื อ การสร างนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณฑ เ พื่ อให เ กิ ด
เอกลักษณของตนเองเพื่อตอสูเรื่องราคากับธุรกิจขนาดใหญอีกดวย
จากรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs)ป พ.ศ. 2556 ของสํานั กงานส งเสริม วิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ระบุวา ในป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
จํานวน 2,739,142 ราย คิดเปนรอยละ 98.5 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ กอใหเกิดการจางงานรวม 11,783,143 คน
หรือรอยละ 80.4 ของการจางงานรวมทั้งหมดในประเทศ นอกจากนี้ผลผลิตมวลรวมของ SMEs มีมูลคาเทากับ 4,211,262.7
ล านบาท คิ ด เป นสั ด ส วนร อยละ 37.0 ของผลผลิ ต มวลรวมของประเทศ (GDP) กล าวได วา การเป น ผู ป ระกอบการ
(entrepreneurship) มีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอยางตอเนื่อง(สุชาติ ไตร
ภพสกุล,2557)
แตทั้งนี้การพิจารณาในขอมูลเชิงปริมาณอาจไมเพียงพอ เมื่อมองลึกลงในคุณภาพของผูประกอบการไทย เทียบกับ
ประเทศที่พัฒนาแลวจะพบวาสัดสวนของมูลคาทางเศรษฐกิจของ SMEs ตอ GDP โดยรวมของประเทศที่กลาวมานั้น มีคา
มากกวาประเทศไทยคอนขางมาก เชน เยอรมัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 57.0 ญี่ ปุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 55.0และเกาหลี
ใต คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.0
นอกจากนี้ กลุมผูประกอบการธุรกิจใหมของประเทศไทย (อายุไมเกิน 3.5 ป)รอยละ 56.0 ประกอบธุรกิจในลักษณะ
กิจการคนเดียว ไมมกี ารจางงาน ในขณะที่รอยละ 87.0 ของผูประกอบการใหมในสิงคโปรมีการจางพนักงานตั้งแต 1คนขึ้นไป
มีเพียงไมถึงรอยละ 20.0 ที่ประกอบธุรกิจในลักษณะกิจการคนเดียว จากขอมูลจึงทําใหมองเห็นความจําเปนที่จะตองคํานึงถึง
การพัฒนาคุณภาพของผูประกอบการไทยอีกดวย (สุชาติ ไตรภพสกุล, 2558)
การยกขี ด ความสามารถของผู ป ระกอบการวิ ส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย อ ม(SMEs) ให ก ลายเป น กลุ ม
ผูประกอบการวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูง เปนหนึ่งในพันธกิจสําคัญที่รัฐบาลเรงดําเนินการ โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รอง
นายกรั ฐมนตรีดานเศรษฐกิจ (2559) ไดให สัมภาษณกับหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ วารัฐ บาลได มอบนโยบายใหกระทรวง
อุตสาหกรรมใหความชวยเหลือดูแลผูประกอบการ SMEs ไทย ที่ประสบปญหาดานตางๆ ใหกลับมาเปนผูประกอบการ SMEs
ที่มีความเขมแข็งและมีศักยภาพที่จะแขงขันในตลาด มีความเขาใจดานเศรษฐกิจและการตลาด รวมถึ งใชนวัตกรรมเพื่อสราง
การเติบโตทางธุรกิจและชวยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของไทย
ดวยเหตุนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเรงใหความสําคัญกับการพัฒนาผูที่จะกาวเปนผูประกอบการใหม ไมวาจะเปน
การชวยเหลือดานโอกาสทางการตลาด การเงิน การจัดการและนวัตกรรม และสิ่งหนึ่งทีส่ ําคัญที่จะเปนแนวทางในการสราง
กลยุทธใหผูประกอบการที่จะกอตั้งวิสาหกิจใหมใหมีศักยภาพสูง คือการเตรียมความพรอมทางทักษะการประกอบการ การ
ถายทอดองคความรู การพัฒนาแนวคิดในการเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑ รวมทั้งการใหคําปรึกษาแนะนําเฉพาะทางแก
ผูประกอบการ
ผูวิจัยในฐานะที่ไดดําเนินการจัดโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่นดังในกรณีศึกษา
รวมกับสํานักพัฒนาผูประกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งหนวยงานของผูวิจัยเปนหนวยรวมที่
จะตองมีการถายทอดองคความรูผ านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจใหกับผูประกอบการใหม จึงมี
ความสนใจที่ จ ะศึ กษาและทบทวนหั ว ข อของการอบรมในโครงการ และหาแนวทางในการพั ฒ นาหั วข ออบรมเพื่ อให
ผูประกอบการที่เขารวมอบรมไดรับการพัฒนาคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการที่เหมาะสมกับการจัดตั้งธุรกิจใหมใหอยู
รอด และเติบโตอยางมั่นคง
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อหาแนวทางพัฒนาหัวขอการจัดอบรมในโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหมสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น (NEC
by DPU) เพื่อใหผูประกอบการที่เขารวมอบรมไดรับการพัฒนาคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการที่เหมาะสมกับการ
จัดตั้งธุรกิจใหม
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการเก็บขอมูลเริ่มจากการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการศึกษาขอมูลทุติย
ภูมิ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารสรุปโครงการในกรณีศึกษา หลังจาก
นั้นทําการวิจยั เชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม โดยการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 10 คน จากผู
เขาอบรมในโครงการ 50 คน โดยเลือกเฉพาะกลุมที่ไดรับการประเมินผลที่ดีมาก(Success Case) และมีการวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติเชิงพรรณนาดวยคารอยละจากการตอบแบบสอบถามมาหาแนวทางวิเคราะหตอไป
การดําเนินงาน
ผูวิจัย ทํ าการศึ กษาและรวบรวมข อมู ล ที่ เ กี่ ยวข องกั บ ผูป ระกอบการ และแนวคิ ด ของคุณลั กษณะของการเป น
ผูประกอบการ เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาหัวขออบรมในโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหมสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการดังนี้
ความหมายของผูประกอบการ
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2556) กลาววา ผูประกอบการ คือบุคคลที่จัดตั้งธุรกิจใหม โดยเผชิญความเสี่ยงและความ
ไมแนนอนทางธุรกิจ เพื่อแสวงหาผลกําไรและความเติบโต มุงหาความตองการของตลาดเพื่อสนองความตองการ
Murphy (2010) กล าววา ผู ประกอบการคือ บุ คคลที่ มีความตื่นตัว คอยมองหาโอกาสและวิธีที่ แตกต างในการ
จัดการ และทําทุกอยางเพื่อใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
บทเรียนทางไกล National Universities Commission (n.d., p.4) มีการสรุปความไววา ผูประกอบการคือ บุคคล
ที่มีความเปนนักธุร กิจ สามารถมองเห็นโอกาสทางธุ รกิจเพื่อสร างสรรคผลิ ตภัณฑ ใหม วิธีการใหม ตลาดใหม และรูปแบบ
องคกรใหมๆ เพื่อที่จะตอบสนองความตองการของตลาด โดยมุงเนนการแสวงหาผลกําไร
รอชิดา เฉลิมไทย (2552) สรุปความหมายของผูประกอบการไววา บุคคลที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ เปนผูที่ริเริ่ม
กอตั้งองคกร มีความคิดสรางสรรคและมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ยอมรับความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหวัง
ผลกําไร และความพึงพอใจ รวมถึงเปนผูขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและตลาดในอุตสาหกรรมตางๆอยางมีอิสระ
จากการคนควาความหมายของผูประกอบการดังกลาวข างตนสามารถสรุปไดวา ผูป ระกอบการคือ บุคคลที่เปนผู
กอตั้งและเปนเจาของธุรกิจดวยการมองเห็นความตองการของตลาดและโอกาสทางธุรกิจ มีแรงผลักดันในการดําเนิ นธุรกิจให
เติบโตเพื่อแสวงหาผลกําไร โดยสามารถยอมรับกับการเผชิญความเสี่ยงได
คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)
คุณลักษณะของผูประกอบการ(Entrepreneurial Orientation หรือ EO) หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลที่นํามาใช
ในการดําเนินธุรกิจ จะสงเสริมสนับสนุนใหบุคคลนั้นเกิดความสําเร็จในการประกอบการ(วันวิสาข โชคพรหมอนันต และวิโรจน
เจษฎาลักษณ, 2558) งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปนผูประกอบการที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย กลาววาคุณลักษณะ
ของการเป นผู ป ระกอบการ เป นป จจั ย สํ าคั ญ ต อการเจริ ญ เติ บ โตของธุ ร กิ จ สอดคล องกั บ นั กวิ ช าการหลายท านที่ พ บว า
คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการสงผลตอการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพของธุรกิจ (สุธีรา อะทะวงษา, 2556) ธุรกิจ
ที่ตองการประสบความสําเร็จ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูบริหารที่มีคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial
Orientation) ที่เชื่อมโยงถึงการปฏิบัติตามกลยุทธที่ไดวางไว และใชในสถานการณที่มีความทาทาย มีการเสนอกรอบความคิด
และมุมมองของการเปนผูประกอบการวาขึ้นอยูกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกัน (Dess, Lumpkin & Eisner,
2007 อางถึงใน สุธีรา อะทะวงษา, 2556)
Schillo (2011) นักวิจัยและผูเชี่ยวชาญทางดานนวัตกรรมและการเปนผูประกอบการจากมหาวิทยาลัยออตตาวา
รวมทั้ งเปนที่ปรึ กษาด านการจัด การ กลาววา ในรอบสามทศวรรษที่ ผานมา มี นักวิช าการกลาวถึง คุ ณลักษณะของการเป น
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ผูประกอบการที่แตกตางกันไป แตที่แนวคิดไดรับการยอมรับอย างกวางขวางมากที่สุดคือแนวคิ ดของ Miller (1983) ที่ถู ก
นํามาพัฒนาโดย Covin and Slevin (1989) ไดมิติของแนวคิดคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ 3 ดานคือ การเผชิญกับ
ความเสี่ยง การทํางานเชิงรุก การสรางนวัตกรรม และภายหลัง Lumpkin and Dess (1996) มีการศึกษาตอยอดและได
นําเสนอมิ ติ เพิ่ ม ใน 2 ด านคื อ ความสามารถในการแข ง ขัน และความเป นอิ ส ระในการบริห ารงาน ซึ่ งแนวคิ ด ดัง กลาวที่
ประกอบดวยคุณลักษณะทั้ ง 5 มิ ติ นี้ภ ายหลั งมี ผ ลงานทางการศึ กษามากกวา 200 เรื่ องที่ นํา ไปอ างอิง ไม เฉพาะทางด าน
ผูประกอบการ แตรวมไปถึงดานการบริหารและการจัดการ
ทั้งนี้ คุณลั กษณะทั้ ง 5มิติ ดัง กลาว สามารถใช ในการดําเนินงานรวมกัน เพื่ อที่ จะช วยพั ฒนาความสามารถในการ
ดําเนินงานของธุรกิจ (สุธีรา อะทะวงษา,2555, น.19) คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการทั้ง 5 มิติ แสดงเปนแผนภาพได
ดังนี้

ภาพที่ 1 ภาพแผนภาพแสดงมิติของคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Orientation : EO)
ที่มา: ผูวิจัย
โดยรายละเอียดแตละมิติของคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการมีดังนี้
1. การเผชิญกับความเสี่ยง (Risk Taking)หมายถึงความปรารถนาที่จะทํางานที่ทาทายตอความรูความสามารถของ
ตน โดยจะชอบงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง ที่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรืออาจจะลมเหลว ซึ่งเปนความเสี่ยงที่ประเมิน
แลววาไมเกินความสามารถ (รอชิดา เฉลิมไทย, 2552, น.48)
การเผชิญกับความเสี่ยงเปนความโนมเอียงทางดานจิตใจที่จะดําเนินการใด ๆ ภายใตภาวการณที่ไมแนนอน โดยหวัง
ผลตอบแทนที่สูงกวาปกติถาเหตุการณนั้น ๆ เปนไปตามที่คาดหมาย
ธุรกิจสามารถดําเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงไดโดยมีการวิจัย และการประเมินปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงเพื่อ
ลดความไม แนนอน การเขาสูธุรกิ จใหม อาจกอให เกิดความเสี่ยง แตถาหากธุ รกิจมี การวางแผน และวิเคราะห ขอมูล อยาง
รอบคอบก็จะสามารถทําใหความเสี่ยงเหลานั้นลดลงไปได (สุธีรา อะทะวงษา, 2555)
2. การทํางานเชิงรุก (Proactiveness) หมายถึงการทํางานอยางมีการเตรียมการณที่ดี เพื่อรองรับเหตุการณตางๆ
ที่คาดวาจะเกิดขึ้ นในอนาคต หรือปองกันป ญหาที่เคยเกิ ดขึ้นในอดีต เพื่ อหวั งผลความเป นเลิ ศในงานของตนเอง โดยที่ไ ม
จําเปนตองรอ ใหผูอื่นมาบอกในสิ่งที่เราควรทํา หรือไมตองรอจนกระทั่งเกิดความเสียหายขึ้นกอน การทํางานเชิงรุกนั้น จะชวย
ลดปญหาในการทํางาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงพัฒนางานใหดีขึ้น ระดับการทํางานเชิงรุกของพฤติก รรมการ
ทํางาน สงผลโดยตรงตอความกาวหนาในสายอาชีพของตนเอง และการพัฒนาขององคกร(ไพบูลย ปญญายุทธการ, ม.ป.ป)
การทํางานเชิงรุก หรือ “Proactiveness” ใน Competency Dictionary ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) หมายถึง การเล็งเห็นถึงปญหาหรือโอกาส พรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับปญหานั้นโดยอาจไมมีใครรองขอ หรือใช
โอกาสที่เกิดขึ้นใหเกิดประโยชนตองาน ดวยวิธีการที่สรางสรรคใหมๆ เกี่ยวกับงาน เพื่อแกปญหา ปองกันปญหา และสราง
โอกาส
จากคํานิยามจะเห็นวา การทํางานเชิงรุก เปนเรื่องที่มี 2 มิตินั่นคือ มิติที่เกี่ยวกับปญหา(Problem) วิกฤติหรือภัย
คุกคาม (Threat) และมิติที่เกี่ยวกับโอกาส (Opportunity) ในแงของปญหา การทํางานเชิงรุกคือการแกปญหาที่เกิดขึ้นได
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อยางรวดเร็ว หรือการกระทําตางๆ ที่สามารถปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไดลวงหนา สวนในแงของโอกาส การ
ทํางานเชิ ง รุกคื อการใช ประโยชนจากโอกาสที่เ กิ ดขึ้ นได อยางรวดเร็ ว หรื อการเล็ งเห็ นโอกาสที่จะเกิ ด ขึ้นในอนาคต แล ว
เตรียมการตางๆ ไวลวงหนา เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากโอกาสดังกลาวไดในทันทีที่เกิดขึ้น (จิตติ รัศมีธรรมโชติ,ม.ป.ป., น.
2)
3. การสรางนวัตกรรม (Innovativeness) มิติสําคัญของนวัตกรรม คือความใหม (Newness) หมายถึง เปนสิ่งใหม
ที่ถูกพัฒนาขึ้ น ซึ่ งอาจจะมี ลักษณะเปนตัวผลิต ภัณฑ บริ การ หรือกระบวนการ โดยอาจเปนการปรั บปรุ งจากของเดิม หรื อ
พัฒ นาขึ้นใหมเ ลย และต องมีป ระโยชนใ นเชิง เศรษฐกิ จ (Economic Benefits) การใช ความรูแ ละความคิด สร างสรรค
(Knowledge and Creativity Idea) ไมใชเกิดการลอกเลียนแบบหรือทําซ้ํา (สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ, พักตรผจง วัฒนสินธุ,
อัจฉรา จันทรฉาย, และประกอบ คุปรัตน, 2553)
นวัตกรรม ถื อวาเปนเครื่องมื อที่สําคัญขององคกรและผูประกอบการ สํ าหรับการสร างความได เปรีย บในเชิงการ
แขงขัน องคกรจําเปนตองมีความสามารถทางนวัตกรรมตลอดเวลา เนื่องจากความสามารถทางนวัตกรรมมีความสําคัญทําให
องค กรมี ผ ลการดํ าเนิ นงานที่ สูง ขึ้ นและเปนหนึ่ งในแนวทางกลยุ ท ธที่ สํ าคัญ ที่ จะทํ าใหองค กรบรรลุ ค วามสํ าเร็ จระยะยาว
(ปรารถนา หลีกภัย, 2556, น.56)
Ma’atoofi & Tajeddini (2010) พบวานวัตกรรมมีความสัมพันธในเชิงบวก และมีผลกระทบที่สําคัญสําหรับผล
ประกอบการในองคกรโดยเฉพาะองคกรธุรกิจขนาดเล็ก
การจําแนกความสามารถ ทางนวัตกรรมออกเปน 5 ประเภท คือ ความ สามารถทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product
Innovativeness) ความสามารถทางนวัตกรรมตลาด (Market Innovativeness) ความสามารถทางนวัตกรรมกระบวนการ
(Process Innovativeness) ความสามารถทางนวัตกรรมพฤติกรรม (Behavioral Innovativeness) ความสามารถทาง
นวัตกรรมกลยุทธ (Strategic Innovativeness) (Wang & Ahmed ,2004 อางถึงใน ปรารถนา หลีกภัย และเกิดศิริ เจริญ
วิศาล, 2555)
4. ความสามารถในการแขงขัน (Competitive aggressiveness) เปนคุณลักษณะที่ทําใหคูแขงยากที่จะแขงขั น
ผูประกอบการที่มคี ุณลักษณะเชนนีส้ ูง จะมีความมุงมั่นที่จะควบคุมคูแขง โดยการเขามาในตลาดเดียวกันและทําใหเหนือกวา
คูแขงในตลาด ซึ่งจะทําใหมีโอกาสสูงที่จะกลายเปนผูนําตลาดในที่สุด( Krauss, 2003, p.17) ความสามารถในการแขงขันตาง
จากการสรางนวัตกรรม และการทํางานเชิงรุกที่จะมีลักษณะมองไปขางหนาเพื่อคนหาแนวโนม และโอกาสที่ธุรกิจจะสามารถ
แสวงหาตลาดที่เพิ่มมากขึ้น แตความสามารถในการแขงขันจะมุงเนนไปที่การตอสูเพื่อแขงกับคูแขงขัน โดยพิจารณาจากการ
วิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน(Weaknesses) โอกาส(Opportunities) และภัยคุกคาม(Threats) หรือเรียกวาการ
วิเคราะหสวอต (SWOT) (สุธีรา อะทะวงษา, 2556, น.23)
5.ความเปนอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) คําภาษาอังกฤษคํานี้เมื่อนํามาใชในบทความดานจิตวิทยา คํานี้จะ
หมายถึง อุปนิสัยที่คนมีอิสระ สามารถปกครองตัวเองได ก็คือความมีระเบียบวินัย(อริสรา ธนาปกิจ,2557) ผูประกอบการเปน
บุ ค คลที่ ส ามารถทํ า งานได ดั ว ยตั ว เอง มี อํ า นาจการตั ด สิ น ใจด วยตั ว เอง มี ค วามสามารถที่ จ ะนํ า ตนเองไปสู โ อกาส มี
ความสามารถในการตอรอง สามารถตัดสินใจไดในสถานการณที่ บีบบังคับ บุคลากรจะมีความทาทายในการทํางานภายใต
ระบบการกระตุน สิ่งจูงใจดวยระบบรางวัลเพื่อเปาหมายชัยชนะขององคการ (สุธีรา อะทะวงษา,2556)
ดังที่กลาวขางตนวาธุรกิจที่ตองการประสบความสําเร็จ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูบริหารที่มีคุณลักษณะของการ
เปนผูประกอบการและมีงานวิจัยอางวาคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการสงผลตอการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพ
ของธุรกิจ แต Lumpkin and Dess (1996) ไดเคยใหขอสังเกตไววา คุณลักษณะแตละมิติ มีคาความสําคัญที่ไมเทากันในแต
ละขั้นของการเติบโตของแตละองคกรธุรกิจ
Hughes and Morgan (2007) ไดนําขอสังเกตดังกลาวมาทําการศึกษาตอในงานวิจัย พบวา สําหรับธุรกิจที่อยูในขั้น
เพิ่งเริ่มจัดตั้งใหม คุณลักษณะที่จําเปนมากที่สุดตอการสรางในธุรกิจเติบโต คือมิติของการทํางานเชิงรุก (Proactiveness)
และการสรางนวัตกรรม (Innovativeness) มากกวาคุณลักษณะอื่นๆ
จากผลการศึกษาทําใหผูเขียนสนใจที่จะกลับมาทบทวน โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม สาขาอุตสาหกรรม
แฟชั่น ถึงทักษะที่ผูประกอบการในระยะเริ่มตนของการจัดตั้งธุรกิจควรไดรับจากแตละหัวขออบรม และนํามาวิเคราะห เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงในการพัฒนาคุณลักษณะของผูประกอบการดังกลาว เพื่อความเติบโตและยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ
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กรณีศึกษาโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหมสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น NEC by DPU ประจําปงบประมาณ 2559
โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดเริ่มดําเนินโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneur Creation
: NEC) ในปง บประมาณ พ.ศ. 2545 โดยมีวัต ถุประสงคเพื่ อกระตุนภาวะเศรษฐกิจและแกปญ หาการว างงาน ดวยการ
สนั บ สนุ นบั ณ ฑิ ต ใหม ผู วา งงาน ผู ถู ก ออกจากงาน และลู ก จ างที่ มี พื้ นฐานการศึ ก ษาที่ ดี ให มี ค วามพร อ มในการเป น
ผูประกอบการ และไดรับบริการความชวยเหลือเพื่อจัดตั้งธุรกิจใหม รวมทั้งเตรียมความพรอมใหกับทายาทธุร กิจเพื่อสืบทอด
การบริหารธุรกิจที่มีอยูเดิมใหเขมแข็ง เพื่อเปนแหลงสรางงานที่ยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
, 2551)
นับตั้งแตปงบประมาณ 2558 เปนต นมา กรมสง เสริมอุ ตสาหกรรม สํ านักพั ฒนาผูป ระกอบการ ไดพิจารณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ลงลึกในรายสาขา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแฟชั่นไทย ซึ่งประกอบไปดวย อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่ องนุ ง หม อุ ตสาหกรรมรองเทาและเครื่ องหนั ง อุ ต สาหกรรมอั ญมณี แ ละเครื่องประดั บ เนื่ องจากอุต สาหกรรมนี้ เ ป น
อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย กอใหเกิดการจางงานประมาณ 2.2 ลานคน สรางรายไดใหกับประเทศคิดเปน
มูลคาการสงออกในแตละป ไมต่ําวา 20,000 ลานเหรียญสหรั ฐฯ หรือรอยละ 10 ของมูลคาการสงออกสินคาอุต สาหกรรม
ทั้งหมด โดยแบงเปนมูลคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมประมาณ 7,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ รองเทาและเครื่องหนังประมาณ 1,600
ลานเหรี ย ญสหรั ฐ อั ญมณี แ ละเครื่องประดั บประมาณ 13,000 ล านเหรี ย ญสหรั ฐ (อาทิ ต ย วุ ฒิ ค ะโร, สั ม ภาษณ , 2558)
นอกจากนั้นอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยยังมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวมใน 4 ดานหลัก คือ ดานการจางแรงงาน
ดานการลงทุน ดานการสรางมูลคาเพิ่ม และดานการสงออกแสวงหาเงินทุนตางประเทศ รวมทั้งยังมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยง
สนับสนุนกันเปนโซอุปทานจํานวนมาก เชน นักออกแบบสินคาแฟชั่น นักบริหารจัดการแฟชั่น นักจัดการสินคาแฟชั่น และนัก
ธุรกิจ เปนตน (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2557)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย คณะศิลปกรรมศาสตร ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น ไดเขาเปนหนวยรวมที่ทํา
หนาที่เปนที่ปรึกษาโครงการเสริมสรางผูป ระกอบการใหม สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น NEC by DPU ดําเนินการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหผูประกอบการใหม ตั้งแตปงบประมาณ2558 และ 2559 โดยมีผลผลิตตามเปาหมายของโครงการในแตละป 35
รายและ 50 รายตามลําดับ
ทั้ง นี้ กรอบเนื้ อหาในการจัด อบรมในโครงการ ไดถู กออกแบบให ส อดคล องกั บ ข อกํ าหนดที่ ร ะบุ ใ นขอบเขตการ
ดําเนินงานจางที่ปรึกษา (Terms of Reference) ในแตละป ซึ่งในปงบประมาณ 2559 ทางทีมที่ปรึกษาไดจัดอบรมทั้งสิ้นเปน
ระยะเวลา 17 วั น 102 ชั่ วโมง ที่ คณะศิล ปกรรมศาสตร ภาควิชาการออกแบบและธุ รกิจแฟชั่ น คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมคือ ทีมวิทยากรและที่ปรึกษาจัดการอบรมบรรยาย ถายทอดประสบการณ และอบรม
เชิง ปฏิบั ติการจากวิท ยากรที่มี ความเชี่ ยวชาญแบง เปน 4 ช วง คือการสรางโมเดลธุรกิ จแฟชั่น การสรางตราสินคาแฟชั่ น
การตลาดและการนําเสนอสินคาแฟชั่น การทําแผนธุรกิจแฟชั่น
ทั้งนี้เมื่อโครงการเสร็จสิ้น ได ผลสรุป ผลการดําเนิ นการโครงการ พบว าเกิดผลผลิตตามตัวชี้วัดที่กําหนดคือ เกิ ด
ผูประกอบการทั้งสิ้น 50 ราย ที่เขาอบรมไมต่ํากวา 80% นําสงแบบจําลองธุรกิจ และแผนธุรกิจ 50 แผน และไดรับการ
ประเมินแผนธุรกิจจากผูเชี่ยวชาญทั้งสิ้น 3 ราย โดยมีประเด็นหลักในการพัฒนาแผนคือการสรางความแตกตางของสินคาของ
ผูประกอบการกับสินคาในตลาดยังนอยเกินไป ควรศึกษาเทคนิคการผลิตและวัสดุที่แตกตาง หากลยุทธและจุดแข็ง ของแบ
รนดที่จะสรางใหธุรกิจเกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมของผูประกอบการที่เขารวมโครงการตามแบบสอบถามที่กําหนดในคูมือ
หลักสูตรการสรางผูประกอบการใหม ในประเด็นตางๆ 26 ประเด็น คิดเปนรอยละ 86.1 ซึ่งถือวาผานเกณฑตามขอกําหนด
ของกรมสง เสริ มอุตสาหกรรมที่ ไดตั้ งไว โดยประเด็นที่เกี่ย วกับหั วขอการอบรมที่ครอบคลุ มเปาหมายหลักสูตร ไดรั บการ
ประเมินคิดเปนรอยละ 85.5 หัวขออบรมที่มคี วามทันสมัยที่สอดคลองกับสภาพธุรกิจ ไดรับการประเมินคิดเปนรอยละ 86.7
หัวขออบรมที่มคี วามสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ ไดรับการประเมินคิดเปนรอยละ 84.35 และเนื้อหาการ
อบรมที่มีรายละเอียดมากพอสําหรับนําไปประยุกตใชงานนั้น ไดรับการประเมินรอยละ 83.87
ผลการสรุปขอมูลดังกลาวขางตน ไดมาจากการสรุปขอมูลโครงการ ตามรูปแบบเอกสารที่กําหนดโดยสํานักพัฒนา
ผูประกอบการ กรมสงเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรม แตทั้งนี้ ผูวิจัย มีความสนใจที่ จะนํา หัวขอการอบรมตลอด
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โครงการมาพิจารณาเพิ่มเติม เปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดศึกษาคนควาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของ
การเปนผูประกอบการโดยสรางเปนแบบสอบถามเพื่อใชกับผูเ ขารวมโครงการที่เปนกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจงจํานวน 10 คน ที่ไดรับการประเมินผลดีมากจากโครงการ (Success Case) และเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 90 ในการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะทั้ง 5 มิติที่กลุมตัวอยางไดรับจากการอบรมในแตละหัวขอ ไดผลการสรุปแบบสอบถามตามตารางดังนี้
ผลการดําเนินงาน
จากการสรุ ป ข อ มู ล จากแบบสอบถาม :ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ ความรู แ ละทั ก ษะที่ ไ ด รั บ ในแต ล ะมิ ติ ที่ ส ง เสริ ม
คุณลักษณะการเปนผูประกอบการจากหัวขออบรมในโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น (NEC
by DPU) ประจําปงบประมาณ 2559 จากกลุมตัวอยางแสดงเปนตารางไดดังนี้
ตารางที่1 ผลสรุปแสดงเปนสัดสวนแตละคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการที่กลุมตัวอยางไดรับจากการอบรม
ความสามารถในการแขงขัน
(Competitive
Aggressiveness)

ความเปนอิสระในการ
บริหารงาน(Autonomy)

หมายเหตุ
*ประกอบดวยหัวขออบรม

การสรางนวัตกรรม
(Innovativeness)

มิติของคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ
การทํางานเชิงรุก
(Proactiveness)

หมวดวิชา

การเผชิญกับความเสี่ยง๖
(Risk Taking)

ชวงที่

1

การสรางโมเดลธุรกิจ
แฟชัน่ 30 ชั่วโมง

19%

20%

14%

29%

19%

-ภาพรวมอุตสาหกรรมแฟชั่น ทิศทางและแนวโนมของ
ผูประกอบการไทย
-ปริทรรศนธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น
-ปริทรรศนการตลาดแฟชั่น
-การวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น
-แนวโนมการตลาดแฟชั่นสําหรับผูบริโภค
-การเขียนแผนจําลองธุรกิจ+Workshop
-โครงสรางตนทุนและการตั้งราคา

2

การสรางตราสินคา
แฟชัน่ 24 ชั่วโมง

9%

24%

24%

24%

19%

-การสรางตราสินคาแฟชั่น และการบริหารจัดการสินคาแฟชั่น
-การศึกษาความสําเร็จและความลมเหลวในการสรางตราสินคา
แฟชั่น กรณีศึกษาแบรนดสินคาแฟชั่นในตลาด
-กระบวนการออกแบบและการพัฒนาสินคาแฟชั่น
-การออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ :การสรางอัตลักษณของ
ตราสินคา

3

การตลาดและการ
นําเสนอสินคาแฟชัน่
24 ชั่วโมง

10%

18%

14%

33%

24%

-การฝกปฏิบัติงานถายภาพผลงานเพื่อนําเสนอขาย
-การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อธุรกิจแฟชั่นกรณีศึกษา
แบรนดสินคาแฟชั่นในตลาด
-การออกแบบตกแตงสื่อเพื่อนําเสนอขาย
-การจัดรานเพื่อนําเสนอขาย
-กิจกรรมการนําเสนอรานจําลอง

4

การทําแผนธุรกิจ
แฟชัน่ 24 ชั่วโมง

22%

19%

10%

24%

25%

-การประเมินแนวคิดทางธุรกิจแฟชั่น
-การเขียนแผนธุรกิจและวางแผนการตลาด
-การวางแผนการเงิน

15%

20%

15%

29%

21%

ภาพรวมทุกหมวดวิชา

1869

จากการสรุปแบบสอบถามขางตนพบวาหัวขออบรมในหลักสูตรของโครงการ ใหความรูดานทักษะครบทุกมิติ แตมี
สัดสวนที่มุงเนนในแตละคุณลักษณะที่แตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
-หมวดวิช าการสร างโมเดลธุร กิจ สะท อนคุ ณลักษณะของการเปนผูประกอบการในมิติด านความสามารถทางการ
แขงขัน (Competitive Aggressiveness) คิดเปนรอยละ 29 ซึ่งมากกวามิติอื่นๆ
-หมวดวิ ชาการสร างตราสิ นคาแฟชั่ น สะท อนคุ ณลั กษณะของการเป นผู ประกอบการในมิติ ด านการทํางานเชิง รุ ก
(Proactiveness) ก า ร ส ร า ง น วั ต กร ร ม (Innovativeness) แ ล ะ ค ว าม ส า มา ร ถ ท า ง ก าร แ ข ง ขั น (Competitive
Aggressiveness) ในสัดสวนที่เทากันคิดเปนรอยละ 24 ซึ่งมากกวาอีก 2 มิติที่เหลือ
-หมวดวิ ช าการตลาดและการนํ า เสนอสิ น ค า แฟชั่ น สะท อ นคุ ณลั กษณะของการเป นผู ป ระกอบการในมิ ติ ด า น
ความสามารถในการแขงขัน (Competitive Aggressiveness) คิดเปนรอยละ 33 ซึ่งมากกวามิติอื่นๆ
-หมวดวิ ชาการทําแผนธุร กิ จแฟชั่ น สะท อนคุ ณลักษณะของการเปนผู ประกอบการในมิ ติ ดานความอิ สระของการ
บริหารงาน (Autonomy) คิดเปนรอยละ 25 ซึ่งมากกวามิติอื่นๆ
-ภาพรวมของหลั กสูต รในโครงการ สะทอนคุณลักษณะของการเปนผูป ระกอบการในมิ ติดานความสามารถในการ
แข ง ขั น (Competitive Aggressiveness) มากที่ สุ ด คิ ด เป นร อยละ 29 ส วนที่ นอ ยที่ สุ ด คื อมิ ติ ด า นการสร า งนวั ต กรรม
(Innovativeness) และการเผชิญความเสี่ยง คิดเปนรอยละ 15
สรุปและอภิปรายผล
การสรุ ปผลจากความคิดเห็นของผูป ระกอบการที่ เ ปนกลุม ตัวอยางตามตารางที่ 1 พบวาการจัด อบรมในโครงการ
เสริมสร างผูประกอบการใหม สาขาอุ ตสาหกรรมแฟชั่น (NEC by DPU) ประจําปงบประมาณ 2559 สะทอนถึ งมิติของ
คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการทีผูเขารวมโครงการไดรับตางกันในแตละหมวดวิชาของหัวขออบรม
โดยภาพรวมของหลักสูตรในโครงการ สะทอนคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการในมิติดานความสามารถในการ
แขงขัน (Competitive Aggressiveness) มากที่สุด สวนที่นอยที่สุดคือมิติดานการสรางนวัตกรรม (Innovativeness) และ
การเผชิญความเสี่ยง (Risk Taking)
ดวยผูประกอบการที่เข ารวมโครงการเปนผู ประกอบการใหมที่ยัง ไมจัดตั้งธุรกิจ หรือเป นผูดําเนินธุรกิจไมเกิ น 3 ป
ผูวิจัยจึงนํ าผลการศึกษาของ Hughes and Morgan (2007) ที่ไ ดอางถึงข างตนมาเปนแนวทางการประเมิน งานวิจัยชิ้ น
ดังกลาวพบวา มิติดานการสรางนวัตกรรม (Innovativeness) และการทํางานในเชิงรุก (Proactiveness) มีความสําคัญกับผล
ประกอบการขององคกรธุรกิจทีอ่ ยูในระยะเพิ่งเริ่มจัดตั้ง มากกวามิติดานอื่นๆ ทั้งนีก้ ารจัดอบรมโครงการตามกรณีศึกษาในครั้ง
นี้ของผูว ิจัย แมจะผานเกณฑตามตัวชี้วัดของกระทรวงอุตสาหกรรม และไดรับผลการประเมินในภาพรวมที่ดี แต จากการทํา
แบบสอบถามของผูเ ขารวมโครงการ ที่แสดงความคิดเห็นวาไดรับทักษะดานการสรางนวัตกรรม(Innovativeness) นอยที่สุด
และดานการทํางานเชิงรุก (Proactiveness) อยูในระดับปานกลาง ทําใหเห็นวาหัวขออบรมของหลักสูตรในโครงการไมได
มุงเนนคุณลักษณะทีม่ ีความจําเปนที่สุดตอผลประกอบการขององคกรธุรกิจสําหรับผูประกอบการระยะเริ่มตน ซึ่งประเมินไดวา
ผูว ิจัยควรที่จะเพิ่มและปรับปรุงหัวขอวิชา รวมทั้งเนื้อหาและรูปแบบการอบรมที่สงผลในการพัฒนาคุณลักษณะในดานการ
สรางนวัตกรรม (Innovativeness) และการทํางานเชิงรุก (Proactiveness) มากขึ้น
จากงานวิจัยที่ไดทําการศึกษา พบวาในสวนของคุณลักษณะดานการสรางนวัตกรรม (Innovativeness) ผูจัดการอบรม
สามารถพิจารณาเพิ่มทั้งในดานนวัตกรรมผลิตภัณฑและนวัตกรรมกระบวนการ ซึ่ งจะพัฒนาได จากหัวขอในหมวดวิชาการ
สรางตราสินคาแฟชั่น โดยเพิ่มหัวขอนวัตกรรมการออกแบบ เทคโนโลยีการผลิต และกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม และใชัหัว
ขอเดิม แตมีการปรับเนื้อหาคือหัวขอการศึกษาความสําเร็จและความลมเหลวในการสรางตราสินคาแฟชั่น โดยเนนการเลือก
กรณี ศึกษาแบรนด สินค าแฟชั่นที่ มีการใช เ ทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมในการผลิ ตสิ นค า ในด านนวั ตกรรมตลาดและกลยุ ท ธ
สามารถเพิ่มหั วขอนวัต กรรมการตลาดแฟชั่น และเทคโนโลยีดานการเงิ น เพื่ อให ผูเข าอบรมไดเห็นถึงการทํ าการตลาดใน
อุตสาหกรรมแฟชั่นในรูปแบบใหมๆ และมีความรูเทาทันเรื่องเทคโนโลยีการเงินอันเปนสวนสําคัญในการทําธุรกิจ สวนในหมวด
วิชาการทําแผนธุรกิจ ทั้งในหัวขอการสรางแบบจําลองธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ สามารถใชัหัวขอเดิมแตมีการปรับเนื้อหา
ใหผูประกอบการเนนนวัตกรรมในการสรางคุณคาและจุดแข็งของแบรนดเปนกลยุทธหลัก ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาหัวขออบรม
เพื่อเพิ่มคุณลักษณะดานการสรางนวัตกรรม สามารถแสดงดังในตารางที่ 2
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ตารางที่2 แนวทางการพัฒนาหัวขอการอบรมในโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น (NEC by
DPU) เพื่อเพิ่มคุณลักษณะดานการสรางนวัตกรรม (Innovativeness)
แนวทางการปรับปรุงดาน
การสรางนวัตกรรม

หัวขอเดิม (มีการปรับเนื้อหา)

เพิ่มหัวขอใหม

ดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ/
กระบวนการ

-การศึกษาความสําเร็จและความลมเหลวใน
การสรางตราสินคาแฟชั่น (โดยเลือก
กรณีศึกษาจากแบรนดที่ใชนวัตกรรมใน
องคกร)

-นวัตกรรมการออกแบบ
-เทคโนโลยีการผลิต
-กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม

ดานนวัตกรรมการตลาด/
กลยุทธ/พฤติกรรม

-การเขียนแผนจําลองธุรกิจ(BMC)และการ
เขียนแผนธุรกิจ(BP) (เนนเรื่องนวัตกรรม

-นวัตกรรมการตลาดแฟชั่น
-ความรูดานเทคโนโลยีการเงิน

เปนคุณคาและจุดแข็งของแบรนด)

ในสวนของคุณลักษณะดานการทํางานเชิงรุก (Proactiveness) จากการศึกษาวรรณกรรมขางตน สามารถพิจารณาใน
มุมของปญหา และโอกาส ในมุมของปญหาคือการแกปญหาไดอยางรวดเร็วหรือการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น ในหมวดการทํา
แผนธุรกิจแฟชั่น สามารถใชหัวขอเดิมแตมีการปรับเนื้อหา คือการประเมินแนวคิดทางธุรกิจแฟชั่น แตปรับเนื้อหาและรูปแบบ
การอบรม ใหมีการแบงกลุมปญหาเปนดานหลักๆ เพื่อเชิญผูเชีย่ วชาญแตละดานชวยเจาะลึกแกปญหาแตละธุรกิจมากขึ้น และ
ปรับชวงเวลาหัวขอนี้ใหมาอยูในชวงกลางของการอบรม เพื่อใหผูประกอบการไดรับการแกปญหาไดนําแนวทางไปพัฒนาแผน
ธุรกิจของตนเองกอนการวิพากษแผนจริงในชวงทายโครงการ และเพิ่มหัวขอใหมเรื่องการจัดงบประมาณการลงทุน ซางที่ผาน
มาพบวา ผูประกอบการใหมยังไมมีความรูและประสบการณเพียงพอในการจัดสรรงบประมาณการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ
ในมุมของโอกาสคือการเล็งเห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพื่อใชประโยชนจากโอกาสนั้น สามารถเพิ่มหัวขอโอกาสในการทําธุรกิจกับ
ประเทศจีนและการนําเสนอสินคาในแฟร เพื่อเปดมุมมองและชองทางธุรกิจของผูประกอบการใหกวางขึ้น ในหมวดการสราง
โมเดลธุ ร กิ จแฟชั่ น หั วข อที่ เ กี่ ย วกั บ ภาพรวมอุ ต สาหกรรมแฟชั่ น สามารถใช หั วข อเดิ ม แต ป รั บ เนื้ อหาให ส อดคล องกั บ
อุตสาหกรรม 4.0 ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาหัวขออบรมเพื่อเพิ่มคุณลักษณะดานการทํางานเชิงรุก สามารถแสดงดังในตารางที่ 3
ตารางที่3 แนวทางการพัฒนาหัวขอการอบรมในโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น (NEC by
DPU) เพื่อเพิ่มคุณลักษณะดานการทํางานเชิงรุก (Proactiveness)
แนวทางการปรับปรุงดาน
การทํางานเชิงรุก

หัวขอเดิม (มีการปรับเนื้อหา)

เพิ่มหัวขอใหม

ปญหา

-การประเมินแนวคิดทางธุรกิจแฟชั่น (โดยมีการ
แบงกลุมปญหาเปนดานหลักๆและเชิญ
ผูเชี่ยวชาญแตละดานชวยเจาะลึกการแกปญหา
ในแตละธุรกิจ) และปรับชวงเวลามาอยูในชวง
กลางของการอบรม

-การจัดงบประมาณการลงทุน

โอกาส

-ภาพรวมอุตสาหกรรมแฟชั่น (เพิ่มในมุม
อุตสาหกรรม 4.0)

-โอกาสทางธุรกิจกับประเทศจีน
-การวางแผนจัดการเพื่อนํา
เสนอสินคาในแฟร

ขอมูลในตารางที่ 2 และ 3 เปนแนวทางในการพัฒนาหัวขออบรมในโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม สาขา
อุตสาหกรรมแฟชั่น ของผูที่จะจัดโครงการในอนาคต เพื่อเนนหนักคุณลักษณะดานการสรางนวัตกรรมและการทํางานเชิงรุก
มากขึ้น โดยอางอิงจากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อจะชวยพัฒนาคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการในมิติที่เหมาะสมกับ
การจัดตั้งธุรกิจใหมใหเติบโตและมั่นคง สวนคุณลักษณะอื่นก็ยังสามารถสอดแทรกตามแตละหัวขออบรมเชนเดิม ทั้งนี้ในการ
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ปรับจํานวนชั่วโมง สัดสวนของหัวขอ หรือการจัดกลุมหมวดวิชาจะเปนอยางไรก็ตาม ตองคํานึงและอยูภายใตขอบเขตการ
ดําเนินงานจางที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR) ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรม ในแตล ะ
ปงบประมาณเปนหลัก
ขอเสนอแนะสําหรับการจัดโครงการในอนาคต
1. การกําหนดสัดสวนของคุณลักษณะที่ตองการจะมุง เนนในโครงการลวงหนา ทําให มีแนวทางในการวางทิศทางของ
หัวขออบรมและเนื้อหาที่สอดคลองกับคุณลักษณะที่ตองการใหผูประกอบการไดรับ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของผูประกอบการตาม
เปาประสงค นอกจากนั้นยังนํามาเปนประเด็นจุดแข็งของหนวยรวมในการประชาสัมพันธโครงการที่แตกตางจากหนวยรวม
อื่นได
2. การวางแผนรวมกับวิทยากรถึงแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะแตละมิติ ทําใหวิทยากรสามารถนําเสนอเนื้อหาการ
อบรมไดอยางตรงเปาหมายมากขึ้น
3. เพื่อใหเกิดความแมนยําในการวัดผลคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ มากกวานี้ควรมีการทําแบบสอบถามเมื่อ
เสร็จสิ้นการอบรมในแตละหัวขอ
4. นอกเหนือจากการพิจารณาเพี ย งหั วข อในการจั ดอบรมที่ เ หมาะสมแล ว รู ป แบบการจั ด อบรมที่ ส รางแรงจู ง ใจให
ผูประกอบการเห็นความสําคัญ สนใจและใหความรวมมือ มาเขาอบรมอยางสม่ําเสมอ และชวยผลักดันใหผูประกอบการออก
จากกรอบแนวคิดเดิม เพื่อเริ่มลงมือทําธุรกิจ ก็เปนสิ่งที่ควรนํามาเปนประเด็นในการศึกษาวิจัยตอไป
5. หนวยรวมจัดดําเนินงาน ควรพิจารณาหัวขออบรมที่สอดคลองกับความทิศทางของธุรกิจควบคูไปดวยกัน เชน การ
พัฒนาผูประกอบการสูยุค ประเทศไทย 4.0 เพื่อปรับหัวขออบรมใหเฉพาะเจาะจงกับกระแสธุรกิจนั้นๆได
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
1.การศึกษาครั้งนี้ วิเคราะหเฉพาะความหมายของคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการแตละมิติ ในการศึกษาครั้งตอไป
อาจมีการศึกษาถึงป จจัยที่จะช วยพัฒนาคุณลักษณะแตละมิติร วมดวย เพื่อนํามาประยุกตใ นการออกแบบหัวขออบรมและ
รูปแบบการจัดการอบรมที่เหมาะสม
2.การวัดผลเพียงแบบสอบถามความคิดเห็นเมื่อสิ้นสุดโครงการนั้นอาจไมเพียงพอ ควรมีการติดตามผลการจัดตั้งธุรกิจใน
อุตสาหกรรมแฟชั่นของกลุมตัวอยางวาธุรกิจมีความอยูรอด เติบโตและยั่งยืน ซึ่งมีความสัมพันธสอดคลองกับคุณลักษณะแตละ
มิติอยางไร
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ปจจัยดานองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จํากัด
อนัตยา จําปา1และณัฐวุฒิ โรจนนิรุตติกุล2
1
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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tamoanattaya28@gmail.comand 2nuttawut.ro@kmitl.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี
จํากัด(2) ศึกษาปจจัยดานองคการที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จํากัดผูวิจัยได
ทําการรวบรวมขอมู ลจากพนั กงานของบริ ษัท ซั มมิ ท โอโตซี ทอิ นดั ส ตรี จํากั ด จํ านวน221คนเครื่ องมื อในการวิจัย ครั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถามและการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลข
คณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน และใชการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐาน
ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1) ในภาพรวม คุ ณภาพชีวิต การทํางานของพนั กงานบริ ษัท ซั มมิ ท โอโตซีท อิ นดั ส ตรี จํากั ด อยู ในระดั บ มาก( ̅ =
3.720)
2) ปจจัยองคการดานความพึงพอใจในงาน และการสนับสนุนจากองคการ มีผลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน สวน
นโยบายบริษัทมีผลในทางลบตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จํากัดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: ปจจัยดานองคการคุณภาพชีวิตการทํางานนโยบายบริษัทการสื่อสารภายในองคการ วัฒนธรรมองคการ การสนับสนุน
จากองคการ ความพึงพอใจในงาน
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Organizational Factor Influence of The Quality Of Work Life of Empoyee In
Summit Auto Seats Industry Limited Company
Anattaya Champa and Nuttawut Rojniruttikul
Abstract
The purposes of this research were 1) To study the level of quality of work life of employeesin Summit Auto
seats Industry Company and 2) To study the organizational factors influence of quality of work life of
employeesin Summit Auto seats Industry Company.The samples of the study were 221 employees in Summit
Autoseats Industry Company. The questionnaires were used to gather the data and the data was analyzed by
using statistical program. The statistics for data analysis were percentage, arithmetic mean, and standard
deviation. Multiple linear regression analysis was used to test the hypothesis. The results were summarized
as follows:
1. In overall,the level of quality of work life of employees inSummit Auto seats Industry Company was at
high level. ( ̅ = 3.720)
2. Organizational factors in term of job satisfaction and perceived organizational support had a positive
influence on quality of work life, while company policy has a negative influenceon quality of work life of
employee in Summit Auto seats Industry Company at statistical significantlevel of 0.01.
Keywords: Organizational factor; Quality of work life; Company policy; Organization communication;
Organizational culture; Perceived organizational support; Job satisfaction
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บทนํา
อุตสาหกรรมยานยนตจัดเปนอุตสาหกรรมในระดับตนที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ การจาง
งาน การสรางมูลคาเพิ่ม การพัฒนาดานเทคโนโลยียานยนตตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ เปนอยางมาก โดย
ประเทศไทยมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้มาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2504 จากเปาหมายในอดีตที่พัฒนาการสงเสริม
อุตสาหกรรมยานยนตไทยในชวงเริ่มตนเพื่อลดการนําเขา มาสูชวงกลาง ระหวาง พ.ศ. 2520-2540 ดวยการสงเสริมการลงทุน
สรางมูลคาเพิ่มในประเทศ และพัฒนาความสามารถในการผลิตเพื่อสงออก จากการเจริญเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องของไทยและภูมิภาคเชีย ทําใหคาดวาในป พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะมีกําลังการผลิตรถยนตและ
รถจักรยานยนตชนิดละมากกวา 3 ลานคัน มีมูลคาการผลิตเพื่อการจําหนายในประเทศและการสงออกกอที่ทําใหเกิดมูลคาเปน
รอยละ 10 ของผลิตภัณฑของมวลรวมภาคการผลิต (Gross domestic product originating from manufacturing) มีการจาง
งานกวา 5 แสนคน [1] และในฐานะที่ บริ ษัท ซั ม มิท โอโตซีท อินดั สตรี จํากั ด ก็เ ปนอี กหนึ่ง องค การหนึ่ งที่ มีค วามสําคัญ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมยานยนตของไทยโดยบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จํากัด ปจจุบันมียอดขายไมต่ํากวา 1,788 ลานบาทตอป
และมีกําไรสุทธิ 130 ลานบาทตอป ซึ่งลูกคาของบริษัทนั้นก็เปนคายรถยนตชั้นนําของโลก เชน โตโยตานิสสัน มาสดามิตซูบิชิ
ฮอนดาฮีโน และวอลโว เปนตน
ปจจุบันธุรกิจตองเผชิญหนากับการแขงขันที่รนุ แรง ดั้งนั้นบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จํากัด จึงควรที่จะตองมีความ
พรอมในดานพื้นฐานทางดานองคการที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงในดานการแขงขันในทุกๆดานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ รวมถึงการใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งในภาวะปจจุบันองคการ
สวนใหญตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริ มใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีเพื่อที่จะเปนแรงกระตุ นให พนักงานใช
ความสามารถในการทํางานอยางเต็มศักยภาพ เพราะมนุษยเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง ซึ่งจะทําใหอุต สาหกรรมนั้นพัฒนา
มากขึ้นหรือนอยลง
ในปจจุบันสถานการณของบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จํากัด ไมคอยสูดีนักเพราะมีการลาออก ของพนักงานเปน
จํานวนมากทําใหขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานเทคนิคที่ใชในการทํางานใหสินคาเสียหายและไมไดคุณภาพ จึงไม
สามารถสงสินคาไดทันตามความตองการของลูกคา ดังนั้นองคการควรที่จะพิจารณาถึงสาเหตุที่ทําใหพนักงานลาออกจากงาน
ปจจัยดานองคการก็เปนอีกปจจัยสําคัญที่ทําใหพนักงานไมพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทํางาน และสงผลตอการลาออก
ของพนักงาน[2] ผู วิจัย จึงสนใจที่ จะศึ กษาปจจั ยดานองค การ คือ ความพึง พอใจในงาน วัฒนธรรมองค การ การสื่อสารภายใน
องคการ การสนับสนุ นจากองคการ และนโยบายบริษัท วาเป นปจจัยที่ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานไมดีจนทําให
พนักงานตัดสินใจลาออกหรือไม
จากความสําคัญของปจจัยดานองคการที่อาจจะสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยมี
ความประสงคที่จะศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานและปจจัยดานองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานในบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จํากัด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จํากัด
2. เพื่อศึกษาศึกษาปจจัยดานองคการที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี
จํากัด
สมมติฐานการวิจัย
ความพึงพอใจในงาน วัฒนธรรมองคการ การสื่อสารภายในองคการ การสนับสนุนจากองคการ และนโยบายบริษัทมีผล
ตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จํากัด
กรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยดานองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี
จํากัด ผูวิจัยตองการศีกษาปจจัยดานองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ปจจัยดานองคการที่ศึกษาไดแก ความพึงพอใจใน
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งาน วัฒนธรรมองคการ การสื่อสารภายในองคการ การสนับสนุนจากองคการ และนโยบายบริษัททั้งนี้ผูวิจัยไดทําการรวบรวมผล
การศึกษาปจจัยดานองคการที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน แลวนํามาเปรียบเทียบเพื่อเปนแนวทางในการสราง
กรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัยนี้โดยเรียงลําดับตามความสําคัญใหสอดคลองและมีความสัมพันธกับสภาพขององคการที่นํามา
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยกรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัยนี้ ดังแสดงในรูปที่1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
คุณภาพชีวิตการทํางาน
1.ดานผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2.ดานความปลอดภัยในการทํางาน
3.ดานการพัฒนาศักยภาพ
4.ดานความมั่นคงและกาวหนาในการทํางาน
5.ดานสังคมสัมพันธ
6.ดานการบริหารงานที่เปนธรรมและเสมอภาค
7.ดานภาวะอิสระจากงาน
8.ดานความภูมิใจในองคการ

ปจจัยดานองคการ
- ความพึงพอใจในงาน
- วัฒนธรรมองคการ
- การสื่อสารภายในองคการ
- การสนับสนุนจากองคการ
- นโยบายบริษัท

รูปที่ 1กรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยดานองคการที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ซัมมิท โอโต
ซีทอินดัสตรี จํากัด
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใ ชใ นการศึ กษาเปนพนักงานในบริษัทซัม มิท โอโตซี ทอินดัส ตรี จํ ากั ด จํ านวนทั้ง หมด494คน(ขอมูล จาก
ประวัติพนักงาน ฝายทรัพยากรมนุษยของบริษัทซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จํากัด)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดจากการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)ผูวิจัยไดดําเนินการโดย
ใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุม ตัวอยางจากการคํานวณสู ตรของ Taro Yamane จากการคํ านวณได ขนาดกลุ มตัวอยางของ
พนักงานบริษัทซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จํากัดซึ่งตองสุมดวยขนาดตัวอยางเทากับ 221 คน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิ ส ระ คื อ ปจจัย ด านองค การประกอบด วย ความพึง พอใจในงาน วั ฒนธรรมองค การ การสื่ อสารภายในองค การ การ
สนับสนุนจากองคการ นโยบายบริษัท ตัวแปรตาม คือคุณภาพชีวิตการทํางาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ ผูวิจัยใชใ นการรวบรวมเพื่อทําการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ปจจัยด านองคการ และคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน เปนคําถามที่มีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) ตามวิธีกําหนดคะแนน 5 ระดับของริน ลิเคิรท (Rensis
Likert) [2]
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เกณฑในการใหคะแนนของระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน/ปจจัยดานองคการกําหนดใหดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
เห็นดวยมากที่สุด
5 คะแนน
เห็นดวยมาก
4 คะแนน
เห็นดวยปานกลาง
3 คะแนน
เห็นดวยนอย
2 คะแนน
เห็นดวยนอยที่สุด
1 คะแนน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีสถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณการแปลความหมายขอมูลเทียบกับเกณฑเฉลี่ยของระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานและระดับปจจัยดานองคการใชเกณฑดังนี้ [3]
คาเฉลี่ย
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน/ปจจัยดานองคการ
4.201 - 5.000
มากที่สุด
3.401 - 4.200
มาก
2.601 - 3.400
ปานกลาง
1.801 - 2.600
นอย
1.000 - 1.800
นอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1จํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคล (จํานวน 221 คน)
ปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
รอยละ
1.เพศ
ชาย
120
54.2
หญิง
101
45.7
2.อายุ
นอยกวาหรือเทากับ 25 ป
24
10.9
มากกวา 25 ป - 30 ป
93
42.1
มากกวา 30 ป - 35 ป
34
15.4
มากกวา 35 ป - 40 ป
15
6.8
มากกวา 40 ป - 45 ป
25
11.3
มากกวา 45 ป - 50 ป
29
13.1
มากกวา 50 ป
1
0.5
3.อายุงาน
นอยกวาหรือเทากับ 3 ป
102
46.2
มากกวา 3 ป – 6 ป
54
24.4
มากกวา 6 ป – 10 ป
18
8.1
มากกวา 10 ป
47
21.3
4.ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 3 หรือต่ํากวา
21
9.5
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
17
7.7
อนุปริญญา/ปวส.
50
22.6
ปริญญาตรี
130
58.6
สูงกวาปริญญาตรี
3
1.4
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5.สถานภาพ
โสด
132
59.7
สมรส
89
40.3
6.ประเภทของการจางงาน
พนักงานออฟฟศ
125
56.6
พนักงานประจําสายการผลิต
96
43.4
จากตารางที1่ พบวาพนักงานที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุมากกวา 25-30ปมีอายุงานนอยกวาหรือเทากับ3 ป
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีสถานภาพโสด และลักษณะจางงานเปนพนักงานประจําออฟฟศ
ตารางที่ 2คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับที่ของคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ซัมมิท โอโตซีท
อินดัสตรี จํากัด
ดาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน
S.D.
ระดับ
ลําดับที่

1 ดานผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม

3.904

0.781

มาก

4

2 ดานความปลอดภัยในการทํางาน

3.954

0.882

มาก

3

3 ดานการพัฒนาศักยภาพ

3.859

0.834

มาก

5

4 ดานความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน

2.933

0.945

ปานกลาง

8

5 ดานสังคมสัมพันธ

4.124

0.835

มาก

1

6 ดานการบริหารงานที่เปนธรรมและเสมอภาค

3.750

0.839

มาก

6

7 ดานภาวะอิสระจากงาน

4.005

0.855

มาก

2

8 ดานความภูมิใจในองคการ

3.226

0.884

ปานกลาง

7

0.857
มาก
โดยรวม
3.720
จากตารางที่ 2 พบวาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.720 เมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ย ของคุณภาพชี วิต การทํางานของพนักงานแตล ะดานสามารถเรี ยงลํ าดับ จากมากไปหาน อย ไดดั งนี้ด านสั งคม
สัมพั นธ ด านภาวะอิ สระจากงาน ด านความปลอดภั ยในการทํ างาน ดานผลตอบแทนที่เ พีย งพอและยุ ติธรรม ด านการพั ฒนา
ศักยภาพ ดานการบริหารงานที่เปนธรรมและเสมอภาค ดานความภูมิใจในองคการ และดานความมั่นคงและความกาวหนาในการ
ทํางานตามลําดับ
ตารางที่ 3คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับที่ของปจจัยดานองคการของบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จํากัด
ปจจัยดานองคการ
S.D.
ระดับ
ลําดับที่

ความพึงพอใจในงาน
3.931
0.759
มาก
1
วัฒนธรรมองคการ
3.589
0.443
มาก
3
การสื่อสารภายในองคการ
0.664
มาก
2
3.629
การสนับสนุนจากองคการ
0.792
ปานกลาง
4
3.368
นโยบายบริษัท
0.832
ปานกลาง
5
2.669
โดยรวม
3.437
0.698
มาก
จากตารางที3่ พบวาปจจัยดานองคการโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาปจจัยดานความพึง
พอใจในงาน อยู ในระดับมากเป นลําดั บแรก รองลงมาคือ ป จจัย ดานการสื่อสารภายในองคการ ปจจัย ดานวั ฒนธรรมองคการ
ปจจัยดานการสนับสนุนจากองคการ และปจจัยดานนโยบายบริษัท ตามลําดับ
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ตารางที่ 4ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณของปจจัยดานองคการที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
บริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จํากัด
p-value
ปจจัยดานองคการ
bi
t
คาคงที่
1.202
8.321
0.000**
ความพึงพอใจในงาน
0.187
6.917
0.000**
-0.003
-0.045
0.964
วัฒนธรรมองคการ
การสื่อสารภายในองคการ
-0.083
-1.810
0.072
การสนับสนุนจากองคการ
0.690
15.789
0.000**
นโยบายบริษัท
-0.085
-3.561
0.000**
2
R = 0.852; SEE = 0.23412; F = 246.878; Sig. = 0.000**
หมายเหตุ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที4่ พบวามีคา R2เทากับ 0.852 ซึ่งอธิบายไดวาตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิต การ
ทํางานไดรอยละ 85.2 โดยปจจัยดานการสนับสนุนจากองคการมีผลทางบวกตอความคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในเชิง
เสนตรงมากที่สุด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 (b4 = 0.690) รองลงมาคือ ปจจัยดานความพึงพอใจในงาน มีผลทางบวกตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในเชิงเสนตรง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 (b1 = 0.187)ตามลําดับในขณะที่ปจจัยดาน
นโยบายบริษัท มีผลทางลบตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในเชิงเสนตรง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 (b5 = 0.085)สวนวัฒนธรรมองคการ และการสื่อสารภายในองคการ ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
สรุปและอภิปรายผล
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จํากัด
ผลการวิจัยพบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จํากัดอยูในระดับมาก ซึ่ง
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.720 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานแตละดานสามารถเรียงลําดับจากมากไป
หานอย ไดดังนี้ดานสังคมสัมพันธ ดานภาวะอิสระจากดานความปลอดภัยในการทํางาน ดานผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานการบริหารงานที่เปนธรรมและเสมอภาค ดานความภูมิใจในองคการ ดานความมั่นคงและกาวหนาใน
การทํางาน แสดงให เห็นวาพนั กงานในบริษัทแหงนี้ มีคุณภาพชี วิตการทํางานที่มีสัมพั นธภาพในที่ทํางานเปนอยางดี นอกจากนี้
พนักงานในบริษัทยังรับรูถึงความเปนอิสระจากงานไดในระดับมาก
ปจจัยดานองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จํากัด
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในบริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี
จํากัด ปจจัยดานการสนับสนุนจากองคการและปจจัยดานความพึงพอใจในงานซึ่ง มีผลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานในเชิงเสนตรง ทั้งนี้เนื่องมาจากการสนับสนุนจากองคการในดานทรัพยากรตางๆ และแนวทางในการเสริมสรางความพึง
พอใจในงาน ชวยใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชพลบุญอเนกวัฒนา(2551) พบวา
ปจจัยดานการสนับสนุนจากองคการมีผลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ในขณะที่ปจจัย
ดานนโยบายบริษัท มีผลทางลบตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนโยบายของบริษัทที่มุงเนนในการ
ดําเนินงานใหบรรลุตัวชี้วัดตางๆ ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานลดนอยลง สวนวัฒนธรรมองคการ และการสื่อสาร
ภายในองคการ ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
บริษัทควรสงเสริมให พนักงานมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น อีกทั้งสนับ สนุนทรั พยากรตางๆ ที่จําเป นตอการทํ างาน
อยางเพียงพอ เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานแกพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังควรใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบาย
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ของบริ ษัท ที่ ช วยเสริ ม สร างคุ ณ ภาพชี วิต ในด านต า งๆ โดยสร างวั ฒ นธรรมการทํ างานที่ เ ป น องค ก ารแห ง ความสุ ข (Happy
Workplace)
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Abstract

Yom River basin, the basin in the northern part of Thailand, has experienced problems of flood
during the wet season and drought during the dry season. These problems have happened because this
area has not enough storage capacity which causes incoming rainfall to become runoff and evacuate the
area quickly. Moreover, deforestation has been the problem which causes the storage capacity and
infiltration capacity of the soil to reduce even more. This paper investigated a trend of runoff coefficients
in each part of the area in the period of 1980-2009. Determinations of annual rainfall and runoff trends
were also involved. Linear trends of ten years average data were calculated to represent the magnitude
of change of the data and Mann-Kendall test was applied to check if the change was significant.
The result showed that a region with a significant increasing in rainfall was around the boundary between
the north and central part of Yom basin as same as a region with a significant increasing in runoff. The
runoff coefficient in the central part of Yom basin significantly increased. Mae Mok subbasin, the
mountainous subbasin southern part of yom basin, also has a non-significant but considerable high
increasing trend.
Keywords: Yom River Basin, Annual Rainfall, Annual Runoff, Runoff Coefficient, Moving Average, MannKendall Test
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Introduction
Flood has been widely known as a disaster which causes damage to both properties and lives in
many areas all over the world. Yom basin (Figure 1), a basin in the northern part of Thailand with an area
of about 21,795 km2 [1], has also been one of the area where floods usually occur during the wet season.
There were big floods occurred in 1995 and 2011 which causes severe damages. Interestingly, this area
also experiences a scarcity of water during the dry season even though there has been too much water
during the wet season. This is because of the basin has not enough storage capacity to keep the incoming
water in the wet season for the usage in the dry season. When the water get into the area, it becomes
runoff and flows through the area, and then it evacuates through the outlet at the south of the basin.
Moreover, there has also been a deforestation in the area. Many areas of forests has been changed to
agricural areas which can cause the infiltration and storage capacity of soils to reduce even more and
lead the problem to be worse. This research investigated trends runoff coefficient in each area of Yom
basin during the period of 1980-2009. High runoff coefficient represent the area where rainfall flow out
quickly, so a location where the runoff coefficient is the location where the rainfall flow out more quicky
than in the past which could be a result of land use changes, usually be the deforestration. However,
rainfall and runoff are also the crucial parameter to determine the runoff coefficient, so this research also
involved investigations of annual rainfall and runoff trends.
Insert [Figure 1]
Materials and methods
Rainfall data during the period of 1980-2009 was collected from stations of Thai Meteorological
Department and Royal Irrigation Department which data from 37 stations are available in Yom basin and
surrounding.
Runoff data during the period of 1980-2009 was collected by stations of the Royal Irrigation
Department at each outlet of subbasins in Yom basin. However, runoff data in some subbasins are not
available. In this case runoff data could be estimated from the data of a nearby subbasin with the similar
characteristics as the following equation.

Where represents the runoff data of the subbasin the runoff data of which is available, represents
the area of the subbasin the runoff data of which is available, represents the runoff data of the
subbasin the runoff data of which is unavailable, and represents the area of the subbasin the runoff
data of which is unavailable
There were still some cases that the runoff data could not be estimated since there was no
nearby subbasin with the similar characteristics. In this case, the subbasin the runoff data of which could
not be estimated was merged with the nearby subbasin the data of which was available. According the
availability of the data, 11 subbasins of Yom basin were merged into 7 areas.
Insert [Figure 2]
Runoff coefficients were determined as the ratio of runoff to rainfall. The runoff data for each area was
available and ready to be used to determine the runoff coefficient. However, rainfall data for each area
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should be calculated which could be done by Thiessen Polygon method [2]. This method divides the
area into parts by the closet station for each point in the basin and uses an average rainfall weighted by a
size of each part to represent the average rainfall for the area.
The investigation of rainfall, runoff, and runoff coefficient trends was done by determinations of linear
trend of ten years moving average [3] of the data to represent the magnitude of changes, and then
whether the changes were significant was determined by Man-Kendall (MK) test [4-6] at 10% confidence
interval against the null hypothesis that there was no change of the data.
In MK test, the test statistics was determined as the following

Where is number of data,
is defined by

and

is the data at the time and , respectively, and sign function ( )

When the amount of the data ( ) is at least 10, the the test statistics is assumed to be normally
distributed with the mean (
) and variance (
) as follows,

Where is the number of tied groups, and is the data in the
The test statistics is then standardized into by

th

tied group.

%, the null hypothesis is when
At a significant level of or confidence interval of
exceeds
of the standard normal distribution. A positive value of represents an increasing trend
while a negative value of represents a decreasing trend.
Results and discussion
Based upon the ten-year moving average of annual rainfall, the results revealed that the annual
rainfall tended to increase more than 90% of rainfall stations and significantly increased in the central and
lower parts (more than 10%). Annual rainfall significantly increased around the boundary between the
north and central part of Yom basin with the rate of 14.1 mm to 31.3 mm per year while others area
show the rate of change of -3.0 mm to 18.8 mm per year. That area with the significant increasing in
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annual rainfall coincided with the mountainous area where orographic uplift could occur and caused
rainfall in the area [7].
Insert [Figure 3]
Annual runoff significantly increased in the central part of Yom basin with the rate of 10.0 mm per year
and Huay Mae Sin subbasin which is in the south part of Yom basin but adjacent to the central part with
the rate of 6.7 mm per year while others area show the rate of change of not more than 6 mm per year.
The area with the significant increasing in annual runoff coincided with the area with the increasing in
rainfall, so the increasing in rainfall could cause the increasing in runoff in the area.
Insert [Figure 4]
In order to exclude the effect of rainfall on runoff, trends of runoff coefficient were determined. The
result showed a significant increasing in runoff coefficient in the central part of the basin with the rate of
0.006 per year. Mae Mok subbasin, the mountainous subbasin southern part of yom basin, also has a nonsignificant but considerable high increasing trend with the amount of 0.004 per year while others subbasin
did not show an increasing trend for more than 0.003 per year. It could be infer that the change in rainfall
in the central part of the basin was not only the cause of the increasing in runoff. The another main
cause of that increasing could be a landuse change. In Mae Mok subbasin, even though the runoff was
increasing, there was no significant change in the runoff coefficient, so the main cause of the increasing of
the runoff could be the increasing in rainfall. However, Mae Mok subbasin was possibly another subbasin
which a landuse change caused the runoff coefficient to increase. The study of Rogger et al. (2012) [8]
found that the increase of runoff is caused by land use changes, especially the areas where has signicant
high transformation of deforestation to agricultural and urban areas because low runoff in forest response
unit represents low runoff production and high storage capacity
Insert [Figure 5]
Conclusions and recommendations
Yom basin has experience the problem of flood and drought due to its low storage capacity. The
land use change, particularly deforestation, causes the problems to be worse since it reduce the storage
and infiltration capacity of soils which causes the runoff coefficient to increase. Less infiltration capacity
causes the rainfall to become runoff more, and less storage coefficient causes the runoff to flow through
the area and evacuate more quickly which cause the flood to be more severe during the wet season and
the drought to be more severe during the dry season. The effect of land use change was obvious in the
central part of the basin and Mae Mok subbasin also shown the considerably increasing in runoff
coefficient due to the deforestation. The conservation of forest areas, together with the integrated water
management are very crucial issues for helping to solve the flood and drought problems further.
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาบทบาทของเทศบาลตําบลบอแฮว อําเภอบอแฮว จังหวัดลําปางในการ
อนุรักษและสงเสริมการทอผากี่กระตุก และ (2) นําผลการศึกษาเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนแนวทางในการ
อนุรักษและสงเสริมการทอผากี่กระตุกโดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบเจาะจงจากลุมตัวอยาง 3 กลุม
ไดแก กลุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมผูทอผากี่กระตุก และกลุมผูนําชุมชนที่เปนทางการและไมเปนทางการ
และการสังเกตอยางไมมีสวนรวม รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลการวิจัยพบวา บทบาทของเทศบาลตําบลตําบล
บอแฮวในการอนุรักษและสงเสริมการทอผากี่กระตุก มีบทบาทหลัก 2 ดาน คือ บทบาทของเทศบาลตําบลบอแฮวในฐานเปน
สนับสนุนในการทอผากี่กระตุก และบทบาทของเทศบาลตําบลในฐานะเปนผูสงเสริมและอนุรักษการทอผากี่กระตุก โดยการ
ทอผากี่กระตุกไดชวยสงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกับชุมชนทองถิ่น และสามารถอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นในดานการทอ
ผาไวไดอยางยั่งยืน
คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถิ่น, การอนุรักษ, การทอผากี่กระตุก,เทศบาลตําบลบอแฮว
Abstract
The objectives of this research were: (1) to study role of BouHaew Sub-district Municipality in
the conservation and promotion of the weavinglooms; 2) to present results of the study to the local
government to guide the conservation and promotion of the weaving Looms. There were 3 groups
selected by local government leader groups, percussion loom groups, and community leader groups. The
data were collected from the in-depth interviews and non-participant observations, as well as the
information from related academic documents and research. The research results showed the role of
BouHaew Sub-district Municipality in preserving and promoting the weaving loom. 2 main roleswere
found: the role of BouHaew Sub-district Municipality base in a conservation initiative of the percussion
loom, and the role of local government as a minister and a weaving loom. The weaving loom helped
promote and generate revenue for the local community, and conservation of traditional knowledge in the
field of percussion fabric can be made sustainable.
Keywords: Local Wisdom, Conservation, Percussion Looms,Bou-Haew Municipality
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บทนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและมีความสําคัญอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงวาสังคมไทยเปนสังคมที่เกาแกของ
สังคมหนึ่งที่ปรากฏภูมิปญญาทองถิ่นอยูจํานวนมาก โดยภูมิปญญาทองถิ่นเหลานี้ที่แสดงถึงความเปนไทย และเอกลักษณของ
ความเปนไทย การสั่งสมภูมิปญญาทองถิ่นนั้นบางพื้นที่ไดมีการสั่งสมความรูมาอยางตอเนื่องยาวนาน จนกลายเปน ภูมิปญญา
ทองถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปญญาชาวบาน (Popular wisdom) ซึ่งเปนการใชความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill)
และความเชื่อของคนในทองถิ่นภูมิปญญาทองถิ่นถือเปนรากฐานทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ไดถูกพัฒนาและเปนฐานในการตอ
ยอดนวัตกรรมและงานสรางสรรคกลับไมไดรับการคุมครอง ปกปอง และอนุรักษอยางเหมาะสม
ภายใต กระแสโลกาภิ วัฒนที่เ ปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย ที่ประเทศไทยเปดรับ การพัฒ นาที่เน นการพั ฒนาดาน
เศรษฐกิจเปนสําคัญ ซึ่ง ภูมิป ญญาทองถิ่ นที่เ ปนรากเหงาของท องถิ่ นที่เป นรากฐานของการพัฒนาถูกมองข ามและลดทอน
ความสําคัญลง ฉะนั้นดวยตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นที่มีตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนตลอดจนคุณคา
ของภูมิปญญาทองถิ่นในดานตางๆ อาทิ สังคม วัฒนธรรม จิตวิญญาณเศรษฐกิจ และวิทยาศาสตร ทําใหกระแสการคุมครอง
ปกปองและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นมีเพิ่มขึ้นเพื่อใหสิ่งเหลานั้นคงอยู ไดมีการสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง และสืบทอดจากคน
รุนหนึ่ง ไปสู อีกรุ นหนึ่ ง และสามารถที่ จะธํ ารงอยางในยุ คป จจุ บันบนรากฐานของความเปนไทย การอนุ รั กษ แ ละส งเสริ ม
ภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานที่สําคัญของทองถิ่นจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนหนวยงานภาครัฐระดับทองถิ่นที่มีความใกลชิดกับชุมชนและสังคมทองถึง
ซึ่งมีบทบาทหลักในการการแกไขปญหาและการสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นนั้น เดิมเปนการพิจารณา
จากส วนกลาง ซึ่ ง เป นการคิ ดแบบเดี ย วกั นทั่ วประเทศโดยไม ไ ด คํ านึ ง ถึ ง มุ ม มองความแตกต างในด านพื้ นที่ ภู มิ ป ระเทศ
วัฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญา สภาพของป ญ หาที่มี ป จจั ย ต างๆ ไม เ หมื อนกั น และขาดการมี ส วนร วม ของประชาชนในท องถิ่ น
แตปจจุ บันรัฐไดมีการกระจายอํานาจการปกครองโดยสนั บสนุนส งเสริม ใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสิ นใจในกิจการทองถิ่ น
รวมทั้งไดมอบอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นดําเนินการปกครองตนเองและจัดตั้งบริการสาธารณะบาง ประการเพื่อสนองตอบ
ตอความต องการของประชาชนในท องถิ่ น ทั้ งนี้ ก็เ พื่ อให ประชาชนในท องถิ่ นได มี สวนรวมในการ แก ไขป ญหาและความ
ตองการของตนเองภายใตกรอบความคิดที่วาไมมีองคกรราชการใดที่ใกลชิดกับ ประชาชนมากที่สุด อยูกับปญหาความตองการ
มากที่สุด ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงนับวาเปนหนวยงานราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนใน
ทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชนสุขของชุมชนในทองถิ่น รวมทั้งการสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดการอนุรักษและสงเสริมการธํารงไวซึ่งภูมิปญญาในทองถิ่นไวองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทศบาลตําบล จึงจํ าตองมี บทบาทในการในการอนุรั กษและสงเสริ มภูมิป ญญาทองถิ่น อันเปนสิ่งที่มีคุ ณคาที่ สั่งคงมาอยาง
ยาวนานของชุมชนทองถิ่นนั้นมิใหเสื่อมสลายไปตามกระแสของโลก
อยางไรก็ตาม ภูมิป ญญาทองถิ่นในดานการทอผ าพื้นเมืองลําปาง เปนผาทอฝมือคนไทย แตล ะแหง จะมีเอกลักษณ
เฉพาะ แตไมวาจะมาจากอําเภอใดของลําปางสิ่งที่มองเห็นเดนชัด คือ เสนใยผาที่ทออาจจะเปนปุมปม หรือรอยลานเล็ก ๆ
นอย ๆ บนผืนผาที่แสดงถึงงานหัตถกรรมอยางแทจริง อีกอยางหนึ่งก็คือลวดลายบนผืนผาที่มเี อกลักษณของแตละทองถิ่น เปน
การสืบสานงานหัตถกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นอยางแทจริง ความพยายามในการปลูก เก็บดอกฝาย นําดอกฝายมาตีปุยฝาย
จนเปนใยเสน จากใยเสนเปนเสนฝาย จนถึงการทอบนกี่กระตุกพื้นเมืองแตละขั้นแตละตอนสะทอนความคิดและภูมิปญญาของ
บรรพบุ รุ ษที่ สั่ ง สอน สั่ ง สมและสื บ สานงานหั ต ถกรรมต ออนุ ช นรุ นหลั ง สื บ มาจึ งเป นงานที่ เ ป ย มล นด วยคุ ณค าและความ
ภาคภูมิใจของชาวลําปาง กลุมทอผาเมืองลําปาง สวนใหญเปนกลุมแมบานที่ใชเวลาวางหลังฤดูกาลเก็บเกี่ ยวขาวในนา หรือ
ชวงเวลาวางระหวางการทํานา เพื่อทอผาไวใชในครัวเรือน เชน ทอผาขาวมา ผาซิ่น ผาหม เปนตน ในปจจุบันการทอผาเมือง
ลําปาง นอกจากจะทอผาไวใชในครัวเรือนแลวยังเปนอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่งดวย กลุมแมบานอําเภอ
แจหม อําเภอเมืองปาน อํ าเภอแม ทะ และอําเภอเสริมงาม เปนกลุ มแมบานที่ มีฝมือในการทอผาฝายที่ มีลวดลายบนผืนผ า
แตกตางกัน มีความงดงามตามจินตนาการของภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลบอแฮว ในหมูที่ 2 ไดมีการรวมกลุมของ
ประชาชนในชุมชนที่ยังคงตองการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นหรือวัฒนธรรมทองถิ่นโดยการทอผาโดยลักษณะของการใชกี่ซึ่ง มี
คนนั่งทอใหเปนผืน การทอผากี่กระตุกจําเปนตองอาศัยฝมือ และความชํานาญเปนอยางมาก
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของเทศบาลตําบลบอแฮว อําเภอบอแฮว จังหวัดลําปางในการอนุรักษและสงเสริมการทอผากี่กระตุก
2. เพื่อนําผลการศึกษาเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษและสงเสริมการทอผากี่กระตุก
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จัยเรื่อง “บทบาทของเทศบาลตํ าบลบอแฮ วในการอนุรักษและสง เสริม การทอผ ากี่กระตุก ” เปนการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) มุงศึกษาบทบาทที่มีอยูของเทศบาลตําบลบอแฮวในการอนุรักษและสงเสริมการทอผากี่
กระตุกซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญของชุมชน แบงไดเปน 3 สวน คือ
1. การรวบรวมข อมูลจากการศึกษาโดยการอานและค นควาจากตํารา และเอกสารงานวิจัย บทความตาง ๆ และ
ผลงานทางวิชาการตางๆ หลังจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนความรูตางๆ ผูวิจัยไดนําความรู
มาใชดําเนินการวิจัย
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากประเด็นการศึกษาผูวิจัยจะใชระเบียบวิธีวิจัยแบบคุณภาพ (Qualitative Methodology)
เปนวิ ธีการหลักในการเก็บข อมูลโดยการสัมภาษณ ผูใหข อมูลหลัก (Key Informant) ก็คือผูที่เป นสมาชิกผูบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นผูวิจัยจึงเลือกผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) โดยผูวิจัยใชเกณฑในการคัดเลือกกลุมโดยวิธีสุมตามเกณฑ
(Criterion Sampling) โดยผูวิจัยไดกําหนดกําหนดตามเกณฑวัตถุประสงคที่ศึกษา (จุมพล หนิมพานิช, 2550: 234 – 235) ดวย
เหตุนี้ในการวิจัยครั้งจึงกําหนดกลุมผูใหขอมูล ดังนี้(1) กลุมบุคลากร ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (2) กลุมผูทอผากี่
กระตุกและผูที่เกี่ยวของกับการทอผากี่กระตุก(3) กลุมผูนําชุมชนที่เปนทางการ และไมเปนทางการโดยการใชแบบสัมภาษณแบบ
ไมมีโครงสราง (Non – Structured Interview) เปนการสัมภาษณที่มีสวนหนึ่งที่กําหนดประเด็นปลายเปดไวซึ่งผูวิจัยได
ออกแบบเองและเปนการสัมภาษณที่มีกรอบคําถามแตไมมีการกําหนดคําตอบไวแนนอนตายตัว คําถามที่ใชและลําดับคําถาม
สามารถเปลี่ยนแปลงและยืดหยุนไดการใชเทคนิคการสังเกตแบบไมมีสวนรวม(Non – participationObservation)โดยใช
เทคนิคการสังเกตโดยตรงแบบไมมีสวนรวมเพื่อเก็บขอมูล และการพูดคุยสนทนาอยางไมเปนทางการกับกลุมผูทอผากี่กระตุก
และผูที่เกี่ยวของควบคูกันไป
3. การวิเคราะหขอมูลการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative
Data) ในการวิเ คราะห เนื้อหา (Content Analysis) และวิ ธีการวิ เคราะห เชิง พรรณนา (Descriptive Analysis) ขอมูล ที่
รวบรวมไดจากการสัมภาษณ เพื่อนํามาวิเคราะหเปนขอมูลสนับสนุนในประเด็นตาง ๆ โดยผูศึกษาเปนผูวิเคราะหขอมูลดวย
ตนเอง โดยใชวิธีการจําแนกขอมูลตาง ๆ ที่เก็บรวบรวมมาไดจากการสัมภาษณ และการสังเกตเพื่อพิจารณาเชื่อมโยงประเด็น
ในการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การดําเนินการวิจัย เรื่อง บทบาทของเทศบาลตําบลบอแฮวในการอนุรักษและสงเสริมการทอผากี่กระตุก ไดเนนหนัก
โดยการใหความสําคัญกับการศึกษาถึงบทบาทของเทศบาลในการดําเนินการอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการทด
ผากี่กระตุก โดยที่บทบาทดังกลาวเปนบทบาทหลักของเทศบาลที่ดําเนินการในชุมชนทองถิ่น ซึ่งผูวิจัยไดใชแนวคิดในการวิจัย
ซึ่งผูวิจัยไดทําการรวบรวม สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากเอกสาร ตํารา งานวิจั ย ซึ่งมีรายละเอียด
สรุปพอสังเขปไดดังนี้
1) แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองสวนทองทองถิ่น และการกระจายอํานาจ
คําวา การปกครองสวนทองถิ่น ไดมีนักวิชาการและนักคิดไดใหความหมายที่แตกตางกันอยูบาง อยาง เดเนียลวิท
(Daniel Wit, 1967: 101 – 103) ไดใหคํานิยามวา การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือ
กระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดมีอํานาจการปกครองรวมกั นทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนในการบริหารทองถิ่นตามหลักการที่วาถาอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในทองถิ่นแลว รัฐบาลของ
ทองถิ่นจึงจําเปนตองมีองคกรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่ง
ของรั ฐบาล มีอํานาจในการตั ด สิ นใจและบริ ห ารงานภายในเขตอํ านาจของตน ส วน วุ ฒิ สาร ตันไชย (2547 : 1) ได ใ ห
ความหมายวา การปกครองทองถิ่น คือการี่รัฐบาลกลางหรือสวนกลางไดกระจายอํานาจไปใหหนวยกาปกครองทองถิ่นซึ่งเปน
องคกรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพื้นที่และประชากรขอตนเองประการสําคัญองคกรดังกลาวจะตองมีอิสระ (Autonomy) ในการ
ปฏิบั ติอยางเหมาะสม การมอบอํ านาจจากสวนกลางมีวัตถุ ประสงคเ พื่อใหป ระชาชนในท องถิ่นไดเ ขามามีส วนร ว มในการ
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ปกครองตนเองตามเจตนารมณของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการเสนอปญหาตัดสินใจ
ตรวจสอบการทํางานและรวมรับบริการสาธารณะตาง ๆ อยางไรก็ตาม แมวาการปกครองทองถิ่นจะมีอิสระในการดําเนินงาน
แตยังคงอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง ดังนั้นพอจะสรุปไดวา “การปกครองทองถิ่น” ไดวา การปกครองที่รัฐบาล
กลางหรือสวนกลางไดกระจายอํานาจการปกครองไปใหยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมี
อาณาเขตของตนเอง มีประชากรตามที่หลักเกณฑกําหนด มีอํานาจ และมีอิสระในการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลั ง
ของตน โดยมีหนาที่ใหบริการในดานตาง ๆ แกประชาชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ดังกลาวจะมีสวนรวมในการบริหารและปกครอง
ตนเองดวยตนเอง อาทิ การมีสวนรวมในการตัด สินใจแกไขปญหาในชุม ชน หรือการมีส วนรวมในการบริ หารและปกครอง
ตนเอง โดยผานตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้ง
หลักการปกครองทองถิ่นในสาระสําคัญ (ชูวงศ ฉายะบุตร : 2539) ไดสรุปหลักการสําคัญไว คือ 1.การปกครองของชุมชน
หนึ่ง ซึ่งชุมชนเหลานั้นอาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญจํานวนประชากรหรือขนาดของพื้นที่ 2.หนวยการปกครองทองถิ่น
จะตองมี อํานาจอิ สระ (Autonomy) ในการปฏิ บัติ หนาที่ตามความเหมาะสม 3.หน วยการปกครองท องถิ่นจะต องมี สิทธิตาม
กฎหมาย (Legal Rights) ที่จะดําเนินการ ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมาย และ 4. มีองคกรที่ จําเปนในการบริหารและการ
ปกครองตนเอง องคกรที่จําเปนของทองถิ่น จัดแบงเปนสองฝาย คือ องคการฝายบริหารและองคการฝายนิติบัญญัติ เชน ทองถิ่น
แบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรี และสภาเทศบาล
นอกจากนี้ องค กรปกครองส วนทองถิ่ นยั ง มี ความสํ าคั ญกั บ ชุ มชนและประชาชนในการเขามามี ส วนร วมในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยเปนการปกครองทองถิ่นถือเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะ
เปนสถาบันฝ กสอนการเมื องการปกครองใหแก ประชาชน ทํ าใหเกิ ดความคุ นเคยในการใชสิ ทธิแ ละหนาที่ พลเมือง ซึ่ง การ
ปกครองท องถิ่ นเปนการแบ งเบาภาระของรั ฐบาล รวมทั้ งการปกครองทองถิ่ นจะทําให ประชาชนรูจักการปกครองตนเอง
เพราะเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกของตนเองตอทองถิ่น ประชาชน
จะมีสวนรับรูถึงอุปสรรค ปญหา และชวยกันแกไขปญหาของทองถิ่นของตนและสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบ
พึ่งตนเอง (โกวิทย พวงงาม,2548: 29)
ดั ง นั้ น การปกครองท องถิ่ นจึ ง มี ค วามสํ าคั ญ โดยฐานะเทศบาลเป นหน ว ยการปกครองส ว นท องถิ่ นที่ มี อํานาจ
ดําเนินการตามกฎหมายจากรัฐสวนกลาง และสามารถที่จะดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติ รวมทั้งดําเนินการ
ตามความตองการของประชาชนในชุมชน และแกไขปญหาของชุมชนดวยคนในชุมชนเอง ดังนั้น เทศบาลจึงเปนหนวยการ
ปกครองสวนทองถิ่นที่มคี วามสําคัญในชุมชนทองถิ่นที่จะมีบทบาทในการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาที่อยูคูกับทองถิ่นของ
ตนใหคงอยูตอไป
2) แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
ภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ นเป นสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ นและดํ ารงอยู กับ สั ง คมมนุ ษย ม าช านาน และเป นการดํ ารงชี วิต ที่ เ กี่ ย วพั นกั บ
ธรรมชาติของแตละทองถิ่น โดยมีการปรับสภาพการดเนินชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตามกาลเวลา ภูมิปญญาท องถิ่น
มีเอกลักษณที่สําคัญ อยางหนึ่ง คือ เปนองคความรูที่มีการเชื่อมโยงกัน ไมวาจะเปนเรื่องอาชีพ เศรษฐกิจ ความเปนอยูและ
วัฒนธรรม (ประเวศ วะสี, 2530: 6)
ภูมิปญญาทองถิ่น และ ภูมิปญญา ชาวบาน เรียกชื่อแตกตางกัน แตมีความหมายเดียวกัน และเปนแนวคิดที่มี การ
หยิบยกขึ้นมา อยางจริงจังมามากกวา 20 ปโดยประมาณ ซึ่งกลุมพัฒนาองคการเอกชน ที่ทํางานในระดับ หมูบานเปนกลุม
แรกที่เริ่มรื้อฟนเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นนี้ เพื่อคนหาคุณคาที่สามารถนํามาเชื่อมโยงกับกิจกรรมการพัฒนาที่พวกเขารับผิดชอบ
อยูกอนหนาที่จะศึกษาเรื่องภูมิปญญา ทองถิ่นอยางจริงจังนั้น
โดยที่ นิธิ เอียวศรีวงศ (2536: 3-4) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นไววา คือ 1) ความรูและระบบ
ความรู ซึ่ง ภูมิปญญาไมไดเกิดขึ้ นชั่วขณะมาในหัว แตเปน ระบบความรู ที่ชาวบานมองเห็นความสัมพันธของสิ่งต าง ๆ เป น
ระบบความรูที่ไมเปน วิทยาศาสตรฉะนั้นในการศึกษาจะเขาไปดูวาชาวบาน รูอะไร อยางเดียวไมพอ ตองศึกษาวาเขาเห็ น
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ เหลานั้นอยางไร 2) การสั่งสมความรู ภูมิปญญาเกิดจากการสั่งสมและการกระจายความรู ซึ่งไมได
ลอยอยูเ ฉย ๆ แตถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนภายในทองถิ่นไมวาจะเปนการบริการคนอื่น เชน หมอพื้นบาน สั่งสมความรูทาง
การแพทยไว ในตัวคนๆ หนึ่ ง ซึ่ งมีกระบวนการที่ทํ าให เขาสั่ง สมความรู ซึ่ งเราควรศึ กษาดวยวากระบวนการนี ้ เปนอยางไร
ประเภทของภู มิ ป ญญามี ด วยกั นหลายดาน ซึ่ งในท องถิ่ นหนึ่ ง ๆ จะมี ป รากฏให เห็ นในเรื่องของการประกอบอาชีพ การ
ดํารงชี วิต ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม จารี ต ประเพณี ความคิด ความคิ ด ทัศ นคติ ตลอดจนสิ่ ง ก อสร าง เครื่ อ งใช
เครื่องมือตาง ๆ กันไป ตามแตละทองถิ่น จึงมีลักษณะเปนทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่ถายทอดกันมา
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ภูมิปญญาทองถิ่นไทยเปนวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเปนไทยเปนองคความรูที่มีคุณคาและความดีงามที่จรรโลงชีวิต
และวิถีชุมชนใหอยูรวมกับธรรมชาติและสภาวะแวดลอมไดอยางกลมกลืนและสมดุล เปนพื้นฐานการประกอบอาชีพและเปน
รากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการผสมผสานองค
ความรูสากลบนฐานภูมิปญญาเดิม เพื่อเกิดเปนภูมิปญญาใหมที่เหมาะสมกับยุคสมัย รวมทั้งมีคุณประโยชนในการทําใหชาติ
และชุมชนผ านพ นวิ กฤตและดํารงความเป นชาติห รือชุมชนได จึ งกล าวไดวา ภูมิป ญญาทองถิ่ นไม มีคุณคาเพีย งต อทองถิ่ น
เทานั้น หากแตยังเอื้อประโยชนอยางใหญหลวงตอการวางแผนพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและสรางสรรค (เทิดชาย ชวยบํารุง,
2554: 40-41)
ดังนั้น ภูมิปญญามี 2 ลักษณะ ไดแก ลักษณะที่เปนรูปธรรม คือ วัตถุและการกระทําทั้งหลาย และอีกลักษณะหนึ่งที่
เปนนามธรรม คือ ความรู ความสามารถความเชื่อ หรือ แนวทางในการแกปญหาและปองกันปญหา รวมทังการสรางความสุข
สงบใหกับชีวิตมนุษยนั่นเอง นอกจากนี้ ภูมิปญญาจะตองประกอบดวยกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเรียนรู ซึ่งจะทําใหเกิด
ความเขาใจในเรื่องภูมิปญญา และรูว าภูมิปญญามีลักษณะเปนการผสมผสานการเรียนรู จากที่มาของความรูที่หลากหลาย โดย
ไม ยึด ติด อยู กับ ความรูช นิด ใดชนิ ดหนึ่ง อย างเดี ยว และการเรีย นรู ตองมี การกระทํา อยางต อเนื่อง นั่นคื อ สถานการณที่ มี
กระบวนการตอเนื่อง และตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตอยูได ดวยความเขาใจตนเอง เขาใจโลกาภิวัฒน และมี
ความสามารถในการปรับตัวพรอม ๆ ให เขากับยุค สมัย กับมี จุดยื นที่ห นักแน นมันคงในทางที่ดี งามและถู กตอง การทอผากี่
กระตุกเปนการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นไทยทั้งในการทอผา และลวดลายของการทอผาเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรคาแกการ
อนุรักษไว
3) แนวคิดทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ทุนทางสังคมเปนนามธรรม ซึ่ง หมายถึง ความเขม แข็ งของชุ มชนทองถิ่ น ความสามัค คีร วมพลัง การมีองคกร มี
หนวยงานที่จัดระบบตาง ๆ ในชุมชน มีศิลปวัฒนธรรม มีจุดรวมในมีศีลธรรม มีความสมัครสมานรักใครกลมเกลียวกัน ซึ่งเปน
พื้นฐานใหทองถิ่นและชุมชนมีการพัฒนาที่เขมแข็งและยั่งยืน(สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม, 2543: 33)ซึ่ง ประเวศ วะสี (2541:
26-30) ไดอธิบายวา “ทุนทางสังคม” เปนคําที่นํามาใชในแงมุมและลีลาที่ตางกันสิ่งที่สําคัญตองทําความเขาใจในเรื่องของ
ทุนกอน คือ ทุน ไมไดมีแตทุนที่เปนเงินเทานั้น แตมีทุนอื่น ๆ อีก เชน ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสิ่งแวดลอม
ซึ่ง “ทุนทางสังคม” หมายถึง ความเปนกลุมกอนกันทางสังคม การมีการศึกษาดี การมีวัฒนธรรม การมีความซื่อสัตยสุจริต
การมีความรับผิดชอบตอสวนรวม การมีประสิทธิภาพในการทํางาน การมีการเมืองและระบบราชการที่ดี ทั้งนี้ทุนทางสังคม
เป น ฐานที่ ทํ า ให เ ศรษฐกิ จ ดี ประเทศใดที่ มี ทุ น ทาง สั ง คมมาก ย อ มส ง ผลดี ต อ การพั ฒ นาประเทศ รวมทั้ ง
นิธิ เอียวศรีวงศ (2541: 6) เปนนักคิดอีกทานหนึ่งที่ไดใหความสนใจและแสดงทรรศนะเกี่ยวกับประเด็นของ ทุนทางสังคม ไว
วา ทุนทางสังคมของคนไทย ไมใชมีความหมายเพียงแตคุณภาพของคนในสังคมที่มีอนามัยดี การศึกษาดี และมีสมรรถภาพ
ในการผลิ ต คนเท านั้ น คนไทยสั ง คมมี ทุ น ทางสั ง คมอี ก มากมายเพี ย งแต วา ทุ นทางสั ง คมเหล านั้ นไม ไ ด มี โ อกาสพั ฒ นา
ปรับเปลี่ยนใหกาวหนาตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทุนทางสังคมเปนปจจัยหนึ่งในการเสริมสรางความแข็งแรงใหกับชุมชน เปนทุนที่มีจํานวนมหาศาล ที่จะผลักดันการ
ดําเนิ นการให ชุ ม ชนและท องถิ่ นเกิ ด ความแข็ ง แรงก อให เ กิ ด การมี ส วนร วมของประชาชนในการพั ฒ นาและแก ไ ขป ญ หา
ตลอดจนดําเนินการสรางความเปลี่ย นแปลงใหแ กชุมชนและทองถิ่นที่มีความเข มแข็ง เป นที่ฝกหั ดการบริหารจัดการของ
ชุมชนและทองถิ่นสรางใหประชาชนสํานึกและเกิดความรับผิดชอบตอชุมชนและทองถิ่น ถามีสังคมที่มีทุนที่ สมบูรณมั่นคง
เพี ย งพอ เท ากั บ เป นภู มิ คุ ม กั นให สั ง คมไม องประสบภาวะวิ กฤตทุ นทางสั ง คมที่ ส ร างความเข ม แข็ ง ให แ ก ชุ ม ชนท องถิ่ น
(สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม, 2543: 33-34)
ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา เปนองคประกอบหนึ่งของทุนทางสังคมที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอการพัฒนา
ประเทศ เนื่องดวยประเทศไทยมีความโดดเดนและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีผูมีความรูดานภูมิปญญาไทยมากมาย
กระจายอยูทุ กพื้นที่ ซึ่งหากสามารถพั ฒนาและใช ประโยชนจากทุนดังกลาวไดอยางเต็ มที่แลว ก็จะนํามาซึ่ง การสรางสรรค
คุณคาและมูลคาเพิ่มตอเศรษฐกิจและสังคมไทย
การวิจัยเรื่อง บทบาทของเทศบาลตําบลบอแฮวในการอนุรักษและสงเสริมการทอผากี่กระตุก ผูวิจัยไดวางกรอบคิด
ในการวิจัยไวดังนี้
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- การสนับสนุนและใหความสําคัญเกี่ยวกับ
การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นการทอผากี่
กระตุก
- ใชระบบกลไกของเทศบาลในการสงเสริม
และสนับสนุนการทอผากี่กระตุก

- บทบาทขององคกรปกครองทองถิ่นในฐานะ
ผูสนับสนุน
- บทบาทขององคกรปกครองทองถิ่นในฐานะ
ผูสงเสริมและอนุรักษ

จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยไดวางกรอบวิจัยเอาไววา บทบาทหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ดําเนินการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นนั้น อยูในทั้งฐานะผูสนับสนุน ในการดําเนินการและอยูในฐานะผูสงเสริมและ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ที่จะนําไปสูการใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นในการทอผากี่กระตุก ในการอนุรักษและสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่นใหอยูคูกับชุมชนทองถิ่น โดยศึกษาบทบาททั้งในทางที่กฎหมายกําหนดและบทบาทในการกระตุน และ
อนุรักษภูมิปญญาที่สําคัญของชุมชนทองถิ่นดวย
ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่องบทบาทของบทบาทของเทศบาลตําบลบอแฮวในการอนุรักษแ ละส งเสริมการทอผากี่กระตุกผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิจัยตามประเด็นโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคมีรายละเอียดดังนี้
1. สภาพบริบทชุมชนทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลบอแฮว
เทศบาลตํ าบลบ อแฮว ได ยกฐานะขึ้ นเปนเทศบาลเมื่ อวั นที่25 พฤษภาคม 2542 ตํ าบลบ อแฮวมี จํานวน 11
หมูบาน และหมูบานที่มีพื้นที่อยูในเขตเทศบาลตําบลบอแฮว เต็มพื้นที่มี 6 หมูบานและหมูบานที่มีพื้นที่อยูในเขตเทศบาลตําบล
บอแฮว บางสวน 5 หมูบาน โดยหมูบานที่มีการทอผากี่กระตุกอยูในบานบอแฮวหมูที่ 2 มีจํานวน 478 ครัวเรือน ชาย 614
คน หญิง 679 คนซึ่งประชาชนในหมูที่ 2 มีการประกอบอาชีพทอผากี่กระตุก ซึ่งผลการดําเนินงานคอนขางไดรับการตอบรับที่
ดีและมีความชํานาญในการทอผาเปนอยางดีมีลักษณะการดําเนินงานเปนครอบครัว และเปนกลุมอาชีพโดยมีการทอผาเพื่อ
จําหนายในเทศกาลที่สําคัญ และการทอผาตามจํานวนที่ผูซื้อตองการเปนผลิตภัณฑของชุมชนทองถิ่นซึ่งไดรับการสนับสนุน
และสงเสริมจากเทศบาลเปนอยางดี รวมทั้งภาคเอกชนในการสงเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑทองถิ่น
2. บทบาทของเทศบาลตําบลบอแฮวในฐานเปนผูสนับสนุนในการอนุรักษการทอผากี่กระตุก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานภาครัฐในระดับทองถิ่นที่มีความใกลชิดกับชุมชนทองถิ่นมากที่สุด จึงมี
บทบาทหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาท อ งถิ่ น ภายใต บ ทบาทและภารกิ จ ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม การพัฒนาที่ทองถิ่นไดดําเนินการจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในฐานะผูริเริ่มจะนําไปสูการอนุรักษและรักษาภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน
เทศบาลตําบลบอแฮวในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบทบาทในฐานะผูริเริ่มในการอนุรักษการทอผา
กี่กระตุก ขอมูลจากการสัมภาษณชี้ใหเห็นถึงความสําคัญที่เทศบาลตําบลบอแฮวไดเขามามีบทบาทในการริเริ่มวา ภูมิปญญา
ทองถิ่นดานการทอผาเปนสิ่งสําคัญที่มีอยูในชุมชนทองถิ่นและจําเปนที่จะตองอนุรักษเอาไวเพื่อมิใหสูญหายไป โดยริเริ่มให
ชุมชนในหมูบานที่ 2 บานบอแฮวในการรวมกันเปนภาคีเครือขายระหวางกลุมผูทอผาในชุมชนบานบอแฮวในหมูที่ 2 ของ
เทศบาลตําบลบอแฮว กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรวมกันพัฒนาเปนผลิตภัณฑชุมชนใหอยูกับทองถิ่น
3. บทบาทของเทศบาลตําบลในฐานะเปนผูส งเสริมและสนับสนุนการทอผากีก่ ระตุก
จากการศึกษาพบวา ภายหลังที่กลุมทอผากี่กระตุก หมูที่ 2 บานบอแฮว ในเขตเทศบาลตําบลบอแฮวสามารถที่จะ
สามารถรวมกันเปนกลุมในการทอผากี่กระตุกเพื่อขายเปนผลิตภัณฑของชุมชนไดแลว เทศบาลตําบลบอแฮวไดปรับบทบาทมา
เป นผู ส นับ สนุน คือ การให การหนุ นเสริ ม ในเรื่ องของการสนั บ สนุ นงบประมาณบางส วน และทรั พยากรอั นจํ าเป นได แ ก
สถานที่ รวมทั้งบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุมผูทอผา เชนการทอลวดลาย สวยงามเปนเอกลักษณ ซึ่งองค กรปกครอง
ทองถิ่นก็จะเปนศูนยกลางในการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมผูทอผากี่กระตุก จากการสัมภาษณพบวา เทศบาลตําบลบอ
แฮวไดสนับสนุนในการจัดซื้อผากี่กระตุกเพื่อใชในกิจกรรม ประเพณีสําคัญของชุมชนทองถิ่นดวย
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การสงเสริมการทอผากี่กระตุกของเทศบาลตําบลบอแฮวที่สําคัญ จากสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนทองถิ่นที่มีการทอผากี่
กระตุกซึ่ งเปนภู มิปญ ญาทองถิ่นที่สําคัญของชุมชน เทศบาลตําบลบ อแฮ วจึ งได สนั บสนุ นการดํ าเนิ นงานของกลุม ผูทอผากี่
กระตุกในชุมชนเพื่อเปนการสรางอาชีพและรายไดใหแกชุมชนทองถิ่น จากการสั มภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวข องของเทศบาล
ตําบลบอแฮว พบวา การสงเสริมภูมิปญญทองถิ่นดานการทอผากี่กระตุกถือเปนภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนในหมูที่ 2 ที่อยูใน
เขตของเทศบาลที่สงเสริมใหมีการประกอบอาชีพของคนในชุมชน โดยประชาชนสามารถรวมกลุมกันประกอบเปนอาชีพ โดย
สามารถนําสิ่งที่เทศบาลสงเสริมและสนับสนุนมาพัฒนาตอยอดใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนได
เปนอยางดี จากการสัมภาษณพบวา เทศบาลตําบลบอแฮวไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อกี่กระตุกสําหรับทอผาใหแก
ชุมชน และจัดใหความรูเกี่ยวกับการนําสินคาไปจําหนายเพื่อสรางรายได พรอมทั้งไดมีการเผยแพรเปนภู มิปญญาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนทองถิน่ อันจะนําไปสูความยั่งยืนและคงอยูในชุมชนไมสูญสลายหายไป

ภาพที่ 1 กี่กระตุกของชาวบานบอแฮว
ที่มา : ภาพถายโดยนายณัฐพงษ คันธรสเมื่อวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
จากภาพที่ 1 ภาพการทอผาโดยกี่ กระตุ กซึ่ง ชาวบ านใชใ นการทอผ า โดยสามารถออกแบบลวดลายตามความ
ตองการของตลาดได ทั้งนี้จากการสัมภาษณประธานเครือขายผูทอผากี่กระตุกในบานบอแฮว หมูที่ 2 ในเขตเทศบาลตําบลบอ
แฮวพบวา เทศบาลไดสนับสนุนกี่กระตุกสําหรับใชในการทอผาจํานวน 5 หลัง และสนับสนุนเงินงบประมาณในการซื้อดาย
สําหรับทอผาในแตละปๆละ 10,000 บาท สําหรับเปนการสนับสนุนการสรางอาชีพในชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งยังเปนการ
อนุรักษการทอผาโดยกี่กระตุกซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนบอแฮว

ภาพที่ 2 การทอผาโดยกี่กระตุกของชาวบานบอแฮว
ที่มา : ภาพถายโดยนายณัฐพงษ คันธรสเมื่อวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
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จากภาพที่ 2 เปนการทดผากี่กระตุกโดยชาวบานบอแฮว ซึ่งนอกจากเทศบาลสนับสนุนงบประมาณ และเครื่องมือใน
การทอผาแลวยังไดใหใชสถานที่ซึ่งเปนของเทศบาลสําหรับกลุมที่ทอผากี่กระตุกดวย

ภาพที่ 3 กระสวยสําหรับการทอผาโดยกี่กระตุกของชาวบานบอแฮวและผาที่ทอดวยกี่กระตํา
ที่มา : ภาพถายโดยนายณัฐพงษ คันธรสเมื่อวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
บทบาทของเทศบาลตําบลบอแฮวในฐานะที่เปนผูริเริ่ม และผูสงเสริมสนับสนุนในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นใน
การทอผากี่กระตุกซึ่งเปนการสงเสริมการทอผาซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูในทองถิ่นและกําลังจะสูญหายไป จากการวิจัย
พบวา การทอผากี่กระตุกดวยกี่ซึ่งในปจจุบันสามารถหาคนสืบทอดไดยาก เนื่องจากในชุมชนท องถิ่นไมมีคนรุนใหมใหความ
สนใจในการสืบทอดการทอผาดวยกี่กระตุก
สรุปและอภิปรายผล
บทสรุป การวิจัยเรื่องบทบาทของเทศบาลตําบลบอแฮวในการอนุรักษและสงเสริมการทอผากี่กระตุก นั้น สามารถ
แบงบทบาทของเทศบาลตําบลบอแฮวเปนไปใน 2 ลักษณะไดแก 1) การเปนผูริเริ่มในการอนุรักษการทอผากี่กระตุก ซึ่งเปน
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญของชุมชน จากแนวคิดการปกครองทองถิ่นและการกระจายอํานาจที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
อิสระในการดําเนินการ และดําเนินการตามความตองการของประชาชนในชุมชน และแกไขปญหาของชุมชนดวยคนในชุมชน
เอง เทศบาลจึงเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นที่มคี วามสําคัญในชุมชนทองถิ่นที่จะมีบทบาทในการสงเสริมและอนุรักษภูมิ
ปญญาที่อยูคูกับทองถิ่น อีกทั้ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ที่แกไขเพิ่มเติมไดกําหนดบทบาทของเทศบาลตําบลในการอนุรักษ
และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ปรากฏวาเทศบาลตําบลบอแฮวไดดําเนินการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญใน
ชุมชนทองถิ่นในการทอผากี่กระตุก 2) การเปนผูสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น โดยเทศบาลตําบลบอแฮว
ไดดําเนินการในฐานผูสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณในการดําเนินการ เชนการจัดซื้อกี่สําหรับทอผา และ
การสงเสริมการใหความรู ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการทอผากี่กระตุกที่เปนสิ่งที่มีความสําคัญในชุมชนยังคงอยู และเปนการ
สงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหแกชุมชนทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลบอแฮวไดอยางตอเนื่ องมานาน และสามารถที่จะเปน
รายไดใหกับผูประกอบอาชีพได
การอภิปรายผล แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นและการกระจายอํานาจ สงผลใหบทบาทขององคกรปกครอง
ทองถิ่นมีบทบาทในการดําเนินการในฐานะผูริเริ่ม ผูสงเสริม และผูสนับสนุนการดําเนินการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญที่อยูคูกับสังคมวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการเพื่อสงเสริมการทอผากี่กระตุก
รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อเปนการพัฒนาอาชีพใหสอดคลองกับภูมิปญญาที่มีในชุมชน รวมทั้งสรางรายไดในชุมชนนั้นๆ นําไปสู
การอนุรักษภูมิปญ ญาทองถิ่นซึ่งเปนสิ่งที่มีคาตอชุมชนทองถิ่น และยังเปนการสรางทุนทางวัฒนธรรมในท องถิ่นใหด ํารงอยู
สืบไป
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ขอเสนอแนะ
ในการศึ กษาวิจัยครั้งต อไปควรศึกษาในด านของการสืบ ทอดความรู ในการทอผากี่ กระตุกไปยั งคนรุนใหมเพื่ อให
ตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นในดานการทอผากี่กระตุกซึ่งเปนภูมิปญญาทางดานหัตกรรมที่สํา คัญของชุชน
รวมทั้ง ควรมี การศึ กษาวิ จัย เพิ่ม เติ มในเรื่องของการจั ดการเปนธุร กิจขนาดยอม (SMEs)หรือเป นการพัฒ นาผลิ ตภั ณฑ ผากี่
กระตุกใหเปนสินคาชุมชนทองถิ่น หรือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทขององคกรปกครองทองถิ่นในการสงเสริมและอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่นของตนทั้งนี้ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถเสนอไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบริบททางดานการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพื่อเปนตัวแบบในการกําหนดบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
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การศึกษาเพื่ อหาแนวทางในการรั กษาความปลอดภั ย ดานกายภาพสํ าหรั บ การเกิ ดเหตุ ภัย ในพื้ นที่ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณเปนการวิจัยแบบสํารวจ (Survey Methods Research) ทั้งนี้ไดเจาะประเด็นเฉพาะไปในพื้นที่ของอาคารผูปวย
โดยการศึกษาเริ่มจากการศึกษาขอมูลทั่วไปของพื้นที่โครงการวิจัย ประวัติความเปนมา ลักษณะกายภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เบื้องตนเพื่อนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะหหาปญหาของลักษณะกายภาพอาคาร ซึ่งแบงออกเปน 3 เรื่อง ไดแก เรื่องแนว
รั้วและการเขาถึง เรื่องรัศมีภูมิทัศน 5 เมตร และสุดทายเรื่องลักษณะกายภาพชั้นลางและวัสดุผิวอาคาร
ผลสรุปที่ไดจากการวิเคราะหสามารถสรุปผลไดดังตอไป
1.การแกปญหาแนวรั้วและการเขาถึงอาคาร โดยรั้วเดิมมีลักษณะที่ดีอยูแลวแตควรเพิ่มแนวไมพุมที่มีกิ่งกานเยอะ
หรือมีหนาม เพื่อใหเกิดอุปสรรคในการปนปายที่ยากลําบากขึ้น สําหรับการเขาถึงตัวอาคารทาชองเปดตาง ๆ ควรมีการสราง
ระแนงไมหรือเหล็กที่มีความแข็งแรง คงทน และใหกลมกลืนกับสถาปตยกรรมปดกั้นดานนอก
2.การแกปญหารัศมี ภูมิทัศน 5 เมตร ตนไมใหญโดยรอบควรมีการเพิ่มพืชที่เกาะลําตนไมใหญ และมีหนาม เชนตน
หนาวแนขาว และริบกิ่งลาง ๆ ทิ้ง เพื่อใหใชเปนที่เกี่ยวหรือแขวนอะไรทั้งสิ้น
3.การแกไขปญหากายภาพชั้นลางและผิวอาคารที่เปนชองเปด ควรติดฟลมนิรภัย รวมทั้งเพิ่มระแนงไมหรือเหล็ก
4.การแกปญหาทางสัญจรทางรถ ควรมีแนวเสนทางวิ่งและปายใหชัดเจน รวมถึงการเพิ่มสัญญาณไฟสีเหลือง ตามจุด
ที่มีการเสี่ยงภัยหรือจุ ดใชทางรวมดวยกัน สําหรับเสนทางสัญ จรของคนเดินเทา ควรมีคียการดในการเขา -ออกอาคาร และ
บริเวณทางเดินควรมีแนวรั้วหรือราวปองกันการปนปายเขาสูอาคาร
ซึ่งแนวทางที่เสนอแนะนั้นจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการบุกรุกจากกลุมผูเขาชุมนุม หรือกลุมอาชญากรได
อยางมีประสิทธิภาพที่สุด
คําสําคัญ: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ, พื้นที่สวนบุคคล, ปองกันการบุกรุก
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The Outdoor space Development for the Prevent Protestors Irruption in
Bangkok: A Case Study of Chulalongkorn Hospital
Abstract
In this study, Survey Methods Research and Interview with area administrators are applied.
However, the analysis of these 3 matters focuses on the building and problems of area access and
internal traffic route system by vehicles and foot in order to cover the problem analysis and lead to
important procedures.
According to the findings, it was found that;
12 patient buildings used in this study have the physical characteristics which can be summarized
into 3 issues as follows; 1) fences and access, 2) 5-meter scenic radiation, and 3) physical characteristics of
downstairs and building surface material. Another issue is the problem of access routes and internal traffic
route. Regarding the data of in-depth interview, 5 area administrators are the sampling.
The summaries of the analysis are as follows;
1.Solving problems of fences and building access by increasing bushes with thorns or branches
along the fences in order to obstruct the climbing space and providing strong and durable wooden or
steel lath to any open channels of the buildings, which should blend with the outdoor architecture
2.Solving problems of 5-meter scenic radiation by increasing plants with thorns climbing on
trunks of big trees located around the building, such as Thunbergia Fragrans, and cutting off lower
branches
3.Solving physical problems of downstairs and building’s open surface by installing safety film
and wooden or steel lath
4.Solving problems of land transportation by providing clear route lines and signs, increasing
yellow light signals at any risky areas or common areas for pedestrians, providing key card for building
access and fence lines or guard rails for preventing any climbing to buildings
These suggested approaches will effectively enhance the efficiency of demonstrator or criminal
invasion prevention.
Keywords: Chulalongkorn Hospital, Personal Space, Criminal invasion prevention.
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บทนํา
สังคมไทยมีวิวัฒนาการทางการเมืองมาเปนลําดับ ประชาบนสามารถเขามามีสวนรวมในการแสดงออก ซึ่งความคิดเห็น
ทางการเมืองมากขึ้น การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาศแสดงทัศนะ
และเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิต ความเปนอยูของประชาชน มีการแสดงออกในหลายๆ รูปแบบทั้งแบบที่มีความ
รุนแรงและแบบสงบ จนกระทั่งเหตุการณที่เพิ่งผานมา พ.ศ. 2556-2557การชุมนุมของ กปปส.1ซึ่งในการเกิดเหตุการณแตละ
ครั้ง มักจะกอความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินอยูเสมอซึ่งทางเจาหนาที่ของรัฐของแตละหนวยงานก็ตองเตรียมการปองกัน
การบุกรุกทุกรูปแบบ สําหรับในสถานที่และอาคารราชการปจจุบันนั้น มีการออกแบบและกอสรางตามกฏหมายควบคุมอาคาร
เปนเกณฑ แตในรายละเอียดของกฏหมายนั้นมิไดระบุในกรณีที่รองรับหรือปองกันการเกิดเหตุชุมนุมตาง ๆ
สําหรับเขตพื้นที่ที่ทําการศึกษาทางผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณเนื่องจากเปน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการถูกบุกรุกจากผูชุมนุมและเปนพื้นที่ที่ไดผลกระทบจากการปดลอมพื้นที่ของกลุม กปปส. ที่ผานมา มี
การปดถนนและพื้นที่หลาย ๆ จุดบริเวณรอบพื้นที่ชุมชน เชน แยกราชประสงค ถนนสีลม สวนลุมพีนี ฯลฯ ซึ่งทางโรงพยาบาล
ก็ไ ดรั บความเสีย หายหลาย ๆ จุ ด มีการบุกรุกเข าไปในพื้ นที่อาคารหลาย ๆ พื้ นที่ แพทย และผู ปวย คนไข ฉุก เฉิ นที่ จะมา
รักษาพยาบาล ก็ไมสามารถเดินทางเขาออกในพื้นที่ได ซึ่งสรางผลกระทบอยางใหญหลวงแกระบบการจราจรและเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติ
การศึกษาครั้ ง นี้จึง มุง เน นเพื่ อปรั บ ปรุ ง พื้นที่ ภ ายนอกอาคารและสภาพแวดลอมโดยรอบให มีค วามเหมาะสมและ
ปลอดภัยตอรางกาย ชีวิตและทรัพยสินของราชการ รวมถึงเสนอแนวทางในการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมที่สามารถ
ปองกันการเกิดการบุกรุกและทําลายทรัพยสิน และรางกายของบุคคลที่ปฏิบัติงานภายในสถานที่แหงนั้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอบเขตพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ภายนอกอาคาร ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณวามีพื้นที่
วิกฤตและเสี่ยงตอการถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอกบริเวณพื้นที่ใดบาง
2. เพื่อศึกษาถึงวิธีการและรูปแบบการบุกรุกสถานที่และอาคารราชการหลาย ๆ แหงของผูชุมนุมซึ่งจะนําไปสู
กระบวนการวิเคราะหและออกแบบเพื่อแกปญหาอยางเหมาะสม
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพี้นที่ภายนอกอาคารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณโดยเนนถึงการปองกันการ
บุกรุกจากผูชุมนุมและสามารถดําเนินการไดตามสภาพแวดลอมจริง
ขอบเขตงานวิจัย
ขอบเขตในการวิจัย สามารถแบงไดดังนี้
1. ขอบเขตดานพื้นที่
ศึกษาพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ถ.พระราม4 กรุงเทพฯ โดยจะศึกษาทั้งผังโครงการ สภาพแวดลอม
โดยรอบรวมถึงเสนทางเขาออกทั้งหมด
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาจะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
2.1 ดานกฎหมายและการบังคับใช รวมถึงกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายผังเมือง
2.2 ดานพฤติกรรมศาสตรและจิตวิทยา ที่เกี่ยวของกับผูชุมนุม
2.3 ดานชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีของชุมชนที่มีความแตกตางทางดาน ศาสนา
ความเชื่อ
2.4 ดานสถาปตยกรรมและการกอสรางที่เกี่ยวของกับรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุง
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
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http://th.wikipedia.org/wiki/การเมืองไทย
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพื่อคนหา แนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อปองกันอาชญากรรม ซึ่ง
เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนั้นจะใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research ) และแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview)
1.การรวบรวมข อมูล ลักษณะกายภาพอาคารในป จจุบันอาคารผูปวยภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีทั้งสิ้ น 12
อาคารโดยงานบริการผูปวยนอกจะอยูที่ตึก ภปร. เปนหลักนอกจากนั้นอาคารอื่น ๆ จะเปนงานผูปวยใน ลักษณะอาคารเปน
คอนกรีตเสริมเหล็ ก สูงตั้งแต 4 - 16 ชั้น โดยแบงรายละเอียดการศึ กษาจากประเภทของตึกตามงานบริ การ และแบงการ
วิเคราะหสภาพอาคารตามรูปดานอาคารทั้ง 4 ดาน

ภาพที่ 1 ตําแหนงที่ตั้งตึกผูปวย
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ภาพที่ 2 รายละเอียดทางกายภาพของอาคารที่ไดสํารวจทั้ง 12 อาคาร
ลักษณะทางการยภาพของเส นทางการเขาถึง และเสนทางสัญจรภายใน ปจจุบันประตูทางเขา-ออกโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณมีทั้งหมด 13 ประตู สามารถใชงานไดปกติ 9 ประตู ไดแก หมายเลข 1, 2, 5, 6, 7, 8.2, 9, 10, 11 และ 12 ตอมา
คือหมายเลข 4, 8.1 และ 13 เปนจํานวน 3 ประตู และสุดทายคือประตูหมายเลข 3 ปดถาวรแตคนยังสามารถเขา-ออกไดอยู
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ภาพที่ 3 สภาพปจจุบันของประตูทางเขา-ออก
เสนทางสัญจรรถยนตสามารถเขาถึงพื้นที่ไดจากถนนสามสายคือ ถนนราชดําริ ถนนอังรีดูนังต และถนนพระรามสี่
(เสนสีแดงภายในรูปภาพ) ถนนสายหลักในพื้นที่โครงการ (เสนสีสม) มีขนาด 6 เมตร รถยนตสามารถวิ่งสวนทางกันไดเสนทาง
คนเดินภายในพื้นที่โครงการมีกลุมอาคารภายในเปนถนนคนเดินหลัก (เสนสีเขียวปลายจุด) มีขนาด 1.5 - 2.0 เมตร สวนเสน
คนเดินรอง (เสนประสีเขียว) เปนเสนทางภายในอื่น ๆ

ภาพที่ 4 สภาพปจจุบันของเสนทางสัญจร
2. การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ ทั้งจากการสํารวจ จากการสอบถามและจากการสังเกต
พฤติกรรมผูใช โดยจะแบงการวิเคราะหเปนแตละอาคาร โดยพิจารณาใน 3 ประเด็นไดแก ปญหาที่พบ รัศมี 5 เมตรโดยรอบ
และลักษณะกายภาพชั้นลางรวมถึงวัสดุผิวอาคาร ดังนี้
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การวิเคราะหปญหาจากลักษณะกายภาพของอาคาร

ภาพที่ 5 แสดงการวิเคราะหอาคาร ภปร.
1) ปญหาที่พบ: แนวรั้ว และการเขาถึงอาคาร: การที่อาคารสามารถเขาถึงไดทั้งทางสัญจรแบบรถยนต และคนเดิน
เทา จะทําใหเกิดการจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยไดยาก อีกทั้งตัวอาคารอยูใกลแนวรั้ว และประตูทางเขาในรัศมีไม
เกิน 6 เมตร ตองมีการออกแบบลักษณะของชั้นลางใหมีการคํานึงในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น
2) รัศมีภูมิทัศน 5 เมตร : ดาน A และ B มีแนวรั้วและตนไมสูงปลูกตลอดแนว ถึงแมวาจะเปนริมนอกรั้วของพื้นที่
แตก็งายแตการปนเขามาในพื้นที่ สวนพื้นที่ดาน C และ D ติดกับลานจอดรถ อาจทําใหทัศนียภาพของชั้นลางถูกบดบังได
3) ลักษณะกายภาพชั้นลาง และวัสดุผิวอาคาร: เนื่องจากเปนอาคารแรกที่ผูปวยนอกสามารถเขามาใชบริการได ทํา
ใหโถงของชั้นแรกมีลักษณะโลงโปรง และสามารถเขาถึงไดงาย ชองเปดของชั้นแรกเปนกระจกไมมีแผงกั้น ทําใหงายตอการทุบ
กระแทกบุกเขาอาคารไดงาย

ภาพที่ 6 แสดงการวิเคราะหอาคารมงกุฏ-เพชรรัตน และอาคารจุฬาภรณ
1) ปญหาที่พบ: แนวรั้ว และการเขาถึงอาคาร : การเขาถึงอาคารสามารถเขาถึงไดทั้งทางรถยนตและทางคนเดินเทา
สามารถเขาถึงไดจากประตู 5 ซึ่งตรงขามอาคารจุฬาภรณ แตสภาพกายภาพทางเขาอาคารมีความมิดชิดในระดับหนึ่ง สามารถ
เขาไดจากทางเดินเทา และมีทางเขาเพียง 2 ทางอยูดาน A และ B
2) รัศมีภูมิทัศน 5 เมตร : สภาพปญหาคลายกับอาคารภปร.ตรงที่ติดแนวรั้วในดาน A งายตอการปนเขามาในพื้นที่
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3) ลักษณะกายภาพชั้นล าง และวั สดุ ผิวอาคาร :สภาพชั้นแรกของอาคารมี ลักษณะการเขาใจพื้ นที่ การเข าถึ งตั ว
อาคารไดยากในดาน A และชองเปดอาคารนี้ในชั้นแรกมีนอย และเปนลักษณะอยูสูงจากพื้นดินมาก ทําใหยากตอการแอบเขา
สูพื้นที่อาคาร

ภาพที่ 7แสดงการวิเคราะหอาคาร สก.
1) ปญหาที่พบ :แนวรั้ว และการเขาถึงอาคาร : การเขาถึงอาคารสามารถเขาถึงไดทั้งทางรถยนตและทางคนเดินเทา
สามารถเขาถึงไดจากประตู 6การที่มีอาคารจอดรถอยูดาน B ทําใหการเขาถึงอาคารอาจทําไดทุกชั้นที่ติดกับอาคารจอดรถ
ตองมีการควบคุมการเขา-ออกมากขึ้น
2) รัศมีภูมิทัศน 5 เมตร :สภาพปญหาคลายกับอาคารภปร.อาคารมงกุฏ-เพชรรัตน และอาคารจุฬาภรณ ตรงที่ติด
แนวรั้วในดาน A ง ายตอการปนเข ามาในพื้ นที่ และเข าสู ตัวอาคารไดง ายเพราะชั้นแรกสุ ดเปนโถงทางเข า และมี อาคาร
สาธารณะที่เปนอาคารจอดรถซึ่งงายตอการบุกรุก
3) ลักษณะกายภาพชั้นลาง และวัสดุผิวอาคาร :ชั้นแรกของอาคารดาน A และ B มีสภาพเปนโถงทางเขา และ
อาคารจอดรถสาธาณะ ชองเปดเปนลักษณะของกระจกอยูหางจากพื้นดินไมสูงมาก ไมมีแผงหรือระแนงกั้น งายตอ การทุ บ
กระแทก

ภาพที่ 8แสดงการวิเคราะหอาคารธนาคารกรุงเทพ
1) ปญหาที่พบ :แนวรั้ว และการเขาถึงอาคาร :แมวาดาน B ฝงซายมือจะมีทางถนนเขาสูพื้นที่ได แตเปนเพียงแคลาน
จอดรถ ทําใหคนเดินเทาเทานั้นที่สามารถเขาถึงอาคารได แตจากจุดประตูดาน B สามารถเดินละไปยังดาน C ไดตลอดเวลา
ทําใหควบคุมคนเขาสูอาคารไดยาก
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2) รัศมีภูมิทัศน 5 เมตร :สภาพบริเวณดานB ที่งายตอการเขาถึงพื้นที่อาคารมีการปลูกไมพุม ซึ่งถึงแมวาตัวชองเปด
จะเป นกระจก ก็ ทําให มี ระดับ ความยุ ง ยากในการเข าบุ กรุ กเพิ่ ม เป นสวนหนึ่ งในการออกแบบที่ดี นอกจากแคเ รื่ องความ
สวยงาม
3) ลักษณะกายภาพชั้นลาง และวัสดุผิวอาคาร :ชั้นแรกของอาคารดาน B มีชองเปดอยู 2 รูปแบบ โดยกระจกผืน
ใหญที่อยูใกลประตูทางเขา แมจะงายตอการทุบกระแทก แตมีพุมไมเตี้ยเปนแนวกั้นโดยรอบ อีกทั้งชองเปดสวนอื่นแมจะอยู
ใกลกับพื้นดินแตมีตระแกรงลวดปองกันไวอยางดี ในสวนของชั้น 2-3 ก็มีแผงกันแดดตลอดแนวชองเปดเชนกัน

ภาพที่ 9 แสดงการวิเคราะหอาคารหลิ่มซีลั่น และอาคารวชิราวุธ
1) ปญหาที่พบ :แนวรั้ว และการเขาถึงอาคาร :เนื่องจากกอาคารทั้งสองหลังนี้อยูในกลุมที่เขาถึงพื้นที่ไดจากเสนทาง
เดินเทาที่มีหลังคาคลุม สามารถเขาสูอาคารไดจากดาน A และ D เพียงเทานั้น ทําใหสามารถควบคุมคนไดระดับหนึ่ง แตการ
บุกรุกเขาถึงอาคารยังทําไดงาย เนื่องจากมีเพียงแคไมกั้น
2) รัศมีภูมิทัศน 5 เมตร :แมวาพื้นที่ระหวางกลางของอาคารสองหลังนี้จะเปนสวนหยอม แตคนทั่วไปเขาสูพื้นที่สวน
ไดยาก ตองผานอาคารบางหลังเขาไปกอน อีกทั้งรอบกําแพงแนวรั้วดาน B-6 และ D-5 มีพุมไมขนาดเตี้ยอยูเปนแนวกําแพง
ทําใหการบุกรุกมีสิ่งกีดขวางระดับหนึ่ง
3) ลักษณะกายภาพชั้นลาง และวัสดุผิวอาคาร :ชั้นแรกของอาคารถึงแมวามีรั้วกั้นแตยังอยูในลักษณะที่เตี้ย อาจปน
บุกรุกเขาสูพื้นที่ไดงาย แตทุกดานมีแนวอุปสรรคครบ ไมวาจะเปนรั้วเตี้ย หรือระแนงไม ซึ่งถือวาปองกันการบุกรุกไดดี

ภาพที่ 10 แสดงการวิเคราะหอาคารวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร
1) ปญหาที่พบ :แนวรั้ว และการเขาถึงอาคาร :แมวาจะเขาถึงไดทั้งทางรถยนตและคนเดินเทา แตประตูทางเขามี
เพียงทางเดียวคือดาน Bซึ่งสามารถกําหนดหรือควบคุมการเขาถึงไดงาย
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2) รัศมีภูมิทัศน 5 เมตร :ชองเปดเปนกระจกอยูระหวางกลางของพื้นที่ความสูงผนัง แตมีอุปสรรคการบุกรุกเปนพุม
ไมแนวเตี้ยโดยรอบอาคาร อาจมีการเพิ่มเติมเรื่องระแนงปองกันในบางจุด
3) ลั กษณะกายภาพชั้ นล าง และวั ส ดุผิ วอาคาร :ชั้ นแรกของตั วอาคารมี ชองเป ด เปนกระจก ซึ่ ง ง ายต อการทุ บ
กระแทก มีอุปสรรคเปนพุมไมเตี้ย สลับไมพุมขนาดกลาง

ภาพที่ 11 แสดงการวิเคราะหอาคารเจริญ-สมศรี เจริญรัชตภาคย
1) ปญหาที่พบ :แนวรั้ว และการเขาถึงอาคาร :แมวาจะเขาถึงไดทั้งทางรถยนตและคนเดินเทา แตประตูทางเขามี
เพียงทางเดียวคือจากดาน Dซึ่งสามารถกําหนดหรือควบคุมการเขาถึงไดงาย
2) รัศมีภูมิทัศน 5 เมตร :ไมคอยมีตนไมใหญ หรือไมพุมอยูภายในบริเวณอาคาร ควรมีการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
ทัศนียภาพ อาจเปนพุมไมเตี้ยตามแนวชองเปดของชั้นแรก
3) ลักษณะกายภาพชั้นลาง และวั สดุ ผิ วอาคาร :ชั้ นแรกของตั วอาคารมีช องเปด เปนกระจก ซึ่ง งายตอการทุ บ
กระแทก เนื่องจากไมมีระแนงหรืออุปสรรคใดใด

ภาพที่ 12แสดงการวิเคราะหอาคารอาทร และอาคารปญจมราชินี
1) ปญหาที่พบ :แนวรั้ว และการเขาถึงอาคาร :อาคารสองหลังนี้มีลักษณะการเขาถึงคลายกับอาคารหลิ่มซีลั่น และ
อาคารวชิราวุธ แตกตางตรงดาน Cสามารถเขาถึงพื้นที่ไดดวยรถยนต ตองมีการเพิ่มเติมการควบคุมอีกระดับหนึ่ง เพื่อความ
ครอบคลุม
2) รัศมีภูมิทัศน 5 เมตร :พื้นที่ระหวางกลางเปนสวนหยอมเหมือนอาคารหลิ่มซีลั่น และอาคารวชิราวุธ แตใครก็
สามารถเขาถึงไดงายจากดาน C
3) ลักษณะกายภาพชั้นลาง และวัสดุผิวอาคาร : มีลักษณะเหมือนอาคารหลิ่มซีลั่น และอาคารวชิราวุธ คือชั้นแรก
ของอาคารถึงแมวามีรั้วกั้นแตยังอยูในลักษณะที่เตี้ย อาจปนบุกรุกเขาสูพื้นที่ไดงาย แตทุกดานมีแนวอุปสรรคครบ ไมวาจะเปน
รั้วเตี้ย หรือระแนงไม ซึ่งถือวาปองกันการบุกรุกไดดี
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ภาพที่ 13แสดงการวิเคราะหอาคารลวน-เพิ่มพูล วองวานิช
1) ปญหาที่พบ :แนวรั้ว และการเขาถึงอาคาร :ควบคุมการเขาถึงไดงาย เนื่องจากสามารถเขาถึงตัวอาคารได
ทางเดียวจากทางเดินเทามีหลังคาคลุมเพียงเทานั้น
2) รัศมีภูมิทัศน 5 เมตร :ชวงพื้นที่ในบริเวณที่อยูใกลกับอาคารอื่น มีสิ่งกีดขวางเปนระแนงไมตลอดแนว
กําแพงชั้นแรก
3) ลักษณะกายภาพชั้นลาง และวัสดุผิวอาคาร :ชั้นแรกของตัวอาคารชองเปดอาคารอยูในสวนที่เขาถึงได
ยาก ซึ่งยากตอการบุกรุก ผนังดาน B ไมมีชองเปด

ภาพที่ 14 แสดงการวิเคราะหอาคารคัคญางค

1) ปญหาที่พบ :แนวรั้ว และการเขาถึงอาคาร : การที่อาคารสามารถเขาถึงไดทั้งทางสัญจร
แบบรถยนตจากดาน A B และ Fและคนเดินเทาจากดาน B และ Cจะทําใหเกิดการจัดการระบบการรักษา
ความปลอดภัยไดยากอีกระดับหนึ่ง อีกทั้งตัวอาคารอยูใกลแนวรั้ว และประตูทางเขา 10และ 11 ซึ่งอยูในรัศมี
ไมใกลไมไกล ประมาณ 15 เมตร ตองมีการออกแบบลักษณะของชั้นลางใหมีการคํานึงในเรื่องของการรักษา
ความปลอดภัยมากขึ้น
2)รัศมีภูมิทัศน5 เมตร :ดาน C ควรเปนดานที่ตองระมัดระวัง เปนพิเ ศษ เนื่องจากอยูใกล
สวนหยอมที่ทุกคนสามารถเขาถึงพื้นที่ไดงาย อีกทั้งสามารถปนเขาไปในพื้นที่อาคารไดงายในสวนของบริเวณ
โถงทางเขาอาคาร ตองไดรับการออกแบบสิ่งกีดขวางเพิ่มเติม หรือกําหนดทางเขา-ออกสวนใหชัดเจนขึ้น
3)ลักษณะกายภาพชั้นลาง และวัสดุผิวอาคาร : มีชองทางที่สามารถปนเขาไดงายในดาน A-F
และ Cเนื่องจากติดถนน และสวนหยอม ควรคํานึงถึงการออกแบบระแนง หรือแผงกั้นเพิ่มเติมในบางจุด

1910

การวิเคราะหหาปญหาจากเสนทางการเขาถึง และเสนทางสัญจรภายในพื้นที่

ภาพที่ 15 แสดงการวิเคราะหการใชประตูเขา-ออก
มีการกําหนดการใชประตูเขาออก โดยประตูที่เขื่อมไปยังอาคารที่สําคัญ ๆ ตาง ๆ ยังคงใหยวดยานและคนเดินผาน
เขา-ออกไดตามปกติ และจะมีจํานวน 4 ประตู ที่ทางโรงพยาบาลระงับการใชชั่วคราว เพราะอยูระหวางปรับปรุง ลักษณะของ
ประตูทั้ง หมดเปน ซี่เหล็กความสูงประมาณ 2 เมตร แม วาจะมีป ลายแหลมอยู บนยอดซี่ เหล็ กก็ยั งคงงายตอการป นเข ามา
กําแพงรั้วมีลกั ษณะกอปูนขึ้นมาประมาณ 80 เซนติเมตร จากนั้นก็เปนซี่เหล็กแนวยางคลายกระประตูทางเขา ซึ่งหากตองการ
ความปลอดภัยที่มากขึ้นความสรางอุปสรรคที่ยากตอการปเพิ่ม เพราะรอบแนวรั้วมีตนไมสูงอยูเ ปนเสนทางแนวขนานกับรั้ว

ภาพที่ 16แสดงการวิเคราะหการสัญจรของยวดยานและคนเดินเทา
1) เสนทางสัญจรรถยนต :มีขนาดกวางมากสุด 6 เมตร และแคบสุด 4 เมตรโดยถนนเสนสีแดงสามารถเขาถึงไดจาก
ถนนราชดําริ ถนนอังรีดูนังต และถนนพระรามสี่ และถนนเสนสีสมเปนถนนสายหลัก
2) เสนทางคนเดิน:มี ขนาดความกวางอยูที่ 3 เมตร เปนทางเดิ นภายในกลุ มอาคาร มีห ลังคาคลุมตลอดเสนทาง
สามารถเชื่อมตอพื้นที่ชั้นสองของอาคารผูปวยในหมายเลข 6 5 และ 9 10 (ในภาพ 4.19)ไดจากเสนทางนี้เทานั้น และเสนทาง
คนเดินรอง ทาง Service จะอยูในบริเวณของอาคารหอพักนักศึกษา แพทย พยาบาล และเจาหนาที่ มีขนาดกวาง 2 เมตร
และไมสามารถเขาใชไดหากไมไดรับอนุญาต
ผลการวิจัย
จะเปนการคนหาแนวทางการแกปญหาจากสิ่งที่คนพบในพื้นที่ศึกษาในลักษณะของงาน Design Guidelinesโดย
แบงออกเปนสวนงานดานอาคารทั้งหมด 12 อาคาร และออกแบบแนวทางการแกไขโดยรวมการวิเคราะห 3 ดานไดแก แนวรั้ว
และการเขาถึงอาคารรัศมีภูมิทัศน 5 เมตรและลักษณะกายภาพชั้นลาง และวัสดุผิวอาคาร สวนงานดานเสนทางการเขาถึงและ
ทางสัญจร งานออกแบบแนวทางการรวมการวิเคราะห 3 ดานไดแก งานออกแบบประตู ทางสัญจรทางรถยนต และทางสัญจร
คนเดิน
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แนวทางการแกปญหาดานลักษณะกายภาพของอาคาร
1) แนวทางการแกปญหาแนวรั้ว และการเขาถึงอาคาร
1.1) ริมรั้วภายในพื้นที่

ตัวอยาง : ประตูหมายเลข 1

ภาพที่ 17 แสดงแนวทางการแกไขปญหาแนวริมรั้วภายในพื้นที่
ปจจุบันบางตําแหนงมีการตรวจรับบัตรเนื่องจากอยูใกลลานจอดรถ และรถยนตที่ไมมีสติกเกอรจะตองไปจอดในสวน
ของอาคารอุปการเวชชกิจ (หมายเลข 301)เดิมทีลักษณะของรั้วและประตูทางเขามีความปลอดภัยดี เปนลักษณะรั้วซี่เหล็ก
แตเนื่องจากอกมีตนไมสูงอยูริมรั้วดานนอกพื้นที่ ดังนั้นจึงควรมีไมพุมเตี้ยเพื่อเพิ่มอุปสรรคการปนปายอีกระดับ โดยอาจเกาะ
อยูกับฟุตบาทประมาณ 50-70 เซนติเมตร เพื่อใหถนนภายในยังคงสามารถขับสวนเลนกันไดอยู (เหลือประมาณ 5.50-5.30
เมตร) โดยอีกฝงของอาคารที่ติดริมรั้วภายนอก ควรปลูกตนไมเพื่อปองกันการเขาสูพื้นที่อาคารเพื่อเปนการชว ยปองกันอีก
ระดับหนึ่ง
1.2)การเขาถึงอาคาร

ภาพที่ 18 แสดงแนวทางการแกไขปญหาการเขาถึงอาคารลักษณะหนาตางชั้นลางเต็มบาน
ลักษณะชองเปดหรือกระจกเต็มกําแพง (อาคาร ภปร. และอาคาร สก.) ควรมีการเพิ่มระแนงในลักษณะแนวตั้งขนาด
ความสูงเต็มความยาวของกระจก โดยมีการออกแบบเวนชวงจังหวะตามความเหมาะสมของรูปแบบอาคารนั้น ๆ และควรปลูก
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ไมพุมเตี้ย และพุมปานกลางสลับกันไป โดยใหมีความสูงขนาด 1.50 เมตร และกวาง 0.5 - 0.7 เมตร เพื่อปองกันการเขาถึง
พื้นที่กระจกและปองกันกันการทุบกระแทกอีกระดับหนึ่ง

ภาพที่ 19 แสดงแนวทางการแกไขปญหาการเขาถึงอาคารลักษณะหนาตางบานเปด
ลักษณะชองเปดหรือกระจกบานเปด (อาคารวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร และอาคารเจริญ-สมศรี เจริญรัชตภาคย)
ปจจุบันบางอาคารมีการปองกันการปนปายดวยการปลูกไมพุมเตี้ยหรือพุมปลานกลาง แตควรเสริมแนวของระแนงเพิ่งขึ้นมาใน
สวนของอาคารชั้นลาง ใหมีลักษณะรูปแบบคลายกับอาคารธนาคารกรุงเทพ โดยมีลักษณะความสูงประมาณ 1.50-2.00 เมตร
และสลับ แนวไมพุ มอยูริม นอกระแรง เพื่อไมเปนการบดบั งแสงหรื อการมองทัศนีย ภาพจากภายในอาคาร ทําใหไม เกิดการ
ทําลายบรรยากาศภายใน เพราะยังสามารถใหแสงภายนอกสองถึง โดยออกแบบจังหวะของระแนงตามความเหมาะสมของ
รูปแบบอาคาร
2) รัศมีภูมิทัศน 5 เมตร

ภาพที่ 20 แสดงแนวทางการแกไขปญหาการเขาถึงพื้นที่อาคารดวยจังหวะการปลูกไมพุม
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แนวทางการแกไขปญหาดวยการเขาจังหวะการปลูกไมพุมในอาคารที่มีการใชพื้นที่วางรวมกัน (กลุมอาคารหลิ่มซีลั่น
และอาคารวชิราวุธ กลุมอาคารอาทร และอาคารปญจมราชินี และอาคารอื่น ๆ ที่มีการปลูกไมพุมอยูรอบริมรูปดานอาคาร)
ควรมีการปลูกจังหวะที่สลับกับไมพุมปานกลาง ที่สามารถตัดแตงไดเพิ่มเติมไปดวย ทั้งนี้เพื่อสรางอุปสรรคเพิ่มขึ้นจากเดิมที่
อาจเปนแคไมพุมเตี้ยอยางเดียว
3) ลักษณะกายภาพชั้นลาง และวัสดุผิวอาคาร

ทีมา :

ทีมา :

ทีมา :

ภาพที่ 21 แสดงแนวทางการแกไขปญหาการเขาถึงพื้นที่อาคารดวยระแนงตามลักษณะกายภาพของชั้นลาง
พื้นที่กายภาพชั้นลางของอาคารเกือบทุกหลังมีชองเปดเปนกระจก ซึ่งการปองกันการบุกรุกเขาสูพื้นที่ที่เห็นผลได
ชัดเจนคือการทําระแนง ควรทําเปนแนวตั้งเพื่อปองกันการเหยียบปนขึ้นระแนง และทั้งนี้ระแนงควรมีหลากหลายรูปแบบทั้ง
แบบติ ดตายตัวและสามารถเปด -ป ดได โดยอาคาร ภปร. และอาคาร สก.อาจเปนระแนงที่ไ มตายตัว สามารถเปด -ปดได
เนื่องจากพื้นที่ชั้นลางของอาคารเปนพื้นที่โถงใหญ คนภายนอกเขามาติดตอลงทะเบียนภายในพื้นที่อาคาร ซึ่งตามปกติตรงริม
ดานนอกอาคารฝงกระจกควรปลูกไมพุมเพื่อเปนแนวกีดขวางการทุบกระแทกแลว การใชระแนงจะชวยปองกันไดอกี ขั้นหนึ่ง
แนวทางการแกปญหาดานเสนทางการเขาถึงและทางสัญจร
1) แนวทางการแกปญหาประตู และแนวรั้ว
จากการสํารวจพบไดวาประตูและแนวรั้วกําแพงเดิมมีลักษณะการออกแบบที่ดี มีการติดตั้งที่กันปน และเปนซี่เหล็ก
แนวตั้ง ยากตอการปน อาจทําเสริมในประตูที่ 12 ในดานของประตูที่ยังงายตอการปน แตแนวรั้วกําแพงมีการออกแบบการ
ปองกันการปนไวเปนอยางดีแลว อาจเปลี่ยนรูปแบบของเหล็กดัดกันปนเพิ่มเติมไปตามความเหมาะสม และแนวรั้วภายในพื้นที่
ตองมีไมพุมเตี้ยเพิ่มอุปสรรคการปนอีกระดับหนึ่ง
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2) เสนทางสัญจรทางรถยนต
การสํารวจพื้นที่พบไดวาถนนมีขนาดความกวาง 5 - 6 เมตร ไมมีการขีดเสนถนนที่ชัดเจน ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นคือหากมีการ
อพยพคนระหวางเกิดเหตุภัยใดใดจะเปนการยาก และใชเวลานาน ทั้งนี้ควรแกไขปญหาดวยการขีดเสนถนนใหชัดเจน อีกทั้ง
ควรขีดเสนลูกศรสัญจรดวย เพราะบางจุดยังมี การวนรถยนต ในลักษณะทางเดียวไมใชทางสวนเลนกัน อาจทําใหเกิดความ
สับสนสวนทานสัญจรรถยนตติดทางเดินเทา ควรมีหลังคาคลุมตลอดทางนอกจากเพิ่มความสะดวกสบายแลว ในเวลาชวงเย็น
หรือกลางคืนการติดไฟสองทางใตหลังคาทางเดินจะดูมีความปลอดภัยนาเดินมากกวา

ภาพที่ 22แสดงแนวทางการแกไขปญหาการทางสัญจรรถยนตรวมกับทางเดินเทา
3) เสนทางสัญจรคนเดินเทา
ทางเชื่อมตอมีการเขาถึงตัวอาคารไดเขา-ออกงายเกินไป สวนเสนทางคนเดินรอง ทาง Service จะอยูในบริเวณของอาคาร
หอพักนักศึกษา แพทย พยาบาล และเจาหนาที่มีการปองกันการเขาถึงไดดีคือมีการกั้นและทําลวดเหล็กดัดอยางดี ซึ่งแนวทาง
การแกไขปญหาทางคนเดินหลักมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 22 แสดงแนวทางการแกไขปญหาการทางสัญจรคนเดินเทา
สรุปและอภิปรายผล
เปนการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการรักษาความปลอดภัยสําหรับการเกิดเหตุภัยในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดย
ใชวิธกี ารวิจัยแบบสํารวจ (Survey Methods Research) เพื่อใชในการพัฒนาพื้นที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ทั้งนี้ไดเจาะ
ประเด็นไปในพื้นที่ของอาคารผูปวยนอก และผูปวยใน โดยคํานึงถึงประโยชนดานการรักษาความปลอดภัยที่กอใหเกิดอันตราย
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ทั้งชีวิตและทรัพยสินสําหรับผูที่เขาใชบริการทั้งบุคคลภายนอก และแพทย พยาบาล เจาหนาที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
การศึกษาเริ่มจากการศึกษาขอมูลทั่วไปของพื้ นที่โครงการ ประวัติค วามเปนมา ลักษณะกายภาพอื่น ๆ ที่เ กี่ยวของ สภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมเบื้องตนเพื่อนํามาเปนแนวทางคนควาหาแนวทางการออกแบบ โดยวิธีการเก็บขอมูลแบงออกเปน 2วิธี
ดังนี้
1.การสํารวจทางกายภาพ (Physical Survey)
เปนการเก็บสภาพอาคารผูปวยนอก และผูปวยในจํานวน 12 อาคารภายในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยสํารวจ
ตําแหนงที่ตั้ง มุมมอง ภูมิทัศน สภาพภายนอกอาคาร สภาพแวดลอมโดยรอบ และการเขาถึงพื้นที่อาคาร ใชวิธีการเก็บขอมูล
หลายรูปแบบคือ ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว ภาพสเกตซ และการวัดระยะตาง ๆ จากสภาพพื้นที่จริง
2.การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observations)
เปนการศึ กษาพฤติ กรรมการใชงานพื้นที่อาคารจากการสังเกตจากภายนอก เพื่อใหเห็ นถึงพฤติ กรรมการใชงงาน
อาคารจริงในแตละชวงเวลา ซึ่งวิธีนี้จะทําใหไดขอมูลจากสภาพการใชงานจริง โดยสุมการสังเกตออกแบบชวงวัน และเวลาที่
แตกตางกัน ทําใหไดขอมูลทั้งผูใ ชอาคารจากบุคคลภายนอกและภายในอยางครอบคลุม
หลั ง จากนั้ นนํ า ข อมู ล ที่ ไ ด ทั้ ง หมดมาทํ าการวิ เ คราะห พบว า ในด านกายภาพ ของอาคารภายในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ จะเห็นไดวาผังบริเวณภายในคอนขางจะสับสน เนื่องจากอาคารตาง ๆภายใน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช
งานมาหลายครัง้ บางอาคารก็สรางมาไมใชสําหรับการรักษาพยาบาล ทําใหการใชงานอาคารไมสอดคลองกับกิจกรรมภายใน
มากนัก รวมถึงอาคารแตละหลัง ก็กอสรางตามพื้นที่ที่มี จึงเปนผลทําใหการเชื่อมตอของแตละอาคารไปมาไมสะดวก ในสวน
ของตัวอาคารจะมีความหลากหลาย ในดานรูปแบบและวัสดุที่ใช การปองกันการบุกรุกจากบุคลภายนอก ยังขาดการออกแบบ
ปองกันที่ดี ซึ่งในการเสนอแนวทางการปรับปรุงนี้ จะเสนอในรูปแบบที่ไมกระทบกับรูปลักษณทางสถาปตยกรรม อาทิเชน การ
เพิ่มความแข็งแรงใหกับกระจก หรือสรางแนวระแนงเหล็กเพื่อปองกันการรุกล้ํา รวมถึงการใชประโยชนของภูมิทัศนในการ
ปองกันการเขาถึงอีกดวย สวนเรื่องเสนทางสัญจรภายในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณนั้น จะเห็นไดวามีประตูทางเขา -ออก
หลายทาง ซึ่งมีทั้งขอดีและขอเสีย ในสวนของขอดีคือความสะดวกในการเดินทางจากถนนหลาย ๆ เสนทางที่สามารถเขา-ออก
ไดในยามจราจรขับคั่งหรือเกิดเหตุปดการจราจรบางเสนทาง ยังเลี่ยงไปใชเสนทางอื่นๆ ได สําหรับขอเสีย คงเปนในสวนของ
การควบคุ ม และรั กษาความปลอดภั ย ที่ ยิ่ ง มากทางเข า -ออก ก็ ยิ่ ง ทวี คู ณความเสี่ ย งมากขึ้ น เพราะต องมี รปภ.เฝ าระวั ง
ตลอดเวลา รวมถึงการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิคส พวกกลอง CCTV มาชวยควบคุมและดูแลมากขึ้น
สําหรับแนวทางในการแกปญหานั้นทางผูวิจัย อาศัยพื้นที่ทางดานการออกแบบสถาปตยกรรมและภูมิทัศน ผสานกับ
ขอมูลที่ไดจากการสอบถามจากผูเกี่ยวของในพื้นที่ สรางเปนแนวทางในการปรับปรุงดานกายภาพของอาคารและผังบริเวณให
มีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยไมกระทบกับรูปแบบทางสถาปตยกรรมเดิมที่เปนอยู
ขอเสนอแนะ
ในการวิจัยขั้ นตอไป ควรนําผลการวิ เคราะหที่ได จากการวิจัย นี้ไปพั ฒนาเปนรูปแบบแนวทางลักษณะกายภาพของ
อาคารทั้ง 12 หลังใหเหมาะสมในแตละอาคาร ซึ่งผลของการออกแบบเปนรูปแบบของ Design Guidelines ที่ไดจากการวิจัย
สามารถนําแนวทางนี้ไปสู กระบวนการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในขั้นตอนตอไป เพื่อใหเกิดรูป แบบที่เหมาะสมกั บ
อาคารในแตละอาคารและพื้นที่อื่น ๆ ดวย
เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเกม Secret of Life By GEN 351 KMUTT เพื่อสนับสนุนการเรียนรูใน
หัวขอ “การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ” ในวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนของผูเรียนในวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอเกม
Secret of Essential Life By GEN 351 KMUTT โดยวิธีสุมอยางงายจํานวน 700 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) เกม
ที่พัฒนาขึ้น 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเลนเกมและหลังเลนเกม 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีผลตอเกม
ดังกลาว การสรางเครื่องมือไดผานการตรวจสอบความสอดคลองดานเนื้อหา(IOC) และความเที่ยงตรงกอนนําไปเก็บรวบรวม
ขอมูล และวิเคราะห ขอมูล โดยใชหลั กสถิติ Paired t-Test สําหรับ คะแนนจากแบบทดสอบและ คาเฉลี่ย สวนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน สําหรับคะแนนความพึง พอใจ ผลการวิ จัยพบว า 1) ผู ทําแบบทดสอบมี คะแนนเฉลี่ ยกอนเลนอยูที่ 7.98 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.84 และหลังเลนเพิ่มขึ้นเปน 9.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.25 ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 2) ดาน
ความพึงพอใจ พบวา คะแนนโดยภาพรวมของเกมอยูที่ระดับมาก (คาเฉลี่ยที่ 3.98)
คําสําคัญ: นวัตกรรมเกมเพื่อเสริมการเรียนรู, นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน.
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Abstract
The objectives of this research are 1) develop game “Secret of Life By GEN 351 KMUTT” which according
to “Strategy” in GEN 351 : Modern management & Leadership 2) compare learning outcome of student 3)
study satisfaction of student in game. Sample of this research is 700 students who register to study
subject name GEN 351 : Modern Management & Leadership in semester 1/2016 by random sampling
method. The tool is game “Secret of Essential Life By GEN 351 KMUTT” 2) pre-test and post-test test for
learning outcome 3) satisfaction questionnaire about this game. Tools in this research is proved by Index
of item objective congruence (IOC) method before use. This research is analyzed data by using Paired tTest method mean and standard deviation(S.D.). The result show that 1) students can improve mean
point form 7.98 S.D. 1.84 to 9.23 S.D. 1.25. 2) Satisfaction is on Good Level (Mean is 3.98)
Keyword: Game innovation for supporting learning, students of King Mongkut’s University of Technology
Thonburi, Learning outcome test.
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บทนํา
การจัดการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 เปนการเรียนรูผานการลงมือทําของผูเรียน และใชหลักการผูเรียนเปนศูนยกลาง
แหงการเรียนรู ผานการทํางานเปนทีมและทักษะดานการรวมมือ (พาณิชย, 2555) สามารถจัดการเรียนรูไดหลายรูปแบบเชน
การเรียนรูผานกิจกรรม(Activity-Based Learning) (Hazaan, Lapdog, Ragonis, 2555) การเรียนรูผานโครงการ (ProjectBased Learning) (Bender,2555) การเรียนรูผานปญหา (Problem-Based Learning) (Bridge, 2555) และการเรียนรูผาน
เกม (Game-Based Learning) (Deniz Eseryel, 2555)
ทั้งนี้ในชวง 3 ปที่ผานมาการเรียนรูผานเกมไดรับความนิยมเพื่มขึ้นโดยเปนการใชการเลนผสมผสานการเรียนรูของ
ทฤษฎีและปฏิบัติ (แกวสี, 2553) ซึ่งงานวิจัยที่ผานเกมกระตุนใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูดวยตนเอง (สายโกสุม, 2554)
และสงผลใหเกิดการสรางองคความรูตลอดจนเกิดการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูอยางตอเนื่อง (Ellis, 2540) อยางไรก็ตามกลไก
ของการเรียนรูผานเกมเกิดจากความทาทายจากแรงจูงใจในการแสดงออกทางอารมณภายในเกม ซึ่งเปนเงื่อนไขของ
องคประกอบของการเรียนรูทั้ง 2 ดานคือ องคประกอบจากการกระทํา (actual element) ที่เกิดจากการไดรับผลกระทบตอ
การกระทําโดยตรงของผูเรียน และ องคประกอบการจําลอง (Simulated element) คือการเรียนรูจากการจําลอง
สถานการณที่มีความอิสระทั้งความคิดและการกระทํา (บุญมาก และ คณะ, 2548) ผูเรียนสามารถทดลองวิธีกระบวนการคิด
และปรับใชใหเหมาสะสมกับตนเองไดดวยการสะทอนจากเงื่อนไขของเกม (Richard, 2553) และสงผลตอการเรียนรูตามที่ได
กลาวไวขางตน
ผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องการเรียนรูผานเกม เพื่อสรางสถานการณจําลองใหผูเรียนไดมีบทบาทการเรียนรูผานการ
สอดแทรกเนื้อหา “การบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเกม Secret of Life By GEN
351 KMUTT เพื่อสนับสนุนการเรียนรูในหัวขอ “การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ” ในวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม
และภาวะผูนํา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของผูเรียนในวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํากอนและ
หลังเลนเกม Secret of Life By GEN 351 KMUTT 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอเกม Secret of Life By
GEN 351 KMUTT
วิชา GEN 351 การบริหารการจัดยุคใหมและภาวะผูนํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีไดกําหนดลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค โดยกําหนดกรอบคุณสมบัติของ
นักศึกษาไว 3 ดานคือ ดานคานิยมที่ดี ดานศักยภาพและความสามารถ และดานความเปนผูนําซึ่งทักษะดานความเปนผูนํามี
ประกอบดวยกัน 3 หัวขอ คือ ความสามารถในการปรับตัว ภาวะความเปนผูนํา และ ทักษะการจัดการ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2556) กอใหเกิดรายวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนําที่ถายทอด
ลักษณะดานความเปนผูนําแกนักศึกษา มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยมีผูเรียนเปนศูนยกลาง เปดพื้นที่การเรียนรูแก
ผูเรียนแสดงความสามารถผานกิจกรรมไดอยางเต็มที่ รวมถึงการแสดงอารมณที่เปนปจจัยเงื่อนไขสําคัญในการสราง
กระบวนการคิดจากประสบการณสูการสรางความทรงจําในระยะยาว ซึ่งเปนพื้นฐานในกระบวนการคิดเชิงตรรกะและปรับ
ทัศนคติเพื่อเสริมการรูดวยตนเองในเรื่องอื่นตอไปได (ปรณะกุลและคณะ, 2554)
ADDIE Model
รูปแบบการสรางสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้นมีหลายวิธี และวิธีที่นิยมใชกันอยางเปนสากลคือ ADDIE
Model ซึ่งประกอบไปดวยของ 1) การวิเคราะห(A-Analysis) คือการนําเนื้อหาที่จะแทรกลงไปในสื่อการสอดมาวิเคราะห
ปจจัยออกเปนลําดับสวนและจํากัดเนื้อหาใหอยูในขอบเขตตามที่ตองการ 2) การออกแบบ (D-Design) คือการออกแบบ
รูปภาพและสื่อที่ใชเปนตัวกลางระหวางเนื้อหากับผูเรียนใหออกมาอยูในรูปแบบที่จัดทําตองการ 3) การปรับปรุง (DDevelopment) คือการจัดวางองคประกอบทั้งหมดที่ผูสรางออกแบบไวจากขั้นตอนการออกแบบ จากนั้นทําการทดสอบและ
ปรับปรุงดวยวิธีการทางสถิติจนสามารถนํามาใชงานไดจริง 4) การนําไปทดลอง (I-Implementation) คือการนําสื่อการเรียนรู
ไปทดลองกับสถานการณจริง 5) การประเมินคา (E-Evaluation) ประเมินโดยผูใชตอสื่อที่ไดรับการเรียนการสอน สามารถ
ประเมินทั้งคุณภาพหรือคะแนนความพึงพอใจขององคประกอบทั้งหมดของสื่อการเรียนรู (ตีรณธนากุล และคณะ, 2546)

1920

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนภายหลังเลนเกมมีคาเพิ่มขึ้นทั้งมิติทฤษฎีและปฏิบัติเมื่อเทียบกับกอนเลยเกม
2. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอเกมอยูในระดับดี
ระเบียบวิธีวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.1 เกม Secret of Life By GEN 351 KMUTT ที่ผานการทดสอบคุณภาพที่ดัชนีความสอดคลอง 0.88
และ อัตราสวนความตรงเชิงเนื้อหา 0.85
1.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ประกอบดวย 2 สวน ไดแก 1) ขอมูลสวนตัว และ 2) ขอสอบการวัด
ทางทฤษฎี (กอนและหลังเลนเกม) ผานการทดสอบคุณภาพที่ดัชนีสอดคลองที่ 0.9 และ อัตราสวนความตรงเชิงเนื้อหา 0.8
1.3 แบบประเมินความพึงพอใจ ประกอบดวย 2 สวน ไดแก 1) ขอมูลสวนตัว และ 2) คําถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจ มีคาดัชนีสอดคลองเทากับ 0.75 และ อัตราสวนความตรงเชิงเนื้อหา 0.8
2 การรวบรวมขอมูล ในสวนของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจมีขั้นตอนดังนี้
2.1 ฟงการบรรยายทฤษฎี “การบริหารเชิงกลยุทธ”
2.2 ทําแบบทดสอบกอนเลนเกม
2.3 เลนเกมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
2.4 ทําแบบทดสอบหลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ
โดยการสุมอยางงายจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2559 มีผูเลนเกมและทําแบบทดสอบจํานวนจํานวน 700 คน คิดเปนรอยละ 60.87 ของนักศึกษาทั้งหมด
โดยแบงเปนนักศึกษาจากคณะตางๆ คือ
คณะ

จํานวน (คน)

คิดเปนรอยละ

คณะวิศวกรรมศาสตร

121

41.71

คณะวิทยาศาสตร

292

24.71

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

287

33.58

700

100.00

รวม

ผลการวิจัย
1. การออกแบบและพัฒนาเกมจากวิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา ในหัวขอ “การบริหาร
เชิงกลยุทธ” โดยอิงวิธีการสรางแบบ ADDIE Model (ตีรณธนากุล และคณะ, 2546) โดยออกมาเปนรูปแบบเกมกระดานที่มี
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานใหความเห็นในการปรับปรุง เพิ่มขอมูลในตัวเกมที่ชัดเจนดวยรูปภาพและสัญลักษณที่เขาใจงาย และใช
ภาษาที่สามารถอานไดเขาใจไดงาย (Bates, 2547) และกําหนดกฎกติกาการเลนเพื่อสอดคลองกับเนื้อหาดานการจัดการ
เชิงกลยุทธอยางเหมาะสมดังนี้
1.1 ผูเลนแบงเปน 5 ฝาย ฝายละ 2 หรือ 3 คน
1.2 ผูเลนตอแผน 4 แผนเปนกระดาน 100 ชอง ตามสัญลักษณที่กําหนดใหภายในกติกาที่มีในกลองเกม
1.3 ผูเลนวางตัวหมากตามที่กระดานกําหนด ฝายละ 3 ตัว
1.4 ผูเลนวนกันเลนเปนตาการเลนโดยเริ่มจากสีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน สีเหลือง สีมวง ตามลําดับมีเงื่อนไข
การเดินดวยพลังงานที่กําหนดใหเทากันในทุกตาการเลน ซึ่งในแตละตัวละครจะใชพลังงานที่เดินแตกตางกันตามความ
เหมาะสม
1.5 ผูเลนจะตองบังคับตัวละครในเกมเพื่อไปทําภารกิจของสีที่กําหนดและสะสมเพชร ฝายที่สะสมเพชร
ครบ 5 เม็ดกอน เปนฝายชนะ
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1.6 ระหวางการเลนจะมีการซื้อสิ่งของเพื่อเปนตัวอํานวยความสะดวกในการเลน และทักษะของตัวละครที่เพิ่มเขา
มาตามเพชรที่สะสมได
เมื่อสรางเกมกระดานขึ้นมาพรอมกับอุปกรณการเลนที่เหมาะสม จึงนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป
2. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแบงออกเปนการคิดคะแนนออกเปนสวนดังนี้
2.1 แบงตามภาควิชาของผูเรียน โดยมีทั้งหมด 13 สาขาวิชาดังตัวยอตอไปนี้
โดยแบงจํานวนขอในแบบทดสอบเปน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ดานทฤษฎีและปฏิบัติ
รวมทั้งหมด 20 ขอ
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผูเรียนทั้งหมดกับคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
คะแนนเฉลี่ยกอนเลน

คะแนนเฉลี่ยหลังเลน

สาขาวิชา

t
x̄

S.D.

x̄

S.D.

PValue

คะแนนทฤษฎี

4.67

0.42

4.56

0.48

3.25

0.00***

คะแนนปฏิบัติ

3.31

1.24

4.32

0.67

21.52

0.00***

คะแนนรวม

7.98

1.84

9.23

1.05

27.98

0.00***

*P - value =< 0.05
***P – value =< 0.01
จากตารางที่ 1พบวาคะแนนเฉลี่ยดานทฤษฎีกอนเลนคือ 4.67 (S.D. = 0.42) คะแนนเฉลี่ยหลังเลนคือ 4.56 (S.D. =
0.48) ซึ่งมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
คะแนนเฉลี่ยดานปฏิบัติกอนเลนคือ 3.31 (S.D. = 1.24) คะแนนเฉลี่ยหลังเลนคือ 4.32 (S.D. = 0.67) ซึ่งมีคามาก
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
คะแนนเฉลี่ยรวมกอนเลนคือ 7.98 (S.D. = 1.84) คะแนนเฉลี่ยรวมหลังเลนคือ 9.23 (S.D. = 1.05) ซึ่งมีคามากขึ้น
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวขอที่ 1
ระดับความพึงพอใจที่ผูเรียนมีตอเกม Secret of Life by GEN 351 KMUTT
โดยระดับความพึงพอใจมีเกณฑ (ศรีสะอาด, 2543) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 4.50
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 1.50
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
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ตารางที่ 2 คะแนนความพึงพอใจของภาควิชาตอเกม
ระดับความพึงพอใจ

ขอคําถาม

x̄

S.D.

อยูในระดับ

1. ภาพรวมของการออกแบบกราฟก

3.95

0.82

ระดับมาก

2. ตัวอักษรในกราฟกมีขนาดเหมาะสม

3.52

1.12

มาก

3. ขนาดของภาพมีความเหมาะสม

4.00

0.82

มาก

4. ภาษาในตัวเกมสามารถเขาใจไดงาย

3.05

0.83

ปานกลาง

5. ผูเลนสามารถเขาใจถึงบทบาทของตัวละครภายในทีม

3.05

0.81

ปานกลาง

6. ผูเลนสามารถวางแผนกลยุทธการเดินเกมของตนจากสิ่งแวดลอมภายในเกมได

4.50

0.50

มากที่สุด

7. ผูเลนสามารถพลิกแพลงกลยุทธตอสถานการณภายในเกมได

4.00

0.81

มาก

8. ในระหวางการเลน ผูเลนตองสื่อสารกับผูรวมทีมกอนตัดสินใจดําเนินการ

4.49

0.50

มาก

9. สามารถประยุกตใชความรูจากวิชา GEN 351 กับสถานการณในเกมได

4.00

0.83

มาก

10. โดยภาพรวม เกมมีความนาสนใจตอผูเลน

3.86

0.03

มาก

รวม

3.86
0.72
มาก
จากตารางที่ 2 พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มากที่สุด คือ ผผูเลนสามารถวางแผนกลยุทธกาเดินเกมของตนจาก
สิ่งแวดลอมภายในเกมได ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 (S.D. = 0.50)
คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มากเปนอันดับสอง คือ ในระหวางการเลน ผูเลนตองสื่อสารกับผูรวมทีมกอนตัดสินใจ
ดําเนินการ ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 (S.D. = 0.50)
คาเฉลี่ยความพึงพอใจอันดับที่สาม คือ ผูเลนสามารถพลิกแพลงกลยุทธตอสถานการณภายในเกมไดที่คาเฉลี่ยเทากับ
4.00 (S.D. = 0.81)
คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม คือ 3.86 (S.D. = 0.72) อยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2
อภิปรายผลการวิจัย
จากเนื้อขางตนผูวิจัยมีขอสังเกตุดังนี้
1. คะแนนหลังเลนเกมในสวนของทฤษฎีมีคานอยลงจากคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากการใชเกมเปน
สื่อกลางการเรียนรูที่เนนการฝกปฏิบัติที่ใชองคความรูเพื่อสรางความรูใหมและใหอิสระทางความคิดแกผูเลน
ซึ่งตองใช
ระยะเวลาในการทบทวนตามหลักจิตวิทยาการรับรูแบบอิสระ เปนเวลาเดียวกันที่ผูเรียนจะเริ่มสรางองคความรูที่เกิดจากการ
พัฒนาตนเอง ทําใหอยูกับกระบวนความคิดของความจําระยะสั้นที่เนนการใชความจําเปนหลัก จึงถูกลดทอนดวยการเสริมแรง
ทางลบดวยกิจกรรม สงผลใหความรูทางทฤษฎีที่เปนความจําจึงถูกลดทอนลงไปดวย (สายโกสุม, 2554)
2. คะแนนหลังเลนเกมในสวนของปฏิบัติที่มีคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูเรียนไดฝกการประยุกตใชความรูโดยตรงจากการ
เรียนรูผานเกม ทําใหมีสวนในการพัฒนาตนเองจากความคิดระยะสั้น จะเขาสูกระบวนการคิดระยะยาวผานการเสริมแรง
ทางบวกดวยแรงจูงใจจากความสนุกและไดการแสดงอารมณแบบไมปดกั้น (สายโกสุม, 2554)
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พบวาเมื่อแยกสาขาวิชาออกจากกลุมใหญนั้นพบวา คะแนนทางทฤษฎีต่ําลงจากกอนเลนเกม แตเนื่องจากกอนเลน
และหลังเลนเกมคะแนนไมไดตางกันมากอยางมีนัยสําคัญ เพราะจากรูปแบบกิจกรรมภายในหองเรียนที่ไดกลาวถึงในระเบียบ
การวิจัยคือ มีผูสอนทําการถายทอดทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติลงไปดวยกอนการเลนเกม (Christopher) คะแนนทางทฤษฎีใน
ตอนตนจึงคอนขางมากและอาจจะต่ําลงเนื่องจากมีกิจกรรมเขาไปรบกวนความจําไดแตอยูในเกณฑระดับเดียวกัน (สายโกสุม,
2554)
จากคะแนนปฏิบัติหลังการเลนที่สูงขึ้นจากคะแนนปฏิบัติกอนการเลนนั้น เนื่องจากผูเลนไดลงไปเจอกับสถานการณ
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จําลองที่ใหไดลงมือปฏิบัติจริง (Richard, 2553) และไดมองเห็นภาพรวมของการใชความรูเพื่อประยุกตเขาสูสถานการณที่
แตกตางออกไปจึงทําใหผูเลนสามารถเชื่อมโยงความรูทางปฏิบัติไดดีขึ้น(Richard, 2553)
เมื่อนํามาผนวกกันของขอมูลแลว สามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนรูเปนศูนยกลาง โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูที่
ผูสอนเปนคนนํากิจกรรม เตรียมเนื้อหา และอุปกรณที่เปนสื่อทางการเรียน เปนผูดําเนินกิจกรรมเปนรายกลุม ใชการทํา
กิจกรรมการเรียนแบบเลนปนเรียนโดยการใชเกมเปนสื่อเพื่อใหเกิดความรูสึกสนุกเพลิดเพลิน ผสมสานกับการเรียนรูแบบซิป
ปา (CIPPA Model) โดยใชการเรียนรูผานเกมคือ การใชเกมเพื่อเชื่อมโยงความรูห รือความรูเดิมเขากับกฎเกณฑในเกมหรือ
ความรูใหม (ปรณะกุลและคณะ, 2554) มาปฏิสัมพันธกับผูอื่นคือ ไดเลนเกมกับผูเรียนในชั้นเรียนผานสื่อที่เปนเกมกระดาน
ทําใหเกิดกระบวนการคิดที่จะเอาชนะเกม โดยประยุกตแกสถานการณโดยใชทฤษฎีบางสวนมาแกปญหาและเชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติเพื่อเกิดเปนความรูและสามารถเพิ่มประสบการณแกผูเลนที่ไดจากการฝกปฏิบัติดวยตนเองมีผลในการพัฒนาทักษะของ
ผูเรียนในกระบวนการคิดและวิเคราะหสถานการณตามคะแนนทางสมรรถนะ ดานทักษะ (Skill) หมวดที่ 4 ในรายวิชา GEN
351 การบริหารการจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา คือ ทักษะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ จากคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ
กอนเลนเกมเทากับ 7.98 และคะแนนหลังจากเลนเกมเพิ่มขึ้นเปน 9.23 ที่ระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 ซึ่งคิดเปน 15.66% ซึ่ง
มากกวาสมมติฐานที่ตั้งไวอยูที่ 10%
ดานความพึงพอใจ
พบวามีอยู 2 ขอที่คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางคือ ภาษาในตัวเกมสามารถเขาใจไดงาย และ ผูเลนสามารถเขาใจถึง
บทบาทของตัวละครภายในทีม เนื่องจากระยะเวลาที่ใชเลนเกมมีอยูอยางจํากัดและเนื่องดวยเปนเกมกระดานที่จําเปนตอง
อานขอความเพื่อวางกลยุทธจึงตองใชเวลาในการทําความเขาใจในองคประกอบของเกมหลายจุด และเนื่องจากการเลนเปนทีม
ทําใหผูเลนเสียเวลาในการแบงหนาที่ภายในเกมและเกิดการวุนวายขึ้น เนื่องจากเกมถูกออกแบบใหแตละฝายมีหนาที่ตางกัน
และบทบาทภายในเกมของแตละตัวละครตางกันถึง 15 แบบจึงทําใหผูเลนไมสามารถเขาใจบทบาทของตัวเองกับผูรวมทีมได
การที่จะออกแบบใหตัวละครมีความหลากหลายนั้น ยอมมีความเสี่ยงที่ผูเลนจะไมเขาใจบทบาทนั้นและตองเขาไปลองควบคุม
เพื่อใหเขาใจบทบาทนั้น (Bates, 2547) เปนการเรียนรูทางจิตวิทยาประเภทหนึ่ง ซึ่งถาเกมเลนเปนกลุม สงผลใหระยะเวลาใน
การเลนยาวนานขึ้นแตเพิ่มทักษะความจําผานการควบคุมและตรรกะความคิดของเกมตอผูเลนไดมากที่สุด ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามปกติของการเลนเกมแบบเปนทีม ทําใหผูเลนนั้นเขาใจบทบาทของตนเองและผูอื่นภายในทีมไดนอยลงถาหากมีเวลาที่
ยาวนานขึ้นและไดฝกเลนหลายครั้งจะทําใหผูเลนสามารถเขาใจบทบาทกับสถานการณที่แตกตางออกไปได (สายโกสุม, 2554)
สวนที่ไดคะแนนมากที่สุดคือหัวการวางแผนกลยุทธ ซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาที่เรียนและเปนเนื้อหาที่สอดแทรกในเกม
มากที่สุด ชี้ใหเห็นไดตรงจุดวาระบบการเลนที่ผานระดับของการออกแบบ (level design) จะสามารถจัดลําดับการเรียนรูของ
ผูที่เลนเกมไดอยางมีระบบ (Bates, 2547) และการเพิ่มระดับการเรียนรูนั้นจําเปนที่จะตองมีพื้นฐานของกลุมคนผูที่สามารถ
แสดงออกใหเห็นถึงความคิด การรับรูและอารมณ จึงสามารถประยุกตขอมูลที่จําเปนในการเรียนรูของแตละกลุมคนได
(Christopher, 2557)
เมื่อนํามาผนวกกันของขอมูลแลว สามารถสรุปไดวา ศักดิ์ศรี ปรณะกุลกลาวถึงลําดับขั้นและลักษณะพัฒนาการตาม
แนวคิดของเพียเจท ในชวงอายุ 11 ปขึ้นไปเปนการปฏิบัติการทางความคิดความเขาใจเชิงนามธรรมโดยแบงความรูเปน
ประเภทการจัดระเบียบ และแกปญหาที่เปนนามธรรมหรือแกปญหาจากสมมติฐานซึ่งจะประสบการณหรือความคิดในเชิง
ตรรกะเพื่อนํามาวิเคราะหและแกปญหา ซึ่งทําใหมีอุปสรรคในการเขาใจบทบาทภายในเกม และเนื้อหาที่เรียนคอนขางไกลตัว
จึงตองใหผูเลนทําการฝกฝนผานตัวอยางในการสังเกตความคิดของผูเลนอื่นและหาหนทางความเปนไปได (แกวสี, 2553)
เพื่อใหเห็นถึงมุมมองอยางหลากหลาย ผนวกกับตัวอยางที่ซับซอนและสามารถพลิกแพลงตามผูเลนเกมคนอื่น (Richard,
2553) สงผลใหมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติของผูเลนดวยกันเองเพื่อการเรียนรูที่กวางขวางมากขึ้น เพื่อเปนประโยชนกับผูเรียน
ตอไป (ปรณะกุลและคณะ, 2554)
ขอเสนอแนะ
1. การจัดการเรียนรูแบบการเรียนรูผานเกมนั้นใชระยะเวลาในการออกแบบเครื่องมือเปนเวลานาน และการ
ออกแบบสื่อตัวเกมที่ดึงดูดกลุมเปาหมายนั้นตางกัน จึงจําเปนที่จะตองทําการประเมินอยางนอย 2 ครั้งเพื่อใหไดออกมามี
ประสิทธิภาพตรงกับกลุมเปาหมายและควรมีแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางเพื่อพัฒนาองคประกอบภายในเกมใหตรงกับความ
ตองการมากที่สุด

1924

2. เกมเชิงกลยุทธที่มีความหลากหลายในตัวเกม จะเพิ่มระยะเวลาการตัดสินใจของผูเลนขึ้นมาก ทําใหตองเผื่อ
ระยะเวลาในการเลนนานกวาปกติและผูเลนจะสอบถามถึงขีดขอจํากัดขององคประกอบภายในเกมอยูเสมอ
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ความสัมพันธระหวางการตัดสินใจในการเลือกซือ้ เสื้อผาแฟชั่นสตรี กับทัศนคติ รสนิยม
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและจําแนกวิถีชีวิตของผูบริโภคสินคาแฟชั่นของสตรีในกรุงเทพมหานคร โดย
พิจารณาจากความแตกตางกันทางดานทัศนคติ รสนิยมการใหคุณคาคาชีวิต รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคสินคาแฟชั่น การวิจัย
นี้ใชแบบสอบถาม โดยมีกลุมตัวอยางผูวิจัยเปนสตรีจํานวน 400คนมีอายุระหวาง 22-40 ปและพักอาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานครและไดแบงการเก็บขอมูลเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่1 เปนการจําแนกกลุมตัวอยางผูวิจัยออกเปน 20 กลุมวิถีชีวิต และขั้นตอนที่ 2ไดทําการศึกษาพฤติกรรมและ
รสนิยมในการเลือกซือ้ สินคาแฟชั่นสตรีโดยพิจารณาจาก 4 มิติ คือ การใหคุณคาทัศนคติ พฤติกรรมการใชปจจัยในการเลือก
ซื้อ รวมถึงรูปแบบ ประโยชนใชสอยวัตถุดิบและโครงสราง
ผลการวิจัยในขั้นตอนที่1 พบวาสามารถแบงวิถีชีวิตของกลุมตัวอยางผูวิจัยไดทั้งสิ้น 20 กลุมซึ่งมีจํานวนประชากร
ตัวอยางในแตละกลุมกระจายตัวไดทั้ง 20 กลุมวิถีชีวิต
ผลการวิจัยในขั้นที่ 2 พบวามีความสัมพันธเปนไปในทางที่ดีและสอดคลองกันของ มิติทั้ง 4 ดานและลักษณะทาง
ประชากรคือ อายุ การศึกษา รายไดที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาแฟชั่นสตรี
คําสําคัญ: รูปแบบวิถีชีวิต, ทัศนคติ,รสนิยม, การใหคุณคาชีวิตของปจเจกบุคคล, การแสดงออกถึงคุณคาของชีวิตของปจเจก
บุคคล
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Relationship between Purchasing Decision Making in Women’s Fashion
Products and Attitudes, Tastes and Values of Bangkok Consumer Groups
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email:prashya.pir@dpu.ac.th

Abstract
The objective of this research is to study and classify groups of lifestyle fashion of female
consumers in bangkok according to their attitude, taste, lifestyle, and also fashion consumer behavior.
This research uses interviews through questionnaires. The samples consist of 400 females between 22 40 years of age and living in Bangkok. The sampling was divided into 2 procedures,
The first procedure is to classify the sampling group into 20 groups of lifestyles. The second
procedure is to study the behavior and the taste of how to choose female fashion products. 4
dimensions: values, attitudes, behavior, purchasing power, functional design, material and silhouette.
The results from the first procedure show that it is possible to classify the group of samples into 20
groups. In each group, the number of sampling population can be spread to all 20 groups of lifestyle.
The results from the second procedure show that are a good relationship between the 4
dimensions and attribute of samples including; age, education, income that influenced the decision
making in purchasing a fashion product.
Keywords: Lifestyle,Attitude, Taste, Personal Value, Personal Value Statement
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บทนํา
ธุรกิจสินคาแฟชั่นเปนธุรกิจที่ขึ้นอยูกับการพยากรณหรือคาดการณการซื้อสินคาของผูบริโภค ที่ผูประกอบการ
จําเปนจะตองมีขอมูลความตองการของลูกคาที่ชัดเจนและทันตอเหตุการณปจจุบัน เพราะการคาดการณที่ผิดพลาดนํามาซึ่ง
การสะสมสินคาคงคลังจํานวนมาก และมีผลตอยอดกําไรของบริษัท ดังนั้นการคาดการณความตองการของลูกคาจึงเปนสิ่งที่
จําเปนและผูประกอบการตองมีขอมูลดังกลาวที่ชัดเจนมากที่สุด เพราะในปจจุบันธุรกิจแฟชั่น เปนธุรกิจที่มียอดจําหนายสูงจึง
มีการแขงขันสูงตามไปดวยอีกทั้งยังมีความเคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา ถาผูประกอบการสามารถรู
ความตองการของผูบริโภคโดยการจําแนก ตามทัศนคติ รสนิยม และการใหคุณคาชีวิตแลว ผูประกอบการก็จะสามารถ
วางแผนการตลาดและผลิตสินคาแฟชั่นที่ตรงกับการแบงสวนตลาด (Market Segmentation) และการตัดสินใจในการเลือก
ซื้อสินคาแฟชั่นสตรีในกลุมนั้นๆไดอยางใกลเคียงความตองการของผูบริโภคแตละกลุมไดมากที่สุด
ในอดีตการแบงสวนตลาดนั้นสามารถแบงไดหลายลักษณะ เชน แบงตามภูมิศาสตร (Geographic) ประชากรศาสตร
(Demographic) จิตวิทยา (Psychographics) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งเปนการแบงที่ไดรับความนิยมสําหรับการเขา
ใจความตองการผูบริโภคในสินคาทั่วไป ใน ขณะที่พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคในสินคาแฟชั่นมีความซับซอน
มากกวาสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป ทั้งนี้เพราะแฟชั่นเปนเครื่องมือในการแสดงออกในเชิงอัตลักษณของบุคคล และแสดงถึง
อารมณความรูสึกมากกวาการคํานึงถึงประโยชนใชสอยเทานั้น การบริโภคสินคาแฟชั่นจึงจําเปนตองศึกษาสาเหตุเบื้องลึกถึง
ปจจัยที่ผลักดันภายในจิตใจใหเกิดความชอบในสินคาดังกลาว โดยที่ผูบริโภคที่มีปจจัยที่ตางกันยอมไมบริโภคหรือยอมรับ
สินคาแฟชั่นในรูปแบบเดียวกัน การจัดแบงกลุมผูบริโภคเชิงลึก จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งจะสงผลใหการเขาถึงและเขา
ใจความตองการของผูบริโภคมีความละเอียดลึกซึ่งมากกวาขอมูลที่ปรากฏในปจจุบัน
สิ่งที่เขามามีบทบาทสําหรับการสรางแบรนดแฟชั่นคือการศึกษาถึงวิถีชีวิต (Lifestyle), ทัศนคติ (Attitude), รสนิยม
(Taste) และการใหคุณคาชีวิต (Values)เพราะในสถานการณปจจุบันการบริโภคสินคาแฟชั่นไมจําเปนจะตองเปนผูที่มีฐานะ
ทางการเงินสูง จึงจะซื้อสินคาที่ราคาแพงและแสดงออกถึงความร่ํารวยได เพราะวาในปจจุบันสินคาแฟชั่นมีการทําการตลาดที่
แตกตางจากในอดีต โดยการกระจายตัวของแฟชั่นลงมาสูตลาดลางในเวลาเดียวกันกับที่ตลาดบนวางจําหนาย และมีการ
ปรับเปลี่ยนแฟชั่นโดยออกสินคาใหมอยางรวดเร็ว เพราะฉะนั้นการทําความเขาใจถึงความตองการของผูบริโภคจึงไมใชการ
บริโภคแฟชั่นเพียงแคแสดงออกทางสังคมและเศรษฐกิจอยางเดียวเทานั้น แตยังหมายถึงการแสดงออกทางทัศนคติและการให
คุณคาตอชีวิตซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการบริโภคแฟชั่นที่ใชแฟชั่นเปนเครื่องมือแสดงตัวตน ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการบริโภคสินคาแฟชั่นที่สอดคลองกับพื้นฐานชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งทัศนคติและการให
คุณคาชีวิตของแตละกลุมคน เพื่อทําใหเกิดองคความรูและฐานขอมูลเพียงพอตอการพยากรณหรือคาดการณการซื้อสินคา
แฟชั่นของผูบริโภคได
จากที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวาผูหญิงในกรุงเทพมหานครนั้นมีรูปแบบการใชชีวิต กิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็นที่หลากหลาย ผูวิจัยจึงเห็นสมควรที่จะทําการวิจัยและหาขอมูลมาตรวจสอบเพื่อใหไดขอมูลที่มีความทันสมัย เพื่อให
เกิดประโยชนตอผูประกอบการ นักการตลาด และนักออกแบบมากที่สุด และยังสามารถใชเปนแนวทางและเปนขอมูลพื้นฐาน
เพื่อทําการวิจัยตอเนื่องตอไปในวิถีชีวิต และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาแฟชั่นของผูบริโภคสตรีตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาการจําแนกกลุมรูปแบบวิถีชีวิตที่แตกตางกัน ตามทัศนคติ, รสนิยม และการใหความสําคัญกับชีวิต ของ
กลุมสตรีอายุระหวาง 22-40 ปและพักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาแฟชั่นสตรีกับทัศนคติรสนิยมและการใหคุณคาชีวิตของ
กลุมผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดครั้งเดียว (One-shot Descriptive
Study) โดยเชิงปริมาณ (Quantity) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
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ประชากร
ประชากรที่ศึกษาคือ ผูหญิงไทยที่มีอายุระหวาง 22-40 ป ซึ่งอาศัย ศึกษาหรือทํางานอยูในกรุงเทพมหานคร ไม
จํากัดอาชีพ เพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิตที่มีความแตกตางกันของประชากรที่กระจายตัวอยูทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ ผูหญิงไทยที่มีอายุระหวาง 22-40 ป ซึ่งอาศัย ศึกษาหรือทํางานอยูใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน จากจํานวนประชากรผูหญิงไทยในกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 861,582 คน (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย,2554)
วิธีการสุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้ใชการสุมตัวอยางแบบสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเขาไปเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางที่อยูในบริเวณแหลงชุมชนตางๆไดแก ศูนยการคาสินคาสยามเซ็นเตอร, ศูนยการคาสยามสแควร, ตลาดนัด
สวนจตุจักร และสํานักงาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ประกอบดวยแบบสอบถามทั้งหมด 3 สวน โดยสวนที่ 1 และสวนที่ 2 เปน
แบบสอบถามที่ “โครงการวิจัยการจําแนกกลุมไลฟสไตลผูบริโภคสินคาแฟชั่น” ไดสรางขึ้นและใชวิจัยรวมกัน แบบสอบถาม
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น เพื่อสัมภาษณกลุมตัวอยาง โดยศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัยจากหนังสือ
เรียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของพรอมทั้งขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญในดานการวิจัย โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปน
แบบสอบถามชนิดปลายปด (Close-ended Questionnaire) และเปนการสัมภาษณผานแบบสอบถาม (Interview
Questionnaire)โดยมีรายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว เพื่อขอมูลลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถาม
เกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะงาน และรายไดตอเดือน
สวนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในดานตางๆที่เปนภาพสะทอนของทัศคติ รสนิยม และการใหคุณคา
ชีวิต สามารถแบงออกเปนดานการงาน งานอดิเรก กิจกรรมเพื่อสังคม การพักผอน ความบันเทิง สมาชิกสโมสร กิจกรรม
ชุมชน การซื้อสินคา และกีฬา มีคําถามทั้งหมด 20 ขอ
สวนที่ 3 แบบสัมภาษณในเชิงรสนิยมความชอบของผูบริโภคแตละกลุมในดานการบริโภค, การเลือกซื้อ, การเลือกใชและ
ความสัมพันธระหวางการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาแฟชั่นสตรี มีคําถามทั้งหมด 10 ขอ แบงเปน 4 ดาน คือ
1. การใหคุณคาและทัศนคติ (Values and Attitude) มีคําถามทั้งหมด 3 ขอ
2. ลักษณะการใชงาน (Behavior) มีคําถามทั้งหมด 2 ขอ
3. ลักษณะการซื้อและเหตุผลในการเลือกซื้อสินคา (Purchasing) มีคําถามทั้งหมด 2 ขอ
4. ความชอบและรูปแบบการใชงาน (Design, Function, Materials and Structure) มีคําถามทั้งหมด 3 ขอ
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยและผูชวยวิจัยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใหผูวิจัยกรอกแบบสอบถาม และสัมภาษณถึงความชื่น
ชอบจากรูปภาพตัวอยาง และดําเนินการเก็บขอมูลเปน 2 สวน คือ ขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ
ขั้นตอนที่ 1
การเก็บขอมูลทุติยภูมิ เพื่อศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับงานวิจัยดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค และหลักการตางๆที่มีความเกี่ยวของ
2. เอกสารงานวิจัย และบทความเกี่ยวกับหลักการ Socio-Styles
3. เอกสารงานวิจัย หรือบทความตางๆที่เกี่ยวของกับการศึกษาพฤติกรรมที่สงผลตอการเลือกซื้อสินคา
แฟชั่นและบริการ
ขั้นตอนที่ 2
การเก็บขอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณผานแบบสอบถาม (Interview Questionnaire) และแบง
ออกเปน 3 สวน ดังนี้
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1. ใชแบบสอบถามหาภาพสะทอนของกลุมคนเพื่อจัดกลุมรูปแบบวิถีชีวิต โดยภาพสะทอนประกอบดวย
8 มิติ คือ ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในที่ทํางาน ทัศนคติที่มีตอสังคม ทัศนคติที่มีตอ
การเมือง ทัศนคติที่มีตอวัฒนธรรม ภาวะการเงิน ภาวการณบริโภคสินคาและบริการ และการบริโภค
สินคาแฟชั่น
2. การสัมภาษณผูวิจัยเกี่ยวกับรสนิยม ความชอบ ที่มีตอการเลือกซื้อสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับ
สินคาแฟชั่นกระเปา
3. การสังเกตพฤติกรรมและขอคิดเห็น ของผูวิจัยระวางการสัมภาษณ เปนการบันทึกลักษณะและ
ทาทางที่แปลความเปนสัญลักษณในเชิงแฟชั่น
การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติการวิเคราะหดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดกลุมของผูวิจัยเขาเปนสมาชิกของกลุมรูปแบบวิถีชีวิต จะใชหลักเกณฑโดยการพิจารณาคา
องคประกอบของแตละคน หากผูวิจัยไดตอบแบบสอบถามมีคะแนนองคประกอบสูงสุดในองคประกอบใด ใหจัดคนๆนั้นเขา
เปนสมาชิกของกลุมรูปแบบวิถีชีวิตนั้นๆ
1.1 การวิเคราะหองคประกอบครั้งแรก ไดทําการวิเคราะหองคประกอบโดยแยกขอคําถามในมิติของทัศนคติ
รสนิยม และการใหคุณคาชีวิตออกจากกัน เพื่อจัดเปนกลุมรูปแบบวิถีชีวิต
1.2 การวิเคราะหองคประกอบโดยรวมขอคําถามในมิติของความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธในที่ทํางาน
ทัศนคติที่มีตอสังคม ทัศนคติที่มีตอการเมือง ทัศนคติที่มีตอวัฒนธรรม ภาวะการเงิน ภาวการณบริโภค
สินคาและบริการ และการบริโภคสินคาแฟชั่นเขาดวยกัน เพื่อจัดเปนกลุมรูปแบบวิถีชีวิต
2. การวิเคราะหเชิงพรรณา(Descriptive Statistics) โดยใชตารางแสดงคารอยละ และคาเฉลี่ย เพื่ออธิบายขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางประชากร
3. การวิเคราะหขอมูลเพื่อประมวลผลดานพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาแฟชั่นที่มีความเหมือน ความแตกตาง และความ
สอดคลอง ในแตละกลุมรูปแบบวิถีชีวิตตามจํานวนของสมาชิกที่มีในแตละกลุม หลังจากที่ไดจัดคนๆนั้นเขาเปนสมาชิกของ
กลุมรูปแบบวิถีชีวิตในแตละกลุมตามการวิเคราะหองคประกอบครั้งแรก
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลครบถวนแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดไปประมวลผล โดยใชโปรแกรม Windows Excel เพื่อทํา
ตารางและกราฟเปรียบเทียบและวิเคราะหความเหมือนและความแตกตางของแตละกลุมรูปแบบวิถีชีวิต
ผลการวิจัย
จากการที่ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาแฟชั่นสตรี กับทัศนคติ รสนิยม และ
การใหคุณคาชีวิตของกลุมผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ทําใหทราบวาบุคคลแตละคนมีวิถีชีวิตที่แตกตางกันออกไป ซึ่งเกิดจาก
การผสมผสานของพื้ นภู มิ ห ลั ง ของครอบครั ว สิ่ ง แวดล อมรอบตั ว ไม วาจะเป นในเรื่ องของวั ฒ นธรรม ช วงชั้ นทางสั ง คม
ครอบครัว และยังรวมถึงปจจัยทางดานปจเจกบุคคล ซึ่งไดแก ความหวังในชีวิต เปาหมาย ทัศนคติคานิยม ไลฟสไตล และ
บุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆดวยการนําเสนอผลการวิจัย ดังตาราง 1
รูปแบบวิถีชีวิต
กลุมมุงมั่นตั้งใจ (Accomplishment)
กลุมผจญภัย (Adventure)
กลุมเที่ยงตรง (Accuracy)
กลุมรักสวยงาม (Beauty)
กลุมรักสงบ (Calm)
กลุมสรางสรรค (Creative)
กลุมรักสะอาด (Cleanliness)
กลุมชอบสังคม (Community)

จํานวน
35
24
64
61
74
15
33
33
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รอยละ
7.3
5.0
13.4
12.7
15.5
3.1
6.9
6.9

กลุมชอบคนหา (Discovery)
4
0.8
กลุมชอบความเปนเลิศ (Excellence)
11
2.3
กลุมรักครอบครัว (Family)
44
9.2
กลุมเชื่อและศรัทธา (Faith)
4
0.8
กลุมรักความสนุกสนาน (Fun)
14
2.9
กลุมมองโลกกวาง (Global View)
9
1.9
กลุมประนีประนอม (Harmony)
7
1.5
กลุมนวัตกรรม (Innovation)
2
0.4
กลุมการเงิน (Money)
3
0.6
กลุมอํานาจ (Power)
1
0.2
กลุมเรียบงาย (Simplicity)
40
8.4
กลุมหลากหลาย (Variety)
1
0.2
รวม
479
100.0
ตารางที่1แสดงจํานวนและรอยละของสมาชิกในแตละกลุมวิถีชีวิ
อภิปรายผลการวิจัย
ความสัมพันธระหวางการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรี กับทัศนคติ รสนิยม และการใหคุณคาชีวิตของกลุม
ผูบริโภคสตรีในกรุงเทพมหานครสามารถอภิปรายผลวิจัยไดดังนี้ จากทฤษฎี Socio-Styles โดย Bernard Cathelat (1993)
เปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญกับปจจัยที่ ครอบคลุมตั้งแตรสนิยม การใหคุณคาชีวิต และทัศนคติ โดยมีหลักการจําแนกกลุมคน
โดยใชการวัดจาก 7 มิติ (Consumption Products and Services)แบงเปน วิถีชีวิตสวนตัว วิถีชีวิตการงาน วิถีชีวิตสังคม วิถี
ชิวิตทางการเมือง วิถีชีวิตทางวัฒนธรรม วิถีทางการเงิน และวิถีการบริโภค ซึ่งไดนํามาเปนเครื่องมือในการวัดทัศนคติ รสนิยม
และการใหคุณคาชีวิต การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแฟชั่นของสตรีในกรุงเทพมหานครที่มีความแตกตางกัน20 รูปแบบกลุมวิถี
ชีวิตผลที่ออกมาสอดคลองตามหลักการแบง20 กลุม วิถีชีวิต ของ N. Plummer (2009) และพบวากลุมผูบริโภคสตรีใน
กรุงเทพมหานครสามารถแบงตามกลุมวิถีชีวิตดังกลาวไดจํานวน 20 กลุมวิถีชีวิตเชนกัน แตมีขอมูลรายละเอียดที่เฉพาะ
สําหรับกลุมตัวอยาง ดังนี้
สมาชิกของกลุมวิถีชีวิตที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดคือกลุมรักสงบ (Calm) รองลงมาคือกลุมเที่ยงตรง (Accuracy) ซึ่ง
ใกลเคียงกับกลุมรักสวยงาม (Beauty) ในขณะที่กลุมรักครอบครัว (Family) และ กลุมเรียบงาย (Simplicity) มีสมาชิกใน
กลุมใกลเคียงกัน ในขณะที่กลุมมุงมั่นตั้งใจ (Accomplishment) มีจํานวนสมาชิกนอยกวาเพียงเล็กนอย สมาชิกของกลุมวิถี
ชีวิตที่มีจํานวนสมาชิกเทากันทั้งสองกลุมคือกลุมรักสะอาด (Cleanliness) และกลุมชอบสังคม (Community) ทั้งสองกลุม
เทาๆกัน ลําดับตอมาไดแกกลุมผจญภัย (Adventure) กลุมสรางสรรค (Creative) กลุมรักความสนุกสนาน (Fun) และกลุม
ชอบความเปนเลิศ (Excellence) ตามลําดับ การวิจัยพบวากลุมมองโลกกวาง (Global View) ที่มีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 9 คน
มีจํานวนสมาชิกในกลุมใกลเคียงกับกลุมประนีประนอม (Harmony) นอกจากนี้ยังพบอีกวาสมาชิกของกลุมวิถีชีวิตที่มีจํานวน
สมาชิกไมถึงรอยละ 1.0 มีอยูทั้งสิ้น 6 กลุมไดแก กลุมชอบคนหา (Discovery) กลุมเชื่อและศรัทธา (Faith) กลุมการเงิน
(Money) กลุมนวัตกรรม (Innovation) กลุมอํานาจ (Power) และ กลุมหลากหลาย (Variety)
สรุป
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ไดแสดงใหเห็นวาสตรีอายุระหวาง 22-40 ปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครนั้น มีวิถีชีวิตที่
แตกตางกัน ซึ่งสงผลใหมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกตางกัน และมีรูปแบบการบริโภคหรือการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
และ/หรือเลือกใชสินคาที่แตกตางกันดวย ดังนั้นวิธีการที่จะวางแผนในการผลิตสินคา และการทําการตลาดรวมถึงการโฆษณา
ใหตรงใจผูบริโภคในแตละกลุมวิถีชีวิตก็ยอมจะแตกตางกันไปดวย ดังนั้นเมื่อผูประกอบการ นักออกแบบ Merchandiser
นักการตลาด และนักโฆษณาไดทราบถึงวิถีชีวิตของสตรีอายุ 22-40 ปในกรุงเทพมหานครแลว ก็สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใช
ประโยชนในการกําหนดรูปแบบของสินคา รวมทั้งกลยุทธทางการตลาดของสินคา และกลยุทธในการสื่อสาร เพื่อใหตอบสนอง
ความตองการที่เฉพาะเจาะจงของกลุมผูบริโภคที่มีความแตกตางกันและตรงกับเปาหมายทางการตลาด ซึ่งจะทําใหเกิด
ประสิทธิภาพมากกวาการแบงโดยใชลักษณะทางประชากรศาสตรเพียงอยางเดียว ซึ่งวิถีชีวิตนั้นสามารถจะสะทอนใหเห็นถึง
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พฤติกรรม การใชชีวิต สถานที่ที่กลุมเปาหมายไป กิจกรรมที่กลุมเปาหมายทํา ซึ่งจะทําใหการวางแผนดานการออกแบบ การ
ผลิต การตลาด รวมไปถึงการโฆษณาสามารถเขาถึงแตละกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงผล
ประกอบการและกําไรที่มากขึ้น และมีสินคาคงคลังที่นอยลงนั่นเอง
ทั้งนี้การที่ไดทราบวิถีชีวิตที่เฉพาะเจาะจงนั้นสามารถชวยใหนักออกแบบออกแบบสินคาที่ตรงกับความชอบและ
ความตองการของกลุมเปาหมาย และยังสามารถนําความไมชอบหรือไมตองการของกลุมเปาหมายไปใชใหเปนประโยชนใน
ดานการออกแบบได และยังมีประโยชนตอนักการตลาดและนักโฆษณาเพราะสามารถนําขอมูลที่ไดไปกําหนดกลุมเปาหมาย
ของสินคาที่ไดอยางเฉพาะเจาะจง และชวยในการสรางบุคลิกของตราสินคาใหโดดเดน แตกตางจากคูแขงและสอดคลองกับวิถี
ชีวิตนั้นๆ นอกจากนี้นักวิชาการและผูสนใจยังสามารถใชผลการวิจัยดังกลาว เปนแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
รวมถึงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของไดอีกดวย
เอกสารอางอิง
กาญจนา แกวเทพ.2541.การวิเคราะหสื่อ แนวทางและเทคนิค. บริษัทเอดิสัน เพรส โพรดักส จํากัด, กรุงเทพฯ.
ขวัญใจ เกียรติศักดิ์สาคร. 2541. รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมของเยาวชน
ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญาโท, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ณัฐวุฒิ ศรีกตัญู. 2540. รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินคาของเจเนเรชั่น
วายในกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธปริญญาโท, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538.พฤติกรรมผูบริโภค. สํานักพิมพพัฒนาศึกษา, กรุงเทพฯ.
สมจิตร ลวนจําเริญ. 2532. พฤติกรรมผูบริโภค. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, กรุงเทพฯ.
อัญชัน สันติไชยกุล. 2547.รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูเกี่ยวกับตนเอง และการรับนวัตกรรม
สินคาแฟชั่นของวัยรุน. วิทยานิพนธปริญญาโท. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Assael, H. 1994. Consumer Behavior and Marketing Action. Cincinnati, Boston: PWS-KENT Publishing
Company.
Assael, H. 1995. Consumer Behavior. Cincinnati, OH: South Western College.
Berkman, H.W., Lindquist, J.D., &Sirgy, M.J. 1997. Consumer behavior . Chicago: NTC Publishing Group.
Cathelat, B. 1990. Socio-Styles. London: Clays Ltd.
Drake, M. F., Spoone, J.H. & Greenwald, H. 1992. Retail Fashion Promotion and Advertising.New York.
NY: Macmillan, c1992.
Gunter, B. &Fumham, A. 1992. Consumer Profiles. New York, NY: Chapman and Hall.
Hawkin, D. I., Best, R. J. & Coney, K. A. 1998.Consumer Behavior.USA: McGraw Hill.
Michman, R. D. 1991. Lifestyle Market Segmentation. New York. NY: Praeger Publishers.
Moven, J. C. 1995. Consumer Behavior. New Jersey: Prentice Hall.
Plummer, N. 2009.Your Personnel Style. Chicago International Academy of Design and Technology.
Plummer, J.T. 1974. The Concept and Application of Lifestyle Segmentation. Journal of Marketing.
38. 33-37.
Solomon, M. R. 2002. Consumer Behavior; Buying, Having and Being. New Jersey: Prentice Hall.
Troxell, M.D. 1978. Fashion Merchandising. USA: McGraw Hill.
Wells, W. D. &Tigert, D.J. 1971. Activities, Interest and Opinions. Journal ofAdvertising Research.

1932

คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ศิรดา นวลประดิษฐ, ศรัณยา อิสรรักษ, ฉันทิชา ไตรลักษณวงศ, โชติญาณหิตะพงศ, เสาวลักษณ จันทรประสิทธิ์
และยงยุทธ รัตนสุวรรณ
สาขาวิชาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Email: sirada_cu@hotmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญ ชี
มหาวิทยาลัยทักษิณใน 6 ดาน ไดแก คุณธรรมจริยธรรมความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต และศึกษาความแตกตางของ
ความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตแยกตามประเภทสถานประกอบการผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามไปยังสถาน
ประกอบการทุกแหงทั่วประเทศไทยที่เปนผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งจบการศึกษาในชวงป พ.ศ. 2554-2556และ
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนและการทดสอบความแตกตางแบบจับคูพหุคูณในการวิจัย ขอมูลทั่วไปจากสถานประกอบการ
แสดงใหเห็นวา โดยสวนใหญบัณฑิตเขาทํางานในหนวยงานเอกชนและเปนธุรกิจประเภทใหบริการ เนื่องจากมีผลตอบแทนที่
สูงกวาเมื่อเทียบกับหนวยงานอื่นผลการวิจัยพบดังนี้ ประการที่หนึ่งผูประกอบการใหความพึงพอใจในลําดับสูงสุดตอคุณภาพ
ดานคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาเปนดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบในขณะที่คุณภาพดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีอยูในลําดับทายสุด ประการที่สองผูประกอบการแตละประเภทมี
ความคาดหวังตอคุณภาพโดยรวมของบัณฑิตที่แตกตางกัน โดยพบวา รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมากกวาหนวยงานเอกชน ผลการวิจัยนี้ใหนัยสําคัญวา หลักสูตรควรมีการ
สงเสริมบัณฑิตในสายอาชีพราชการหรือรัฐวิสาหกิจเพื่อใหสอดคลองกับจุดแข็งของบัณฑิตเอง ในขณะที่ทักษะดานการสื่อสาร
เทคโนโลยี และการใช ภาษาอั งกฤษเปนสิ่ง ที่ห นวยงานเอกชนใหค วามสําคัญ แตบั ณฑิ ตยั งออนด อยคุณภาพอยู จึง ควรลด
จุดออนนี้เปนการเรงดวน
คําสําคัญ:บัณฑิต, การบัญชี, สถานประกอบการ
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Abstract
This research aims to investigate the satisfaction of the entrepreneurs to quality of accounting
graduates of Thaksin University in six issues i.e. ethics and moral; knowledge; cognitive skills; interpersonal
skills and responsibility; numerical analysis, communication and information technology skills; and quality
of life, and to study the differencesbetween the entrepreneur types to that satisfaction. Questionnaires
were sent to the entrepreneurs in Thailand employed accounting graduates of Thaksin University during
the year 2011-2013. This study utilized the analysis of variance and multiple comparison to analyze the
differences among group means. General information from the entrepreneurs revealed that overall the
graduates were employed in service private sectors due to the higher compensations compared to those
of other sectors. The results were shown as follows.Firstly, the entrepreneurs were most satisfied with
quality of ethics and moral; and interpersonal skills and responsibility, respectively. Meanwhile, quality of
numerical analysis, communication and information technology skills was lowest. Secondly, the
entrepreneur types had different expectation to overall graduate quality in that state enterprises were
higher satisfied with quality of interpersonal skills and responsibility than the private sectors were. The
study results imply that accounting program should encourage its students to government labor market
according with its strengths.Skills of communication, technology, and English language are crucial to
private sector works but the graduates’ these skills are quite weak that the program should instantly
improve.
Keywords:graduates, accounting, entrepreneurs
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บทนํา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 กําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการประเมินและรายงานผลเพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของ
หลักสู ตรหรือทุ กรอบ 5 ป (ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ, 2558)หลักสูตรของสถาบันการศึกษาจะใช แนวทางตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ โดยบัณฑิตตองมีคุณสมบัติอยางนอย 5 ดาน ซึ่งประกอบไปดวยดานคุณธรรมจริยธรรมดานความรู ดานทักษะทาง
ปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีในขณะที่การเปดการคาเสรีในกลุมประเทศอาเซียนวิชาชีพบัญชีเปนหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพที่ไดมีการทําขอตกลง
รวมกันในการเปดใหมีการประกอบอาชีพเสรีในกลุมประเทศอาเซียนในปพ.ศ. 2558 ในมุมมองของผูดูแลหลักสูตรปริญญาตรี
ทางการบัญชีของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศจากการศึกษาของเอกพลคงมา (2558) สะทอนใหเห็นวา หลายหลักสูตรยังขาด
ความพรอมในผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเปดเสรีวิชาชีพบัญชีที่จะมีขึ้นในอนาคตเนื่องมาจากปจจัยหลายประการ เชน ทักษะ
ภาษาอั ง กฤษความรู ท างธุ ร กิ จ และกฎหมายประสบการณ ทํ า งานเป น ต น จากแนวทางของกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บอุด มศึกษาแหงชาติป ระกอบกับการรวมกลุมทางเศรษฐกิ จและเป ดเสรีในวิชาชีพบั ญชี ที่เกิ ดขึ้น การประเมิ นผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรการศึกษาและสํารวจความพึงพอใจจากสถานประกอบการที่รับบัณฑิตเขาทํางานจึงมีความสําคัญตอ
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต
ความคาดหวัง ของสถานประกอบการที่มีตอบัณฑิต ในวิชาชี พบัญชีย อมเปลี่ ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม จากเดิมในอดีตทีห่ ลักสูตรการศึกษาทางดานบัญชีมุงเนนสาระของความรู (Knowledge content) มาเปนสมรรถนะเชิง
เทคนิคดานวิชาชีพ (Technical competency) เพิ่มมากขึ้น (เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และดนุชา คุณพนิชกิจ, 2555) และมุง
ไปสูการนําสมรรถนะดานการบริหารจัดการ (Broad management competency) เชน ภาวะผูนํา จริยธรรมและความ
รับผิดชอบของสังคม ซึ่งเปนสิ่งที่ตลาดแรงงานตองการ ผสานรวมกับสมรรถนะพื้นฐาน (Foundational competency) เชน
การติดตอสื่อสาร การคิดวิเคราะห ความสัมพันธระหวางบุคคล เปนตน เพื่อบรรจุอยูในหลักสูตรบัญชีบัณฑิ ต (Lawson et
al., 2015)ในมุมมองของสถานประกอบการยอมมีความคาดหวังตอคุณสมบัติของบัณฑิตแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการรวมถึงแนวคิดการจัดการขององคกร ยกตัวอยางเชน การจัดการองคกรภาครัฐและภาคเอกชนมีความแตกตาง
กันขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมและการดําเนินงานขององคกร (Rainey,Backoff, and Levine, 1976: 56-57) ดังนั้นจึงมีความ
คาดหวังตอคุณภาพบุคลากรที่ตางกันขณะที่หลักสูตรการศึกษาทางดานบัญชีในแตละสถาบันการศึกษามีบริบทที่ตางกันและมี
ความสามารถในการผลิตบัณฑิตเข าสูตลาดแรงงานที่แตกตางกันออกไปจึงมีความจําเปนที่แตละหลักสูต ร รวมถึงหลักสูต ร
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณจะตองนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาลดจุดออน และเสริมสรางจุดแข็ง เพื่อใหสามารถผลิต
บัณฑิตในวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันมากที่สุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณภาพบัณฑิต
2. เพื่อศึกษาความแตกตางของความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตแยกตามประเภทสถานประกอบการ
สมมติฐานของการวิจัย
สมมุติฐานของงานวิจัยนี้ คือ ประเภทของสถานประกอบการที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในคุณภาพบัณฑิต
ที่แตกตางกัน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. คุณลักษณะของบัณฑิต
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมีที่มาจากประกาศ 2 ฉบับ คือ (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และ (2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบั ติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ระดั บอุ ด มศึกษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2552 จากประกาศทั้ ง สองฉบับ ดั งกล าวทํ าให
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หลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาจะตองปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติ ซึ่งประกอบ
ไปดวย (1) คุณธรรม จริยธรรมไดแก การประพฤติอยางมีคุณธรรมจริยธรรมดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม มี
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่ องสวนตัว
และสั งคม (2) ความรู หมายถึ ง ความสามารถในการเข าใจ การนึกคิด และการนํ าเสนอขอมู ล การวิ เ คราะหแ ละจํ าแนก
ข อเท็ จจริ ง ในหลั กการ ทฤษฎี และกระบวนการต างๆ รวมถึ ง สามารถเรี ย นรู ด วยตนเองได (3) ทั กษะทางป ญ ญา เป น
ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆและ
แกปญหาเมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเปนความสามารถใน
การทํางานรวมกัน ภาวะผูนําความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู
ดวยตนเองและ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดและเขียน รวมถึงการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางไรก็ ตาม มุม มองของนายจางในแตละสาขาวิชาชีพยอมให ความสําคัญกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ จะเขามา
ทํ างานในสถานประกอบการของตนแตกต างกั น สํ าหรั บ วิ ช าชี พ บั ญ ชี ซึ่ง เป นงานที่ ต องเกี่ ย วข อ งกั บ ตั วเลขทางการเงิ น
คุ ณลั กษณะด านคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมจึ ง เป นสิ่ ง ที่ นายจ างให ค วามสํ าคั ญ ประนอม ตั ง ปรี ช าพาณิ ช ย (2555) ศึ กษา
คุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่พึงประสงคของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ผล
การศึกษาพบวา คุณสมบัติดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชีเปนสิ่งที่สถานประกอบการตองการมาก
ที่ สุ ด นอกเหนื อจากนี้ ผลการศึ ก ษาด า นคุ ณ ลั ก ษณะของพนั กงานบั ญ ชี ที่ พึ ง ประสงค พ บว า คุ ณ ลั ก ษณะด า นความรู
ความสามารถในวิ ช าชี พ เป น สิ่ ง ที่ ส ถานประกอบการต อ งการมากที่ สุ ด เช น กั น ผู วิ จั ย ให ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ว า
สถาบันการศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุงเนนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณในวิชาชีพ
เพื่อใหตรงตามความตองการของสถานประกอบการในปจจุบัน
เจนจิรา ขันแกว (2557) ไดทําการสํารวจความคาดหวังตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
ในจัง หวัด เชีย งใหมจากผูป ระกอบการภาคเอกชนที่จดทะเบียนต อสํานักงานธุ รกิจการคาจั งหวัด เชี ย งใหม โดยพบวา สิ่ง ที่
ผูประกอบการมีความคาดหวังมากที่สุดในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเองและวิชาชีพ และความระมัดระวัง
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ผูประกอบการยังสะทอนใหเห็นถึงคุณสมบัติ ดานความรู
ความสามารถในการคํานวณมูลคาสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายไดอยางถูกตอง และคุณสมบัติดานความเขาใจในการ
วางระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี เปนสิ่งที่ผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหมคาดหวังในระดับมาก ขณะที่ศิริรัตน
เจนศิ ริศักดิ์ และภั ทราจิตร แสงสวาง (2558) ขยายขอบเขตการศึกษาโดยใชกลุมตั วอย างที่ เปนผู ประกอบการหนวยงาน
ภาครั ฐและเอกชนในเขตจั งหวั ดอุ บลราชธานี อํานาจเจริ ญ ร อยเอ็ ด นครพนมและศรี สะเกศ ผลการศึ กษาพบวา (1) ผู
ประกอบเอกชนประเภทซื้อมาขายไปและหนวยงานของรั ฐจะใหความสําคั ญมากที่สุดกั บคุณลั กษณะบัณฑิต ดานคุ ณธรรม
จริยธรรม(2) ผูประกอบการในหนวยงานขนาดเล็กจะเนนคุณสมบัติของบัณฑิตด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ (3) ผูประกอบการของหนวยงานขนาดใหญ จะตองการบัณฑิตที่มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อพิจารณาทักษะเฉพาะดานของผู ประกอบวิช าชีพ บัญ ชี เช น ความรู ความสามารถทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ
จารุณีอภิวัฒนไพศาล (2555)ซึ่งสํารวจจากบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา (1) นายจางมีความคาดหวังในระดับ
มากตอความรูในการประมวลผลขอมูล (2) นายจางมีความคาดหวังในระดับมากที่ สุดตอความสามารถในการรับสงอีเมล (3)
นายจางคาดหวังในระดับมากที่สุดตอความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft Excel และ (4) นายจางคาดหวังในระดับ
มากที่สุดตอการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งผลงานวิจัยนี้ก็สอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศ
ที่พบวา การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เปนทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญที่สุดของงานบัญชีบริหาร บัญชี
บัณฑิตควรมีความสามารถในการใชงานโปรแกรมฯ ในเมนูตางๆ เชน filters, functions, pivot tables, graphs, charts,
และ data sorting เปนตน (Spraakman, O Grady, Askarany, and Akroyd, 2015)
Daff, De Lange, and Jackling(2012) ไดอธิ บายเพิ่ มเติมว า โดยทั่วไปหลักสูตรการศึกษาทางดานบัญ ชีจะ
เสริมสรางใหนักศึกษาไดมีทักษะทางวิชาชีพอยางเพียงพอ แตการพัฒนาทักษะทั่วไปที่ไมเกี่ยวของกับวิชาชีพ เชน ทักษะทาง
ปญญา (Cognitive skills) และทักษะเชิงพฤติกรรม (Behavioral skills) ยังเปนสิ่งที่ตองสนับสนุนอยางตอเนื่อง สิ่งสําคัญที่
หลักสูตรการศึกษาทางการบัญชีในปจจุบันยังขาดการสงเสริมใหแกนักศึกษาในหลักสูตร คือ การเสริมสรางความฉลาดทาง
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อารมณ (Emotional intelligence) ผูเขียนแนะนําวา การจัดวางโครงสรางหลักสูตรที่เสริมสรางทักษะโดยทั่วไปและความ
ฉลาดทางอารมณอยางควบคูกันจะชวยใหนักศึกษาพัฒนาขีดความสามารถหลั กของตนเองไปสูการมีทักษะที่ส อดคลองกั บ
ความตองการของสถานประกอบการไดดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผลงานวิจัยของ Rozell, Pettijohn, and Parker
(2002) และ Visser, Bay, Cook, and Myburgh (2011) ซึ่งทําการสํารวจนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา แคนาดา
และแอฟริกาใต พบวา นักศึกษาสาขาบั ญชีมีความฉลาดทางอารมณต่ํากวานักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ และนักศึกษาสาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จากงานวิจัยในประเทศและตางประเทศจะเห็นไดวาคุณธรรม จริยธรรม การดํารงไวซึ่งจรรณยาบรรณแหงวิชาชีพ
รวมทั้งความฉลาดทางอารมณ เปนคุณลั กษณะซึ่งตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน วยงานอื่นๆ ใหความสําคั ญ
เนื่องดวยเปนงานที่อาจสงผลเสียหายตอธุรกิจหากนักบัญชีขาดซึ่งคุณลักษณะเหลานี้เพราะมีความเชื่อมโยงกันกับทักษะเชิง
พฤติกรรมที่จะเปนพื้นฐานตอกระบวนการคิด การตัดสินใจของผูประกอบวิชาชีพบัญชี สําหรับทักษะในเชิงวิชาชีพ จะเห็นได
วาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการสื่อสาร เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานในการทํางาน
รวมถึงโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การใชภาษาอังกฤษ ก็ถือเปนงานหลักที่จะตองสงเสริมใหบัณฑิตมีความชํานาญเพื่อ
เตรียมพรอมกอนจะเขาสูตลาดแรงงานอยางไรก็ตามความตองการบัณฑิตของหนวยงานประเภทตางๆ อาจมีความแตกตางกัน
ออกไปขึ้นอยูกับบริบทของหนวยงานนั้น ปจจัยสิ่งแวดลอมและการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกรลวนแลวแตสงผลตอ
ความคาดหวังในคุณลักษณะของบัณฑิตที่จะเขามาทํางานแตกตางกัน
2. ความคาดหวังของสถานประกอบการ
คุณภาพของบัณฑิตจากสถานประกอบการเปนกระบวนการของการรับรูที่สะทอนถึงความแตกตางของบุคคลที่มีผล
ตอแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน และสงผลตอความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของบุคคล
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory) โดยวิกเตอรวรูม(Victor Vroom, 1968) ซึ่งมีแนวคิดวา คนจะถูกจูงใจในการ
ทํางานกับหนวยงานใด ถาบุคคลนั้นเชื่อวาความพยายามในการทํางานอยางหนักของเขาจะนําไปสูผลการดําเนินงานที่ดีและ
ผลตอบแทนที่บุคคลนั้นปรารถนา จากแนวคิดนี้นํามาสูนัยสําคัญเชิงปฏิบัติที่วา พฤติกรรมและการแสดงออกของคนในองคกร
ที่เกิดจากความคาดหวังวาจะไดผลลัพธข องการดําเนินงานย อมไดรับอิท ธิพลจากการเรียนรู ในอดีต โดยเฉพาะพนักงานใน
องคกรที่เพิ่งจบใหม กระบวนการของการศึกษาสงผลตอแรงจูงใจสวนบุคคลในการเขาทํางานกับองคกรหนึ่ง ๆ อยางไรก็ตาม
แรงจูงใจนี้ยังขึ้นอยูกับเครื่องมือของแตละองคกรวาจะใหผลตอบแทนแกการทํางานที่บรรลุเปาหมายอยางไร และทายที่สุด
ลักษณะขององคกรที่แตกตางกันจะสงผลตอความคาดหวังในผลลัพธของพนักงานองคกรที่ตางกัน
Rainey, Backoff, and Levine (1976) ไดสรุปใหเห็นถึงแนวคิดในเรื่องการจัดการองคกรที่แตกตางกันระหวาง
องคกรภาครัฐและองคกรภาคเอกชน โดยแบงเปน 2 ปจจัยหลัก ดังนี(้ 1) ปจจัยสิ่งแวดลอม องคกรภาครัฐจะใหความสําคัญกับ
ตลาดในระดับที่ต่ํากวาภาคเอกชน เนนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอยกวาภาคเอกชน มีขอจํากัดในดาน
กฎหมายและความเปนทางการมากกวาภาคเอกชนและสงผลตอการปฏิบัติงานภายในองคกร เชน ความอิสระในการตัดสินใจ
นอกจากนี้ องคกรภาครั ฐยั งมี แนวโน มไดรับ อิท ธิพ ลจากการเมืองมากกวาภาคเอกชน และ (2) ป จจัย การดํ าเนิ นงานของ
องคการ องคการของรัฐมีขอบเขตในการดําเนินงานกวางกวาภาคเอกชน เจาหนาทีข่ องรัฐจะถูกคาดหวังวาตองปฏิบัติงานดวย
ความยุติธรรมและซื่อสัตยสุจริตมากกวาภาคเอกชน ภาครัฐจะมีการสับเปลี่ยนผูบริหารสูงสุดบอยทําใหเกิดปญหาในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติอยางไมตอเนื่อง ภาครัฐจะมีความยุงยากในการวางแผนเรื่องสิ่งจูงใจพนักงาน เพราะไมสามารถวัดความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางชัดเจน จะเห็นไดวาแนวคิดการจัดการองคกรแตละประเภทมีความตองการบุคคลากรที่มี
ลักษณะแตกตางกันออกไปเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทํางาน ดังนั้นความแตกตางขององค กรจะ
สงผลถึงความคาดหวังและพฤติกรรมของบุคคลนั้น และสงผลถึงความคาดหวังและความพึงพอใจขององคกรถัดมา
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ
จากสถานประกอบการ โดยนํา (1) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ดานซึ่ง
ประกอบไปดวย ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ด านความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ดานทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ (2) คุณลักษณะดานคุณภาพชีวิตซึ่งบรรจุ
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อยูในแผนพัฒนาการเรียนรูหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)1 เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตไดสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เพิ่มจุดแข็งและลดจุดออน
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นายจางของสถานประกอบการทุกแหงทั่วประเทศไทยที่มีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยทักษิณเขาทํางาน อันไดแก หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาคเอกชนทุกประเภท กิจการเจ าของคน
เดียว เปนต น เฉพาะที่ สาขาวิชามี ขอมูล ในการติดต อ ผูวิจัยได พัฒนาแบบสอบถามมาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวของ
หลัง จากนั้ นจึ งส งไปยั งผู เชี่ ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่ อตรวจสอบค าสอดคล องของข อคําถามกั บเนื้อหา(Index of item
objective congruence: IOC) แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงและแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
จะถูกสงไปยังประชากรทั้งหมดโดยมีจํานวนของสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 250 แหง โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 3
สวน ประกอบไปดวย สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก ประเภทของสถานประกอบการ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ความเกี่ยวของ
ของผูตอบแบบสอบถาม ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม วิธีการคัดเลือกบัณฑิตเขาทํางาน และระยะเวลาการทํางาน
ของบัณฑิต สวนที่ 2 เปนการสอบถามความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตจํานวน 6 ดานหลัก ทั้งหมด 33 ดานยอย2 และสวน
สุดทายเปนคําถามปลายเปดใหระบุจุดแข็ง จุดออนที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะรายวิชา และอื่นๆ
ผลการวิจัย
จากการสงแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการทั้งสิ้น 250 แหงมีสถานประกอบการตอบกลับมาทั้งสิ้นเปนจํานวน
66 แหงหรือคิดเปนรอยละ 26 โดยพบวา บัณฑิตเขาทํางานในบริษัทเอกชนโดยคิดเปนรอยละ 53.03 รองลงมาทํางานใน
หนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 25.76 และ 13.64 ตามลําดับ ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจสวนมากเปน
ธุรกิจใหบริการและตามดวยธุรกิจซื้อมาขายไป คิดเปนอัตรารอยละ 59.10 และ 21.21 ตามลําดับ หัวหนางานโดยตรงของ
บัณฑิตเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต รองลงมาเปนขอมูลที่ไดจากหัวหนาฝาย/แผนก/กอง ผูใหขอมูลดังกลาวโดยสวน
ใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิธีการคัดเลือกบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีเขา
ทํางานมักใชวิธีการสอบทั้งแบบขอเขียนและสัมภาษณบัณฑิตมีระยะเวลาการทํางานในสถานประกอบการนั้นโดยเฉลี่ย 2 ป 8
เดือน
1. ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณภาพบัณฑิต
ขอมูลในตารางที่ 1-6 ดานลางเปนการแสดงความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีใน 6
ดาน ไดแก (1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ดานคุณภาพชีวิตแสดงผลโดย
การใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอคุณภาพบัณฑิตดานคุณธรรมและจริยธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม
S.D. ระดับความ ลําดับที่
xˉ
พึงพอใจ
(1) ความซื่อสัตยสุจริต
4.47 0.56
มาก
2
(2) วินัยและตรงตอเวลา
4.29 0.60
มาก
4
(3) ความเมตตาเสียสละ
4.73 0.65
มาก
1
(4) ความวิริยะอุตสาหะ
4.27 0.62
มาก
5
(5) ประชาธิปไตยและความยุติธรรม
4.26 0.69
มาก
6
(6) สุภาพเรียบรอยและออนนอมถอมตน
4.38 0.65
มาก
3
1

คุณลักษณะดานคุณภาพชีวิตเปนผลการเรียนรูที่บรรจุอยูในหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ ป พ.ศ. 2555
โดยแบงระกับความพึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert scales) ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนน คือ 5 หมายถึง นายจางพึง
พอใจมากที่สุด, 4 หมายถึง นายจางพึงพอใจมาก, 3 หมายถึง นายจางพึงพอใจปานกลาง, 2 หมายถึง นายจางพึงพอใจนอย,และ 1 หมายถึง
นายจางพึงพอใจนอยที่สุด
2
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(7) จิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
(8) ศรัทธาและเทิดทูนวิชาชีพบัญชี
รวม

4.38
4.27
4.38

0.60
0.69
0.65

มาก
มาก
มาก

3
5

จากตารางที่ 1 พบว า เมื่ อพิ จารณาคุ ณลั ก ษณะด านคุ ณธรรมและจริ ย ธรรม ผู ใ ช บั ณฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจต อ
องคประกอบทั้ง 8 ดานของคุณธรรมและจริยธรรม ในระดับมากทุกองคประกอบ โดยองคประกอบดานความมีเมตตาและ
เสียสละของบัณฑิตเปนคุณสมบัติที่ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในลําดับแรก (xˉ= 4.73) รองลงเปนดานความซื่อสัตยสุจริต (xˉ= 4.47)
และตามดวยดานความออนนอมถอมตน สุภาพเรียบรอย และความมีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (xˉ= 4.38)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ตารางที่ 2ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอคุณภาพบัณฑิตดานความรู
ความรู
S.D. ระดับความ
xˉ
พึงพอใจ
บัณฑิตมีความรู ความเขาใจในหลักการทางการบัญชี 4.03 0.63
มาก
เปนอยางดี
บัณฑิตสามารถนําความรูทางบัญชีมาใชในการทํางาน 4.07 0.72
มาก
ไดดี
บัณฑิตสามารถนําความรูในศาสตรอื่นๆ มาใชในการ 4.03 0.74
มาก
ทํางานไดดี
บัณฑิตใฝหาความรูใหมๆ ทางบัญชีเพื่อพัฒนาตนเอง 3.92 0.79
ปานกลาง
อยูเสมอ
บั ณ ฑิ ต สามารถผลิ ต ผลงานที่ มี คุ ณ ภาพดี ห รื อ มี 4.11 0.75
มาก
ประสิทธิภาพ
รวม
4.03 0.65
มาก

ลําดับที่
3
2
3
4
1

จากตารางที่ 2 พบวา เมื่อพิจารณาคุณลักษณะดานความรู โดยภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะ
ดานความรูในระดับมาก (xˉ= 4.03) ซึ่งเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตใหความพึงพอใจตอ
ความสามารถของบั ณฑิต ในการผลิ ต ผลงานที่มี คุ ณภาพดีแ ละมีป ระสิท ธิ ภ าพ เปนลํ าดั บ แรก (xˉ= 4.11) รองลงมาเป น
ความสามารถในการนําความรูทางบัญชีมาใชในการทํางาน (xˉ= 4.07) อยางไรก็ตาม การใฝหาความรูใหมๆ ทางการบัญชีเพื่อ
พัฒนาตนเองของบัณฑิตพบวายังอยูในระดับปานกลาง (xˉ= 3.92) โดยผูใชบัณฑิตใหคะแนนความพึงพอใจในสวนนี้เปนลําดับ
ทายสุด
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอคุณภาพบัณฑิตดานทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญา
S.D. ระดับความ ลําดับที่
xˉ
พึงพอใจ
(1) บัณฑิตสามารถวางแผน จัดขั้นตอนในการทํางานไดดี
4.03 0.74
มาก
1
(2) บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจไดดี
3.88 0.77
ปานกลาง
2
(3) บัณฑิตสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดดี
3.86 0.78
ปานกลาง
3
รวม
3.92 0.71
ปานกลาง
จากตารางที่ 3 พบวา โดยเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะดานทักษะทางปญญายังอยูในระดับ
ปานกลาง(xˉ= 3.92) แตเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา ผูใชบัณฑิตพึงพอใจตอความสามารถของบัณฑิตในการ
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วางแผนและจัดขั้นตอนในการทํางาน (xˉ= 4.03) ในระดับมากและอยูในลําดับแรก ในขณะที่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห
เพื่อการตัดสินใจ (xˉ= 3.88) และความสามารถในการแกไขปญญาที่เกิดขึ้น (xˉ= 3.86) อยูในระดับปานกลาง
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอคุณภาพบัณฑิตดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
S.D. ระดับความ ลําดับที่
xˉ
พึงพอใจ
(1) บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธที่ดี
4.32 0.56
มาก
3
(2) บัณฑิตมีจิตอาสา ชอบชวยเหลือผูอื่น
4.29 0.65
มาก
5
(3) บัณฑิตสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.35 0.57
มาก
2
(4) บัณฑิตเคารพกฎเกณฑของสังคม
4.30 0.58
มาก
4
(5) บัณฑิตมีความรับผิดชอบ
4.36 0.57
มาก
1
(6) บัณฑิตมีภาวะผูนํา
3.85 0.84
ปานกลาง
6
รวม
4.24 0.55
มาก
จากตารางที่ 4 พบว า ผู ใ ช บั ณฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจต อ คุ ณลั กษณะด า นความสั ม พั นธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบของบัณฑิตในระดับมาก (xˉ= 4.24) ทั้งในภาพรวมและในแตละองคประกอบ ยกเวนองคประกอบในดานความเปน
ผู นําของบั ณฑิ ต (xˉ= 3.85) ซึ่ ง อยู ใ นระดั บ ปานกลางและอยู ใ นลํ าดั บ ท ายสุ ด โดยผู ใ ช บั ณฑิ ต ให ค วามพึ ง พอใจต อความ
รับผิดชอบของบัณฑิตในลําดับแรกสุด (xˉ= 4.36) รองลงมา คือ ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นของบัณฑิต (xˉ= 4.35)
และการมีมนุษยสัมพันธที่ดี (xˉ= 4.32)
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอคุณภาพบัณฑิตดานทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
S.D. ระดับความ ลําดับที่
xˉ
สารสนเทศ
พึงพอใจ
(1) บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขไดดี
3.95 0.79 ปานกลาง
3
(2) บัณฑิตมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดี
3.36 0.89 ปานกลาง
6
(3) บัณฑิตสามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี
4.07 0.83
มาก
1
(4) บัณฑิตมีทักษะการพูดเชน การนําเสนองาน ที่ดี
3.86 0.91 ปานกลาง
4
(5) บัณฑิตมีทักษะการเขียน เชน การเขียนรายงาน ที่ดี
3.85 0.93 ปานกลาง
5
(6) บัณฑิตนําเทคโนโลยีมาใชกับงานไดอยางเหมาะสม
4.03 0.84
มาก
2
รวม
3.86 0.77
ปานกลาง
จากตารางที่ 5 พบวา โดยภาพรวม ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะดานทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง (xˉ= 3.86) เมื่อพิจารณาองคประกอบแตละดาน พบวา ความสามารถ
ในใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดีของบัณฑิตทําใหผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากและในลําดับแรก (xˉ= 4.07) รองลงมา
เปนความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาใชกับงานไดอยางเหมาะสม (xˉ= 4.03) อยางไรก็ตามพบวา บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
มีทักษะทางดานภาษาอังกฤษที่ไมดี นัก โดยผูใชบั ณฑิตให คะแนนความพึงพอใจในระดับกลางและอยูในลํ าดับทายสุด (xˉ=
3.36) ในขณะที่ทักษะในการพูดและการเขียนของบัณฑิตก็อยูในระดับปานกลางเชนกัน (xˉ= 3.86, ˉx= 3.85 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอคุณภาพบัณฑิตดานคุณภาพชีวิต
S.D. ระดับความ
คุณภาพชีวิต
xˉ
พึงพอใจ
(1) บัณฑิตสามารถดูแลสุขภาพกายของตนไดดี
4.20 0.66
มาก
(2) บัณฑิตสามารถดูแลสุขภาพใจของตนไดดี
4.23 0.65
มาก
(3) บัณฑิตสามารถควบคุมพฤติกรรมทางวาจาไดดี
4.23 0.65
มาก
(4) บั ณ ฑิ ต เป ด กว า งต อ ความแตกต า งทางสั ง คมและ 4.18 0.65
มาก
วัฒนธรรม
(5) บั ณ ฑิ ต มี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ แ ละเห็ น คุ ณ ค า 4.20 0.64
มาก
สิ่งแวดลอม
รวม
4.21 0.58
มาก

ลําดับที่
2
1
1
3
2

จากตารางที่ 6 พบวา โดยภาพรวม ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตของบัณฑิตในระดับมาก (xˉ= 4.21)
โดยผูใชบัณฑิตใหความพึงพอใจตอการดูแลสุขภาพทางใจและความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทางวาจาในลําดับแรก (xˉ
= 4.23) ในขณะที่ใหความพึงพอใจตอการมีทัศนะคติที่เปดกวางตอความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมในลําดับทายสุด (xˉ=
4.18)
2. ความแตกตางของความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตแยกตามประเภทสถานประกอบการ
ตารางที่ 7 ดานลางเปนการวิเคราะหความแตกตางของคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในภาพรวม และ
แยกตามประเภทของสถานประกอบการ 4 ประเภท อันไดแก หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และอื่นๆ โดยใช
สถิติการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)และการทดสอบความแตกตางแบบจับคูพหุคูณ (Multiple comparison)ดังนี้
ตารางที่ 7 ความแตกตางของคุณภาพบัณฑิตแยกตามประเภทของสถานประกอบการ
ประเภทของสถาน
คาทางสถิติ
คุณภาพบัณฑิต
ประกอบการ
Mean
S.D.
F p-value1 ผลการ
Multiple
2
ทดสอบ Comparison3
(p-value)
ภาพรวม
(1) หนวยงานของรัฐ 4.1537 0.5251 2.86 0.0442** แตกตาง
(2)-(3)
(2) รัฐวิสาหกิจ
4.5309 0.3579
(0.0380)**
(3) บริษัทเอกชน
3.9569 0.5771
(4) อื่นๆ
4.2428 0.6290
คุณธรรมและ
(1) หนวยงานของรัฐ 4.3676 0.5312 1.26 0.2968
ไม
จริยธรรม
(2) รัฐวิสาหกิจ
4.7222 0.3991
แตกตาง
(3) บริษัทเอกชน
4.2750 0.7431
(4) อื่นๆ
4.5500 0.6162
ความรู
(1) หนวยงานของรัฐ 3.9882 0.6382 2.00 0.1239
ไม
(2) รัฐวิสาหกิจ
4.4667 0.4690
แตกตาง
(3) บริษัทเอกชน
3.9143 0.6620
(4) อื่นๆ
4.2400 0.7127
ทักษะทางปญญา
(1) หนวยงานของรัฐ 4.0000 0.7453 1.67 0.1836
ไม
(2) รัฐวิสาหกิจ
4.3333 0.4082
แตกตาง
(3) บริษัทเอกชน
3.7714 0.7129
(4) อื่นๆ
4.0000 0.8498
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(2)-(3)
(1) หนวยงานของรัฐ 4.2353 0.5071 3.77 0.0149** แตกตาง
(0.0080)***
(2) รัฐวิสาหกิจ
4.7592 0.3737
(3) บริษัทเอกชน
4.1095 0.5467
(4) อื่นๆ
4.3000 0.5577
ทักษะเชิงตัวเลข
(1) หนวยงานของรัฐ 3.9902 0.5817 2.64 0.0574
ไม
การสื่อสาร และการ (2) รัฐวิสาหกิจ
4.3704 0.4984
แตกตาง
ใชเทคโนโลยี
(3) บริษัทเอกชน
3.6428 0.8305
สารสนเทศ
(4) อื่นๆ
3.9667 0.8851
คุณภาพชีวิต
(1) หนวยงานของรัฐ 4.3411 0.4938 2.77 0.0488** แตกตาง
(2) รัฐวิสาหกิจ
4.5333 0.4000
(3) บริษัทเอกชน
4.0286 0.6177
(4) อื่นๆ
4.4000 0.4899
1.
กําหนดให **และ *** แทนระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ
2.
สรุปผลการทดสอบความแตกตาง ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05หรือนอยกวา
3.
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแยกตามสถานประกอบการแบบจับคูพหุคูณตามคาสถิติของ Sidakซึ่งใกลเคียงตามคาสถิติของ
Bonferroniและ Scheffeโดยประกอบไปดวย 6 คู ดังนี้ (2)-(1), (3)-(1), (3)-(2), (4)-(1), (4)-(2), และ (4)-(3) รายงาน
เฉพาะคูที่ผลการทดสอบแสดงนัยสําคัญทางสถิติ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

จากข อ มู ล ในตารางที่ 7 พบว า คุ ณ ภาพบั ณฑิ ต ในภาพรวมมี ค วามแตกต า งกั น ขึ้ น อยู กั บ ประเภทของสถาน
ประกอบการ ณ ระดั บนัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ 0.05 (p-value = 0.0442**) กลาวคือ มี สถานประกอบการอย างนอยหนึ่ ง
ประเภทที่ใหค ะแนนความพึ งพอใจตอคุณภาพโดยรวมของบั ณฑิตสาขาวิชาการบั ญชีอยางแตกตางกันเมื่อเทียบกับ การให
คะแนนของสถานประกอบการประเภทที่ เ หลื อ เมื่ อพิ จารณาคุ ณภาพบั ณ ฑิ ต ในแต ล ะด าน พบว า คุ ณ ภาพบั ณฑิ ต ด า น
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (p-value = 0.0149**) และดานคุณภาพชีวิต (p-value = 0.0488**) มี
ความแตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทของสถานประกอบการ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กลาวคือ มีสถานประกอบการ
อยางนอยหนึ่งประเภทที่ใหคะแนนความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบและดานคุณภาพชีวิต อยางแตกตางกันเมื่อเทียบกับการใหคะแนนของสถานประกอบการประเภทที่เหลือ
เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต ในภาพรวมโดยวิธีการจับคูพหุ คูณ พบว า
สถานประกอบการที่เปนรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจตอคุณภาพโดยรวมของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีในระดับสูงกวาสถาน
ประกอบการที่เปนบริษัทเอกชน (Different xˉ = 0.5793, p-value = 0.0380**) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในขณะที่ไม
ปรากฎความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของคาเฉลี่ยความพึงพอใจดังกลาวสําหรับสถานประกอบการคูอื่นๆ การทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอคุณภาพบั ณฑิต ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรั บผิดชอบโดยวิธีการจับ คู
พหุคูณ ผลการทดสอบพบวา สถานประกอบการทีเ่ ปนรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจตอคุณภาพดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบของบัณฑิ ตสาขาวิชาการบัญชีในระดับ สูงกวาสถานประกอบการที่ เปนบริษัทเอกชน (Different xˉ =
0.6497, p-value = 0.0080***) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ในขณะที่ไมปรากฏความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจดังกลาวสําหรับสถานประกอบการคูอื่นๆสวนการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอ
คุณภาพบัณฑิตดานคุณภาพชีวิตโดยวิธีการจับคูพหุคูณ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของสถานประกอบการคูใดเลย
สําหรับขอมูลที่ไดจากสวนที่ 3 ของแบบสอบถามเปนการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) โดยผูใชบัณฑิต
ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรจุดแข็งและจุดออนของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดังนี้ (1) รายวิชาในหลักสูตรที่ควรมุง เน นให มีความรูอย างเพิ่มขึ้ น คือ ภาษี อากร คอมพิวเตอร (โปรแกรม Excel ขั้ นสู ง
โปรแกรมทางสถิ ติเพื่ อการคํานวณ) ภาษาอัง กฤษที่เกี่ ยวข องกั บงานบัญ ชี มาตรฐานการบัญ ชีรวมถึง รายวิชาที่เป นความรู
เฉพาะดานควรเพิ่มความเขาใจอยางลุมลึกในเนื้อหาของวิชา การตรวจสอบบัญชี การวิเคราะหงบการเงิน ระบบบัญชี บัญชี
ตนทุน และการบัญชีสําหรับหนวยงานราชการ ตลอดจนสงเสริมใหบัณฑิตฝกงานกับสํานักงานบัญชีหรือสอบบัญชี (2) จุดแข็ง
ของบั ณฑิ ต คื อ มี ค วามอดทน ขยั น สู ง าน และไม ย อท อต ออุป สรรค มี ค วามซื่ อสั ต ย สุ จริ ต สามารถไว วางใจได มี ค วาม
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รับผิดชอบตองาน และหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีความออนนอมถอมตน มารยาทดี สุภาพเรียบรอย ความประพฤติเรียบรอย
มีความตั้งใจทํางาน พยายามและใฝรู พรอมพัฒนาตนเองอยูเสมอ ซักถามเมื่อไมเขาใจ รวมถึงมีน้ําใจ มีจิต อาสา ชวยเหลือ
ผูอื่น มีความเสียสละ อุทิศตนในงานไดดี และ (3) จุดออนของบัณฑิตที่ตองปรับปรุงคือ การนําเสนองาน ความมั่นใจในตนเอง
กลาคิด กลาตัดสินใจในเรื่องสําคัญ ความเปนผูนําความละเอี ยดรอบคอบในการทํางาน การคิดวิเคราะห และการตัดสินใจ
ทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการทํางานและงานบัญชี รวมถึงการควบคุมสภาวะอารมณเมื่อตองเผชิญหนากับสถานการณ
ที่ไมพึงประสงค
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ พบวา โดยสวนใหญเลือกทํางานในหนวยงาน
ภาคเอกชนและมีลักษณะที่เปนธุรกิจใหบริการ เชน สํานักงานทําบัญชีและสอบบัญชี สถาบันการเงิน เปนตน โดยบัณฑิตยังคง
รักษาคุณภาพเรื่องความมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพบัญชี ประกอบกับมีความขยัน สูงาน โดยไดรับความพึงพอใจเปน
ลําดับสูงสุด สอดคลองกับงานวิจยั ในอดีตที่ศึกษาคุณลักษณะของบัญชีบัณฑิตที่พึงประสงคจากสถาบันการศึกษาตางๆ(เจนจิ
รา ขันแกว, 2557; ศิริรัตน เจนศิริศักดิ์ และภัทราจิตร แสงสวาง, 2558)จึงเห็นไดวาคุณธรรมและจริยธรรมของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชียังคงเปนคุณสมบัติที่ผูประกอบการทุกภาคสวนใหความสําคัญสูงสุดเนื่องจากเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
ข อมู ล ทางการเงิ นและมี ผ ลกระทบต อความมั่ นคงของธุ ร กิ จ ขณะที่ ส ถานประกอบการให ค วามพึ ง พอใจแก คุ ณภาพด า น
ความสั ม พั นธ ร ะหว างบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบเป นลํ าดั บ ที่ ส อง คุ ณภาพของบั ณฑิ ต ทั้ ง สองประการอั นประกอบด วย
คุณธรรมและจริยธรรม และความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบนี้ เปนสิ่งที่หนวยงานภาครัฐใหความสําคัญและ
สอดคลองกับแนวคิดการจัดการองคกรภาครัฐ แตบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีเลือกเขาทํางานในองคกรของรัฐบาลคอนขางนอย
ในขณะที่แนวโนมของบัณฑิตยุคใหมที่ใหความสนใจตอการทํางานในหนวยงานเอกชนมากขึ้นเนื่องจากผลตอบแทนที่สูงกวา
แต กลั บ พบว าบั ณฑิ ต ยั ง อ อนด อ ยในด า นทั กษะเชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร การใช เ ทคโนโลยี แ ละคอมพิ ว เตอร โดยสถาน
ประกอบการมี ค วามพึ ง พอใจต่ํ าที่ สุ ด ต อ ทั ก ษะด า นนี้ ข องบั ณ ฑิ ต ความคล องตั ว ในการติ ด ต อ สื่ อ สาร การนํ าเสนองาน
ภาษาอังกฤษ และความเชี่ยวชาญในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนคุณสมบัติที่จะตองมีอยางสูงในการทํางานกับหนวยงาน
เอกชนซึ่งมีนวัตกรรมขององคกรที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ (Ragland and Ramachandran, 2014) จึงมีความจําเปนที่ทาง
หลั กสู ตรตองลดจุ ดอ อนขอนี้ข องบัณฑิต เพื่ อใหส อดคล องกับ ความตองการของบั ณฑิ ต ที่ มีแ นวโน มจะทํ างานในหน วยงาน
เอกชนมากขึ้น
ผลการทดสอบความแตกตางของคุณภาพบัณฑิตแยกตามประเภทสถานประกอบการชี้ใหเห็นวารัฐวิสาหกิจมีความ
พึงพอใจตอคุณภาพโดยรวมของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีในระดับสูงกวาสถานประกอบการที่เปนบริษัทเอกชน เมื่อพิจารณา
ในแตละองคประกอบของคุณภาพบัณฑิต พบวา รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจตอคุณภาพดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับ ผิด ชอบ เช น การทํางานร วมกั บผู อื่น ความมี มนุ ษยสั มพั นธ ของบัณฑิต สาขาวิ ชาการบั ญชี ใ นระดั บสู งกวาสถาน
ประกอบการที่เปนบริษัทเอกชน ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่ทางหลักสูตรควรสนับสนุนบัณฑิตในสายอาชีพของหนวยงานภาครัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจใหม ากยิ่งขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับจุ ดแข็งที่มี นอกเหนือจากนี้ผูประกอบการยังไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ ทักษะ
ความรูและปญญาในเนื้อหาสาระของวิชาชีพบัญชี เชน ภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี วาเปนสิ่งที่ตองสงเสริมอยางตอเนื่อง
และควรเพิ่ม ศักยภาพทักษะเชิ งปฏิบั ติ เช น ความสามารถในการใช งานโปรแกรมคอมพิ วเตอรขั้ นสู งและ/หรือโปรแกรม
สําเร็จรูปทางบัญชี การเรียนรูผานการฝกงานที่เขมขน ใหแกบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษา เนื่องจากเปนสมรรถนะที่ตองการ
ของตลาดแรงงานในวิชาชีพบัญชีทั้งในและตางประเทศ(จารุณีอภิวัฒนไพศาล, 2555; Brink, Norman, and Wier, 2016)
ขอเสนอแนะการวิจัย
การวิ จัย ครั้ ง นี้ แ ม จะเป นการสํ ารวจความพึง พอใจต อบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการบั ญ ชี มหาวิ ทยาลั ย ทั กษิ ณ เพื่ อการ
ปรับ ปรุ งหลั กสู ตร แต ผลการวิจัยสามารถใหป ระโยชนแ กส ถาบั นการศึ กษาที่มี บริ บทใกล เคี ยงกั นในการจั ดทํ าและพั ฒนา
หลักสูตรบัญชี งานวิจัยฉบับนี้จะเปนแนวทางใหหลักสูตรการบัญชีในแตละสถาบันการศึกษาเขาใจบริบทของตนเอง ทั้งที่เปน
ปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของความตองการของตลาดแรงงาน หรือคาดหวั งของแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ปจจัยภายในที่ตองศึกษาจากมุมมองของผูมีสวนไดเสียในหลักสูตร เชน ผูใชบัณฑิต เปนตนสิ่งเหลานี้จะเปนตัวสะทอนไปยัง
หนวยงานกํากับทางดานการศึกษาและองคกรวิชาชีพนั้นๆ ในการกําหนดแนวทางโครงสรางของหลักสูตรที่ตองคํานึงถึงบริบท
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ที่แตกตางกันของสถาบันการศึกษาหรือสังคมที่นอกเหนื อไปจากความเขม ขนทางวิ ชาการ คุณภาพการศึกษา และการมุ ง
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดรับกับสังคมและเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไปอยางไรก็ตามงานวิจัยฉบับนี้มีขอจํากัดเนื่องจากอัตราการ
ตอบกลับของแบบสอบถามคอนขางนอยแมวาจะมีการติดตามภายหลังการสงแบบสอบถามแลว ดังนั้นควรนําผลงานวิจัยไปใช
ดวยความระมัดระวัง
งานวิจัยในอนาคตเพื่อพัฒนาการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีสามารถขยายผลในเชิงลึกได เชน การศึกษาจากมุมมองของ
บัณฑิตที่ สําเร็จการศึ กษาและทํางานในสถานประกอบการมาเปนระยะหนึ่ งแลว การศึ กษาจากบริบทของสั งคมที่แ ตกต าง
ตางกันการศึกษาสมรรถนะเชิงเทคนิคดานวิชาชีพ การศึกษาเพื่อสงเสริมทักษะเชิงออน (Soft skills) หรือทักษะเชิงพฤติกรรม
ซึ่งเปนสิ่งที่คอนขางเปลี่ยนแปลงยาก เปนตน นอกเหนือจากนี้ประเด็นดานเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital economy)
กําลัง เขามามี บทบาทต อวิ ช าชี พบั ญ ชี จึ งเป นสิ่ งที่ นาสนใจต อการศึ กษาในอนาคตว าจะสง ผลกระทบต อความคาดหวัง ใน
คุณภาพบัณฑิตอยางไร และหลักสูตรการศึกษาทางดานบัญชีจะตองเตรียมพรอมอยางไรในการสรางบัณฑิตใหกาวทันความ
ตองการของสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
ในการเดินทางทองเที่ยวจังหวัดลําปาง
พิชญา ดวงฟู และดวงธิดา นันทาภิรัตน
คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
email: i_amnoname@windowslive.com, duangthida.n@bu.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยเปรียบเทียบระดับความพึ ง
พอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร จําแนกตามพฤติกรรมนั กทองเที่ย ว และจํ าแนกตาม
ความพึงพอใจนักทองเที่ยว กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทอ งเที่ยว จังหวัดลําปาง
โดยมีขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะหขอมูล
โดยใช โ ปรแกรมสําเร็ จรู ป ทางสถิ ติ สถิ ติ ที่ ใ ชใ นการวิ เคราะห ขอมู ล ไดแ ก คํ านวณค าความถี่ (Frequencies) ค าร อยละ
(Percentage) ค าเฉลี่ ย (Mean) ส วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Division) การวิเ คราะหค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
(OnewayAnova) และถาพบความแตกตางรายคูใชวิธีการทดสอบรายคูโดยใชสูตร (LSD) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยว จังหวัดลําปาง สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุในชวง 20 –
30 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว สวนใหญอาศัยอยูภาคกลางและ
ดานพฤติกรรมนักทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยมีผูรวมเดินทางกับเพื่อนหรือ เพื่อนรวมงาน สวนใหญเพื่อมาพักผอน
ขอมูลที่มีผลตอการเดินทางทองเที่ยวมาจาก ผูที่เคยเดินทางมา โดยสวนใหญใชเวลาทองเที่ยว 1 วัน โดยนักทองเที่ยวเดินทาง
ทองเที่ยวจังหวัดลําปางเปนครั้งแรก และสถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวนิยมไปคือ วัดพระธาตุลําปางหลวง จากผลการวิจัย
ในเรื่องระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวจังหวัดลําปาง พบวาหนวยงานภาครัฐและผูประกอบ
ในจังหวัดลําปางควรพัฒนาในดานตางๆตามลําดับดังนี้ 1) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก2) ดานสาธารณูปโภค3) ดานแหล ง
ทองเที่ยว 4) ดานบุคลากร
คําสําคัญ: พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, นักทองเที่ยวชาวไทย, จังหวัดลําปาง
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Abstract
The purpose of this research was to study the differences in satisfaction level from the Thai
Tourists’ perspectives based on their characteristics and behaviors. The sample sizes for this study were
400 Thai tourists who visited Lampang Province in last twelve months. The instrument of the research
were questionnaires and the differencesin satisfaction level of Thai Tourists in Lampang Province were
analyzed and measured by statistical software program in the form of Percentage, Mean, Standard
Deviation, Independent Sample Test, One Way Analysis (ANOVA) and LSD at 0.05 statistically significant
levels. The findings showed that the majority of tourists who came to Lampang Province were female,
aged between 20-30 years, salary range between 30,001-40,000 baht. They were business owners and
lived in central region. Regarding to their behavior, they came to Lampang province with friends and
colleagues for spending their vacation. Most of the tourists spent a day at Lampang and the source of
tourist information came from word of the mouth or a person who visited Lampang. The most famous
place for the tourist was Wat Phrathad Lampangluang. The result from tourists’ satisfaction level showed
the factors that government agencies and entrepreneurs in Lampang province need to address and they
respectively ranged in the following: 1)Facilities; 2) Public Utility; 3) Attraction; and 4) People.
Keywords: Behaviour, Satisfaction, Thai Tourists, Lampang Province
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บทนํา
ตลาดทองเที่ยวไทยเปนตลาดที่มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศในชวงหลายปที่ผานมาตลาดดานทองเที่ยว
ไทยไดชวยสนับสนุนภาพรวมการทองเที่ยวโดยเฉพาะในชวงเกิดวิกฤตที่ตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติชะลอตัว ภาครัฐและ
ภาคเอกชนได จัด การส ง เสริ ม การทองเที่ย วภายใตแ คมเปญ “ป ทองเที่ย ววิถี ไ ทย 2558”สง เสริม การท องเที่ ยวในจัง หวั ด
ทองเที่ยวใหมๆ ภายใตโครงการ “12เมืองตองหาม...พลาด” คัดสรร 12 เมืองทางเลือกจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เชื่อมโยง
ท อ งเที่ ย วเมื อ งหลั กเดิ ม เน นจุ ด เด น ศั กยภาพจั ง หวั ด ที่ มี ค วามพร อม ทั้ ง แหล ง ท องเที่ ย วทางธรรมชาติ วิ ถี ชี วิ ต และ
ศิลปวัฒนธรรม12 เมืองต องหามพลาด ไดแก ลําปาง นาน เพชรบูรณ บุรีรัมย เลย สมุทรสงคราม ราชบุรี ตราด จันทบุ รี
ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมราช
ลําปางเปน1 ใน 12 เมืองตองหามพลาดที่มีรายไดจากการทองเที่ยวขยายตัวสูงสุด เพราะเปนสถานที่ทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมรูปแบบลานนา ภายในวัดและอาคารสถานของวัด มีการออกแบบผสมผสานศิลปะและสถาปตยกรรมของไทยและ
ลานนาของพมา เชน วั ดพระธาตุลําปางหลวง วัดไหลหิ น และลํ าปางยั งได ชื่อว าเป นดินแดนที่มี วัด รวมถึงรู ปแบบอาคาร
บานเรือนในแบบสถาปตยกรรมพมาในประเทศไทย จึงทําใหจังหวัดลําปางกลายเปนจุดหมายปลายทางที่ตองแวะชมจากสถิติ
กรมการทองเที่ยวกลุมสถิติและเศรษฐกิจการทองเที่ยวป2558 พบวาจังหวัดลําปางมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศ
ทางบวกมีนักทองเที่ยวประมาณการจํานวน 100,149 คน โดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมากถึงรอยละ 43.82 ในการเดินทาง
แตล ะครั้ ง นั กทองเที่ ยวมี ระยะเวลาพํ านักเฉลี่ ย 2.13 วัน จํานวนนักท องเที่ยวในการใชจายแต ละวั นประมาณ 1,785.74
บาท สามารถทําใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยวทั้งหมดรวมเปนจํานวน 293.44 ลานบาท ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติ กรรมและความพึง พอใจของนักท องเที่ ยวชาวไทยที่เดินทางมาท องเที่ยวจั งหวั ดลําปางผลของงานวิจัยนี้จะเป น
แนวทางใหหนวยงานภาครัฐและผูประกอบการในการพัฒนาจังหวัดลําปางใหเปนแหลงทองเที่ยวยั่งยืนตอไป
ในการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยจํานวนหลายชิ้นทีเ่ กี่ยวของกับทฤษฎีความพึงพอใจปรากฎงานของ
Oliver (1997) ซึ่งไดใหคําจํากัดความของคําวา “ความพึงพอใจ” หมายถึงการตอบสนองที่แสดงถึงความรู ความประสงคของ
ลูกคาที่มีตอสินคาและบริการ ความพึงพอใจมีมุมมองที่แตกตางกันแลวแตมุมมองของแตละคนแตกาญจนา (2546) กลาววา
สิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความพึงพอใจจึงสรุปไดวาดานความพึงพอใจ คือ มนุษยแตละบุคคลมีความคิดและจิตใจที่
แตกตางกัน โดยแตละบุคคลมีระดับความคาดหวังที่แตกตางกัน เมื่อมีความคาดหวังมากเกิดการตอบรับตามความตองการจะ
ทําใหเกิดความพึงพอใจ หรือเมื่อไดรับสิ่งที่ตองการของตนเองแลวระดับความตึงเครียดลดลงเปนลําดับ และสิ่งเราเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหเกิดแรงจูงใจในดานความพึงพอใจเมื่อกลาวถึงความพึงพอใจในการทองเที่ยว
ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2542)กลาววา การเดินทางทองเที่ยวเกิดจากความตองการและเปนความรูสึกของแตละคน
โดยมีปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่ทําใหสามารถเดินทางไดและยังมีแรงจูงใจอีกหลายอยางที่ ทําใหคนอยากเดินทาง
ทองเที่ยวมากขึ้น แรงจูงใจสําคัญที่กระตุนใหคนเดินทางทองเทีย่ วมากขึ้น ไดแก 1) ดานกายภาพและจิตวิทยา 2) ดาน
วัฒนธรรมและการศึกษา 3) ดานสังคมและความสัมพันธระหวางบุคคล 4) ดานการงานและธุรกิจ และ 5) ดานบันเทิง การ
เดินทางทองเที่ยวอาจไมไดเกิดจากแรงจูงใจเพียงอยางเดียว แตอาจมีปจจัยหลายๆอยางรวมกันดวยเชน การเดินทางเพื่อความ
เพลิดเพลินสบายใจและรักษาสุขภาพไดในเวลาเดียวกัน เปนตน
งานวิจัยของนิติวัฒน ไทพิทักษ (2553) ศึกษา รูปแบบ พฤติกรรมปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและระดับความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวศูนยอนุรักษวัฒนธรรมปางชาง จังหวัดลําปางพบวา กลุมตัวอยางมาเที่ยวชม
กิจกรรมถนนคนเดินทางมากกวา 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 75 ดานของการรับขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมถนนคนเดิน คิดเปนรอย
ละ 95 ไดรับขอมูลจากการประชาสัมพันธ โดยสื่อที่ผูบริโภคไดรับขาวสารการจัดกิจกรรมมากที่สุด คือ คําบอกเลาจากเพื่อน
หรือคนรูจักและธนวัฒน รัตนชัย (2550) ทําการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมผลการศึกษา
พบวา ระดับความ.พึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอปจจัยหลักทั้ง 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานแหลงทองเที่ยว ปจจัยดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก ปจจัยดานการตอนรับของคนในพื้นที่ และปจจัยดานการคมนาคมขนสงอยูในระดับที่ดี
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบวายังมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปาง ยังนอยมาก โดยเฉพาะในดานความพึงพอใจ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา เรื่องพฤติกรรม
และความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปางซึ่งเปนการศึกษาถึงปจจัยตางๆไดแก ดาน
สถานที่ทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก ดานสาธารณูปโภค ดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วชาว
ไทย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปาง
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปาง จําแนก
ตามประชากรศาสตรและพฤติกรรมนักทองเที่ยว
สมมติฐาน

1.นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย

ในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปางแตกตางกัน
2. นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีพฤติกรรมที่แตกตางกัน มีระดับระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการ
เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปางแตกตางกัน
ภาพที่ 1 กรอบแนววิจัยตามทฤษฎี

ที่มา: กรอบงานวิจัยตามทฤษฎีและจากการทบทวนวรรณกรรม
ระเบียบวิธีวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไวที่จังหวัดลําปาง มีขั้นตอนการ
ดําเนินการ 2วิธี ไดแก
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)ผูวิจัยไดทําการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire)
จํานวน 400ชุดเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมนักทองเที่ยวกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแก กลุมนักทองเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวที่อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยทําการเก็บตัวอยางทั้งหมด 400คน
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2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ผลงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
และระบบสืบคนจากวิทยานิพนธและสารนิพนธของนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยตางๆ โดยผานระบบ
อินเตอรเน็ต
รูปแบบการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research)และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจเก็บขอมูล กลุมตัวอยางที่จะนํามาใชในการศึกษา ไดแก
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น เดินทางมาทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดลําปาง การกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา (Sample Size)ใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางของ Taro
Yamane 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95%กลุมตัวอยางที่คํานวณได มีเทากับ 399คน ทั้งนี้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและ
สรางความเชื่อมั่นในการเก็บขอมูล ผูวิจัยจะใชขนาดของกลุมตัวอยาง เทากับ 400คนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองไดมา
จากพัฒนาผูวิจัยไดมีการทดสอบเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ปรึกษาอาจารยผูเชี่ยวชาญในดานอุตสาหกรรมการ
บริการและการทองเที่ยว และมีการตรวจทานแกไข เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีความสมบูรณและถูกตอง
ผูวิจัยไดทําการ
นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดลองใช (Try out)กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30คนโยมีการทดสอบคาความเชื่อมั่น
(Reliability Test) กอนถึงกระบวนการที่จะนําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นนําไปใชในการดําเนินการหาขอมูล โดยวิธีการหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่ระดับ .755ซึ่งถือวาแบบสอบถามเชื่อถือได
การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร พฤติกรรมนักทองเที่ยวจะใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
คาความถี่ (Frequency)และคารอยละ(Percentage)คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สวนการวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยว จังหวัดลําปางในดานตางๆ ไดแก
ดานสถานที่ทองเที่ยวดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสาธารณูปโภค และดานบุคลากร โดยไดใชสถิติ คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)คาสถิติ t-testและคาสถิติ One Way ANOVAเปนการใชในการทดสอบเพื่อ
หาคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2กลุมและ 2กลุมขึ้นไป และการทดสอบความแตกตางระหวางคูโดย
การวิเคราะห Post Hocเปนรายคูแบบ Least Significant Difference (LSD)เพื่อดูวาคูใดแตกตางกัน โดยกําหนดนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยขอ
ผลการวิ จัย แบ ง ออกเป น 2 ส วน คื อ 1. ขอมู ล ทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถามและพฤติ กรรมของนั กท องเที่ ยว 2. ผลการ
วิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
ลักษณะทั่วไปของนั กทองเที่ย วชาวไทยที่ เดินทางมาท องเที่ ยวจังหวัด ลําปาง ของกลุ มตั วอยาง 400 คน พบว า
นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 55.5 มีอายุในชวง 20 – 30 ปมากที่สุด จํานวน 195 คน
คิดเปนรอยละ 48.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท มากที่สุด จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.8 มีอาชีพ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว มากที่สุด จํานวน 117 คน คิดเปนรอย 29.3 และภูมิลําเนาปจจุบันอาศัยอยูภาคกลาง มากที่สุด จํานวน
237 คน คิดเปนรอยละ 59.3
นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบวา ลักษณะการเดินทางของผูตอบแบบสอบถามคือมีผูรวมเดินทางคือเพื่อน/เพื่อน
รวมงาน มากที่สุด จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.3 มีจุดประสงคในการเดินทาง เพื่อพักผอน มากที่สุด จํานวน 219 คน
คิดเปนรอยละ 54.8 มีแหลงขอมูลที่มีผลตอการเดินทางทองเที่ยว สวนใหญ คือ ผูที่เคยเดินทางมาแลว จํานวน 154 คน คิด
เปนรอยละ 38.5 มีระยะเวลาในการทองเที่ยว มากที่สุด 1 วัน จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 45.8 มีจํานวนครั้งที่เคย
เดินทางมา มากที่สุด คือ ไมเคยมา จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.5 และสถานที่ทองเที่ยวที่ทานไดเดินทางไปทองเที่ยว
มากที่สุด คือ วัดพระธาตุลําปางหลวง จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59.0
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2. สรุปผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจนักทองเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางทองเที่ยวจังหวัดลําปาง
ตารางที่ 1 สรุปคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางทองเที่ยวจังหวัด
ลําปาง ดานแหลงทองเที่ยว
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
Mean S.D. ระดับความพึงพอใจ
ดานแหลงทองเที่ยว
ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว
4.40 0.544 มากที่สุด
ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว
3.71 0.694 มาก
ความหลากหลายของกิจกรรมในแหลงทองเที่ยว 3.27 0.842 ปานกลาง
ความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยว
4.28 0.685 มากที่สุด
ภาพรวมแหลงทองเที่ยว
3.91 0.449 มาก
จากตารางที่ 1 แสดงผลวากลุมตัวอยางของนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวมดานแหลงทองเที่ยว อยูในระดับมาก
(Mean = 3.91 , S.D. = 0.449) เมื่อพิจารณาจากการหาคาเฉลี่ยรายดาน พบวา นักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในดาน
ความสวยงามของแหลงทองเที่ยวในระดับมากที่สุด (Mean =4.40, S.D. =0.544) รองลงมาคือ ความปลอดภัยของแหลง
ทองเที่ยว (Mean =4.28 , S.D. = 0.685) ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว (Mean = 3.71 , S.D. = 0.694) และความ
หลากหลายของกิจกรรมในแหลงทองเที่ยว(Mean = 3.27 , S.D. = 0.842) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 สรุปคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจนักทองเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางทองเที่ยวจังหวั ด
ลําปางดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
Mean S.D. ระดับความพึงพอใจ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
มีปายบอกทางชัดเจน เชน ปายบอกทางเขาของแหลงทองเที่ยว 3.88 0.728 มาก
มีการใหขอมูลของศูนยขอมูลนักทองเที่ยว
3.57 0.767 มาก
มีรานคา/รานอาหาร/รานสะดวกซื้อ เพียงพอ
3.56 0.829 มาก
มีตูเอทีเอ็มเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว
2.98 0.858 ปานกลาง
ภาพรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.49 0.599 มาก
จากกตารางที่ 2 แสดงผลวากลุมตัวอยางของนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูใน
ระดับมาก (Mean = 3.49 , S.D. = 0.599) เมื่อพิจารณาจากการหาคาเฉลี่ยรายดาน พบวา นักทองเที่ยวมีระดับความพึง
พอใจในดานมีปายบอกทางชัดเจนในระดับมาก (Mean =3.88 , S.D. =0.728) รองลงมาคือ มีรานคา/รานอาหาร/รานสะดวก
ซื้อ เพียงพอ (Mean =3.56 , S.D. =0.829) มีการใหขอมูลของศูนยขอมูลนักทองเที่ยว (Mean =3.57, S.D. =0.767) และ
มีตูเอทีเอ็มเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว (Mean =2.98 , S.D. =0.858) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 : สรุ ป คาเฉลี่ ย ส วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ความพึง พอใจของนั กทองเที่ ยวชาวไทยในการเดินทางมา
ทองเที่ยวจังหวัดลําปางดานสาธารณูปโภค
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
Mean S.D. ระดับความพึงพอใจ
ดานสาธารณูปโภค
ความสะอาดของหองน้ําในแหลงทองเที่ยว
ความเพียงพอของที่จอดรถในแหลงทองเที่ยว
ความสะดวกของเสนทางในการเดินทางไปแหลงทองเที่ยว
ความเพียงพอในการใหบริการรถสาธารณะในแหลงทองเที่ยว
ภาพรวมดานสาธารณูปโภค

3.57
3.60
3.87
3.44
3.61

1951

0.749
0.694
0.657
0.743
0.532

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 แสดงผลวา กลุมตัวอยางของนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวมดานสาธารณูปโภค อยูในระดับมาก
(Mean = 3.61 , S.D. = 0.532) เมื่อพิจารณาจากการหาคาเฉลี่ยรายดาน พบวา นักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจ ในดาน
ความสะดวกของเสนทางในการเดินทางไปแหลงทองเที่ยวในระดับมาก (Mean =3.87, S.D. =0.657) รองลงมา คือ ความ
เพียงพอของที่จอดรถในแหลงทองเที่ยว (Mean =3.60 , S.D. =0.694) ความสะอาดของหองน้ําในแหลงทองเที่ยว (Mean =
3.57, S.D. = 0.749) และ ความเพี ย งพอในการให บ ริ การรถสาธารณะในแหล ง ท องเที่ ย ว (Mean =3.44, S.D.
=0.743) ตามลําดับ
ตารางที่ 4 สรุปคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยว
จังหวัดลําปางดานบุคลากร
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
Mean S.D. ระดับความพึงพอใจ
ดานบุคลากร
เจาหนาที่มีอัธยาศัยดี เชน ยิ้มแยม แจมใส
4.27 0.674 มากที่สุด
เจาหนาที่มีความรู เชน มีความรูในแหลงทองเที่ยว 3.93 0.721 มาก
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
Mean S.D. ระดับความพึงพอใจ
ดานบุคลากร
เจาหนาที่มีความรวดเร็วในการใหบริการ
เจาหนาที่มีการบริการที่ดี เชน เอาใจใสลูกคา
ภาพรวมดานบุคลากร

3.61
4.17
3.99

0.845 มาก
0.665 มาก
0.541 มาก

จากตารางที่ 4 แสดงผลววา กลุมตัวอยางของนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวมดานบุคลากร อยูในระดับมาก
(Mean = 3.99 , S.D. = 0.541) เมื่อพิจารณาจากการหาคาเฉลี่ยรายดาน พบวา นักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในดาน
เจาหนาที่มีอัธยาศัยดี เชน ยิ้มแยม แจมใส ในระดับมากที่สุด (Mean =4.27, S.D. =0.674) รองลงมา คือ เจาหนาที่มีการ
บริการที่ดี เชน เอาใจใสลูกคา (Mean =4.17 , S.D. =0.665) เจาหนาที่มีความรู เชน มีความรูในแหลงทองเที่ยว (Mean =
3.93, S.D. = 0.721) และเจาหนาที่มีความรวดเร็วในการใหบริการ (Mean = 3.61, S.D. =0.845) ตามลําดับ
ตารางที่ 5 ผลโดยรวมของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปาง
ความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
รวม

จํานวนคน
235
92
73
400

รอยละ
58.8
23.0
18.3
100.0

จากตารางที่ 5 ผลโดยรวมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปาง พบวา นักทองเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปาง สวนใหญมีระดับความพึงพอใจมาก จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงมา คือ
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 58.8 และมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 73 คน คิด
เปนรอยละ 18.3 ตามลําดับ

1952

2.ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานสวนนีแ้ สดงผลการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมุตฐิ าน
สมมติฐานที่ 1 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.1 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
ตารางที่ 6 แสดงคาสถิติระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปาง เปรียบเทียบ
ตามเพศ
ชาย
หญิง
T
Sig.
ความพึงพอใจ
MEAN
MEAN
3.87
3.95
2.797
.095
ดานแหลงทองเที่ยว
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานสาธารณูปโภค
ดานบุคลากร

3.49

3.50

1.962

.162

3.56
3.99

3.66
4.00

9.637
0.627

.002*
.429

3.73
3.77
8.277
.004*
รวม
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมตอดานตางๆ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 โดยเฉพาะดานสาธารณูปโภค แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
สมมติฐานที่ 1.2 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
ตารางที่ 7 แสดงค าสถิ ติ ร ะดั บ ความความพึ ง พอใจของนั กท องเที่ ย วชาวไทยในการเดิ นทางมาท องเที่ ย วจั ง หวั ด ลํ าปาง
เปรียบเทียบตามอายุ
Sig.
ต่ํากวา 21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ปขึ้นไป F
20 ป
ความพึงพอใจ
MEAN MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

ดานแหลงทองเที่ยว
3.76 3.94
3.93
3.92
3.81
1.659 .159
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.35 3.54
3.55
3.37
3.26
4.796 .048*
ดานสาธารณูปโภค
3.44 3.63
3.77
3.48
3.31
6.180 .000*
ดานบุคลากร
3.75 4.02
4.07
4.00
3.80
1.516 .008*
รวม
3.57 3.78
3.83
3.70
3.54
4.796 .001*
จากตารางที่ 7 ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสาธารณูปโภค ดานบุคลากร
และผลโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ยกเวนดานแหลงทองเที่ยว

1953

สมมติฐานที่ 1.3 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
ตารางที่ 8แสดงคาสถิติระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปาง เปรียบเทียบ
ตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
Sig
ความพึงพอใจ
ต่ํากวา 10,00120,00130,00140,001มากกวา F
10,000 20,000
30,000
40,000
50,000
50,0001
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ดานแหลง
ทองเที่ยว
ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ดาน
สาธารณูปโภค
ดานบุคลากร
รวม

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

3.87

3.94

3.98

3.83

3.92

3.95

1.216 .301

3.39

3.63

3.65

3.38

3.50

3.41

2.904 .014*

3.39

3.77

3.80

3.53

3.69

3.49

6.319 .000*

3.77
3.60

4.07
3.85

4.15
3.89

3.94
3.67

4.07
3.80

3.93
3.70

4.034 .001*
4.990 .000*

จากตารางที่ 8 ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตาง
กัน นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสาธารณูปโภค
ดานบุคลากร และผลโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ยกเวนดานแหลงทองเที่ยว
สมมติฐานที่ 1.4 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
ตารางที่ 9 แสดงคาสถิติระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปาง เปรียบเทียบ
ตามอาชีพ
นักเรียน
ขาราชการ
คาขายธุรกิจ
พนักงาน
นักศึกษา
รัฐวิสาหกิจ
สวนตัว
บริษัท
อื่นๆ F
Sig
ความพึงพอใจ
เอกชน

ดานแหลงทองเที่ยว
ด า นสิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวก
ดานสาธารณูปโภค
ดานบุคลากร
รวม

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

3.81
3.33

3.93
3.56

3.94
3.50

3.91
3.52

3.87
3.41

.945 .438
1.493 .203

3.41
3.74
3.57

3.59
4.00
3.77

3.63
3.99
3.76

3.74
4.15
3.83

3.29
3.45
3.51

4.556 .001*
7.350 .000*
4.502 .001*

จากตารางที่ 9 ผลการวิ จัย พบวา นักทองเที่ย วชาวไทยที่ มีอาชี พแตกตางกั น มีร ะดั บความพึ งพอใจแตกตางกั น
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจดานสาธารณูปโภค ดานบุคลากร และผลโดยรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ยกเวนดานแหลงทองเที่ยว และดานสิ่งอํานวยความสะดวก

1954

สมมติฐานที่ 1.5 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิลําเนาปจจุบันแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
ตารางที่ 10 แสดงคาสถิติระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปาง เปรียบเทียบ
ตามภูมิลําเนาปจจุบัน
Sig
ภาค ภาค ภ า ค ภาคตะวัน
ภาค ภาค ตาง
F
ความพึงพอใจ
เหนือ ใต
ตะวัน
อ อ ก เ ฉี ย ง ตะวัน กลาง ประ
ออก
เหนือ
ตก
เทศ
MEAN
MEAN MEAN MEAN
MEAN
MEAN MEAN
ดานแหลงทองเที่ยว
ด า น สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม
สะดวก
ดานสาธารณูปโภค
ดานบุคลากร
รวม
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

3.99
3.50

3.98
3.53

3.91
3.58

3.89
3.35

3.89
3.40

3.90
3.51

3.80
3.10

.346 .912
1.018 .413

3.66
4.11
3.81

3.89
4.20
3.90

3.60
4.01
3.78

3.61
3.93
3.70

3.56
3.86
3.68

3.59
3.98
3.74

3.50
3.75
3.53

1.408 .210
1.373 .224
1.171 .321

จากตารางที่ 10 ผลการวิจัย พบวา นักท องเที่ ยวชาวไทยที่มีภู มิลําเนาปจจุบันแตกตางกัน มีระดับความพึง พอใจ
แตกตางกัน นักทองเที่ยวที่มภี ูมิลําเนาปจจุบัน มีคาเฉลี่ยผลโดยรวมและรายดาน ไดแก แหลงทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ดานสาธารณูปโภค และดานบุคลากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ 0.05 ดังนั้น นักทองเที่ยวชาวไทย ไมวาจะ
อาศัยอยูภูมิลําเนาจังหวัดไหน ตางใหความสําคัญกับทุกดานไมตางกัน
ตารางที1่ 1: แสดงสรุปสมมติฐาน
สมมติฐาน

ผลทดสอบ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีระดับความพึง
พอใจแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.1 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.2 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.3 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดเ ฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มี ระดับ ความพึ งพอใจ
แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.4 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.5 นั กท องเที่ ย วชาวไทยที่ มี ภู มิ ลํ า เนาป จจุ บั นแตกต างกั น มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจ
แตกตางกัน
*ยอมรับสมมติฐานเฉพาะบางดานเทานั้น
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ยอมรับ*
ยอมรับ*
ยอมรับ*
ยอมรับ*
ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 2 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีพฤติกรรมที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
ตารางที่ 12 แสดงคาสถิติระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปาง เปรียบเทียบ
จากผูรวมเดินทางทองเที่ยว
Sig
เพื่อน / เพื่อนรวมงาน คูรัก
เดินทาง ครอบครัว ญาติ F
คนเดียว
ความพึงพอใจ

MEAN
ดานแหลงทองเที่ยว
3.94
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.51
ดานสาธารณูปโภค
3.62
ดานบุคลากร
4.04
รวม
3.78
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

MEAN
3.85
3.50
3.66
4.05
3.77

MEAN
4.05
3.62
3.74
3.97
3.84

MEAN
3.89
3.45
3.55
3.91
3.70

1.615
0.742
1.293
1.848
1.443

.185
.527
.276
.138
.230

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมา
ทองเที่ยวจังหวัดลําปาง จําแนกจากความถี่ผูรวมเดินทางทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวม และรายดาน ไดแก
ดานแหลงทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสาธารณูปโภค และดานบุคลากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05
สมมติฐานที่ 2.2 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีจุดประสงคที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจ
แตกตางกัน
ตารางที่ 13 แสดงคาสถิติระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปาง เปรียบเทียบ
ตามจุดประสงค
เพื่อ
เพื่อซื้อ เพื่อ
เพื่อสราง เพื่อศึกษา
เพื่อเขา อื่นๆ F
Sig
พักผอน สินคา พบปะ
การรับรู เรียนรู
รวม
ความพึงพอใจ
และ
สังสรรค ในสื่อ
วัฒนธรรม
ประชุม
บริการ กับเพื่อน ออนไลน
สัมมนา

ดานแหลง
ทองเที่ยว
ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ดาน
สาธารณูปโภค
ดานบุคลากร
รวม

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

3.94

3.83

3.91

4.20

3.85

3.85

3.37

1.492 .180

3.51

3.36

3.58

3.70

3.28

3.35

4.25

1.904 .079

3.67

3.54

3.65

4.12

3.53

3.22

4.00

5.098 .000*

3.98
3.77

3.96
3.67

4.10
3.81

4.33
4.09

4.25
3.73

3.76
3.54

4.00
3.90

2.371 .029*
2.964 .008*
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จากตารางที่ 13 ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่มีจุดประสงคในการเดินทางที่แตกตางกัน มีระดับความพึง
พอใจแตกตางกัน นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีจุดประสงคที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจดานสาธารณูปโภค ดา นบุคลากร
และผลโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ยกเวนดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานแหลงทองเที่ยว
สมมติฐานที่ 2.3 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีแหลงขอมูลขาวสารทองเที่ยวแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
ตารางที่14 แสดงคาสถิติระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปาง เปรียบเทียบ
ตามแหลงขอมูลขาวสารทองเที่ยว
ความพึงพอใจ
สื่อ
ผูที่เคยเดินทาง สื่อโฆษณา
กลุมเพื่อน / บุคคล
F
Sig
ออนไลน
มา
ตางๆ
ใกลชิด
MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

ดานแหลงทองเที่ยว
4.00
3.86
4.03
3.89
2.560 0.55
ด า น สิ่ งอํ าน ว ย ค ว า ม 3.63
3.41
3.61
3.49
2.715 0.45*
สะดวก
ดานสาธารณูปโภค
3.67
3.57
3.65
3.63
.761 .517
ดานบุคลากร
4.10
3.91
3.95
4.03
2.461 .062
รวม
3.85
3.69
3.81
3.76
2.871 .036*
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 14ผลการวิเคราะหเปรีย บเทียบคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมา
ทองเที่ยวจังหวัดลําปาง เปรียบเทียบตามแหลงขอมูลขาวสารทองเที่ยวพบวา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และระดับความพึง
พอใจโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานที่ 2.4 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีระยะเวลาเดินทางแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจ
แตกตางกัน
ตารางที่15 แสดงคาสถิติระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปาง เปรียบเทียบ
ตามระยะเวลา
ความพึงพอใจ
นอยกวา 1 วัน 1 วัน 2 วัน 3 วัน มากกวา 3 วัน F
Sig
ดานแหลงทองเที่ยว
3.74
3.88 3.99 4.01 3.85
3.046 .017*
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.36
3.46 3.48 3.63 3.71
1.807 .127
ดานสาธารณูปโภค
3.57
3.57 3.64 3.75 3.68
1.250 .289
ดานบุคลากร
3.77
3.98 4.02 4.09 4.09
1.931 .105
รวม
3.61
3.72 3.78 3.87 3.83
2.398 .050*
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 15 ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชระยะเวลาแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
นักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจดานแหลงทองเที่ยว และผลโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ยกเวนดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก ดานสาธารณูปโภค และดานบุคลากร
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สมมติฐานที่ 2.5 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีความถี่ที่เคยเดินทางทองเที่ยวแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
ตารางที่ 16 แสดงค า สถิ ติ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยในการเดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
ลําปาง เปรียบเทียบตามความถี่
ไมเคยมา เคยมา เคยมา มากกวา 2 ครั้งขึ้นไป
ความพึงพอใจ
1 ครั้ง 2 ครั้ง
F
Sig
MEAN
MEAN MEAN MEAN
ดานแหลงทองเที่ยว
3.99
3.96 3.95 3.74
7.695 .000*
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.44
3.47 3.66 3.54
1.607 .187
ดานสาธารณูปโภค
3.60
3.66 3.65 3.57
.712 .546
ดานบุคลากร
3.96
4.09 4.19 3.86
5.496 .001*
รวม
3.75
3.80 3.86 3.67
2.497 .059
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 16 ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่มีความถี่ที่เคยเดินทางทองเที่ยวที่แตกตางกัน มีระดับความ
พึงพอใจแตกต างกั น นั กทองเที่ ยวชาวไทยที่มี ความถี่ที่ เคยเดินทางทองเที่ย วแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจดานแหล ง
ทองเที่ยว และดานบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ยกเวนดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสาธารณูปโภค และ
ผลโดยรวม
ตารางที่ 17 แสดงสรุปสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 2 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีพฤติกรรมที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2.1 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีผูรวมเดินทางทองเที่ยวที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตาง
กัน
สมมติฐานที่ 2.2 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีจุดประสงคที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2.3 นักทองเที่ ยวชาวไทยที่ มีแหลงข อมูล ขาวสารทองเที่ยวที่แตกตางกัน มีร ะดับ ความพึง พอใจ
แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2.4 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีระยะเวลาที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2.5 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีความถี่ที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
*ยอมรับสมมติฐานเฉพาะบางดานเทานั้น

ปฏิเสธ
ยอมรับ*
ยอมรับ*
ยอมรับ*
ยอมรับ*

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิ จัยในเรื่อง พฤติ กรรมและความพึ งพอใจของนักทองเที่ย วชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยว จังหวั ด
ลําปาง ผูวิจัยจึงไดนําผลของการวิจัยนํามาอภิปรายดังนี้
จากผลการวิจัย ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในการมีปายบอกทางชัดเจน
อยูในระดับมาก ทําใหการเดินทางไปแหลงทองเที่ยว สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ไมทําใหหลงทางไดงาย แสดงให เห็นวา จังหวัด
ลําปางไดมีการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงทองเที่ยวในจังหวัดลําปางไดดีขึ้น สอดคลองกับที่ ศรินทิพย คาวา
โนเบะ(2544) วิจัยเรื่อง แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทย จังหวัดนาน นอกจากนี้ รัชนีกรณ ปกแกว (2557)
ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด ลําปาง
พบวา การมีสิ่งอํานวยความสะดวกไวรองรับ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนเดียวกัน
จากผลการวิจัย ดานสาธารณูปโภค พบวา ความสะดวกของเสนทางในการเดินทางไปแหลงทองเที่ยวอยูในระดับมาก
การเดินทางมายังจังหวัดลําปาง สามารถเลือกเดินทางไดหลายชองทางไมวาจะเปน ทางรถยนต รถไฟ รถโดยสารประจําทาง
และเครื่องบิน การเดินทางในจังหวัดลําปาง (2554) สําหรับนักทองเที่ยวที่ไมมีรถสวนตัวยังมีรถเหลืองหรือรถสี่ลอ สามารถ
โบกรถเหลืองหรือรถสี่ล อ รั บสงไปในที่ตางๆทั่วเมืองลําปาง หรือจะเหมาไปทัวรรอบนอกก็ได มีใ หบริ การทุ กที่ใ นตัวเมือง
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ลําปาง สหกรณเดินรถลําปาง จํากัด (2552) สําหรับนักทองเที่ยวที่มาจังหวัดลําปาง จุดเดนของที่นี่คือ การนั่งรถมาชมเมือง
ชมวิถีชีวิตของชาวลําปาง จะเห็นไดวาจังหวัดนี้มีวัฒนธรรมลานนาไทยที่นาสนใจไมนอยไปกวาจังหวัดใดในภาคเหนือ เพราะ
ชาวลําปางมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย เปนเมืองที่มีเอกลักษณโดดเดนเปนของตัวเอง นอกจากนี้ การทองเที่ยวนั่งรถมาจังหวัดลําปาง
พบวา ไมไดมีการวางแผนที่จะเดินทางมานั่งรถมา ซึ่งการเดินทางมาใชบริการรถมาของนักทองเที่ยวเปนการเดินทางมาเปน
ครั้งแรกมากที่สุด สอดคลองกับที่ ณัฐกานต บุญเรือง (2556) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรถ
มาของนักทองเที่ยวใน จังหวัดลําปาง
นอกจากนี้ ผู ต อบแบบสอบถามส วนใหญ ใ ห ค วามสํ าคั ญ กั บ การให บ ริ การ ต องเป นบุ ค คลที่ มี ใ จในการให บ ริ การ
(Service Mind) ดังนั้น ผูใหบริการคือพนักงาน เจาหนาที่ บุค ลากร ผูใ หบริการทุ ก ๆ ดาน รวมไปถึ งประชาสั มพันธการ
ตอนรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีและความประทั บใจใหกับ ผูรับบริการทุกคน หากธุร กิจหรื อ
องคกรใดมีพนักงาน หรือเจาหนาที่ที่ใหบริการไดดี ผูรับบริการจะประทับใจ แตวิธีการนี้มีขอจํากัดในเรื่องของความแตกตางใน
การใหบริการ ณ เวลาที่ตางกัน เนื่องจากการใหบริการจะไมเหมือนกัน มาตรฐานการใหบริการในแตละครั้งก็ไ มเทากัน (ตรี
เพ็ชร อ่ําเมือง, 2558)
จากผลการวิจัย ดานบุคลากร พบวา เจาหนาที่มีอัธยาศัยดีมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด สอดคลองกับที่ นิติวัฒน ไท
พิทักษ (2553) วิจัยเรื่อง จากการศึกษา รูปแบบ พฤติกรรมปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและระดับความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวในการทองเที่ยวศูนยอนุรักษวัฒนธรรมปางชาง จังหวัดลําปาง พบวา ปจจัยดานบุคลากร เจาหนา/พนักงานมี
มนุษยสัมพันธและอัธยาศัยดี มีความพึงพอใจมากที่สุด ประชาชนผูที่เปนเจาของทองถิ่นตองมีความเปนมิตร มีอัธยาศัยไมตรีที่
ดี เพียงแครอยยิ้มก็สามารถสรางความสบายใจหรือความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวได การบริการที่ดีนั้น เปนการสรางลูกคา
เดิมและลูกคาใหมไดอีกหนึ่งชองทาง หรือสงเสริมใหมีการแนะนําบุคคลอื่นๆเดินทางมาเพิ่ม เปนการกระตุนใหเกิดการเดิน
ทางเขามาซ้ําๆ สามารถชวยเพิ่มความถี่ในการเดินทางและสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธโดยการบอกตอ จิตรานุช รักสัจจา
(2007)
เมื่ อกล าวถึ ง ความพึง พอใจใหข องนั กท องเที่ย วในอุ ต สาหกรรมทองเที่ ย ว และการบริ การ ตอ งมีการพัฒ นาแหล ง
ทองเที่ยวและการบริการการทองเที่ยวใหมีคุณภาพมาตรฐาน มีภูมิทัศนที่สวยงาม เนนความปลอดภัย ความสะอาดพรอมกับ
พัฒนาบุคลากร และผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหมีใจพรอมใหบริการ และการเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่มี ความสะดวก
โดยมีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อการคมนาคมทีไดมาตรฐานอยางทั่วถึง ครอบคลุมเสนทางหลักและเสนทางรองที่
เขาสูแหลงทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2558)
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรใหการสนับสนุนประชาสัมพันธ ในแหลงทองเที่ยวเปดใหมที่กําลังเปนที่นินมของ
นักท องเที่ยว ได แก วัดเฉลิม พระเกีย รติ หลม ภูเขี ยว ใหเ ปนที่ รูจักของนักท องเที่ยวเพิ่ม มากขึ้น เพื ่อสรางรายได และการ
ประชาสัมพันธจังหวัดไปในตัว นอกจากจะประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหมแลว แหลองทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทาง
มาทองเที่ยวมากที่สุดในจังหวัดลําปางก็คือ วัดพระธาตุลําปางหลวง ควรประชาสัมพันธใหคนที่ยังไมเคยเดินทางมาทองเที่ยว
หรือเคยเดินทางมาแลวกลับมาทองเที่ยวอีก
2. จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอความหลากหลายของกิจกรรมในแหลงทองเที่ยวนอย
ที่สุ ด ภาครัฐ ฯและ ธุร กิ จทองเที่ ย วตางๆ ควรพั ฒ นาแหลง ท องเที่ ยวที่ ดี อยู แ ล วให คงอยู และดีขึ้ นไปเรื่ อยๆ เพื่ อชั กจู ง ให
นักทองเที่ยวคนไทยเดินทางแลกเปลี่ยนขามจังหวัดใหมากยิ่งขึ้น ควรจัดหากิจกรรมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวนั้นๆให
มากขึ้ นกว าเดิ ม เพื่ อทําให นักท องเที่ย วรู สึ กความแตกต างของบรรยากาศในการเดิ นทางท องเที่ย ว และสามารถเดิ นทาง
ทองเที่ยวไดหลายครั้งหลายหนในหนึ่งปมีแหลงทองเที่ยวใหมๆใหเดินทางไปคนหามากขึ้น
3. จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก ตูเอทีเอ็มมีไมเพียงพอตอความ
ตองการของนักทองเที่ยว ภาครัฐฯหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรเรงพัฒนาสิ่งอํานวยความในดานนี้ เชน การเพิ่มจํานวนของตู
เอทีเอ็ม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการทองเที่ยวในแตละครั้ง
4. จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา สื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ และการรับรูในสื่อออนไลน ของจังหวัดลําปางนั้นยังไมดี
เทาที่ควร ควรมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวจังหวัดลําปางใหมากขึ้น ทุ กวันนี้คนทั่วโลก
เดินทางออกจากบานเพื่อทองเที่ยว คนหาสถานที่และวัฒนธรรมใหมๆอยูตลอดเวลา ควรมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยาง

1959

ตอเนื่อง หรือเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวสามารถไดสื่อสารหลายชองทาง หรือแบงบันภาพ/วีดีโอ ผานเครือขายสังคมออนไลน
ใหมากขึ้น เพราะปจจุบันนี้ สื่อออนไลนมีความสําคัญเปนอยางมากกับสังคมไทยมีการเผยแพรขอมูลไดอยางรวดเร็ว
5. จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา ความเพียงพอในการใหบริการรถสาธารณะในแหลงทองเที่ยวมีไมเพียงพอตอความ
ตองการของนักทองเที่ยว หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนเพิ่มจํานวนรถสาธารณะใหมากขึ้น เพื่อความสะดวกสบาย
แกนักทองเที่ยวที่เดินทางมา
6. จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา ดานบุคลากร การใหบริการของเจาหนายังไมรวดเร็วทันใจตอนักทองเที่ยว ควรจะมี
การจัดหาพนักงานใหมีความเพียงพอตอนักทองเที่ยวมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. เพื่อใหทราบระดับความพึงพอใจ ที่มีอิทธิพลตอการเดิ นทางทองเที่ยวจังหวัดลําปางในดานตาง ๆ จําแนกตาม ดาน
ลักษณะประชากรศาสตร ดานพฤติกรรมนักทองเที่ยว และความพึงพอใจ ควรศึกษาเชิงคุณภาพในแบบการสัมภาษณและการ
เก็บขอมูลเชิงลึก ของผูประกอบการและกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อนําไปพัฒนาและแกไขตอไปในอนาคต
2. เพื่อนําผลที่ไดวิจัยมานําไปปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น และเปนจังหวัดที่ไดรับความนิยม ในการทํางานวิ จัย
ครั้งตอไป ควรศึกษาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดลําปางที่กําลังเปนที่นิยมใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มกลุมนักทองเที่ยวรายใหมและเปนที่
รูจักมากยิ่งขึ้น ควรมุง เนนแหลงทองเที่ยวในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ ง เพื่อใหไดข อมูลเชิ งลึก เพื่อหาจุ ดเดน และจุด ดอยของ
สถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ ในการทําวิจัยครั้งตอไป
3. ควรทําวิจัยเพิ่มเติมกับกลุมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เพื่อใหทราบถึงความแตกตางระหวางนักทองเที่ยว
ชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดลําปาง เพื่อใหทราบถึงความแตกตางในดานตางๆที่มี
ผลตอพฤติกรรมและความพึงพอใจ สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มุงเนนการดูดซับสียอมผา (สีแอซิด บลู 185) ในสารละลายน้ําดวยซีโอไลต NaY ที่สังเคราะหมาจากซิลิกา
ที่ไดจากแกลบขาวดวยวิ ธีไฮโดรเทอรมัล แลววิ เคราะหคุณลักษณะทางกายภาพดวยเทคนิ คการเลี้ยวเบนรั งสีเอกซ (XRD)
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) และเทคนิคการดูดซับและการคายแกสไนโตรเจน เพื่อยืนยันผลที่ไดจากการ
สังเคราะห และศึกษาผลการดูดซับสียอมผา โดยศึกษาผลของเวลาที่เหมาะสม ความเขมขนเริ่มตนของสียอมผาชนิดแอซิด บลู
185 พี เ อช ปริ ม าณซี โ อไลต NaY และอุ ณ หภู มิ ข องสารละลาย ซึ่ ง ดํ า เนิ น การทดลองแบบกะ ผลการทดลองพบว า มี
ประสิทธิภาพการดูดซับสูงสุดรอยละ 97.04 ที่เวลาสัมผัส 120 นาที ความเขมขนเริ่มตนของสียอมผาชนิดแอซิด บลู 185 10
มิลลิกรัมตอลิตร พีเอช 12 ปริมาณซีโอไลต NaY 0.1 กรัม และที่อุณหภูมขิ องสารละลาย 30 องศาเซลเซียส
คําสําคัญ: ซีโอไลต NaY, สียอมผาชนิดแอซิด, แกลบขาว
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Adsorption of dyes by zeolite NaY synthesis from rice husk
Abstract
This research focuses on adsorption of dye (Acid blue 185) in aqueous solution by zeolite NaY.
Zeolite NaY were synthesized from silica that extracted from rice husk by hydrothermal process. The
obtained zeolite NaY were characterized by x-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM)
and N2 adsorption-desorption techniques to confirmed the success of the synthesis. In adsorption studies,
the effect of contact time, initial concentration of Acid blue 185, pH, amount of zeolite NaY and
temperature were examined by using batch experiments. The highest adsorption results was 97.04 % with
the optimum condition were contact time 120 minutes, initial concentration of Acid blue 185 10 mg/L, pH
12, amount of zeolite NaY 0.10 g and temperature 30 C.
Keywords: Zeolite NaY, Acid dye, Rice husk
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บทนํา
กระบวนการผลิ ตผาไหมกอใหเกิดน้ํ าเสี ยที่ เหลื อจากการฟอกย อมสี และปล อยลงสูธรรมชาติโดยไม ได รับการบํ าบั ด
โดยเฉพาะความเขมสีซึ่งมีคา 196-10,950 เอดีเอ็มไอ เมื่อเปรียบเทียบกับคาแนะนําของประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาคาความ
เขมสีเกินคาแนะนํา (อมรพล ชางสุพรรณ และคณะ, 2558) ผลเสียที่เกิดจากสียอมผาทําใหแหลงน้ํามีสีที่พึงรังเกียจ บดบั ง
แสงอาทิต ยที่ตกลงสู ผิวน้ํา ส งผลใหออกซิเจนในน้ําลดลง เกิดมลพิษทางน้ํา และเกิด ผลกระทบตอระบบนิเวศ จึง ควรมีการ
บําบัดกอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอม การลดปริมาณหรือกําจัดสียอมผาในน้ําทิ้งมีหลายวิธี คือ การบําบัดทางชีวภาพ ทางเคมีและ
ทางกายภาพ (ชัยยศ ตั้งสถิตกุลชัย, 2554) กระบวนการดูดซับเปนทางเลือกหนึ่งที่นิยม เนื่องจากมีประสิทธิภาพ คาใชจายไม
สูงมาก และใชเวลาไมนาน ตัวดูดซับมีหลายชนิดทั้งที่มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห เชน กะลามะพราว สาหราย
สีเขียวบางชนิด แกลบ ขี้เลื่อย ซิลิกา เคลย เบนโตไนท เพอรไลท และซีโอไลต
ซีโอไลตเปนสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต มีคาความเปนกรดสูง ภายในมีรูพรุน และระบบชองวางที่ตอเนื่องกันเปนที่
อยูของไอออนบวกของโลหะทีเ่ กาะอยูอยางหลวมๆ กับโครงขายอะลูมิโนซิลิเกตที่มีประจุลบ (ภัทรพรรณ รักษวิณ และสุวิมล
อัศวพิศิษฐ, 2551) ซีโอไลต NaY เปนซีโอไลตสังเคราะห เรียกวา เฟาจาไซต โครงสรางของซีโอไลต NaY มีลักษณะเปน
โพรงขนาดใหญที่มีพื้นที่ผิวภายในกวางใหญ และมีเสนผานศูนยกลาง 11.8 อังสตรอม (วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์, 2558) ซีโอไลต
นิยมนํามาทําเปนสารดูดซับ เพราะมีสมบัติเลือกทําปฏิกิริย าตามรูปรางของรูพรุน ซึ่งเปนพื้นฐานของกระบวนการดูดซับใน
ระดับโมเลกุล (อรอนงค จุลพันธ, ธงไทย วิฑูรย, และเมตตา เจริญพานิช, 2554)
ขาวเปลือกเมื่อผานการขัดสีจะไดแกลบขาวประมาณรอยละ 20-24 ของขาวเปลือก ซึ่งมีปริมาณมาก (อุบลลักษณ
รัตนศั กดิ์ และปริ ญญา จินดาประเสริฐ , 2552) จึง เปนวั สดุเ หลือใชทางการเกษตรที่หางาย ราคาถูก และไมเปนพิษต อ
สิ่งแวดลอม ในแกลบขาวมีซิลิกาประมาณรอยละ 20-30 เมื่อนํามาแชในกรดจะทําใหสารประกอบออกไซดที่มีอยูในแกลบขาว
ใหเปลี่ยนเป นคารบอน เมื่อคารบอนไดรับความรอนจะเกิด การสลายตั วเปนแกสคารบอนไดออกไซด (Banerjee, et al.,
1982)จะไดซิลิกาที่มีความบริสุทธิ์สูงรอยละ 98-99 (Khemthong. et al., 2007) โดยงานวิจัยนี้ตองการใชประโยชนจาก
ซิลิกาที่ไดมาจากแกลบขาว โดยนําไปสังเคราะหซีโอไลตที่มีโครงสรางแบบเฟาจาไซต (FAU) ชนิดวาย แลวนํามาดูดซับสียอม
ผาชนิด แอซิด ในน้ําเสียสั งเคราะห เพื่อศึกษาผลของความเข มขน อุณหภู มิ ปริ มาณสารดูดซั บ พีเ อชของสารละลาย และ
ระยะเวลาในการดูดซับ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพิ่มมูลคาของแกลบขาวดวยการนํามาสกัดซิลิกาเพื่อสังเคราะหซีโอไลต NaY
2. ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสียอมผาชนิดแอซิด บลู 185 ดวยซีโอไลต NaY ที่สังเคราะหขึ้น
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนีท้ ําการสังเคราะหซีโอไลต NaY ดวยซิลิกาที่ไดจากแกลบขาว และวิเคราะหซีโอไลต NaY ที่ไดดวยเทคนิค
ตางๆ พรอมทั้งศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสียอมผาชนิดแอซิด บลู 185
1. การสกัดซิลิกาจากแกลบขาว
ลางแกลบขาวใหสะอาด นําไปอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง และรีฟลักซแกลบขาวดวยกรด
ไฮโดรคลอริก 3 โมลาร เปนเวลา 3 ชั่วโมง ลางแกลบขาวดวยน้ํากลั่นจนพีเอชเทากับ 7 นําไปอบที่อุณหภูมิ 110 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นนําแกลบขาวแคลไซนที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง
2. การสังเคราะหซีโอไลต NaY
2.1 การเตรียมเม็ดเจล
ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 4 กรัม ในน้ํา 20 กรัม เติมโซเดียมอะลูมิเนต 2 กรัม เมื่อโซเดียมอะลูมิเนตละลาย
หมดแลว เติมโซเดียมซิลิเกต 23 กรัม คนใหเขากัน จากนั้นปดฝาตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง
2.2 การเตรียมวัตถุดิบเจล
ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.14 กรัม ในน้ํา 131 กรัม แลวเติมโซเดียมอะลูมิเนต 13 กรัม เมื่อโซเดียมอะลูมิเนต
ละลายหมดแลว คอยๆ เติมโซเดียมซิลิเกต 142 กรัม ปดฝาใหสนิทเพื่อใหเจลเกิดการบมตัว จากนั้นเติมเม็ดเจลในขอ 2.1 ลง
ไป 17 กรัม ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง
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2.3 การตกผลึกซีโอไลต NaY
นําเจลที่ไดอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นกรองสารที่ไดดวยน้ํากลั่นจนพีเอชนอย
กวา 9 แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง และนําไปแคลไซนที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 6 ชั่วโมง
3. การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของซีโอไลต NaY
3.1 เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ (X-ray diffraction, XRD)
ดวยเครื่อง XRD ยี่หอ Bruker รุน D5005 โดยใชรังสี Cu K ที่กรองดวยนิกเกิล ผลิตจากศักยไฟฟา 40 กิโลโวลต
กระแสไฟฟา 40 มิลลิแอมแปร เก็บขอมูล 2 ตั้งแต 5 ถึง 50 โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.02
3.2 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron microscope, SEM)
ดวยเครื่อง SEM ยี่หอ JEOL รุน JSM-5410 ซึ่งใชกําลังของรังสีที่ยิงลงบนตัวอยาง 20 กิโลโวลต โดยใชกําลังการ
ขยายภาพในชวง 100-10000 เทา
3.3 เครื่องตรวจสอบพื้นที่ผิว และปริมาตรรูพรุนดวยเทคนิค Bruauer-Emmett-Teller (BET)
โดยวั ด การดู ด ซั บ แก ส ไนโตรเจนที่ พื้ นผิ วอนุ ภ าคที่ -196 องศาเซลเซี ย ส ภายใต สุ ญ ญากาศ ด วยเครื่ อ ง
Micromeritics ASAP 2010 กอนการวัดตัวอยางจะกําจัดแกสออกจากตัวอยางที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3
ชั่วโมง ผลจากการวัดแสดงในรูปของไอโซเทอม เพื่อนําไปใชวิเคราะหหาพื้นที่ผิวของตัวอยางโดยใชสมการของ BET
4. การดูดซับสียอมผาดวยซีโอไลต NaY
สียอมผาที่ใชในงานวิจัยนี้ คือ Acid blue 185 สูตรเคมี คือ C32H16Cu1N8O9S3 และมีมวลโมเลกุลเทากับ 816.26 กรัม
ตอโมล ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โครงสรางของสียอมผาชนิด Acid blue 185
4.1 การศึกษาผลของเวลาและความเขมขนในการดูดซับ
ทําการดูดซับสารละลายสี Acid blue 185 ที่ความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร ดวยซีโอไลต NaY 0.10 กรัม ที่เวลา
5 10 15 30 60 90 120 180 และ 240 นาที โดยควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ที่ 30 องศาเซลเซียส จากนั้นกรองสารละลายที่ได
และนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องยูวี-วิซิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร ยี่หอ Thermo รุน GENESYS 20 ที่ความยาวคลื่น
682 นาโนเมตร ทําเชนเดิมอีก 2 ครั้ง โดยเปลี่ยนความเขมขนเปน 20 และ 40 มิลลิกรัมตอลิตร
4.2 การศึกษาผลของพีเอชตอการดูดซับ
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ทําการดูดซับสารละลายสี Acid blue 185 ที่ความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร ดวยซีโอไลต NaY 0.10 กรัม
ควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ที่ 30 องศาเซลเซียส เวลาในการดูดซับ คือ 120 นาที โดยทําการปรับพีเอชของสารละลายสี Acid
blue 185 ใหเทากับ 3 5 7 9 11 และ 12 กรองสารละลายที่ได วัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องยูวี-วิซิเบิลสเปกโตร
โฟโตมิเตอร
4.3 การศึกษาผลของปริมาณซีโอไลต NaY ตอการดูดซับ
ทําการดูดซับสารละลายสี Acid blue 185 ที่ความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เวลาใน
การดูดซับ 120 นาที พีเอชเทากับ 12 ดวยซีโอไลต NaY 0.05 0.10 0.20 0.30 และ 0.40 กรัม กรองสารละลายที่ได วัดคา
การดูดกลืนแสงดวยเครื่องยูวี-วิซิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร
4.4 การศึกษาผลของอุณหภูมติ อการดูดซับ
ทําการดูดซับสารละลายสี Acid blue 185 ที่ความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร เวลาในการดูดซับ 120 นาที พีเอช
เทากับ 12 ด วยซีโอไลต NaY 0.10 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 40 และ 50 องศาเซลเซีย ส กรองสารละลายที่ไ ด วั ดคาการ
ดูดกลืนแสงดวยเครื่องยูวี-วิซิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของซีโอไลต NaY
1.1.การวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของซีโอไลต NaY ดวยเทคนิควิเคราะหการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ

ภาพที่ 2 XRD pattern ของซีโอไลต NaY ที่สังเคราะหไดจากแกลบขาว
ภาพที่ 2 แสดงสเปกตรัมของตัวอยางซีโอไลต NaY ที่วิเคราะหดวยเทคนิค XRD โดยตัวอยางมีพีคที่ตําแหนง 6 10
16 23 และ 31 องศา ซึ่ง เป นลักษณะเอกลั กษณเ ฉพาะของซีโ อไลต NaY เหมือนในเอกสารอางอิ ง (Robson, H. and
Lillerud, K. P., 2001)
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1.2 การวิเคราะหลักษณะของซีโอไลต NaY ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด

(ก)
(ข)
ภาพที่ 3 SEM images ของซีโอไลต NaY (ก) กําลังขยายภาพ 1,000 เทา (ข) กําลังขยายภาพ 10,000 เทา
ภาพที่ 3 แสดงลักษณะอนุภาคของซีโอไลต NaY ที่วิเคราะหดวยเทคนิค SEM พบวาลักษณะอนุภาคมีรูปรางเปนผลึก
จับกันเปนกลุมกอน และมีรูพรุนมากมายกระจายอยูทั่วพื้นผิวของซีโอไลต NaY

1.3 การวิเคราะหหาพื้นที่ผิวและรูพรุนดวยเทคนิค BET

ภาพที่ 4 N2 adsorption-desorption isotherm ของซีโอไลต NaY
ภาพที่ 4 แสดงไอโซเทอมการดูดซับแกสไนโตรเจนของซีโอไลต NaY พบวาใหไอโซเทอมการดูดซับแบบชนิดที่ 1 ซึ่งเปน
ลักษณะการดูดซับของวัสดุที่มีความพรุนแบบไมโครพอร กลาวคือ ที่ความดันต่ําเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปนการดูดซับ
ภายนอก จากนั้นการดูดซับคอนขางคงที่ เนื่องจากเปนการดูดซับแบบชั้นเดียว และพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนสรุปดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 พื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนของ NaY
Surface area
(m2g-1)

Pore size
(nm)

Pore volume (cm3g-1)

External surface
area (m2g-1)

Vmic

Vmeso

Vtotal

866
1.95
41.586
0.345
0.106
0.451
หมายเหตุ Vmic = ปริมาตรของรูพรุนขนาดเล็ก, Vmeso = ปริมาตรของรูพรุนขนาดกลาง, Vtotal = ปริมาตรรวมของรูพรุน

Vmeso/ Vmic

0.307

2. การดูดซับสียอมผาชนิด Acid blue 185 ดวยซีโอไลต NaY
2.1 ผลของเวลาตอการดูดซับ
การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ โดยทําการดูดซับสารละลายสี Acid blue 185 ที่ความเขมขน 10 20
และ 40 มิลลิกรัมตอลิตร ดวยซีโอไลต NaY 0.10 กรัม ที่เวลา 5-240 นาที โดยควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ที่ 30 องศาเซลเซียส
ผลการศึกษาพบวาที่เวลา 120 นาที สี Acid blue 185 ที่ความเขมขน 10 20 และ 40 มิลลิกรัมตอลิตร มีรอยละการดูดซับ
มากที่สุด คือ 33.54 20.08 และ 16.17 ตามลําดับ ดังนั้นจุดสมดุลของการดูดซับจึงอยูที่ 120 นาที จากการศึกษางานวิจัยที่ใช
วัสดุธรรมชาติดูดซับสีแอซิด เชน สาหรายสีเขียวใชเวลาดูดซับเขาสูสมดุลที่ 180 นาที (สุนีรัตน เรืองสมบูรณ, 2558) และ
ไดผลการทดลองสอดคลองกัน คือ ที่เวลาเริ่มตนการดูดซับจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว แตเมื่อเวลาผานไปการดูดซับจะเริ่มชาลง
เนื่องจากกอนการดูดซับซีโอไลต NaY มีปริมาณชองวางของรูพรุนมาก สามารถดูดซับสียอมผาเขาไปไดมาก จึงเกิดการดูดซับ
อยางรวดเร็ว แตเมื่อเวลาผานไป ชองวางของรูพรุนที่เหลือจะดูดซับไดนอยลง เนื่องจากเกิดแรงผลักระหวางโมเลกุลของสียอม
ผาบนพื้นผิวของซีโอไลต NaY ทําใหรอยละการดูดซับเริ่มคงที่ดังภาพที่ 5
2.2 ผลของความเขมขนตอการดูดซับ
การศึกษาความเขมขนที่เหมาะสมในการดูดซับ โดยทําการทดลองพรอมกับการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมดังขอ
2.1 ผลการศึกษาแสดงดังภาพที่ 5 พบวาที่เวลาเดียวกัน สี Acid blue 185 ความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร มีรอยละการ
ดูดซับมากที่สุด แสดงวาเมื่อความเขมขนของสียอมผาเพิ่มขึ้น รอยละการดูดซับ จะมีคานอยลง เนื่องจากบริเวณพื้นผิว และ
รูพรุนของซีโอไลต NaY มีโมเลกุลของสียอมอยูมาก จึงเริ่มเกิดการคายซับ ดังนั้น ความเขมขนที่เหมาะสมในการทดลอง คือ
10 มิลลิกรัมตอลิตร
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ภาพที่ 5 ความสามารถดูดซับสี Acid blue 185 (%) ที่เวลาตางๆ (นาที) ณ ความเขมขน 10 20 และ 40 มิลลิกรัมตอลิตร
2.3 ผลของพีเอชตอการดูดซับ
การศึกษาพีเอชที่เหมาะสมในการดูดซับ โดยทําการดูดซับสารละลายสี Acid blue 185 ที่ความเขมขน 10 มิลลิกรัม
ตอลิตร ดวยซีโอไลต NaY 0.10 กรัม ควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ที่ 30 องศาเซลเซียส เวลาในการดูดซับ คือ 120 นาที โดยทําการ
ปรับพีเอชของสารละลายสี Acid blue 185 ใหเทากั บ 3 5 7 9 11 และ 12 ผลการศึกษาแสดงดังภาพที่ 6 พบวาที่
พีเอช 12 มีรอยละการดูดซับสูงที่สุด คือ รอยละ 97.04 และจะลดลงที่พีเอชต่ําๆ ที่พีเอชสูงทําใหรอยละการดูดซับมีคามาก
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เนื่องจากหมูซัลเฟตไอออนของสี Acid blue 185 จับกับตําแหนงที่เปนประจุบวกของซีโอไลต NaY ไดดีขึ้น แตเปนการดูดซับ
ที่ไมแข็งแรงมากนัก เพราะเปนการดูดซับทางกายภาพ อีกทั้งในสภาวะที่เปนเบสอาจทําใหโลหะทองแดงที่ มีอยูในสียอมผา
ชนิดแอซิดถูกดูดซับเขาไปในรูพรุนของซีโอไลต NaY ไดดี เนื่องจากโลหะทองแดงสามารถจับกับอะตอมออกซิเจนของซีโอไลต
NaY และสอดคลองกับการทดลองการดูดซับออโธฟอสเฟตในน้ําเสียสังเคราะหดวยซีโอไลตธรรมชาติ โดยดูดซับไดดีที่พีเอช
12 (ยะโกะ ขาเร็มดาเบะ, 2553) เนื่องจากผลของพีเอชมีผลตอประสิทธิภาพการดูดซับ เพราะการดูดซับขึ้นอยูกับความมีขั้ว
ของซีโอไลตธรรมชาติ เปนผลจากการปรับคาพีเอชดวย NaOH อาจทําให Na+ ไปแทนที่ H ที่อยูในซีโอไลต เพราะ Na+ มี
ความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนไดดีกวา H ดังนั้น คาพีเอชที่มากขึ้นจึงมีผลตอการดูดซับของซีโอไลต
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ภาพที่ 6 ความสามารถดูดซับสี Acid blue 185 (%) ที่พีเอชตางๆ
(ความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร เวลาในการดูดซับ 120 นาที)
2.4 ผลของปริมาณซีโอไลต NaY ตอการดูดซับ
การศึ กษาปริมาณตัวดูดซับ ที่เหมาะสม โดยทําการดูดซับ สารละลายสี Acid blue 185 ที่ ความเขม ขน 10
มิลลิกรัมตอลิตร อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เวลาในการดูดซับ 120 นาที พีเอช 12 ดวยซีโอไลต NaY 0.05 0.10 0.20 0.30
และ 0.40 กรัม ผลการศึกษาแสดงดังภาพที่ 7 พบวาการดูดซับดวยซีโอไลต NaY ปริมาณ 0.0250-0.4000 กรัม มีคารอยละ
86.31-100 ตามลําดับ ซึ่งรอยละการดูดซับตั้งแต 0.1-0.4 มีคาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ดังนั้น ปริมาณตัวดูดซับที่เหมาะสมใน
การดูดซับ คือ 0.1 กรัม มีรอยละการดูดซับ 97.04 แสดงวาเมื่อปริมาณตัวดูดซับมากขึ้น จะสงผลใหรอยละการดูดซับมีคามาก
ขึ้นด วย เนื่องจากปริม าณตัวดูด ซับ มากทําให มีพื้ นที่ ผิวสัม ผัส ระหวางตั วดู ดซั บกั บโมเลกุล สีย อมผามากดวย ซึ่ง ยืนยันจาก
ลักษณะอนุภาคของซีโอไลต NaY ที่วิเคราะหดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด พบวาลักษณะอนุภาคมีรูปรางเปน
ผลึกจับกันเปนกลุมกอน และมีรูพรุนมากมายกระจายอยูทั่วพื้นผิว ทําใหมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับโมเลกุลสียอมไดมาก จึงสงผลดีตอ
กระบวนการดูดซับ เพราะพื้นที่ผิวเปนปจจัยที่สําคัญในการดูดซับ
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ภาพที่ 7 ความสามารถดูดซับสี Acid blue 185 (%) ที่น้ําหนักซีโอไลต NaY ตางๆ (กรัม)
(ความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร เวลาในการดูดซับ 120 นาที พีเอช 12)
2.5 ผลของอุณหภูมติ อการดูดซับ
การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการดูดซับ โดยทําการดูดซับสารละลายสี Acid blue 185 ที่ความเขมขน 10
มิลลิกรัมตอลิตร เวลาในการดูดซับ 120 นาที พีเอช 12 ดวยซีโอไลต NaY 0.10 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 40 และ 50 องศา
เซลเซียส จากการทดลองพบวา เมื่อเพิ่มอุณหภูมิของสารละลายจะสงผลใหรอยละการดูดซับมีคา 97.04 92.47 และ 91.18
ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 8 แสดงวารอยละการดูดซับมีคาลดลงตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปทําให
พลังงานของสารในสียอมผามีคาไมเทากัน จึงมีผลตอความเร็ว รัศมีในการสั่น และทําใหการหมุนของโมเลกุลสียอมผาสูงกวา
ในสภาวะทีส่ ียอมผามีอุณหภูมิต่ํา ดังนั้น ความสามารถในการดูดซับจึงลดลงในขณะที่เกิดการแพรเขาไปในโพรงของซีโอไลต
NaY และจะเกิดการการคายซับที่อุณหภูมิสูง
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ภาพที่ 8 ความสามารถดูดซับสี Acid blue 185 (%) ที่อุณหภูมติ างๆ (องศาเซลเซียส)
(ความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร เวลาในการดูดซับ 120 นาที พีเอช 12 น้ําหนักซีโอไลต NaY 0.10 กรัม)
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนีเ้ ปนการใชซิลิกาที่ไดจากแกลบขาวมาสังเคราะหซีโอไลต NaY โดยวิธีไฮโดรเทอรมัล จากนั้นนําไปวิเคราะห
คุณลักษณะทางกายภาพดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ (XRD) กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) และ
เทคนิคการดูดซับและการคายแกสไนโตรเจน แลวนําไปหาประสิทธิภาพการดูดซั บสียอมผาในสารละลาย เพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสมในการดูดซับ จากการศึกษาพบวา สามารถใชซิลิกาที่ไดจากแกลบขาวมาเปนสารตั้งตนในการสังเคราะหซีโอไลต
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NaY และเมื่อนําไปหาประสิทธิภาพการดูดซับสียอมผาชนิดแอซิด ในสารละลาย พบวาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการดูดซับ
สียอมผาในงานวิจัยนี้ คือ ที่พีเอช 12 เวลาในการดูดซับ 120 นาที อุณหภูมิของสารละลาย 30 องศาเซลเซียส และปริมาณ
ซีโ อไลต NaY 0.1 กรั ม โดยสามารถดู ดซั บสี ยอมผาชนิ ดแอซิด ได สูง ถึ งร อยละ 97.04 จากผลการวิจัยสามารถทราบถึ ง
ประสิท ธิภาพการดูด ซับสีย อมผาชนิดแอซิดของซีโอไลต NaY และทราบถึง อิทธิพ ลตางๆที่มีผลตอการดูดซับ สียอมผาชนิ ด
แอซิด คือ คาพีเอช ระยะเวลาในการดูดซับ อุณหภูมิ ปริมาณซีโอไลต NaY และความเขมขนของสียอมผา ซึ่งมีความสําคัญตอ
ประสิทธิภาพการดูดซับทั้งสิ้น
ขอเสนอแนะ
1. ควรทําการศึกษาไอโซเทอมการดูดซับ
2. ควรมีการศึกษาการดูดซับสียอมจากน้ําทิ้งสียอมผาของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปลอยน้ําทิ้งเปนจํานวนมาก และ
นําไปคํานวณคาทางเศรษฐศาสตรเพื่อนําไปใชประโยชนในการบําบัดน้ําทิ้งจากสียอมผาตอไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการสงเสริมครูผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(สควค.) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําหรับอุปกรณ สารเคมีและสถานที่
สําหรับการทําวิจัย และบริษัท พี.พี.คัลเลอร เท็กซ จํากัด
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บทคัดยอ
การสรางชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวย ET-Easy 168 STAMPสรางไดงาย ราคาถูก เก็บรวบรวม
ขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และแสดงผลแบบเวลาจริง เมื่อนําขอมูลไปวิเคราะหผล ผลการวิเคราะหมีความถูกตองตามทฤษฎี
การวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาชุดวัด อุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวย ET-Easy 168 STAMPสํ าหรับการสอนการ
เปลี่ ย นสถานะของน้ํ า และการวั ด ความชื้ นสั ม พั ท ธ ในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ร ะดั บ มั ธยมศึ กษาตอนต น วิ ช าฟ สิ กส ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัย ขั้นตอนในการพัฒนางานวิจัยคือนําบอรดET-Easy 168 STAMPเชื่อมตอกับวงจรวัด
อุณหภูมิดวยไอซี LM35ทางขาอนาลอก และเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโนตบุคดวยสาย USB เขียนโปรแกรม Arduinoเพื่อ
บันทึกและแสดงผลขอมูลเมื่อนําชุดวัดอุณหภูมิที่สรางขึ้นวัดอุณหภูมิของน้ําขณะน้ําเปลี่ยนสถานะวัดอุณหภูมิอากาศ และวัด
ความชื้ น สั ม พั ท ธ อ ากาศ แสดงผลการวั ด บนจอคอมพิ ว เตอร แล ว นํ าข อมู ล มาวิ เ คราะห ผ ลโดยการเขี ย นกราฟแสดง
ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลาและความชื้นสัมพัทธกับเวลา ดวยโปรแกรม Mathematica9.0 ผลการศึกษาพบวาเมื่อ
ทดลองวัดอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะของน้ํามีคาสอดคลองตามทฤษฎี การทดลองวัดอุณหภูมอิ ากาศ และความชื้นสัมพัทธของ
อากาศมีคาเปนจริง ตามสภาพอากาศ ดังนั้นการสรางและพัฒนาชุดวัดอุณหภู มิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอร ดวย ET-Easy
168 STAMPจึงชวยสรางนวัตกรรมใหมๆ ทางดานการสอนวิชาวิทยาศาสตร และวิชาฟสิกสเมื่อนําไปใชเปนสื่อการเรียนการ
สอนจะชวยใหนักเรียน และนักศึกษาเขาใจกฎธรรมชาติไดงาย รวดเร็ว และถูกตองตรงตามทฤษฎี
คําสําคัญ:การเชื่อมตอคอมพิวเตอรET-Easy 168 STAMPวงจรวัดอุณหภูมโิ ปรแกรม Arduino
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Building a Temperature Sensor Set Using Computer Interface
withET-Easy 168 STAMPfor Teaching Changing State of Water
andMeasurement ofHumidity
Abstract
Building a temperature sensor set using computer interface with ET-Easy 168 STAMP has been
cheaply and simply set up and it can collect data very quickly and conveniently in the real-time display.
When the data were analyzed, the results became accurately relevant to the theory. This research aimed
at creating and developing a temperature sensor set using computer interface with ET-Easy 168 STAMP for
the instruction of the changing state of water and measuring the relative humidity in lower secondary
schools,upper secondary schools and universities. The processes in developing ET-Easy 168 STAMP board
connected a computer notebook via a USB port and a temperature sensor circuit using IC LM35 is
connected to analog pins of ET-Easy 168 SATAMP board. An Arduino program was used to save data and
then the data were displayed on a computer monitor. The data were later analyzed by drawing a graph
showing the relation between the temperature and the duration of time, and another one showing the
relative humidity and the duration of time by using the Mathematica 9.0 program. The outcome of the
research showed that when measuring the temperature of the water while the water was changing its
state was accurately relevant to the theory. The experiment of the measurement of the temperature of
the air and the relative humidity of the air showed the right outcome of the real state of the air at that
time. Accordingly, building and developing a temperaturesensor set using computer interface with ET-Easy
168 STAMP had become a new innovation in teaching science and physics. When it was used as a
medium of instruction, it definitely helped students understand the natural law concepts easily, more
precisely and more quickly.
Keywords: Computer Interface, ET-Easy 168STAMP, Temperature Sensor Circuit, Arduino Program
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บทนํา
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร วิชาฟสิกส ในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยดวยวิธีฟงหรือจินตนาการ
เพียงอยางเดียว จะทําใหผเู รียนเขาใจเนื้อหาไดยาก ผูเรียนเกิดความเบื่อหนายไมอยากเรียน (Trumper, 2003)จึงจําเปนตอง
สรางและพัฒนาชุดทดลองเพื่อสงเสริมใหผเู รียนไดลงมือปฏิบัติจริง ตามแนวการสรางการเรียนรูสูศตวรรษที่21 (วิจารณ พานิช
, 2555)การทดลองโดยใชคอมพิวเตอรบันทึกขอมูล และแสดงผลในเวลาจริง (real time) จะชวยใหผูเรียนมองเห็นภาพและ
เขาใจความสัมพันธระหว างทฤษฎีกับ การสังเกตไดงาย(Amrani and Paradis, 2010)เขาใจเนื้อหาไดรวดเร็ วและเขมข น
สามารถเรียนรูดวยตนเองได ชวยขจัดการเรียนรูแบบเกาที่ผูเรียนทดลองแลวไดผลไมแนนอน บันทึกขอมูลไมสะดวก ผูเรียนจึง
ไมคอยสนใจ
การสรางและพัฒนาชุดวั ดอุณหภูมิ โดยการเชื่อมตอคอมพิ วเตอร เพื่ออํ านวยความสะดวกแกผู เรียน ในการบันทึ ก
อุณหภูมิและเวลาโดยผลการวัดถูกตองเลือกใช ET-Easy 168 STAMP เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรและเชื่อมตอกับวงจรวั ด
อุณหภูมิ บอรด ET-Easy 168 STAMPเปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR8 หรือเรียกวาบอรด Arduinoใชงานได
งาย ไมซับซอนทั้งฮารดแวร ซอฟแวร และราคาถูกเพราะซอฟแวรสามารถดาวนโหลดไดฟรีมีการเปดเผยขอมูลทั้งฮารดแวร
และซอฟแวร(Naveenkumar& Prasad, 2013) สามารถสืบคนไดทางอินเทอรเน็ต อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ สําหรับสราง
ชุดวั ดอุ ณหภู มิมี ขายในทองตลาดราคาถู ก (ETT Co., Ltd., 2015)นําชุด วัดอุ ณหภูมิที่ สร างขึ้นเพื่อไปใชใ นการสอนวิช า
วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,2557)วิชาฟสิกสระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือมหาวิทยาลัย รายละเอียดของบทความวิจัยนีจ้ ะนําเสนอวัตถุประสงคการทําวิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัย สรุป
และอภิปรายผล ตามลําดับ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางและพัฒนาชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวย ET-Easy 168 STAMP
2. เพื่อนําชุดวัดอุณหภูมิที่สรางขึ้นวัดอุณหภูมขิ องน้ําขณะน้ําเปลี่ยนสถานะไดคาสอดคลองตามทฤษฎี
3. เพื่อนําชุดวัดอุณหภูมิที่สรางขึ้นวัดอุณหภูมแิ ละวัดความชื้นสัมพัทธของอากาศไดคาเปนจริงตามสภาพอากาศ
วิธีการวิจัย
การสร างและพัฒนาชุ ดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรด วย ET-Easy 168 STAMPสําหรับการสอนการ
เปลี่ ย นสถานะของน้ํ า และการวั ด ความชื้ นสั ม พั ท ธ ใ นรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น วิ ช าฟ สิ กส ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือมหาวิทยาลัยมีวิธีการวิจัยแสดงรายละเอียดดังนี้
1.สรางและพัฒนาชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวย ET-Easy 168 STAMP
1.1 เครื่องมือและอุปกรณประกอบดวย ตัวตานทานขนาด 52 MΩ ไอซี LM35 ไมโครคอนโทรลเลอร AVR รุน
ET-Easy 168 STAMPสาย USB คอมพิวเตอรโนตบุคสายไฟตอวงจรโปรแกรม Arduinoและโปรแกรม Mathematica
1.2ออกแบบระบบชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวย ET-Easy 168 STAMPสําหรับการสอนการ
เปลี่ยนสถานะของน้ําและการวัดความชื้นสัมพัทธมีขั้นตอนคือ นําบอรดArduinoรุน ET-Easy 168 STAMPเชื่อมตอกับวงจร
วัดอุณหภูมิดวยไอซี LM35ทางขาอนาล็อก และเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโนตบุคดวยสาย USB แสดงดังภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2
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ภาพที่ 1ระบบชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวย ET-Easy 168 STAMP: การเปลี่ยนสถานะของน้ํา

ภาพที่ 2ระบบชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวยET-Easy 168 STAMP: การวัดความชื้นสัมพัทธ
1.2.1 ET-Easy 168 STAMPเปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR8ขนาดเล็กจิ๋ว แตมีวงจรพื้นฐานที่
จําเปนตอการใชงาน ไอซีเบอร ATMEGA168 เปนMicro Controller Unit(MCU)รองรับการใชซอฟแวรของArduinoสําหรับ
เขียนโปรแกรม ArduinoดวยภาษาC/C++เมื่อเสียบสาย USB จากพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร PC เขากับขั้ว USB ของ
บอรด ET-EASY168 STAMP ก็สามารถทําการเขียนโปรแกรมและ Download Code ใหกับ MCU เพื่อทําการทดลองไดทันที
บอรดET-Easy 168 STAMP ราคา 560 บาท (ETT Co., Ltd., 2015)โครงสรางบอรด ET-EASY168 STAMPแสดงดังภาพที่
3 (บริษัทอีทีที จํากัด, 2552)
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ภาพที่ 3โครงสราง ET-Easy 168 STAMP
1.2.2วงจรวัดอุณหภูมิดวยไอซี LM35
จากภาพที่ 4ไอซีวัดอุณหภูมเิ ลือกใชไอซี LM 35 วัดอุณหภูมิในชวง -55 ถึง +155 ˚Cแรงดันเอาตพุตแปรผันตรงกับอุณหภูมิ
ซึ่งมีคาแรงดันทางเอาตพุต10 mV/˚C(Scott, 1997)ไอซี LM 35 ราคา ตัวละ 25 บาท (ArduinoAll, 2015)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4รูปรางและสัญลักษณไอซี LM35

ภาพที่ 5วงจรวัดอุณหภูมิดวยไอซี LM35
จากภาพที่ 5วงจรวัดอุณหภูมิดวยไอซี LM35 ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อสงแรงดัน(Vout) ออกมาทางขาเอาตพุตที่เชื่อมตอ
กับขาอนาลอกของบอรด ET-Easy 168 STAMP การอานคาอนาลอกของบอรด ET-Easy 168 STAMPจะแปลงคาที่อานเปน
คาดิจิตอลแบบ 10 บิต เปนจํานวนเต็ม 0 ถึง 1023 มีความละเอียดการวัดเทากับ

5
1023

 0.004888

โวลตซึ่งวงจรแปลง

สัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอล(Analog-to-Digital Converter: ADC) อยูภายในชิปของบอรดET-Easy 168 STAMPการสง
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คาที่อานไดจากบอรด ET-Easy 168 STAMPไปยังคอมพิวเตอรทางพอรต USBซึ่งสื่อสารแบบอนุกรมดวย RS232การอานคา
บันทึกขอมูล และแสดงผลบนจอคอมพิวเตอรโดยการเขียนโปรแกรม Arduino
1.3 เขียนโปรแกรม
1.3.1 โปรแกรมArduinoเพื่ออานคาแรงดันเอาตพุตของไอซี LM35 เมื่อวัดอุณหภูมิของน้ําขณะน้ํามี
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น หรือขณะน้ําเปลี่ยนสถานะแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6โปรแกรมArduinoอานคาแรงดันเอาตพุตของไอซี LM35 วัดอุณหภูมิของน้ํา
1.3.2 โปรแกรม Arduinoเพื่ออานคาแรงดันเอาตพุต ของไอซี LM35 เมื่อวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
ของอากาศแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7โปรแกรมArduinoอานคาแรงดันเอาตพุตของไอซี LM35 วัดอุณหภูมแิ ละความชื้นสัมพัทธของอากาศ
1.3.3 โปรแกรมMathematica9.0

1976

นําขอมูลจากการอ านแรงดั นเอาตพุ ตดวย โปรแกรม Arduinoคํานวณอุณหภูมิมี คาเทากั บ 0.004888  Vout  100
องศาเซลเซี ย สเขี ย นโปรแกรมด ว ยซอฟแวร Mathematica9.0 แสดงกราฟความสั ม พั น ธ ร ะหว า งแรงดั น เอาต พุ ต ของ
ไอซี LM35 กับอุณหภูมติ ัวอยางโปรแกรมดังภาพที่ 8 และกราฟความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลาขณะน้ําเปลี่ยนสถานะ
แสดงในภาพที่ 9

ภาพที่ 8โปรแกรมแสดงกราฟความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา

ภาพที่ 9โปรแกรมแสดงกราฟความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลาขณะน้ําเปลี่ยนสถานะ
การอ านค าความชื้ นสัม พัท ธ จากผลต างของอุณหภูมิ ของกระเปาะเป ยกและกระเปาะแห ง เปรี ยบเที ย บอ านค า
ความชื้นสั มพั ทธ จากตารางคาความชื้ นสั มพั ท ธ (ไพรวัล ย วงศ ดี,2556)เขีย นโปรแกรมแสดงกราฟความสัม พันธ ระหว าง
อุณหภูมิอากาศกับเวลา และความชื้นสัมพัทธกับเวลา
2. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผล
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิ จัย การสรางชุดวั ดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรด วย ET-Easy 168 STAMP
สําหรับการสอนการเปลี่ยนสถานะของน้ําและการวัดความชื้นสัมพัทธ โดยการนําชุดวัดอุณหภูมิที่สรางขึ้นวัดอุณหภูมิของน้ํา
ขณะใหความรอนแกน้ําและขณะน้ําเปลี่ยนสถานะ เพื่อเปรียบเทียบคาทางทฤษฏี วัดอุณหภูมิของอากาศและวัดความชื้ น
สัมพัทธของอากาศเพื่อเปรียบเทียบคาที่เปนจริงตามสภาพอากาศเมื่อวัดความชื้นสัมพันธดวยไฮโกรมิเตอรแบบกระเปาะแหง
และกระเปาะเปยก
ผลการวิจัย

1977

ผลการการวิจัยการสรางชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวย ET-Easy 168 STAMPสําหรับการสอนการ
เปลี่ยนสถานะของน้ําและการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศมีรายละเอียดดังนี้
1. ชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวย ET-Easy 168 STAMPมี 2 ชุด ดังภาพที่ 10-11

ภาพที่ 10ชุดวัดอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะของน้ํา

ภาพที่ 11ชุดการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศ
จากภาพที่ 10-11ชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวย ET-Easy 168 STAMP สําหรับการสอนการเปลี่ยน
สถานะของน้ําและการวัดความชื้นสัมพัทธ มีวิธีสรางคือนําบอรด ET-Easy 168 STAMP เชื่อมตอกับวงจรวัดอุณหภูมิดวยไอซี
LM35ทางขาอนาลอก และเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโนตบุคดวยสาย USB เขียนโปรแกรม Arduinoเพื่อบันทึกขอมูลและ
แสดงผลบนจอคอมพิวเตอรแบบเวลาจริง (Real Time)ตัวอยางแสดงในภาพที่ 12

1978

ภาพที่ 12โปรแกรมแสดงการวัดอุณหภูมิดวยโปรแกรม Arduino
2. ผลการวัดอุณหภูมิของน้ําขณะใหความรอนแกน้ํา แลวบันทึกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําทุก ๆ 5 วินาทีดวย
เทอรโมมิเตอรแบบปรอทมีสเกล100 ˚Cเพื่อตรวจสอบแรงดั นเอาตพุตแปรผันตรงกับอุณหภูมิ และมีอัตราสวนการเปลี่ย น
อุณหภูมิเปน 10 mV/˚C ถูกตองตามทฤษฎีแสดงดังภาพที่ 13

(ก)ผลการวัดอุณหภูมคิ รั้งที่ 1

(ข)ผลการวัดอุณหภูมคิ รั้งที่ 2

(ค)ผลการวัดอุณหภูมคิ รั้งที่ 3

(ง) ผลการวัดอุณหภูมคิ รั้งที่ 1-3

ภาพที่ 13กราฟแสดงความสัมพันธแรงดันเอาตพุตกับอุณหภูมิจากชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวย ET-Easy
168 STAMPกราฟที่เขียนเปนจุดคือคาที่ไดจากการทดลอง สวนกราฟเสนคือเสนกราฟที่เหมาะสมกับขอมูล (curve fitting)

1979

3. ผลการวัดอุณหภูมขิ ณะน้ําเปลี่ยนสถานะแสดงดังภาพที่ 10

(ก)ผลการวัดอุณหภูมขิ ณะน้ําเปลี่ยนสถานะครั้งที่ 1

(ข)ผลการวัดอุณหภูมขิ ณะน้ําเปลี่ยนสถานะครั้งที่ 2

(ค)ผลการวัดอุณหภูมขิ ณะน้ําเปลี่ยนสถานะครั้งที่ 3
ภาพที่ 14กราฟความสั ม พันธ ระหวางอุณหภูมิ ข องน้ํ ากั บ เวลาขณะน้ํ า เปลี่ ยนสถานะจากชุ ด วัด อุ ณหภู มิโ ดยการเชื่ อมต อ
คอมพิวเตอรดวย ET-Easy 168 STAMP
จากภาพที่ 14กราฟความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลาขณะน้ําเปลี่ยนสถานะจากชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรดวย ET-Easy 168 STAMPขณะที่น้ําแข็งหลอมเหลวอุณหภูมิของน้ําจะคงที่ 0 ˚Cเมื่อน้ําแข็งหลอมเหลวจนหมด
อุณหภูมิของน้ําจะเพิ่มขึ้นจาก 0 ˚Cและเพิ่มขึ้นในอัตราสวนคงที่จนกระทั่งน้ําเดือดมี อุณหภูมิเปน 100 ˚C และเมื่อน้ําเดือด
กลายเปนไอ อุณหภูมิของน้ําคงที่ 100 ˚C ซึ่งเปนไปตามหลักการเปลี่ยนสถานะของน้ํา (John, et al., 2010, pp. 374)จาก
การทดลอง 3 ครั้ง โดยใชน้ําแข็งมวลเทากัน และใหความรอนในอัตราที่เทากันเวลาในแตละชวงจะเทาๆ กัน
4. ผลการวัดอุณหภูมขิ องอากาศตลอด 24 ชั่วโมง

(ก)อุณหภูมิของอากาศณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ 2559

(ข)อุณหภูมิของอากาศณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11เดือน กุมภาพันธ 2559

ภาพที่ 15กราฟความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของอากาศกับเวลาจากชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวย ETEasy 168 STAMP

1980

จากภาพที่ 15อุณหภูมขิ องอากาศจะมีความแตกตางกัน เปนไปตามอุณหภูมิของอากาศในแตละวันซึ่งขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ และสถานที่ แตก็ยังเปนไปตามธรรมชาติโ ดยในชวงเชา อุณหภูมิของอากาศจะเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิสูงสุดประมาณ
14.00 น.อุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนถึงเชาของวันใหม
5. ผลการวัดความชื้นสัมพัทธของอากาศ

(ก)ความชื้นสัมพัทธของอากาศณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24เดือน กุมภาพันธ 2559

(ข)ความชื้นสัมพัทธของอากาศณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 27เดือน กุมภาพันธ 2559

ภาพที่ 16กราฟความสัมพันธระหวางความชื้นสัมพัทธของอากาศกับเวลาจากชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวย
ET-Easy 168 STAMP
จากภาพที่1 6(ก) ชวงเวลา 12.00-13.00มีคาความชื้นสัมพัทธของอากาศ59% อากาศกําลังสบาย ภาพที่ 16 (ข)
ชวงเวลา 21.00-22.00 น. คาความชื้นสัมพัทธของอากาศ100 % เพราะจากฝนตกอยางตอเนื่องทําใหอากาศอิ่มตัวดวยไอน้ํา
อภิปรายผลการวิจัย
ชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวย ET-Easy 168 STAMP สําหรับการสอนการเปลี่ยนสถานะของน้ําและ
การวัดความชื้นสัมพัทธ ไดผลตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ผูเ รียนสามารถนําขอมูลมาเขียนกราฟ วิเคราะหเรียนรูตัวแปรอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของไดในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยดานการศึกษาฟสิกสของผูอื่นที่ใชชุดทดลองโดยใชคอมพิวเตอร
เปนฐานปฏิบัติการทดลอง(AmraniandParadis, 2010)ชวยใหผเู รียนเขาใจเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร วิชาฟสิกสไดงาย
การสร า งชุ ด วั ด อุ ณ หภู มิ โ ดยการเชื่ อมต อ คอมพิ ว เตอร ร าคาถู ก กว า สั่ ง ซื้ อจากต างประเทศ เนื่ อ งจากอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสและตัวตรวจวัดมีขายในทองตลาดไมโครคอนโทรลเลอร ET-Easy 168 STAMPเรียนรูไดงายเหมาะสําหรับผู
เริ่มตน ขนาดเล็กราคาถูกในสวนซอฟแวรการเขียนโปรแกรมควบคุมการทดลองและแสดงผลเปนโปรแกรมฟรี (Luiz, et al.,
2013,Zachariadou, Yiasemides and Trougkakos, 2012) โปรแกรมการเขียนกราฟจากผลการทดลองสามารถเลือกใช
โปรแกรมExcel ที่มีโปรแกรมในคอมพิวเตอรทั่ว ๆ ไปหรือโปรแกรม Since lab ซึ่งเปนโปรแกรมฟรี ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ
และความชื้ นสั มพัท ธมี ความถู กต องเพีย งพอสําหรับ ใช ในการศึกษาความรูพื้ นฐานวิ ชาวิทยาศาสตร วิช าฟสิ กส รวมทั้ ง ชุ ด
ทดลองนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับการทดลองฟสิกสเรื่องอื่น ๆ ได เชน สมดุลความรอนและกฎของกาซ
สรุปผลการวิจัย
การสรางชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวย ET-Easy 168 STAMP สําหรับการสอนการเปลี่ยนสถานะ
ของน้ําและการวัดความชื้นสัมพัทธ สรางไดงาย ราคาถูก เก็บรวบรวมขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว แสดงผลบนจอคอมพิวเตอร
แบบเวลาจริงเมื่อนําชุดวัดอุณหภูมิที่สรางขึ้นวัดอุณหภูมิของน้ําขณะใหความรอนแกน้ํา แรงดันเอาตพุตแปรผันตรงกับอุณหภูมิ
และมีอัตราสวนการเปลี่ยนอุณหภูมิเปน 10 mV/˚C วัดอุณหภูมิของน้ําขณะน้ําเปลี่ยนสถานะไดคาสอดคลองตามทฤษฎี วัด
อุณหภูมอิ ากาศและวัดความชื้นสัมพัทธของอากาศไดคาเปนจริงตามสภาพอากาศ

1981

ขอเสนอแนะ
การสรางชุดทดลองวิชาวิทยาศาสตร และวิชาฟสิกส ที่เปนนวัตกรรมใหมๆ ควรสรางและพัฒนาเพื่อนํามาใชในการ
เรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพื่อใหผูเรียน และผูสอนมีอุปกรณ เครื่องมือการเรียนรู ที่ไดลงมือ
ปฏิบัติจริงอยางทั่วถึง มีความรูถูกตองตรงตามทฤษฎีหรือกฎธรรมชาติ สามารถนําความรูพื้นฐานเรียนตอในระดับสูงไดแบบมี
คุณภาพ และนําความรูไปประยุกตใชทํานวัตกรรมอื่นๆ การทําวิจัยครั้งตอไปจะพัฒนาชุดการทดลองเกี่ยวกับสมดุลความรอน
และกฎของกาซ

ภาพที่ 16 ตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัตจิ ริง
กิตติกรรมประกาศ
สนับสนุนการทําวิจัยและการบริการวิชาการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.)
บรรณานุกรม
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2557). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร
ฟสิกส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ เลม ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.สกสค.ลาดพราว: กรุงเทพมหานคร.
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2557). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร
ฟสิกส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.สกสค.ลาดพราว: กรุงเทพมหานคร.
บริษัทอีทีที จํากัด. (2552). คูมือการใชงานบอรดไมโครคอนโทรลเลอรรุน ET-EASY168 STAMP.
คนเมื่อ กันยาน 10, 2553 จาก http://www.etteam.com/product2009/ET-AVR/ETEASY168_STAMP_man.pdf.

1982

ไพรวัลย วงศดีhttps://www.gotoknow.org/posts/438663. สืบคนวันที่ 10 มีนาคม 2559
Amrani, D. and Paradis, P. (2010, September). Use of Computer-Based Data Acquisition to Teach
Physics Laboratories: Case study-Simple Harmonic Motion.Latin-American Journal of Physics
Education. 4(3), 511-514.
ArduinoAll. (2015).Retrieved 20 May, 2015 from: https://www.arduinoall.com/product/
ETT Co., Ltd. (2015). ETT product.Retrieved 5 July, 2015 from:http://www.ett.co.th
/product/12A23.html.
John, D., Kenneth, W., David, Y., and Shane, S. (2010). Introduction to PHYSICS.USA : John Wiley & Sons.
Luiz, A., et al.(2013).A Low-Cost and Simple Arduino-Based Educational Robotics Kit.Cyber Journals:
Multidisciplinary Journals in Science and Technology, 3(12).
Naveenkumar, R. & Krishna, P. (2013, February). Low Cost Data Acquisition and Control
usingArduino Prototyping Platform and LabVIEW. International Journal of
Science and Research (IJSR),2(2).
Scott, E.(1997). IC Temperature Sensors Are Accurate and Flexible. Stamp Applications. (29).
Soriano, A., et al. (2014). Low Cost Platform for Automatic Control Education Based on Open Hardware.
The 19th World Congress The International Federation of Automatic Control Cape Town,
South Africa. August 24-29, 2014.
Trumper, R. (2003).The Physics Laboratory – A Historical Overview and Future Perspectives.Science
& Education, 12, 645–670.
Zachariadou,K.,Yiasemides, K. and Trougkakos, N. (2012, September). A low-cost computercontrolledArduino-based educational laboratory system for teaching the fundamentals
of photovoltaic cells. European Journal of Physics, 33(6), 1599-1610.

1983

โครงการการพัฒนารูปแบบการคัดแยกขยะตําบลบางแค อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พรรณทิพย กาหยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
email: pantip.ka@ssru.acth, pantip.kayee@gmail.com

บทคัดยอ
โครงการการพัฒนารูปแบบการคัดแยกขยะตําบลบางแค อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปนโครงการที่
สงเสริมใหประชาชนในชุมชนตําบลบางแคมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ โดยการดําเนินการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะในชุมชน แตธนาคารขยะไมสามารถเปดดําเนินการไดเนื่องจากประสบปญหาราคาขยะรี
ไซเคิลและขีดกําจัดของประเภทขยะรีไซเคิลที่รานรับซื้อของเการับซื้อ โครงการวิจัยนี้จึงไดดําเนินการคัดเลือกชุมชนในการ
พัฒนารูปแบบการคัดแยกขยะตนทางเพื่อเปนชุมชนตนแบบ โดยมีการจัดกิจกรรมฝกอบรมใหความรูและกิจกรรมรณรงค
สงเสริมการคัดแยกขยะ โดยสงเสริมใหประชาชนในชุมชนการดําเนินการคัดแยกขยะที่ตนทาง 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย
ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป จากผลการดําเนินการคัดแยกขยะที่ตนทางพบวา ประชาชนในชุมชนสามารถนําขยะ
ที่คัดแยกไดไปใชประโยชนและสรางมูลคา ซึ่งสามารถลดปญหาการจัดการขยะในชุมชนเนื่องจากปริมาณขยะทั่วไปที่ตองกําจัด
ลดลงและสามารถลดภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลบางแคไดอีกดวย
คําสําคัญ: การพัฒนา, การคัดแยกขยะ, บางแค
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Abstract
Development of municipal solid waste segregation in Bangkae community, Amphawa, Samut
Songkram Province is the project for promoting people participation in solid waste segregation. The
recycle waste bank will be established to enhance potential of solid waste management in community.
The recycle waste bank cannot operate because the recycle waste price is low and the junk shop has the
limitation of recycle waste type. Therefore; a community was chosen to promote as the community
model for waste segregation at source. The waste segregation training and waste segregation promotional
campaign were held to support people in the community. Municipal solid waste in the community was
separate into 4 categories which were 1) organic waste 2) hazardous waste 3) recycle waste and 4) general
waste. The waste segregation at source is the promoting of waste utilization and value added waste
which can reduce the volume of disposal waste and the disposal cost of Bangkae subdistrict
administrative organization.
Keywords: Development, Waste segregation, Bangkae
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บทนํา
ขยะเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญปญหาหนึ่งในชุมชน การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ประกอบกับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สงผลใหอัตราการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น สงผลใหมีจานวนปริมาณขยะมากขึ้น และมีแนวโนม
วาจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในอนาคต การบริหารจัดการและกําจัดขยะที่ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร การขาดแคลนที่ดิน
สําหรับใชเปนสถานที่กําจัดขยะ ขอจํากัดดานงบประมาณ และความรวมมือของประชาชนยังมีนอยไมวาจะเปนการลดการใช
สิ่งของอุปโภคบริโภคที่ฟุมเฟอย การคัดแยกขยะ ณ แหลงกําเนิด รวมทั้งการนําขยะกลับมาใชประโยชน จากสาเหตุดังกลาวจึง
กอใหเกิดปญหาตางๆตามมา เชน การเผาขยะกลางแจง การทิ้งขยะไมเปนที่ และการจัดเก็บขยะไมหมด สงผลทําใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอม เชน อากาศเสีย น้ําเสีย ขยะที่ตกคางอาจเปนแหลงเพาะพันธุของหนูและแมลงวันซึ่งเปนพาหะนําโรคติดตอ สงผล
กระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ดังนั้นการจัดการขยะโดยอาศัยหลัก Waste minimization และ Cradle to grave จึง
เปนแนวทางที่สามารถนํามาแกไขปญหาขยะในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อยางไรก็ตามในการจัดการขยะนั้น
จําเปนตองอาศัยความรวมมือของประชาชนในชุมชนในการคัดแยกขยะตั้งแตแหลงกําเนิดซึ่งจะสามารถชวยลดปริมาณขยะที่
ตองกําจัดหรือบําบัดและเปนการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หากขาดการคัดแยกมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด
ดังกลาวแลวการแกไขปญหามูลฝอยโดยการกําจัดและบําบัดขยะนั้นคงเปนเพียงการแกปญหาที่ปลายเหตุและไมสามารถแกไข
ปญหาไดอยางยั่งยืน
ตําบลบางแค อํ าเภออั ม พวา จั ง หวัด สมุ ท รสงครามเป นชุ ม ชนหนึ่ ง ที่ กําลั ง ประสบป ญ หาดานการจัด การขยะ
เนื่องจากตําบลบางแคยังขาดการบริ หารจัดการมูลฝอยที่ดีเนื่องจากไมมีการคัดแยกขยะในชุ มชนจึงสง ผลใหมีป ริมาณขยะ
เกิดขึ้นจํานวนมากและจําเปนตองดําเนินจางบริษัทเอกชนในการกําจัดขยะ ดังนั้นการสงเสริมใหประชาชนในชุมชนตําบลบาง
แคมีสวนรวมในการคัดแยกขยะและมีการดําเนินการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ
ในชุมชน โดยสามารถควบคุมปริมาณขยะและสงเสริมการนําขยะกลับไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน reuse recycle เปนตน
นอกจากนี้ยังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกและสรางแรงจูงใจของประชาชนในชุมชนในการคัดแยกขยะ ซึ่งแนวทางการแกไข
ปญหาดังกลาวเปนจะเปนการสรางศักยภาพและความเข็มแข็งของชุมชนตําบลบางแคอันจะนําไปสูการแกไขปญหาขยะได
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งยังเปนการชวยลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดอีกดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิ จัย นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อสร างศั กยภาพในการคั ด แยกขยะในชุ ม ชน ตํ าบลบางแค อํ าเภออั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการดําเนินการโครงการมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้ คือ
1) การจัดตั้งธนาคารขยะ
ในการดําเนินการจัดตั้งธนาคารขยะมีการประชุมหารือผูที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอมและวางแผนในการดํา เนินการ
ซึ่งจะประกอบขั้นตอนดังนี้ การจัดหาพื้นที่รวบรวมขยะ การจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การจัดทําขอกําหนดธนาคารขยะ
และการดําเนินการกิจการธนาคารขยะ
2) การประเมินผลโครงการ
ดําเนิ นการประเมินผลโครงการโดยการสํ ารวจด วยแบบสอบถาม โดยการกําหนดขนาดกลุ ม ตัวอย างจากจํ านวน
ประชากร จากจํานวนครัวเรือนของชุมชนหมู 3 มีทั้งสิ้น 60 ครัวเรือน จึงไดมีการสํารวจโดยใชแบบสอบถามจํานวน 25 ชุด
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535)
3) การประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการโครงการโดยการประเมินปริมาณขยะที่ตองกําจัดและบําบัดขั้นสุดทาย
ดําเนินการสํารวจปริมาณขยะที่ลดลงในชุมชนจากการดําเนินโครงการในการคัดแยกขยะ
ผลการวิจัย
การดําเนิ นโครงการการพัฒ นารูปแบบการคั ดแยกขยะตําบลบางแค อํ าเภออัม พวา จั งหวัด สมุ ทรสงคราม เป น
โครงการวิจัยที่สงเสริมใหประชาชนในชุมชนตําบลบางแคมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ มีระยะเวลาดําเนินการ 2 ปตอเนื่อง
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โดยแบงการดําเนินการออกเปน 3 สวนหลักๆ คือ 1) การสํารวจและวิเคราะหปญหาขยะและการจัดการขยะของชุมชนตําบล
บางแค 2) การดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขาใจการจัดการขยะชุมชน และ 3) การจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
ซึ่งในสวนที่ 1) และ 2) ไดมีการดําเนินการไปแลวในโครงการระยะที่ 1
โครงการวิจัยระยะที่ 2 คือ การจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน ไดมีการดําเนินการในการประชุมหารือกับผูที่เกี่ยวของ
คือ ผูนําชุมชนและผูแทนชุมชนจากทั้ง 7 หมูบานและผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ เพื่อเตรียมพรอมในการดําเนินการจัด ตั้ง
ธนาคารขยะ โดยมีพื้นที่ในการรวบรวมขยะ คือ พื้นที่ในการรวบรวมขยะ คือ พื้นที่ในบริเวณขององคการบริหารสวนตําบล
บางแค มีการจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะ โดยการคัดเลือกตัวแทนเพื่อเขารวมเปนทํางานจากแตละหมูบานจํานวน 2-3
คน/หมูบาน โดยมุงเนนการทํางานแบบจิตอาสา ซึ่งมีโครงสรางการทํางานดังนี้ ผูจัดการธนาคารจํานวน 1 คน ผูชวย
ผูจัดการธนาคารจํานวน 2 คน เจาหนาที่ฝายทะเบียนสมาชิกและบันทึกขอมูลจํานวน 2 คน เจาหนาที่ฝายการเงินและ
บัญชีจํานวน 3 คน เจาหนาที่ รับซื้อ จํ านวน 4 คน และเจาหนาที่ฝ ายจัดการ จํานวน 4 คน รวมถึง การจัดทํ าระเบีย บ
ขอกําหนดธนาคารขยะ และจะทําการเปดดําเนินการธนาคารขยะทุกวันพุธตนเดือนของทุกเดือน ในปจจุบันธนาคารขยะยัง
ไมสามารถเป ดดําเนินการกิ จการได เนื่องจากรานรับซื้ อของเก ามีขี ดจํากัดในดานประเภทและราคาสินค า แตทางองคการ
บริหารสวนตําบลบางแคและชุมชนไดพยายามหาแนวทางแก ไขและตองการที่จะผลักดันใหเกิด การดํ าเนินการกิจการของ
ธนาคารขยะ
จากปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการธนาคารขยะชุมชน ทางคณะผูวิจัยจึงการดําเนินการคัดเลือกชุมชนหมู 3 เพื่อ
เปนชุมชนตนแบบในการพัฒนารูปแบบการคัดแยกขยะโดยมุงเมนการคัดแยกขยะที่ตนทาง โดยมีการจัด กิจกรรมฝกอบรมให
ความรูแกประชาชนและกิจกรรมรณรงคสงเสริมการคัดแยกขยะ ในการดําเนินการโครงการประชาชนในชุมชนหมู 3 ไดคัด
แยกขยะทั้งหมด 4 ประเภท คือ 1) ขยะอินทรียนําไปหมักเปนปุยอินทรียและจัดทํากาซชีวภาพในโครงการยอยที่ 2 และ 3 2)
ขยะอันตรายจัดสงไปยังเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเพื่อกําจัดตอไป 3) ขยะรีไซเคิลซึ่งนําไปขายที่รานรับซื้อของเกาและ
ธนาคารขยะของชุมชน และ 4) ขยะทั่วไปซึ่ง อบต. บางแค จะเปนผูดําเนินการจัดเก็บเพื่อนําไปกําจัดตอไป
จากผลสํารวจการประเมินผลโครงการพบวา ระดับความรูความเขาใจอยูในระดับมาก (4) การนําความรูไปใชประโยชน
อยูในระดับมากที่สุด (5) และระดับความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก (4)
จากการดําเนินการคัดแยกขยะที่ตนทางของชุมชนหมู 3ดังกลาว พบวาปริมาณขยะทั่วไปที่ตองกําจัดของชุมชนหมู 3 มี
ปริมาณลดลงรอยละ 50
สรุปและอภิปรายผล
การดําเนิ นโครงการการพัฒ นารูปแบบการคั ดแยกขยะตําบลบางแค อํ าเภออัม พวา จั งหวัด สมุ ทรสงคราม เป น
โครงการวิจัยที่สงเสริมใหประชาชนในชุมชนตําบลบางแคมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ โดยจะมีการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งในการดําเนินกิจการธนาคารตองอาอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในชุม ชน
และการทํางานอยางจิตอาสาของคณะกรรมการธนาคารขยะจึงจะสามารถดําเนินการกิจกรรมธนาคารขยะไดอยางตอเนื่อง
และเปนรูปธรรม แตปจจุบันธนาคารขยะไมสามารถเปดดําเนินกิจการไดเนื่องจากประสบปญหาเรื่องราคาของขยะรีไซเคิล
และขีดจํากัดของการรับซื้อขยะรีไซเคิลของรานรับซื้อของเกาซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลบางแคและชุมชนพยายามแกไข
ปญหาเพื่อผลักดันใหมีธนาคารขยะเกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนี้ในการพัฒนารูปแบบการคัดแยกขยะที่ตนทางโดยการคัดเลือก
ชุม ชนเพื่ อส งเสริ มและพัฒ นาเป นชุ มชนต นแบบโดยการจัด กิจกรรมอบรมให ความรูแ กป ระชาชนและจั ดกิ จกรรมรณรงค
สงเสริมประชาสัมพันธการคัดแยกขยะสามารถเพิ่มศักยภาพของประชาชนในชุมชนในการจัดการขยะดังเชนงานวิจัยอื่นๆ ที่
สามารถประสบความสําเร็จในการแกไขปญหา (ธนกฤต บวกขุนทด, 2553; สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาล
นครระยอง, 2556) โดยในการดําเนินการคัดแยกขยะที่ตนทางของชุมชนสามารถลดปริมาณขยะที่ตองกําจัดและลดภาระ
คาใชจายขององคการบริห ารสวนตําบลบางแคลงได และหากมี การขยายผลสูชุม ชนอื่นๆ ต อไปใหประชาชนในชุม ชนมี
จิตสํานึกและมีความตระหนักในการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางก็จะสามารถนําไปสูการแกไขปญหาในชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นการมีสวนรวมของทุกภาคสวนถือเปนหัวใจสําคัญของการแกไขปญหาขยะในชุมชมใหประสบ
ความสําเร็จและยั่งยืน (กิ่งกาญจน บุญมา, 2544; ธงชัย ทองทวี, 2553; สํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ, 2557)
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บทคัดยอ
การวิ จัย ในครั้ ง นี้ มี วัตถุ ป ระสงคเ พื่ อ 1) ศึ กษาพฤติ กรรมของผู ป กครองในการตั ด สิ นใจส ง บุ ต รหลานเข าเรี ย น
ในโรงเรี ย นเสริม สรางศักยภาพเด็ กโดยศาสตร ท างด านดนตรี 2) ศึกษาความคาดหวัง และความตองการของผูป กครอง
ที่มีตอการเลือกใชบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี 3)วิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการประกอบธุร กิจโรงเรียนเสริม สร างศักยภาพเด็กโดยศาสตรท างดานดนตรี 4) นํ าเสนอแนวทางกลยุ ทธ การพั ฒนา
รูปแบบธุรกิจสําหรับโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก โดยศาสตรทางดานดนตรี
การวิ จัย ครั้ ง นี้ เ ป นการศึ กษาวิ จัย แบบผสมผสาน (Mixed Method Research)ระหว างการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Method)และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจากผูปกครองใน
เขตพื้ นที่ กรุ ง เทพมหานครจํ านวน 400 รายและข อมู ล เชิ ง คุณภาพจากผู ป ระกอบการและนั กวิ ช าการในธุ ร กิ จโรงเรี ย น
เสริ มสร างศั กยภาพเด็กโดยศาสตร ทางดานดนตรีใ นเขตพื้ นที่กรุงเทพมหานคร จํ านวน 5 รายสําหรับ การวิเ คราะหข อมู ล
และสถิติที่ใชในการวิเคราะหประกอบดวยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคนหาปจจัย
สําคัญเพื่อใชในการกําหนดกลยุทธดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบ(Factor Analysis)จากการสรุปผลการวิจัย ทั้งในสวนขอมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถกําหนดประเด็นสําคัญเพื่อนําเสนอแนวทางกลยุทธไดในชื่อ SHINEประกอบดวยแนวทาง
กลยุทธดังนี้ (Staffs are skillful)คือกลยุทธที่เกี่ยวกับครูผูสอนที่มีคุณภาพ (Honest school)คือกลยุทธที่เกี่ยวกับโรงเรียน
เป นที่นาเชื่ อถื อและมี ค วามครบครัน ความปลอดภัย และความสะอาด (Involvement of parents)ผู ปกครองสามารถ
เข ามามี สวนรวมในการเรีย นและกิ จกรรม(Numerous publicity strategies)ช องทางการประชาสั มพั นธ ที่ หลากหลาย
(Emphasized musical activities)หลักสูตรที่เนนการใชเสียงดนตรีและกิจกรรมดนตรีตางๆ มาพัฒนาศักยภาพเด็ก
คําสําคัญ: กลยุทธ,โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี, ผูปกครอง
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Abstract
This research aimed to 1) study the behavior of parents’ decision makingin sending theirchildrento the
school for empowering children by music program; 2)studytheexpectation and demand of parents tothe
schoolfor empowering children by music program; 3) analyze problems and obstacles regarding the performance
of schoolfor empowering children by music program’s business;and 4) present strategies for development
of schoolfor empowering children by music program’s business.
This research is a mixed method research between qualitative method and qualitativemethod.
Theparticipantsofquantitativeinformationwere400parentsinBangkok,Thailandandtheparticipants
ofqualitativeinformationwere5owners
and
academiciansoftheschoolsforempoweringchildrenbymusic
programsinBangkok,Thailand.Theinformationusingforanalysisconsistedoffrequenciesdistribution,percentage,mean,
and standard deviation.Then, finding the key factor to determine strategy byfactor analysis.
The conclusion of quantitative information and qualitative information is able to prescribe keyissue
forthestrategycalled“SHINE”whichcomprisesof1)Staffsareskillful:therearequalifiedmusicteachers
inschool,2)Honestschool:theschoolmaintainsqualificationstandardssuchasfacility,reliability,safety
and clean, 3)Involvement of Parents: parents are able to participate in school’s activities, 4) Numerous publicity
strategies: having various channel for public relation, and 5) Emphasized Musical Activities: providing program
which use music and activities to improve potentiality of children.
Keywords: Strategy, Empowering Children by Music Program, Parents
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บทนํา
“It is easier to build strong children than to repair broken men”(Frederick Doughlass,2016)
ไดกลาวไววา การสรางเด็กที่เขมแข็งสักคน งายกวาการทําใหผูชายผูสิ้นหวังกลับมาเขมแข็งไดดั่งเดิม จากคํากลาวนี้สื่อใหเห็น
ถึง นัย ที่เ กี่ย วกั บความสํ าคั ญของการสรางมนุษยที่ มีคุ ณภาพนั้น ต องวางรากฐานมาตั้ งแตใ นวั ยเยาว จึง เป นโจทยสํ าคั ญ ที่
มีความทาทายวา “จะทําอยางไรที่จะสรางเด็กใหมีความเขมแข็ง นําสูการเติบโต ไปสูการเปนผูใหญที่มีศักยภาพในอนาคตได”
หนึ่ ง ในการพั ฒ นาเด็ กใหมี ค วามเข ม แข็ ง พร อมไปสู การเป นผู ใ หญ ที่ มี ศั กยภาพในอนาคตได นั้น ก็ คื อ “การพั ฒ นาสมอง”
ซึ่งสมองของคนเรานั้นประกอบดวย เซลลสมองจํานวนกวา 1 แสนลานเซลลโดยเซลลสมองนั้นจะเชื่อมโยงไปยังเซลลสมอง
อื่นๆอีกสองหมื่นหาพันเซลลเพื่อการสื่อสารถึงกันจึงทําใหเกิดปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ ความรูสึก ความนึกคิด
ความรู สึ ก ด า นอารมณ ต า งๆ (พั ช รี วั ล ย เกตุ แ ก น ,2542) และสมองยั ง คงเติ บ โตไปได อี ก มากในช ว งแรกเกิ ด ถึ ง 3 ป
ครู ผู ป กครอง พ อ แม ค วรจั ด การเรี ย นรู ใ ห เ หมาะสมกั บ วั ย ของเด็ ก ให เ ด็ กเรี ย นรู ผ านการเล น เรี ย นรู อย า งมี ค วามสุ ข
จัดสภาพแวดล อมใหเหมาะสม ดูแลด านสุขนิสัยและโภชนาการเหมาะสมเด็กจึ งจะพัฒนาศักยภาพสมองของเขาไดอยาง
เต็มความสามารถ สมองของเด็กนั้นสามารถรับรูมากกวาผูใหญนับพันๆ เทา โดยสิ่งที่เขามาสัมผัสทุกอยางลวนแตไปกระตุน
การทํ า งานของสมองของเด็ ก ทั้ ง สิ้ น ส ง ผลให เ ซลล เ หล า นั้ น ให ทํ า งานและเชื่ อ มต อ ถึ ง กั น เป น เครื อ ข า ยเส น ใยสมอง
เกิดจุดเชื่อมตออยางมากมายทําใหเด็กเกิดการเรียนรูในสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้หนาที่ของสมองนี้จะเริ่มลดบทบาทการเรียนรู
ลงเมื่ อถึ งอายุ ได 10 ป หลั งจากนั้นจะเริ่ ม ขจั ดข อมู ลที่ ไม มีป ระโยชนแ ละไม ได ใช ใ นชี วิต ประจํ าวั นออกทิ้ งไป คงเหลือไว
แต ข อ มู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด ฉะนั้ น วั ย เด็ ก จึ ง เป น การพั ฒ นาสมองที่ ดี ที่ สุ ด ของมนุ ษ ย ( อริ ย ะ สุ พ รรณเภษั ช ,2543)
หลังจากที่ไดทราบแลววา สมอง คือ ผูทที่ ําหนาที่ในการรับรูในดานตางๆ รวมถึงการเรียนรูของมนุษยไดอยางนาอัศจรรยแลว
สําหรับเด็กนั้ นการพัฒ นาสมองสามารถแบง ออกได ห ลายดานดวยกัน แต โดยหลักแลวจะแบงไดเป น2 ด าน ประกอบดวย
การพั ฒนาส มองเ พื่ อ พั ฒ นาความฉล าด ทางส ติ ป ญญ า (IntelligenceQuotient)แ ละ ความฉล าด ทางอาร มณ
(Emotion Quotient)สอดคลองกับงานวิจัยของ(Frank K.W. Guido,2014) ที่ไดกลาววาดนตรีสามารถพัฒนาใยสื่อประสาท
ในสมอง พัฒนาดานอารมณ การวางแผน และการประสานงานในระบบประสาทตางๆ ในรางกาย
จากที่ ไ ด ก ล า วไว ข า งต น เกี่ ย วกั บ เด็ กกั บ การพั ฒ นาสมองว ามี ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาไปสู ก ารเป นผู ใ หญ
ที่มีศักยภาพนั้น ณ ปจจุบันมีการนําศาสตรตางๆ มามีสวนรวมในการพัฒนาสมองเด็ก อาทิ ศาสตรทางดานการเคลื่อนไหว
ของกล ามเนื้อใหญเล็ ก (Gross and fine motor) การสื่ อความหมายและภาษา (communication and language)
และที่นาสนใจไมแ พกัน คือ ทั กษะทางดานดนตรี จากงานวิ จัยของ (อุ ษณี ย โพธิ์สุ ข,2543) พบวาดนตรีใ นแต ละประเภท
สง ผลตอคลื่ นสมองของมนุ ษย โดยตรง เช น ในกรณีที่ เด็ กอยูใ นภาวะอารมณ รุนแรง เกรี้ย วกราด เมื่อได ฟง เพลงคลาสสิ ค
บางเพลงจะสามารถเด็กสงบลงและมีความสุขมากขึ้นได ดังนั้น จะเห็นไดวา ดนตรีมีอิทธิพลตอการพัฒนาเด็กได เปนอยางดี
เมื่อกลาวถึง ดนตรี ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายไววา “เสียงที่ประกอบกัน
เปนทํานองเพลง เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทําใหรูสึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณรัก โศกหรือรื่นเริง ” ณ ปจจุบัน ดนตรีนั้น
มีค วามสําคั ญมากกวาการให ค วามรูสึ กเพลิด เพลิ น แต ใ นปจจุ บันดนตรีไ ด กาวมาสูการทํ าเป นธุร กิจ อาทิ โรงเรีย นดนตรี
หองซ อมดนตรี หองอัด เสีย ง ให เชาเครื่ องดนตรี แต ในส วนของธุร กิจการนํ าดนตรีเ ขามามีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพ
สมองของเด็ก ในประเทศไทยเริ่มที่จะแพรหลายมากขึ้น แตยังขาดการมุงเนนไปที่ศาสตรทางดานดนตรีอยางลึก ซึ้ง ในขณะ
ที่ แ นวคิ ด เรื่ อ งการพั ฒ นาสมองเด็ ก ด ว ยดนตรี กํ า ลั ง เป น ที่ นิ ย มมากขึ้ น จึ ง เป น ที่ ม าที่ ผู วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะทํ า วิ จั ย
ในหั วข อการศึ กษารู ป แบบโรงเรี ย นเสริ ม สร า งศั ก ยภาพเด็ ก โดยศาสตร ท างด านดนตรี เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ความคาดหวั ง
และความต องการใชบ ริการโรงเรียนเพื่อพั ฒนาศั กยภาพเด็ก เพื่อนําไปสูการสรางรูปแบบกลยุทธเ พื่อให ผูที่สนใจสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจใหประสบผลสําเร็จตอไป
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ตัวแปรตน
โรงเรียนสรางเสริมศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรี
- จุดแข็ง จุดออนโอกาส และอุปสรรค
- กระบวนการใหบริการของโรงเรียนดนตรี
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี

ผูปกครอง
- คุณลักษณะของผูที่ใชบริการโรงเรียนสรางเสริม
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
- ศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองในการตัดสินใจสง
บุตรหลานเขารับบริการโรงเรียนสรางเสริมศักยภาพ
เด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี
-ปญหาและอุปสรรคของการประกอบธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดาน
ดนตรี

ตัวแปรรวม
- วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในกระบวนการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนสรางเสริมศักยภาพเด็กโดย
ศาสตรทางดานดนตรีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขารับบริการ
- สวนผสมทางการตลาดบริการ 7P’s

ตัวแปรตาม

กลยุทธการตลาดบริการสําหรับโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมของผู ป กครอง ในการตั ด สิ นใจส ง บุ ต รหลานเข าเรี ย นในโรงเรี ย นเสริ ม สร างศั กยภาพ
เด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี
2. เพื่อศึกษาความคาดหวังและความตองการของผูปกครอง ที่มีตอการเลือกใชบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพ
เด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี
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3.เพื่ อวิ เคราะห ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ เกิ ด ขึ้ นจากการประกอบธุ รกิ จโรงเรี ยนเสริ มสร างศั กยภาพเด็ กโดยศาสตร
ทางดานดนตรี
4.เพื่อนําเสนอแนวทางกลยุทธการตลาดบริการสําหรับโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี
ระเบียบวิธีการวิจัย
ผู วิจัยได แบ งการวิ จัยออกเป น 2 ส วน ประกอบด วย ส วนแรกเป นการวิ จัยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research)
โดยใช การเก็ บ ข อ มู ล จาก การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview)สํ าหรั บ ข อมู ล เชิ ง คุ ณภาพได จากการสั ม ภาษณ
ผู บ ริ ห าร ผู ประกอบการธุ ร กิ จและนั กวิ ช าการที่ อยู ใ นวงการโรงเรี ย นเสริ ม สร างศั กยภาพเด็ กโดยศาสตร ทางด านดนตรี
ในเขตพื้ นที่ จัง หวั ดกรุ ง เทพมหานคร จากวิ ธีการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ กซึ่ ง กลุ มผู ให ข อมู ล สํ าคั ญ ในส วนนี้ ได แ ก ผู บ ริ ห ารธุ ร กิ จ
โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไดทําการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)จํ านวน 5 ราย เพื่ อศึ กษาสภาพของทิ ศทางและรู ปแบบในการดํ าเนินธุ รกิ จโรงเรี ยน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในปจจุบันและในสวนที่ 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research)จากกลุ ม ผู ปกครองที่ มี อํานาจตั ดสิ นใจแทนบุ ตรหลานในการเข ารั บบริ การ โรงเรี ยนเสริ ม สร าง
ศั กยภาพเด็ กโดยศาสตร ท างด านดนตรี ใ นเขตพื้ นที่ กรุ ง เทพมหานครทั้ ง สิ้ น 400 รายโดยใช วิ ธี ก ารวิ จั ย ในเชิ ง สํ ารวจ
(Survey Research Method)จากแบบสอบถาม (Questionnaire)โดยใชสถิติอธิบายผลสํารวจ ประกอบไปดวยคาการแจกแจง
ความถี่ (Frequency Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Independent Simple F-Testและกําหนดปจจัยสําคัญเพื่อใชในการสรางกลยุทธดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)
แลวจึงนํามาวิเคราะหสรุปผล
เครื่ องมื อที่ ใ ช ในการวิ จัยในครั้ ง นี้ป ระกอบดวย 1) ชุ ดคํ าถามสั มภาษณ เ ชิ งลึ กเพื่ อทราบถึง ป ญหาและอุ ปสรรค
และกระบวนการ ในการใหบริการโรงเรียนเสริมสร างศักยภาพเด็ก เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาด
บริ การ ที่ส ง ผลต อการตั ด สิ นใจเข ารับ บริ การในโรงเรีย นเสริ ม สร างศั กยภาพเด็ กโดยศาสตร ท างด านดนตรี ในเขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร 2) แบบสอบถามเพื่อสํารวจขอมูลการเลือกใชความคาดหวังและความตองการใชบริการโรงเรียนเสริมสราง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใตกรอบแนวคิดทฤษฏีสวนประสมการตลาดบริการ
ในการสรางชุดแบบสอบถามเชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเปนการวิจัยแบบคุณภาพ (Qualitative Research)
ซึ่ ง ผู วิ จัย ได จากการทบทวนวรรณกรรมภายใต ก รอบแนวคิ ด ทฤษฎี ส ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร (7P’s) ซึ่ ง ได ถึ ง
ความคิ ดเห็นต อป ญหาที่เ กิด ขึ้นระหวางกระบวนการใหบริ การในด านต างๆ รวมถึง ความเห็นในการดําเนิ นธุ รกิจโรงเรีย น
เสริม สรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรท างดานดนตรีทั้ง ในแง มุมของจุด แข็งจุ ดออนโอกาสและอุป สรรค ภายใตกรอบแนวคิ ด
ทฤษฎี วิเ คราะห ส ภาพแวดล อม(SWOT Analysis) และความคิ ด เห็ น ต อแนวโน ม ของสภาพธุ ร กิ จโรงเรี ย นเสริ ม สร า ง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีโดยรวมในอนาคตรวมทั้งมีแนวทางการปรับกลยุทธทางธุรกิจในอนาคตจากนั้นจึงนําชุด
คําถามสัมภาษณเชิงลึกไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญทางดานการบริหารจัดการและผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ทั้งในดานโครงสราง ความครอบคลุมเนื้อหา และภาษาที่ใชของชุดคําถามในเบื้องตน จากนั้นจึงได
ทํ า การปรั บ ปรุ ง แก ชุ ด คํ า ถามสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ให เ หมาะสมและจั ด พิ ม พ ชุ ด คํ าถามสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ นํ า ชุ ด คํ า ถาม
สัมภาษณ เชิงลึกที่ ไดรับการปรับปรุงแลว นําไปใชสัมภาษณเชิงลึ กกับผูใ หขอมูลสํ าคัญ 5 ทานดวยกัน ซึ่ งประกอบไปดวย
ผูบ ริ ห าร ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จและนั กวิ ช าการที่ อยู ใ นวงการโรงเรี ย นเสริ ม สร างศั กยภาพเด็ กโดยศาสตร ท างด านดนตรี
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในการสรางชุด แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเปนการวิจัยเชิง ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช
วิธีการวิจัยในเชิงสํารวจ (Survey Research Method) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ภายใตกรอบแนวคิดทฤษฏี
สวนประสมการตลาดบริการ (7P’s) และทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) เพื่อสํารวจขอมูลคุณลักษณะ
สวนบุ คคล พฤติ กรรมการใชบ ริการความคาดหวั งและความตองการของผูปกครองในการรั บ เขาบริการป จจัยส วนประสม
การตลาดบริ การที่ มี ผ ลต อการตั ด สิ นใจเลื อกใช โ รงเรี ย นเสริ ม สร างศั กยภาพเด็ กโดยศาสตร ท างด านดนตรี ในเขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร ในสวนสุดทายคือขอเสนอแนะเปนการเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดตอบโดยอิสระ (Open Ended)
การเลือกใชและความตองการใชบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จากนั้น นําแบบสอบถามไปให ผูเชี่ ยวชาญด านการจัด การธุ รกิ จ โรงเรีย นเสริม สร างศักยภาพเด็กโดยศาสตรท างดานดนตรี
ทั้ง 3ทานเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง(Reliability)ดานโครงสราง ความครอบคลุมเนื้อหาและภาษาที่ใช นําแบบสอบถามไป
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ทําการทดลองใช (Try Out)กับประชาชนผูที่ใชบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นที่
กรุ งเทพมหานครโดยใชกลุ มตั วอย างจํ านวน 30 คน และหาคาความเชื่ อมั่ น (Reliability) หลัง จากนั้ นนํ าแบบสอบถาม
มาปรั บ ปรุ ง แก ไ ข แล วทํ าการนําไปเก็ บ ข อมู ล จริ ง จากกลุ ม ผูป กครองที่ ใ ช บ ริ การของ โรงเรี ย นเสริ ม สร างศั กยภาพเด็ ก
โดยศาสตร ทางด านดนตรี ในเขตพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร จํ านวน 400 ราย โดยใช สถิ ติอธิบ ายผลสํ ารวจ ประกอบไปด วย
คาการแจกแจงความถี่(FrequencyDistribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) Independent Simple F-Test และกําหนดปจจัยสําคัญเพื่อใชในการสรางกลยุทธดวยวิธีวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) แลวนํามาวิเคราะหสรุปผล
เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบขั้นสูง (Factor Analysis) ในงานวิจัยครั้งนี้ จะใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบ
ในรูปแบบของ “การวิเคราะหองค ประกอบเชิงสํารวจ” (Exploratory Factor Analysis :EFA) ในการหาความสัมพันธ
ของตัวแปร เนื่องจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ เปนวิธีที่เหมาะกับการพัฒนาทฤษฎีที่สุด ซึ่งจะทํา การวิเคราะห
ปจจัยดวยวิธี Principle Component Analysis (PCA) และใชการหมุนแกนปจจัย (Factor Rotation) แบบมุมฉากดวยวิธี
Orthogonal Rotation แบบVarimaxโดยใชเกณฑในการตัดสินใจเลือกตัวแปรที่มีความสําคัญ ที่เกิดจากการหมุนแกนจะตอง
มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค ะแนนองค ป ระกอบ (Factor Coefficients) ตั้ ง แต 0.30 ขึ้ น ไป จึ ง จะถื อ ว า ตั ว แปรดั ง กล า วนั้ น
มีความสําคัญนาเชื่อถือได
ในส ว นสุ ด ท ายทํ า การสรุ ป ข อ มู ล และนํ า เสนอแนวทางกลยุ ท ธ ส ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ ส ง ผลต อ
การตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพและขอมูลในเชิงปริมาณ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
ขอมูลในเชิงคุณภาพ
ประเด็นที่ 1ความคิดเห็นตอปญหาที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการใหบริการของผูประกอบการ
ดานผลิตภัณฑและบริการพบวา หลักสูตรนั้นเปนสิ่งที่สําคัญ แตไมจําเปนตองมาจากตางประเทศเพียงอยางเดียว
เนื่องดวยหลักสูตรที่มาจากตางประเทศนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมทําใหเด็กๆ ที่เรียนไมสามารถ
เขาใจและซาบซึ้ งในสิ่ งที่ เรี ยนไดเ ต็ม ที่ จึง ควรมาปรั บและประยุ กตใ ชใ หเหมาะสมกั บในแต ละภูมิ ประเทศนั้ นๆ จะดี ที่สุ ด
และการจะพัฒนาศักยภาพเด็กใหเต็มที่ ไดนั้นต องควบคูกับการดูแลในเรื่องของโภชนาการอาหารที่ ดีดวย ถาเปรี ยบดนตรี
เสมือนชางปูนที่ฝมื อดี อาหารก็เปรี ยบเสมือนอิฐ หิน ปูน ทรายที่ดีนั่นเอง ทั้งสองอยางตองประสานกันจึ ง จะสามารถสราง
กําแพงใหแข็งแรงและแข็งแกรงขึ้นได
ดานราคาสําหรับในดานราคานั้นไมไดมีการกําหนดตายตัวแตจะสวนใหญจะอางอิงจากราคาโรงเรียนดนตรีทั่วไป
สวนหนึ่งราคานั้นจะตางกันตรงที่ความรู ความสามารถชื่อเสียงของตัวครูผูสอน และสถานที่ตั้งของโรงเรียนที่อยูในชุมชน ราคา
นั้นอาจจะสูงกวาที่อื่นได แตราคาสูงที่กวาอยางไรก็ยังคงไมตางกับราคากลางทั่วไปมากนัก
ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยการเลื อ กสถานที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย นนั้ น เป น อี ก สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ในห า งสรรพสิ น ค า
จึ ง เป น อี ก ตั วเลื อกหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ เพราะในห างสรรพสิ น ค ามี สิ่ ง อํ านวยความสะดวกทุ ก อย า งแต ก็มี ค าเช าที่ ค อ นข างสู ง
และมี สิ่ ง เร า ต า งๆ ที่ ร บกวนสมาธิ ข องบุ ต รหลาน แต ถ า ที่ ตั้ ง ใดมี พื้ น ที่ จ อดรถที่ เ พี ย งพอ มี ก ารคมนาคมที่ ส ะดวก
มีพื้นที่รองรับผูปกครองระหวางรอบุตรหลาน ก็ไมจําเปนที่โรงเรียนจะตองตั้งอยูในหางสรรพสินคาเพียงอยางเดียว สิ่งที่ดีคือ
สิ่ง เร าต อบุ ตรหลานนอยลงมีส มาธิม ากขึ้น ทํ าให รูถึ งจุ ดมุ งหมายว ามาเพื่ อเรีย นดนตรีโ ดยเฉพาะ และอาจลดในเรื่องของ
การจราจรที่ติดขัดระหวางการเดินทางลงไปได
ดานการสงเสริมการขายการสงเสริมการขายนั้นอาจมีไมไดมากเพราะเนื่องดวยอัตราค าเชาสถานที่ คาสอนครู
และอื่นๆฉะนั้นการสงเสริมการขายควรมีตามความเหมาะสม เผื่ อเปนแรงจูงใจใหบุต รหลานนั้นเรีย นตอไปไดในระยะยาว
และการสงเสริมการขายนั้นตองไมสงผลกระทบตอฝายหนึ่งฝายใด อาทิเชน ครู พนักงาน เปนตน
ดานบุค คลบุคลากรนั้นเปนสิ่ง ที่สําคัญ ครูที่ดี ตองมีหั วใจรักในการสอนอาจไมจําเปนตองจบการศึกษาในระดั บ
ปริ ญญาตรีท างดานดนตรีม าโดยตรง แตค วรอบรบในเรื่ องของหลั กสู ตรการสอน ต องเข าใจในหลั กสู ตร รู จักประยุ กต ใ ช
และพัฒนาในการเรียนการสอน ครูตองเรียนรูและพัฒนาในสิ่งใหมๆ อยูเสมอเชน เขารวมการอบรม การสัมมนาตางๆ เรียนรู
ในศาสตรตางๆ ที่มากกวาวิชาดนตรี มีการแตงตัวที่เหมาะสม พนักงานควรมีบุคลิกภาพที่ดี ให ขอมูลไดกระชับและชัดเจน
ถูกตอง
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ด า นกระบวนการสํ า หรั บ กระบวนการนั้ น ถื อ เป น สิ่ ง ที่ ค อนข า งละเอี ย ดอ อน การให ข อ มู ล แก ผู ป กครอง
ตองชั ดเจน กะทั ดรัดเขาใจงาย จูงใจผูปกครองทํ าใหอยากส งบุตรหลานเขาเลาเรี ยน การเรี ยนการสอนที่ตองตรงต อเวลา
มีการใชเทคโนโลยีมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการสอน หรือสงขอมูลการเรียนการสอนตางๆ มีการสงสอบและรายงานผล
ถึ ง ความพั ฒ นาการของบุ ต รหลานให ผู ป กครองได ท ราบ มี ค วามยิ้ ม แย ม แจ ม ใสและอยู กันแบบพี่ นองภายใต กฎเกณฑ
ที่โรงเรียนไดกําหนด
ดานลัก ษณะทางกายภาพ มี ค วามคิ ดเห็ นดั ง นี้ เรื่ องความสะอาดนั้ นเป นสิ่ ง ที่ สําคั ญมาก ภายในมี บรรยากาศ
ที่ น าเรี ย น รู สึ กเป นกั นเองเปรี ย บเสมื อ นว า เป น บ า นหลั ง ที่ ส องของบุ ต รหลาน มี พื้ นที่ สํ าหรั บ ไว สํ า หรั บ ให บุ ต รหลาน
ได ฝ กทั กษะทางร างกาย และควรจะออกห างจากห องเรี ย นโดยสิ้ นเชิ ง มี บ รรยากาศร ม เย็ น มี พื้ นที่ ไ ว รั บ รองผู ป กครอง
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ มีสัญญาณอินเตอรเน็ต มุมพักผอนและอานหนังสือ เปนตน
อีกอยางที่ควรใหความสํ าคั ญในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภั ย ควรมีกล องวงจรปด มีพ นักงานรักษาความปลอดภั ย
เพื่อไวตรวจดูความปลอดภัยของบุตรหลานอีกทั้งความปลอดภัยในทรัพยสินของทางโรงเรียนอีกดวย
ประเด็ น ที่ 2การวิเ คราะหข อมูล สํ าคั ญ ในประเด็นที่ เกี่ ย วกั บความเห็นในการดํ าเนิ นธุร กิ จโรงเรี ยนเสริ ม สร าง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีทั้งในแงมุมของจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรคในธุรกิจของผูประกอบการ
จุดแข็งหลักสูตรตองมีความเปนเอกลักษณไมเหมือนใคร ไมใชแคการสอนดนตรีเพียงอยางเดียวเทานั้น ตองให
ขอมูลถึงประโยชนของดนตรีและนําเสียงดนตรีไปพัฒนาศักยภาพเด็กใหไดประโยชนสูงสุดในดานตางๆ อีกดวยเชน ดานสมาธิ
ความเปนผูนํา การเขาสังคม การเอื้อเฟอเผื่อแพร เปนตน จุดแข็งที่สําคัญคือตัวบุคลากรครู ตองมีใจรัก เขาใจในหลักสูต ร
เป นอย างดี แ ละสามารถนํ าหลั กสู ตรมาประยุ กต ใ ช เข ากั บ การสอนที่ เข าใจได อย างง ายดาย มี ค วามสนุกสนานไม นาเบื่ อ
หลั กสูต รนั้นต องมี การพัฒ นาอย างต อเนื่ องตลอดเวลาและประยุ กต ใ หใ กลเ คี ยงกั บวิ ถี ชีวิต ของคนในทวี ป เอเชีย มากที่ สุ ด
มี การให บุ ต รหลานได คิ ด และจิ นตนาการต างๆ เช นการแต ง เพลงเอง การเล นจากการได ยิ นเสี ย ง ส วนในด านกระบวน
การบริหารถือเปนอี กหนึ่งจุดแข็งภายในที่สําคัญคือ ตองมีความยุติธรรม อยูกับแบบครอบครัว ไมเอาเปรียบซึ่ งกันและกั น
มีผลตอบแทนที่คุมคาดวยกันทุกฝาย จะเกิดความสามัคคีเปนปกแผนทําใหธุรกิจดําเนินตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
จุ ด อ อ นการละเลยไม ทํ า ตามกระบวนการขั้ น ตอนของหลั ก สู ต รอย า งเคร ง ครั ด บางครั้ ง ครู ห รื อ ผู ป กครอง
อาจมองข ามไป บางอย างเห็ นว าไม สํ าคัญ จึ งทํ าให การเรี ยนนั้ นได ผ ลไมเ ต็ ม ประสิ ท ธิภ าพ ดา นกระบวนการการบริ ห าร
แบบครอบครัวไมควรมีความยืดหยุนมากจนเกินไป อาจทําใหเกิดการมาสาย ขาดหรือลากะทันหันเพราะตางมองวาไมเปนไร
สบายๆ ส วนในเรื่ องอั ต ราค าสอนของครู ก็ถื อเป นอี กหนึ่ ง จุด อ อนที่สํ าคั ญ ต องให ผ ลตอบแทนอย างคุ ม ค าและสมเหตุ ผ ล
เผื่อรักษาบุคลากรครูที่ดีมีป ระสบการณ การเรียนกลุม จํานวนนักเรีย นตองพอเหมาะไมมากจนเกินไป ครูตองดูแลใหทั่วถึ ง
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการอยูร วมกั นควรมี การให เ กี ย รติ ซึ่งกั นและกั น ผู บ ริ ห ารต องไม มองว าครู เ ป น เพี ย งแค พ นั กงาน
คนหนึ่งในองคกร
โอกาสควรต องมี ส ถาบั นที่ ไ ด รั บ รองหลั กจากต างประเทศ รวมถึ ง หลั กสู ต รที่ มี อยู ภ ายในประเทศที่ ส ามารถ
ฝ กอบรบและสร างครู ผู ส อนที่ มี คุ ณภาพเพิ่ ม มากขึ้ น และเนื่ องด วยผู ป กครองในยุ ค สมั ย ใหม นี้ไ ด ใ ห ค วามสนใจอยากส ง
บุ ต รหลานเข าเรี ย นวิ ช าดนตรี เ ริ่ ม ในอายุ ที่ น อยลงกว าเกณฑ ที่ มี ใ นป จจุ บั น มากขึ้ น มี การปรั บ และพั ฒ นาหลั กสู ต รให มี
การรองรับบุตรหลานที่มีอายุนอยลงกวาเกณฑที่มีในปจจุบันมากขึ้น เพื่อรองรับและใหตรงความตองการผูปกครองมีการศึกษา
ถึงขอมูลประโยชนของการเรียนดนตรีมากขึ้น และเขาถึงขอมูลไดงายทั่วทุกมุมโลกโดยผานทางสัญญาณอินเตอรเน็ต
อุปสรรค ในเรื่องของสภาพเศรษฐกิ จที่มีความฝ ดเคืองคนทั่วไปคิดที่อยากจะมีบุตรนอยลงและสวนทางภาครั ฐ
ก็ยั ง ให การสนั บสนุ นทางด านกิจกรรมดนตรี ที่นอยอยู มี การใช จายที่ รั ด กุ ม มากขึ้ น ด วยทั ศนะคติ ข องผู ป กครองที่ ม องว า
วิชาดนตรีอาจไมสําคัญไปกวาวิชาการจึงถูกปรับลดวิชาดนตรีใหนอยลงหรือเหลือไวแตการเรียนวิชาการ และเมื่อถึงชวงเวลา
ที่ตองสอบเลื่อนชั้นของบุตรหลานก็จะเริ่มหยุดเรียนกันมากขึ้น เผื่อเตรียมตัวสอบ ชวงเวลาที่เชาเกินไปในวันหยุดของวันเสาร
และวั นอาทิต ยผู ป กครองอยากพักผ อน ช วงเวลาหลั งเลิกเรี ย นจากโรงเรี ยนของบุต รหลานในวั นจั นทร ถึง วันศุกร เวลานั้ น
อยูในชวงการจาราจรติดขัด จึงทําใหเวลาเรียนนั้นมีความจํากัดมากขึ้น
ประเด็นที่ 3ความคิดเห็นตอแนวโนมของสภาพธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี
รวมทั้งมีแนวทางการปรับกลยุทธทางธุรกิจในอนาคตของผูประกอบการ
การให ข อมู ล แก ผู ป กครองนั้ น ควรให ต ระหนั กถึ ง คุ ณประโยชน ข องดนตรี ใ นการพั ฒ นาสมองและศั กยภาพในด านต างๆ
ของบุตรหลาน หลักสูตรตองใชเ สียงดนตรีมาเป นแกนหลั กในการเรียนหรือทํากิ จกรรมต างๆ หลั กสูตรต องสามารถพัฒนา
ตอยอดการเรียนตั่งแตวัยเด็กไปจนถึงวัยผูใหญได ควรใหขอมูลและยกตัวอยางบุตรหลานที่เรียนดนตรีแลวประสบความสําเร็จ
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ทั้ ง การเล น ดนตรี แ ละการเรี ย นวิ ช าการ มี เ กรดเฉลี่ ย ที่ ดี ขึ้ น สามารถสอบเข าในสถาบั นที่ ดี มี ชื่ อ เสี ย งได ใ ห ค วามมั่ นใจ
แกผูปกครอง ชวยแกปญหาและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในดานตางๆ เกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลานการใหขอมูลที่ชัดเจน
แก ผู ป กครอง สร า งความรู สึ ก ที่ ดี ให ค วามมั่ น ใจ ขอข อ มู ล เบอร โ ทรศั พ ท ไ ว ติ ด ต อ ส ง ข า วสารมี ก ารประชาสั ม พั น ธ
และทํากิจกรรมในเชิงรุกมากขึ้นเชนไปประชาสัมพันธตามโรงเรียนที่เปนสายสามัญตางๆ มีการแสดงดนตรี บอกถึงประโยชน
และความสําคัญ ของการเรี ยนดนตรี แก ผูป กครอง ควรเลือกวั นที่ จะเข าไปทํ าการประชาสั มพั นธ เช นวั นประชุม ผูป กครอง
เปนตน นําหลักสูตรไปเสนอตามโรงเรียนตางๆ เชนโรงเรียนเอกชนตางๆทั้งระบบการเรียนการสอนดนตรีแบบครบทั้งวงจร
ควรใหมี หลั กสูต รรองรั บบุ ตรหลานที่มี อายุ นอยกว าเกณฑ ปกติทั่วไปเจาะกลุ มคนดัง ไฮโซบุ คคลสําคัญ ดาราและนักแสดง
เพื่อสรางเครดิตใหเปนที่นาเชื่อถือและที่สําคัญยังสามารถใชเปนชองทางในสรางกลยุทธในการโฆษณา
การนํ าเอาขอมูล ที่ไ ดจากการเก็บ ขอมู ลโดยใช แบบสอบถาม มาทําการวิ เ คราะหห าความต องการในการเลื อก
โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก โดยศาสตรทางดานดนตรีใหแกบุตรหลาน ซึ่งสรุปไดดังนี้
ขอมูลในเชิงปริมาณ จากการวิเคราะหขอมูลพบว า ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ ระหวาง
31-40 ป มี ร ะดั บ การศึ กษาสู ง สุ ด ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ป ระกอบอาชี พ ธุ ร กิ จส วนตั ว/ค าขาย/อาชี พ อิ ส ระ มี ร ายได ค รอบครั ว
ตอเดือน (สามี-ภรรยารวมกัน) ตอเดือน 50,000-100,000 บาทเหตุผลสําคัญที่ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกโรงเรียน
ดนตรี 3 อันดับแรกคือ 1) ครูผูสอนมีคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการสอนโดยมีความใสใจตอพัฒนาการของบุตรหลานคิด
เปนร อยละ42.02) หลั กสูตรที่ใหผู ปกครองเข ามามี สวนร วมในการเสริม สรางพัฒนาการของบุต รหลานคิดเปนรอยละ13.2
3) ตราสัญลักษณ (แบรนด) ของโรงเรียนเปนที่นาเชื่อถือคิดเปนรอยละ8.0
ในสวนของสิ่งที่ผูปกครองคาดหวังจะไดรับจากโรงเรียนดนตรีมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) บุตรหลานมีการพัฒนา
ในดานสติปญญา ดานอารมณและการปฏิสัมพันธกับผูอื่นคิดเปนรอยละ35.82) บุตรหลานมีสมาธิมากขึ้นและชวยใหความจําที่
ดีขึ้นคิดเปนรอยละ 19.4 3) บุ ตรหลานใช เวลาว างอยางมีป ระโยชน คิด เป นรอยละ13.9สําหรับ ปจจัยที่ มีความสําคั ญต อ
การเขารับบริการในระดับมากที่สุด3 อันดับแรกคือ1) ความรู ความสามารถ และประสบการณของครูผูสอนในการใชดนตรี
เสริมสรางศักยภาพของบุตรหลานมีคาเฉลี่ย 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.102) มีการเรียนการสอนที่ตรงตอเวลาคาเฉลี่ย
4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.733) ครูผูสอนตองมีบุคลิกภาพที่ดี มีการแตงกายที่เหมาะสมมีคาเฉลี่ย 4.21 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.822
สําหรั บ ป จจัย ที่ มี ค วามสํ าคั ญ ต อการเข ารั บบริ การในระดั บ มาก 3 อั นดั บ แรกคื อ 1)มี พื้นที่ สํ าหรั บทํ ากิ จกรรม
และมีอุปกรณต างๆ ไวใหผู เรียนไดฝกทักษะทางรางกายคาเฉลี่ย 4.14 สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.82 2)มีการใชกิจกรรม
การรองการเลน เตนและทาทางการแสดงออกคาเฉลี่ย 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน2.673)หลักสูตรที่มีรูปแบบเพลงเนื้อหา
ของบทเพลงมีคาเฉลี่ย 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.80
จากการวิ เคราะหข อมู ลทุ กส วนพบว า ขอมูล ทุกส วนมีค วามสอดคลองกั น จึง สรุป เป นกลยุ ทธ รูปแบบโรงเรีย น
เสริม สรางศั กยภาพเด็กโดยศาสตร ทางด านดนตรี ได แก S(Staffs are skillfull)ครู ผูส อนมี คุณภาพและความเชี่ ย วชาญ
ในการสอน โดยมีความใสใจตอพั ฒนาการของบุตรหลานH(Honest school)โรงเรียนเป นที่นาเชื่อถื อI(Involvement of
parents)ผูปกครองสามารถเขามามีสวนรวมในการเสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลานN(Numerous publicitystrategies)
ชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลายE(Emphasized musical activities)หลักสูตรที่เนนการใชเสียงดนตรีและกิจกรรม
ดนตรีตางๆ มาพัฒนาศักยภาพเด็กโดยพยัญชนะตนขององคประกอบรวมเปนคําวา“SHINE”
สรุปและอภิปรายผล
1)การศึกษาพฤติกรรมของผูปกครอง ในการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก
โดยศาสตรทางดานดนตรี
ในการทําธุ รกิ จที่ เกี่ย วกั บการใหบ ริการ จําเปนอย างยิ่ งที่ จะต องทราบความตองการในการตัดสิ นใจเลือกเข ารั บ
บริการ เพื่อใหธุรกิจบริการนั้นๆ ตองสนองกับความตองการของผูรับบริการและเกิดความพึ่งพอใจในการรับบริการและบริการ
ที่สอดคลองกับความตองการ เกิดความไววางใจและเกิด การใชบริ การอยางตอเนื่อง ซึ่ง ทําให เกิดเปนข อไดเปรีย บสามารถ
แขงขันกับคูแขงในธุรกิจประเภทเดียวกันได โรงเรียนดนตรีก็เปนธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวกับการบริการ การที่ทราบถึงความตองการ
ในการส ง บุ ต รหลานเข า มารั บ บริ การในโรงเรี ย นเสริ ม สร างศั กยภาพเด็ กโดยศาสตร ท างด านดนตรี จึง เป นหั วใจสํ าคั ญ
ในการใหบริการ เพื่อสามารถปรับกระบวนการสงมอบบริการตางๆภายในโรงเรียนโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางด า นดนตรี ใ ห ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู ป กครองให ม ากที่ สุ ด ผู ต อบแบบสอบถามส วนใหญ มี บุ ต รหลาน
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ในความดูแลอายุ4-5ป เหตุผลสําคัญที่สุดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรี 3 อันดับ คือ 1) มีครูผูสอนมีคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการสอนโดยมีความใสใจตอพัฒนาการของบุตร
หลาน 2) หลักสูต รที่ใหผู ปกครองเขามามีสวนรวมในการเสริ มสรางพัฒ นาการของบุต รหลาน3) ตราสัญลักษณ (แบรนด )
ของโรงเรียนเปนที่นาเชื่อถือ
2)การศึ ก ษาความคาดหวั งและความตอ งการของผู ป กครอง ที่ มี ตอ การเลื อกใช บริ ก ารโรงเรี ยนเสริ มสร าง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี
ในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอความคาดหวังและความตองการของผูปกครอง ที่มีตอการเลือกใช
บริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง
31-40 ป มี ร ะดั บ การศึ กษาสู ง สุ ด ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ป ระกอบอาชี พ ธุ ร กิ จส วนตั ว/ค าขาย/อาชี พ อิ ส ระ มี ร ายได ค รอบครั ว
ตอเดือน (สามี-ภรรยารวมกัน) ตอเดือน 50,000-100,000 บาทและสิ่งที่ผู ปกครองตองการได รับจากโรงเรี ยนเสริ มสราง
ศักยภาพเด็ กโดยศาสตร ทางด านดนตรีม ากที่สุ ด 3 อั นดั บ คื อ 1) บุ ตรหลานมี การพั ฒนาในด านสติป ญญา ดานอารมณ
และการปฏิสัมพันธกับผูอื่น 2) บุตรหลานมีสมาธิมากขึ้นและชวยใหความจําที่ดีขึ้น 3) บุตรหลานใชเวลาวางอยางมีประโยชน
3)การวิ เ คราะห ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการประกอบธุ ร กิ จ โรงเรี ย นเสริ ม สร า งศั ก ยภาพเด็ ก
โดยศาสตรทางดานดนตรี
ในส วนของประเด็ นป ญ หาในการดํ าเนิ นงานธุ ร กิ จ โรงเรี ย นเสริ ม สร างศั กยภาพเด็ กโดยศาสตร ท างด านดนตรี
ไดจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณผูประกอบการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี
ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและขอมูลเชิงปริมาณได จากการตอบแบบสอบถามในสวนของแบบสอบถามปลายเป ด
จากการวิเคราะหประเด็นปญหาในการดําเนินงานธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี
ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ โรงเรี ย นเสริ ม สร า งศั ก ยภาพเด็ ก
โดยศาสตร ทางด านดนตรี ควรให ความสํ าคั ญลํ าดั บขั้ นตอนของหลั กสูต รว าวิ ชาอะไรควรเรี ยนกอนหลัง และควรแนะนํ า
ผูปกครองใหเห็นถึงผลที่ดีและชัดเจนแกตัวของบุตรหลาน ตองมีความเขมงวดในเรื่องของระบบการจัดการและการบริหาร
ที่มี ความเป นเหมื อนพี่ นองนั้ นมี ความยืด หยุนมากจนเกินไป สวนจํ านวนบุต รหลานใน 1 ชั่ วโมงเรี ย นที่ เรี ยนเป นกลุม นั้ น
อาจมี จํานวนที่ม ากเกินไปในเรื่ องของสภาพเศรษฐกิ จที่ มีค วามฝด เคื อง มีการใชจายเงินที่ ยากมากขึ้ น ด วยทัศ นะมุ มมอง
ของผู ปกครองที่วาวิชาดนตรี เปนสิ่งที่ ฟุมเฟอยจึงได ใหค วามสําคั ญกับ การเรียนเสริ มวิช าการอื่นๆ มากกว า ช วงเวลาเรีย น
ของบุตรหลานที่มีการเริ่มในชวงเวลาที่เชาเกินไป ทําใหผูปกครองมาสงบุตรหลานไมไหวผสานรวมกับปญหาการจราจรทีต่ ิดขัด
ในส ว นของข อ คิ ด เห็ น เสนอแนะของผู ป กครองอยากให มี เ วที แ สดงวามสามารถของเด็ ก ๆ เพื่ อส ง เสริ ม และ
สรางความมั่นใจ เพิ่ มแรงจู งใจในการซอมอยากให ครู สอนเด็ กดวยอารมณที่ ใจเย็นและควบคุ ม สติในการสอน ใชจิตวิ ทยา
ในการสอนไม วาจะเกิ ดอารมณ โ มโหแค ไ หนก็ ต าม ส วนด านความปลอดภั ย ของนั กเรีย นภายในโรงเรีย นควรมี ห องน้ํ าอยู
ภายในโรงเรียนผูปกครองไดเสนอแนะถึงหลักสูตรที่ดีทําใหเด็กกลาแสดงออก มีความรับผิดชอบ มีความราเริงและสามารถตอ
ยอดไดใ นอนาคตผูสอนควรติดตามและรายงานผล อยากไดพูดคุ ยตอหนามากกว าการสื่อสารผานทางออนไลนและควรให
เด็กนั้นไดมีสวนรวมในการตัดสินในการเรียน
4)การนําเสนอแนวทางกลยุท ธการพัฒ นารู ปแบบธุรกิ จสําหรับ โรงเรียนเสริ มสร างศั กยภาพเด็ ก โดยศาสตร
ทางดานดนตรี
ในการสร างกลยุ ท ธ การศึ กษารู ป แบบโรงเรี ย นเสริ ม สร างศั ก ยภาพเด็ กโดยศาสตร ท างด านดนตรี ใ นเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครเปนการนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการใหบริการ และขั้นตอน
ที่ 2 ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ของ
ผู ป กครอง และประเด็ น ป ญ หาที่ ผู ป กครองพบเจอจากการใช บ ริ ก ารโรงเรี ย นเสริ ม สร า งศั ก ยภาพเด็ ก โดยศาสตร
ทางด านดนตรี และนํ าทั้ง 2 สวนมาวิเคราะห และสรุปเปนกลยุทธ S (Staffs areskillful)คื อกลยุ ทธที่ เกี่ยวกับครู ผูสอน
ที่ มี คุ ณภาพ มี ค วามรู ทั้ ง ประสบการณ ร วมถึ ง ความเชี่ ย วชาญในการสอน โดยมี ค วามใส ใ จต อ พั ฒ นาการของบุ ต รหลาน
บุคคลากรนั้นมีความสําคัญในทุกๆ ตําแหนงหนาที่ โดยเฉพาะบุคลากรครูนั้นถือวาเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ
โรงเรี ย นเสริ ม สร างศั กยภาพเด็ กโดยศาสตร ท างด านดนตรี ซึ่ ง สอดคล องกั บ (ประสิ ท ธิ์ ศุ ภ การ พึ่ ง บุ ญ ณ อยุ ธยา,2557)
และ (RajendraNargundkar,2009) ที่กลาววาการประสบความสําเร็จทางธุรกิจบริการสวนมากขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคลากร
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นั้นตองมีคุณภาพฉะนั้นจึงเปนสวนหนึ่งที่สําคัญ ในการสรางความพึงพอใจตอผูเขารับบริการไดโดยตรงH (Honest school)
คือกลยุ ท ธ ที่ เกี่ ย วกั บ โรงเรี ย นเป นที่นาเชื่ อถื อและมี ค วามครบครั น ต องมี ร ะบบรั กษาความปลอดภั ย รั กษาความสะอาด
ราคาที่เ หมาะสมเชื่ อถื อไดวาคุ มค าคุ มราคาในการเรี ยน มี พื้ นที่ จอดรถเพีย งพอสํ าหรับ ผูเ รีย น มีพื้ นที่ ไว รองรั บผู ปกครอง
ระหวางรอบุตรหลาน มีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรม และอุป กรณตางๆ ไวใหบุตรหลานไดฝกทักษะทางรางกาย สอดคลองกั บ
(ศิ วฤทธิ์ พ งศกรรั ง ศิ ล ป ,2555) การสร างบรรยากาศที่ดี การออกแบบอุ ป กรณ เ ครื่ องใชใ นสถานที่ ใ ห บ ริ การเพื่ อสะท อน
ภาพลักษณที่ดีตอคุณภาพการใหบริการI (Involvement of parents)ผูปกครองสามารถเขามามีสวนรวมในการเสริมสราง
พัฒ นาการของบุต รหลานไดส อดคล องกั บ (RajendraNargundkar,2009) และ(ธีร กิ ตินวรั ตน ณอยุธยา,2549)ได กลาวว า
ขั้นตอนหรือวิธีการที่ ลู กค าหรือผูเ ขารับ บริการจําเป นต องรับ รู หรื อเขาใจในวิธีการเพื่ อใหไ ดสิ นค า หรื อบริการที่ต นเองนั้ น
ตองการมากที่สุด กระบวนการในการให บริการรวมไปจนถึง กฎระเบี ยบและวิธีการที่ จะนํ าเสนอการใหบ ริการตอผูเข ารั บ
บริ ก ารN(Numerous publicity strategies) ช อ งทางการประชาสั ม พั น ธ ที่ ห ลากหลายเป น อี ก หนึ่ ง ป จ จั ย สํ า คั ญ
ที่ แ สดงสถานะตั ว ตนของโรงเรี ย นเสริ ม สร างศั ก ยภาพเด็ ก โดยศาสตร ท างด า นดนตรี ช อ งทางการประชาสั ม พั น ธ
ควรมีให หลากหลายชองทาง ในยุ คสมั ยนี้ค งไมอาจปฏิ เสธในเรื่องของเทคโนโลยีที่ ทันสมัย ตางๆที่ส รางมาเพื่อชวยอํานวย
ความสะดวก ฉะนั้นเราตองใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ใหไดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับ(จิรโรจน ธรรมสโรช,2557) การทํา
ธุร กิ จทุกประเภทสิ่ง ที่ จะขาดไปไม ได ก็ คื อ การประชาสั ม พันธ เพราะการประชาสัม พั นธเ ป นการสื่ อสารกับ ผู รั บบริ การ
เป นการบอกถึ ง รายระเอี ย ดประเภทของสิ น ค าหรื อ บริ การนั้ นๆและข อ มู ล ต า งๆของสิ นค า ให ผู รั บ บริ ก ารได รั บ ทราบ
E (Emphasized musical activities)หลักสู ตรที่ เน นการใชเ สี ยงดนตรี และกิจกรรมดนตรีต างๆมาพั ฒ นาศั กยภาพเด็ ก
กรอบแนวทางของหลั ก สู ต รเป นสิ่ ง ที่ สํ าคั ญ ต อ งเน นการใช เ สี ย งดนตรี ห รื อจั ง หวะดนตรี ม าเป นแกนหลั ก ในการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพของเด็ ก ไม ใ ช ใ ห เ สี ย งดนตรี ห รื อ จั ง หวะดนตรี ม าเป น แค ก ารประกอบกิ จ กรรมของเด็ ก สอดคล อ งกั บ
(อริยะ สุพรรณเภษัช,2543) และ (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2558) ไดกลาวไววาดนตรี พัฒนา 6Q ดนตรี
เปรี ยบเสมื อนขนมหวานและเปนดั่งอาหารสมองที่ส งเสริม พัฒนาการทางสมองของเด็ ก เพราะดนตรีเ ปนกิจกรรมที่เ ด็ก ๆ
ชอบ เมื่อเด็กไดทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับดนตรี สมองทั้งสองซีกก็จะทํางานอยางสมดุลครู ผูปกครอง พอ แมควรจัดการเรียนรูให
เหมาะสมกับวัยของเด็กใหเด็กเรียนรูผานการเลนเรียนรูอยางมีความสุข
ขอเสนอแนะ
1) ควรนําเอาผลการวิ จัยที่ ครั้ง นี้เป นแนวทางในการทํ าธุร กิจ และพั ฒนาธุร กิจโรงเรียนเสริ มสรางศักยภาพเด็ ก
โดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและสามารถดําเนิน
ธุรกิจตอไปไดอยางยั่งยืน
2) ในการวิจัยครั้งตอไป ควรวิจัยศึกษาในพื้นที่จังหวัดใกลเคียง เพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบในดานตางๆเพื่อเปน
ประโยชนแกผูที่สนใจทําธุรกิจโรงเรียนโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร กอนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรมนั นทนาการเบื้องตนสําหรับ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนิสิต ชั้นปที่ 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 37 คน ซึ่งใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวยกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของกิจกรรมนันทนาการเบื้องตน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test แบบ Dependent Samples) ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพชอง
กิจกรรมนั นทนาการเบื้ องต นสํ าหรั บ นิสิ ต ปริ ญญาตรี มหาวิท ยาลั ย นเรศวรประสิ ท ธิภ าพเทากั บ 82.91/85.08 2) ดั ช นี
ประสิทธิผลของกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เทากับ 0.74 หมายความวา ผูเรียน
มีผลสัมฤทธิ์เพิ่ มขึ้นรอยละ 74 3) นิสิต มีความพึงพอใจกิจกรรมนั นทนาการเบื้องตนสําหรับนิ สิตปริญญาตรี มหาวิทยาลั ย
นเรศวร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยรวม เทากับ 4.31 อยูในระดับมาก
คําสําคัญ กิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตน, นิสิตปริญญาตรี,มหาวิทยาลัยนเรศวร
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The Results of the Activities in Promoting Preliminary recreation for
Undergraduate Students, Naresuan University
Abstract
The purposes of this research were 1) to investigate efficiency of the results of the activities in
promoting preliminary recreation for undergraduate students, Naresuan University to reach the standard
quality 80/80, 2) studying the effectiveness index of activities in promoting preliminary recreation for
undergraduate students, Naresuan University before and after study, 3) studying the satisfaction of
activities in promoting preliminary recreation for undergraduate students, Naresuan University. The
samples were specific selected from Naresuan University second-year students, faculty of Education,
second semester, and academic year 2015 for thirty-seven people. The tools used in this research were
activities in promoting preliminary recreation for undergraduate students, Naresuan University, learning
achievement test and satisfaction assessment of activities in promoting preliminary recreation for
undergraduate students, Naresuan University. The statistics used in this research were percentage, mean,
standard deviation, and Dependent Samples of T-test. The results showed that 1) the activities in
promoting preliminary recreation for undergraduate students, Naresuan University had the efficacy equals
to 82.91/85.08, 2) the effectiveness index of the activities in promoting preliminary recreation for
undergraduate students, Naresuan University was 0.74 which means that the achievement of the students
was increasing 74 percent, 3) the students were satisfied with the activities in promoting preliminary
recreation for undergraduate students, Naresuan University at 4.31 in a high level.
Keywords: the activities in promoting preliminary recreation ,undergraduate students, Naresuan University

2001

บทนํา
นันทนาการกับการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมให รางกายของมนุษยมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพื่อความเจริญเติบโต
และรักษาสภาพการทํางานที่ดีเอาไว การที่ไมคอยไดออกกําลังกาย ไมเพียงแตจะทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของสมรรถภาพทาง
กายหรือสุขภาพ แตยังเปนสาเหตุของความผิดปกติของรางกายและโรครายหลายชนิดที่ปองกันได ซึ่งเปนโรคที่ เปนปญหาทาง
การแพทยที่พบมากในปจจุบัน ในทางการแพทย การออกกําลังกายอาจเปรียบไดกับยาสารพัดประโยชน เพราะใชเปนยาบํารุงเปน
ยาปองกันและเปนยาบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพรางกาย แตการที่ไดชื่อวายาแลวไมวาจะวิเศษเพียงไรก็จะตองใชดวยขนาดหรือ
ปริมาณที่เหมาะสมกับคนแตละคน ในคนที่ใชโดยไมคํานึงถึงขนาดหรือปริมาณที่เหมาะสม นอกจากอาจไมไดผลแลว ยังอาจเกิด
โทษจากยาไดดวย การออกกําลังกายใหเกิดประโยชนแกสุขภาพคือ การจัดชนิดของความหนัก ความนาน และความบอยของการ
ออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศ วัย สภาพรางกาย สภาพแวดลอม และจุดประสงคของแตละคน
ในปจจุบันวงการแพทยถือวา การออกกําลังกายที่เปนประโยชนตอสุขภาพมากที่สุด สมบูรณแบบที่สุด หรือทําใหรางกาย
แข็งแรงไดอยางแทจริงนั้น จะตองเปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิค เพราะเปนการออกกําลังกายชนิดเดียวที่จะทําใหปอด หัวใจ
หลอดเลือด ตลอดจนระบบไหลเวียนของเลือดทั่วรางกายแข็งแรง ทนทาน และทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูหรือการเรียนรูตลอดชีวิตเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในปจจุบัน โดยเฉพาะความ
กาวหนาอยางรวดเร็วของวิทยาการและเทคโนโลยี ทําใหความรูที่เปนปจจุบันเกิดมากขึ้นตามไปดวยการศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษานั้นมีความก าวหนาและมีการเปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็ วจึง ทําใหผูส อนและผูเรี ยนต างต องปรับ ตัวตามอยางรวดเร็ ว
เชนเดียวกัน การเรียนรูในยุคที่วิทยาการและเทคโนโลยีกาวหนานี้มิไดเกิดภายในหองเรียนเทานั้นแตการเรียนรูเกิดขึ้นไดอยางรอบ
ดานอยางไมจํากัดเวลาและสถานที่ดวยศักยภาพของเทคโนโลยีนั่นเอง การเรียนการสอนจะไมเปนเพียงกระบวนการสงผานความรู
จากผูสอนสู ผูเรี ยนเทานั้น แต จะเปนกระบวนการที่มี ความหมายมากขึ้นและเป ดโอกาสให ผูเ รียนได เปนผู ดําเนิ นการ ผูเ รีย น
สามารถเปนผูคัดสรรและสังเคราะหความรูดวยตนเอง ซึ่งตองมีการเปลี่ยนแปลงจัดการเรียนการสอนที่เดิมเนนผูสอนเปนสําคัญ
ไปสูการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมทางนันทนาการเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษยใหมีความสุขเหตุเพราะรางกายและสมรรถภาพแข็งแรง สงผลใหจิตใจมีความสุข
นันทนาการถือวาเปนกิจกรรมที่ตองกระทําการเคลื่อนไหวรางกายดวยวิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการจึงเปนกิจกรรมใด
ๆ ที่กอใหเกิดความสนุกสนาน ความพึงพอใจของผูนํากิจกรรมหรือผูเขารวมกิจกรรมเปนกิจกรรมที่มีเปาหมายในการดําเนินงานที่
แนนอนโดยเฉพาะกิจกรรมทางดานนันทนาการผูนําและผูเขารวมกิจกรรมตองทราบกอนวา กิจกรรมนั้น ๆ เนนใหเกิดประโยชน
ทางดานใดมากกวาเพื่อจะไดรวมกันสรางสรรคไปในทิศทางเดี ยวกันใหเปาลุเปาหมายเชนกิจกรรมเพื่อพัฒนาดานสุขภาพ เป น
กิจกรรมยามวางเพื่อวัดคุณภาพของรางกาย จิตใจ อารมณ ชวยผอนคลายความตึงเครียด สนุกสนานรื่นเริงกิจกรรมนันทนาการถือ
เปนเครื่องมือหนึ่งในการสงเสริมสุขภาพทางกาย สงเสริมดานมนุษยสัมพันธ สรางโอกาสเขารวมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพมี
ความสัมพันธอันดี ระหว างสมาชิกในองคกร ชุมชน กิจกรรมนันทนาการยังส งเสริ มใหค นมีระเบียบวินัย ดีเปนแนวทางของการ
พัฒนาตนเองชวยสงเสริมใหบุคคลเกิดทักษะในการเลนกีฬาขั้นพื้นฐาน และสามารถพัฒนาไปสูการเปนนักกีฬายอดเยี่ยมในโอกาส
ตอไป นอกจากนี้กิจกรรมนันทนาการยังสงเสริมทักษะในการพัฒนาตนเองในลักษณะของรางกาย อารมณ จิตใจ สงเสริมใหบุคคล
มีความสุขความพึงพอใจสืบตอไปดวยดี
นอกจากนีก้ ารเรียนรูผาน กิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมที่คนเราใชเวลาวางจากภารกิจงานประจําโดยเขารวมดวย
ความสมั ครใจ ทําในยามวาง และ ต องไมขั ดตอขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมายบานเมือง เพื่อใหเ กิดความ
เพลิดเพลิน และผ อนคลายจากความตึงเครียด ทั้ง รางกายและจิตใจ หรือกอใหเกิดการพั ฒนาหรือความเจริ ญงอกงามทางกาย
อารมณ สังคม และสติปญญา การเลน พบไดในสัตวเกือบทุกชนิด ซึ่งการการมีเลนชวยพัฒนาและเปนการฝกทักษะตาง ๆ เชน
ทักษะการเคลื่อนไหว สําหรับมนุษย กิจกรรมนั นทนาการมั กเกิ ดขึ้นในชวงเวลาวางหรือ วั นหยุด สุ ดสัปดาห ซึ่งโดยทั่วไปของ
กิจกรรมนันทนาการสําหรับมนุษย สามารถยกตัวอยางไดดังนี้คือ การเลนดนตรี การอานหนังสือ การดูโทรทัศน การทองเที่ยว การ
เลนกีฬา
ในศตวรรษที่ 21 ความเจริ ญก าวหน าอยางรวดเร็ วของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communication Technology: ICT) ไดกอให เกิ ด การเปลี่ย นแปลง การหลอมรวม และการเชื่อมโยงทางด านเศรษฐกิ จ
วัฒนธรรม สังคม และชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน การจัดการศึกษาในปจจุบันจึง หลีกไมพนที่
จะต องนํ าเอา ICTต างๆ ที่ มี อยู ใ นป จจุ บั นและผู เ รีย นคุ นเคยเป นอย างดี เ ข ามาใช ร วมกั บ การจั ด กิจกรรมการเรี ย นการสอนที่
หลากหลาย ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยตางๆ พบวา การใช ICT เอื้อใหผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมกับการเรียนรูและทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีความหมายและสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาในดานตางๆ อัน
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ไดแก ทักษะการคิด การทํางานเปนทีม การสื่อสารและการกํากับตนเอง อีกทั้งการเรียนรูโดยการจัดการเรียนการสอนสําหรั บ
นั กเรี ย นในศตวรรษที่ 21นั กเรี ย นต อ งมี ค วามสามารถในการเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ศั กยภาพ มี
ความสามารถในการสื่อสารและการคิดแกปญหาและตัดสินใจไดอยางถูกตองบนพื้นฐานของขอมูลและเหตุผล การใชทักษะชีวิตที่
ถูกตอง สามารถคนหาความรูใหม ๆ ไดดวยเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด ดวยตนเองดวยเหตุนี้ จึงเปนหนาที่ครูและโรงเรียนที่ตองจัด
ประสบการณแกผูเรียนอยางชัดเจน เปนรูปธรรมเรื่องการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐและสรางสรรคผลงาน
สามารถแขงขันทัดเทียมกับนานาประเทศ เปนเยาวชนรุนใหมที่คุณภาพ อยูรวมกับผูอื่นในสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
และในการจัดกิจกรรมโรงเรียนมุงเนนใหผเู รียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร ตั้งแตศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตาม
แผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม
อยางไรก็ตามจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและใหความสนใจใน
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร

วัตถุประสงค

1) ศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80
2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร กอนเรียนและหลัง
การเรียน
3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
สมมติฐานการวิจัย
1. กิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
3. นิสิตมีความพึงพอใจตอกิจกรรมนันทนาการเบื้องตน
ประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัย
ประชากร นิสิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานันทนาการ
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนนิสิต ชั้นปที่ 2 สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 37 คน ซึ่งใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
ตัวแปรในการวิจัย ประกอบดวย
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. กิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานความรูเปนชนิดแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 มีคาดัชนีความ
สอดคลองที่ 1.00 คาความยากงายอยูระหวาง 0.40 -8.00 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.30- 0.70 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ 0.89 โดยใชวิธีของ Kuder- Rechardson สูตร KR20(เทียมจันทร พานิชผลินไชย,2556)
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนใชแบบประเมินคาขอ (Rating Scale) 5 ระดับ มีคา
IOC เทากับ 0.98 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.93 ตามวิธีของ Cronbach (เทียมจันทร พานิชผลินไชย,2556)
แนวคิดทฤษฎีการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ผูวิจัยเลือกศึกษาทฤษฎีความตองการที่สําคัญของมาสโลว (Maslow’s Hierachy of Need) Maslow 1970 อธิบาย
ความตองการของมนุษยเรียงลําดับจากขั้นต่ําไปขั้นสูงสุด ไดแก ความตองการทางสรีระ (Physiological needs) ความตองการ
ทางดานความปลอดภัย (Security needs) ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ (Affiliation needs) ความ
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ตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา (Esteems needs) ความตองการที่จะรูจักตนเองตามสภาพที่แทจริงและพัฒนาตามศักยภาพของ
ตนเอง (Need for self-actualization)
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบดวย
1. ศึกษาปญหา แนวทางในการสงเสริ มและการจัด กิจกรรมสงเสริมนั นทนาการเบื้ องตนสํ าหรับ นิสิตปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับสภาพปจจุบัน ผลกระทบ ประโยชน ความ
ตองการเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษาผลการจัดกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ร างและประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัด กิจกรรมสงเสริม นันทนาการเบื้องตนสําหรับนิ สิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. พัฒนากิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดแผนกิจกรรมสงเสริม
นันทนาการ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาเพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางเนื้อหาของการจัดการเรียนการสอนนันทนาการ
เบื้องตน
5. ทดลองใช (Try Out) กับนิสิตที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน เพื่อหาคุณภาพและปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมสงเสริม
นันทนาการเบื้องตน
6. ศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลั ย
นเรศวร
7. วิเคราะห สรุป และประเมินผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การวิเคราะหขอมูล
1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย
คํานวณหา รอยละ คาเฉลี่ย และใชเกณฑ 80/80
2. ประสิทธิผลกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร กอนเรียนและหลัง
การเรียน โดยใชสถิติ t - test (Dependent Samples)
3. ประเมินความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร มา
วิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เทียมจันทร พานิชผลินไชย,2556)
ชวงคะแนน4.50 – 5.00
จะอยูในเกณฑระดับดีมาก
ชวงคะแนน3.50 – 4.49
จะอยูในเกณฑระดับดี
ชวงคะแนน2.50 – 3.49
จะอยูในเกณฑระดับปานกลาง
ชวงคะแนน1.50 – 2.49
จะอยูใ นเกณฑระดับนอย
ชวงคะแนน1.00 – 1.49
จะอยูในเกณฑระดับนอยที่สุด
ผลการวิจัย
1. ผลของกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรและการทดสอบคุณภาพ
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนันทนาการ มีคาประสิทธิภาพ 82.91/85.08 มีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลประสิทธิภาพกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
กิจกรรม จํานวน เฉลี่ย
ประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบเกณฑ
(%)
E1
37
8.29
82.91

E2
37
8.50
85.08
จากตารางที่ 1 พบวา นิสิต ทํากิจกรรมสง เสริม นันทนาการเบื้ องตนสํ าหรับ นิสิตปริ ญญาตรี มหาวิทยาลั ยนเรศวร ได
คะแนนรวมเฉลี่ย 82.91 คิดเปนรอยละ 82.91 (E1 = 82.91) และเมื่อนิสิตไดเรียนรูปแบบกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตน
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สําหรับนิสิ ตปริญญาตรี มหาวิ ทยาลัยนเรศวร ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 85.08 คิดเปนร อยละ 85.08 (E2= 85.08) มี
ประสิทธิภาพเทากับ 82.91/85.08 หมายความวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80
2. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร กอนเรียนและ
หลังการเรียน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ดัชนีประสิทธิผลกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรีกอนเรียนและหลังการเรียน

จํานวน

คะแนนเต็ม

กอนเรียน

หลังเรียน

37

40

15.73

33.70

ดัชนีประสิทธิผล รอยละ
0.74

74

จากตารางที่ 2 พบวา ประสิทธิผลกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร มีคาเทากับ
0.74 แสดงวานิสิตมีคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มขึ้นจากคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน คิดเปนรอยละ 74 ทางการเรียนเฉลี่ย 33.70 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเปนรอย
ละ 85.08(E2 = 85.08)
และยังศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใชสถิติ t –
test (Dependent Samples) กําหนดระดับคาความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
กิจกรรม
N
S.D
df
t
sig
กอนเรียนกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตน
37
15.73 7.39
36
16.06 .00
หลังเรียนกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตน
37
33.70 2.47
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนดวยกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตน (85.08)สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
กอนการเรียนดวยกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตน(33.70)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นเรศวร
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความพึง
พอใจ
1.ความเหมาะสมของการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการเบื้องตน
3.91
0.98
มาก
2.รูปแบบกิจกรรมการเรียนสามารถสงเสริมบุคลิกลักษณะ และมีความเหมาะสมกับ 4.27
0.93
มาก
เวลา ความพรอม
3.กิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนคําอธิบายเนื้อหา และกิจกรรม วิธีการในแต
ละหนวยชัดเจนและเขาใจงาย

4.59

0.79

มากที่สุด

4.กิจกรรมสง เสริม นันทนาการเบื้ องตน สามารถปรั บใชกับกิ จกรรมรู ปแบบอื่นได
อยางเหมาะสมและกําหนดเวลาไดแนนอนจากกลุมที่แบงไว

4.35

0.94

มาก

5.การเลือกรูปแบบทักษะการปฏิบัติที่หลากหลายในกิจกรรมนันทนาการ
6.รูปแบบกิจกรรมทีวิธีการดําเนินการที่เหมาะสม
7.กิ จ กรรมส ง เสริ ม นั น ทนาการเบื้ อ งต น เลื อ กที่ จะศึ กษาเนื้ อ หาในแต ล ะหน ว ย
กอนหลังไดตามความตองการ

4.00
4.37
4.59

0.91
0.72
0.73

มาก
มาก
มากที่สุด

8.กิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนมีความชัดเจน มีวิธีการปฏิบัติที่กําหนดเวลา
ทักษะ ที่เหมาะสม

4.37

0.92

มาก
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9.นิสิตมีโอกาสสอบถามแสดงความคิดเห็นกับผูสอนไดเชนเดียวกับการเรียนปกติ
10.นิสิตรูสึกพอใจกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตน
เฉลี่ย

4.59
4.02

0.79
1.01

มากที่สุด
มาก

4.31

0.87

มาก

จากตารางที่ 4 พบวา นิสิตมีความพึงพอใจกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นเรศวรอยูในระดับมาก ( = 4.31 , S.D= 0.87)
สรุปและอภิปรายผล
ประสิทธิภาพของกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิต ปริญญาตรี มหาวิทยาลั ยนเรศวรนิ สิต ทํากิจกรรมสงเสริ ม
นันทนาการเบื้องตนสําหรับ นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร คิดเปนรอยละ 82.91 (E1 = 82.91) และเมื่อนิสิตไดเรีย น
รูปแบบกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 85.08
คิดเปนรอยละ 85.08 (E2= 85.08 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.91/85.08 หมายความวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80
สอดคลองกับ ฉวี โคนพันธ (2559) พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80.80/80.67 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนสู ง กว า ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยนของนั ก เรี ยนที่ ไ ด ก ารจั ด การเรี ยนรู แบบปกติ อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
อยูในระดับมาก
ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร กอนเรียนและ
หลังการเรียน ประสิทธิผลกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร มีคาเทากับ 0.74 แสดงวา
นิสิตมีคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพิ่มขึ้นจาก
คะแนนแบบทดสอบกอนเรียน คิดเปนรอยละ 74 ทางการเรียนเฉลี่ย 33.70จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.08 (E2
= 85.08) และยังศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใชสถิติ t –
test (Dependent Samples) กําหนดระดับคาความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01สอคลองกับเพ็ญพร
ใจเย็นและธันวรัชต สินธนะกุล(2556) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแบบสาธิต เรื่อง
หนังสือราชารประเภทตางๆ วิชาโปรแกรมประมวลผลคําประยุกตพบวาบทเรียนดังกลาวมีประสิทธิภาพเทา กับ 2.26 ซึ่งสูงกวา
1.00 จึงถือวาบทเรียนมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลศึกษาความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตมีความพึง
พอใจกิจกรรมสงเสริมนันทนาการเบื้องตนสําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรระดับมาก ( = 4.31 , S.D= 0.87) อยูใน
ระดั บมาก สอดคลองกับ งานวิ จัย ของ ปรีด า หล ะ ประภาศ ปานเจี้ ย ง และกนกวรรณ วั ตกิ นส. (2558) พบว า กิ จกรรม
นันทนาการด วยบทเรีย นคอมพิ วเตอรช วยสอนมี ค าเทากับ 86.22/81.50 มีป ระสิท ธิ ภาพสู งกว าเกณฑ 80/80 ที่ กําหนด มี
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลั ง เรี ย นสู ง กว าก อนเรี ย น อยางมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .05 และมี ค วามพึ ง พอใจในกิ จกรรม
นันทนาการบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาและรวบรวมปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการสรางและสงเสริมผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหม (2) เพื่อศึกษาปจจัยแวดลอมที่สงผลตอการเขาสูระบบ เชน การจดทะเบียนนิติบุคคล
การจดทะเบียนพาณิชยของผูประกอบการไทย โดยทําการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางผูประกอบการใหมซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล
หรือจดทะเบียนพาณิชย ที่มีอายุกิจการไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินกิจการ จํานวน 1,000 ตัวอยางทั่วประเทศไทย โดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย
ผลการศึกษา พบวา มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ แหลงเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจ การโอนถายความรูเพื่อการวิจัย
และพัฒนา เปนปจจัยสภาพแวดลอมที่มีความพรอมนอยที่สุดสามอันดับในการสรางเสริมผูป ระกอบการใหม และการเขาสู
ระบบ ทางผูวิจัยมีข อเสนอแนะที่ไดจากการสํารวจ (1) การสร างหนวยงานดานการสงเสริม ผูประกอบโดยตรงโดยจะเป น
ภาครัฐโดยตรงหรือรวมกับภาคมหาวิทยาลัยในการใหการสงเสริมที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน รวมไปถึงกระบวนการเขาสูการ
เปนนิติบุคคลที่มีความรวดเร็วตั้งแตการจดทะเบียน การขอใบอนุญาติตางๆ การใหมีการสนับสนุนเกี่ยวกับนโยบายลดภาษี
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของใหกับผูลงทุนที่อยากมาลงทุนทั้งในและตางประเทศไทย (2) การปรับเกณฑการกูหลักทรัพยค้ําประกัน
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาเริ่มตนธุรกิจ และกระบวนการตางๆ ใหมีความรวดเร็วและงายขึ้น (3) การสรางเครือขายโดยสราง
เครือขายผูประกอบการดวยกัน หรือการมีความสัมพันธกับหวงโซอุปทานที่จะชวยสงเสริมธุรกิจทั้งในกลุมคคลัสเตอรดวยกัน
โดยมีทางรัฐบาลหรือสมาคมเปนเจาภาพในการจัดการในแตละกลุมแตตองมีการเปดใหโอกาสกับผูประกอบการใหมที่มีขนาด
เล็กเขามามีสวนรวมมากขึ้น
คําสําคัญ: ปจจัยสภาพแวดลอมเกื้อหนุนในการสรางผูประกอบการใหม ประเทศไทย

2008

The Study of Entrepreneurial Condition Frameworks Fostering Nascent
Registered Entrepreneurs in Thailand
Abstract
The purposes of this study are (1) to study entrepreneurial condition frameworks (EFCs) fostering
nascent entrepreneurs and SMEs (2) to investigate factors influencing entrepreneurs to register as the
registered entrepreneurs. 1,000 samples of less than 2 years registered entrepreneurs as corporate or
commercial registration are collected by using a questionnaire as the research instrument.
The result showed that government support policies, sources of financial funding, and research
and development transfer are the least effective three EFCs for fostering Thai SMEs. The
recommendations based on this research are proposed (1) Establishing special government units by
corporation with universities to help SMEs both financial and non financial assistances such as fast
corporate registration period, licensing and also having effective taxation supporting policies such as tax
exemption and deduction to encourage foreign direct investments (2) Adjusting funding regulations such
as the amount of collateral, the period of loaning, interest rates to help nascent entrepreneurs (3)
Establishing Thai entrepreneurs’ networks and clusters in order to strengthen the relationship of any
players in the value chain and giving more opportunities for nascent entrepreneurs to take more part or
to become more involved.
Keywords: Entrepreneurial Condition Frameworks (EFCs), Thailand
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บทนํา
สังคมความเปนผูประกอบการมีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small
and Medium Enterprises: SMEs) ถือเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอยาง
ยั่งยืน โดยจากรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป พ.ศ. 2558 ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (2558) ระบุวาประเทศไทยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีจํานวนทั้งสิ้น 2,736,744 ราย คิด
เปนสัดสวนรอยละ 99.73 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ โดยเปนจํานวนวิสาหกิจขนาดเล็ก (SE) มากที่สุด จํานวนทั้งสิ้น
2,723,932 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.26 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกอใหเกิด
มูลคาทางเศรษฐกิจเท ากับ 5,212,004 ลานบาท ซึ่งคิ ดเปนสัดสวนรอยละ 39.6 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (Gross
domestic product: GDP) นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดการจางงานรวม 10,501,166 คนหรือรอยละ 80.30 ของการจางงานรวม
ทั้งหมดของประเทศ สําหรับการการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีมูลคาเทากับ 1,917,817.12 ลานบาท คิด
เปนสัดสวนรอยละ 26.25 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด
จากแนวนโยบายในการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการใหม รวมทั้งการสงเสริมใหผูประกอบการเขาสูระบบมากขึ้น จึง
ใหความสําคัญกับการศึกษาขอมูลผูประกอบการใหมในกลุมนิติบุคคลจดใหมและทะเบียนพาณิชยจดใหม ซึ่งเปนระยะของการ
เริ่มตนธุรกิจซึ่งเปนระยะสําคัญในการที่จะดําเนินธุรกิจและวางรากฐานธุรกิจใหยั่งยืน โดยการศึกษาครั้งนี้ตองการใหทราบถึง
ปจจัยและสิ่งแวดลอมที่จูงใจในการเริ่มตนของผูประกอบการ ปจจัยในการเขาสูระบบพรอมทั้งศึกษาศักยภาพในการดําเนิน
ธุ ร กิ จ ในระยะเริ่ ม ต น และป จจั ย ต า งๆที่ มี ผ ลกระทบ โดยข อ มู ล ในครั้ ง นี้ จ ะทํ าให สํ า นั ก งานเข า ใจในสถานการณ ข อง
ผูประกอบการใหมและปญหาอุปสรรค พรอมทั้งสามารถวางแนวทางการสงเสริมผูประการใหมในแผนการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ทบทวนวรรณกรรม
ปจจัยสภาพแวดลอมในการสรางผูประกอบการใหม
การพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการจําเปนระบบ (System) ที่ประกอบดวยผูมีสวนเกี่ยวของ (Actors) และการ
เชื่อมโยง (Linkages) ของผูมีสวนเกี่ยวของ (Mason & Brown, 2014) Ace, Autio, and Szerb (2014) เสนอแนวคิดระบบ
ความเปนผู ประกอบการแห งชาติ (National Systems of Entrepreneurship) โดยมองวา การสรางสั งคมความเป น
ผูประกอบการใหเกิดขึ้นประเทศจําเปนที่จะตองคํานึงถึงบริบท (Context) ภายในประเทศซึ่งมีลักษณะเปนพลวัต (Dynamic)
การปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางแตละภาคฝาย ในขณะที่ Reynolds, Bosma, Autio, Hunt, De Bono, & Servais
(2005) กลาววา สัง คมความเป นผู ประกอบการเกิดจากปจจั ยภายใน (Internal factors) เช น ปจจั ยทางด านจิตวิ ทยา
(Psychological factors) ที่สงผลกระตุนใหบุคคลตองการเปนผูประกอบการ และรวมถึงปจจัยภายนอก (External factors)
ซึ่งหมายถึง ปจจัยสภาพแวดลอมเกื้อหนุน (EFCs) ตอการสรางสังคมความเปนผูประกอบการ
โดยการศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมเกื้อหนุนตอการสรางสังคมความเปนผูประกอบการจะใชการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (National Expert Survey: NES) จํานวน 9 กลุมสาขาธุรกิจ โดยปจจัยสภาพแวดลอมเกื้อหนุน
(EFCs) ทั้ง 9 มิติ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1

2010

ตารางที่ 1 แสดงปจจัยสภาพแวดลอมเกื้อหนุนตอการสรางสังคมความเปนผูประกอบการทั้ง 9 มิติ
ปจจัยสภาพแวดลอมเกื้อหนุน
(EFCs)
การสนับสนุนทางการเงิน

ความหมาย

การเขาถึงและความเพียงพอของแหลงเงินทุนในการเริ่มตนธุรกิจของผูประกอบการ ไม
วาจะเปน กองทุ นหุนสามัญ เงินกู เงินอุดหนุนจากภาครัฐ เงินทุนจากบุคคลทั่วไป (ที่
ไมใ ชผูกอตั้ งบริ ษัท) กองทุ นรวมโดยนั กลงทุน และการระดมทุนจากมหาชนเมื่อเข า
ตลาดหลักทรัพยครั้งแรก (IPO)
นโยบายของภาครัฐ
การให ค วามสํ าคั ญ ต อการสนั บ สนุ นบริ ษัท ที่ จัด ตั้ ง ใหม และกํ าลั ง เติ บ โตในนโยบาย
ระดับชาติ และระดับทองถิ่น ตลอดจนประสิทธิภาพของระบบราชการ กฎระเบีย บ
ตางๆ และระบบภาษี ทีส่ ามารถเอื้อประโยชนและอํานวยความสะดวกแกบริษัทที่จัดตั้ง
ใหมและกําลังเติบโต
มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ การไดรับความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก จากมาตรการสนับสนุนธุรกิจที่จัดตั้ง
ใหมและกําลังเติบโตของภาครัฐอยางทั่วถึง ทันทวงที และมีประสิทธิผล
ด า นการศึ ก ษาองค ค วามรู ใ น การสง เสริมทั กษะและความสนใจในการประกอบธุรกิ จและการสร างธุรกิ จใหม ของ
การเปนผูประกอบการ
ระบบการศึ ก ษา ตั้ ง แต ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธยมศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
(บริหารธุรกิจและการจัดการ) การศึกษาในสายอาชีพ และระบบการศึกษาตอเนื่อง
การถายโอนความรูเพื่อการวิจัย การสนับสนุนจากรัฐบาล สถาบันวิทยาศาสตร และบริษัทรวมทุน สําหรับธุรกิจที่จัดตั้ง
และพัฒนา
ใหม แ ละกํ า ลั ง เติ บ โตในการเข า ถึ ง และการพั ฒ นางานวิ จั ย และเทคโนโลยี ใ หม ๆ
ตลอดจนการสนั บ สนุ น บุ ค ลากรสาขาวิ ท ยาศาสตร ใ นประเทศ (เช น วิ ศ วกร
นักวิทยาศาสตร เปนตน)
การบริการวิชาชีพสําหรับธุรกิจ ความสามารถในการเขาถึงผูรับเหมารายยอย ผูผลิต ผูจัดหาวัตถุดิบ ผูเชี่ยวชาญดาน
บัญชี กฎหมาย และที่ปรึกษาไดอยางดี เพียงพอ และในราคาที่สามารถรับได ตลอดจน
การบริการของธนาคารตอบริษัทที่จัดตั้งใหมและกําลังเติบโต
การเปดกวางของตลาด
ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงการบริโภคภายในประเทศความยาก - งายในการเขาสู
ตลาดในประเทศ และการกีดกันทางการคาภายในประเทศ
ร ะ บ บ โ ค ร ง ส ร า ง พื้ น ฐ า น ความสะดวกในการติด ตั้ ง ตลอดจนต นทุ นในการเข าถึ ง สาธารณู ป โภค และระบบ
ภายในประเทศ
ติดตอสื่อสารตางๆของบริษัทที่จัดตั้งใหมและกําลังเติบโต
ความเท าเที ย มทางสั ง คมและ ทัศ นคติ ของสั ง คมและวัฒ นธรรมที่ มีต อการยกยองบุค คลที่ ประสบความสํ าเร็ จจาก
วัฒนธรรม
ความพยายามของตนเอง การสงเสริมใหบุคคลมีทักษะความเปนผูประกอบการ ไดแก
ความคิดริเริ่มสรางสรรค นวัตกรรม การพึ่งพาตนเอง ตลอดจนความแข็งแกรงในการ
สรางเครือขายของผูหญิงในประเทศ
ที่มา : Reynolds, Bosma, Autio, Hunt, De Bono, and Servais (2005) อางอิงใน สุชาติ (2558)
โดยสําหรับแบบจําลอง GEM ซึ่งแสดงถึงระบบนิเวศนในการพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการ แสดงดัง ภาพที่ 1

2011

ปจจัยสภาพแวดลอมเกื้อหนุนตอการสราง
สังคมความเปนผูประกอบการ
(Entrepreneurial Framework Conditions:
EFCs)

ปจจัยสภาพแวดลอมและสถาบัน
ระดับประเทศ (National Framework
Conditions)

บริบททางสังคม วัฒนธรรม การเมือง
และเศรษฐกิจ (Social, Cultural,
Political, Economic Context)

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic development)

+

+
-

เงื่อนไขพื้นฐาน
(Basic requirements)
ปจจัยยกระดับประสิทธิภาพ
(Efficiency enhancers)
นวัตกรรมและความสลับซับซอนทาง
ธุรกิจ (Innovation and Business
Sophistication)

ผลลัพธทางความเปนผูประกอบการ
(Entrepreneurial output) เชน การสรางงาน
การเพิ่มมูลคา (Value added)

+
-

คุณคาทางสังคมไปสูความเปน
ผูประกอบการ (Social Values
Towards Entrepreneurship)
คุณลักษณะของปจเจกชน เชน
จิตวิทยา ประชากรศาสตร แรง
กระตุน (Individual
Attributes: Psychological,
demographic, motivation)

+
-

+
-

+
-

ภาพที่ 1 แบบจําลองโครงการสํารวจสังคมความเปนผูประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship Monitor: GEM)
ที่มา : Singer, Amorós, and Arreola (2015) อางอิงใน สุชาติ (2558)

2012

กิจกรรมความเปนผูประกอบการ
(Entrepreneurial Activity)
- ตามระยะของธุรกิจ (By phases of organizational life
cycle)
- ธุรกิจระยะตั้งไข/ระยะเริ่มตน/ระยะดําเนินไปไดแลว/
ธุรกิจที่หยุดดําเนินการ
- ตามประเภทของกิจกรรม (Types of activity)
- ธุรกิจเจริญเติบโตสูง/ธุรกิจนวัตกรรม/การมุงเนนการ
สงออก
- ตามภาคของกิจกรรม (Sectors of activity)
- กิจกรรมความเปนผูประกอบการในระยะเริ่มตน (TEA)/
กิจกรรมผูประกอบการเพื่อสังคม (Social
Entrepreneurs)/ ผูประกอบการในองคกร

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึกของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนผูประกอบการใหม
2. เพื่อศึกษาและรวบรวมปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการสรางและสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใหม
3. เพื่อทราบถึงขอมูลและสถานการณ ความตองการจากภาครัฐและปญหาอุป สรรคที่เกิด ขึ้นในกลุ มผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหม
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ ทําการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางผูประกอบการใหมซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลหรือจดทะเบียนพาณิชย ที่มีอายุ
กิจการไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินกิจการ จํานวน 1000 ตัวอยางทั่วประเทศไทย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การวิจัย โดยจะแบงออกเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 ผูประกอบการใหม SME ประเภทนิติบุ คคล (Startup) ที่มี อายุกิจการไมเกิน 2 ป นับตั้งแต วันเริ่มดําเนิ น
กิจการ จํ านวน 80% หรือ 800 ตั วอยาง โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางหลายระดับ (multi-stages sampling) โดยเริ่มจากวิ ธี
Purposive Sampling ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคพื้นที่ดําเนินการทั่วประเทศซึ่งกําหนดจากพื้นที่ซึ่งจากขอมูลการจดทะเบียน
นิติบุคคล ประจําป 2557 ไดมีสถิติการจดทะเบียนแยกตามภูมิภาคไดดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางการจดทะเบียนนิติบุคคลแยกตามภูมิภาค
ภูมิภาค
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร
ภาคใต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
รวม

จํานวน(ราย)
21,686
21,643
5,719
5,210
5,210
59,468

เปอรเซ็นต (%)
36%
36%
10%
9%
9%
100%

จํานวนนิติบุคคลจัดตั้งใหมในป 2557 มีจํานวนการจดทะเบียนจัดตั้งใหมอยูในพื้นที่ภาคกลางมากที่สุดคือ 21,686
ราย รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร 21,643 รายและภาคใต 5,719 รายตามลําดับและขนาดกลุมตัวอยางที่ทางผูวิจัยเขาไปเก็บ
ขอมูลจากขนาดของกลุมตัวอยาง 800 ตัวอยาง โดยใชวิธีเลือกตัวอยางแบบสัดสวนเปอรเซ็นตตามภูมิภาคที่ทางขอมูลของกรม
ธุรกิจการคาเปนผูแบงแยกไว ดังนี้
ตารางที่ 3 ตารางขนาดของกลุมตัวอยางที่เก็บขอมูล
ภูมิภาค
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร
ภาคใต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
รวม

รอยละของการจดทะเบียนนิติบุคคลแบง
ตามภูมิภาค (%)
36%
36%
10%
9%
9%
100%

ขนาดของกลุมตัวอยางที่เก็บขอมูล(ราย)
288
288
80
72
72
800

โดยการสง แบบสอบถามไปใน 10 กลุมธุ รกิ จตามภู มิภ าคดวยวิธีการสุม แบบเปนระบบ (Systematic random
sampling) ดวยโปรแกรมสุมตัวอยางตามประเภทธุรกิจและภูมิภาค ดังนี้

2013

ตารางที่ 4 ตารางจํานวนการสงแบบสอบถามแยกตามประเภทธุรกิจ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กลุมธุรกิจ
ธุรกิจสรางสรรคและดิจิตอล
ธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจสุขภาพ
ธุรกิจแฟชั่น
ธุรกิจเกษตร
ธุรกิจไลฟสไตล
ธุรกิจเครื่องดื่ม
ธุรกิจยานยนตและอุปกรณขนสง
ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร
รวม

จํานวนแบบสอบถาม
298
169
75
74
58
33
33
25
20
14
800

เลขรหัส TSIC หมวดยอย
58, 59, 60, 62, 63, 73, 90, 91
56
10
86, 87, 96
13, 14, 15, 32, 74
01, 02, 10, 45, 46, 47
13, 16, 22, 23, 25, 31, 32
11
29, 30
18, 26

ตารางที่ 5 ตารางแสดงกลุมตัวอยางที่แจกแบบสอบถามแยกตามธุรกิจและภูมิภาค
ลําดับ

กลุมธุรกิจ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ธุรกิจสรางสรรคและดิจิตอล
ธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจสุขภาพ
ธุรกิจแฟชั่น
ธุรกิจเกษตร
ธุรกิจไลฟสไตล
ธุรกิจเครื่องดื่ม
ธุรกิจยานยนตและอุปกรณขนสง
ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร
รวม

จํานวน

298
169
75
74
58
33
33
25
20
14
800

กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคใต
ภาค ภาคเหนือ
36%
36% 10% ตะวันออกเ
9%
ฉียงเหนือ
9%
107
107
30
27
27
61
61
17
15
15
27
27
7
7
7
27
27
7
7
7
21
21
6
5
5
12
12
3
3
3
12
12
3
3
3
9
9
3
2
2
7
7
2
2
2
5
5
1
1
1
288
288
80
72
72

กลุมที่ 2 กลุมผูจดทะเบียนพาณิชยใหมหรือผูประกอบการบุคคลธรรมดา ที่มีอายุกิจการไมเกิน 2 ป จํานวน 20% หรือ
200 ตัวอยาง จากฐานขอมูลของ สสว. จํานวน 10,000 ราย โดยใชวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคพื้นที่ดําเนินการทั่วประเทศและใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จากแตละภูมิภาค
โดยเปอรเซ็นตของผูประกอบการบุคคลธรรมดาแบงตามภูมิภาคใหสอดคลองกับการเก็บขอมูลสวนใหญของผูประกอบการที่จด
ทะเบียนนิติบุคคล

2014

ตารางที่ 7 ตารางขนาดของกลุมตัวอยางที่เก็บขอมูล
ภูมิภาค
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร
ภาคใต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
รวม

เปอรเซ็นตของผูประกอบการบุคคล
ธรรมดาแบงตามภูมิภาค (%)
36%
36%
10%
9%
9%
100%

ขนาดของกลุมตัวอยางที่เก็บขอมูล(ราย)
72
72
20
18
18
200

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการสํารวจปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการสรางและสงเสริมผูประกอบการใหม และการเขาสูระบบ
ตารางที่ 8 แสดงสรุปปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการสรางและสงเสริมผูประกอบการใหม และการเขาสูระบบ
ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการสรางและสงเสริมผูประกอบการใหม และการเขาสูระบบ
1. มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ
2. แหลงเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจ
3. การโอนถายความรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา
4. ระบบการศึกษา
5. ดานการตลาด
6. โครงสรางพื้นฐานดานการบริการเชิงพาณิชย
7. นโยบายของภาครัฐตอการเขาสูนิติบุคคล
8. ระบบโครงสรางพื้นฐานเชนการขนสงสื่อสารสาธารณูปโภค

ระดับ
47.9%
54.1%
54.3%
55.7%
59.6%
61.6%
61.7%
73.6%

ดานมาตรการสนับ สนุนของภาครั ฐสามารถติ ดต อขอรั บความช วยเหลื อจากภาครั ฐ ในด านต างๆโดยติด ต อผ าน
หนวยงานเพียงแหงเดียว 49.6% มีโครงการสนับสนุนอยางเพียงพอ 48.6% บุคลากรในหนวยงานตางๆของรัฐมีความสามารถ
และมีประสิทธิภาพ 47.2% และไดรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานจากหนวยงานตางๆ ของรัฐ 46.2%
ดานแหลง เงิ นทุ นเพื่อประกอบธุร กิจ มี เงิ นทุ นส วนตัวอย างเพี ยงพอ 66.2% หาทุ นดํ าเนินการจากการหาเงินกู
58.8% มีเงินอุดหนุนจากภาครัฐอยางเพียงพอ 50.0% มีเงินทุนจากบุคคลทั่วไป 48.8% และมีเงินทุนจากกองทุนรวมโดยนัก
ลงทุน 46.8%
ดานการโอนถ ายความรูเ พื่ อการวิ จัย และพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ยและสถาบั นวิ จัยของรั ฐสามารถถ ายทอดความรู
ทางด านวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี ใหม ๆ 55.0% สามารถเขาถึง การวิ จัยและเทคโนโลยีใ หมๆเชนเดี ยวกั บบริษัทขนาดใหญ
54.4%และรัฐบาลใหการสนับสนุนหนุนอยางเพียงพอในการนําเทคโนโลยีใหมๆมาใช 53.6%
ดานระบบการศึกษา การเรียนการสอนทําใหเกิดความสนใจความเปนผูประกอบการ 56.4% เปนแหลงเตรียมความ
พรอมที่ดีใหกับการเริ่มตนและเปดบริษัทใหม 55.4% และการศึกษาดานธุรกิจและการจัดการชวยเตรียมความพรอมที่ดีใหกับ
การเริ่มตนและเปดบริษัทใหม 55.4%
ดานการตลาด เขาสูตลาดใหมไดโดยงาย 65.8% รับภาระตนทุนในการเขาสูตลาดได 58.4% และเขาสูตลาดไดโดย
ไมถูกกีดกันทางการคาอยางไมยุติธรรมจากบริษัทที่อยูมากอน 54.6%
ดานโครงสรางพื้นฐานดานการบริการเชิงพาณิชยมีผูรับจางผลิตผูจัดหาวัตถุดิบและที่ปรึกษาตางๆเพียงพอ 64.2%
และสามารถที่จะรับภาระในการวาจางผูรับจางผลิตและที่ปรึกษาตางๆได 59.0%
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ดานนโยบายของภาครัฐตอการเขาสูนิติบุคคลนโยบายของรัฐบาลเอื้อประโยชน 61.8% การสนับสนุนเปนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล 64.2% กระบวนการจัดตั้งไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ 67.0% สามารถขออนุญาตประกอบกิจการและ
ไดรับใบอนุญาตตางๆใน 1 สัปดาห 67.6% การจายภาษีไมถือเปนภาระ 58.6% ระบบภาษีอากรและกฎระเบียบมีความ
ชัดเจนและตอเนื่อง 56.6% และการติดตอกับระบบราชการกฎระเบียบและขอกําหนดในการขออนุญาตตางๆไมกอใหเกิด
ปญหา 56.2%
ดานระบบโครงสรางพื้ นฐานเช นการขนส งสื่ อสารสาธารณู ปโภค ระบบสาธารณู ปโภคพื้นฐาน (เชน ถนนไฟฟ า
ประปา การสื่อสารการ บําบัดของเสีย) 73.6% เขาถึงระบบติดตอสื่อสารตางๆ (เชน โทรศัพทอินเตอรเน็ตและอื่นๆ) 73.6%
ติดตั้งและใชระบบติดตอสื่อสารตางๆ (เชน โทรศัพทอินเตอรเน็ตและอื่นๆ) ไดภายใน 1 สัปดาห 73.4% ติดตั้งและใชระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ (เชน น้ําไฟฟา ระบบทอน้ําทิ้ง) ไดภายใน 1 เดือน 73.6%
สรุปและอภิปรายผล
งานการศึกษาครงนี้ พบวา มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ แหลงเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจ และการโอนถายความรู
เพื่ อ การวิ จัย และพั ฒ นา เป น ป จ จั ย แวดล อ มที่ จํา เป น ต อ งได รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ ที่ จะเกื้ อ หนุ น ส ง เสริ ม การสร า งสั ง คม
ผูประกอบการในไทย
ดานมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ ปญหาและอุปสรรคจากการศึกษาในกลุมตัวอยาง พบวา บุคลากรของรัฐยังไม
สามารถใหความชวยเหลือไดเต็มที่ การทํางานที่ลาชา นโยบายไมชัดเจน ไมตรงประเด็น ไมมีมาตรฐานในการทํางาน ความไม
เขาใจในธุรกิจใหม (Start up) อยางชัดเจน การติดตอบางหนวยงานกินเวลานาน ไมสามารถเขาถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ
โดยเฉพาะผูประกอบการในเขตชนบท กฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสม เชน กฎหมายสรรพสามิตเกี่ยวกับเครื่องดื่ม ความ
ยุงยากในการขอใบอนุญาตตาง ๆ รวมถึงความซับซอนในการทํางานของภาครัฐ การติดตอกับภาครัฐตองมีคา นายหนา การ
ทุจริตในภาคราชการ การติดหนวยงานราชการยุงยาก
ดานแหลงเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจ ปญหาและอุปสรรคจากการศึกษาในกลุมตัวอยาง พบวา ธุรกิจเกิดใหมตอง
ลงทุนสูงจึงตองการใหภาครัฐเขามาสนับสนุนแหลงเงินทุน การขาดเงินทุนและแหลงเขาถึงเงินทุนอยางเพียงพอตอการพัฒนา
ธุรกิจใหม การสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ ดอกเบี้ยที่สูงเกินไป ระยะเวลาในการทําสินเชื่อนาน การเขาถึงแหลงเงินทุนจาก
ภาครัฐแทบเปนไปไมได การติดตอตองยื่นเอกสารมากมาย แตไมไดไดการอนุมัติ แหลงเงินทุนเชน ธนาคารต างๆ จะมองผล
ประกอบการเปนหลัก ทําใหไมสามารถขอสินเชื่อได, แหลงเงินทุนยังไมมากหรือไมเปดกวางพอใหกลุมผูประกอบการใหม การ
ที่เกษตรกรสวนใหญประสบภาวะขาดทุนโดนยึดที่ดินโดยธนาคารภาครัฐ เอกสารเงื่อนไขที่ระเอียดมากเกินไป
ดานการโอนถ ายความรูเ พื่ อการวิ จัย และพัฒ นา ป ญหาและอุ ป สรรคจากการศึ กษาในกลุ ม ตัวอยาง พบว า การ
เปดเผยขอมูลหรือผลงานวิจัยตางๆ ทําไดยากมากจนถึงไมสามารถเขาถึงได ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดตนทุนหรือพัฒนา
สินคาและบริการ การเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ ยังขาดไมทั่วถึงขาดการประชาสัมพันธแหลงความรูที่จําเปน ไมไดรวมอยูในที่
เดียวกัน
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้นําเสนอการออกแบบและสรางเครื่องตนแบบอุปกรณเตือนแจงการทําความสะอาดแผงเซลล แสงอาทิตย
โดยเป นตัวติ ด ตามวั ด ผลกระทบจากฝุ นละอองและสิ่ ง สกปรกต างๆที่ ม าปด บั ง ผิ วรั บแสงของแผงเซลล แ สงอาทิ ต ย ทํ าให
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ าต่ํ าลง ทั้ ง นี้ เ พื่ อให มี เ ครื่ องแจ งเตื อนที่ เ หมาะสมในการลางทํ าความสะอาดผิ วเซลล
แสงอาทิตยเพื่อมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาสูงสุดและลดคาใชจายในการลางทําความสะอาดผิวเซลลแสงอาทิตยซึ่งจะตองทํา
ตามเวลา ผูวิจัยไดนําเทคโนโลยีด านไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาตอรวมกับแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อใหเป นแผงอางอิง โดย
ติดตั้งรวมกับแผงเซลลแสงอาทิตยของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หลังจากนั้นทําความสะอาดผิวแผงอางอิงชวงเชาทุกๆวัน
และเครื่องตนแบบนี้จะทําการประมวลผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาระหวางแผงอางอิงกับโรงไฟฟาทุก
วันหลังจากนั้นแจงผลที่ไดผานระบบอินเตอรเน็ทและบันทึกลงหนวยความจํา ผลการวิจัยในครั้งนี้พบวาเครื่องตนแบบจะไม
แจงเตือนแตจะรายงานขอมูลหากประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาลดลงเทากันเนื่องจากมีแสงตกกระทบลงผิวแผงโซลา
เซลลนอยลงแบบเปนสัดสวนกัน และเครื่องแจงเตือนใหทําคามสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยเมื่ออัตราสวนของพลั งงานที่ได
ระหวางแผงอางอิงกับโรงไฟฟามีคาเพิ่มขึ้น (ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดทดลองกับโซลาลูฟจะขยายผลในโซลาฟารมตอไปใน
อนาคต)
คําสําคัญ: เครื่องตนแบบอุปกรณเตือน, แผงเซลลแสงอาทิตย, ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟา, ลดตนทุน
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Abstract
Research presented the design and construction of a prototype device alert to clean solar
panels. The measure monitors dust and dirt blocking dirt the surface of solar panel, which causes low
energy generation efficiency. The devices alerted to clean solar panels to ensure the highest energy
generation and reduce costs in cleaning the surface of the solar panel, which were made on time. The
research had led to the electrical and electronic technology with solar panels to provide a reference. It
took an installed prototype in process with solar panel energy factory, after that, cleaning the panel was
referred to the morning every day. This prototype was processing performance comparisons between the
solar panel reference with the solar panel factory every day and results via the internet and recorded the
data in memory. The results of this research showed that the prototype will not make a warning, but it
will report data. The efficiency of energy decreased as well due to light through the surface into a solar
cell was proportional. The prototype cleaning warning solar panels on the ratio of electrical energy
between solar panel references with the factory was increased. (This research experimented with Solarroof which will be in solar-farms in the future.)
Keywords: Prototype warning devices, solar panels, energy efficiency, reduce costs.
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บทนํา
โซลาเซลลหรือเซลลแสงอาทิตยเปนอุปกรณที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรงซึ่งถือวา
เปนแหลงพลังงานทดแทนที่สะอาดและไดรับความนิยมกันเปนอยางมากบางแหงสรางเปนโรงงานผลิตไฟฟาดวยโซล าเซลลที่
เรียกกันวาโซลาฟารมหรือโซลาลูฟและในอนาคตจะเพิ่มจํานวนผูใชมากขึ้นโดยปกติพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบมายังพื้น
โลกแล วจะได รับ พลัง งานประมาณ 1000 วั ตต ต อตารางเมตร อุณหภู มิ 25 o Cสภาพอากาศโปร งStandard Test
Conditions (STC) ดังนั้นแผงโซลาเซลลจะผลิตพลังงานแสงอาทิตยไดเต็มที่ประมาน 4-5 ชั่วโมงจากเวลาทั้งหมดที่มีประมาณ
12-13 ชั่วโมงใน1วันเมื่อติดตั้งแผงโซลาเซลลที่มีขนาด 100 วัตตตอตารางเมตรจะใหประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาไดวัน
ละประมานรอยละ 10(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2559)สิ่งสําคัญสําหรับแผงเซลลแสงอาทิตยคือทํา
อยางไรประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟาไดสูงที่สุด เมื่อพิจราณาจากจากการกําหนดเวลาลางทําความสะอาดแผงเซลล
แสงอาทิตยเปนเวลาทุกๆเดือนใน 1 ป ในโรงผลิตไฟฟาโซลาฟารมพื้นที่ 180 ไร เสียคาใชจายคาแรงครั้งละ 67,600 บาทตอ1
เดือน(บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่งจากัดมหาชน,2558) และในโรงผลิตไฟฟาโซลาลูฟในพื้นที่700 ตารางเมตร คาใชจายครั้งละ
30,000 บาทตอ1เดือน(บริษัทไทชูการเทอรมิเนิลจํากัดมหาชน,2558)อาจเปนการลางทําความสะอาดแผงโซลาเซลลความถี่ที่
มากเกินความจําเปนหรือไมไมมีใครตอบไดวาจําเปนหรือไมที่จะลางทุกๆเดือนผูวิจัยคิดวาผูที่ประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟา
ทดแทนรายใหญ ตองการลดตนทุ นคาใชจายที่ตามมาเพื่อสร างมู ลคาเพิ่มในการใชประโยชนของแผงเซลล แสงอาทิ ต ยให มี
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาสูงสุด
ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดนําเสนอการออกแบบและสรางเครื่องตนแบบอุปกรณเตือนแจงการ
ทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตย เพื่อใหมีเครื่องแจงเตือนที่เหมาะสมในการลางทําความสะอาดผิวเซลลแสงอาทิตยเพื่อให
แผงเซลลแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาสูงสุดและลดตนคาใชจายในการลางทําความสะอาดผิวเซลล แสงอาทิตยซึ่ง
เดิมจะตองทําตามเวลาที่กําหนดไวทุกๆเดือน โดยหวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอผูที่ใชเซลลแสงอาทิตย
เปนพลังงานไฟฟาทดแทนหรือผูที่ประกอบการเปนโรงผลิตพลังงานไฟฟาทดแทน ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดทดลองกับโซ
ลาลูฟจะขยายผลในโซลาฟารมตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อออกแบบและสรางเครื่องตนแบบอุปกรณเตือนแจงการทําความสะอาดแผงเซลล แสงอาทิตยใหประสิทธิภาพ
การผลิตพลังงานไฟฟาสูงสุด
2.เพื่อใหมีเครื่องแจงเตือนที่เหมาะสมในการลางทําความสะอาดผิวเซลลแสงอาทิตยลดตนทุนคาใชจายในการลางทํา
ความสะอาดผิวเซลลแสงอาทิตย
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม (Literature review )
1. ทฤษฎีเซลลแสงอาทิตยคุณสมบัติและตัวแปรที่สําคัญของเซลลแสงอาทิตย
จากการวิจัยแผงโมดูลแผงเซลลแสงอาทิตยนําประยุกตใชในงานโดยศึกษาหลักการทํางานแผงเซลลแสงอาทิตย เปนขบวนการ
เปลี่ยนพลังงานแสงเปนกระแสไฟฟาไดโดยตรง เมื่อแสงตกกระทบผิวแผงเซลลแสงอาทิตยซึ่งแสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาและมี
พลั งงานกระทบกั บสารกึ่ งตั วนํา จะเกิ ด การถ ายทอดพลัง งานระหว างกั น พลัง งานจากแสงจะทําให เ กิด การเคลื่อนที ่ข อง
กระแสไฟฟา (อิเลคตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวนํา จึงสามารถตอกระแสไฟฟาดังกลาวไปใชงานได(นายไพสิฐ ตัณฑุลพงษ,2554)ดัง
ภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 หลักการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตย
ที่มา : http://www3.egat.co.th/re/solarcell/solarcell.htm
คุณสมบัติและตัวแปรที่สําคัญของเซลลแสงอาทิตยตัวแปรที่สําคัญที่มีสวนทําใหเซลลแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพการทํางานใน
แตล ะพื้ นที่ต างกัน และมีค วามสําคัญ ในการพิจารณานํ าไปใช ในแตล ะพื้นที่ ตลอดจนการนํ าไปคํานวณระบบหรือคํ านวณ
จํานวนแผงแสงอาทิตยที่ตองใชในแตละพื้นที่ มีดงั นี้
1.1 ความเขมของแสง กระแสไฟ (Current) จะเปนสัดสวนโดยตรงกับความเขมของแสง หมายความวาเมื่อความเขม
ของแสงสูง กระแสที่ไดจากเซลลแสงอาทิตยก็จะสูงขึ้น ในขณะที่แรงดันไฟฟาหรือโวลตแทบจะไมแปรไปตามความเขมของแสง
มากนัก ความเขมของแสงที่ใชวัดเปนมาตรฐานคือ ความเขมของแสงที่วัดบนพื้นโลกในสภาพอากาศปลอดโปรง ปราศจากเมฆ
หมอกและวัดที่ระดับน้ําทะเลในสภาพที่แสงอาทิตยตั้งฉากกับพื้นโลก ซึ่งความเขม ของแสงจะมีคาเทากับ 100mWตอ ตร.ซม.
หรือ 1,000 W ตอ ตร.เมตร ซึ่งมีคาเทากับ AM 1.5 (Air Mass 1.5) และถาแสงอาทิตยทํามุม 60 องศากับพื้นโลกความเขม
ของแสง จะมีคาเทากับประมาณ 75mWตอ ตร.ซม. หรือ 750 W ตอ ตร.เมตร ซึ่งมีคาเทากับ AM2 กรณีของแผงเซลล
แสงอาทิตยนั้นจะใชคา AM 1.5 เปนมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพของแผง
1.2 อุณหภูมิกระแสไฟ (Current) จะไมแปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่แรงดันไฟฟา (โวลท) จะลดลง
เมื่ ออุ ณหภู มิสู ง ขึ้น ซึ่ ง โดยเฉลี่ย แล วทุกๆ 1 องศาที่เ พิ่ มขึ้ น จะทํ าให แรงดั นไฟฟ าลดลง 0.5% และในกรณี ข องแผงเซลล
แสงอาทิ ตย ม าตรฐานที่ ใช กําหนดประสิท ธิ ภาพของแผงแสงอาทิต ย คือ ณ อุ ณหภู มิ 25 องศา C เชน กํ าหนดไว วาแผง
แสงอาทิตยมีแรงดันไฟฟาที่วงจรเปด (Open Circuit Voltage หรือ Voc) ที่ 21 V ณ อุณหภูมิ 25 องศา C ก็จะหมายความ
วา แรงดันไฟฟาที่จะไดจากแผงแสงอาทิตย เมื่อยังไมไดตอกับอุปกรณไฟฟา ณ อุณหภูมิ 25 องศา C จะเทากับ 21 V ถา
อุณหภูมิสูงกวา 25 องศา C เชน อุณหภูมิ 30 องศา C จะทําใหแรงดันไฟฟาของแผงแสงอาทิตยลดลง 2.5% (0.5% x 5
องศา C) นั่นคือ แรงดันของแผงแสงอาทิตยที่ V ocจะลดลง 0.525 V (21 V x 2.5%) เหลือเพียง 20.475 V (21V – 0.525V)
สรุปไดวา เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แรงดันไฟฟาก็จะลดลง ซึ่งมีผลทําใหกําลังไฟฟาสูงสุดของแผงแสงอาทิตยลดลงดวย
1.3 จากขอกําหนดดังกลาวขางตน กอนที่ผูใชจะเลือกใชแผงแสงอาทิตย จะตองคํานึงถึงคุณสมบัติของแผงที่ระบุไว
ในแผงแตละชนิดดวยวา ใชมาตรฐานอะไร หรือมาตรฐานที่ใชวัดแตกตางกันหรือไม เชนแผงชนิดหนึ่งระบุวา ใหกําลังไฟฟา
สูงสุดได 80 วัตต ที่ความเขมแสง 1,200 W ตอ ตร.เมตร ณ อุณหภูมิ 20 องศา C ขณะที่อีกชนิดหนึ่งระบุวา ใหกําลังไฟฟา
สูงสุดได 75 วัตต ที่ความเขมแสง 1,000 W ตอ ตร.เมตร และอุณหภูมิมาตรฐาน 25 องศา C แลว จะพบวาแผงที่ระบุวาให
กําลังไฟฟา 80 W จะใหกําลังไฟฟาต่ํากวา จากสาเหตุดังกลาว ผูที่จะใชแผงจึงตองคํานึงถึงขอกําหนดเหลานี้ในการเลือกใช
แผงแตละชนิดดวย แผงเซลลแสงอาทิตยแลวไดนําเอาแผงเซลลแสงอาทิตย(นายไพสิฐ ตัณฑุลพงษ,2554)
2.เมื่อพิจารณาคาปจจัยที่ทําใหประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลลอาทิตยตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปจจัยที่มผี ลตอการผลิตพลังงานไฟฟาของระบบโซลาเซลล
ปจจัยสงผลใหประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาลดลงของคาSTC.

เปอรเซ็นต

ความรอนของแผง (f temp = 0.89)

89%

สิ่งสกปรกและฝุนละออง (f dirt = 0.93)

93%

ความตานทานในสายไฟ (f mis = 0.95)

95%

เครื่องแปลงกระแสไฟฟา ( f inv = 0.90)

90%

ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา(Power output = 100 W)
ที่มา : http://ienergyguru.com/2016/การติดตั้งโซลาเซลล

70.8 watt

จากตารางดังกลาวจะเห็นไดวาผลกระทบดานความรอนของแผงพลังงานแสงอาทิตยนี้ สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา
ลดลงเหลือประมาณ89%ของคา STC. (ftemp=0.89)เมื่อใชไประยะหนึ่งจะมีฝุนละอองหรือคราบสกปรกมาเปอนบนหนาแผง
ซึ่ง ป จจัย นี้ ส ง ผลให ความสามารถในการรั บ แสงอาทิ ตย ล ดลงทํ าใหศั กยภาพในการผลิ ตไฟฟ าลดลงตามไปด ว ยโดยทั่ วไป
ผลกระทบที่เ กิดจากสิ่ งสกปรกและฝุนละอองนี้ทํ าให ความสามารถในการผลิต ไฟฟ าลดลงเหลือประมาณ93%ของคา STC.
(fdirt=0.93)การสูญเสียพลังงานไฟฟาจากการตอแผงที่ไมสม่ําเสมอและสูญเสียภายในสายไฟทําใหประสิทธิภาพของการผลิ ต
ไฟฟาลดลงเหลือ 95% ของคา STC. (fmis=0.95) การแปลงไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับทําใหประสิทธิภาพในการ
ผลิตไฟฟาลดลงเหลือประมาณ 90 % ของคา STC. (finv=0.90) ดังนั้นประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาเมื่อใชแผงเซลลอาทิตยมี
คา Power output = 100 W เทากับ 70.8 wattถาลดสิ่งสกปรกและฝุนละอองไดจะมีคาประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาได
76.1 watt เพิ่มขึ้น 5.3watt(สุรเชษฐ ยานวารี,2016)
3.จากการผลการวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยดวยการลางทําความ
สะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยเพิ่มขึ้น 18.59 % และพบวาการเพิ่มขึ้นความเขมแสงโดยการติดตั้งกระจกและทําการปรับมุม
สะทอนที่เหมาะสมทําใหคาพลังงานตอชั่งโมงเพิ่มขึ้น 19.48% แตทําใหเซลลแสงอาทิตยมีอายุการใชงานที่สั้นลงและทําการลด
อุณหภูมิใตแผงมีคาประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยเพิ่มขึ้น 5.27% ในสวนของการระบายความรอนใตแผงมีขอเสียของวิธีนี้
คือตนทุนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งสองวิธีควบคูกันแตปญหาก็กลับมาเรื่องเดิมคือตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นไปอีก(ชาติชาย โสบุญ,2556)
ระเบียบวิธีวิจัย
1. นําเอาแผงเซลลแ สงอาทิ ตยมาต อเขากั บ อินเวอรเตอร ที่ใชกับ ระบบออนกริต (On-grid System) หรื อระบบที่
ทํางานสัมพันธกับการไฟฟามีชื่อเรียกอินเวอรเตอรชนิดนี้โดยทั่วไปวากริตไทนอินเวอรเตอร(Grid-Tied Inverter)ลักษณะการ
ทํางานของอินเวอรเตอรระบบนี้จะเหมือนกับอินเวอรเตอรโดยปกติทั่วไปแตจะตองมีแรงดันไฟฟากระแสสลับจากการไฟฟา
ปอนใหกับอินเวอรเตอรอีกทางหนึ่งดวยตัวอินเวอรเตอรแบบนี้ถึงจะทํางานไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงโซลาเซลลจะถูกใชไปกับ
เครื่องใชไฟฟาตางๆภายในบาน(สําหรับระบบออนกริตแบบลดภาระคาไฟฟา)และจะแปลงไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงโซลาเซลล
ปอนตรงใหกับสายสงเพื่อขายไฟใหกับการไฟฟาไดดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 หลักการทํางานของGrid-Tied Inverter
ที่มา : http://www.solar-thailand.com/TH/On-grid-System.asp
2.สวนประมวลผลการบันทึกขอมูลพลังงานที่แผงเซลแสงอาทิตยไดมีการนําอาดุยโน (Arduino)UNO R3มาใชงาน
เพราะเป นบอร ดไมโครคอนโทรเลอรต ระกูล AVR ที่มี การพัฒนาแบบ Open Source คือมี การเปดเผยขอมูลทั้ งดาน
Hardware และ Software ตัว บอรดArduino ถูกออกแบบมาใหใชงานไดงายยังสามารถดัดแปลงเพิ่มเติม พัฒนาตอยอด
ทั้งตัวบอรด หรือโปรแกรมตอไดอีกดวยความงายของบอรดArduinoในการตออุปกรณเสริมตางๆ คือผูใชงานสามารถตอวงจร
อิเล็กทรอนิคสจากภายนอกแลวเชื่อมตอเขามาที่ขาI/O ของบอรด ไดทันทีแลวเขียนโปรแกรมพัฒนาตอไดเลยดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3ArduinoUNO R3
ที่มา : http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic
3. จากนั้นนําบอรดArduinoตอโมดูล ESP8266 เปนโมดูลสื่อสารไรสาย สําหรับเชื่อมต อผานเครือขายแบบ Wi-Fi
เหมาะสํ าหรับงานประเภทIoT. (Internet of Things) เพื่อส งขอมูล ประสิท ธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ าของแผงเซลล
แสงอาทิตยที่ตองการทราบดังภาพที่4

ภาพที่ 4ESP8266 Wi-FiModule
ที่มา : http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/index.php?article=esp8266-modules
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4.นอกจากนี้ยังมี โมดูลกําเนิดสัญญาณนาฬิกา DS3231 module เปนโมดูนาฬิกาแบบเวลาจริง RTC( Real Time
Clock ที่มีความถูกตองแมนยําสูง มาเปนตัวสรางเวลาในการกําหนดเวลาบันทึกคาประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาของ
แผงเซลลแสงอาทิตยดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5โมดูลกําเนิดสัญญาณนาฬิกา DS3231
ที่มา : https://www.arduinoall.com/product/410/ds3231-module
5.ไดนําตัวโมดูลCurrent sensors SCT 013-030เปนเซ็นเซอรกระแสแบบคลองสาย30 A.ทําหนาที่วัดกระแสที่ได
สงใหบอรดArduinoผานวงจร การแปลงสัญญาณอนาลอกเปนสัญญาณดิจิตอลเพื่อทําการเปลี่ยนคากระแสใหเปนพลังงาน
ไฟฟาตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6โมดูลCurrent sensors SCT 013-030
ที่มา : https://www.seeedstudio.com/Noninvasive-AC-Current-Sensor-30A-max-p-519.html#
6. Ethernet Module W5100 จะทําใหสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตจากภายนอกไดผานทางชองสายแลน สามารถ
เสียบSD Card บันทึกขอมูลที่ตองการลง SD Cardโดยอัตโนมัติไดในตัว(Data Logger)ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7บรอด Ethernet Module W5100 และ SD Card Module
ที่มา : http://www.myarduino.net/article/micro-sd-card
7. นอกจากนี้ยังมีตัว โมดุล LCD.(Liquid Crystal Display (LCD))เปนตัวรับขอมูลแบบI2Cจากบรอด Arduino
แสดงผลอักษรออกมาไวใหสําหรับการบันทึกภาพขอมูลมองดวยตาเขียนดวยมือลงสมุดจดอีกดวยดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 8Liquid Crystal Display Module
ที่มา : https://www.arduinoall.com/product/48/lcd-2004-20x4-character-lcd-module-5v-for-arduino
10.หลังจากไดทําการศึกษาอุปกรณดังกลาวแลวนํามาตอรวมกันตามแผนผังดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9แผนผังการเชื่อมตอกับอุปกรณทั้งหมด
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11.แลวทําการเขียนโปรแกรมให CPU.Arduino ทํางานตามความตองการโดยเขียนตามแผนผัง ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10แผนผังการทํางานของโปรแกรม
12. หลังจากที่ไดสวนไฟฟาควบคุมแลวนําตูควบคุมมาประกอบกับแผงเซลลแสงอาทิ ตยพรอมประกอบกับการทํ า

โครงสางทีแข็งแรงจะไดเครื่องตนแบบ 1 เครื่อง “เครื่องตนแบบอุปกรณเตือนแจงการทําความสะอาดแผงโซลาเซลลเพื่อ ให
ประสิ ท ธิ ภ าพการจ ายไฟฟา สู ง สุ ด ”มี โครงสร างขนาด กว าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร สู ง 0.8 เมตร กํ าลั ง ไฟฟ า ของเซลล
แสงอาทิตย 310 วัตตGrid tie Inverter 1000 Watt ดังภาพที่11

ภาพที่ 11 เครื่องตนแบบอุปกรณเตือนแจงการทําความสะอาดแผงโซลาเซลลเพื่อใหประสิทธิภาพการจายไฟฟาสูงสุด
ที่มา : ภาพภายโดย ภิรมยสุข สวยสม เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ 2559
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13. ทําการวางแผงเซลแสงอาทิตยของเครื่องตนแบบเทียบเคียงในพื้นที่เดียวกันกับโรงงานผลิตพลังงานดวยแผง
เซลลแสงอาทิตยติดตั้งพื้นที่จริงโรงงานผลิตรูปแบบโซลาลูฟ ขนาด 100 Kw ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12แสดงตําแหนงการติดตั้งเครื่องตนแบบรบนพื้นที่จริงโรงงานผลิตรูปแบบโซลาลูฟ ขนาด 100 Kw
ที่มา : ภาพภายโดย ภิรมยสุข สวยสม เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ 2559
14. เก็บขอมูลโดยการติดตามผลการบันทึกดวยมือจดในชวงแรกและทําการหาคาอัตราสวนของพลังงานไฟฟาที่ได
ทั้งสองแหงและบันทึกดวยอัตโนมัติ ดวยเครื่องตนแบบในการบันทึกคาในการวิจัยครั้งนี้จะไดวา
อัตราสวนของพลังงาน(Et)= Ef/Er หนวย kwh
โดยที่
Ef = พลังงานที่ไดจากแผนเซลแสงอาทิตยในโรงผลิต
Er = พลังงานที่ไดจากแผนเซลแสงอาทิตยเครื่องตนแบบ
อัตราสัดสวนพลังงาน(Et) จะเปนสัดสวนที่ตองนําไปคูณในคาพลังงานที่วัดไดจริงจากแผงอางอิงเพื่อใหไดคาเสมือนจริงเมื่อ
เทียบเคียงคาพลังงานที่ไดจากการผลิตจริงของแผงในโรงงานผลิต และอัตราสัดสวนพลังงานจะเปนสัดสวนที่ไดในแตละวัน
นํามาหาอัตราแจงเตือนใหทําความสะอาดจาก ปจจัยที่ทําใหประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของแผงเซลแสงอาทิตยลดลง
เนื่องมาจาก สิ่งสกปรกและฝุนละออง(f dirt = 0.93) หรือประสิทธิภาพ 93% หรือจะไมยอมประสิทธิภาพหายไปกับฝุน 7 %
แลวจะไดวา
อัตราแจงเตือนใหทําความสะอาด(Ec)= ( Ef/Er ) X 0.93 (kwh)
โดยที่
Ef = พลังงานที่ไดจากแผนเซลแสงอาทิตยในโรงผลิต
Er = พลังงานที่ไดจากแผนเซลแสงอาทิตยเครื่องตนแบบ
ผลการวิจัย
จากการทดสอบเครื่องตนแบบกับโรงผลิตพลังงานไฟฟาแบบโซลาลูฟและติดตามผลใน 2 กรณีไดแกการบันทึกคา
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยของโรงผลิตพลังงานไฟฟาที่และการบันทึกคาประสิทธิภาพการ
ผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยของเครื่องตนแบบผลที่ได13– 18 มกราคม2559นํามาวิเคราะหหาสัดสวนพลังงาน
ที่ได รายวันดังนี้
อัตราสวนของพลังงานที่ได = 19.476 (Kwh)/0.302= 64.49 Kwh

2026

อัตราแจงเตือนใหทําความสะอาด =19.476.49 Kwh X 0.93 = 18.70 Kwh
และไดผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2แสดงผลวิเคราะหสัดสวนพลังงานรายวัน วันที่ 13-18 ม.ค 2559
เดือน วัน ป

โรงผลิต [kWh]

เครื่องตนแบบ[kWh]

คาที่วัดไดจริง[kWh]

คาแจงเตือน[kWh]

1/13/2016

19.476

20.06028

0.302

18.7

1/14/2016

74.625

76.86375

1.157

71.5

1/15/2016

73.672

75.88216

1.142

70.6

1/16/2016

59.955

61.75365

0.929

57.4

1/17/2016

77.175

79.49025

1.196

73.9

1/18/2016

70.11

72.2133

1.087

67.2

และผลจาการวิจัยจากวันที่ 13มกราคม- 12เมษายน2559 บันทึกคาและนํามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน
ไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยดวยคอมพิวเตอรจะไดวาการผลิตไฟฟาแตกตางกันของเดือนที่ 1 2 3 และวันที่ 1 -12 เมษายน
ตามแผนภูมทิ ี่ 1-4ตามลําดับและเครื่องแจงเตือนใหทําคามสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยเมื่ออัตราสวนของพลังงานที่ไดระหวาง
แผงอางอิงหรือเครื่องตนแบบกับโรงผลิตไฟฟามีคาเพิ่มขึ้นรอยละ 3 หลังจากทําความสะอาดเมื่อวันที่ 13-17เมษายน บันทึก
ผลใหมตงั้ แตวันที่ 18 เมษายน – 30 กันยายน 2016 แลวพบวาประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาลดลงเทากันเนื่องจากมี
แสงตกกระทบลงผิวแผงโซลาเซลลนอยลงแบบเปนสัดสวนกันเครื่องตนแบบจะไมแจงเตือนแตจะรายงานขอมูล และเครื่องแจง
เตือนใหทําคามสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยเมื่ออัตราสวนของประสิทธิภาพพลังงานที่ไดระหวางแผงอางอิง(เครื่องตนแบบฯ)
กับโรงไฟฟามีคาเพิ่มขึ้น ตามแผนภูมิที่ 5 6 7 8 และ 9 ตามลําดับ

พลังงานไฟฟา (Kwh)
90
80
70
60
โรงผลิต [kWh]

50

เครื่องตนแบบ[kWh]

40
30

2027

1/31/16

1/30/16

1/29/16

1/28/16

1/27/16

1/26/16

1/25/16

1/24/16

1/23/16

1/22/16

1/21/16

1/20/16

1/19/16

1/18/16

1/17/16

1/16/16

1/15/16

1/14/16

1/13/16

20

แผนภูมิท1ี่ แสดงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยอางอิงเพิ่มขึ้น เดือนที่1
พลังงานไฟฟา (Kwh)
100
90
80
70
60

โรงผลิต [kWh]

50

เครื่องตนแบบ[kWh]

40
30
2/1/16
2/2/16
2/3/16
2/4/16
2/5/16
2/6/16
2/7/16
2/8/16
2/9/16
2/10/16
2/11/16
2/12/16
2/13/16
2/14/16
2/15/16
2/16/16
2/17/16
2/18/16
2/19/16
2/20/16
2/21/16
2/22/16
2/23/16
2/24/16
2/25/16
2/26/16
2/27/16
2/28/16
2/29/16

20

แผนภูมิท2ี่ แสดงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยอางอิงเพิ่มขึ้น เดือนที่2

พลังงานไฟฟา (Kwh)
90
85
80
75
70
65

โรงผลิต [kWh]

60

เครื่องตนแบบ[kWh]

55
50
45
40

แผนภูมิที่ 3แสดงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยอางอิงเพิ่มขึ้น เดือนที่3
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พลังงานไฟฟา(Kwh)
110
100
90
80
70

โรงผลิต [kWh]

60

เครื่องตนแบบ[kWh]

50
40
30

แผนภูมิที่ 4แสดงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยอางอิงเพิ่มขึ้น เดือนที่4

พลังงานไฟฟา(Kwh)
110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00

โรงผลิต [kWh]

5/31/16

5/29/16

5/27/16

5/25/16

5/23/16

5/21/16

5/19/16

5/17/16

5/15/16

5/13/16

5/11/16

5/9/16

5/7/16

5/5/16

5/3/16

5/1/16

เครื่องตนแบบ[kWh]

แผนภูมิที่ 5แสดงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยเปนสัดสวนกันเดือนที่ 5
พลังงานไฟฟา(Kwh)
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

โรงผลิต [kWh]
เครื่องตนแบบ[kWh]

แผนภูมิที่6แสดงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยเปนสัดสวนกันเดือนที่6

2029

พลังงานไฟฟา(Kwh)
115
105
95
85
75
65
55
45

โรงผลิต [kWh]
เครื่องตนแบบ[kWh]

แผนภูมิที่7แสดงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยเปนสัดสวนกันเดือนที่7
พลังงานไฟฟา(Kwh)
105
95
85
75
65
55
45

โรงผลิต [kWh]
เครื่องตนแบบ[kWh]

แผนภูมิที่8แสดงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยเปนสัดสวนกันเดือนที่8
พลังงานไฟฟา(Kwh)
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000

โรงผลิต [kWh]
เครื่องตนแบบ[kWh]

แผนภูมิที่8แสดงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยเปนสัดสวนกันเดือนที่9

2030

2.ผลการทดลองประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยสะสมรายเดือนเปนเวลา 9 เดือน ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟา
เดือน

โรงไฟฟา[kWh]

เครื่องตนแบบ[kWh]

ความแตกตาง

ประสิทธิภาพลดลง[%]

JAN

1,263.114

1,301.007

37.893

3.00

FEB

2,081.485

2,143.930

62.445

3.00

MAR

2,255.369

2,323.030

67.661

3.00

APR

2,134.380

2,159.348

24.968

1.17

MAY

2,715.801

2,713.085

(2.716)

(0.10)

JUN

2,204.444

2,208.853

4.409

0.20

JUL

2,364.623

2,376.446

11.823

0.50

AUG

2,297.905

2,309.395

11.490

0.50

SEP

2,118.436

2,114.199

(4.237)

(0.20)

19,435.56

19,649.29

213.74

10.17

สรุปและอภิปรายผล
ผลวิจัยในครั้งนี้ที่ไดรับจากการศึกษาหรือวิจัย วาเปนไปตามวัตถุประสงคเปนเครื่องตนแบบอุปกรณเตือนแจงการทํา
ความสะอาดแผงเซลล แสงอาทิต ยใหประสิท ธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาสูงสุ ด และจากผลการทดลองจะไดสู ตรสัดสวนที่
จําเปนที่จะตองใชในเครื่องตนแบบ คือ
Et= Ef/Er ; (kwh) และ Ec= ( Ef/Er ) X 0.93 ; (kwh)
โดยที่
Et = อัตราสวนของพลังงาน
Ec =อัตราแจงเตือนใหทําความสะอาด
Ef = พลังงานที่ไดจากแผนเซลแสงอาทิตยในโรงผลิต
Er = พลังงานที่ไดจากแผนเซลแสงอาทิตยเครื่องตนแบบ
ผลวิจัย ในครั้ง นี้ที่ไดรั บจากการศึกษาหรือวิ จัย เครื่องตนแบบจะไมแจง เตือนเปนสัญญาณหรือกระพริ บแตจะรายงาน
ข อ มู ล เพื่ อ ทํ าการวิ เ คราะห ใ ห พิ จ ราณาในเรื่ อ งของจุ ด ค ม ทุ น ที่ จะดํ าเนิ นการขั้ น ตอนต อ ไป ข อมู ล ดั ง กล า วพบว าหาก
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาลดลงเทากันเนื่องจากมีแสงตกกระทบลงผิวแผงโซลาเซลลนอยลงแบบเปนสัดสวนกั น
และเครื่องแจงเตือนใหทําคามสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยเมื่ออัตราสวนของพลังงานที่ไดระหวางแผงอางอิงกับโรงไฟฟามีคา
เพิ่มขึ้น
ผลพบว าเปนไปตามวัต ถุ ป ระสงค เ ป นเครื่องต นแบบอุ ป กรณ เ ตือนแจ ง การทํ าความสะอาดแผงเซลล แ สงอาทิ ต ย ใ ห
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาสูงสุดได เนื่องจากกราฟและสัดสวนของแผนภูมิในเดือนที่มีมีเครื่องแจงเตือนที่เหมาะสม
ในการล างทํ าความสะอาดผิ วเซลล แ สงอาทิ ต ย ค รั้ ง นี้ คื อ ควรล างในเดื อน มกราคม เนื่ องจากประสิ ท ธิ ภ าพของแผงเซ
แสงอาทิตยลดลง 3 เปอรเซ็นต ถาไมดําเนินการลางประสิทธิภาพของการผลิตพลังงานไฟฟาหายไปเดือนสูงขึ้นและจะทําให
เสียโอกาสในการผลิตพลังงานไฟฟา จากตารางที่ 3 เดือน ม.ค.-เม.ย. เนื่องจากฝุนปกคลุม ถึง 7.17 % จะสงผลใหการคืนทุนที่
ไดลงทุนไปชาลง
จากตารางที่ 3 ในงานวิจัยในครั้งนี้ไดมีการลางทําความสะอาดแผงในเดือน เมษายน ชวงวันหยุด 13-17 เมษายน จะทํา
ใหประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานที่หายไป ในเดือน พ.ค.-ก.ย ลดลง 0.90 เปอรเซ็นต ดังนั้นจะทําใหประสิทธิภาพการผลิต
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พลังงานไฟฟาไดเพิ่มขึ้น 7.17-0.90 จะไดเพิ่ม 6.27 % เปนเวลา 5 เดือน เสียโอกาสที่จะผลิตไฟฟาใหสุงสุดไป 7.17 % เปน
เวลา 4 เดือน และประสิทธิภาพที่หายไปในการวิจัยในคั้งนนี้ 10.17 %
จากการวิ จัย ในตารางที่ 3 ผลรวมการผลิต พลัง งานไฟฟาที่โ รงงานผลิต ได คื อ 19,435.56 kwh สวนผลรวมการผลิ ต
พลั ง งานไฟฟ าที่ เ ครื่ องต นแบบที่ ผ ลิ ต ได คือ 19,649.29 kwh เมื่ อราคาพลั ง งานไฟฟ าขาย 6.85 บาทต อหน วยดั ง นั้ น
ประสิทธิภาพที่หายไปคือ 19,649.29 kwh-19,435.56 kwh= 213.74 kwh
และเปลี่ยนพลังงานเปนเงินบาท = 213.74 kwh X 6.85 บาท = 1,416.09 ตอจุดในการวิจัยในครั้งนี้ทั้งหมดมี 5 จุดดังนั้น
รวมทั้งหมด 14,16.09 X 5 = 7,320.45 บาท
จากการกําหนดเวลาการทําการลางทําความสะอาดตามรอบเดือนสูญเสียคาใชจายทุกๆเดือน คิดเปน เปนการลางทํา
ความสะอาดแผงโซลาเซลลความถี่ ที่มากเกิ นความจํ าเปนจากการวิจัย ในครั้งนี้ พบวาจะตองทําการลางแผงเซลแสงอาทิต ย
ทั้งหมดในเดือน มกราคม และในเดือน เมษายน ชวงวันหยุด สามารถประหยัดตนทุนในการลางทําความสะอาดได 10 เดือน
ขอเสนอแนะ
1.ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดทดลองกับโซลาลูฟ ตอนติดตั้งแผงเครื่องตนแบบนั้นจะมีการปรับคาการผลิตพลังงาน
ไฟฟาใหไดคาเสมือนที่แผงของโรงงานผลิตออกมานั้นใชเวลานานและเปนขั้นตอนที่ทํายากที่สุดเนื่องจากตองคอยตรวจสอบ
ความสะอาดของแผงเครื่องตนแบบทุกๆวัน เพราะการติดตั้งจะอยูรวมกันกับแผงที่ผลิตจริงบนหลังคาชึ่งเปนพื้นที่สูงและเสี่ยง
ตอการเกิดอุ บัติเหตุ ตอนบันทึกข อมูลทางผูวิจัยตองปรับเปลี่ยนวิ ธีการบันทึกเพราะการขึ้ นที่สูงเริ่มด วย การบันทึกโดยใช
สายตา ดูหนาจอ LCD การบันทึกดวยระบบ Data Wifi link ,internet of things(IoT) บันทึ กโดยดูแบบออนไลนบ น
thingspeak และระบบ Data logger โดยเก็บขอมูลใน SD card มาเปรียบเทียบกันทั้งหมดเพื่อใหไดขอมูลที่เชื่อถือได ทั้งนี้
ผูวิจัยเสนอแนะในการทําการบันทึกขอมูลเลือกใหเหมาะสมกันหนางานหรือทําการ โปรแกรมคาใหแจงเตือนแบบมีสัญญาณ
ออกทางโทรศัพทใหชัดเจนวาตอนนี้แผงเซลแสงอาทิตยถึงเวลาทําความสะอาดหรือยัง
2.ในการวิจัยในครั้งนี้ใชเวลา 9 เดือน ในแตละจุดควรจะตองใชเวลาวิจัย 12 เดือนและในการเปรียบเทียบขอมูลใน
หนึ่งปอาจจะมีการแจงเตือนใหทําความสะอาดแผงในเดือนไมตรงกันและในการวิจัยในแตละสถานที่จะไมเหมือนกั นทุกที่ทุก
เวลา เพราะสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไปตลอดเวลา ดังนั้นทุกที่ ที่มีการติตตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยในโรงไฟฟาโซลลาฟารมหรือโซ
ลาลูฟจําเปนที่ตองติดตั้งหนวยประมวลผลของเครื่องตนแบบไวอยางนอย 1 แผงเพื่อไวเปนอุปกรณเตือนทําความสะอาดแผง
ทั้งหมด
3.ในการวิจัยครั้งนี้การทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยของเครื่องตนแบบนั้นตองใชแรงงานทําความสะอาดทุกๆ
เชาของวัน หากมีการตอยอดในการทําความสะอาดในอานาคสามารถติดตั้งระบบแขนกลในการลางแผงเซลลแสงอาทิตยของ
เครื่องตนแบบเพื่อใหทําความสะอาดแทนแรงงานคนทุกๆเชาได
4.ในการตัดสินใจที่จะลงทุนในการลางทําความสะอาดนั้นขึ้นอยูกับตนทุนในแตละทีท่ ี่กําหนดการลางทําความสะอาด
และพิจราณาการโดยการใชเครื่องตนแบบอุปกรณเตือนแจงการทําความสะอาดแผงโซลาเซลลเพื่อใหประสิทธิภาพการจาย
ไฟฟาสูงสุด เปนตัวเปรียบเทียบ
5.ในการวิจัยในครั้งนีผ้ ูวิจัยไดทดลองกับโซลาลูฟจะขยายผลในโซลาฟารมตอไปในอนาคตและใชเวลาวิจัย 12 เดือน
เอกสารอางอิง
สุรเชษฐ ยานวารี. (2558).การติดตั้งโซลาเซลล”:20 ตุลาคม,2558 จาก ชื่อเว็บไซต:http://ienergyguru.com/2016/06/
การติดตั้งโซลาเซลล
(2556).การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย: 13 ธันวาคม,2558 จาก ชื่อเว็บไซต:
http://www.eng.mut.ac.th/article_detail.php?id=27
(2558).หลักการทํางาน “เซลลแสงอาทิตย”:20 ตุลาคม,2558 จาก ชื่อเว็บไซต:
http://www3.egat.co.th/re/solarcell/solarcell.htm
(2558).คุณสมบัติและตัวแปรที่สําคัญของเซลลแสงอาทิตย:20 ตุลาคม,2558 จาก ชื่อเว็บไซต:
http://www3.egat.co.th/re/solarcell/solarcell.htm
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(2558).On-grid System ระบบโซลารเซลล แบบออนกริด:20 ตุลาคม,2558จาก ชื่อเว็บไซต:
http://www.dhgate.com/store/product/hot-sale-gti-1000w-grid-tie-solar-inverter/193973744.html
http://www.solar-thailand.com/TH/On-grid-System.asp
(2558).Arduinoคืออะไร: 12 ธันวาคม,2558 จาก ชื่อเว็บไซต:http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic
(2558).โมดูล ESP8266 Serial-to-Wi-Fiสําหรับงานดาน IoT: 1พฤษจิกายน,2558 จาก ชื่อเว็บไซต:
http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/index.php?article=esp8266-modules
(2558).โมดูล ESP8266 Serial-to-Wi-Fiสําหรับงานดาน IoT: 1พฤษจิกายน,2558 จาก ชื่อเว็บไซต:
https://www.arduinoall.com/product/410/ds3231-module
(2558).Non-invasive AC Current Sensor (30A max):2 พฤษจิกายน,2558จาก ชื่อเว็บไซต:
https://www.seeedstudio.com/Noninvasive-AC-Current-Sensor-30A-max-p-519.html
(2558).สอนใชงาน โมดูล Micro SD Card กับ arduino:2 พฤษจิกายน,2558 จาก ชื่อเว็บไซต:
http://www.myarduino.net/article/micro-sd-card
(2558).LCD 2004 20x4 Character LCD Module 5V for Arduino:2 พฤษจิกายน,2558 จาก ชื่อเว็บไซต:
https://www.arduinoall.com/product/48/lcd-2004-20x4-character-lcd-module-5v-for-arduino
เจาของโครงการ พลังงานแสงอาทิตย(โซลาฟารม) : บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอรเจน จํากัด สถานที่ตั้ง : จังหวัดนครนายก
และ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด(มหาชน)
เจาของโครงการ พลังงานแสงอาทิตย(โซลาลูฟ) : บริษัท ไทยชูการเทอมินัล จํากัด(มหาชน) สถานที่ตั้ง : ตําบลสําโรงกลาง
จังหวัดสมุทรปราการ
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บทคัดยอ

การศึกษาคุณภาพในการใหบริการของพนักงานที่มีตอสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงาน การประปานครหลวงเปน
เรื่องสําคัญเนื่องจากความรูความเขาใจในเรื่องนี้จะนํามาซึ่งความไดเปรียบในเชิงการแขงขันกับธุรกิจอื่น สหกรณจะสามารถ
มองเห็นปญหาและนําขอเสนอแนะตางๆของสมาชิกมาเปนพื้นฐานในการปรับปรุงในการใหบริการ และพัฒนาสหกรณตอไป
ในอนาคตสหกรณจะสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกไดตรงจุด อีกทั้งสามารถขยายฐานสมาชิกใหเติบโตขึ้นอยาง
ตอเนื่องสงผลใหสหกรณมีความมั่นคงและยัง่ ยืนตลอดไป การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษาคุณภาพในการใหบริการ
ของพนักงานที่มีตอสมาชิกสหกรณออมทรัพย และเปรียบเทียบคุณภาพในการใหบริการของพนักงานที่มีตอสมาชิกสหกรณ
ออมทรั พ ย พนั กงานการประปานครหลวงจํ าแนกตามป จจั ย ส วนบุ ค คล เก็ บ ข อมู ล ด วยแบบสอบถาม จํ านวน 209 คน
วิเคราะหขอมูล โดยใช สถิติ ค ารอยละ คาเฉลี่ย ค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหเปรี ยบเทีย บคุณภาพในการใหบริ การของ
พนักงานที่มีตอสมาชิกสหกรณออมทรัพย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ตัวแปรกลุมยอย 2 กลุม ใชสถิติ t-test และตัวแปร
มากกวา 2 กลุม ใชสถิ ติวิเคราะหการผั นแปรทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ นัยสําคัญ ทางสถิ ติ .05 ผลการจาก
การศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 52.6 สถานภาพโสด รอยละ 67 มีอายุระหวาง 26 - ถึง
40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 56.5 อายุการทํางานต่ํากวา 3 ป รอยละ 60.3 มีรายไดตั้งแต 9,000 – 13,000
บาท รอยละ 43.1 ใชบริการดานการออม เงินฝากออมทรัพย รอยละ 44.21 ดานสินเชื่อ มากที่สุดคือ เงินกูสามัญ คิดเปน
รอยละ 41.39 ดานสวัสดิการ สวัสดิการสงเคราะหกรณีเกิดภัยพิบัติ คิดเปนรอยละ 23.27 มูลเหตุจูงใจอันดับแรก คือ ตองการ
ออมทรัพย คิดเปนรอยละ 44.12 คุณภาพในการบริการโดยภาพรวมของพนักงานที่ทําหนาที่ใหบริการลูกคา อยูในระดับปาน
กลาง สําหรับผลการพิจารณารายดาน พบวา คุณภาพในการบริการของพนักงานดานการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก อยู ใ นระดั บ สู ง ส วนด านการให บ ริ การของบุ ค ลากร ด านอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล อม อยู ใ นระดั บ ปานกลาง
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของสมาชิกสหกรณออมทรัพย กับคุณภาพในการบริการ พบวา
สมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรส แตกตางกั นมีความคิดเห็นตอคุณภาพใน
การใหบริการไมแตกตางกัน สวนสมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มีอายุการทํางาน และรายไดตอเดือน แตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอคุ ณภาพในการใหบ ริการแตกตางกัน ข อเสนอแนะจากผลการศึ กษาวิจัย พบว า สมาชิกสหกรณ ออมทรั พย ที่มีอายุ การ
ทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพในการใหบริการแตกตางกัน ดังนั้น สิ่งที่สหกรณออมทรัพยควรใหความสําคัญ
และคํานึงถึงคือ เนนการพัฒนาศักยภาพใหกับพนักงานใหมากขึ้น อาจใชการฝกอบรมทักษะ ความรูที่จําเปน และกลยุทธตาง
ๆ ที่ชวยใหพนักงานสามารถนําไปประยุกตใชกับงานได โดยเฉพาะอยางยิ่งกับพนักงานที่มีประสบการณในการทํางานนอยหรือ
พนักงานที่รับเขาทํางานใหม เพื่อจะสามารถทําใหคุณภาพในการบริการของพนักงานสูงขึ้นได และในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
ควรขยายขอบเขตการศึกษาถึ งปจจั ยที่มี ผลตอคุณภาพในการบริการ เชน คานิย ม ทั ศนคติ ตองานบริ การ ความผูกพันต อ
องคการ บุคลิกภาพ วัฒนธรรมองคการ เพื่อใหงานวิจัยมีความครอบคลุมมากขึ้น และสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพในการบริการตอไป
คําสําคัญ: คุณภาพการใหบริการ, สหกรณออมทรัพย
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Abstract
Study the quality of service of staff for members of cooperative, Metropolitan Waterworks
Authority (MWA)’s staff is important because understanding about this will bring advantages in
competition with other businesses. Cooperatives will be able to see the problems and suggestions of
members to be a fundamental for improvement in the service. And cooperative development in the
future to meet the needs of cooperative members on the correct point. And can expand customer base
to continues grow, resulting in cooperative has stable and lasting forever. This research aims to study the
quality of service of the staff for members of the cooperative. And compare the quality of service of the
staff for members of the cooperative, MWA staff by personal factors, data collected by 209
questionnaires, were analyzed using statistical, percentage, average, standard deviation, comparative
analysis of the quality of service of the staff for members of the cooperative by personal factors, 2
subgroup variables, using statistical t-test and over 2 variable, use statistical analysis one variable (Oneway ANOVA) at the level of statistical significance .05. The results of study showed that most respondents
are male 52.6 percent, single 67 percent, ages between 26 – 40 years old, have a bachelor's degree 56.5
percent, working years under 3 years 60.3 percent, Income 9,000-13,000 Baht 43.1 percent, use the
savings 44.21 percent, credit loan the most is common loan 41.39 percent, Welfare Disaster Relief 23.27
percent. The first motive is to saving 44.12 percent. Overall quality of service of staff who serve customers
is moderate The results found that the quality of the service provider and facilities is high. The terms of
service of the personnel, building and environment is in medium. Study to compare the differences
between individual members of cooperatives and the quality of service that members of cooperatives
with different sex, age, education and marital status the opinions on the quality of service is no different.
The member of cooperatives with different working years and monthly income the opinions on the
quality of service is different. Recommendations from the study showed that members of the cooperative
with different working years the opinions on the quality of service is different, so the cooperative should
give priority and consideration to more developing the capacity to staff, which may take skills training,
knowledge needed and strategies that allow staff to apply for works. Especially for staff who have working
experience or new staff. In order to make the quality of service of staff has increased. The study should
further expand the study of factors affecting the quality of services, such as popular, attitude toward
service, Organizational Commitment, personality, organization culture. To provide a more comprehensive
research. And can be used to guide the development and improvement of quality of service.
Keywords: Quality of Service, Cooperatives.
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บทนํา
สหกรณออมทรัพยนั้นเปนสถาบันการเงินที่สงเสริมใหบุคคลที่เปนสมาชิกรูจกั การ ประหยัด รูจักการออมทรัพย และ
ที่สําคัญคือสหกรณสามารถใหบริการเงินกูแกสมาชิกเพื่อนําไปใชจายเมื่อเกิดความจําเปน ดังนั้นปจจัยที่สําคัญและจําเปนอยาง
ยิ่งตอสหกรณห ลายประการในมุมมองของสมาชิกในป จจุบั น อันไดแ ก ป จจัยด านการใหบริการ ปจจั ยดานสถานที่แ ละสิ่ ง
อํานวยความสะดวก ปจจัยดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และปจจัยดานผลประโยชนที่สมาชิกไดรับจากสหกรณ ซึ่งสหกรณได
มอบใหแกสมาชิกนั้นลวนเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอความพึงพอใจของสมาชิกทั้งสิ้น พนักงานที่ทําหนาที่ใหบริการลูกคาถือ
วาเปนทรั พยากรมนุ ษย ที่มี ความสํ าคั ญขององค การ และเป นป จจั ยหนึ่ งที่ มีค วามสําคัญ ที่จะทํ าให งานมี ประสิท ธิภ าพและ
สามารถนําพาองคการไปสูความสําเร็จได ดังนั้นจึงตองใหความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล การรับรูใน
สิ่งจูงใจของพนักงาน (นพคุณ, 2547 : 182) โดยการนําสิ่งจูงใจเขามาใชเพื่อกระตุนใหพนักงานแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่พึง
ประสงค อันจะนําไปสูความพึงพอใจในงาน (สิริอร, 2544 : 221) หากพนักงานมีความพึงพอใจในงานแลวพนักงานจะตั้งใจ
ทํางานอยางเต็มที่ แตหากไมพึงพอใจในงานแลวพนักงานก็จะแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงานได ซึ่งจะ
สงผลไปถึงคุณภาพในการ บริการลูกคา การศึกษาถึงคุณภาพในการใหบริการของพนักงานที่มีตอสมาชิกสหกรณ ออมทรัพย
พนักงานการประปานครหลวง จึงเปนเรื่องสําคัญ เนื่องจากความรูความเขาใจในเรื่องนี้จะนํามาซึ่ง ความไดเปรียบในเชิงการ
แขงขันกับธุ รกิจอื่น สหกรณจะสามารถมองเห็นปญหาและนําขอเสนอแนะตางๆของสมาชิกมาเปนพื้นฐานในการปรับปรุ ง
สหกรณในปจจุบันและ พัฒนาสหกรณตอไปในอนาคตสหกรณจะสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกไดตรงจุด อีกทั้ง
สามารถขยายฐานสมาชิกใหเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องสงผลใหสหกรณมีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
จิตตินันท (2543 : 30-35) ไดเสนอวา ระบบการบริการที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบที่เปนสวน
สําคัญ 5 ประการ คือ
1. ผูรั บบริการ ลูกคาหรือผูรับบริการเปนผูที่มี บทบาทสําคัญ ยิ่งในกระบวนการบริการ เพราะความพึงพอใจของ
ลูกคาคือเปาหมายหลักของการบริการ โดยเฉพาะเรื่องการรับรู การบริการที่ลูกคาพึงพอใจ รวมทั้งการเรียนรูประเภทของ
ผูรับบริการเพื่อจะไดใหบริการไดอยางถูกตอง
2. ผู ปฏิบัติ งานบริการ ผูป ฏิบัติง านในกิจกรรมบริ การทุกคนลวนมี ความสําคัญ ตอความสําเร็จในการดําเนิ นงาน
บริการ ซึ่งจะปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการใหบริการอยางใดอยางหนึ่งในลักษณะของผูที่อยูเบื้องหลังการบริการ หรือผูใหบริการ
ที่ตองติดตอกับลูกคาโดยตรงเปนประจํา ซึ่งพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการบริการไมวาทางใดมีอิทธิพลตอการรับรู
คุณภาพของ การบริการพอๆ กับพฤติกรรมของผูใหบริการโดยตรงทีเดียว ดวยเหตุนี้ผูปฏิบัติงานบริการจึงจําเปนอยางยิ ่งที่
จะต องปฏิ บั ติง านอย างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพเต็ ม ความสามารถ เพราะลู กค าจะมองเห็ นภาพพจน ข องธุ ร กิ จได อยางดี จากการ
แสดงออกของบุคลากรในองคการบริการนั้น
3. องคการบริการ เปาหมายขององคการธุรกิจทุกแหง มุงความสนใจไปที่ความตองการของลูกคาเสมอ เพื่อผลิ ต
สินคาและบริการใหถูกตองตามความตองการของผูบริโภค ธุรกิจบริการก็เชนเดียวกันจะตองเสนอบริการที่มีผูซื้อหรือผูบริโภค
ที่ชอบพอในบริ การนั้น ผูป ระกอบการหรือผู บริ หารการบริ การ เปนผูรั บผิด ชอบการวางนโยบายบริ หาร และควบคุม การ
ดําเนินงานขององคการธุรกิจใหอยูรอดและทํากําไร เนื่องจากระบบการบริการเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจบริการ การบริหาร
การบริการที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหงานบริการดําเนินไปไดดวยดี และสามารถตอบสนองความตองการตาง ๆ ของลูกคาให
มากที่สุด โดยไดรับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ผูบริหารในองคการบริการจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ไดแก นโยบายการ
บริการ การบริหารการบริหาร วัฒนธรรมการบริการ รูปแบบของการบริการ และคุณภาพการบริการ
4. ผลิตภัณฑบริการ ธุรกิจบริการมีลักษณะตางๆ กัน และมีกานําเสนอผลิตภัณฑบริการดวย วิธีการใหบริการ หรือ
การปฏิบัติตอลูกคาแตกตางกันไปตามนโยบายการใหบริการหรือวัตถุประสงคของการบริการแตละประเภท ผลิตภัณฑบริการ
นับเปนกุญแจสําคัญของการบริการที่ส นองความต องการของลู กคาหรือผู ม าใชบริการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการสราง
ความพึงพอใจสูงสุด แกลูกคา ทั้งนี้องคการบริการจะเปนผู กําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ บริการที่นําเสนอแก ลูกคาโดย
คํานึงถึงองคประกอบของผลิตภัณฑบริการ รูปแบบการใหบริการ และภาพลักษณของการบริการ
5. สภาพแวดลอมของการบริการ การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศขององคการที่เอื้อตอการใหบริการแกลูกคา
และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ เปนเรื่องที่มิอาจละเลยได เพราะเปนการสรางภาพลักษณขององคกร
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ผูที่ทําหนาที่ในการใหบริการไดมีผูกลาวถึงคุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัติของผูที่ทําหนาที่ใหบริการตามแนวคิดของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อางถึงใน กุลเชษฐ, 2545 :
25) มีดังตอไปนี้
1. เปนผูมีความรู ความสามารถเกี่ยวกับงานใหบริการดี
2. สุภาพ พูดจาไพเราะ
3. เปนกันเอง ไมถือตัว
4. ยึดระเบียบ และแนวทางที่ถูกตองอยางมีเหตุผล
5. ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็น เคารพความแตกตางระหวางบุคคล
6. รับผิดชอบงานทุกสิ่ง ทุกขั้นตอน
7. มีมนุษยสัมพันธดี
8. มีบุคลิกภาพดี รูจักใชจิตวิทยา
9. รางกายแข็งแรง สมบูรณ สุขภาพจิตดี อารมณดี
10. มีลักษณะเปนผูนํามีความอดทน และมีความยืดหยุน
นอกจากนั้น สมิต (อางถึงใน จาญา, 2546 : 38-41) ไดกลาวถึง คุณสมบัติของผูทําหนาที่ใหบริการตามแนวคิดของ
สมิต ประกอบดวย 12 ประการ ดังตอไปนี้
1. มีจิตใจรักงานบริการ
2. มีความรูในงานที่จะบริการ
3. มีความรูในตัวสินคาหรือบริการ
4. มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติตน
5. มีความรับผิดชอบตองานในหนาที่
6. มีความรับผิดชอบตอลูกคาหรือผูใชบริการ
7. มีทัศนคติที่ดีตองานบริการ
8. มีจิตใจมั่นคงไมโลเล
9. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
10. มีความชางสังเกต
11. มีวิจารณญาณไตรตรองรอบคอบ
12. มีความสามารถวิเคราะหปญหา
โดยสรุป คุณภาพในการบริการ เปนคุณลักษณะเฉพาะของการบริการที่เปนไปตามมาตรฐานที่มีความเหมาะสม และ
ปราศจากข อผิ ด พลาด มี ค วามสอดคล องและสามารถตอบสนองต อความต องการของผู รั บบริ การได โดยสามารถทํ าให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจจากการไดรับบริการนั้นได การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาภายใตกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
- รายได

คุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย
- ดานการใหบริการของบุคลากร
- ดานการใหบริการ
- ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
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วัตถุประสงคของการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการของพนักงานที่มีตอสมาชิกสหกรณออมทรัพย พนักงานการประปานครหลวง
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพในการใหบริการของพนักงาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยพนักงานการประปานครหลวง
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาคุณภาพในการใหบริการของพนักงาน ที่มีตอสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง เปน
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประชากรในการศึกษา คือ สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปา
นครหลวง
209 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเองภายใตแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 2
สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบเลือกตอบ จํานวน 7 ขอ ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดั บ
การศึกษา
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานของสมาชิก และรายได
สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ที่มีตอสมาชิกสหกรณออมทรัพย
พนักงานการประปานครหลวง จํานวน 31 ขอ ครอบคลุมเนื้อหาคุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย ดานการใหบริการของ
บุคลากร ดานการใหบริการ ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งในแตละขอคําถามผูวิจัยได
กําหนดน้ําหนักของคะแนน ดังนี้ ระดับของคุณภาพในการบริการ คาน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
ดีมากที่สุด กําหนดคะแนนเปน 5 คะแนน
มาก
กําหนดคะแนนเปน 4 คะแนน
ปานกลาง กําหนดคะแนนเปน 3 คะแนน
นอย
กําหนดคะแนนเปน 2 คะแนน
นอยที่สุด กําหนดคะแนนเปน 1 คะแนน
โดยแบงระดับคะแนนคุณภาพในการบริการ เพื่อผลการแปลความที่ชัดเจนและใหสามารถเขาใจไดงายขึ้น ผูวิจัยจึง
ไดแบงระดับคุณภาพในการบริการออกเปน 3 ระดับ ซึ่งสามารถทําไดโดยใชสูตรการคํานวณหาความกวางของอันตรภาคชั้น
ดังนี้ (บุญเรียง, 2542 : 12-13) ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น

= 5–1
3
= 1.33
ระดับคุณภาพในการบริการ สามารถแบงไดเปน 3 ระดับ โดยมีชวงคะแนนดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 - 2.33 หมายถึง คุณภาพในการบริการอยูในระดับต่ํา
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.34 – 3.66 หมายถึง คุณภาพในการบริการอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.67 – 5.00 หมายถึง คุณภาพในการบริการอยูในระดับสูง
ดังนั้นเมื่อตองการทราบระดับคุณภาพในการบริการของพนักงานในดานตาง ๆ และในภาพรวม สามารถพิจารณาได
จากคาคะแนนเฉลี่ย ( X )
ผูวิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดังนี้
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองในดานเนื้อหา ภาษาที่ใช และนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหแบบสอบถามมีความสมบูรณ
2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแลวไป
ทดลองใช (Tryout) กับพนักงานโรงงานผลิตน้ําสามเสน ซึ่งเปนประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับประชากรที่ศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดเทากับ .89
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วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติพรรณนา ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน นํามาใชวิเคราะหขอมูล เพื่ออธิบาย
ใหเห็นลักษณะของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางและคุณภาพการใหบริการของพนักงาน
2. วิเคราะห t - test ใชสําหรับทดสอบความแตกตาง ในกรณีที่ตัวแปรอิสระแบงออกเปน 2 กลุม
ไดแก เพศ สถานภาพ จํานวนชั่วโมงในการปฏิบัติงาน และการทํางานนอกเวลา
3. การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพในการบริการจําแนกตามปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลดานขอมูลทั่วไป ใช
การวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม โดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) สวนปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และรายได ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of
Variance) กรณีพบคาความแตกตาง จะเปรียบเทียบความแตกตางรายคู โดยใชวิธีของเชพเฟ (Scheffe’s Analysis)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ที่มีตอสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง
ผูวิจัยนํ าเสนอผลการศึกษาวิจัยออกเปน 3 สวน ประกอบด วย ขอมูล ทั่วไป คุณภาพการใหบริ การของพนักงาน และการ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง กับคุณภาพ
การใหบริการของพนักงาน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทางปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ

จํานวน (คน)

(n = 209)
รอยละ(%)

ชาย
หญิง

110
99

52.63
47.37

ต่ํากวา 26 ป
26 - 41 ป
41 ป ขึ้นไป
3. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หมาย/หยา/แยก
4. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
5. อายุการทํางาน
ต่ํากวา 3 ป
3 – 6 ป
10 -20 ป
มากกวา 20 ป

35
155
19

16.7
74.2
9.1

140
57
12

67
27.3
5.7

55
118
36

26.3
56.5
17.2

126
59
24

60.3
28.2
11.5

2. อายุ
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทางปจจัยสวนบุคคล (ตอ)
ปจจัยสวนบุคคล
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวา 9,000 บาท
9,000 – 13,000 บาท
มากกวา 13,000 บาท

(n = 209)
รอยละ(%)

จํานวน (คน)
64
90
55

30.6
43.1
26.3

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 52.63 มีอายุระหวาง 26 - 41 ป รอยละ 74.2
สถานภาพโสด รอยละ 67 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 56.5 มีอายุการทํางานต่ํากวา 3 ป รอยละ 60.3 และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 9,000 - 13,000 บาท
สวนที่ 2 คุณภาพการใหบริการของพนักงาน
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพในการบริการโดยภาพรวม
คุณภาพในการบริการ
ดานการใหบริการของบุคลากร
ดานการใหบริการ
ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
รวม

S.D.
0.67
0.66
0.69
0.63
0.61

3.60
3.68
3.64
3.67
3.65

ระดับ
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบวา คุณภาพในการบริการของพนักงานที่ทําหนาที่ใหบริการสมาชิกสหกรณออมทรัพย อยูในระดับ
ปานกลาง ( = 3.65) สําหรับผลการพิจารณารายดาน พบวา คุณภาพในการบริการของพนักงานที่อยูในระดับสูง ไดแก ดาน
ดานการใหบริการ ( = 3.68) และดานสิ่ง อํานวยความสะดวก ( = 3.67) ตามลําดับ สวนคุณภาพในการบริ การของ
พนั กงานที่ อยู ใ นระดับ ปานกลาง ได แ ก ดานการให บริ การของบุค ลากร ( = 3.64) และด านด านอาคารสถานที่แ ละ
สิ่งแวดลอม ( = 3.60) ตามลําดับ
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของสมาชิกสหกรณออมทรัพย กับคุณภาพการใหบริการ
ของพนักงาน
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคุณภาพในการบริการ จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

จํานวน
110
99

X
3.59
3.71

S.D.
0.63
0.59

t-Value
-1.51

P-Value
0.13

จากตารางที่ 3 พบวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานไมแตกตางกันโดย
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคุณภาพในการบริการ จําแนกตามอายุ
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
206
208

SS
0.14
77.86
78.00

MS
0.07
0.38

F
0.19

P-Value
0.83

จากตารางที่ 4 ผลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคุณภาพในการบริการ จําแนกตามอายุ ดวยการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) พบวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
คุณภาพการใหบริการของพนักงานไมแตกตางกัน
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคุณภาพในการบริการ จําแนกตามสถานภาพการสมรส
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
206
208

SS
1.21
76.79
78.00

MS
0.61
0.37

F
1.63

P-Value
0.20

จากตารางที่ 5 ผลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคุณภาพในการบริการ จําแนกตามอายุ ดวยการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) พบวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มีสถานภาพการสมรสแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานไมแตกตางกัน
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคุณภาพในการบริการ จําแนกตามระดับการศึกษา
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
206
208

SS
1.24
76.76
78.00

MS
0.62
0.37

F
1.67

P-Value
0.19

จากตารางที่ 6 ผลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคุณภาพในการบริการ จําแนกตามระดับการศึกษา
ดวยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) พบวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มีระดับการศึกษาแตกตาง
กัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานไมแตกตางกัน
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคุณภาพในการบริการ จําแนกตามอายุการทํางาน
แหลงความ
df
SS
MS
F
P-Value
แปรปรวน
ระหวางกลุม
2
3.95
1.97
5.49
0.01*
ภายในกลุม
206
74.05
0.36
รวม
208
78.00
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคุณภาพในการบริการ
จําแนกตามอายุการทํางาน พบวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มีอายุการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพในการ
บริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ
(Scheffe’s Analysis) ผลตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคุณภาพในการบริการ จําแนกตามอายุการทํางานเปนรายคู
อายุการทํางาน
ต่ํากวา 3 ป
3 - 6 ป
6 ป ขึ้นไป

3.54
3.83
3.79

ต่ํากวา 3 ป
3.54
-

3 - 6 ป
3.83
0.29*
-

6 ป ขึ้นไป
3.79
0.25
0.04
-

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 8 พบวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มีอายุการทํางานตั้งแต 3 - 6 ป มีความคิดเห็นตอคุณภาพในการ
บริการมากกวาสมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มีอายุการทํางานต่ํากวา 3 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคุณภาพในการบริการ จําแนกตามรายได
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
2
206
208

SS
11.15
66.85
78.00

MS
5.57
0.33

F
17.17

P-Value
0.00*

จากตารางที่ 9 พบวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของ
เชฟเฟ (Scheffe’s Analysis) ปรากฏผลตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคุณภาพในการบริการ จําแนกตามรายไดเปนรายคู
รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 9,000 บ.
9,000 – 13,000 บ.
13.001 บ. ขึ้นไป

3.31
3.76
3.86

ต่ํากวา 9,000 บาท
3.31
-

9,000 – 13,000 บาท
3.76
0.45*
-

13,001 บาท ขึ้นไป
3.86
0.55*
0.10
-

จากตารางที่ 10 พบวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มีระดับรายไดตอเดือนตั้งแต 9,000 – 13,000 บาท และกลุม
สมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มีระดับรายไดตอเดือนตั้งแต 13,001 บาท ขึ้นไป มีความคิดเห็นตอคุณภาพในการใหบริการ
มากกวากลุมสหกรณออมทรัพยที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 9,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปและอภิปรายผล
สรุป
ผลจากการวิ จัย กลุ ม ตั วอย างส วนใหญ เ ป นเพศชาย ร อยละ 52.63 มี อายุ ร ะหว าง 26 - 41 ป ร อยละ 74.2
สถานภาพโสด รอยละ 67 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 56.5 มีอายุการทํางานต่ํากวา 3 ป รอยละ 60.3 และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 9,000 - 13,000 บาท
คุณภาพในการบริการของพนักงานที่ทําหนาที่ใหบริการสมาชิกสหกรณออมทรัพย อยูในระดับปานกลาง ( = 3.65)
สําหรับผลการพิจารณารายดาน พบวา คุณภาพในการบริการของพนักงานที่อยูใ นระดับสูง ไดแก ดานดานการใหบริการ ( =
3.68) และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ( = 3.67) ตามลําดับ สวนคุณภาพในการบริการของพนักงานที่อยูในระดับปานกลาง
ไดแก ดานการใหบริการของบุคลากร ( = 3.64) และดานดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ( = 3.60) ตามลําดับ
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลของ กับคุณภาพในการบริการ พบวา สมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรส แตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพในการใหบริการไม
แตกตางกัน สวนสมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มีอายุการทํางาน และรายไดตอเดือน แตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพใน
การใหบริการแตกตางกัน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยเพศชาย มีความคิดเห็นตอคุณภาพในการบริการไมแตกตางกับ
พนเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธานินทร (2541 : 88 - 97) ที่พบวาความแตกตางทางเพศของพนักงานสวน
หนาของโรงแรม ไมมีผลตอคุณภาพการใหบริการ และผลการศึกษาของ วรรณา (2540 : บทคัดยอ) ที่พบวาพนักงานขายเพศ
หญิงมีผลการปฏิบัติงานไมแตกตางจากพนักงานขายเพศชาย สวนผลการวิจัยที่ไดขัดแยงกับผลการศึกษาครั้งนี้ คือ ดํารงศักดิ์
(2547 : บทคัดยอ) ที่พบวาพนักงานตอนรับภาคพื้นที่มีเพศ และอายุแตกตางกัน มีคุณภาพในการบริการแตกตางกัน ผูวิจัยมี
ความเห็นวาสาเหตุที่ไมพบความแตกตางเนื่องมาจากในปจจุบันชายและหญิงมีสิทธิทางการศึกษาและสังคมที่ใกลเคียงกัน จึงมี
ทัศนคติและคานิยมตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตที่ไมแตกตางกัน ตลอดจนอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ไดรับจากชาติตะวันตกทําให
ชองวางระหวางชายกับหญิงลดลงดวย จะเห็นไดวาคุณภาพในการบริการจะขึ้นอยูกับลักษณะงานมีความเหมาะสมกับเพศชาย
หรือหญิง และขึ้นอยูกับความคาดหวังในการบริการของผูใชบริการเปนสําคัญดวย และสาเหตุที่ไมพบความแตกตางในสวนของ
อายุนั้นเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานใหบริการลูกคา รายละเอียด ระบบและขั้นตอนการทํางานมีความ
ยุงยากหรือซับซอนไมมากนักเมื่อพนักงานไดผานการฝกอบรมมาเปนอยางดีกอนการทํางาน สวนสมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มี
อายุการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพในการบริการแตกตางกัน โดยที่สมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มีอายุการ
ทํางานมากกวา มีความคิดเห็นตอคุณภาพในการใหบริการดีกวาสมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มีอายุการทํางานนอยกวา ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ วรรณา (2540 :บทคัดยอ) ที่พบวาพนักงานขายที่มีอายุงานมาก มีผลการปฏิบัติงานดีกวา
พนักงานที่มีอายุงานนอย สวนผลการวิจัยที่ไดขัดแยงกับผลการศึกษาของ ธานินทร (2541 : 88 - 97) ที่พบวาอายุการทํางาน
ที่แตกตางกันของพนักงานสวนหนาของโรงแรม ไมมีผลตอคุณภาพการใหบริการซึ่งสามารถอธิบายไดวาพนักงานที่มีอายุการ
ทํางานมากกวาเปนพนักงานที่ไดผานเรียนรู ผานการฝกอบรมพัฒนามานานกวาพนักงานที่มีอายุการทํางานนอยกวา ในการ
ทํางานอาจมี ปญหาเฉพาะหนาตางๆ ที่ไม ได คาดคิ ดมากอน เป นสถานการณที่บี บบั งคั บในการตั ดสิ นใจหรื อใหวางแผน
ปรับเปลี่ยนในทันที จะเห็นไดวาพนักงานที่มีอายุการทํางานมากกวาจะเปนผูที่มีความชํานาญหรือมีความเชี่ยวชาญในการ
แกปญหาไดดีเพราะเปนผูที่ผานประสบการณมามากกวา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย พบวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มีอายุการทํางานแตกตางกัน มี ความคิดเห็น
ตอคุณภาพในการใหบริ การแตกต างกั น ดั งนั้น สิ่ง ที่สหกรณ ออมทรัพย ควรใหค วามสําคั ญและคํานึ งถึง คือ เนนการพัฒนา
ศักยภาพใหกับพนักงานใหมากขึ้น อาจใชการฝกอบรมทักษะ ความรูที่จําเปน และกลยุทธตาง ๆ ที่ชวยใหพนักงานสามารถ
นําไปประยุกตใชกับงานได โดยเฉพาะอยางยิ่งกับพนักงานที่มีประสบการณในการทํางานนอยหรือพนักงานที่รับเขาทํางานใหม
เพื่อจะสามารถทําใหคุณภาพในการบริการของพนักงานสูงขึ้นได
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรขยายขอบเขตการศึ กษาถึ งปจจั ยที่มีผ ลตอคุ ณภาพในการบริการ เชน ค านิยม ทัศนคติตองานบริการ ความ
ผูกพันตอองคการ บุคลิกภาพ วัฒนธรรมองคการ เพื่อใหงานวิจัยมีความครอบคลุมมากขึ้น และสามารถใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการบริการตอไป
เอกสารอางอิง
กุลเชษฐ เล็กอนุสรณ. การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับเจตคติตอการบริการของพนักงานธนาคารเอเชีย
จํากัด (มหาชน). วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545
จาญา สันติสงวนศักดิ์. ความสัมพันธระหวางทัศนคติตองานบริการ บุคลิกภาพ กับคุณภาพการบริการลูกคาของบริษัท แอด
วานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน). วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546.
จิตตินันท เดชะคุปต. จิตวิทยาบริการ. หนวยที่ 1-7. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
ดํารงศักดิ์ กลาวิกยกิจ. ความสัมพันธระหวางความเฉลียวฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ ความพึงพอใจในการทํางาน กับ
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การวางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงาน
ของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สุชาดา บูรณะสมทบ, พัชนี จันทรนอย และสุภา จิรวัฒนานนท
วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
email:nongsnoopy14@gmail.com

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินที่มีตอการวางแผนการบริหารการเงิน
เพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงาน และเพื่อศึกษาการวางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงานของ
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ พนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน จํานวน 362 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ANOVA
ผลการศึกษา พบวา พนักงานตอนรับบนเครื่องบินสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ป มีรายไดมากกวา 50,000
บาทตอเดือน การศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนปที่ปฏิบัติงาน 6 - 10 ป มากที่สุด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวาง
แผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงาน ดังนี้ 1) ดานการบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน พบวา
สามารถบริหารรายไดโดย ตั้งงบจัดเก็บรายไดเพื่อการออม รอยละ 10 ของรายไดตอเดือน อยูในระดับมาก 2) ดานการวาง
แผนการจัดการภาระหนี้สิน โดยการควบคุมหนี้โดยการงดสรางหนี้ อยูในระดับมาก 3) ดานการวางแผนการจัดการเงินออม
เพื่อลงทุนโดยลงทุนในสินทรัพยประเภท บาน ที่ดิน กองทุนรวมและหุน อยูในระดับปานกลาง 4) ดานการวางแผนการลงทุน
ในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พบวา เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อยูในระดับมาก และ5) ดานการวางแผนการลงทุนในตลาด
ทุน พบวา สามารถลงทุนการเงิน ประเภทกองทุนรวมผสม อยูในระดับปานกลาง สวนแนวทางการบริหารการเงินคือ 1) ตั้งงบ
การออม รอยละ 10 ของรายไดตอเดือนและบริหารรายไดโดยใชงบคาใชจายสวนตัว รอยละ 10 ลงทุนเพิ่ม 2) ทําการงดสราง
หนี้ และชําระหนี้โดยยึดหลักการจายหนี้ในอัตราขั้นต่ําจนครบจํานวน 3) ลงทุนในสินทรัพยประเภท บาน ที่ดิน กองทุนรวม
หุน และเพชร 4) เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและเลือกแผนความเสี่ยงนอย และ5) ลงทุนในกองทุนรวมผสมหรือกองทุน
รวมกลุมธุรกิจ
คําสําคัญ: การบริหารการเงิน, การเกษียณอายุงาน, พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
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Abstract
The present study was conducted with the objectives of studying the attitudes of flight attendants
toward financial management plans set for retirement consistency and to study the financial
management plans set for retirement consistency of flight attendants. The instruments for data collection
were questionnaires. The sample group was 362 flight attendants. The statistics employed in data
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and ANOVA.
According to the research findings, most of the flight attendants were females with ages ranging 3140 years and incomes of more than 50,000 baht per month. In terms of educational attainment, most of
the sample group has graduated with bachelor’s degrees with work years ranging 6-10 years. The sample
group expressed the following opinions about financial management for retirement consistency: 1)
income, expense and investment management-the sample group was found to be able to manage
income by setting budgets to allocate 10 percent of their monthly income for savings to a high degree; 2)
plans for managing liability burdens-the sample group controlled liabilities by not creating new debts to a
high degree; 3) financial planning for investment savings-the sample group invested in properties such as
houses, land, mutual funds and stocks to a moderate degree; 4) plans for providence fund investmentthe sample group was found to hold providence fund membership to a high degree; and 5) Plans for
stock market investments-the sample group was found to be able to invest funds in balanced mutual
funds to a moderate degree. The financial management guidelines were as follows: 1) setting budgets for
saving 10 percent of monthly salary and managing income by using personal expense budgets at an
additional 10-percent investment; 2) not creating new debts and paying existing debs based on the
principle of paying debts at minimum debt payment requirements; 3) investing in properties such as
houses, land, mutual funds, shares and diamonds; 4) holding membership in providence funds and
selecting low-risk plans; and 5) investing in balanced mutual funds or business group mutual funds.
Keywords: Financial management, Retirement, Flight Attendants
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บทนํา
พนักงานการบินไทยเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ เมื่อเกษียณอายุงานแลวไมไดรับเงินบํานาญเหมือนขาราชการจะไดเพียง
เงินบําเหน็จจากหนวยงานตนสังกัด โดยจายใหเปนเงินกอนสุดทายเพียงครั้งเดียวซึ่งจํานวนเงินดังกลาวไมเพียงพอกับการดํารง
ชีพในบั้นปลายของชีวิต ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองวางแผนและจัดการการเงินกอนเกษียณอายุงาน เพื่อใหมีเงิน
ใชใหเพียงพอหลังจากการเกษียณอายุงาน และในวัยที่มีสภาพเปนผูสูงอายุ
ผูสูงอายุยอมมีโอกาสเจ็บ ปวยมากขึ้น ยิ่งมีอายุมากขึ้นก็ยิ่ งเสี่ยงที่จะเจ็บปวยมากขึ้ น อันเนื่องจากสภาวะเสื่ อมของ
รางกาย และความเสื่ อมตามวัย ทําใหผูสูง อายุมี ความเสี่ย งที่จะเกิดโรคเรื้อรัง และเพิ่มความเสี่ยงตอภาวะทุพ พลภาพ ซึ่ ง
จําเปนตองการการดูแล บําบัดรักษา อยางตอเนื่องในระยะยาว ไดแก โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความจําเสื่อ ม โรคไต อัม
พฤกษ อัมพาต เปนตน
ผูสูงอายุซึ่งไมมีรายได จึงจําเปนตองใชเงินจากการเก็บออมเพื่อใช จาย ดังนั้ นจึงควรที่ จะวางแผนการเงินเพื่อความ
มั่นคงเมื่อเกษียณอายุ เพื่อความพรอม ความสําเร็จและความมั่นคงในคุณภาพชีวิต พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ซึ่งเปนกลุม
พนั ก งานที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริ ก ารผู โ ดยสาร ให มี ค วามปลอดภั ย ระหว า งเดิ น ทางโดยเครื่ อ งบิ น
(www.thaisphere.thaiairways.co.th. Jan15, 2015) และตองปฏิบัติงานตามตารางบินจึงมีเวลาเพื่อการจัดการคุณภาพ
ชีวิตเพื่ อการเกษีย ณอายุ นอยกวาพนักงานกลุมอื่นในบริ ษัท อี กทั้งเป นกลุม ที่ตองเกษีย ณอายุ เร็วกว า ดัง นั้นการสรางความ
มั่นคงในชีวิตหลังการเกษียณจึงเปนสิ่งจําเปนและสอดคลองกับอาชีพของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินโดยเมื่อพนสภาพการ
เปนพนักงานตอนรับบนเครื่องบินที่มีการวางแผนการออมหลังเกษียณอายุแลวจะทําใหมีความมั่นใจและปฏิบัติหนาที่อยางมี
ความสุ ข สง ผลต อการปฏิบั ติ ง านทํ าให การบริการเต็ ม ไปด วยความสุ ข ผู ศึ กษาจึ งมี ค วามสนใจทําการศึ กษาเรื่ องการวาง
แผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ของบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ใน 5 ดาน ประกอบดวย 1) การบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน 2) การวางแผนการจัดการภาระหนี้สิน 3)
การวางแผนการจัดการเงินออมเพื่อลงทุน 4) การวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 5) การวางแผนการลงทุนใน
ตลาดทุน เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงานของพนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน และเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเกษียณ ดวยการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแผนการจัดการออมเงิน แผนการจัดการ
ภาระหนี้สิน แผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และแผนการลงทุนในตลาดดังตอไปนี้
วัตถุประสงคของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาทัศนคติของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีตอการวางแผนการ
บริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงาน
2.เพื่อศึกษาการวางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สมมติฐานการศึกษา
พนั กงานต อนรั บ บนเครื่ องบิ นที่มี เ พศ อายุ รายได ระดั บ การศึกษา และจํ านวนป ที่ป ฏิ บัติ ง านต างกั น มีการวาง
แผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงาน ตางกัน
การตรวจเอกสารที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
สุดารัตน พิมลรัตนกานต 2555 : เพื่อความพรอมและความสําเร็จในการแผนการเงิน โดยมีขั้นตอนการวางแผนเพื่อ
วัย เกษี ย ณคื อ 1) กําหนดเป าหมายหรือสิ่ ง ที่ต องการทํ าหลัง การเกษีย ณ 2) กํ าหนดจํานวนเงิ นสะสมที่ ตองการเพื่อเป น
คาใชจายภายหลัง 3) ตรวจสอบจํานวนเงินออมในปจจุบัน 4) ศึกษาวิธีเตรียมเงินออมสําหรับเกษียณ และจากหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการบริหารเงินสวนบุคคลดังนี้
1. การเลือกประกอบอาชีพ ที่เหมาะสมกับความรู ประสบการณ
2. การจัดการการเงิน รายได คาใชจาย เงินออม และการบริหารหนี้สิน
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3. การสรางความมั่ นคงทางการเงิน โดยแบงการจัดการเงินออกเป น 4 ส วน คือ สวนที่ 1 เงิ นฝากบั ญชีออม
ทรัพยเพื่อการใชจายระยะสั้นๆ สวนที่ 2 เงินที่เตรียมไวเพื่อใชจายยามภาวะฉุกเฉินและเหตุจําเปน สวนที่ 3 คือเงินเพื่อการ
ลงทุนในกิจการที่มีสภาพคลองระดับปานกลางถึงสูง และสวนที่ 4 คือ เงินที่เก็บออมเพื่อการเกษียณอายุ
4. การจัดการหนี้สิน โดยปกติภาระหนี้สินไมควรเกิน รอยละ 30 ของรายไดสุทธิ
5. การจัดการทรัพยากรทุกอยางในครอบครัวใหอยูบนพื้นฐานของเหตุผลและความพอเพียงในการใชงาน
6. การจัดการความเสี่ยงในการดํารงชีวิต โดยใชเครื่องมือทางการเงิน ไดแก การทําประกันภัย
แนวคิดเกี่ยวกับแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และตลาดทุน
ธนัฐ ศิริวรางกูร 2557 : การลงทุนแตกตางจากการออมเนื่องจากวัตถุประสงคของการออมคือการเก็บเงินไวเพื่อ
ลงทุน และใชยามฉุกเฉิน สวนการลงทุนคือการแสวงหาผลประโยชนจากการตอบแทนที่ดีกวาการออม การลงทุน การออมที่
มีประสิทธิภาพคือการนําเงินมาตอเงินเรียกวาการลงทุน ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) การลงทุนในสินทรัพยแทจริง คือ
สินทรัพยที่จับตองได เชน บาน ที่ดิน ทองคํา หรือเพชร 2) สินทรัพยทางการเงิน คือ ทรัพยสินที่จับตองไมได เปนการลงทุนใน
รูปแบบสัญญาเอกสารที่ใชแทนสิทธิ์ในการครอบครอง เชน พันธบัตร กองทุนรวม หุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และตราสาร
อนุพันธ เปนตน
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคคล

การวางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุ
งานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ของบริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน)
1. การบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน
2. การวางแผนการจัดการภาระหนี้สิน
3. การวางแผนการจัดการเงินออมเพื่อลงทุน
4. การวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
5. การวางแผนการลงทุนในตลาดทุน

1. เพศ
2. อายุ
3. รายได
4. ระดับการศึกษา
5. จํานวนปที่ปฏิบัติงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงาน
ของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
วิธีการศึกษา
ใชวิธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการศึกษา ดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 6,350 คน (ฝายบริหาร
พนักงานตอนรับบนเครื่องบินขอมูลเดือนมกราคม พ.ศ.2558)
กลุ มตั วอยาง ทํ าการคั ดเลือกจากกลุม ประชากร ด วยหลักการกํ าหนดขนาดกลุ มตั วอยางของเครซี และมอรแ กน
(Krejcie and Morgan. 1970) ไดจํานวน 362 คน
การสุมตัวอยาง ใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบตามความสะดวก (Accidental sampling)
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1.เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษาและจํานวนปที่
ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารการเงิ นเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงานของพนักงานตอนรับบน
เครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) แบงออกเปน 5 ดาน 1) การบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน 2) การ
วางแผนการจัดการภาระหนี้สิน 3) การวางแผนการจัดการเงินออมเพื่อลงทุน 4) การวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ และ 5) การวางแผนการลงทุนในตลาดทุน
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ย วกับแผนการบริห ารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุ งานของพนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน
2.ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม มีขั้นตอนดําเนินการดังตอไปนี้
2.1 กําหนดโครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการศึกษา
2.2 ศึกษาคนควาขอมูล เพื่อสรางขอคําถาม จากวรรณกรรม บทความและผลงานวิจัยอื่นๆ
2.3 สรางแบบสอบถามโดยกําหนดหัวขอ ตามกรอบแนวคิดและสรางขอคําถามยอยตามประเด็นที่ศึกษา และนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือตามคําแนะนํา
3.ผูศึกษานําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไข และนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา โดยการหาคาดัชนีสอดคลอง (Item
Objective Congruence index : IOC) โดยคาดัชนีสอดคลองที่ผานการพิจารณา ไดเทากับ 0.95 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาแกไข และนําแบบสอบถามที่ไดไป
แจกกลุมตัวอยางตอไป
4. ผูศึกษานําแบบสอบถามไปทําการทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนําขอมูลที่ไดไปทดสอบความเชื่อมั่ น
ดวยวิธีของ ครอนบัค(Cronbach’s alpha) พบวาไดเทากับ 0.85 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 362 คน คือพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ชวงระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2559
การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ใชวิธีการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ (f) และคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ใชวิธีการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) แลวนําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย
ตอนที่ 3 ข อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษี ยณอายุงานของพนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน ใชการนําเสนอขอมูลแบบบรรยายเชิงพรรณนา
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประมวลผลและสถิติ ที่ใช ในการวิเ คราะหขอมูล โดยการวิ เคราะหด วยโปรแกรมคอมพิ วเตอรสําเร็จรูป ใชสถิ ติเชิ ง
พรรณนา ประกอบดวย ไดแก คาความถี่ ( f ) คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และ
ANOVA แลวนําเสนอในรูปแบบตารางพรอมบรรยาย

2049

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ขอมูล สวนบุ คคลของผู ตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ รายได ระดับ การศึกษา และจํานวนป ที่
ปฏิบัติงาน

43.10

ประสบการณ
ทํางาน 6-10 ป

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

27.60

รายไดมากกวา
50,000 บาท

อายุ 31-40 ป

56.60

เพศหญิง

80
60
40
20
0

ขอมูลสวนบุคคล (รอยละ)
74.60
62.20

ภาพที่ 2 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากภาพที2่ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.60 มีอายุ 31 - 40 ป
รอยละ 43.10 มีรายไดมากกวา 50,000 บาท รอยละ 62.20 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 74.60 และมีจํานวน
ปที่ปฏิบัติงาน 6 - 10 ป รอยละ 27.60 มากที่สุด
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงานของพนักงานตอนรับบน
เครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) แบงออกเปน 5 ดาน คือ
ตารางที่1 การบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน
ดานการบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน
1. โดยตั้งงบจัดเก็บรายไดเพื่อการออม รอยละ 10 ของรายไดตอเดือน
2. โดยตั้งงบบริหารคาใชจายหลัก รอยละ 40 ของรายไดตอเดือน
3. โดยตั้งงบบริหารคาใชจายสวนตัวและครอบครัว รอยละ 50 ของรายไดตอเดือน
4. โดยทําการลงทุน รอยละ 10 โดยใชงบการออม
5. โดยทําการลงทุน รอยละ 10 โดยใชงบคาใชจายสวนตัว
เฉลี่ยรวม

(X )
3.70
3.19
3.11
3.02
2.88
3.18

(S.D.)

(n = 362)
ความคิดเห็น

1.12
0.99
1.00
1.14
1.10
0.81

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 ดานการบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุนพบวา บริหารรายไดโดย ตั้งงบจัดเก็บรายไดเพื่อการ
ออม รอยละ 10 ของรายไดตอเดือน อยูในระดับมาก ( X = 3.70, S.D. = 1.12) เปนอันดับที่ 1 และบริหารรายไดโดย ทําการ
ลงทุน รอยละ 10 โดยใชงบคาใชจายสวนตัว อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.88, S.D. = 1.10) เปนอันดับสุดทาย
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ตารางที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
ดานการวางแผนการจัดการภาระหนี้สิน
(n = 362)
ดานการวางแผนการจัดการภาระหนี้สิน
(S.D.)
ความคิดเห็น
(X )
1. ชําระหนี้โดยยึดหลักการจายหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสุดกอนอันดับแรก
4.07
1.19
มาก
2 . ชําระหนี้โดยยึดหลักการลดจํานวนเจาหนี้ โดยทําการชําระหนี้ที่มีจํานวนนอย
ที่สุดเปนอันดับแรกแลวจึงไลไปหาหนี้กอนโต
3.13
1.27
ปานกลาง
3. ชําระหนี้โดยยึดหลักการรวมเจาหนี้
2.89
1.15
ปานกลาง
4. ชําระหนี้โดยยึดหลักการจายหนี้ในอัตราขั้นต่ําจนครบจํานวน
2.38
1.23
นอย
5. ควบคุมหนี้โดยการงดสรางหนี้
4.15
1.07
มาก
เฉลี่ยรวม
3.32
0.74
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 ดานการวางแผนการจัดการภาระหนี้สิน พบวาควบคุมหนี้โดยการงดสรางหนี้ อยูในระดับมาก ( X =
4.15, S.D. = 1.07) เปนอันดับที่ 1 และชําระหนี้โดยยึดหลักการจายหนี้ในอัตราขั้นต่ําจนครบ
จํานวน อยูในระดับนอย ( X = 2.38, S.D. = 1.23) เปนอันดับสุดทาย
ตารางที่ 3 การวางแผนการจัดการเงินออมเพื่อลงทุน
ดานการวางแผนการจัดการเงินออมเพื่อลงทุน

(X )

(S.D.)

1. ลงทุนในสินทรัพยประเภท บาน ที่ดิน
2. ลงทุนในสินทรัพยประเภท ทองคํา
3. ลงทุนในสินทรัพยประเภท เพชร
4. ลงทุนในสินทรัพยประเภท พันธบัตร
5. ลงทุนในสินทรัพยประเภท กองทุนรวม และหุน
6. ลงทุนในสินทรัพยประเภท ตราสารอนุพันธ
เฉลี่ยรวม

3.40
2.48
1.81
2.36
3.40
2.32
2.63

1.35
1.22
0.96
1.18
1.17
1.11
0.77

(n = 362)
ความคิดเห็น
ปานกลาง
นอย
นอย
นอย
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 ดานการวางแผนการจัดการเงิ นออมเพื่อลงทุน พบวา ลงทุ นในสินทรั พยประเภท บาน ที่ ดิน อยูใ น
ระดับปานกลาง ( X = 3.40, S.D. = 1.35) และลงทุนในสินทรัพยประเภท กองทุนรวม และหุน อยูในระดับปานกลาง ( X
= 3.40, S.D. = 1.17) เปนอันดับที่ 1 และลงทุนในสินทรัพยประเภท เพชร อยูในระดับนอย ( X = 1.81, S.D. = 0.96) เปน
อันดับสุดทาย
ตารางที่ 4 การวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ดานการวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
1. ความพึงพอใจในการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2. เลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง
3. เลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงปานกลาง
4. เลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงนอย
เฉลี่ยรวม

(X )
4.00
3.22
3.07
2.53
3.20
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(S.D.)
0.88
1.31
1.17
1.21
0.56

(n = 362)
ความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง

จากตารางที่ 4 ดานการวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พบวา ความพึงพอใจในการเปนสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ อยูในระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.88) เปนอันดับที่ 1 และเลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงนอย
อยูในระดับนอย ( X = 2.53, S.D. = 1.21) เปนอันดับสุดทาย
ตารางที่ 5 การวางแผนการลงทุนในตลาดทุน
ดานการวางแผนการลงทุนในตลาดทุน
1. ลงทุนการเงินในตลาดทุนประเภท กองทุนรวมตลาดเงิน
2. ลงทุนการเงินในตลาดทุนประเภท กองทุนรวมตราสารหนี้
3.ลงทุนการเงินในตลาดทุนประเภท กองทุนรวมผสม
4.ลงทุนการเงินในตลาดทุนประเภท กองทุนรวมผสมยืดหยุน
5.ลงทุนการเงินในตลาดทุนประเภท กองทุนรวมตราสารหุน
6.ลงทุนการเงินในตลาดทุนประเภท กองทุนรวมกลุมธุรกิจ
เฉลี่ยรวม

(n = 362)
ความคิดเห็น
นอย
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย

(S.D.)
1.09
1.08
1.12
1.13
1.17
1.08
0.98

(X )
2.56
2.53
2.68
2.66
2.61
2.35
2.56

จากตารางที่ 5 ดานการวางแผนการลงทุนในตลาดทุน พบวา ลงทุนการเงินในตลาดทุนประเภท กองทุนรวมผสม อยู
ในระดับปานกลาง ( X = 2.68, S.D. = 1.12) เปนอันดับที่1 และลงทุนการเงินในตลาดทุนประเภท กองทุนรวมกลุมธุรกิจ
อยูในระดับนอย ( X = 2.35, S.D. = 1.08) เปนอันดับสุดทาย
ผลการทดสอบการศึกษา
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบการศึกษา
การทดสอบการศึกษา
1.การบริหารรายได คาใชจายและเงินลงทุน
2.การวางแผนการจัดการภาระหนี้สิน
3.การวางแผนการจัดการเงินออมเพื่อลงทุน
4.การวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
5.การวางแผนการลงทุนในตลาดทุน
ในภาพรวม
หมายเหตุ X = ไมแตกตางกัน ปฏิเสธสมมติฐาน
 = แตกตางกัน ยอมรับสมมติฐาน

เพศ
X


X
X
X

อายุ
X
X
X
X

X

รายได
X

X
X
X
X

ระดับการศึกษา
X
X
X
X
X
X

ประสบการณ
ทํางาน
X

X
X



1.จําแนกตามเพศ พบวา ดานการบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน ดานการวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ดานการวางแผนการลงทุนในตลาดทุน และในภาพรวม ไมแตกต างกัน ยกเวน ดานการวางแผนการจัดการภาระ
หนี้สิน แตกตางกัน (t = 4.405, P-value = 0.037*) และ ดานการวางแผนการจัดการเงินออมเพื่อลงทุน แตกตางกัน (t =
4.771, P-value = 0.030*)
2. จําแนกตามอายุ พบวา ความคิดเห็นดานการบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน ดานการวางแผนการจัดการ
ภาระหนี้สิน ดานการวางแผนการจัดการเงินออมเพื่อลงทุน ดานการวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และการวาง
แผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงาน ในภาพรวม ไมแตกตางกัน ยกเวน การวางแผนการลงทุน
ในตลาดทุน แตกตางกัน (F = 7.101, P-value = 0.001*)
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3. จําแนกตามรายได พบว า ความคิดเห็นต อการบริหารรายได คาใช จาย และเงิ นลงทุน ดานการวางแผนการจั ด
การเงินออมเพื่อลงทุน ดานการวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดานการวางแผนการลงทุนในตลาดทุน และการ
วางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงาน ในภาพรวม ไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการวางแผนการจัดการ
ภาระหนี้สิน แตกตางกัน (F = 3.656, P-value = 0.027*)
4. จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ดานการบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน ดานการวางแผนการจัดการ
ภาระหนี้สิน ดานการวางแผนการจัดการเงินออมเพื่อลงทุน ด านการวางแผนการลงทุ นในกองทุนสํ ารองเลี้ยง ดานการวาง
แผนการลงทุนในตลาดทุน และการวางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงาน ในภาพรวม ไมแตกตางกัน
5. จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ดานการบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน ดานการวางแผนการจัด
การเงินออมเพื่อลงทุน และ ดานการวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการวางแผนการ
จัดการภาระหนี้สิน แตกตางกัน (F = 3.252, P-value = 0.012*) ดานการวางแผนการลงทุนในตลาดทุน แตกตางกัน (F =
4.733, P-value = 0.001*) และการวางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงานในภาพรวม แตกตางกัน
(F = 2.976, P-value = 0.019*)
สรุป
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.60 มีอายุ 31 - 40 ป รอยละ 43.10
มีระดับรายได มากกวา 50,000บาท รอยละ 62.20 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 74.60 มีจํานวนปที่ปฏิบัติงานในฝาย
บริหารพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 6 - 10 ป รอยละ 27.60 มากที่สุด มีการวางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อ
เกษียณอายุงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกเปนรายดานดังนี้
1. ดานการบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน พบวา บริหารรายไดโดย ตั้งงบจัดเก็บรายไดเพื่อการออม รอ ยละ
10 ของรายไดตอเดือน อยูในระดับมาก ( X = 3.70) และบริหารรายไดโดย ทําการลงทุน รอยละ 10 โดยใชงบคาใชจาย
สวนตัว อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.88)
2. ดานการวางแผนการจัดการภาระหนี้สิน พบวา ควบคุมหนี้โดยการงดสรางหนี้ อยูในระดับมาก ( X = 4.15) และ
ชําระหนี้โดยยึดหลักการจายหนี้ในอัตราขั้นต่ําจนครบจํานวน อยูในระดับนอย ( X = 2.38)
3. ดานการวางแผนการจัดการเงินออมเพื่อลงทุน พบวา ลงทุนในสินทรัพยประเภท บาน ที่ดิน และลงทุนในสินทรัพย
ประเภท กองทุนรวม และหุน อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.40) และลงทุนในสินทรัพยประเภท เพชร อยูในระดับนอย
( X = 1.81)
4. ดานการวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พบวา ความพึงพอใจในการเปนสมาชิกกองทุน สํารองเลี้ยงชีพ
อยูในระดับมาก ( X = 4.00) และเลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงนอย อยูในระดับนอย ( X = 2.53)
5. ดานการวางแผนการลงทุนในตลาดทุน พบวา ลงทุนการเงินในตลาดทุนประเภท กองทุนรวมผสม อยูในระดับปาน
กลาง ( X = 2.68) และลงทุนการเงินในตลาดทุนประเภท กองทุนรวมกลุมธุรกิจ อยูในระดับนอย ( X = 2.35)
ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบวา
1. จําแนกตามเพศ พบวา ดานการบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน ดานการวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ดานการวางแผนการลงทุนในตลาดทุน และในภาพรวม
ไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการวางแผนการจัดการ
ภาระหนี้สิน และ ดานการวางแผนการจัดการเงินออมเพื่อลงทุน แตกตางกัน
2. จําแนกตามอายุ พบวา ความคิดเห็นดานการบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน ดานการวางแผนการจัดการ
ภาระหนี้สิน ดานการวางแผนการจัดการเงินออมเพื่อลงทุน ดานการวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และการวาง
แผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงาน ในภาพรวม ไมแตกตางกัน ยกเวน การวางแผนการลงทุนในตลาด
ทุน แตกตางกัน
3. จําแนกตามรายได พบว า ความคิดเห็นต อการบริหารรายได คาใช จาย และเงิ นลงทุน ดานการวางแผนการจั ด
การเงินออมเพื่อลงทุน ดานการวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดานการวางแผนการลงทุนในตลาดทุน และการ
วางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงาน ในภาพรวม ไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการวางแผนการจัดการ
ภาระหนี้สิน แตกตางกัน
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4. จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ดานการบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน ดานการวางแผนการจัดการ
ภาระหนี้สิน ดานการวางแผนการจัดการเงินออมเพื่อลงทุน ด านการวางแผนการลงทุ นในกองทุน สํ ารองเลี้ยง ดานการวาง
แผนการลงทุนในตลาดทุน และการวางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงาน ในภาพรวม ไมแตกตางกัน
5. จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ดานการบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน ดานการวางแผนการจัด
การเงินออมเพื่อลงทุน และ ดานการวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการวางแผนการ
จัดการภาระหนี้สิน ดานการวางแผนการลงทุนในตลาดทุน และการวางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุ
งานในภาพรวม แตกตางกัน
อภิปรายผล
จากการศึ กษาเรื่ องการวางแผนการบริ ห ารการเงิ นเพื่อความมั่ นคงเมื่ อเกษี ย ณอายุ ง านของพนั กงานต อนรั บ บน
เครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผูศึกษานําผลสรุปที่คนพบมาทําการอภิปรายผล จําแนกเปนรายดานดังนี้
1. ดานการบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน พบวา บริหารรายไดโดย ตั้งงบจัดเก็บรายไดเพื่อการออม รอ ยละ
10 ของรายไดตอเดือน อยูในระดับมาก และบริหารรายไดโดย ทําการลงทุน รอยละ 10 โดยใชงบคาใชจายสวนตัว อยูใ น
ระดับปานกลาง สอดคลองกับแนวคิดของ อรัญญา ประยุกตินิวัฒน (2555) ทําการศึกษาเรื่องการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ
การปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน พบวา ใหความสําคัญกับการวางแผนรายได และใหความสําคัญกับ การวาง
แผนการออมเงิน เทาๆกัน และใหความสําคัญกับการวางแผนการศึกษาพิเศษ เปนลําดับสุดทาย กลาวคือการศึกษาทัศนคติ
ของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน เกี่ยวกับการวางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงาน ในดานการ
บริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุนที่คนพบคือเกณฑความสามารถในการบริหารที่พนักงานโดยทั่วไปสามารถทําไดคือ การ
ออมรอยละ 10 ของเงินเดือนและ การแบงสวนคาใชจายสวนตัว รอยละ 10 เพื่อการลงทุน เพื่อเพิ่มมูลคาของเงิน อันเปนวิธี
หนึ่งของการกําหนดแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
2. ดานการวางแผนการจัดการภาระหนี้สิน พบวา ควบคุมหนี้โดยการงดสรางหนี้ อยูในระดับมาก และชําระหนี้โดยยึด
หลักการจ ายหนี้ในอัตราขั้นต่ําจนครบจํานวน อยูใ นระดับน อย สอดคลองกับ แนวคิดของ แสนคํ านึง ตรี ฤกษ ฤทธิ ์ (2556)
ทําการศึกษาเรื่ องคุ ณภาพชีวิต และการเตรี ย มความพรอมก อนการเกษียณอายุ ของข าราชการครูจังหวั ดชลบุรี พบวา การ
เตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุในภาพรวมอยูในระดับดี คือ การเตรียมความพรอมดานที่อยูอาศัย ดานทรั พยสินและ
เงินทอง ดานกิ จกรรมและการใช เวลาวางหลังเกษีย ณ กลาวคือ จากการศึ กษาทัศนคติของพนั กงานตอนรับบนเครื่ องบิ น
เกี่ยวกับการวางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงาน ดานการวางแผนการจัดการภาระหนี้สินคือ การ
กําหนดชวงอายุเพื่อการงดการสรางหนี้และวิธีการจัดการหนี้สินที่มีอยูใหหมดกอนการเกษียณอายุงาน โดยเปนวิธีการหนึ่งที่
พนักงานตอนรับบนเครื่องบินสามารถปฏิบัติไดอยางเปนขั้นตอนและเปนการกําหนดแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคง
เมื่อเกษียณอายุงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
3. ดานการวางแผนการจัดการเงินออมเพื่อลงทุน พบวา ลงทุนในสินทรัพยประเภท บาน ที่ดิน และลงทุนในสินทรัพย
ประเภท กองทุนรวม และหุน อยูในระดับปานกลาง และลงทุนในสินทรั พยประเภท เพชร อยูใ นระดับนอย สอดคลองกั บ
แนวคิ ดของอรอนงค ไชยบุ ญเรือง (2552) ทําการศึ กษาเรื่องการวางแผนการเงินส วนบุค คลของพนั กงานธนาคารกรุ งไทย
จํากัด(มหาชน) สาขาอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา พนักงานใหความสําคัญกับการบริหารจัดการหนี้สินมากที่สุด รองลงมาคือ
แผนการซื้อทรัพยสินและสินทรัพย ทั้งที่เปนตัวเงิ นและไมเปนตัวเงิน แผนการออมและการลงทุน การวางแผนการเกษีย ณ
และแผนผลประโยชน ของพนั กงานที่ จะไดรั บหลังการเกษี ยณอายุ งาน ส วนรูปแบบการบริหารการเงิ นสวนบุ ค คล คื อ การ
วางแผนซื้อครอบครองสินทรัพย การลงทุนในตลาด การวางแผนการออมและการลงทุนในลักษณะการฝากออมทรัพย การ
วางแผนผลตอบแทนจากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตหลังการเกษียณอายุงาน กลาวคือ จากการศึกษาทัศนคติของ
พนักงานต อนรับ บนเครื่องบิน เกี่ ยวกับ การวางแผนการบริห ารการเงินเพื่ อความมั่นคงเมื่ อเกษี ยณอายุ งาน ดานการวาง
แผนการออมเงิน วิธีการที่ เหมาะสมกั บพนักงานตอนรั บบนเครื่องบิน คื อการซื้ อทรัพย สิน การลงทุ นในสินทรั พย เ พื่อการ
ครอบครอง และ การลงทุนในตลาดหุน
4. ดานการวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พบวา ความพึงพอใจในการเปนสมาชิกกองทุน สํารองเลี้ยงชีพ
อยูในระดับมาก และเลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงนอย อยูในระดับนอย สอดคลองกับแนวคิดของอรอนงค ไชยบุญ
เรือง (2552) ทําการศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขาอําเภอเมือง
เชียงใหม พบวาพนักงานใหความสําคัญกับการบริหารจัดการหนี้สินมากที่สุด รองลงมาคือแผนการซื้อทรัพยสินและสินทรัพย
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ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน แผนการออมและการลงทุน การวางแผนการเกษียณและแผนผลประโยชนของพนักงานที่จะ
ไดรับหลังการเกษียณอายุงาน สวนรูปแบบการบริหารการเงินสวนบุคคล คือ การวางแผนซื้อครอบครองสินทรัพย การลงทุน
ในตลาด การวางแผนการออมและการลงทุนในลักษณะการฝากออมทรัพย การวางแผนผลตอบแทนจากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
การประกันชีวิตหลังการเกษียณอายุงาน กลาวคือ พนักงานตอนรับบนเครื่องบินมีความมั่นใจในการเปนสมาชิกกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ และสวนนอยเลือกใชแผนที่มีความเสี่ยงนอย ถึงแมวาจะไดผลตอบแทนนอย แตแผนการลงทุนประเภทนี้เปนการ
ลงทุนที่มีความมั่นคงจึงเปนทางเลือกที่ดีในการกําหนดแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงานของพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบินแนวทางหนึ่ง
5. ดานการวางแผนการลงทุนในตลาดทุนพบวา ลงทุนการเงินในตลาดทุนประเภท กองทุนรวมผสม อยูในระดับปาน
กลาง และลงทุนการเงินในตลาดทุนประเภท กองทุนรวมกลุมธุรกิจ อยูในระดับนอย สอดคลองกับแนวคิดของอรอนงค ไชย
บุญเรือง (2552) ทําการศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอําเภอ
เมืองเชียงใหม พบวา พนักงานใหความสําคัญกับการบริหารจัดการหนี้สินมากที่สุด รองลงมาคือแผนการซื้อทรัพยสินและ
สินทรัพย ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน แผนการออมและการลงทุน การวางแผนการเกษียณและแผนผลประโยชนของ
พนั กงานที่ จะได รับ หลั ง การเกษี ย ณอายุ ง าน ส วนรู ปแบบการบริ ห ารการเงิ นส วนบุ ค คล คื อ การวางแผนซื้ อครอบครอง
สินทรัพย การลงทุนในตลาด การวางแผนการออมและการลงทุนในลักษณะการฝากออมทรัพย การวางแผนผลตอบแทนจา
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตหลังการเกษียณอายุงาน กลาวคือ การลงทุนในตลาดทุนเปนความสามารถที่เกิดจาก
ความสําเร็จจากการออม การบริหารหนี้สิน และการวางแผนการออมเพื่อการลงทุน แลวนํามาลงทุนในตลาดทุนประเภทตางๆ
เพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงาน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
ผูศึกษาขอเสนอแนะสําหรับพนักงานตอนรับบนเครื่องบินที่มีความสนใจการวางแผนการเงิน จําแนกเปนรายดานดังนี้
1. ดานการบริหารรายได คาใชจาย และเงินลงทุน พบวา พนักงานตอนรับบนเครื่องบินควรทําการบริหารรายไดโดย
1.1 ตั้งงบการออมจากรายได รอยละ 10 ของรายไดตอเดือน เชน เงินเดือน 70,000 บาท ควรตั้งงบเก็บในกรณีไม
มีคาชําระหนี้สิน ควรเก็บไมนอยกวา 7,000 บาทตอเดือน
1.2 บริห ารรายไดโดย ทํ าการลงทุน รอยละ 10 โดยใชง บคาใชจายส วนตั ว เชน เงินเดือน 70,000 บาท มีง บ
คาใชจายสวนตัวเดือนละ 10,000 บาท ควรหาทางนําเงินมาลงทุนเพื่อสรางรายได เดือนละ 1,000 บาท เชน การทําประกัน
โดยการออมรายเดือนกับโครงการของธนาคาร
2. ดานการวางแผนการจัดการภาระหนี้สิน พบวา พนักงานตอนรับบนเครื่องบินควรทําการบริหารภาระหนี้สินโดย
2.1 ทําการควบคุมหนี้โดยการงดสรางหนี้ เชน รายได 70,000 บาท มีภาระหนี้สินสหกรณออมทรัพย 3,000,000
บาท ผอนคืนสหกรณจนเกษียณ ควรหยุดการสรางหนี้เพิ่มที่อายุ 50 ป
2.2 ทํ าการชํ าระหนี้โ ดยยึ ด หลั กการจ ายหนี้ ในอั ตราขั้นต่ํ าจนครบจํานวน เช น กรณี มี ภาระหนี้ สินบั ตรเครดิ ต
ธนาคาร 200,000 บาท ควรทําการจัดการหยุดใชบัตรเครดิตและทําการชําระขั้นต่ําจนครบจํานวน เพื่อการลดภาระหนี้สิน
อยางเปนขั้นตอน
3. ดานการวางแผนการจัดการเงินออมเพื่อลงทุน พบวา พนักงานตอนรับบนเครื่องบินควรทําการบริหารการลงทุน
ในสินทรัพย โดย เลือกวิธีการลงทุนดังนี้
3.1 ลงทุนในสินทรัพยประเภท บาน ที่ดิน
3.2 ลงทุนในสินทรัพยประเภท กองทุนรวม และหุน
3.3 ลงทุนในสินทรัพยประเภท เพชร
4. ดานการวางแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พบวา พนักงานตอนรับบนเครื่องบินควรทําการบริหารการ
ลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดย เลือกวิธีการ ดังนี้
4.1 เปนสมาชิกกองทุน สํารองเลี้ยงชีพ
4.2 เลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงนอย
5. ดานการวางแผนการลงทุนในตลาดทุน พบวา พนักงานตอนรับบนเครื่องบินควรลงทุนการเงินในตลาดทุนประเภท
ดังนี้
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5.1 เลือกลงทุนในกองทุนรวมผสม
5.2 เลือกลงทุนในตลาดทุนประเภท กองทุนรวมกลุมธุรกิจ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
จากการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาขอเสนอแนะ สําหรับบุคคลทุกระดับที่สนใจวิจัย หรือสรางผลงานวิชาการ สําหรับใชในการ
วิจัย หรือศึกษาครั้งตอไปดังนี้
1. ควรทําการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารรายไดโดย ทําการลงทุน รอยละ 10 โดยใชงบคาใชจายสวนตัว
2. ควรทําการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการชําระหนี้โดยยึดหลักการจายหนี้ในอัตราขั้นต่ําจนครบจํานวน
3. ควรทําการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพยประเภท เพชร
4. ควรทําการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ประเภทที่มีความเสี่ยงนอย
5. ควรทําการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมกลุมธุรกิจ
6. ควรทําการศึกษาหลักสูตรดานวิชาชีพ หรือดานการศึกษาที่สนใจ เพื่อสามารถนําไปเปนอาชีพเสริมในเวลาวาง ไดทั้ง
กอนและหลังเกษียณอายุงาน
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มี
วัตถุประสงค 1. เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้น ที่จังหวัด
นนทบุร2ี . เพื่อศึก ษาความคาดหวังและความตองการของผูปกครองในการเลือกโรงเรีย นดนตรีเอกชนขนาดเล็กแกบุตรหลาน3.
เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูปกครองในการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก4. นําเสนอแนวทางการพัฒนาสว น
ประสมทางการตลาดบริการ ที่สงผลตอการตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการ
วิจัยนี้ ศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน ผูวิจัยไดเก็บขอ มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก จากผูบ ริหารโรงเรี ย นดนตรีเอกชนขนาด
เล็ก 4 ราย ในสวนของขอมูลเชิงปริมาณ จัดเก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 400 ราย จากผูป กครองที่มีอํานาจตัดสินใจแทน
บุตรหลาน การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห ประกอบดวยการแจกแจงความถี่ คารอยละคาเฉลี่ ย คาสว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาแนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีสามารถตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย มีแนวทาง
ดังนี้ 1.หลักสูตร ที่มีคุณภาพ 2. ปรับปรุงกระบวนการใหบริการ เพื่อปรับราคาคาเรียนไดเหมาะสม 3. สถานที่ตั้งมีค วามสะดวกใน
การติดตอ 4. จัดโปรโมชั่น มอบสวนลด นําระบบสื่อออนไลนมาใชในการประชาสัมพันธ 5. ผูบ ริหารควรมีความรูความเขาใจตอ
วิชาการทางดานดนตรี ครูผูสอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เจาหนาที่ธุรการมีจิตบริก าร 6. มีกระบวนการทํางานที่เปนระบบ นํา
เทคโนโลยีมาใชในธุรกิจ 7.สรางบรรยากาศกระตุนแรงจูงใจของผูเรียน
คําสําคัญ: โรงเรียนดนตรีเอกชน/การตลาดบริการ/ผูปกครองในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
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ABSTRACT
This research aimed at consumer behaviour in small-sized private music school business in
Nonthaburi. The objectives of the research were to analyze problems and obstacles in the small-sized private
music school in Nonthaburi; to examine parents’ needs and expectations in selecting the small-sized private
music school for their children; to study parents’ behaviour towards decision-making in the small-sized
private music school selection and to propose recommendations of Services Marketing Mix development
towards decision-making in the small-sized private music school selection. The research was conducted by
using mixed methods which were qualitative and quantitative approach. The researcher collected the
qualitative data by in-depth interviewing four executives of small-sized private music schools. For the
quantitative data, the researcher collected data from a group of 400 key informants who were decisionmakers for their children. The data collected were analyzed by statistical methods consisting of frequencies
distribution, percentage, mean and standard deviation.
The findings of the research showed recommendations for developing the music school business in
order to respond to the needs of the target market in seven aspects as the followings: 1) quality curriculum 2)
fees and service improvement 3) convenient location 4) promotion and discount via social media 5)
executive’s good knowledge of music, instructor’s expertise as well as service-minded staff and 6) school’s
systematic operating process 7) creating a stimulating environment.
KEYWORD: private music school, marketing services, parent in nonthaburi area
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บทนํา
“ดนตรี” คือ สิ่งประณีตงดงามและทุกคนควรนิยมในคุณคาของดนตรีทุกประเภท เพราะวาดนตรีแตละประเภทตางก็มี
ความเหมาะสมตามแตโอกาส และอารมณที่ตางๆกันออกไป พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ดนตรีทุกประเภทนั้น ลวนแตเปนสิ่งที่งดงาม ควรคูที่มวลมนุษยชาติตองเล็งเห็นคุณคานั้น เปนการสื่อใหเห็น วาดนตรี มี
อิทธิพลและความสําคัญตอ ชีวิ ตมนุษยเปน อยางมาก ทั้งในแงมุมของ จิตวิญญาณ และบริบ ททางสั งคมทั้งนี้ ตามที่ก รมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ไดให วิสัยทัศนและแนวคิดของการเรียนดนตรีในระดับพื้นฐานไววา หากเด็ก ไทยทุก คนไดเลน ดนตรี
โดยผานสื่อและเครื่องมือประกอบการเรียบเรียงบรรเลง อยางมีความสุขและสนุกสนานจะทําใหเกิด การเรีย นรูอ ยางรวดเร็ว เกิด
ความคิดสรางสรรคในขั้นสูง นําไปสูการพัฒ นาสมองของเด็ก โดยผานกิจกรรมดนตรี ถือ ไดวาเปนการวางพื้นฐานสําหรับ เด็กที่จ ะ
เติบโตไปเปนผูใหญที่เปยมไปดวยศักยภาพในอนาคต เด็กจะเปนผูทมี่ ีความคิดฉับไวในการแกไขปญหาเนื่องดวยดนตรีเปนเครื่อ งมือ
ที่ทรงประสิทธิภาพชว ยในการพัฒนาความฉลาดใหกับ เด็กทั้งในสว นของความฉลาดทางสติปญญา (IQ) และทางสังคม (EQ)ใน
ขณะเดียวกันเด็กๆ เหลานี้ก็จะเปนผูมีวัฒนธรรม มีความประณีตในการใชชีวิต มีเสนห และมีความงามอยูในตัว
สภาพสังคมในปจจุบันมีการแขงขันกัน สูงในทุกๆดานไมวาจะเปน การแขงกันในดานของการเรียน,สอบหรือ การทํางาน
มนุษยยอมตองมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องเพื่อ ใหทันตอ บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและดนตรีก็เปนเครื่องมือ หนึ่งที่
เขามาชวยในการพัฒนาศักยภาพของมนุษยจากขอมูลทางวิชาการหลายๆชิ้นแสดงใหเห็น วาดนตรีชวยในการพัฒนาความฉลาดทั้ง
ในสวนของความฉลาดทางสติปญญาและอารมณรวมถึงคานิยมในปจจุบันที่ผูปกครองมีความนิยมสงบุตรหลานเขาประกวดหรือเขา
แขงขันดนตรีในเวทีตางๆเชนเวทีThe voice,The star,ไมคทองคํา, ชิงชาสวรรคซึ่งเปนหลักฐานสําคัญวาดนตรีสามารถใชในการ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนเพื่อใหเปนที่ยอมรับตอสังคมได
จากอิทธิพลของดนตรีที่ไดกลาวไวในขางตนสงผลใหนักธุรกิจเกิดความสนใจเขามาลงทุนในตลาดธุรกิจ โรงเรียนดนตรีแต
ในตลาดของธุรกิจโรงเรียนดนตรีโดยสวนใหญจะมีโรงเรียนดนตรีขนาดใหญเชนYamaha หรือKPNเปนผูครองพื้นที่ต ลาดแตยังคงมี
โรงเรียนดนตรีขนาดเล็กที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งตางก็เกิด การแขงขันทางการตลาดที่สูงขึ้นเชน เดียวกันและในปจจุบันจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมตางๆยังมีงานวิจัยในสวนของพื้นที่จ.นนทบุรี คอนขางนอ ยมากจ.นนทบุรีจัดเปนพื้น ที่ใน
เขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีประชากรอาศัยหนาแนนเปนอันดับ ที่ 2 ของประเทศ เปน แหลงเศรษฐกิจที่มีการขยายตัว ที่
สูงขึ้น อย างตอ เนื่ องผู วิจั ยจึ งทํ าการศึก ษาวิ จัย เพื่ อเปน แนวทางในการดํา เนิ นธุ รกิ จ โรงเรีย นดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของกลุมผูใชบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพใหเกิดผลกําไรและการอยูรอดของธุรกิจ อัน นําไปสูก ารพัฒนา
เปนโรงเรียนดนตรีที่มีรากฐานการดําเนินงานที่มั่นคงพรอมตอการพัฒนาไปสูธุรกิจที่มีขนาดใหญขึ้นในอนาคต
จากระบบการศึกษาในปจจุบันวิชาดนตรีก็ไดถูกบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับชั้น ทั้งโรงเรียนของภาครัฐและ
โรงเรียนเอกชน ดังจะเห็นไดวา มีโรงเรียนดนตรีเอกชนเกิด ขึ้นเปน จํานวนมาก ทั้งที่เปนโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดใหญ จนถึง
ขนาดเล็ก จากขอมูลของสํานัก งานบริหารคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (2550) พบวามีโรงเรียนดนตรีเอกชนที่ขอจด
ทะเบียนตามมาตรา 15(2) ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 2525 และยังคงดําเนินการสอนอยูทั่ว ประเทศ ทั้งขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ ซึ่งเปนโรงเรียนดนตรีเอกชนที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย และนักเรียน ทั่วประเทศในชวงระยะเวลาป
พ.ศ.2547 – พ.ศ.2555 ดังนี้
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จํานวนโรงเรียนดนตรีเอกชนและจํานวนนักเรียนระยะเวลาพ.ศ.2547 – พ.ศ.2555

ภาพที่ 1ขอมูลจาก สํานักงานบริหารคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
จากสถิติโรงเรียนดนตรีเอกชนขางตนจะพบวามีโรงเรียนดนตรีเอกชนเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก จากนิยามการกําหนดขนาด
ของโรงเรียนดนตรีในปจจุบันของกระทรวงศึก ษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ พบวา มีการจําแนกประเภทของโรงเรียนออกเปน ๓ ขนาด
ดวยกัน ดังนี้
ตารางที่ 2 จําแนกประเภทโรงเรียนดนตรีเอกชน
ลําดับที่
จํานวนนักเรียน (คน)
ประเภทของโรงเรียนดนตรีเอกชน
1.
1-99
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
2.
100-499
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดกลาง
3.
500-1,000
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดใหญ
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, 2548
จากตารางขางต น การจํา แนกประเภทโรงเรีย นดนตรีเอกชน ถู กกํ าหนดตามจํานวนนั กเรีย นที่ ลงทะเบี ยนเรี ย น เช น
นักเรียนจํานวน 1-99 คน จัดเปนโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสวนของจังหวัดนนทบุรี มีโรงเรียนดนตรีเอกชนแบงออกเปน 2 เขตพื้นที่การศึกษา ไดแก
เขต 1 อําเภอเมืองนนทบุรี และอําเภอบางกรวย
เขต 2 อําเภอบางใหญ อําเภอบางบัวทอง อําเภอไทรนอย และอําเภอปากเกร็ด
รวมโรงเรียนดนตรีเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งสิ้นจํานวน 24 โรง
โดยแยกเปนตารางดังนี้
ตารางที่ 3จํานวนโรงเรียนดนตรีเอกชนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
จํานวนโรงเรียนดนตรีเอกชน (โรง)
เขต 1
14
เขต 2
10
ขอมูลจาก: สํานักงานพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1 และเขต 2
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จากที่ไดกลาวขางตนถึงประเภทของโรงเรียนดนตรีเอกชน วามีการแบงออกเปน 3ขนาดนั้น ณ ปจจุบันจากงานวิจัยสว น
ใหญจะพบวาโรงเรียนดนตรีเอกชนที่จัดอยูในขนาดกลางถึงขนาดใหญจะมีปญหาทางดานการบริหารจัดการนอยกวาโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็ก เนื่องจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดกลางถึงขนาดใหญเปนโรงเรียนดนตรีเอกชน ในลักษณะ แฟรนไชสเปนสว น
ใหญ ผูประกอบการมีทักษะทางการบริหารงานมายาวนาน และมีการกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนมาใหแกเจาของกิจการผู
ซื้อลิขสิทธิ์ ในขณะที่โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กบริหารงานจัดการในลักษณะเจาของคนเดีย วมีทักษะประสบการณที่นอยกวา
รวมทั้งเงินทุนที่จํากัดจึงประสบปญหาที่มากกวาโรงเรียนดนตรีเอกชนที่มีขนาดใหญ กอปรกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่อ ยู ใน
ภาวะดิ่งตัวลง สงผลใหธุรกิจตองประสบปญหาและอุปสรรคอันสืบเนื่องมาจากการขาดลูกคาหรือ แบกภาระคาใชจายในการดําเนิน
ธุรกิจ รวมไปถึงปญหาในดานการบริหารการจัดการทีไ่ มสามารถเจาะตลาดเขาถึงกลุมลูกคารายใหมไดอยางทั่วถึงโดยสวนหนึ่งของ
ปญหาสืบเนื่องมาจากผูบ ริหารขาดภาวะผูนํา ขาดความรูในการบริหาร ขาดทักษะในเชิงธุรกิจ จนเกิด ผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจ จากสภาวะดังกลาวทําใหโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กหลายแหงตองสรางกลยุทธใหมๆในตลาดการบริการเพื่อ ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย เพื่อใหเกิดผลกําไรและความอยูรอดของธุรกิจ และเพือ่ นําสภาพของปญหามาปรับ ปรุง
แกไข และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น
จากที่ไดกลาวถึงความสําคัญของดนตรีที่มีตอระบบการศึกษารวมถึงปญหาอุปสรรคที่โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กได
พบที่สงผลโดยตรงต อการตัดสิน ใจสงบุ ตรหลานเขาศึก ษาจึ งเปน ที่มาของงานวิจัย ชิ้นนี้ที่ มุงศึกษาพฤติก รรมการใชบ ริ การธุรกิ จ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก เพื่อใหทราบถึงพฤติก รรมการใชบริก ารของผูใชบ ริการที่มีตอ การตัดสิน ใจเลือกใชบ ริก ารโรงเรีย น
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กรวมถึงจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินกิจการนําไปสูแนวทางการพัฒนาสว นประสม
การตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเพือ่ ใหโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กสามารถตอบสนองความ
ตองการของกลุมผูใชบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพซึ่งหมายถึงการอยูรอดของธุรกิจ อันนําไปสูก ารพัฒนาเปนโรงเรีย นดนตรีที่มี
รากฐานการดําเนินการที่มั่นคงพรอมตอการพัฒนาไปสูธุรกิจที่มีขนาดใหญขึ้นในอนาคตตอไป
ศักดิ์สิทธิ์ราชรักษ.(2557)ไดกลาววาธุรกิจดนตรีคือการวางแผนเพื่อประกอบกิจ กรรมโดยมีวัต ถุป ระสงคแสวงหาผลกําไร
ตอบแทนจากการใชสื่อศิลปะที่เกี่ยวของกับเสียงเขามาเปนสินคาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคสูงสุดตอ ผูประกอบกิจการโดยมีรูปแบบ
(Process Model) การดําเนินงานทั้งสิ้น3 ขั้นตอนดังนี้
1. Input การจัดหาบุคคลและเครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจ
2. Process กระบวนการระหวางการใหบริการเพื่อสรางความพอใจตอผูเขารับบริการ
3. Outputผลของการใหบริการ ซึ่งตองสรางความพึงพอใจแกลูกคาและรายไดที่เหมาะสมแกผูดําเนินธุรกิจ
จากกระบวนการดังกลาว ผูวิ จัย จึงวิเคราะหไดว า ธุรกิจดนตรี เปน กระบวนการสงมอบการบริการ จะตอ งเปนสิ่งที่ มี
ความสัมพันธและเชื่อมโยงกับศาสตรดานดนตรีหรือสินคาที่ตรงตามความตองการของกลุม ลูกคาหรือผูเขารับบริการโดยรวมถึงการ
ดําเนินงานนั้นจะตองสรางรายได ผลกําไร ใหแกเจาของกิจการ หรือผูประกอบการ
ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคจากการศึกษานักวิชาการหลายทานไวดังนี้
อดุลย จาตุรงคกุล (2539) ใหความหมายของ พฤติกรรมผูบริโภค คือ การตอบสนองของผูบริโภคที่มีความเกี่ย วขอ งกับ
การใชหรือไดรับบริการ ในสินคาหรือบริการนั้นๆ รวมทัง้ การตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งเปนตัวกําหนดการตอบสนองตางๆ สอดคลอ งกับ
นักวิชาการตางประเทศ Schiffman, Kanuk (1987) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ ซื้อ
แสวงหา การไดรับบริการตางๆ ที่ผูบริโภคคาดวาจะไดรับหรือสามารถตอบสนองความตอ งการของตนเองได และBatra, Myers,
และAaker (1996) ไดใหความหมายเพิ่มเติมของพฤติกรรมผูบริโภค คือ พฤติกรรมที่เปนผลมาจากการรับรู การสื่อสาร เพื่อ ศึก ษา
ลักษณะตางๆเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
แนวคิดของทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)คอตเลอร, ฟลลิ ป (2546) ส ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix)นั้นจะประกอบไปดวยองคประกอบ 4 ดานอัน ไดแก ผลิตภัณฑและบริการ (Product) ราคา (Price) การจั ด
จําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) ซึ่งองคประกอบทั้ง 4 ดานนี้ จะครอบคลุมการทําการตลาดแบบทั่ว ๆไป
หรือสิน คาอุปโภคและบริโภคแตเมื่อ ใดที่เราทําการตลาดบริก าร องค ป ระกอบเพีย ง 4 ดา นขางต น จะไมครอบคลุมกับ การทํา
การตลาดบริการ จึงตอ งมีอ งคประกอบอีก 3 ดานเขามาเกี่ยวขอ ง คือ พนักงาน (People) กระบวนการ (Process) สิ่งแวดลอ ม
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ทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยนัก วิชาการตางประเทศอยาง Joseph P. Cannon, William D. Perreault, Jr., E.
Jerome McCarthy (2008)ใหค วามหมายสว นประสมทางการตลาดบริ การคือ ปจจัยทางดานต างๆที่ ผูดําเนิน ธุรกิจ ใชในการ
ควบคุมหรือดําเนินการในการจัดสราง จัด สรร คัดเลือ กและสงมอบผลิตภัณฑและบริการเพื่อ สรางความพึงพอใจตอ กลุมผูบริโภค
และสรางผลกําไรตอบแทนที่คุมคากลับมาแกผูดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมี Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner& Dwayne
D. Gremler (2006) ที่ไดใหคํานิยามของสวนประกอบทางดานการตลาดบริก าร สวนประกอบทางดานการตลาดบริการวาใชใน
การควบคุม เพื่อสื่อสาร และทําใหเกิดความพึงพอใจใหกับผูบริโภค การบริการในความเปนจริงนั้น ไมไดขึ้ นอยูกับ สวนประกอบ 4
ดา นแรก แต จะขึ้ นอยู 3 ดานหลั ง คือ บุค ลากร (People) กระบวนการ(Process) และสิ่ งแวดลอ มทางกายภาพ(Physical
Evidence) เขามาเพิ่มเติม
และไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูแนวคิดทฤษฎีดานการใหบริการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการใหบ ริการ
ทฤษฎีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรคงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในงานวิจัยฉบับนี้การแบงกลุมประชากรดวยเกณฑปจจัยสวนบุคคลสอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินงานและวัตถุประสงค
ของวิ จัย เนื่อ งจากต องการทราบความตอ งการของบุค คลในแต ละกลุ ม เพื่ อนํ า เอาความตอ งการมาประยุ กต กั บนโยบายของผู
ประกอบกิจการโรงเรียนดนตรีซึ่งผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดการแบงกลุมประชากรดวยเกณฑปจ จัยสวนบุคคลจากหนังสือและเอกสาร
ทางการตลาดโดยไดแบงออกเปนมุมมองตามผูเขียนตอไปนี้
Kotler, et al. (2006) กลาววาการแบงกลุมประชากรดวยเกณฑปจ จัย สวนบุคคลนิย มมีเพื่อ ใชเปนเกณฑการเพื่อใชวัด
ความตอ งการความพอใจของผูบ ริโภคเนื่ องจากตัว แปรของปจ จัย สว นบุ ค คลมีค วามสั มพั นธ และความอิทธิพ ลในการเลื อ กใช
ผลิตภัณฑ
การแบงกลุมประชากรดวยเกณฑปจจัยสวนบุคคลคือการอางอิงขอมูลจากสภาพความเปนอยูของประชากรที่สามารถวัด
ค า หรื อ เห็ น ได เช น เพศอายุ ข นาดครอบครั ว อายุ ไ ขคนในครอบครั ว รายได อ าชีพ สั ญ ชาติ แ ละสอดคล อ งกั น กั บ นั ก วิ ช าการ
ภายในประเทศคือฉัตยาพรเสมอใจ (2550) กลาววาเปนการแบงกลุมลูก คาตามปจจัยทางดานประชากรศาสตรเชนเพศอายุอาชีพ
รายไดการศึกษาเชื้อชาติศาสนาขนาดครอบครัวสีผิววงจรชีวิตเพื่อใหเห็นถึงกลุมตลาดสําคัญ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การพัฒนาแนวทางในการใหบริการของโรงเรียนดนตรีใหกอเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มขั้น ตองอาศัยตัว แปร
ตางๆที่มีสวนเกี่ยวของ 4ตัวแปรดวยกันประกอบดวย
1. โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
2. ผูปกครอง
3. ปจจัยที่สงผลเขารับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
4. แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
1. โรงเรียนดนตรีเอกชน
ในประเทศไทยมีโรงเรียนดนตรีเอกชนเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนสถาบันที่มีการจัดการการเรียนการสอนดนตรีนอกหลัก สูต ร
จัดเปนการศึกษานอกระบบ (Non-formal Education)มีทั้งโรงเรียนที่อยูในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนที่เปด
สอนในลักษณะของการศึกษาสวนตัว (Private studio) ณ ปจจุบันโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กแตละแหงมีก ารกําหนดราคาที่แตกตาง
กัน เพื่อสรางจุดขายและเปนกลยุทธเพื่อจูงใจใหแกผูเขารับบริการ สงผลใหผูประกอบธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กควรตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและความตองการของผูเขารับบริการ
2. ผูปกครอง
ผูตัดสินใจเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก สวนใหญจะไมใชเปนผูเรียนเอง หากแตเปน พอ แม ผูปกครอง ที่
เปนสวนสําคัญในการตัดสินใจใหบุตรหลานเพื่อเขารับบริการของโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กทั้งสิ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ โรงเรีย นดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้น ที่จังหวัด
นนทบุรี ในปจจุบัน
2.เพื่อศึกษาความตองการของผูปกครองที่มีตอการเลือกโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองที่มีตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
สําหรับบุตรหลาน
4. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจ โรงเรีย นดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้น ที่จังหวัด
นนทบุร”ี ผูวิจัย ไดแบงการวิจัยออกเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนแรกเปนการวิจั ย เชิงคุณภาพ(QualitativeResearch) โดยใช
การเก็บ ขอ มูลจาก การสัมภาษณเชิงลึก (In-depthInterview) เพื่ อศึ กษาสภาพของทิ ศ ทางในการดํ าเนิน ธุรกิจ โรงเรี ยนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในปจ จุบัน และสว นที่ 2 เปนการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช
วิธีการวิจัยในเชิงสํารวจ (Survey Research Method) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใชในการรวบรวมขอมูล โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนการทําวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหปญหาและอุปสรรค และกระบวนการที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของโรงเรีย นดนตรีเอกชนขนาด
เล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่สงผลตอคุณภาพการใหบริการ จํานวน 4 รายโดยเลือ กจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กที่มี
จํานวนของผูลงทะเบียนเรียนไมเกิน 99 คน (จากขอมูลการจําแนกประเภทของขนาดโรงเรีย นจากกระทรวงศึกษาธิก าร) ซึ่งเปน
โรงเรียนดนตรีที่มีการดําเนินธุรกิจในลักษณะธุรกิจ smeโดยมีการบริหารงานจากเจาของกิจการเพียงรายเดียว และไมใชโรงเรีย น
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กจากการซื้อแฟนไชสมาดําเนินธุรกิจ
1. กิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการสัมภาษณเชิงลึกผูบริห ารของธุรกิจ โรงเรีย นดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้น ที่
จังหวัดนนทบุรี โดยใชแบบสอบถามที่ไดรับการออกแบบจากทฤษฎีหรือแนวคิดที่ไดทําการทบทวนวรรณกรรมแลว เปนเครื่อ งมือ
ในการวิจัย
2. ผูวิจัยทําการสรุป และนําเสนอผลการศึกษา วิเคราะหปญหาอุปสรรค และกระบวนการที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่สงผลตอคุณภาพการใหบริการ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาคุณลัก ษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริก าร ความคาดหวังและความตองการของผูปกครองใน
การรั บบริก ารจากโรงเรี ย นดนตรี เอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้ นที่ จังหวั ดนนทบุรี โดยแจกแบบสอบถามไปยั งผู เข ารั บบริก ารที่ มี
ภูมิลําเนาอยูในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจํานวน 400 คนจากจํานวนประชากรทั้งสิ้น 533,711 คนโดยเทีย บตามตารางของ (Yamene,
1973)ขอมูลจาก : สํานักทะเบียนกลางกรมการปกครอง 2555
1. เปนกิจกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ โดยทําการสํารวจจากผูปกครองที่ใชบริการของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขต
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ภายใตกรอบแนวคิดทฤษฏีสวนประสมการตลาดบริการ
2. ผูวิจัยทําการสรุป และนําเสนอผลการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหและนําเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
1. นําผลสํารวจในขั้นตอนที่ 1 และ ในขั้นตอนที่ 2 มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด
บริการที่สงผลตอการตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. ผู วิจั ย ทํา การสรุป ข อมู ล เพื่ อ สร างกรอบรู ปแบบการให บริ ก ารของโรงเรีย นดนตรีเอกชนขนาดเล็ กที่ ส งผลตอ การ
ตัดสินใจรับบริการ
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่อง“การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัด นนทบุรี” มีความมุงหมาย
ที่จะศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก ในเขตพื้น ที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อ นําไปสูการวิเคราะหและนําเสนอ
แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ใหมีรูปแบบการใหบริก ารที่ตอบสนองตอความ
ตองการของผูใชบริการไดมากที่สุด ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตการวิจัยทางดานทฤษฎีสวนผสมทางการบริการผูวิจัยเลือกใชแนวคิดทางดานทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด
บริการ (Services Marketing Mix) หรือ (7P’s) จากการสั งเคราะหแนวคิด จากนัก วิชาการหลายๆทานอาทิ Phillips kotler&
Gary Armstrong (2012) Richard L. Sandhusen (2008) ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546)
ซึ่งประกอบดวยสวนประสมทั้ง7 ดานดังนี้
1.สวนประสมดานผลิตภัณฑและบริการ (Product) 2.สวนประสมดานราคา (Price) 3.สว นประสมดานชองทางการจัด
จํา หนาย (Place)4.ส ว นประสมดา นการส งเสริมการขาย (Promotion) 5.ส ว นประสมด านบุค คล(People)6.สว นประสมด า น
กระบวนการ (Process) 7.สวนประสมดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence)
2. ขอบเขตดานปญหาดานเนื้อหาของการวิจัย
ผูวิจัย ไดศึก ษาเกี่ยวกั บ ความคาดหวัง ความตอ งการและพฤติก รรมของผู ปกครองทีมีตอ การตัด สินใจเลือ กรับบริ การ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รวมถึงศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของผูประกอบธุรกิจโรงเรีย น
ดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้น ที่ จังหวั ดนนทบุ รี ที่มีผ ลกระทบต อคุ ณภาพการให บริ ก าร ทั้ งในมุมมองของผู ใ ห บริ ก ารและ
ผูรับบริการ ตลอดจนอธิบายเนื้อหาสาระสําคัญของการวิจัยที่เกี่ย วของกับการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรี
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี อันนําไปสูการวิเคราะหและนําเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจการใหบริก ารของโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
3. ขอบเขตการวิจัยดานประชากร
3.1 สัมภาษณเชิงลึกจากผูใหบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
3.2 แจกแบบสอบถามไปยังผูเ ขารับบริการที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจํานวน 400 คน
4. ขอบเขตการวิจัยดานตัวแปรที่ศึกษา
4.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
4.1.1 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตอการใหบริการ
4.1.2 กระบวนการในการใหบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ผูปกครอง
4.2.1 คุณลักษณะของผูรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
4.2.2 ศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองที่มีตอการเลือกโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
4.2.3 วิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
4.2 ตัวแปรรวม (Intervention Variables) ไดแก
4.2.1วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
4.2.2 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขารับบริการใตกรอบทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s
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4.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก
4.3.1 พฤติกรรมของผูปกครองที่มีตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี
ผลการวิจัย
จากการศึก ษาวิจั ย เรื่อ งการศึก ษาพฤติ กรรมการใช บ ริ ก ารธุ รกิ จโรงเรีย นดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้น ที่จั งหวั ด
นนทบุรี ซึ่งไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องการใหบริการของโรงเรีย นดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้น ที่จังหวัดนนทบุรี โดยการ
สัมภาษณเชิงลึกจากผูใหบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัด นนทบุรี ผลจากการวิจัย พบว ามีความสอดคลอง
กับสมมุติฐานการวิจัยที่ไดกําหนดไววาผูเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย ตอปที่
แตกตางกัน มีทัศนคติในการเลือกใชบริก ารโรงเรียนดนตรีเอกชนที่แตกตางกัน ในสว นของการศึกษาวิจัยเกี่ย วกับความคาดหวัง
ความตองการ และพฤติกรรมของผูปกครองที่มีตอการตัดสินใจเลือ กรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ของผูเขารับบริการนั้นไดศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจะใชวิธีก ารสัมภาษณเชิงลึก โดยเจาของธุรกิจ โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้น ที่
จังหวัดนนทบุรี ที่ไดรับการจดทะเบียนอยางถูกตองจากสํานักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึก ษาธิการ เปนผูใหขอมูลสําคัญ ซึ่ง
ขอมูลที่ไดรับทั้งหมด ไดผานการวิเคราะห และสังเคราะหขอ มูล โดยจะนําเสนอตามลําดับประเด็นคําถาม ตามหัวขอ ดังนี้
1.1 การวิเคราะห จุดออ น จุดแข็ง โอกาส และอุป สรรค (SWOT Analysis) ที่สงผลตอ การดํา เนินธุรกิจ โรงเรีย น
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
จากขอมูลของผูใหขอมูล สําคัญ ไดใหความคิดเห็นเกี่ย วกั บแงมุมของป จ จัยภายใน ที่เกี่ย วขอ งกับจุดแข็งในธุรกิจ ดังนี้
"คุณภาพของครูผูสอน" "หลักสูตรที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล" "การสงนัก เรียนสอบเกรดกับสถาบันดนตรีที่มีมาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง" "ความยืดหยุนของเวลาเรียน"
ในส ว นของจุ ด อ อ นของธุ ร กิ จ โรงเรี ย นดนตรี เ อกชนขนาดเล็ ก พบว า "ทํ า เลที่ ตั้ ง ของสถานที่ ไ ม ไ ด อ ยู ใ นพื้ น ที่
หางสรรพสินคา" "ชื่อเสียงที่สุดแบรนดใหญไมได" และ "การขาดสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักในวงกวาง"
ในสวนของปจจัยภายนอกผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็นในแงของโอกาสที่สงผลในเชิงบวกตอธุรกิจโรงเรียนดนตรี
ขนาดเล็ก ดังนี้ "การใชอินเตอรเน็ต และสื่อออนไลนเพื่อการประชาสัมพัน ธ" "มีก ารบอกตอ ทําใหเกิด กลุมลูก คารายใหม" "การตอ
ยอดธุรกิจขยายแฟนไชส" และ "คานิยมและกระแสของการประกวดแขงขันทางดานดนตรี " ในสวนของแงมุมของอุปสรรค ผูให
ขอมูลสําคัญไดแสดงความเห็นในแงมุม ดังนี้ "สภาวะทางดานเศรษฐกิจ" "การแขงขันทางการตลาด" และ "เงินทุนในการขยายธุรกิจ
ระบบการจัดการและการบริหารงาน"
1.2 ความคิดเห็นตอปญหาตอ ที่เกิดขึ้นตอ กระบวนการใหบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาดบริการ
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จากการสํารวจขอมูล ผูวิจัยไดแบงประเด็นคําถามออกเปน 7 ขอ โดยอางอิงตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ
(7p's) ทั้ง 7 ดาน ดังนี้
1.2.1 ด านผลิ ตภั ณฑ และบริ การ พบว า ประเด็น ที่เกี่ ยวขอ งกั บป ญหาที่เกิด ขึ้น ในดา นของผลิต ภัณฑและ
บริการผูใหขอมูลไดใหความคิดเห็น ในแงของหลัก สูต ร เชน "ปญหาของจํานวนรายวิชาที่เปดทําการสอน ไมครอบคลุมตอความ
ตองการของผูเรียนไดทั้งหมด" "ความตองการของผูเรียนที่มีความตองการเลือกเรียนตามประเภทของแนวดนตรี"
ในแงมุมของครูผูสอน พบวา ปญหาที่เกิดขึ้นตอ กระบวนการใหบริการ คือ "การคัดเลือ กครู เขามาสอน มักจะพบเจอ
ปญหาในเรื่ อ งกระบวนการถ ายทอดความรูของครูผูส อน" เช น ครู ผู สอนบางคนมีทั ก ษะในการเลน ดนตรีขั้ น สูงแต ไมสามารถ
ถายทอดใหนักเรียนเขาใจได
1.2.2 ดา นราคา พบว า ผู ให ขอ มูลสํา คั ญไดใ หค วามเห็ นเกี่ย วกั บ กระบวนการทางด านราคาไวด วยกัน 2
ประเด็น ดังนี้ "ราคาที่สูงกวาโรงเรียนดนตรีขนาดใหญ" "และราคาที่ต่ํากวาโรงเรียนดนตรีขนาดใหญ"
1.2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาผูใหขอ มูลสําคัญไดใหความคิดเห็นเกี่ย วกับ ปญหาที่เกิด ขึ้นในกระบวนการ
ใหบริการชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กคือ "ทําเลที่ตั้ง" ที่ยากตอ การที่จ ะทําใหกลุมลูก คาราย
ใหมพบเห็น และวอลคอินเขามาใชบริการ
1.2.4 ดานการสงเสริมการขาย พบวา "การประชาสัมพันธ" ที่ไมอาจทําการประชาสัมพันธไดอยางทั่ว ถึงไปยังกลุมลูกคา
รายใหมได และ "การจัดโปรโมชั่นสวนลดใหกับลูกคาเดิม และลูกคารายใหม"
1.2.5 ดานบุคคล พบวา ปญหาที่มีตอ กระบวนการใหบ ริการดานบุคคล มี 3 ประเด็น ดังนี้ "การอบรมและการพัฒนา
บุคลากร" "นโยบายของโรงเรียนและทัศนะของครูผูสอนที่ไมตรงกัน" และ "คาตอบแทนของครูผูสอน"
1.2.6 ดานกระบวนการใหบริการ พบปญหา "เจาหนาที่ไมสามารถใหขอมูลเชิงลึก หรือขอแนะนํา ตอผูเขารับ
บริการ " และ "การนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาใชในโรงเรียน ที่ยังไมสามารถนํามาใชเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานไดเทาที่ควร"
1.2.7 ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญใหความเห็นตอกระบวนการใหบ ริก ารที่เกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดังนี้ "หองเรียนไมสามารถเก็บเสียงไดดีเทาที่ควร" และ "ความปลอดภัยตอลูกคา"
1.3 ความคิดเห็นตอแนวโนมของสภาพธุรกิจดนตรีโดยรวมในอนาคตและแนวทางในการปรับกลยุทธทางธุรกิจ
แงมุมของความคิดเห็นตอแนวโนมสภาพธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในอนาคต รวมถึงแนวโนมทางการ
ปรับกลยุทธทางธุรกิจในอนาคตที่จะมาถึงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด ขึ้น กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดใหขอคิด เห็นในมุมมอง
ดังตอไปนี้
1. ธุรกิจโรงเรียนดนตรีมีการแขงขันที่สูงขึ้น จําเปนตองสรางจุดเดนของโรงเรียน เพื่อเพิ่มฐานจํานวนลูกคา
2. กระแสนิย มในการบริโภคสื่ อ ดนตรี ที่ มีก ารเปลี่ยนแปลงอยูต ลอดเวลา จึ งเกิด ความเปลี่ ย นแปลงในความ
ตองการของกลุมลูกคา
3. สภาพการแขงขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น ทําใหมีสวนแบงทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น
4.สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โรงเรียนดนตรีขนาดเล็กจึงกลายเปนโรงเรียนตัวเลือกที่ลูกคาใหความสนใจมากขึ้น
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2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
2.1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครองผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 51 ถึง
60 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนเปนสวนใหญ รายไดตอ เดือนอยูระหวาง 20,001 ถึง
50,000 บาท
2.2 พฤติกรรมการเลือกเขารับบริการ ผูที่ต อบแบบสอบถามสวนใหญนั้น มีบุตรหลานที่ทําหนาที่การตัด สินใจแทนอยู
ในชวงอายุระหวาง 6 ถึง 10 ป ซึ่งเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําใหผูปกครองตัดสินใจเลือกเขารับ บริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
3 อันดับแรกคือ 1. ครูผูสอนมีคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการสอนโดยมีความใสใจตอพัฒนาการของผูเรียน2. หลักสูตรและการ
สอบวัดระดับมีคุณภาพ 3. สถานที่ตั้งอยูใกลที่พักอาศัยสะดวกตอการเดินทางมารับบริการ โดยผลลัพธที่ผูปกครองตอ งการจากการ
สงบุตรหลานเขารับบริการโรงเรีย นดนตรีขนาดเล็กมากที่สุด 2 อันดับ คือ 1. ตามความตอ งการของบุตรหลานเอง 2. พัฒนาการ
ของผูเรียนในการใชสมาธิที่สูงขึ้น 3. ผูเรียนมีความรัก และ สนุกสนานตอการเลนดนตรี สําหรับวิชาที่บุตรหลานเขารับ บริก ารจาก
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก สูงสุด3 อันดับแรก คือ 1. วิชาเปยโน 2. วิชาไวโอลิน 3. วิชาขับรอง
2.3 ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย สวนประสมทางการตลาดบริการ ที่สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กสําหรับบุตรหลาน สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ย ในแตละระดับ ที่มีค วาม
คิดเห็นตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก จากมากไปหานอ ยดังนี้ 1.ครูผูสอนมีบุคลิก ภาพที่ดี นาเชื่อถือ
เปนกัน เอง2. ความรู ความสามารถ และประสบการณของครูผูสอนในโรงเรียนดนตรี 3.อัต ราคาเลา เรียนมีความเหมาะสมเมื่ อ
เปรียบเทียบกับอัตราคาเลาเรียนของโรงเรียนดนตรีอื่นในระดับเดีย วกัน 4.ครูผูสอนมีเทคนิค ในการจูงใจผูเรีย นตอ บทเรียน5.สถาน
ที่ตั้งของโรงเรียนดนตรีเอกชนอยูในบริเวณที่สะดวกตอการติดตอเดินทาง
สรุปและอภิปลายผล
จากการวิจัยเรื่อง "การศึก ษาพฤติก รรมการใชบ ริก ารธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัด นนทบุรี"
พบวา พฤติ กรรมการเลือ กเข ารับ บริก ารของผูใ ชบ ริ การมีเหตุผลที่ สําคั ญที่สุด ที่ทํ าให ตัดสิน ใจเลือกเขารั บบริ การคือ ครูผู สอนมี
คุณภาพและความเชี่ย วชาญในการสอนโดยมีค วามใสใจตอ พัฒ นาการของผูเรี ยน มีห ลัก สูตรและการสอบวัด ระดับ ที่ มีคุณภาพ
สถานที่ตั้งใกลเขตที่พัก อาศัยและสะดวกตอการเดิน ทางมารับ บริการ โดยผูป กครองมีค วามคาดหวังและตองการให บุต รหลานมี
พัฒนาการในการใชสมาธิที่สูงขึ้น และมีความรักความสนุกสนานตอการเลนดนตรี สําหรับวิชาที่ผูเขารับบริ ก ารใชบ ริก ารสูงสุดคือ
วิชา เปยโน รองลงมาคือวิชาไวโอลิน และวิชาขับรอง ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอ การตัด สินใจเลือกรับ
บริการ พบวาครูผูสอนมีบุคลิก ภาพที่ดี นาเชื่อถือเปนกันเอง มีความรูความสามารถและประสบการณในการสอน มีอัต ราคาเลา
เรียนที่มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคาเลาเรียนของโรงเรีย นดนตรีอื่นในระดับ เดียวกัน และครูผูสอนมีเทคนิค ในการ
จูงใจผูเรียนตอบทเรียน

2067

นําเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจ โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
ทั้งนี้อางอิงตามแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (7p's) โดยแบงกลุมประเด็นสําคัญออกเปน 7 ดานซึ่งนําไปสู
การนําเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไดดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑและบริการ (Product)
หลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

หลักสูตรที่เนนการสอนทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติ
หลักสูตรที่เนนการรวมวงมากกวาการแสดง
หลักสูตรที่เนนผูเรียนใหมีความกลาแสดงออก
หลักสูตรดนตรีปอป
หลักสูตรทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ

6.หลักสูตร ที่เนนเกี่ยวกับกิจกรรม Movement
บริการ
1.
2.

จัดอบรม และสัมนาตามกลุมเครื่อ งดนตรี เปนประจําทุกปเพื่อตอบรับความสนใจเฉพาะทาง
จัดเวทีการแสดงกิจกรรม โดยแบงเปน 2 รูปแบบ คือ

2.1การจัดกิจกรรม “การแสดงดนตรี” ภายในและภายนอกโรงเรียน
2.2การสงนักเรียนเขารวมกิจกรรม“ประกวดแขงขัน” และ”โชวแสดง” ในเวทีตางๆ
2. ดานราคา(Price)
1. อัตราคาเลาเรียนแบบเดี่ยว
2. อัตราคาเลาเรียนแบบกลุม
3. ราคาเดียวทุกวิชา( one price or Flexible price level polity)สําหรับการเรียนดนตรีทุกประเภท
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
สถานที่ตั้งที่ไมไดอยูในพื้นที่หางสรรพสินคาหรือแหลงชุมชนที่มีการตอเดินทางสะดวกสบาย
1. การสอนออนไลน
2. เชาพื้นที่สโมสรหมูบานเพื่อเปนจุดเดนที่ลูกคาสามารถมองเห็นไดโดยงาย
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4. ดานสงเสริมการตลาด
โปรโมชั่นสวนลด
1. จัดมอบสวนลดคาธรรมเนียมหรือ สวนลดในการชําระคาเรียน แบบคอรส และรายป
2. มอบชุดของขวัญสําหรับลูกคาเพื่อเปนการสรางความประทับใจ จดจํา และขอบคุณลูกคา
3. จัดระบบการผอนชําระคาเลาเรียน (รายเดือน) เพื่อความสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
การใชสื่อออนไลนในการประชาสัมพันธ รับสงขาวสารหรือเผยแพรสื่อผลงานตางๆไปยังกลุมผูเขา รับบริการ
1. จัดทําคลิปวิดีโอ ถายรูปของผูเรียน มอบใหกับ
2.การถายทอดสด live ผาน Facebook
การประชาสัมพันธจ ากการบอกตอ(Viral Marketing)การสื่อสารแบบการบอกตอ เปน การตลาดที่มีค วามนาเชื่อถือ
และทรงพลัง ทั้งนีใ้ นสิ่งที่บอกเลากันตอๆในระหวางเพื่อนหรือบุคคลอื่นในสังคมออนไลนนี้จะมีพลังและมีน้ําหนักในการสรางความ
เชื่อถือ เพราะถือวาเปนการบอกตอ เปนการแบงปน ความคิดเห็นหรือ ประสบการณตรงจากผูเขารับบริการดวยกันเอง ผูบริหาร
หรือเจาของกิจการ ควรใหบริการลูกคาใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
1. โดยการใหบริการที่เนนความเอาใจใส ดูแลอยางใกลชิด
2. มีการจัดกิจกรรมพิเศษ
5.ดานบุคคล (People)
ผูบริหาร
1. ตองมีความรูความเขาใจตอวิชาการทางดานดนตรี
2. มีจติ วิทยา เพื่อใชในการปกครองบุคลากรภายในโรงเรียน
3. ตองเปนผูที่มีอัธยาศัยดี
ครูผูสอน
1. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือความสามารถเชิงลึกตอวิชาที่สอน
2. ครูผูสอนตองมีจิตวิทยาในการสอนสามารถชักจูงใหผูเรียนมีความสนใจตอบทเรียนไดอยาง
สนุกสนานและมีความสุขตอการเรียน
3. มีการรายงานผลการเรียนในระหวางชั่วโมงเรียน
4. รายงานการพัฒนาของนักเรียนตอผูปกครองอยางสม่ําเสมอ
เจาหนาที่ธุรการ
1. เปนผูที่มีบุคลิกภาพดี
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2. ตองมีความเขาใจตอหลักสูตรและรายวิชาตางๆ
3. ความเขาใจเชิงลึกตอบริการ และระบบตางๆภายในโรงเรียนดนตรี
6. ดานกระบวนการ (Process)
1. ระบบการปฏิบัติงานที่ราบรื่น มีความรวดเร็ว เพื่อใหลูกคาใชเวลาในการรอรับบริการใหนอยที่สุด
2. มีกระบวนการที่เปนระบบกําหนดใหครูผูสอนมีการรายงานพัฒนาการของนักเรียนตอผูปกครอง หลังจบ
ชั่วโมงเรียน มีการประเมินและรายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดคอรสเรียน
3. นําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในดานกระบวนการภายในธุรกิจโรงเรียนดนตรี
4. เพิ่มชองทางการชําระเงินที่หลากหลาย
1. ดานลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence)
1. จัดรูปแบบของโรงเรียนดนตรีใหมีความนาสนใจ
2. สรางบรรยากาศเพื่อกระตุนแรงจูงใจของผูเรียน
3. จัดหาและบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
4. มีความใสใจและดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่
5. ความปลอดภัยของลูกคา
ขอเสนอแนะ
1. ควรนําเอาผลวิจัย ครั้งนี้เปน แนวทางในการดําเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของกลุมผูใชบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพใหเกิดผลกําไรและการอยูรอดของธุรกิจ โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กอันนําไปสู
การพัฒนาเปนโรงเรียนดนตรีที่มีรากฐานการดําเนินงานที่มั่นคงพรอมตอการพัฒนาไปสูธุรกิจที่มีขนาดใหญขึ้นในอนาคตตอไป
2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรวิจัยศึกษาจากกลุมผูใหบริก ารและกลุมผูรับบริการในพื้นที่จังหวัดใกลเคียงเพื่อ ทราบถึงความ
แตกตางของความตองการและขอ เปรียบเทียบในดานตางๆเพื่อ ประโยชนสําหรับผู ที่มีสนใจในการทําธุรกิจ โรงเรียนดนตรีเอกชน
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้ง นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาป จจัยที่มีผลตอความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบิน และเพื่อศึกษา
แนวทางในการปองกันความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม กับ กลุมพนักงานตอนรับบนเครื่องบินจํานวน 362คน สถิ ติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคื อ
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ANOVA ผลการศึกษา พบวา พนักงานตอนรับบนเครื่องบินสวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุ 41- 45 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีตําแหนงงานเปนพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน มีจํานวน
ปที่ปฏิบัติงานมากกวา 20 ปขึ้นไป มากที่สุด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาปจจัยในการปองกันความบกพรองในการ
เปดประตูเครื่องบิน ดังนี้ 1) ดานคูมือ ความพรอมของคูมือการปด เปดประตูเครื่องบิน อยูในระดับมาก 2) ดานการฝกอบรม
การฝกขั้นตอนทําการ Cross check กอนเปดประตู การฝกลูกเรือคนที่รับผิดชอบประตูที่จะเปด และฝกฟงสัญญาณการ
เคาะประตูจากดานนอก อยูในระดับ มาก 3) ดานระบบการเปดประตูเครื่องบิน การปฏิบัติการเปดประตูตาม Two-Man
Crew Procedure ระบบ Dis-Arm เปดประตูแบบ Two Step และขั้นตอนการเปดประตูจากภายนอกเครื่องบิน อยูในระดับ
มาก 4) ดานระบบการสอบทาน การกําหนดตําแหนงพนักงานในระบบ Two Man Crew และการกําหนดบทบาทของ Door
Man และ Assist Man อยูในระดับมากที่สุด 5) ดานความผิดพลาด ความประมาท และเหตุการณขัดจังหวะระหวางการ
ทํางาน อยูในระดับมาก 6) ดานการลงโทษ การตักเตือน และการภาคทัณฑ อยูในระดับมาก 7) ดานความบกพรองในการ
เปดประตูเครื่องบิน ความถูกตองในขั้นตอนการเปดประตูเครื่องบิน อยูในระดับมาก 8) ดานความปลอดภัยในการเปดประตู
เครื่ องบิน ความปลอดภั ย จากการเป ดประตูเ ครื่ องบิน อยู ในระดับ มาก ส วนแนวทางในการปองกั นคื อ 1) ฝ ายบริ หาร
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ควรปรับปรุงเกี่ยวกับความทันสมัยของคูมือ 2) ทักษะการฟงสัญญาณการเคาะประตู 3) ความรู
ในขั้นตอนการเปดประตูภายนอกเครื่องบิน 4) ทักษะในการวางตําแหนงยืน 5) หลักสูตรการเปด ปด ประตูเครื่องบิน 6)
เกณฑการใชบทลงโทษ
คําสําคัญ: ความบกพรอง การเปดประตูเครื่องบิน พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
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Abstract
The present study was conducted to study the reason for inadvertent slide deployment of
aircraft doors and to study guidelines for preventing the inadvertent slide deployment of aircraft doors by
flight attendants. The instrument employed in data collection was the flight attendants questionnaire and
the sample group was composed of 362 Thai Airways flight attendants. The statistics employed in data
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, ANOVAs and correlations Based on the
research findings, most of the flight attendants were females with ages ranging between 41- 45 years and
in terms of educational attainment, most of the sample group has graduated with bachelor’s degrees
with work position as cabin attendants, more than 20 years of working experience. The sample group
expressed the following opinions about preventing inadvertent slide deployment of aircraft doors: 1) door
opening manuals- the availability of manuals on passenger door opening-closure was high; 2) training- preopening cross check procedures, training for flight crews responsible for opening and knocking signals from
outside the aircraft were high; 3) door opening system- the door opening procedures with two-man crew
procedures, disarm system procedures with two-step and door opening procedures from outside were
high; 4) checkup system- the procedures for positioning flight attendants in a two-man crew system with
the setting of roles for the door man and the assist man were at the highest level; 5) the failure- the
controlling of negligence during events interrupting the course of work was high; 6) penalties- warning and
penalties were high; 7) the key factors in preventing errors in the inadvertent slide deployment- the
controlling errors in performing work with accuracy was high; 8) safety- the failure to deploy in terms of
safety in opening passenger doors was high. The guidelines were as follows: 1) the flight attendant
management department should make improvements concerning the modernity of manuals; 2) the skills
should be developed for listening to door knocking signals; 3) the knowledge should be provided about
the procedures for slide deployment from outside the aircraft; 4) the skills should be developed for
setting stand-off positions; 5) the courses should be offered on the slide deployment; and 6) the criteria
should be used for waging penalties.
Keywords: Inadvertent Errors, Slide Deployment, Flight Attendants
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บทนํา
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงคมนาคม ดําเนินกิจการในดานการบิน
พาณิชยในประเทศและระหวางประเทศ ในฐานะสายการบินแหงชาติ ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนสงผูโดยสาร สินคา และ
ไปรษณียภัณฑ ในธุรกิจการบินความปลอดภัยของผูโดยสาร คือหัวใจสําคัญที่สุดของการใหบริการ โดยเปนหนาที่ของพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบินนับตั้งแตผูโดยสารกาวขึ้นเครื่องบิน มาตรฐานการเปดประตูเครื่องบินในสถานการณปกติ จะมีพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบินอยางนอย 2 คน เพื่อทําการตรวจขั้นตอนการทําการปดประตูและการสงสัญญาณความสําเร็จของการปด
ประตู โดยทําหนาที่เปน ผูยืนยันขั้นตอนการปด (Confirm door mode selector) และผูชวยผูยืนยัน การปดประตู
(Assist) และเพิ่มขั้นตอนการเปดประตูเปน 2 จังหวะ เพื่อลดโอกาสเกิดความผิดพลาดหลังจากมีการยืนยันการปดประตู
เครื่องบินจากผูชวยผูยืนยัน การปดประตู (Assist) โดยมีคําพูดกํากับ (Call out) ในทุกขั้นตอน (เว็บไซต.
thaisphere.thaiairways.co.th. July20, 2015) เหตุการณที่ผูปฏิบัติหนาที่ทําการเปดประตูเครื่องบินโดยที่ประตูยังอยูใน
อารมโหมด (Armed mode) เปนเหตุใหเรือยังชีพ (Slide raft) กางออกโดยไมตั้งใจ (Inadvertent slide deployment
: ISD) โดยเหตุการณดังกลาวจะทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพการเงิน (Financial impact) คือ 1) คาใชจายในการเก็บและ
ซอมแซม เรือยังชีพ (Slide raft) 2) เที่ยวบินตองลาชาออกไป หรือ ถูกยกเลิก (Flight delay & Cancellation) 3)
ผูโดยสารยกเลิกการเดินทาง (Denied boarding) 4) คาชดเชยจายใหผูโดยสารในรูปของ คาอาหาร คาที่พัก (Passenger
compensation) 5) การสูญเสียภาพลักษณของบริษัทในสายตาของผูโ ดยสาร (เว็บไซต.thaisphere.thaiairways.co.th.
July20, 2015) จากความเปนมา และสาเหตุดังกลาว เปนเหตุใหผูศึกษามีความสนใจทําการศึกษาเรื่องปจจัยในการปองกัน
ความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยเนนศึกษา
ในดานคูมือ การปฏิบัติการเปดประตูเครื่องบิน ดานการฝกอบรมการเปดประตูเครื่องบิน ดานระบบการเปดประตูเครื่องบิน
ดานระบบการสอบทานการปฏิบัติการเปดประตูเครื่องบิน ดานความผิดพลาดจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการลงโทษ
ตามระเบียบบริษัท เพื่อศึกษาสภาพ สาเหตุและคนหาวิธีการปองกันเหตุอันตราย ความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) ใน 6 ดาน ประกอบดวย ดานคูมือการปฏิบัติการเปดประตูเครื่องบิน ดานการฝกอบรม
การเปด
ประตูเครื่องบิน ดานระบบการเปดประตูเครื่องบิน ดานระบบการสอบทานการปฏิบัติการเปดประตูเครื่องบิน ดานความ
ผิดพลาดจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการลงโทษตามระเบียบบริษัท
2. เพื่อนําปจจัยที่มีผลตอความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินมาเปนแนวทางในการปองกันความบกพรองของ
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ดานขั้นตอนการเปดประตูเครื่องบินและดานความปลอดภัยในการเปดประตูเครื่องบิน
สมมติฐานของการศึกษา
1. พนักงานตอนรับบนเครื่องบินที่มีปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และ
จํานวนปที่ปฏิบัติงานแตกตางกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในดานขั้นตอนการเปดประตูเครื่องบินและดานความปลอดภัยในการเปดประตู
เครื่องบิน แตกตางกัน
2. ปจจัยในการปองกันความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินดานคูมือการ
ปฏิบัติการเปดประตูเครื่องบิน ดานการฝกอบรมการเปดประตูเครื่องบิน ดานระบบการเปดประตูเครื่องบิน ดาน ระบบการ
สอบทานการปฏิบัติการเปดประตูเครื่องบิน ดานความผิดพลาดจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานและดานการลงโทษตามระเบียบ
บริษัท มีความสัมพันธกับความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ดานขั้นตอนการเปด
ประตูเครื่องบินและดานความปลอดภัยในการเปดประตูเครื่องบิน
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุรเชษฐ สีงาม (2556) ทําการศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรดานความปลอดภัยในการทํางาน กรณีศึกษา อาคาร
ซี.พี.ทาวเวอร. บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด(มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสําคัญของการจัดการทรัพยากรดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน พบวา ระดับการใหความสําคัญตอการบริหารความปลอดภัยในการทํางานระดับมาก ไดแก
ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย ในการทํางาน การใหการสนับสนุนมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน
การฝกอบรมพนักงาน การรายงาน การสอบสวนอุบัติเหตุ การปองกันเตรียมพรอมสํารวจและพัฒนาขั้นตอนการทํางานเพื่อ
ความปลอดภัย
นพรัตน ศรีวงษแผน (2557) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลดอุบัติเหตุอยางรุนแรงโดยการบังคับใชกฎ
ความปลอดภัยในการทํางาน 9 ขอ สําหรับงานเดินเครื่องและซอมบํารุงโรงไฟฟาพลังความรอนบางบอ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลดอุบัติเหตุอยางรุนแรงโดยการบังคับใชกฎความปลอดภัยในการทํางาน พบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการลดอุบัติเหตุคือ การไดรับการฝกอบรม ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน ระบบการจัดการ
ดําเนินงานบริหารจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน สวนปจจัยที่สําคัญคือ พฤติกรรมการรับรูและพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางาน

กรอบแนวคิดของการศึกษา
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตําแหนงงาน
5. จํานวนปที่ปฏิบัติงาน

ปจจัยในการปองกันความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบิน
ของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
1. คูมือการปฏิบัติการเปดประตูเครื่องบิน
2. การฝกอบรมการเปดประตูเครื่องบิน
3. ระบบการเปดประตูเครื่องบิน
4. ระบบการสอบทานการปฏิบัติการเปด
ประตูเครื่องบิน
5. ความผิดพลาดจากพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
6. การลงโทษตามระเบียบบริษัท

ความบกพรองในการเปดประตู
เครื่องบินของพนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน)
1.ขั้นตอนการเปดประตู
เครื่องบิน
2.ความปลอดภัยในการ
เปดประตูเครื่องบิน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเรื่องการศึกษาปจจัยในการปองกันความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาเรื่องปจจัยในการปองกันความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีขั้นตอนดังนี้ คือ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานตอนรับบนเครื่องบินของ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
จํานวน 6,350 คน (ที่มา : งานบริหารบุคคล บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน), 10 กันยายน 2558)
กลุมตัวอยางทําการคัดเลือกจากประชากร ดวยตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Robert V. Krejcie และ
Earyle W. Morgan ได จํานวน 362 คน
เทคนิคการสุมตัวอยางใชการสุมที่ไมคํานึงถึงความนาจะเปนโดยวิธีการ สุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) เนื่องจากพนักงานตอนรับบนเครื่องบินตองปฏิบัติงานที่ตางเที่ยวบิน และตางชวงเวลากัน จึงไมสามารถทําการ
กําหนดชี้เฉพาะได ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดทําการแจกแบบสอบถามใหกับพนักงานบนเครื่องบินในหองเตรียมงาน (Briefing
room) และกลองรับขอมูลประจําตัวจนครบจํานวนที่กําหนด
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ใชแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด โดยแบงโครงสรางของแบบสอบถาม
ออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อาย
ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และจํานวนปที่ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในการปองกันความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ใน 6 ดาน ประกอบดวย ดานคูมือการปฏิบัติการเปดประตูเครื่องบิน ดานการ
ฝกอบรมการเปดประตูเครื่องบิน ดานระบบการเปดประตูเครื่องบิน ดานระบบ การสอบทานการปฏิบัติการเปดประตู
เครื่องบิน ดานความผิดพลาดจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการลงโทษตามระเบียบบริษัท
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน)ดานขั้นตอน การเปดประตูเครื่องบิน และดานความปลอดภัยในการเปดประตูเครื่องบิน
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะการปองกันความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
2. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม มีขั้นตอนดําเนินการดังตอไปนี้
2.1 ศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา บทความ และผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
สรางเครื่องมือ โดยใหครอบคลุมวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2.2 กําหนดโครงสรางของเครื่องมือ และขอบเขตเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการศึกษา
2.3 สรางเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม
2.4 นําแบบสอบถามเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง และ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และ
ปรับปรุงเครื่องมือตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
3. ผูศึกษานําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไข และนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาโดยการหาคาดัชนี
สอดคลอง (Item Objective Congruence Index: IOC) โดยคาดัชนีสอดคลองที่ผานการพิจารณาไดเทากับ 0.87 ซึ่งสูงกวา
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เกณฑที่กําหนด ทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาแกไข และนําแบบ
สอถามที่ไดไปแจกกลุมตัวอยางตอไป
4. ผูศึกษานําแบบสอบถามไปทําการทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนําขอมูลที่ไดไปทดสอบความ
เชื่อมั่นดวยวิธีของครอนบัค (The Coefficient of Alpha) พบวาไดเทากับ 0.83 แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นสูง
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยการแจกแบบสอบถามในชองรับขอมูล และในหอง
เตรียมงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินที่สํานักงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ
ดานประชากร คือ กลุมพนักงานที่ปฏิบัติงานประจําในฝายบริหารพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน)
ดานวิธีการใชวิธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยาง คือพนักงานตอนรับ
บนเครื่องบินที่สํานักงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิและบนเครื่องบิน
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปจจัยในการปองกันความบกพรองในการ
เปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ดานคูมือการปฏิบัติการเปดประตูเครื่องบิน ดานการฝกอบรมการเปด
ประตูเครื่องบิน ดานระบบการเปดประตูเครื่องบิน ดานระบบการสอบทานการปฏิบัติการเปดประตูเครื่องบิน ดานความ
ผิดพลาดจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการลงโทษตามระเบียบบริษัท จาก บทความ หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิคสและ
งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ชวงเวลาที่ใชในการศึกษา เดือนเมษายน พ.ศ.2559 – กรกฎาคม พ.ศ.2559
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร และใชสถิติในการแปลผล ประกอบดวย
สถิติพื้นฐาน ประกอบดวย คาความถี่ ( f ) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สถิติ ANOVA
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามเพศ

1. เพศ

1.1 ชาย
1.2 หญิง

(n = 362)

ปจจัยสวนบุคคล

จํานวน

รอยละ

รวม

166
196
362

45.90
54.10
100
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ตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 45.90 และเปนเพศหญิง
จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 54.10
ตารางที่ 2 ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามอายุ

(n = 362)

ปจจัยสวนบุคคล
2. อายุ

จํานวน

รอยละ

2.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป
2.2 31 - 35 ป
2.3 36 - 40 ป
2.4 41 – 45 ป
2.5 มากกวา 45 ป ขึ้นไป

60
16.60
77
21.30
59
16.30
92
25.40
74
20.40
รวม
362
100
จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 16.60
ระหวาง 31 -35 ป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 21.30 ระหวาง 36 – 40 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 16.30 ระหวาง
41 -45 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 25.40 และมากกวา 45 ปขึ้นไป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 20.40
ตารางที่ 3 ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา

3. ระดับการศึกษา
3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 ปริญญาโท
3.4 ปริญญาเอก

(n = 362)

ปจจัยสวนบุคคล

จํานวน

รอยละ

รวม

20
280
60
2
362

5.50
77.30
16.60
0.60
100

จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.50
ปริญญาตรี จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 77.30 ปริญญาโท จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 16.60 และปริญญาเอก จํานวน
2 คน คิดเปนรอยละ 0.60
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ตารางที่ 4 ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามตําแหนงงาน

(n = 362)

ปจจัยสวนบุคคล
4. ตําแหนงงาน
4.1 พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
4.2 หัวหนาพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
4.3 ผูจัดการเที่ยวบิน
รวม

จํานวน

รอยละ

342
15
5
362

94.50
4.10
1.40
100

จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามดํารง ตําแหนงงานระดับพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน จํานวน 342 คน
คิดเปนรอยละ 94.50 ระดับหัวหนาพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.10 และระดับผูจัดการ
เที่ยวบิน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.40
ตารางที่ 5 ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามจํานวนปที่ปฏิบัติงาน
(n = 362)
ปจจัยสวนบุคคล
4. จํานวนปที่ปฏิบัติงาน
4.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป
4.2 6 - 10 ป
4.3 11 – 15 ป
4.4 16 – 20 ป
4.5 มากกวา 20 ป ขึ้นไป

รวม

จํานวน

รอยละ

66
66
65
73
92
362

18.20
18.20
18.00
20.20
25.40
100

จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ปฏิบัติงานต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป จํานวน 66 คนคิดเปนรอยละ 18.20
ระหวาง 6 -10 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 18.20 ระหวาง 11-15 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 18.00 ระหวาง
16 – 20 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 20.20 และมากกวา 20 ป ขึ้นไป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 25.40
ตอนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ปจจัยในการปองกันความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับ
บนเครื่องบิน
(n = 362)
ดานคูมือการปฏิบัติการเปดประตูเครื่องบิน

1.ความพรอมของคูมือการปด เปดประตู
เครื่องบิน
2.ความทันสมัยของคูมือการปด เปดประตู
เครื่องบิน
เฉลี่ย
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(X )

(S.D.)

ความ
คิดเห็น

อันดับที่

3.87

0.81

มากที่สุด

1

3.73

0.85

มาก

2

3.79

0.79

มาก

ความพรอมของคูมือการปด เปดประตูเครื่องบิน อยูในระดับมาก ( X = 3.87 , S.D. = 0.81) เปนอันดับที่ 1
ความทันสมัยของคูมือการปด เปดประตูเครื่องบิน อยูในระดับมาก ( X = 3.73 , S.D. = 0.85) เปนอันดับสุดทาย
(n = 362)
ดานการฝกอบรมการเปดประตูเครื่องบิน
1. การฝกลูกเรือคนที่รับผิดชอบประตูที่
จะเปด
2. การฝกลูกเรือคนที่รับผิดชอบใน
ตําแหนงผูชวย
3. การฝกอาน Door Mode Selector
เปน Disarmed
4. การฝกขั้นตอนทําการ Cross check
กอนเปดประตู
5. การฝกฟงสัญญาณการเคาะประตูจาก
ดานนอก
เฉลี่ย

(X )

(S.D.)

4.15

0.73

ความ
คิดเห็น
มาก

อันดับที่

3.98

0.79

มาก

4

4.14

0.77

มาก

3

4.22

0.75

มากที่สุด

1

3.91

0.91

มาก

5

4.07

0.68

มาก

2

การฝกขั้นตอนทําการ Cross check กอนเปดประตู อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.22 , S.D. = 0.75) เปนอันดับที่ 1
การฝกฟงสัญญาณการเคาะประตูจากดานนอก อยูในระดับมาก ( X = 3.91, S.D. = 0.91) เปนอันดับสุดทาย
(n = 362)
ดานระบบการเปดประตูเครื่องบิน

(X )

(S.D.)

ความ
คิดเห็น
มากที่สุด

อันดับที่

1. ปฏิบัติการเปดประตูตาม Two-Man
4.44
0.68
1
Crew Procedure
2. ระบบ Dis-Arm และเปดประตูแบบ
4.38
0.66
มาก
2
Two Step
3. การให สัญญาณ Thumb Up/
Thumb Down ของลูกเรือและ
4.27
0.75
มาก
3
เจาหนาที่จากภายนอก
4. ขั้นตอนการขานรับการเปดประตู การ
ฝกปองกัน ISD (Prevention
4.01
0.85
มาก
4
Strategies)
5. ขั้นตอนการเปดประตูจากภายนอก
3.56
1.16
มาก
5
เครื่องบิน
เฉลี่ย
4.12
0.62
มาก
ปฏิบัติการเปดประตูตาม Two-Man Crew Procedure อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.44 , S.D. = 0.68) เปน
อันดับที่ 1
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ขั้นตอนการเปดประตูจากภายนอกเครื่องบิน อยูในระดับมาก ( X = 3.56, S.D. = 1.16) เปนอันดับสุดทาย
(n = 362)
ดานระบบการสอบทานการปฏิบัติการเปด
ประตูเครื่องบิน
1. การกําหนดตําแหนงพนักงานในระบบ
Two Man Crew
2. การกําหนดบทบาทของ Door Man
และ Assist Man
3. การกําหนดคําสั่งของ Door Man
“Assist” “Disarmed Checked”
“Step 1 Step 2”
4. การกําหนดคําขานของ Assist Man
“Confirm Disarmed” “Clear”
5. การวางตําแหนงยืนระหวางการปด
ประตูเครื่องบิน
เฉลี่ย

(X )

(S.D.)

ความ
คิดเห็น

อันดับที่

4.23

0.77

มากที่สุด

1

4.23

0.75

มากที่สุด

1

4.15

0.76

มาก

2

4.10
3.90

0.81
0.79

มาก
มาก

3
4

4.12

0.68

มาก

การกําหนดตําแหนงพนักงานในระบบ Two Man Crew อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.23, S.D. = 0.77) และการ
กําหนดบทบาทของ Door Man และ Assist Man อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.23, S.D. = 0.75) เปนอันดับที่ 1 เทาๆ กัน
การวางตําแหนงยืนระหวางการปดประตูเครื่องบิน อยูในระดับมาก
( X = 3.90, S.D. = 0.79) เปนอันดับ
สุดทาย
(n = 362)
ดานความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
1. ความประมาท
2. ความรูไมเพียงพอ
3. เหตุการณขัดจังหวะระหวางทํางาน
4. การทํางานเปนทีมมีความบกพรอง
5. ความไมรอบคอบในการพิจารณา
ทํางาน
6. ขาดการยืนยันผลการปฏิบัติงาน
7. ความเครียดจากปจจัยลบที่เกี่ยวของ
8. การทํางานตามความเคยชินไมทําตาม
คูมือการทํางาน
เฉลี่ย
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(X )

(S.D.)

3.72
2.65
3.57
3.01
3.37

1.15
1.07
1.07
1.08
1.18

ความ
คิดเห็น
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.12
3.39
3.55

1.01
1.04
1.08

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.29

0.87

ปานกลาง

อันดับที่
1
8
2
7
5
6
4
3

ความประมาท อยูในระดับมาก ( X = 3.72, S.D. = 1.15) เปนอันดับ1
ความรูไมเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.65, S.D. = 1.07) เปนอันดับสุดทาย
ดานการลงโทษตามระเบียบบริษัท

(X )

(S.D.)

1. การตักเตือน
2. การภาคทัณฑ
3. การตัดเงินเดือน
4. การพักงาน
5. การใหออก

3.85
0.98
3.61
0.95
3.54
1.03
2.92
1.12
2.37
1.21
เฉลี่ย
3.25
0.79
การตักเตือน อยูในระดับมาก ( X = 3.85 , S.D. = 0.98) เปนอันดับที่ 1
การใหออก อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.37 , S.D. = 1.21) เปนอันดับสุดทาย

(n = 362)

ความ
อันดับที่
คิดเห็น
มากที่สุด
1
มาก
2
มาก
3
ปานกลาง
4
ปานกลาง
5
ปานกลาง

ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) ดานขั้นตอนการเปดประตูเครื่องบิน และดานความปลอดภัยในการเปดประตูเครื่องบิน
(n = 362)
ดานขั้นตอนการเปดประตูเครื่องบิน

(X )

(S.D.)

1.ความถูกตองในขั้นตอนการเปดประตู
เครื่องบิน
2.ความพรอมของผูรวมทําการเปดประตู
เครื่องบิน
เฉลี่ย

4.12

สุดทาย

อันดับที่

0.78

ความ
คิดเห็น
มากที่สุด

4.06

0.78

มาก

2

3.73

0.78

มาก

1

ความถูกตองในขั้นตอนการเปดประตูเครื่องบิน อยูในระดับมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.78) เปนอันดับที่ 1
ความพรอมของผูรวมทําการเปดประตูเครื่องบิน อยูในระดับมาก
( X = 4.06, S.D. = 0.78) เปนอันดับ
(n = 362)

ดานความปลอดภัยในการเปดประตูเครื่องบิน

(X )

(S.D.)

1.ความปลอดภัยจากการเปดประตู
เครื่องบิน

4.07

0.73

ความ
คิดเห็น
มาก

อันดับที่
1

ขอมูลเกี่ยวกับความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับ ดานความปลอดภัยในการเปดประตู
เครื่องบิน อยูในระดับมาก ( X = 4.07, S.D. = 0.73)
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะการปองกันความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน พบวา
ไมมีผูตอบแบบสอบถามทานใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
สรุป
จากการศึกษาเรื่องปจจัยในการปองกันความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งนี้ เพื่อตอบวัตถุประสงคการศึกษาขอที่ 1 คือเพื่อศึกษาสาเหตุที่ทําใหเกิด ความ
บกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จากความคิดเห็น
ของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ผูศึกษาจึงนําขอมูลที่คนพบโดยนําขอสรุปในภาพรวมและขอดี ขอดอยที่คนพบ นําเสนอ
ขอสรุปดังนี้
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 54.10 มีอายุ ระหวาง 41 -45 ปรอยละ 25.40 มีระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี รอยละ 77.30 ดํารง ตําแหนงงานระดับพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน รอยละ 94.50 มีจํานวนปที่
ปฏิบัติงาน มากกวา 20 ป ขึ้นไป รอยละ 25.40 มากที่สุด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการปองกันความบกพรองใน
การเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกเปนรายดานดังนี้
1. ดานคูมือการปฏิบัติการเปดประตูเครื่องบิน พบวา ความพรอมของคูมือการปด เปดประตูเครื่องบิน อยูในระดับ
มาก ( X = 3.87) และความทันสมัยของคูมือการปด เปดประตูเครื่องบิน อยูในระดับมาก ( X = 3.73) เปนอันดับสุดทาย
2. ดานการฝกอบรมการเปดประตูเครื่องบิน พบวา การฝกขั้นตอนทําการ Cross check กอนเปดประตู อยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.22) รองลงมาคือ การฝกลูกเรือคนที่รับผิดชอบประตูที่จะเปด อยูในระดับมาก ( X = 4.15) และ การ
ฝกฟงสัญญาณการเคาะประตูจากดานนอก อยูในระดับมาก ( X = 3.91) เปนอันดับสุดทาย
3. ดานระบบการเปดประตูเครื่องบิน พบวา ปฏิบัติการเปดประตูตาม Two-Man Crew Procedure อยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.44) รองลงมาคือ ระบบ Dis-Arm และเปดประตูแบบ Two Step อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.38)
และขั้นตอนการเปดประตูจากภายนอกเครื่องบิน อยูในระดับมาก ( X = 3.56)
เปนอันดับสุดทาย
4.ดานระบบการสอบทานการปฏิบัติการเปดประตูเครื่องบิน พบวา
การกําหนดตําแหนงพนักงานในระบบ
Two Man Crew อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.23) และการกําหนดบทบาทของ Door Man และ Assist Man อยูใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.23) รองลงมาคือการกําหนดคําสั่งของ Door Man “Assist” “Disarmed Checked” “ Step 1
Step 2อยูในระดับมาก
( X = 4.15) และการวางตําแหนงยืนระหวางการปดประตูเครื่องบิน อยูในระดับมาก ( X
= 3.90) เปนอันดับสุดทาย
5. ดานความผิดพลาดจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน พบวา ความประมาท อยูในระดับมาก ( X = 3.72)
รองลงมาคือเหตุการณขัดจังหวะระหวางทํางาน อยูในระดับมาก ( X = 3.57) ความรูไมเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง ( X
= 2.65) เปนอันดับสุดทาย
6. ปจจัยในการปองกันความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) ดานการลงโทษตามระเบียบบริษัท พบวาการตักเตือน อยูในระดับมาก ( X = 3.85) รองลงมาคือการ
ภาคทัณฑ อยูในระดับมาก ( X = 3.61) และการใหออก อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.37) เปนอันดับสุดทาย
7. ความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ดานขั้นตอนการเปดประตูเครื่องบิน พบวา ความถูกตองในขั้นตอนการเปดประตูเครื่องบิน อยูในระดับมาก
(X =
4.12) และความพรอมของผูรวมทําการเปดประตูเครื่องบิน อยูในระดับมาก ( X =4.06) เปนอันดับสุดทาย
8. ความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับ ดานความปลอดภัยในการเปดประตูเครื่องบิน อยู
ในระดับมาก ( X = 4.07)
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องปจจัยในการปองกันความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งนี้ ผูศึกษา พบวา ปจจัยที่ ฝายบริหารพนักงานตอนรับบนเครื่องบินควรให การ
สนับสนุนเพื่อความเปนประโยชน และปจจัยที่จําเปนตองปรับปรุงเรงดวน และเพื่อตอบวัตถุประสงคการศึกษาขอที่ 2 คือ เพื่อ
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ศึกษาแนวทางในการปองกันความบกพรองในการเปดประตูเครื่องบินของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน โดยจําแนกเปนราย
ดานดังนี้
1. ฝายบริหารพนักงานตอนรับบนเครื่องบินควร กํากับระดับการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติการเปดประตูเครื่องบินและ
ตรวจสอบความครบถวน สมบูรณเพียงพอเพื่อใชงาน ประจําทุกปงบประมาณ
2.ฝายบริหารพนักงานตอนรับบนเครื่องบินควรปรับปรุงเรงดวนเกี่ยวกับความทันสมัยของคูมือการปด เปดประตู
เครื่องบิน ใหทันกับการปรับปรุงระบบประตูเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
3. ฝายฝกอบรม ควรเนนใหพนักงานใหมมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานใน ขั้นตอนการเปดประตู
เครื่องบิน ขั้นตอนทําการ Cross check กอนเปดประตู เพื่อสรางความชํานาญในความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน
4. ฝายฝกอบรมควรทําการฝกพนักงานใหมใหมีทักษะการฟงสัญญาณการเคาะประตูจากดานนอก ใหมีความแมนยํา
มากที่สุดเพื่อการตัดสินในในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
5. ฝายบริหารพนักงานตอนรับบนเครื่องบินควรสนับสนุนขั้นตอนการเปดประตูเครื่องบินตาม Two-Man Crew
Procedure และระบบ Dis-Arm และเปดประตูแบบ Two Step ใหปฏิบัติเปนกฎเกณฑสากลตอไป
6. ฝายบริหารพนักงานตอนรับบนเครื่องบินควรทําการฝกพนักงานตอนรับบนเครื่องบินใหมีความรู ความเขาใจ ใน
ขั้นตอนการเปดประตูจากภายนอกเครื่องบิน เพื่อการตัดสินใจในทุกขั้นตอนการเปด ปด ประตูเครื่องบิน
7.ฝายบริหารพนักงานตอนรับบนเครื่องบินควรสนับสนุนใหพนักงานปฏิบัติตามระบบการสอบทานการปฏิบัติการ
เปดประตูเครื่องบิน โดยการกําหนดตําแหนงพนักงานในระบบ Two Man Crew และกําหนดบทบาทของ Door Man และ
Assist Man และการกําหนดคําสั่งของ Door Man “Assist” “Disarmed Checked” “ Step 1 Step 2” ใหเปนขอปฏิบัติ
ระหวางปฏิบัติการบินตอไป
8. ฝายฝกอบรมควรทําการฝกอบรมพนักงานตอนรับบนเครื่องบินใหมีทักษะในการวางตําแหนงยืนระหวางการปด
ประตูเครื่องบินใหมาก และสามารถปฏิบัติไดในทุกชนิดของอากาศยาน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
9. ฝายฝกอบรมควรทําการกระตุนเตือนเกี่ยวกับความผิดพลาดจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ไดแก ความประมาท
เหตุการณขัดจังหวะระหวางทํางาน ทุกเที่ยวบินในที่ประชุมกอนปฏิบัติการบินตอไป
10. ฝายฝกอบรมควรปรับปรุงหลักสูตรการเปด ปด ประตูเครื่องบินใหกับพนักงานตอนรับบนเครื่องบินทั้งหมดเมื่อ
บริษัท มีอากาศยานรุนใหมๆ เขาประจําการในฝูงบิน
11. ฝายบริหารพนักงานตอนรับบนเครื่องบินควรกําหนดบทการลงโทษตามระเบียบบริษัท โดยเริ่มที่การตักเตือน
การภาคทัณฑตามลําดับความบกพรองของการปฏิบัติงาน
12. ฝายบริหารพนักงานตอนรับบนเครื่องบินควรพิจารณาบทลงโทษเรื่องการใหออก ใหเปนบทลงโทษสุดทาย เพื่อ
สรางขวัญและกําลังใจ และเปนขอเตือนใหพนักงานตองปฏิบัติงานดวยความมีสติ ถูกตอง และปลอดภัย
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
จากผลการสังเคราะหขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา ผูศึกษาไดนําขอควรปรับปรุงในแตละดาน มากําหนดเปน
หัวขอในการศึกษาครั้งตอไป สําหรับผูที่มีความสนใจในการศึกษาตอยอดความรู ดังนี้
1.ควรทําการศึกษาเรื่องเกณฑการปรับปรุงคูมือการปด เปดประตูเครื่องบินเพื่อความทันสมัยกับอากาศยานรุนใหม
ของสายการบิน
2. ควรทําการศึกษาเรื่องเทคนิคการฝกทักษะการฟงสัญญาณเพื่อความแมนยําในการตัดสินในในการปฏิบัติงานที่
ปลอดภัยบนอากาศยาน
3. ควรทําการศึกษาเรื่องมาตรฐานการฝกพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน กรณีการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการเปด
ประตูจากภายนอกเครื่องบิน เพื่อการตัดสินใจที่ปลอดภัย
4. ควรทําการศึกษาเรื่องเทคนิคการวางตําแหนงยืนระหวางการปดประตูเครื่องบิน เพื่อความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
5. ควรทําการศึกษาเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรการเปด ปด ประตูเครื่องบิน ใหกับพนักงานตอนรับบนเครื่องบินเพื่อ
ตอบสนองการปฏิบัติงานกับอากาศยานรุนใหมๆ เขาประจําการในฝูงบิน
6. ควรทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของการใชบทลงโทษเรื่องการใหออก ของฝายบริหารพนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน
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เปรียบเทียบลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุดตนเองดวยการแพทยแผนไทยในผูสูงอายุ
ณัฐสินี แสนสุข
วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
e-mail:natsinee.sa@ssru.ac.th; sinee8suk@gmail.com

บทคัดยอ
ผูสูงอายุสวนใหญตองเผชิญกับโรคไมติดตอไรเชื้อหรือโรคเรื้อรัง ความชราภาพตามวัยที่เพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มโอกาสการเกิด
อาการหัวใจหยุดเตนหรือ หยุดหายใจเปนไดงายและรวดเร็ว การปฐมพยาบาลชวยเหลือตนเองเบื้องตนโดยการกดจุด กระตุน
สัญญาณชีพที่บริเวณใตตาตุมขอเทาดานในซึ่งเปนจุดที่บอบบางถากดนานเกินไปจะทําใหเกิดแผลกดทับและบาดแผลจึงสนใจ
ศึกษาเปรีย บเที ยบลักษณะผิ วหนังบริเ วณกดจุด ตนเองดวยการแพทย แผนไทยในผูสูง อายุเป นการวิ จัยเชิง กึ่งทดลอง กลุ ม
ตัวอยางผูสูงอายุอายุมากกวา60ปขึ้นไป ทั้งชายและหญิง สามารถทํากิจวัตรประจําวันได จํานวน 28 คน ใชแบบบันทึกการ
สังเกตลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุด การทดสอบเปรียบเทียบโดยการแทนคาและการแปลงคา0/1(0=ไมมีการเปลี่ยนแปลง,1=
มีการเปลี่ยนแปลง)กอนและหลังใสinterventionโดยการกดจุดที่“สัญญาณ 5 ขาดานใน” นาน10 วินาที 15 วินาทีและนาน
20วินาที ผลการวิจัยพบวาผูสูงอายุสวนใหญอยูในชวงอายุ 71-80 ปรอยละ 50.0 อายุเฉลี่ย 71.82ป ใชสถิติ Pearson ChiSquare พบวาลักษณะผิวหนังสีผิวบริเวณกดจุดกอนและหลังการทดลองที่ระยะเวลาหลังการกดจุดนาน 10 วินาที สงผลตอ
การเปลี่ย นแปลงลักษณะผิ วหนังทั้ งในเพศชายและเพศหญิ ง แตกตางกั น อยางมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติร ะดั บ 0.10(p=0.07)
สรุปวาการนวดกดจุด“สัญญาณ 5 ขาดานใน” ตามการแพทยแผนไทย มีผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะผิวหนังทั้งในเพศชาย
และเพศหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตริ ะดับ 0.10
คําสําคัญ: ผูสูงอายุ, การแพทยแผนไทย, ลักษณะผิวหนัง
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Comparison of Skin Appearance at Self Reflexology Area
with Thai Traditional Medicine in Geriatrics
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Abstract
Most seniors have been facing non-communicable diseases or chronic diseases, which were
cardiac arrest or breathless, it came easy, fast and much more by increasing age. Self-resuscitation first aid
was vital signs stimulation with ankle reflexology; it is a sensitive area, if it pressed for a long time, it can
cause contusion and ulcers. Aim: to study the comparison of skin appearance at self-reflexology area with
Thai traditional medicine in geriatrics. Quasi-experimental research used 28 elderly samples. Assessment
was made by observing skin appearance at self-reflexology area, with the press time of 10, 15, and 20
seconds. The test was compared by a translation of 0/1 value (0=no change, 1= change), intervention by
before and after fifth Inner Leg Signal reflexology at 10, 15, and 20 seconds. Data were analyzed using
Pearson Chi-Square. Results: most seniors were 71-80 years old (50.0%), the average age was 71.82 years
old. Pearson Chi-Square, press 10 seconds, resulting in changes the skin appearance of male and female
was statistically significant in difference at 0.10 (p = 0.07). Conclusions: Fifth Inner Leg Signal Reflexology,
ten seconds press, had a stimulating effect in changes on the skin appearance at self-reflexology area of
male and female the elderly, a statistically significant difference of 0.10.
Keywords: Geriatrics, Thai Traditional Medicine, Skin Appearance
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บทนํา
สังคมไทยเขาสูภาวะประชากรสูงอายุที่สวนใหญตองเผชิญกับโรคไมติดตอไรเชื้อหรือโรคเรื้อรังยิ่ง ชราภาพและมัก
ตองอยูคนเดียวยิ่งเพิ่มโอกาสการเกิดอาการหัวใจหยุดเตนหรือ หยุดหายใจเปนไดงายและรวดเร็ว การปฐมพยาบาลชวยเหลือ
ตนเองเบื้องตนโดยการกดจุดกระตุนสัญญาณชีพที่บริเวณใตตาตุมขอเทาดานใน จะประคองตนใหมีสติขอความชวยเหลือไดทัน
และปองกันการพิการและเสียชีวิตจากการศึกษาการปฐมพยาบาลดวยการแพทยแผนไทย: การชวยกูชีวิตตนเองดวยสองมือใน
ผูสู งอายุเ ปรี ย บเทีย บสัญ ญาณชีพ (ณั ฐ สินี แสนสุ ขและพาณี ยงใจยุ ธ, 2558)พบวาการกดจุ ดกระตุ นสั ญญาณชี พ มี ความ
แตกตางของคาการวัดสัญญาณชีพกอนและหลังกดจุดนาน10 วินาที คาความดันโลหิตชวงบน และ คาอัตราการหายใจ มีคาสูง
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (p=0.018, 0.007 ตามลําดับ)แตเนื่องจากการกดจุดบริเวณใตตาตุมขอ
เทาดานในซึ่งเปนจุดที่บอบบาง มีลักษณะผิวหนังที่ขาดการยืดหยุน มีน้ําหลอเลี้ยงนอย ไขมันใตผิวหนังลดลงตามวัย (ประเสริฐ
อัสสันตชัย,2556)การรับรูความเจ็บปวดของผิวหนังลดลง เกิดอันตรายตอผิวหนัง และ กระดูกออนบริเวณขอตอ (articular
cartilage)จะบางลง ความสามารถในการรับแรงกระแทกลดลง เกิดการสูญเสียความยืดหยุนของกระดูกออน ทําใหมีอาการ
บาดเจ็ บ และโรคข อเสื่ อมได ง ายดั ง นั้ น ถ ากดนาน อาจส ง ผลให เ กิ ด อั นตรายต อ ผิ วหนั ง หรื อเกิ ด บาดแผลบริ เ วณนี้ ไ ด ง า ย
โดยเฉพาะในผูสูงอายุมักเกิดแผลกดทับบอยๆถาถูกกดซ้ําเปนเวลานานๆดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะผิวหนังบริเวณ
กดจุดตนเองดวยการแพทยแผนไทยในผูสูงอายุเปนการตอยอดงานวิจัยดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวาการกดจุดไมเปนอันตรายตอ
ผิวหนังบริเวณกดจุดตนเองและมีประโยชนตอการปฐมพยาบาลกูชีวิตตนเอง ที่จะไดไมเปนอันตรายตอผิวหนังบริเวณที่กดจุด
ไมเกิดบาดแผลหลังการกดจุดในผูสูงอายุ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุดกระตุนสัญญาณชีพดวยการแพทยแผนไทยที่กดนาน 10, 15, 20
วินาทีในผูสูงอายุ(เพศหญิงและชาย)
สมมติฐานของการวิจัย
ลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุด กอนและหลังการกดจุดกระตุนสัญญาณชีพนาน 10, 15, 20วินาทีในผูสูงอายุ(เพศหญิง
และชาย)ไมแตกตางกัน
ขอจํากัดของการวิจัย
ผูส ูงอายุ ไมสามารถควบคุมความแตกตางของผิวหนัง น้ําหนักตัว และความหยืดหยุนได ตองใหความระมัดระวังในการกดจุด
เปนพิเศษ มีการเรียนรูและทําความเขาใจชา การใหความรู สาธิตและฝกปฏิบัติ ตองใหสอด คลอง ตามกําลังความ สามารถ
ของผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะไมใหความรวมมือ ถาบรรยากาศไมสุขสบายตัว เชน ฝนตก อากาศรอน จะทําใหเหนื่อยงาย ควรสราง
บรรยากาศใหเย็นสบายและ ควรไดรับความรวมมือของผูดูแลผูสูงอายุ
แนวคิด ทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวของ
ลักษณะผิวหนั งบริเ วณใต ตาตุมข อเทาดานในซึ่ งเปนจุด ที่บอบบางขาดการยืด หยุ น มีน้ําหล อเลี้ย งน อย ไขมั นใต
ผิวหนังลดลงตามวัย (ประเสริฐ อัสสันตชัย,2556)จํานวนPacinian’s corpuscleและMeissner’s corpuscle ลดลงทําใหการ
รับรูความเจ็บปวดของผิวหนังลดลง เกิดอันตรายตอผิวหนัง และ กระดูกออนบริเวณขอตอ (articular cartilage)จะบางลง
ความสามารถในการรับแรงกระแทกลดลง เกิดการสูญเสียความยืดหยุนของกระดูกออน ทําใหมีอาการบาดเจ็บและโรคขอ
เสื่อมไดงายดังนั้นถากดนาน อาจสงผลใหเกิดอันตรายตอผิวหนังหรือเกิดบาดแผลบริเวณนี้ไดงายโดยเฉพาะในผูสูงอายุมักเกิด
แผลกดทับบอยๆถาถูกกดซ้ําเปนเวลานานๆแนวทางการสังเกตความผิดปกติที่ผิวหนัง (วชิรา กสิโกศล,2543) ใบหนาแดง ซีด
ขาว ตาแดง เหลือง น้ําตาไหล ซึม มัว ใสผิดปกติ มีอาการระคายเคืองตอแสงสวาง จมูก น้ํามูกไหล เลือดออก จมูกเปนแผล
เจ็บ หายใจไมออกปากแหง แตก ลิ้นเปนฝา ไอเจ็บคอ ภายในคอแดงเปนฝา กลามเนื้อ ปวดเมื่อยตามกลามเนื้อตางๆ ผิวหนัง
บวมแดง ซีด มีเม็ดหรือผื่นขึ้น ผิวหนังอาจเย็นหรือรอนกวาปกติเมื่อเอามือไปสัมผัส อารมณ หงุดหงิด โมโหงาย บางครั้งซึม ไม
คอยพูดจา หรือพูดจาไมรูเรื่อง สับสน ลักษณะการเดินและการทรงตัว เดินเซ ขาสั่น เขาออน
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แนวทางการแพทยแผนไทยการนวดจะใชหลักเสนประธานสิบไดแก เสนอิทา เสนปงคลา เสนสุมนา เสนกาลทารี
เสนสหัสรังสี/สหัสรังษี เสนทุวารี เสนจันทภูสัง เสนรุชัง เสนสุขุมังและเสนสิขินี โดยเสนที่ทอดผานหนาอกและระบบหัวใจ
คือเสนสหัสรังสี ทอดผานทางซายและ เสนทุวารี ทอดผานทางขวาทางเดินของเสนสหัสรังษี (พรนภา กิจนิตยชีวและ กิตติ ลี้
สยาม,2552) ทอดผานทางซายโดยเริ่มคาตําแหนงอยูใ ตสะดือประมาณ 3 นิ้วมือ แลนลงบริเวณตนขาซายดานในผานหนาแขง
ดานในตลอดลงมาลอดใตตาตุมขอเทาขาดานใน ไปผานฝาเทาและใตนิ้วเทาบริเวณตนนิ้วเทาทั้งหาแลวยอ นผานขอบฝาเทา
ดานนอกขึ้นไปยังหนาแขงขาดานนอก ตนขาดานนอกไปยังชายโครงดานหนาผานชวงหนาอกแลนทอดในเตานมซายแลวแลน
เขาไปผานใตคางชิดแนวคอ ขางคอ ลอดขากรรไกรใน ขึ้นไปสิ้นสุดที่ตาซาย จึงเปนตัวแทนของตาซาย สามารถทํ าใหเกิดการ
สะทอนของการกดจุดสัญญาณใตตาตุมขอเทาขาดานในซายเขาสูระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําใหเกิดการกระตุนสัญญาณชีพ
ที่สําคัญ
จุดสัญญาณ 5 ขาดานใน(จุดใตตาตุมขอเทาดานใน)
1. วิธีนวด: คนไขนอนตะแคงคูเขา 90 องศา ผูนวดนั่งคุกเขาคูอยูดานหลังคนไขโดยใหเขาลางของผูนวดตรงกับสน
เทาของคนไข ใชมือที่อยูดานลางกด ใตตาตุมเฉียงนิ้ว โดยหันปลายนิ้วหัวแมมือเขาหาตัวผูนวดกดนานโดยมาตราสวนที่ใช 3
คาบใหญ (1 คาบคือหายใจเขาออกลึกๆของหมอ 1ครั้ง)
2. ประโยชนที่ไดรับ:
2.1 สงความรอนเขาในขอเทาออกฝาเทา
2.2แกโรคเกี่ยวกับขอเทา เชน ขอเทาเคลื่อน ขอเทาแพลง การอักเสบของขอเทาอาการเกร็งหรือ เปนตะคริวปลาย
เทา
2.3แกลมขึ้นเบื้องสูง ความดันเลือดสูงแกชักกระตุก แกลมบาหมูไดดี แกหัวใจวายหรือ สลบชั่วคราวได แก
ตะคริวเขาทอง
2.4ใชตรวจขอเทาหลุดหรือขอเทาเคลื่อนวาเขาที่หรือไม ถาไมเขาที่สัญญาณนี้จะเตนไมชัดเจน

จุดสั ญญาณ 5 ขาด้ านใน
ภาพที่1 การกดจุดสัญญาณ 5 ขาดานใน ภาพถายเองป2558
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึกษา เปรียบเทียบลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุดตนเองดวยการแพทยแผนไทยในผูสูงอายุเพื่อประโยชนใชในการ
ปฐมพยาบาลกูชีวิตตนเองดวยการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุเองจะไดไมเกิดอันตรายตอบริเวณที่กดจุด จึงควรทําการศึกษา
การกดจุดชวยกระตุนสัญญาณชีพที่ตองใชแรงกดมากและนานพอใหผูสูงอายุฟนจากการเปนลม จะมีผลขางเคียงจากการกด
หรือไมต อผิ วหนั งบริเวณที่กดจุ ดตัวแปร เพศ ของผูสู งอายุจะมีค วามสัม พันธให เกิด การเปลี่ย นแปลงที่ ผิวหนัง แตกตางกั น
หรือไม แสดงดัง
กรอบแนวความคิด
Intervention
การนวดกดจุดตาม
ผูสูงอายุ
สังเกตลักษณะผิวหนัง
หลักการแพทยแผนไทย:
- เพศ
กอนกดจุด
จุดสัญญาณ 5 ขาดานใน
สังเกตลักษณะผิวหนัง
หลังกดจุดนาน 10, 15, 20 วินาที
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ระเบียบวิธีวิจัย
เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi experimental) ทําการคัดเลือกผูสูงอายุตามเกณฑการคัดเขาและคัดออกกลุม
ทดลอง จํานวน28คน บันทึกการสังเกตลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุด กอนการกดจุดตามเกณฑการแพทยแผนไทยมีลักษณะ
ผิวหนัง ปกติ หรือ บวม หรือ แดง หรือ เขียว หรือ ซีดและ หลังการทดลองกดจุด 3 ครั้ง (ครั้งที่1, 2, 3 กดจุดนาน 10วินาที,
15วินาที, 20วินาทีตามลําดับ ระยะพัก20นาที) เมิ่อกดจุดแตละครั้งเสร็จทิ้งไว1-2วินาทีเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงกอนบันทึกการ
สังเกตุลักษณะผิวหนัง ปกติ หรือ บวม หรือ แดง หรือ เขียว หรือ ซีด โดยมีIntervention การนวดกดจุดแผนไทย“สัญญาณ
5 ขาดานใน” หลังกดจุดสัญญาณ ครั้งที่ 1: กดนาน 10วินาที ครั้งที่ 2: กดนาน 15วินาทีและ ครั้งที่ 3: กดนาน 20วินาทีระยะ
พักหางกัน 20นาที กดจุดเสร็จผิวหนังคืนตัว1-2วินาทีจึงทําการสังเกตุเก็บผลการเปลี่ยนแปลง นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ
ลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุด
เกณฑการคัดเขาและคัดออกกลุมทดลอง
เกณฑการคัด เขากลุ มทดลองดั งนี้ เ ปนผู สู งอายุ ที่ มี อายุ มากกวา 60 ป ขึ้ นไปทั้ งเพศชายและเพศหญิง สามารถทํ ากิจวั ต ร
ประจําวันไดตามปกติความดันโลหิตขณะพักไมเกิน 200/100 mmHgและ สมัครใจเขารวมโครงการ
สวนเกณฑการคั ดออก ดังนี้มีไ ขสูงเกิน 38.5 ºc ไขพิษ ไขกาฬ อีสุกอี ใส งูสวัด เริม โรคผิวหนัง ข อเทาบวม และ
โรคติดตอ เชนวัณโรคโรคไขหวัด เปนตน
ขอควรระวังในการนวด:
1. กรณีที่มีการฉีกขาดของกลามเนื้อ ควรกดดวยความระมัดระวัง หรืออยูในความควบคุมของผูชํานาญ
2. บริเวณขาทอนลางชิดกระดูกหนาแขงดานในไมควรกดแรงอาจทําใหเสนประสาทช้ํา ทําใหกระดูกขอเทาขยับไมได
3. แตละสัญญาณแตกขยายไปอีกจุดละ 5 สัญญาณถาเกิดโรคมาตราสวน3 คาบใหญตองวิเคราะหใหเหมาะสมกับโรค
ทาในการกดจุด
ควรนั่งกับพื้นทาเดียวกับนั่งขัดสมาสนั่งสมาธิ ยกเวน ผูสูงอายุไมถนัดนั่งพื้นใหนั่งเกาอี้ไดและควรเปนเกาอี้มีพนักพิง
และมีที่วางขา ขางที่ไมไดกดจุด
การรวบรวมขอมูล
ใชแบบสัม ภาษณ และประเมินลั กษณะผิวหนังผู สูงอายุบริ เวณกดจุด โดยผูวิจัย และผูเชี่ ยวชาญการนวด ฝกอบรม
ผูชวยนักวิจัย (ชวยสอนกดจุดและดูแลผูสูงอายุใหกดจุดไดถูกตอง) โดยการบรรยาย สาธิตและใหทดลองปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ
ฝกสังเกตแบบมีสวนรวม ลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุด สอนตํ าแหนงและ การลงน้ําหนักการกดจุ ด ที่ถูกตอง ใชพื้นที่ศึกษา
ชุมชนในเขตดุสิต กทม. (ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามและชุมชนนครไชศรี)ประชากรตัวอยางเปนผูสูงอายุจากทั้ง 2 ชุมชน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะห ขอมูลการทดลองใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ย งเบนมาตรฐานวิเคระหความแปรปรวนและ
Pearson Chi-Square ในการแปรผลเปรียบเทียบลักษณะผิวหนัง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
คาการสังเกตลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุดกอนและหลังการทดลองกดจุด 10วินาที 15วินาที 20วินาทีเนื่องจากเปน
ขอมูล Nominal เมื่อตองการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางกอนและหลังการกดจุด โดยการแทนคาและใชสถิติ ChiSquare Testsตองแปลงคาเปน 0/1 (0=ไมเปลี่ยนแปลง, 1=เปลี่ยนแปลง)ถาสีผิวหนังเปลี่ยนสีจากปกติเปนแดงหรือบุมหรือเขียว
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของกลุมผูสูงอายุ
ผูสูงอายุที่สนใจเขารวมโครงการ จํานวน 28 รายอายุต่ําสุด 60 ป สูงสุด 86 ป มีอายุเฉลี่ย 71.82ป สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 6.85คาความแปรปรวน 46.89
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จํานวน รอยละ จําแนกตาม เพศ อายุ อารมณพบวา กลุมตัวอยางผูสูงอายุจําแนกตามเพศ สวนใหญเปนเพศหญิง
จํานวน 24 คนคิดเปนรอยละ 85.7และเพศชายจํานวน 4คนคิดเปนรอยละ 14.3จําแนกตามชวงอายุ สวนใหญอยูในชวงอายุ
71-80 ปจํานวน 14 คนคิดเปนรอยละ 50.00อายุ 60-70 ปจํานวน 12 คนคิดเปนรอยละ 42.86 และอายุ 81-90 ปจํานวน 2
คนคิด เปนรอยละ 7.14จําแนกตามอารมณ ส วนใหญไม มีอาการจํานวน 20 คนคิด เปนรอยละ 71.43 หงุดหงิด/โมโหงาย
จํานวน 6 คนคิด เปนรอยละ 21.43 เบื่อหนายไมมีค วามสุ ขจํานวน 2 คนคิดเป นรอยละ 7.14ไมพบผูสูง อายุมี อาการหดหู
เศรา/ทอแท สิ้นหวัง
คาการสังเกตลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุดกอนและหลังการทดลอง
การกระจายขอมูลคาการสังเกตลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุดกอนและหลังการทดลองเปนโคงปกติ
การเปรียบเทียบลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุดตนเอง กอนและหลังการกดจุด 10วินาที, 15 วินาที, 20วินาที
เนื่องจากเปนขอมูล Nominal เมื่อตองการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุดตนเองระหวาง
กอนและหลังการกดจุด 10วินาที 15วินาที 20วินาที โดยการทดสอบใชสถิติ Chi-Square Testsจึงตองแปลงคาเปน 0/1 (0=
ไมเปลี่ยนแปลง, 1=เปลี่ยนแปลง) เมื่อกําหนดระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.10 (ที่ความเชื่อมั่นระดับรอยละ 90)
สรุปจากผลการทดสอบสมมติฐาน ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยใช Chi-Square Tests พบวา หลังการ
กดจุดนาน 15 วินาทีและนาน 20วินาที สงผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะผิวหนังทั้งในเพศชายและเพศหญิง ไมแตกตางกัน
แตสําหรับระยะเวลาหลังการกดจุดนาน 10 วินาทีพบวา สงผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะผิวหนังทั้งในเพศชายและเพศหญิง
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงดังตารางที่ 2 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1ความสัมพันธระหวางเพศกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะผิวหนังหลังกดจุดนาน10วินาที
ไมเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
รวม
p-value
เพศ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
0.07*
ชาย
2
50
2
50
4
100
หญิง
21
87.5
3
12.5
24
100
* ระดับนัยสําคัญที่ .10
จากตาราง 1 ไดแสดง กลุมตัวอยางผูสูงอายุจํานวน 28 คนโดยใชการทดสอบแบบ Pearson Chi-Squareพบวากดจุด
นาน 15 วิ นาทีและนาน 20วินาที สงผลต อการเปลี่ย นแปลงลักษณะผิวหนัง ทั้ง ในเพศชายและเพศหญิง ไม แตกตางกัน แต
ระยะเวลาการกดจุดนาน 10 วินาทีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงบนผิวหนังของผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิงแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01(p-value= 0.07)
สรุปและอภิปรายผล
การทดสอบสมมติฐานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยใช Chi-Square Tests ลักษณะผิวหนังของผูสูงอายุ
บริเวณกดจุดมีการเปลี่ยนแปลงและไมเปลี่ยนแปลง ชวงเวลากอนและหลังการกดจุดกระตุนสัญญาณชีพนาน 10 วินาที 15
วินาทีและนาน 20วินาทีไมแตกตางกัน แตเปรียบเทียบดานเพศ พบวา ระยะเวลาหลังการกดจุดนาน 10 วินาทีสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะผิวหนังทั้งในเพศชายและเพศหญิง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตริ ะดับ 0.10(p= 0.07)
ดังนั้นอาจกลาวไดวาการเปรียบเทียบลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุดตนเองดวยการแพทยแผนไทยในผูสูงอายุ ซึ่งเปน
การตอยอดงานวิจัยเรื่องการปฐมพยาบาลดวยการแพทยแผนไทย: การชวยกูชีวิตตนเองดวยสองมือในผูสูงอายุเปรียบเทียบ
สัญญาณชีพนั้น การกดจุดดังกลาวไมเปนอันตรายตอผิวหนังบริเวณกดจุดตนเองของผูสูงอายุชวยทําใหเกิดองคความรูใหมและ
มีประโยชนตอการปฐมพยาบาลกูชีวิตตนเอง ที่จะไดไมเปนอันตรายตอผิวหนังบริเวณที่กดจุด ไมเกิดบาดแผลหลังการกดจุดใน
ผูสูงอายุ
ขอเสนอแนะ
กอนนําการวิจัยไปใชประโยชนในการปฐมพยาบาลชวยชีวิตตนเองในผูสูงอายุ ควรศึกษาเพิ่มเติมดานน้ําหนักตัวและ
โรคประจําตัวของกลุมตัวอยางผูสูงอายุหรือกลุมอื่นๆที่มีปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังและผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมเพื่อนําไปใช
ประโยชนในการปฐมพยาบาลเบื้องตนที่ถูกตองในดานตางๆตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ
ปลาราเปนอาหารหมักที่ไดรับความนิยมมากทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีการสงออกไปยังแถบเอเชีย สหภาพ
ยุโรป และสหรัฐ อเมริกา ป จจุ บันมีการนํ าปลาหลากหลายชนิด มาเป นวัต ถุดิ บในการผลิตปลารา เพิ่ มทางเลือกและความ
หลากหลายให ผูบ ริโ ภคมากยิ่ง ขึ้น ปลาดุกราทาซั กเปนผลิ ตภั ณฑ อาหารพื้นบานที่ ได รับ ความนิย มจากผู บริ โภคในจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช บทความวิจัยนี้จะนําเสนอผลการจัดการความรูการผลิตอาหารพื้นบานการทําปลาดุกรา และผลการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารพื้นบานปลาดุกรา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมาย คือ กลุมปลาดุกราทาซักบานสวาง ตําบลทาซัก
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ การสนทนากลุม ผลการวิจัย
พบวา
1. ปลาดุ กร าท าซั กเกิด จากมีเ กษตรกรเลี้ ยงปลาดุ กเปนจํานวนมาก ปลาดุ กราคาตกต่ํา ล นตลาด ปลาไมไ ดข นาด
เกษตรกรผูเลี้ยงปลาดุกจึงมีแนวคิดในการแปรรูปปลาดุกใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น โดยรวมกลุมกันเปนหมูบานปลาดุกครบวงจร ผลิต
ปลาราจากปลาดุกโดยใชภูมิป ญญาทองถิ่น เกิดเปนผลิตภัณฑ ปลาราดุกทาซัก รสชาติเค็มนิ ดๆ กลมกลอม มีกลิ่นหอมของ
น้ําปลาหมัก
2. การพัฒนาผลิตภัณฑเนนการพัฒนากระบวนการผลิต ตามแนวทางสุขลักษณะที่ดีใ นการผลิตอาหาร (GHP) และ
หลักเกณฑ ที่ดีใ นการผลิต อาหาร (GMP) และพั ฒนาบรรจุ ภัณฑ ใหม สอดคลองกับความตองการและพึ งพอใจของผูบ ริโภค
สวยงาม นาซื้อ ผลิตภัณฑปลาราปลาดุกทาซักไดรับตราสินคา OTOP 5 ดาว ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนั้น กลุม
ปลาดุกราทาซักยังมีการเพิ่มผลิตภัณฑใหมจากปลาดุก เชน ลูกชิ้นปลาดุก ขาวเกรียบปลาดุก เปนตน ขยายตลาดไปสูประเทศ
ในอาเซียน
คําสําคัญ: การจัดการความรู, ผลิตภัณฑ, ปลาดุกรา, อาหารพื้นบาน
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Pla Dug Ra Tasak: Knowledge Management of Local Dish Product
Tasak Sub-district, Muang District, Nakhon Si Thammarat Province
Abstract
Pickled fish have become more popular in all regions of Thailand and are exported to Asia,
Europe and the United States.Nowadays, there have various types of fish as material for pickled fish
production to increase choice and variety to consumers even more.Pla Dug Ra Tasak has been the
traditional food products and popular for consumers in Nakhon Si Thammaratprovince.This paper will
present the results of knowledge management of pickled fish production.This was a qualitative research.
The target group were 32 members ofPla Dug Ra Tasak group at Ban Sawang in Tasak sub-district, Muang
district, Nakhon Si Thammarat province.Tools used in research were the interviews and focus groups
discussion. The research found that:
1. Pla Dug Ra Tasak caused by having a large number of fish farmers result in prices slump, excess
supply, not proportionateetc.In consequence, catfish farmers have ideas on how to transform catfish to
increaseby association as catfish comprehensive village to produced pickled fish from catfish that using
local knowledge.There turned into famous Pla Dug Ra Tasak which a little salty,full-flavoured and sweet
smell of fish infused water.
2. Product development focused on the development process in accordance with good hygiene
in food production (GHP) and good manufacturing practice (GMP), including the development of new
packaging complies with the requirements and preferences of consumers. Pla Dug Ra Tasakhas been
branded from One Tambon One Product project (OTOP), 5 stars level.In addition, Pla Dug Ra Tasak group
also added new products such as catfish balls, catfish cracker, catfish etc. to expand to ASEAN countries.
Keyword: Knowledge management,Packaging,Pickled catfish, Local dish
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บทนํา
นโยบาย“ประเทศไทย 4.0” หรือ“Thailand Economy 4.0” เปนนโยบายสําคัญที่รัฐบาลจะผลักดันเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจของประเทศใหพัฒนามากขึ้นกวาในปจจุบันประเทศไทยผานการพัฒนาเศรษฐกิจมาแลว3 ชวงสําคัญ คือในชวงที่ 1
เราพัฒนาประเทศบนฐานรายไดภาคเกษตรเปนหลัก ใชทรัพยากรเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในระยะตอมาคือการพัฒนา
ประเทศโดยใชอุตสาหกรรมเบา มีการเพิ่ม ประสิทธิ ภาพการผลิ ตในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทําให สามารถยกระดับ จาก
ประเทศรายไดต่ําขึ้นมาเปนประเทศรายไดปานกลาง สวนในชวงของประเทศไทย3.0 เรงรัดการผลิตโดยใชอุตสาหกรรมหนัก
เปนตั วขับเคลื่อน ซึ่ง ในชวงนี้เศรษฐกิจมีการขยายตั วมากอยางตอเนื่ อง แตปญ หาก็คื อการผลิต โดยใชเครื่องจั กรหนั กและ
แรงงานเขมขน แตก็ยังไมเพียงพอที่จะทําใหประเทศหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง ดังนั้นโมเดลประเทศ 4.0 คือการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสรางการผลิ ต เนนการใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ อเพิ่มมู ลคาสินคาและบริการโดยมีเ ปาหมายอยูที่ 5
อุตสาหกรรมที่มีองคความรูและศักยภาพที่จะพัฒนาตอยอดได ไดแก กลุมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรและไบโอเทคโนโลยี
(Food, Agriculture & Bio-tech) กลุมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (HeaIth , Wellness &Bio-Medical) กลุมอุตสาหกรรม
อุปกรณอัจฉริยะ และหุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม(Smart Devices Robotics &Mechatronics) กลุมอุตสาหกรรมดิจิทัล พัฒนา
ระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม (Digital &Embedded Technology) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค และการเพิ่ม
มูลคาการบริการ(Creative, Culture &High Value Service)การพัฒนาในแนวทางนี้เปนเปาหมายสําคัญของประเทศในแผน
ยุทธศาสตรชาติ20 ป (สุวิทยเมษินทรีย, 2559)อุตสาหกรรมอาหารไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิต
อยางตอเนือ่ งจนสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความตองการของประเทศผูนําเขาดวยปริมาณมากพอสําหรับ
การบริโ ภคในประเทศและสงออกสู ตลาดโลกทํ าให ประเทศไทยแม จะไมใ ชผูผ ลิต อาหารมากที่ สุด ในโลกแตเ ปนประเทศผู
สงออกอาหารมากที่สุดในโลกจุดแข็งของอุตสาหกรรมอาหารไทยคือมีสินคาอาหารหลากหลายรูปแบบในฐานะที่ประเทศไทย
เปนผูผลิตอาหารเพื่อการสงออกมากที่สุดในกลุมประเทศอาเซียนและเปนแหลงผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลกการพัฒนาองคความรู
ของเกษตรกรและผู ผ ลิ ต อาหารไทยให มี ค วามรู ด านการผลิ ต อาหารที่ มี ม าตรฐานและความปลอดภั ย จะต องพั ฒ นาเป น
ขบวนการตอเนื่องตลอดหวงโซอุปทาน (supply chain) ตั้งแตตนน้ํากลางน้ําและปลายน้ํารวมทั้งขยายความรวมมือในระดับ
ภูมิภาคภายใตมาตรฐานเดียวกันโดยเฉพาะในระดับกลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศซึ่งในอนาคตจะเปนแหลงผลิตสินคา
เกษตรตนน้ําใหแกอุต สาหกรรมอาหารไทยดังนั้นสินคาอาหารไทยจะไดมาตรฐานประเทศเดียวไมได จําเปนตองพัฒนาให มี
มาตรฐานเดียวทั้งภูมิภาคโดยเฉพาะในปค .ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)ที่อาเซียนกําหนดเปาหมายรวมกันเปนหนึ่งเดียวดังนั้นการ
พัฒนาสินคาอาหารใหมีมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาคตลอดทั้ง Asian Supply Chain นอกจากเปนการยกระดับมาตรฐาน
สินคาแลวยังทําใหประเทศผูนําเขามีความเชื่อมั่นสินคาอาหารจากอาเซียนเปนมาตรฐานเดียวกัน(ไพบูลยพลสุวรรณา, 2559)
การจัดการความรูเปนกระบวนการสําคัญหนึ่งในการสรางภูมิคุมกันแกประเทศใหสามารถพัฒนาไดอยางกาวหนาและ
มั่นคงซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดกําหนดไวคือ “การพัฒนาประเทศใหอยูบน
ฐานความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย”การจัดการความรูจะมีบทบาทสูงทั้งการพัฒนาศักยภาพคนไทยใหมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหส รางสรรคและจินตนาการเปนแรงงานความรูที่มีความสามารถมองปญหาในลักษณะบูรณาการเกิดโครงสราง
พื้นฐานทางปญญาที่แข็งแกรงเกิดสังคมเกษตรฐานความรูที่ประชาชนไดรับโอกาสและมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต
ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและตอยอดสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตรสามารถกาวสูธุรกิจ
และแขงขันไดสงผลใหประเทศไทยมีฐานเศรษฐกิจและสังคมที่เขมแข็งสามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดดวย
“สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู ” และยกระดับประเทศใหอยูกลุมประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมและองค
ความรู (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2553: 40-43) ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่มี
รายไดต่ํา -ปานกลาง (Low-Middle Income Countries) ซึ่งประชาชนมีมาตรฐานการดํารงชีวิตระดับปานกลางมีความ
สะดวกสบายสูง กว าในช วง 10-20 ปที่ ผานมามากการที่จะดํารงสภาพเชนนี้ไ วไ ด จะตองขั บเคลื่อนสั งคมไทยไปสู สัง คม
ฐานความรูมีการสรางความรูขึ้นใชและประยุกตใชความรูนั้นในกิจกรรมทุกกิจกรรมในทุกภาคสวนของสังคมทั้งในภาคสังคมเศรษฐกิจแขงขันและสังคม-เศรษฐกิจพอเพียงดังนั้น การจัดการความรูจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอเสถียรภาพของประเทศไทย
ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมและจะตองบูรณาการการจัดการความรูเขากับกิจกรรมคุณภาพและเชิงการพัฒนาทุกชนิดอยาง
เหมาะสมรวมทั้งบูรณาการเขากับกิจกรรมเชิงสรางสรรค (วิจารณพานิช, 2548: 2) การจัดการความรูมีเปาหมายเปนจุดรวมมี
การใชความรูเปนฐานในการทํางานการเห็นคุณคาของความรูทั้งที่เปนความรูฝงลึกและความรูที่ชัดแจงมีทักษะในการมองอยาง
เชื่อมโยงทั้งระบบสรางการทํางานอยางมีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางความรูและคน
เรียนรูและทายที่สุดคือเกิดความสุข (วรรณาเลิศวิจิตรจรัส, 2549: 43) การจัดการความรูคือกระบวนการที่ผูใชความรูในการ
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ทํางานเปนผูลงมือทํา Knowledge Packaging เองเพราะ Knowledge Packaging เกิดขึ้นในผูปฏิบัติไมใชเกิดขึ้นจาก
นักวิชาการ (วิจารณพานิช, 2550: 15) การจัดการความรูที่ผานมามักประสบผลสําเร็จกับองคกรภาคธุรกิจแตวาการจัดการ
ความรูที่มุงเนนใหคนหรือชุมชนเปนผูสรางและปฏิบัติเปนผูประยุกตในการทํางานยังมีการดําเนินงานน อยมากซึ่งการจัดการ
ความรูนั้นตองใชกระบวนการเรียนรูและกระบวนการกลุมที่เปดโอกาสใหเกษตรกรไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันพรอม
ทั้งการปฏิบั ติและเรีย นรูจากประสบการณ จริงเปนพื้นฐานตลอดจนการสร างความสั มพันธ ใหอยูในแนวราบที่ใ ห เกีย รติแ ก
ชาวบานไดเปนผูคิดเองทําเองประยุกตดัดแปลงสิ่งที่มอี ยูในสํานึกหรืออยูเบื้องลึกความเคยชินของตนเองมาปรับใชผสมผสาน
ความรูทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนาและสั่งสมมาอยางตอเนื่องใหเขากับความรูหรือวิทยาการสมัยใหมภายนอกอีกทั้งปรับตัวใหเขา
กั บ เงื่ อนไขและบริ บ ทที่ แ ตกต างหลากหลายที่ มี การเปลี่ ย นแปลงอยู ต ลอดเวลาและจะช วยทํ าให การทํ ากิ จการต าง ๆมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเปนการสรางความรูระหวางการทํางานกอนการทํางานและหลังการทํางานโดยอาศัยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเปนหัวใจสําคัญ (ชลกานดารนาคทิม, 2551: 4-5)
ปลาราเปนอาหารที่คูกับคนไทยมานานเพราะชวยใหรสชาติอาหารดีสามารถเก็บปลาไวบริโภคไดนานนอกจากนี้ปลารา
ยังเปนผลิตภัณฑที่มีราคาไมแพงมีสารอาหารแรธาตุวิตามินที่สําคัญอาทิแคลเซียมฟอสฟอรัสที่ชวยใหกระดูกและฟนแข็งแรง
สวนมากปลาที่ใชทําเปนปลาน้ําจืดที่หาไดในทองถิ่นและเปนปลาประเภทที่ไมมีเกล็ดเปนปลาเนื้อออนในการแปรรูปนั้นจะตอง
รักษาคุณภาพในเรื่องรสชาติและมีความปลอดภัยตอผูบริโภคดวย (อําพรรณชัยกุลเสรีวัฒน และคณะ, 2558)ภูมิปญญาอาหาร
พื้นบาน “ปลาดุกร า” เปนภูมิ ปญญาอาหารอันโดดเดนที่ผ ลิตกันในจั งหวัด ทางภาคใต เปนภู มิปญ ญาทองถิ่นในการถนอม
อาหารที่มีมาแตโบราณนับ 100 ป โดยเดิมนั้นชาวบานจะนําปลาดุกธรรมชาติจากทะเลมาทําเปนหลัก ขณะที่ปจจุบันปลาสวน
ใหญที่นํามาทําปลาดุกราจะเปนปลาดุกเลี้ยง เนื่องจากปลาในธรรมชาติไมเพียงพอตอความตองการของทองตลาด ปลาดุกรามี
ลักษณะคลายปลาเค็ม แตมีรสชาติเฉพาะตัวที่แตกตางคือ มีรสเค็มปนหวานและมีกลิ่นหมักเมื่อนําไปทอดหรือยางปลาดุกราจะ
มี ก ลิ่ น หอมชวนกิ น ยิ่ ง บี บ มะนาว กิ น กั บ เครื่ อ งเคี ย งอย า งพริ ก หอมซอย จะยิ่ ง เพิ่ ม รสชาติ ข องปลาดุ ก ร า ให อ ร อ ย
ยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑอาหารพื้นบานกลุมปลาดุกราทาซักบานสวาง หมู 1 ตําบลทาซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชหมูบาน
มีส ภาพเป นดิ นออนและดิ นเลนมีแ มน้ํา ทาซักไหลผ านตลอดป ฤ ดูแ ลง สภาพดินแข็ ง และมี ฝุ นฤดู ฝนมีน้ํา ทวมขัง และมีพ ายุ
หมูบานสวางมีกลุมเกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกเปนจํานวนมากประมาณ 600 ครัวเรือนยังเปนสถานที่ตั้งของโรงงานแปรรูปอาหาร
ปลาดุ ก และเป น ที่ ตั้ ง ของผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารพื้ นบ า น “ปลาดุ ก ร า ท า ซั ก ” ที่ ส ร างชื่ อ สี ย งให กั บ ตํ า บลท า ซั กและจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
การจัดการความรูของกลุมปลาดุกราทาซักเปนการเติมเต็มความคิดสรางสรรคและการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อยกระดับ
สินคาตามนโยบายไทยแลนด 4.0 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยฐานความรู โดยการสรางความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพของ
การผลิตพรอมๆ กับการเพิ่มความหลากหลายใหกับผลิตภัณฑสินคาของกลุมใหดี มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น เพราะหาก
คุณภาพสินคายังไมดีหรือขาดความหลากหลาย เนื่องจากแตละหมูบานตางก็ผลิตสินคาเหมือนๆ กันหมด ปจจัยที่จําเปนก็คือ
การเติมขอมูลและความรูใหมๆ ใหกับผูประกอบการ โดยการใชการจัดการความรูเชิงรุกรวมกับการดําเนินกิจกรรมที่สงเสริม
ความรูและการทํางานรวมกันกับเครือขายในพื้นที่อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการใช “ความรู” เปน “ทุน” ในการทํามาหากิน
นอกเหนื อจากทุ นทางดานการเงินแลว ทุนทางปญญาจะกลายเปนวั ฒนธรรมในการประกอบอาชีพที่ ยั่งยื นของประชาชน
ดังนั้น บทความวิจัยนี้จะนําเสนอผลการศึกษาการจัดการความรูการผลิตอาหารพื้นบานการทําปลาดุกรา และผลการศึกษา
การผลิตภัณฑอาหารพื้นบานปลาดุกราของกลุมปลาดุกครบวงจรบานสวาง ตําบลทาซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุม เปาหมายทั้ง หมด 32 คน เป นการวิจัยเชิ งคุณภาพ เครื่องมือที่ใช ในการวิ จัย คือ แบบสัมภาษณ การสนทนากลุม ใช
แนวคิดการจัดการความรู และแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑสรางสรรคเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารพื้นบานตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาการจัดการความรูการผลิตอาหารพื้นบานการทําปลาดุกรากลุมปลาดุกครบวงจรบานสวาง ตําบลทาซัก
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาการผลิตอาหารพื้นบานปลาดุกราของกลุมปลาดุกครบวงจรบานสวาง ตําบลทาซัก อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จัย เรื่ อง “ปลาดุ กร าท าซั ก : การจั ด การความรู การผลิ ต อาหารพื้ นบ า นตํ าบลท าซั ก อํ า เภอเมื อง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช” นี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งการเก็บขอมูลการวิจัยนั้นใชวิธีการสังเกตแบบไมมี
สวนร วมการสัมภาษณแ ละการสนทนากลุ มกลุม ตัวอย าง คื อ สมาชิกกลุมปลาราครบวงจร บ านสว าง หมูที่ 1 ตําบลทาซั ก
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 32 คนผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)โดยมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การรวบรวมข อมูล คณะผู วิจัยศึ กษาการจั ด การความรูข องกลุ ม ปลาดุ ค รบวงจรผู ผลิ ตปลาดุ กร าท าซั กโดยการ
สัมภาษณผูนํากลุม สมาชิก รวม 25 คน หนวยงานราชการ และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 7 คนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่สามารถ
นําไปวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัยไดอยางถองแทจําเปนตองเขาถึงบริบทและขอมูลในทุกดานของประเด็นที่ศึ กษาผูวิจัย
ใชการทํางานสนามในพื้นที่อยางตอเนื่องเก็บขอมูลจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการสนทนากลุมมาเสริมกันนอกจากนี้
ในการสังเกตแบบไมมีสวนรวมในการผลิตปลาดุกรานอกจากใชการสังเกตเปนหลักแลวผูวิจัยใชการบันทึกเสียงและวิเคราะห
สื่อรวมกับการสังเกตดวยเพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนความเปนจริงมีความถูกตองตรงกับความหมายของผูใหขอมูลทั้งนี้การอิ่มตัว
ของขอมูลเปนขอบงชี้ความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือของขอมูล
2. การวิเคราะหขอมูล สําหรับวิเคราะหขอมูลการจัดการความรูของกลุมปลาดุกครบวงจรผูผลิตปลาดุกราทาซัก ตําบล
ทาซัก อําเภอเมื อง จังหวัดนครศรีธรรมราชวิเคราะหใน 4 ประเด็น คือ 1. การแสวงหาความรู2) การสรางความรู 3) การ
จัดเก็บความรูและการคนคืน 4) การถายทอดความรูและการใชประโยชน สวนการพัฒนาผลิตภัณฑปลาดุกราทาซัก วิเคราะห
ขั้นตอนการผลิตปลารา การใชอุปกรณในการผลิตก็เปนอีกอยางหนึ่งที่จะตองมีความรูและใชอุปกรณในการผลิตไดเหมาะสม
กับผลิตปลาราที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัยตามแนวทางสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และหลักเกณฑที่ดีในการผลิต
อาหาร (GMP)
3. เครื่องมือที่ในการวิจัยมี 3 ชนิด ดังนี้1)แบบสัมภาษณ (Interview) ผูวิจัยใหความสําคัญกับขอมูลปฐมภูมิหรือขอมูล
สนามมากกวาขอมูลทุติยภูมิโดยในการวิจัยครั้งนี้ใชคําถามวิจัย4ขอเปนแนวทางในการวิจัยความเปนมาของการรวมกลุม ปลา
ดุกราทาซักเกิดขึ้นไดอยางไรการผลิตปลาดุกราการจัดการความรูชุมชนในปจจุบันเปนอยางไรมีขอเสนอเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูชุมชนอยางไร2)แบบสังเกตแบบไมมีสวนรวม (observation) สมาชิกในกลุมปลาดุกครบวงจรผูผลิตปลาดุกราทาซัก
และสมาชิกในชุมชนเฝาดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือวิถีชีวิตในการดําเนินงานเปนขอมูลโดยตรงตามสภาพความเปนจริงเปนการสังเกต
ชาๆในเหตุการณเดี ยวกันประกอบกับการซักถามและการตรวจสอบตางๆไดแ กกิจกรรมการผลิต ของสมาชิกในกลุม การใช
ชีวิตประจําวันพฤติกรรมตางๆของคนที่อาศัยอยูในกลุมปลาดุกครบวงจรผูผลิตปลาดุกราทาซัก และสมาชิกในชุมชนรวมไปถึง
ความสั ม พั นธ ร ะหว างบุ ค คลในชุ ม ชนสภาพสั ง คมด านต างๆในชุม ชนและ 3) แนวทางการสนทนากลุ ม (Focus group
discussion) เพื่อการรวบรวมความคิดเห็นและความเหมาะสมและขอเสนอแนะของแนวทางการจัดการความรู กลุมปลาดุก
ครบวงจรผูผลิตปลาดุกราทาซักเพื่อสืบสานอาชีพทองถิ่นซึ่งมีผูเขารวมการสนทนาเปน 2 กลุมกลุมละ 7 คนรวม 14 คน กลุมที่
1 สมาชิกในกลุมปลาดุกครบวงจรผูผลิตปลาดุกราทาซัก และกลุมที่ 2 บุคคลที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับ
การจัดดําเนินงานหรือ/และมีตําแหนงหนาที่รับผิดชอบและมีประสบการณในการดําเนินงานกลุมหรือมีความใกลชิดกับชุมชน
การสนทนาใชเวลาครั้งละ 3 ชั่วโมงผูวิจัยจะบันทึกในการบันทึกขอมูลในการสนทนาและใชเครื่องบันทึกเสียงชวยในการบันทึก
ขอมูล
ผลการวิจัย
1. การจัดการความรูการผลิตอาหารพื้นบานการทําปลาดุกรากลุมปลาดุกครบวงจรบานสวาง ตําบลทาซัก อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความเปนมาของกลุมปลาดุกราทาซัก
ตําบลทาซักมีสภาพเปนที่ราบชายฝงทะเลหมูบานตอนลางมีสภาพเปนดินออนและดินเลนมีแมน้ําทาซักไหลผานตลอด
ปฤดูแลงสภาพดินแข็งและมีฝุนฤดูฝนมีน้ําทวมขังและมีพายุหมูบานสวางหมูที่ 1มีกลุมประมงพื้นบานที่เลี้ยงปลาดุกเปนจํานวน
มาก กลุมแปรรูปอาหารทะเลนอกจากนั้น ยังเปนสถานที่ตั้งของโรงงานแปรรูปอาหารปลาดุกและเป นที่ตั้งของการแปรรู ป
ผลิตภัณฑปลาดุกราที่สรางชื่อสียงใหกับตําบลทาซักและจังหวัดนครศรีธรรมราชตําบลทาซักเปนตําบลที่เกษตรกรเลี้ยงปลาดุก
มากประมาณ 600 ครัวเรือนโดยเลี้ยงกันมากในหมูที่ 1 หมูที่ 2 และหมูที่ 3 จํานวน 245 ครัวเรือนพรอมทั้งมีการพัฒนาการ
เลี้ยงปลาชนิดอื่นๆดวยตลอดจนเกษตรกรไดพยายามหาแนวทางในการลดตนทุนโดยการผลิตอาหารปลาจนพัฒนาเรื่อยมาเปน
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โรงงานที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณไทยเขมแข็งผานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนการพัฒนาตอยอดจากการที่
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย วลัยลักษณไดสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาสูตรตางๆเพื่ อเปนการลด
ตนทุนการเลี้ยงปลาของเกษตรกรโดยจัดใหกับกลุมผลิตอาหารสัตวและเกษตรกรตําบลทาซักตอมามีการประสานการบูรณา
การทํางานรวมกันหลายฝายเชนองคการบริหารสวนตําบลทาซักผูนําชุมชนตางๆกํานันผูใหญบานการศึกษานอกโรงเรียนและ
พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนตน

ภาพที่ 1 ภาพปายหมูบาน และโรงตากปลาดุก
ที่มา : ภาพถายโดยวชิรวิทยบัวขาวเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
กระบวนการผลิตปลาดุกราทาซัก ตําบลทาซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การทําปลาดุกราเปนภูมิปญญาการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งของชาวใตที่ชวยเก็บอาหารไวไดนานและยังเปนอาหารที่
กลุ ม ปลาดุ ก ครบวงจรผู ผ ลิ ต ปลาดุ ก ร าท าซั ก ตํ าบลท าซั ก อํ าเภอเมื อง จั ง หวั ด นครศรี ธรรมราชหรื อ ทั่ วไปของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชนิยมบริโภคซึ่งชาวบานเรียกปลาดุกราวา“ปลาราเค็ม”การทําปลาดุกราในภาคใตหมายถึงการนําปลาดุกมาทํา
เปนปลาเค็มแบบแหงซึ่งมีลักษณะแตกตางกับการทําปลาราของภาคอีสานคือใชการตากแดดไมไดหมักโองเหมือนอยางการทํา
ปลาราของภาคอีสานมูลเหตุที่นิยมนําปลาดุกมาทําปลารานั้นเพราะปลาดุกเปนปลาเนื้อออนมีกางนอยสามารถหาไดทั่วไปใน
แหงน้ําจืดเชนคลองหนองบึงเปนตน ซึ่งคนสมัยกอนนิยมนําปลาดุกรามารับประทานกับขาวเหนียวหรือขาวสวยสําหรับวิธีการ
ทําปลาดุกราสามารถทําได 2 วิธีมีขั้นตอนไมซับซอนดังนี้
1)หมั กเกลื อ ผึ่ ง แดดนิ ย มใช ป ลาสดๆผ าหลั ง แล ว แผ ออกเป นปลาดุ กแบใส เ กลื อตามต องการทิ้ ง ไว ใ นระยะเวลา
พอประมาณแลวนํามาลางใหสะอาดหลังจากนั้นนําไปผึ่งแดดจนแหงหรืออาจทําเปนปลาแดดเดียว

ภาพที่ 2การตากและคัดเลือกปลาดุกสําหรับทําปลารา
ที่มา : ภาพถายโดยวชิรวิทยบัวขาวเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
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2)หมักเกลือทําปลาราทาซัก (สูตรปกษใต) ใชไดทั้งปลาสดและปลาพอง (ปลาไมสด) มีเทคนิคอยูที่การใสเกลือครั้งแรก
หากเปนปลาดุกสดในครั้งแรกจะตองใสเกลือในปริมาณนอยๆกอนแลวจึงเพิ่มเกลือใหพอดีในขั้นตอนการหมักเปนปลาราและ
เติมน้ําตาลทรายขาวนิดหนอยปลาดุกราสามารถนําไปประกอบอาหารไดหลายอยางเชนทอดยางซึ่งสวนใหญนิยมทอดในน้ํามัน
รอนๆเมื่อทอดเสร็จแลวนิยมโรยกระเทียมฝานบางๆใสพริกสดซอยและบีบมะนาวหรืออาจรับประทานเฉพาะเนื้อปลาดุกรา
ทอดกับขาวสวยรอนๆ

ภาพที่ 3 ภาพถังหมักปลาดุกรา และปายกําหนดมาตรฐานการผลิต
ที่มา : ภาพถายโดยวชิรวิทยบัวขาวเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
การจัดการความรูของกลุมผูผลิตปลาดุกราทาซัก ตําบลทาซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํ า หรั บ การจั ด การความรู ข องกลุ ม ปลาดุ ก ครบวงจรผู ผ ลิ ต ปลาดุ กร า ท า ซั ก ตํ า บลท า ซั ก อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชใน 4 ประเด็น คือ 1. การแสวงหาความรู2) การสรางความรู 3) การจัดเก็บความรูและการคนคืน 4) การ
ถายทอดความรูและการใชประโยชนพบขอมูลที่สําคัญดังนี้
1. การแสวงหาความรูพบวาการแสวงหาความรูของกลุมปลาดุกครบวงจรผูผลิตปลาดุกราทาซักจะมาจากการศึกษาดู
งานการอบรมและการสัมมนาและการใชการพูดคุยกับสมาชิกในกลุมที่มีความรูโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหความรูที่ฝง
ลึกอยูในตัวบุคคลไดออกมาใชและเปนประโยชนแกบุคคลอื่นรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามอัธยาศัยที่ใชการลองผิดลอง
ถูกในการทําปลาราการผลิตปลาราในแตละครั้งมีหลายขั้นตอนการผลิตปลารา การใชอุปกรณในการผลิตก็เปนอีกอยางหนึ่งที่
จะตองมีความรูและใชอุปกรณในการผลิตไดเหมาะสมกับผลิตปลาราที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัยตามแนวทางสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิ ต อาหาร (GHP) และหลั กเกณฑ ที่ ดี ในการผลิต อาหาร (GMP)ซึ่ งกลุ มปลาดุ กครบวงจรไดเ รี ยนรู วิธีการใช อุป กรณ
เครื่องมื อต างๆในการผลิ ตมาจากการศึ กษาดู งาน และการถายทอดความรูจากโครงการหมูบ านแม ขายวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
1.2 การสรางความรูพบวาความรูท ี่ไดมาจากการเขารับความรูที่ตางๆจะปรับใชในการดําเนินงานที่นําการประยุกตใช
งานเริ่มตนจากการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรูปรึกษาหารือกันของสมาชิกภายในกลุมมีการพูดคุยปรึกษาหารือ เพื่อเพิ่มพูน
ความรูที่มีอยูใหเกิดการพัฒนารวมไปถึงการทดลองทําดวยตนเองทําใหไดเทคนิคใหมๆรวมไปถึงการไดรับคําแนะนําจากผูที่มี
ความเชี่ ย วชาญในงานด านที่ เ กี่ ย วข องกั บ การดํ า เนิ นงานเพื่ อจะช วยเป นแนวทางในการสร างความรู เ พิ่ ม เติ ม และนํ า ผล
ขอเสนอแนะจากลูกคามาใชเปนแนวทางในการแสวงหาความรูใหมๆทําใหการผลิตปลาดุกราใหตรงกับความตองการของลูกคา
รวมถึงการเรียนรูจากประสบการณที่ผานมาในอดีตกลุมปลาดุกราครบวงจรผูผลิตปลาดุกราไดมีการดําเนินการมามากกวา15ป
ทําใหเกิดการสั่งสมประสบการณทางความรู
1.3 การจัดเก็บความรูและการคนคืนพบวาการจัดเก็บความรูเปนการนําความรูที่มีออกมาเพื่อใหอยูในรูปแบบเอกสาร
หรือเปนขอมูลที่งายและพรอมในการสืบคนพบวากลุมปลาดุกราครบวงจรผูผลิตปลาดุกรายังไมมีการจัดเก็บความรูใหออกมา
ใชแตไดมีแนวคิดที่จะมีการจดบันทึกความรูแตยังขาดทักษะทางดานการใชภาษาในการเขียนทําใหการจัดเก็บความความรูและ
การคนคืนความรูยังไมสามารถทําได
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1.4 การถายทอดความรูและการใชประโยชนการถายทอดความรูของกลุมปลาดุกราครบวงจรผูผลิตปลาดุกราจะมีการ
ถายทอดความรูโดยตั้งใจหรือโดยไมตั้งใจนับวาเปนประโยชนสําหรับการเผยแพรความรูทางกลุมจะใช การสาธิตใหดูเพื่อเปน
การเพิ่มความสามารถในการจดจํามีการเปดเปนศูนยการเรียนรูใหกับผูที่สนใจเปนสถานที่แลกเปลี่ยนการเรียนรูใหกับผูสนใจ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและในตางประเทศใหสามารถเขามาเรียนรูและเขาถึงความรูและสามารถนําไป
ผลิตเองได
ส ว นแนวทางในจั ด การความรู ข องกลุ ม ปลาดุ ก ครบวงจรปลาดุ ก ร า ท า ซั ก ตํ า บลท า ซั ก อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชมีดังนี้
1.ดานการแสวงหาความรูพ บว า กลุ ม ปลาดุ กราครบวงจรผูผ ลิ ต ปลาดุ กร า ไดมี การแสวงหาความรู จากภายในและ
ภายนอกกลุมโดยตองทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูตางๆใหกับกลุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกกลุมและการ
หาความรูเพิ่มเติมจากการไปศึกษาดูงานการอบรมการสัมมนาและนํามาพัฒนากลุม
2.ดานการแสวงหาความรูพบวากลุมปลาดุกราครบวงจรผูผลิตปลาดุกรานําความรูที่ไดจากการแสวงหาความรูมาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการพูดคุยกันภายในกลุมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดสัมมนาโดยการเชิญผูเชี่ ยวชาญในการให
ความรูและการสงเสริมใหกลุมไดมีการเปรียบเทียบการดําเนินงานของกลุมในชวงปตางๆเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑปลาดุกรา
และจัดใหมกี ารเผยแพรผานทางสื่อสังคมออนไลนเพื่อการสืบสานอาชีพทองถิ่นตอไป
3.การจั ดเก็ บความรูแ ละการคนคืนพบวา กลุมปลาดุ กราครบวงจรผูผลิ ตปลาดุกร าการสรางความตระหนั กถึง ความ
จําเปนในการจัดเก็บความรูภายในรูปเอกสารโดยการบันทึกความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานเปนการรวบรวมความรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานเพื่อเปนการถายทอดประสบการณความรูที่มีอยูตัวบุคคลหรือกลุมปลาดุกราครบวงจรผูผลิตปลาดุกราทําใหบุคคล
อื่นๆที่ยังไมรูและไมเขาใจการผลิตปลาดุกรา
4.การถายทอดความรูและการใชประโยชนพบวากลุมปลาดุกราครบวงจรผูผลิตปลาดุกรามีการสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของอาชีพการผลิตปลาดุกราในชุมชนและองคการบริหารสวนตําบลควรสรางนักจัดการความรูใหแกเยาวชนรุน
ใหมในชุมชนเพื่อการเห็นความสําคัญของอาชีพทําปลาดุกราทาซักภูมิปญญาอาหารพื้นบานตอไป
3. การผลิตภัณฑอาหารพื้นบานปลาดุกราของกลุมปลาดุกครบวงจรบานสวาง ตําบลทาซัก อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
กลุมปลาดุกราทาซัก เกิดขึ้นจากเกษตรกรในตําบลทาซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ยึดอาชีพเลี้ยงปลาดุก
เปนจํานวนมากทําใหเกิดภาวะปลาลนตลาด ราคาตกต่ํา บุญนํา กรองไชย ประธานกลุมปลาดุกครบวงจรทาซัก จึงมีแนวคิด
รวมสมาชิกทําปลาดุกแปรรูป เปนปลาดุกราเพิ่มมูลคา สรางรายไดใหกับแมบานเกษตรกร และสรางสามัคคีของสมาชิกภายใน
ชุมชน นอกจากนี้ยังไดเปรียบที่มีกลุมเลี้ยงปลาดุกทําใหไดวัตถุดิบที่สด ราคาไมสูง สงผลใหกลุมแมบานสามารถนํามาแปรรูป
ไดตลอดป อีกทั้งยังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑไวใหคงที่เสมอปจจุบันกลุมปลาดุกราทาซักมีสมาชิกรวม 46 คน
เริ่มทําธุรกิจนี้เมื่อ พ.ศ. 2546 ผลประกอบการมีการพัฒนาจนไดรับการคัดสรรเปนสินคาโอท็อประดับ 5 ดาว โอท็อปพรีเมียม
เมื่อป 2547 โดยมีกําลังการผลิตเดือนละกวา 2,000 กิโลกรัม สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับชุมชน ผูเลี้ยงปลา แปร
รูป เดือนละ 1 หมื่นกวาบาท/คน วัตถุดิบ ปลาดุกรา สะอาดถูกหลักอนามัย ไดรับการรับรองสินคาจาก อย. โอท็อปฮาลาล
และรับรองสถานที่การผลิต โดยกรมประมง สามารถเก็บไดนาน 3 เดือน เก็บในตูเย็นไดนาน 1 ปสวนประเภทสินคาที่จําหนาย
มีปลาดุกราสําเร็จรูป พาสเจอไรซอยางดี เก็บไดนาน 1 ป ใสบรรจุขวด เหมาะกับการนําเปนของฝาก ดวยกลองบรรจุภัณฑที่
สวยงาม มีรายละเอียด คําแนะนําขางกลอง มีแบบแพ็ก แบบขวด แบบกลอง ใหเลือกซื้อตามชอบ ยังมีแบบทอดสดพร อม
รับประทานดวย แพ็กละ 60-100 บาท สําหรับแบบยังไมทอด มีวิธีการรับประทาน คือ นําปลาดุกราไปทอดโดยใชไฟออนจน
สุกกอนรับประทาน "การสั่งซื้อจากกลุมลูกคาทุกวัน ทําใหธุรกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยปละ 30% มั่นใจวัตถุดิบเพียงพอ มีเลี้ยง
ปลาดุกครบวงจร ยังมีจํานวนมาก ทั้งตําบลทาซัก เลี้ยงกวา 100 บอ บอละ 5 ตัน มีการแปรรูปและสงจําหนาย ภายในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เชน หางสหไทย หางโรบินสัน โอเชี่ยน และที่ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช เปนตน นอกจากนั้น ยังสงขาย
ที่ตลาดบองมารเ ช กรุงเทพฯ และสง รานคาตางๆ ในตางจังหวัดอีกหลายจังหวั ด จะขยายตลาดตางจังหวัดให มากขึ้ นกว า
นี้ ทางกลุมปลาราดุกทาซักรับสงไดทุกที่เปนแบบไปรษณียอรอยทั่วไทย”
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ขณะที่ตลาดตางประเทศไดนํารองเปดตลาดรวมกับกรมพัฒนาชุมชนแลวในประเทศกลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมี
ขอความขางกลองเปนภาษาไทยและอังกฤษ งายตอการทําความเขาใจสินคา และลูกคาคนไทยบางสวนจะสั่งออรเดอรและถือ
กันไปรับประทานที่ตางประเทศ โดยจะขยายตลาดในกลุมประเทศอาเซียนใหครอบคลุมทั้ง 10 ประเทศซึ่งจุดเดนของปลาดุก
รา ทํ าโดยปลาสด ผลิ ตตามกรรมวิ ธีมาตรฐานอุ ตสาหกรรมการแปรรู ปอาหาร เคล็ดลั บความอรอย คือ หอม รสชาติคงที่
สะอาด ถูกหลักอนามัย เนนคุณภาพดี ไดมาตรฐาน ราคาจําหนายตั้งแต 50 บาท ถึง 150 บาท "ทุกขั้นตอนการทําปลาดุกรา
จะเนนความสะอาดเปนสําคัญ”แนวคิ ดในการพัฒนาผลิ ตภัณฑของกลุมปลาดุกครบวงจร ผูผลิ ต สินคาปลาดุกราทาซัก ยึ ด
แนวทางวา “เปนผลิตภัณฑอาหารพื้นบานทีส่ ะอาด อรอย เปนของดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช”

ภาพที่ 3ผลิตภัณฑปลาดุกรา และปลาดุกราตากแหง
ที่มา : ภาพถายโดยวชิรวิทยบัวขาวเมื่อวันที่ 12ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปและอภิปรายผล
สมาชิกในกลุมปลาดุกครบวงจรผูผลิตปลาดุกราทาซักมีความรูในดานการผลิต ปลาดุกราสวนใหญเปนความรูที่ไดจาก
การไปศึกษาดูงานและนําความรูที่ไดนั้นเขามาปรับใหเขากับการทํางานของกลุมและยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในกลุม
ทําใหบุคคลอื่นๆในกลุมที่ยังไมมีความรูไดเขาถึงความรูนั้นเปนการดึงความรูที่ฝงลึกในคนใหออกมาและอีกสวนหนึ่งก็อาศัย
ประสบการณจากการผลิตปลาดุกราจนมีความชํานาญและสามารถถายทอดความรูดังกลาวใหกับคนที่ยังไมรูไดมีความตองการ
ที่จะสรางความรูใหกับผูที่ยังไมรูและตองการจะตอยอดความรูใหกับผูที่มีความรูอยูบางบางสวนเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการใน
การการผลิตปลาดุกราเปนการนําความรูที่มีอยูในตัวคนออกมาเพื่อจะเผยแพรความรูนั้นใหเปนความรูที่ชัดแจงที่เปนเชนนี้
เพราะวาสมาชิกในกลุ มตองการให ผูอื่นไดเ กิดการเรียนรูและรวบรวมจัดเก็บความรูนั้นใหเ ปนระบบเพื่องายตอการเขาถึ ง
ความรูและนําความรูที่มีอยูนั้นเขามาปรับใชใหเหมาะกับงานรวมไปถึงการรูจักแบงบันความรูตางๆใหกับสมาชิกในชุมชนเพื่อ
เกิดการเรียนรูรวมกันระวางสมาชิกในชุมชนสมาชิกในลุมและผูที่เขามาเยี่ยมชมที่ชุมชนบานสวาง รวมถึงกลุมปลาดุกครบวงจร
ซึ่งสามารถสรางความรูใหมๆใหเกิดขึ้นหรือยกระดับความรูเดิมที่มีอยูแ ละความรูไปปรับใชใหเหมาะกับงานไดตอไปสอดคลอง
กับ วิ จารณพ านิ ช พบวาการแบ งประเภทของความรูส ามารถแบ ง ได 2 ประเภทใหญ ๆ คื อความรู ที่ ฝง อยู ใ นคน (tacit
knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณพรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทํา ความเขาใจในสิ่งตางๆ
เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงายเชนทักษะในการทํางานงานฝมือหรือการคิด
เชิงวิเคราะหบางครั้งจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรมและความรูที่ชัดแจง (explicit knowledge) เปนความรูที่สามารถ
รวบรวมถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆเชนการบันทึกเปนลายลักษณอักษรทฤษฎีคูมือตางๆและบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบ
รูปธรรมโดยที่ความรูทั้ง 2 ประเภทนี้มีวิธีการจัดการที่แตกตางกันการจัดการ “ความรูเดนชัด” จะเนนไปที่การเขาถึงแหลง
ความรูตรวจสอบและตีความไดเมื่อนําไปใชแลวเกิดความรูใหมก็นํามาสรุปไวเพื่อใชอางอิงหรือใหผูอื่นเขาถึงไดตอไปสวนการ
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จัดการ “ความรูซอนเรน” นั้นจะเนนไปที่การจัดเวทีเพื่อใหมีการแบงปนความรูที่อยูในตัวผูปฏิบัติทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
อันนําไปสูการสรางความรูใหมที่แตละคนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดตอไปในชีวิตจริงความรู 2 ประเภทนี้จะเปลี่ยน
สถานภาพสลับปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาบางครั้งความรูในตัวบุคคลก็ออกมาเปนความรูที่ชัดแจงและบางครั้งความรูที่ชัดแจงก็
เปลี่ยนไปเปนความรูในตัวบุคคล
สมาชิกในสมาชิกในกลุม ปลาดุกครบวงจรผูผลิตปลาดุกร าทาซักไดไปศึกษาดูงานจากหลายๆพื้นที่ จึงไดรวมกลุมกั บ
สมาชิกในชุม ชนคนอื่นๆร วมกันจัดตั้ง สมาชิกในกลุ มปลาดุกครบวงจรผูผลิ ตปลาดุกราท าซักเนื่องจากปลาดุกร าเปนอาหาร
พื้นบานที่มีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนในตําบลทาซักในการทําอาหารอยูในชีวิตประจาวันและใชในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆในชุมชนซึ่งสมาชิกในกลุมปลาดุกครบวงจรผูผลิตปลาดุกราทาซักยังเปนการสรางอาชีพในชุมชนและเปนสวน
หนึ่งของวิถีชีวิตของคนในชุมชนบานสวางเมื่อมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องมีการลองผิดลองถูกจึงเกิดประสบการณในการ
ผลิตปลาดุกราทําใหเกิดเปนภูมิปญญาที่มาจากทองถิ่นเนื่องจากตองปรับรูปแบบการผูผลิตปลาดุกรานั้นใหเปนรูปแบบเดียวกับ
ที่ชาวบานบริโภคอยู ทําใหเกิดเปนภูมิปญญาทองถิ่นและยังเปนเอกลักษณของทาซักอีกดวยที่เปนเชนนี้เพราะวาในตําบลทา
ซักกอนที่จะมีการรวมกลุมการผลิตปลาดุ กรานั้นเปนวิ ถีชีวิตของคนในชุมชนภูมิป ญญาอาหารพื้ นบานเปนความรูที่เกิดจาก
ประสบการณในชีวิตของคนผานกระบวนการศึกษาสังเกตคิดวาวิเคราะหจนเกิดปญญาและตกผลึกเปนองคความรูที่ป ระกอบ
กันขึ้นมาจากความรูเฉพาะหลายๆเรื่องจัดวาเปนพื้นฐานขององคความรูสมัยใหม ที่จะชวยในการเรียนรูการแกปญหาจัดการ
และการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเราภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูที่มีอยูทั่วไปในสังคมชุมชนและในตัวผูรูเองจึงควรมี
การสืบคนรวบรวมศึกษาถายทอดพัฒนาและนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวางประสบการณดวยตนเองประสานกับความรู
ใหมผสมผสานความกลมกลืนระหวางสภาพภูมิอากาศสภาพแวดลอมการประกอบอาชีพและกระบวนการทางสังคมเพื่อใชให
เกิดประโยชนและสามารถนํามาแกปญหาในการดํารงชีวิตดังนั้นการผลิตปลาดุกราจึงเปนอาชีพทองถิ่นที่เกิดมาจากวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนแมวาการผลิตปลาดุกราเปนการสรางอาชีพจากหนวยงานรัฐบาลแตการประกอบอาชีพประจาวันที่มีการบริโภค
ปลาดุกราอยูกอนแลวนับวาเปนเอกลักษณของชุมชนอยางหนึ่งที่สามารถถายทอดใหกับบุคคลในพื้นที่อื่นๆไดเขามารูจักบาน
ทาซักดวยประสบการณและความรูที่สั่งสมมานั้นจากความเปนวิถีชีวิตของคนในชุมชนทาซักนี้ทําใหกลุมการผลิตปลาดุกรา
ไดรับการยอมรับจากหลายๆหนวยงานทั้งที่เปนหนวยงานรัฐบาลและหนวยงานของเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
กลุมปลาดุกครบวงจรผูผ ลิตปลาดุกราไดแสวงหาความรูดานตางๆจากแหลงภายในและภายนอกกลุมการศึกษาดูงาน
เริ่มด วยการไปศึกษาดู งานในสถานที่ ตางๆทั้ง ที่เปนองค กรที่ มีลักษณะเดียวกันหรือองคกรที่มี ความคลายคลึ งกันในการหา
ความรูในการผลิตปลาดุกรา แสดงใหเห็นวาทางกลุมไดเล็งเห็นความสําคัญในการหาความรูในหลายๆดานเพื่อชวยสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพในกลุมและเสริมสรางความรูและประสบการณใหมๆใหเกิดกับสมาชิกในกลุมอยางทั่วถึงสอดคลองกับมารค
วอรท (1996) เสนอวาการแสวงหาความรูตองมาจากแหลงตางๆที่มาจากภายในและภายนอกองคการซึ่งการแสวงหาความรู
จากภายในองคการความสามารถในการเรียนรูของบุคคลสวนใหญกลายเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการเพิ่มคุณคาใหแก
องคการเพื่อปรับปรุงผลงานและสรางความคิดใหมๆอยางสม่ําเสมอดังนั้นความสําคัญของการแสวงหาความรูไมไดมีเพียงแต
การหาความรูจากภายนอกเท านั้นทุกๆส วนที่เกี่ยวของก็สามารถเปนแหลงขอมูล ในการหาความรูได ทั้งสิ้นขึ ้นอยูกับวาผูรั บ
ความรูนั้นจะแสวงหาความรูและนํามาใหประโยชนไดมากเพียงใดกลุมผูผ ลิตปลาดุกราทาซักยังใชการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใช
การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในกลุมซึ่งเปนการเรียนรูงานเพื่อใหมีการพัฒนารวมไปถึงการปรับปรุงการดําเนินงานเปน
การนําความรูที่มีอยูในกลุมผนวกกับความรูที่อยูในตัวบุคคลเพื่อใหเกิดความรูใหมและสามารถถายทอดความรู สูบุคคลอื่นๆที่
เปนเชนนี้เพราะทางกลุมเห็นวาการแลกเปลี่ยนประสบการณหรือความรูการทํางานดานใดๆนั้นจะตองอาศัยความรูจากหลายๆ
สวนมาผนวกเขาดวยกันไมวาจะเปนความรูที่อยูในตัวบุคคลหรือความรูเดนชัดซึ่งความรูตางๆถานํามาถายทอดความรูดวยกัน
ทําใหเกิดเปนความรูใหมๆไดความรูนั้นสามารถพัฒนาเปนองคความรูที่สามารถทําประโยชนใหกับกลุมไดสอดคลองกับโนนา
กะและทาเคชิ(1995) กลาวไววาการแลกเปลี่ยนความรูเปนกระบวนการของการปรับเปลี่ยนความรูฝงลึกในตัวบุคคลผานการ
แบงปนประสบการณเนื่องจากความรูฝงลึกในตัวบุคคลเปนสิ่งที่ยากที่จะจัดการซึ่งไดมาโดยการแบงปนประสบการณในสวน
การจัดเก็บความรูในรูปแบบเอกสารกลุมผูผลิตปลาดุกราไดมีการจัดเก็บขอมูลในดานบุคคลากรแต ไมครบถวนสมบูรณในทุก
ดานในดานวิธีการผลิต
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี้
1. การแสวงหาความรูพบวาปญหาสําคัญที่ทําใหทางกลุมมีปญหาในการแสวงหาความรูและการรับไดรับความรูเพิ่มเติม
แตละครั้งแตจะมีอุปสรรคในเรื่องการเดินทางไปและกลับมายังกลุมทางกลุมผูผลิตปลาดุกราจึงควรหาวิธีในการแสงหาความรู
โดยวิธีอื่นๆหรือการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถอานวยความสะดวกในการเดินทางได
2. การสรางความรูสมาชิกในกลุมมีความจํากัดในเรื่องของเวลาทําใหประสิทธิภาพในการสรางความรูลดลงเนื่องจาก
การผลิตปลาดุกราเปนอาชีพเสริมทางกลุมจึงควรนัดแนะเวลาที่แนนอนในการเริ่มผลิต ปลาดุกราเพื่อไมใหกระทบกับอาชีพ
หลัก
3. จัดเก็บความรูและการคนคืนเนื่องจากการจัดเก็บความรูของกลุมผูผลิตปลาดุกรายังไมไดมีการจัดเก็บเพื่อใหงายตอ
การสืบคนยังเปนความรูฝงลึกที่มีอยูในตัวคนมีการจัดเก็บความรูที่เปนลายลักอักษรมีเพียงขอมูลดานบุคลากรหากยังไมมีการ
บันทึกขอมูลในดานการผลิตปลาดุกรา ความรูที่มีอยูอาจจะสูญหายไปไดกลุมผูผลิตปลาดุกราควรติดตอองคการบริหารสวน
จังหวัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประสานงานในการจัดเก็บความรูใหอยูในรูปแบบที่งายตอการสืบคนและการเรียนรูในครั้ง
ตอไป
4. การถายทอดความรูและการใชประโยชนผูนํากลุมและสมาชิกในกลุมยังขาดทักษะทางดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทําใหการสื่อสารกับผูเขาชมผูศึกษาดูงานกลุมตางๆที่มาจากตางประเทศเปนไปไดยากสื่อสารกันไมเขาใจนักพัฒนาชุมชนหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของควรเขามาสอนเรื่องการเรียนรูทางดานภาษาใหเขามาเสริมสรางความรูเพื่อเปนความรูเพิ่มเติมในการ
ดําเนินงานการผลิตปลาดุกราใหกับกลุมผูผ ลิตปลาดุกรา
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่จะสงเสริมการจัดการความรูชุมชนเพื่อเปนแนวทางในการ
จัดการความรูเพื่อสืบสานอาชีพทองถิ่นใหคงอยูและยั่งยืนมากขึ้น
2. เกษตรอําเภอควรมีการจัดการศึกษากลุมอาชีพในชุมชนทั้งหมดใหครอบคลุมเพื่อใหเห็นถึงการจัดการความรูที่ชุมชน
ตองการอยางแทจริงเพื่อจะไดแนวทางและแกปญหาใหเหมาะกับสภาพกลุมและทองถิ่นใหไดมากที่สุด
3. หนวยงานทองถิ่นควรมีการศึกษาความตองการทางความสามารถในการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อใหคนในชุมชนได
เรียนรูภาษาเพื่อสงเสริมเอกลักษณใหกับชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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บทคัดยอ
การใช ค อมพิ ว เตอร เพื่ อ การสร า งแบบจํ า ลอง 3 มิ ติ เสมื อ นจริ งจั ด เป น เครื่ อ งมื อ หนึ่ งที่ ใช ในกระบวนการออกแบบ
สถาปตยกรรมเพื่อเปนตัวแทนในการสื่อนําเสนอและศึกษาความสัมพันธขององคประกอบทางกายภาพเพื่อเปน สื่อ สงเสริมการรับ รู
เรีย นรู และรวมตัด สินใจกอ นการกอสรางจริงดังนั้ น คอมพิวเตอรแบบจําลอง 3 มิติจึงเปนกราฟกภาพเคลื่อ นไหวเปน ตั ว ชวยที่
สามารถจําลองการหาทิศทางวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาถึงการเปรียบเทียบการคนหาเสนทางบนผังพื้น ระหวางความซับ ซอนที่
แตกตางกันภายในอาคารตอกลุมผูใชที่มึความถนัดไมเหมือนกัน 2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานการมีจุด อางอิงในการคนหาเสนทางบน
ผังพื้น ตอกลุมผูใชที่มึค วามถนัดไมเหมือ นกัน 3. เพื่อ เสนอแนะแนวการรับ รูความซับซอนของผั งพื้นภายในอาคารตอกลุมผูใช ที่
แตกตางกันดวยภาพกราฟกเอนิเมชั่นวิธีการทดสอบ การรับรูความแตกตางของผูใชงานภายในอาคารที่แตกตางกันโดยวิธีก ารศึกษา
ทั้งขอมูลจากเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของศึก ษาขอมูลโดยการสํารวจภาคสนามการวิจัยแบบทดลอง และการทดสอบ
ด ว ยแบบจํ า ลอง 3มิ ติ พร อ มแบบสอบถาม โดยการวิ จั ย นี้ แ บ งกลุ มตั ว อย างออกเป น สองกลุ ม คื อ 1.กลุ ม ที่ มีค วามถนั ด ทาง
สถาปตยกรรม ผูวิจัยไดเจาะจงกลุมที่มีความรูทางสถาปตยกรรม 2. กลุมที่ไมมีความรูทางสถาปตยกรรม ผูวิจัยไดสุมจากกลุมที่ไมมี
ความรูทางสถาป ตยกรรม มี เครื่อ งในการทดสอบความเขาใจการรับรูค วามซับ ซอนของผั งพื้น ภายในอาคาร 4 รูป แบบ คื อ 1.
รูปแบบภาพกราฟฟกเอนิเมชั่น บนผังพื้นที่มีความซับซอนนอย มีจุดสังเกตในการบอกเสนทาง 2. รูป แบบภาพกราฟฟกเอนิเมชั่น
บนผังพื้นที่มีความซับซอนมาก ไมมีจุดสังเกตในการบอกเสนทาง 3. รูปแบบภาพกราฟฟกเอนิเมชั่น บนผังพื้นที่มีค วามซับ ซอ นมาก
มีจุดสังเกตในการบอกเสนทาง 4.รูปแบบภาพกราฟฟกเอนิเมชั่น บนผังพื้นที่มีความซับซอ นนอ ย ไมมีจุด สังเกตในการบอกเสน ทาง
มีตัวชี้วัด การทดสอบ 2 ตัว คือ ความถูกตองของทิศทาง กับ ความถูกตองของผังพื้น
คําสําคัญ: ผังพื้น, ภาพกราฟก, เอนิเมชั่น
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The Efficacy of Floor Plan of the Building Complex to
Different User Groups with a Graphic Animation
Abstract
Using computer modeling, three-dimensional virtual reality as a tool used in the design to represent
the presentation and study of the physical elements, so as to promote awareness, learning and decision
making. users who do not like dark aptitude 2. to study the factors of a reference point in the search path on
the floor plan to a group of users who do not like dark aptitude 3. to suggest the efficacy of a complex floor
plan. Building on user groups with different graphics, animation and test methods. The efficacy of different
users within different methods to study the data from the document. Books and related research studies by
the survey research field trial. And experiment with 3D models and questionnaires. The researchers divided
the sample into two groups. 1. group with architectural flair. The research group has specific knowledge of
architecture 2. No architectural knowledge. The researchers randomly from the group without the knowledge
of the architecture. Air tests in understanding the perceived complexity of the floor plan within four forms: 1.
S. pattern graphic animation. On the chart, the area is less complicated. A landmark in the route pattern 2.A
graphic animation. On the chart, the area is very complicated. There is no point in saying that the path 3. The
format graphics animation. On the chart, the area is very complicated. A landmark on the route.4. The format
graphics animation. On the chart, the area is less complicated. There is no point in saying that the indicators
for the second test is the correct direction of the accuracy of the floor plan.
Keywords: Floor plan, Graphic, Animation
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บทนํา
ในปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กอใหเกิด สังคมยุคใหมที่ผนวกมิติทางดานเทคโนโลยีเขาสูสวน อื่น ๆ ของวิถีการ
ดําเนินชีวิตการเรียนรูและการปฏิบัติ วิชาชีพ วิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ พัฒนาไปอยางรวดเร็วสงผลใหเกิดการ
กระจายทักษะ และความรูออกไปสูขอบเขตที่กวางไกลขึ้นมีการประยุกต ใชคอมพิวเตอรทุกรูปแบบในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะ ใน
วงการสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรถูกใชเปนเครื่อ งมือเพื่อขยายขีดความสามารถใหกับการสื่อสารความ คิดและกระบวนการตางๆ
ในกระบวนการออกแบบ สถาปตยกรรม การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามา ใชในกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม ไมเฉพาะ
แตใน การเขียนแบบ แตยังครอบคลุมถึงการใชในขั้นตอนอื่น ๆ ไดแก การออกแบบ การกอสราง และการจัดการอาคาร เปนตน
ซึ่งมีบทบาททั้งในเชิงวิชาชีพ การศึกษา และงาน วิจัยทางสถาปต ยกรรม (Schmitt, 1999) การใชคอมพิวเตอรเพื่อการสราง
แบบจําลอง 3 มิติเสมือนจริงจัดเปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชในกระบวนการ ออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อเปนตัวแทนในการสื่อสาร
นําเสนอ และศึกษาความสัมพันธขององคประกอบทางการรับรูผังพื้นและเพื่อเปนสื่อสงเสริมการรับรู เรียนรู และรวม ตัดสินใจ
กอนการกอสรางจริง โดยองคประกอบหลัก ของการจําลองแบบเสมือนจริงนั้นประกอบดวย 2 สวน คือแบบจําลอง 3 มิติที่เปน
ชิ้นงานหลัก และสวนของ สภาพแวดลอม วิเคราะหแนวคิด การออกแบบในเชิงจินตทัศน (visualization) ซึ่งเปน การมองเห็น
ภาพของงานออกแบบไดกอนการกอสรางจริง โดยการทําใหคอมพิวเตอรชวยสรางหุนจําลอง การ ใหแสงเงาที่เหมือนจริง และทํา
ภาพเคลื่อนไหว (Bha-trakarn, 2003) นอกจากนี้ความสามารถอันโดดเดนของ การสรางงาน 3 มิติดวยคอมพิวเตอรใน
สภาพแวดลอม เสมือนเปดโอกาสใหสถาปนิกผูออกแบบสามารถเลือ ก นําเสนองานในมุมมองใด ๆ ก็ไดโดยไมมีขอจํากัด สถาปนิก
สามารถวิเคราะหและพิจารณาสถาปตยกรรมที่ถูกสรางขึ้นเปนแบบจําลองในคอมพิวเตอรไดรอบดาน เสมือนเปนผูเขาไปใชงาน
ภายในสถาปตยกรรมที่สราง เสร็จสมบูรณแลวเพื่อตอบโจทยการใชงานที่กลาวถึง ยอมตองการเครื่องมือที่สรางสภาพแวดลอมและ
จําลององคประกอบทาง กายภาพที่เทียบเคียงกับธรรมชาติไดใกลเคียงกับความ เปนจริงใหมากที่สุดและชวยสงเสริมการมีสวนรวม
และ ตัดสินใจของกลุมผูที่เกี่ยวของในกระบวนการออกแบบดังนั้นในสรางแบบจําลองโปรแกรมจําลอง3 มิติ นั้นจึงเปนสวนในการ
หาทิศทางในงานสถาปตยกรรมการหาทิศทาง(Way finding) เปนกรอบความรูที่อยูในขอบขายของการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย
กับสภาพแวดลอม มีความเกี่ยวของกับเนื้อหาในเชิงจิตวิทยา สภาพแวดลอมในเรื่องของกระบวนการรับรูและจดจํา (Perception
and Cognition) โดยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการแสดงออกของพฤติกรรมภายใตสภาพแวดลอมหนึ่งๆ โดยเฉพาะ
สภาพแวดลอมขนานใหญหรือสภาพแวดลอมที่ซับซอน และเปนสิ่งที่ชวยในกระบวนการตัดสินใจที่จะไปยังจุดมุงหมายตาง ๆ ใน
สภาพแวดลอมนั้น ๆ ทั้งนี้ การหาทิศทางไวในเรื่องของ ความสัมพันธทางทิศทางทิศทาง วาเปนหนึ่งประเภทของความสัมพันธ
ระหวางมนุษยและสภาพแวดลอม การหาขอมูลของเสนทางผานสื่อที่งายและชัดเจนเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหมนุษยสามารถกําหนด
ทิศทางในการไปถึงจุดหมายตาง ๆ ไดดี ในทางตรงกันขามหากในสภาพแวดลอมนั้น ๆ มีความยุงยากในการหาทิศทาง ยอมสงผล
เสียในแงของสภาวะทางอารมณ ความเครียด การเสียเวลา รวมถึงภาระคาใชจายในการเดินทาง(วิมลสิทธ หรยางกูร 2537) การ
วิจัยนี้มีกรอบแนวคิดในการวิจัยแบงออกเปน5กลุมแนวคิดคือ (1). แนวคิดพฤติกรรมมนุษยตอการรับรูสภาพแวดลอมทาง
สถาปตยกรรม แนวคิดที่มุงเนน
เกี่ยวกับการศึกษากระบวนการตอบสนองการรับ รูกระบวนการรับรูรวมทั้งกระบวนการทาง
อารมณและกระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอม (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร,บุษกร เสรฐวรกิจ,ศิวาพร กลิ่นมาลัย.2554)(2).
แนวคิดความสัมพันธการารับรูเชิงพื้นที่และความซับซอนของผังพื้น แนวคิดการรับ รูรูปแบบของผังพื้นและความซับซอนของผังพื้น
ในงานสถาปตยกรรม (อวิรุทธิ์ เจริญทรัพย และนฤพนธ ไชยยส.2547)(3).แนวคิดดานระบบชี้นําทางและกระบวนการคนหา
ทิศทาง แนวคิดที่มุงเนนศึกษาแนวทางกาออกแบบทางเดินที่มีผลตอพฤติกรรมมนุษยในแงทางสถาปตยกรรมโดยผลกระทบของ
การมีปายสัญลักษณกับองคประกอบเชิงพื้นที่ เพื่อการคนหาทางไดอยางเหมาะสม (O’Neill 1991)(4).แนวคิดดานกระบวนการ
สรางภาพกราฟกเคลื่อนไหวสามมิติแนวคิดที่มุงเนนศึกษาแนวทางมิติที่วางจริง (Real Space) กับที่วางเสมือนจริงในแงแบบจําลอง
3 มิติ ซึ่งศึกษาความเปนตัวแทนในโลกของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (Bhatrakarn. 2003) (5).แนวคิดดานการใชเครื่อ งหมายและ
ปายสัญลักษณในการสรางจุดสังเกตในการนําทางมุงเนนศึกษาแนวคิดเกณฑการออกแบบปายสัญลักษณที่มีผลตอทางเดินในเรื่อง
ขององคประกอบของปายสัญลักษณการใชสีกับปายสัญลักษณ (จันทรา มาศสุพงษ.2546)
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงการเปรียบเทียบการคนหาเสนทางบนผังพื้นระหวางความซับซอนที่แตกตางกันภายในอาคารตอกลุมผูใช
ที่มึความถนัดไมเหมือนกัน
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานการมีจุดอางอิงในการคนหาเสนทางบนผังพื้นตอกลุมผูใชที่มึความถนัดไมเหมือนกัน
เพื่อเสนอแนะแนวการรับรูความซับซอนของผังพื้นภายในอาคารตอกลุมผูใชที่แตกตางกันดวยภาพกราฟกเอนิเมชั่น
ระเบียบวิธีวิจัย
1. วิธีการวิจัยการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาหารูปแบบการรับรูความซับซอนของผังพื้นภายในอาคารตอกลุมผูใชที่แตกตาง
กันดวย ภาพกราฟกเอนิเมชั่น โดยวิธีการศึกษาทั้งขอมูลจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ศึกษาขอมูลโดยการสํารวจ
ภาคสนาม การวิจัยแบบทดลอง และการทดสอบดวยแบบจําลอง 3 มิติ พรอมแบบสอบถามและแบบทดสอบ การวิจัยนี้จึงมี
ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที1่ การรวบรวมขอมูลเบื้องตนดวยการทบทวนวรรณกรรมทําการศึกษาการทบทวนวรรณกรรมทําการศึกษา
เบื้องตนจากเอกสารคนควา ทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อทราบถึงตัวแปรและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 2 ทําการศึกษาปจจัยที่ใชทดสอบความซับซอนของผังพื้น เพื่อทําการจําแนกประเภทของปจจัยเพื่อรูปแบบ
ความซับซอนของผังพื้นและรูปแบบภาพกราฟกเคลื่อนไหวสามมิติเสมือนจริง
ขั้นตอนที่ 3 ทําการประเมินสภาพแวดลอมทางกายภาพของผังพื้นในงาน สถาปตยกรรมที่เปนกลุมตัวอยางโดยดูรูปแบบ
ความซับซอนที่แตกตางกันของผังพื้นเพื่อทราบถึงลักษณะทางกายภาพของผังพื้น ลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรมของผูใช
ลักษณะสภาพแวดลอมที่จําเปนตอการสนับสนุนกิจกรรมพฤติกรรมการใชสอยและความตองการในสภาพแวดลอมทางกายภาพ
รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรูปแบบภาพกราฟกที่เคลื่อนไหว ที่ใชทดสอบความซับซอนของผังพื้นในงานสถาปตยกรรม
เพื่อสรางเครื่องมือในการทดสอบ
ขั้นตอนที่ 4เมื่อทราบถึงลักษณะสภาพแวดลอมที่จําเปนตอการสนับสนุนกิจกรรม พฤติกรรมการใชสอยรวมถึงปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นตอรูปแบบภาพกราฟกเคลื่อนไหวที่ใชทดสอบความซับซอนของผังพื้น จึงทําการทดลองเพื่อทราบถึงรูปแบบ
ความเหมาะสมการหาเสน ทางบนผังพื้นระหวางความซับซอนที่แตกตางกันของผูใชระหวางผูที่มีความถนัดทางสถาปตยกรรมกับไม
มีความถนัดทางสถาปตยกรรม
ขั้นตอนที่ 5 ทําการวิเคราะหแนวทางการสรางเครื่องมือเพื่อใชทําการทดสอบเพื่อทําการทดสอบตอกลุมผูถูกทําการทดสอบ
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อทราบรูปแบบความซับซอนของผังพื้นในการสรางเครื่องมือที่เหมาะ สมกับพฤติกรรมในแตละกิจกรรม
ของการเคลื่อนไหว จึงสรางเครื่อ งมือโดยใชแบบจําลองมิติ (Simulation 3D) ประกอบกับแบบสอบถามและการทําการเก็บขอมูล
กับกลุมตัวอยาง เพื่อทราบถึงการรับ รูของบุคคลตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ขั้นตอนที่ 7 ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลที่ไดจากการวิเคราะห เพื่อเสนอแนะแนวทางรูปแบบของการออกแบบกราฟกเพื่อใชในการสําหรับ
ผังพื้นที่มีรูปแบบที่แตกตางกัน
2. กลุมตัวอยางและกรณีตัวอยางที่ศึกษาวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม(Simple random cluster sampling) ได
กําหนด มีประชากรกลุมเปาหมาย คือ กลุมประชากรที่อยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยแบงออกเปนสองกลุมในการ
ทดสอบ คือกลุมที่มีความถนัดทางสถาปตยกรรม ผูวิจัยไดเจาะจงกลุมที่มีความรูทางสถาปตยกรรมและกลุมที่ไมมีความรูทาง
สถาปตยกรรม ผูวิจัยไดสุมจากกลุมที่ไมมีความรูทางสถาปตยกรรม
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยการรับรูความซับซอนของผังพื้นภายในอาคารตอกลุมผูใชที่แตกตางกันดวยภาพกราฟกเอนิ
เมชั่น นี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อใหไดขอมูลตามปจจัยที่กําหนดในการรับ รู โดยจะแบงออกเปน ปจจัยดานการรับรูค ามซับซอน
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ของผังพื้นที่แตกตางกัน ปจจัยดานการมีจุดสังเกตในการบอกเสนทาง ปจจัยการรับรูของใชที่แตกตางกันโดยมีรูปแบบเครื่องที่ใชใน
การวิจัยดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางรูปแบบปจจัยที่ใชเปนเครื่องมือ ในการทดสอบการรับ รูความซับซอนของผังพื้นภายในอาคารตอกลุมผูใชที่
แตกตางกันดวยภาพกราฟกเอนิเมชั่น
รูปแบบเครื่อ งมือ
รูปแบบภาพกราฟกเอนิเมชั่น
รูปแบบผังพื้นที่มีความซับซอนนอย
กลุมประชากร

รูปแบบผังพื้นที่มีความซับซอนนอย

มีจุดสังเกตในการบอก
เสนทาง

ไมมีจุดสังเกตในการ
บอกเสนทาง

มีจุดสังเกตในการบอก
เสนทาง

ไมมีจุดสังเกตในการ
บอกเสนทาง

กลุมที่มีความ
ถนัดทาง
สถาปตยกรรม

กลุมทดสอบที่1

กลุมทดสอบที่2

กลุมทดสอบที่2

กลุมทดสอบที1่

กลุมที่ไมมี
ความรูทาง
สถาปตยกรรม

กลุมทดสอบที่3

กลุมทดสอบที่4

กลุมทดสอบที่4

กลุมทดสอบที3่

ผูวิจัยขอดําเนินการใชเครื่องมือแบบสอบถามวัดทางดานกายภาพการรับรูของแบบจําลอง 3 มิติของความซับซอนของ
ผังพื้น ในกลุมที่มีความรูทางสถาปตยกรรมและกลุมไมมีความรูทางสถาปตยกรรม โดยแบงเปน ออกเปน 8กลุม(ตามตารางที่1) ใน
การทดสอบไดแก
กลุมทดสอบผูใชมีความถนัดทางสถาปตยกรรมรูปแบบภาพกราฟฟกเอนิเมชั่นบนผังพื้นที่มีความซับซอนนอย ไมมีจุด
สังเกตในการบอกเสนทาง
กลุมทดสอบผูใชมีความถนัดทางสถาปตยกรรมรูปแบบภาพกราฟฟกเอนิเมชั่นบนผังพื้นที่มีความซับซอนนอย มีจุดสังเกต
ในการบอกเสนทาง
กลุมทดสอบผูใชมีความถนัดทางสถาปตยกรรมรูปแบบภาพกราฟฟกเอนิเมชั่นบนผังพื้นที่มีความซับซอนมาก ไมมีจุด
สังเกตในการบอกเสนทาง
กลุมทดสอบผูใชมีความถนัดทางสถาปตยกรรมรูปแบบภาพกราฟฟกเอนิเมชั่นบนผังพื้นที่มีความซับซอนมาก มีจุดสังเกต
ในการบอกเสนทาง
กลุมทดสอบผูใชไมมีความถนัดทางสถาปตยกรรมรูปแบบภาพกราฟฟกเอนิเมชั่นบนผังพื้นที่มีความซับซอนนอย ไมมีจุด
สังเกตในการบอกเสนทาง
กลุมทดสอบผูใชไมมีความถนัดทางสถาปตยกรรมรูปแบบภาพกราฟฟกเอนิเมชั่นบนผังพื้นที่มีความซับซอนนอย มีจุด
สังเกตในการบอกเสนทาง
กลุมทดสอบผูใชไมมีความถนัดทางสถาปตยกรรมรูปแบบภาพกราฟฟกเอนิเมชั่นบนผังพื้นที่มีความซับซอนมาก ไมมีจุด
สังเกตในการบอกเสนทาง
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กลุมทดสอบผูใชไมมีความถนัดทางสถาปตยกรรมรูปแบบภาพกราฟฟกเอนิเมชั่นบนผังพื้นที่มีความซับซอนมาก มีจุด
สังเกตในการบอกเสนทาง
3. การวิเคราะหขอมูล แนวทางการวิเคราะหขอมูลจากการเก็บขอมูลที่ไดในวิจัยครั้งนี้จะทําการ วิเคราะหขอ มูลที่ไดจาก
แบบสอบถาม สามารถแสดงรายละเอียดการวิเคราะหขอมูลไดสวนที่หนึ่งการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง จากแบบจําลอง
เคลื่อนไหว 3 มิติ ในรูปแบบที่แตกตางกัน คือ แบบภาพกราฟกเอนิเมชั่น ในการทดสอบความซับซอนมากและความซับซอ นนอ ย
โดยที่ผูทําการทดลองทําการทดสอบกับแบบจําลอง 3 มิติแลวทําการเคลื่อนไหวสาม มิติเสมือนจริงในแบบจําลอง 3 มิติต ามความ
ตองการ ภายในแบบจําลอง 3 มิตินั้นจะมีจุดอางอิงหรือปายสัญลัก ษณบอกทางเปน ระยะในเวลาจํากัด จากนั้นใหกลุมประชากร
ทําการทดสอบเขียนผังพื้นในกระดาษที่จัดเตรียมไวให โดยดูจากการชี้วัด ความถูกตอ ง คือ การวาดแผนที่ของผังพื้นและรูปแบบ
ทิศทางได
ผลการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาถึงการเปรียบเทียบการคนหาเสนทางบนผังพื้นระหวางความซับซอนที่แตกตาง
กันภายในอาคารตอกลุมผูใชที่มึความถนัดไมเหมือนกัน 2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานการมีจุดอางอิงในการคนหาเสนทางบนผังพื้นตอ
กลุมผูใชที่มึความถนัดไมเหมือนกัน 3. เพื่อเสนอแนะแนวการรับ รูความซับซอนของผังพื้นภายในอาคารตอกลุมผูใชที่แตกตางกัน
ดวยภาพกราฟกเอนิเมชั่น
การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงประมาณและทดสอบ ใชวิธีการทดสอบ การรับรูความแตกตางของผูใชงานภายในอาคารทีแ่ ตกตาง
กันโดยวิธีการศึกษาทั้งขอมูลจากเอกสารหนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของศึกษาขอมูลโดยการสํารวจภาคสนามการวิจัยแบบทดลอง
และการทดสอบดวยแบบจําลอง 3มิติ พรอมแบบสอบถาม โดยการวิจัยนี้แบงกลุมตัวอยางออกเปนสองกลุมคือ 1.กลุมที่มีความ
ถนัดทางสถาปตยกรรม ผูวิจัยไดเจาะจงกลุมที่มีความรูทางสถาปตยกรรม มีจํานวน 40 คน 2. กลุมที่ไมมีความรูทางสถาปตยกรรม
ผูวิจัยไดสุมจากกลุมที่ไมมีความรูทางสถาปตยกรรม มีจํานวน 40 คน มีเครื่องในการทดสอบความเขาใจการรับรูความซับซอนของ
ผังพื้นภายในอาคาร 4 รูป แบบ คือ
1. รูปแบบภาพกราฟฟกเอนิเมชั่น บนผังพื้นที่มีความซับซอนนอย มีจุดสังเกตในการบอกเสนทาง
2. รูปแบบภาพกราฟฟกเอนิเมชั่น บนผังพื้นที่มีความซับซอนมาก ไมมีจุดสังเกตในการบอกเสนทาง
3. รูปแบบภาพกราฟฟกเอนิเมชั่น บนผังพื้นที่มีความซับซอนมาก มีจุดสังเกตในการบอกเสนทาง
4.รูปแบบภาพกราฟฟก เอนิเมชั่น บนผังพื้นที่มีความซับซอนนอย ไมมีจุดสังเกตในการบอกเสนทาง มีตัวชี้วัด การ
ทดสอบ 2 ตัว คือ ความถูกตองของทิศทาง กับ ความถูกตองของผังพื้น มีประเด็นในการทดสอบจากปจจัย ดังนี้
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การทดสอบการรับ รูปจจัยดานความซับซอนของผังพื้น
ตารางที่ 2 แสดงคาการเปรียบเทียบปจจัยการดานความซับซอนของผังพื้น
ปจจัยดานความซับซอน
ของผังพื้น ปจจัยดานผังพื้นที่มีความซับซอนนอย
ปจจัยดานความถนัดของบุคคล
กลุมที่มีความถนัดทาง สถาปตยกรรม
A กลุมที่มีความถนัดทาง
สถาปตยกรรมรูปแบบผนังพื้นมีความ
ซับซอนนอย

B กลุมที่มีความถนัดทาง
สถาปตยกรรมรูปแบบผนังพื้นมีความ
ซับซอนมาก

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

กลุมที่ไมมีความถนัดทางสถาปตยกรรม

ปจจัยดานผังพื้นที่มีความซับซอนมาก

C กลุมที่ไมมีความถนัดทาง
สถาปตยกรรมรูปแบบผนังพื้นมีความ
ซับซอนนอย

ทดสอบ

D กลุมที่ไมมีความถนัดทาง
สถาปตยกรรมรูปแบบผังพื้นมีความ
ซับซอนมาก

1. การทดสอบรับรูทางสถาปตยกรรมทีแ่ ตกตางกันของความถนัดดานบุคคลตอปจจัยการใชLandmarkเปนจุด
สังเกตในการบอกทาง
ตารางที่ 3 รูปแบบตารางการทดสอบกลุมการรับรูทางสถาปตยกรรมที่แตกตางกันของความถนัด ดานบุคคลตอปจจัยการ
ใช Landmark เปนจุดสังเกตในการบอกทาง
ปจจัยดานการใช LANDMARK
เปนจุดสังเกต
ปจจัยดานความถนัดของบุคคล
กลุมที่มีความถนัดทาง สถาปตยกรรม

ปจจัยดานไมมี
LANDMARK เปนจุดสังเกต

ปจจัยดานมี LANDMARK
เปนจุดสังเกต

A กลุมที่มีความถนัดทาง
สถาปตยกรรมรูปแบบไมมี
LANDMARK เปนจุดสังเกต

B กลุมที่มีความถนัดทาง
สถาปตยกรรมรูปแบบมี LANDMARK
เปนจุดสังเกต

C กลุมที่ไมมีความถนัดทาง
สถาปตยกรรมรูปแบบไมมี
LANDMARK เปนจุดสังเกต
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ทดสอบ

ทดสอบ

กลุมที่ไมมีความถนัดทางสถาปตยกรรม

ทดสอบ

ทดสอบ

D กลุมที่ไมมีความถนัดทาง
สถาปตยกรรมรูปแบบมี LANDMARK
เปนจุดสังเกต

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดาน ความซับซอนของผังพื้น หลังจากการทดสอบพบวา ประเด็นความซับซอนของพื้นที่แตกตางกัน การ
รับรูดานความถูกตองผังพื้นและทิศทางสงผลตอการรับรูของกลุมประชากร เพราะวาผังพื้นที่มีความซับซอ นนอ ยกลุมประชากรยิ่ง
รับรูและและเขาใจมากกวา ผังพื้นที่มีความซับซอนมากในทางสถิติ ประเด็นปจจัยLandmarkเปนจุดสังเกตในการบอกทางรับรูดาน
ความถูกตองผังพื้นและทิศทางสงผลตอการรับรูของกลุมประชากรเพราะวาการมี Landmark เปนจุดสังเกตในการบอกทางจะชว ย
ใหเขาใจการนําทางบนผังพื้ นไดดีมากขึ้น ดังนั้นจึงสรุป ไดวาการรับรูของกลุมประชากรที่จ ะเขาใจถึงการนํา ทางบนผั งพื้นความ
ซับ ซ อนจะต องไมซั บซ อนมาก แต ถา ผังพื้ นที่มีความซับซ อ นมากการมี Landmarkเปน จุดสั งเกตในการบอกทางจะชว ยให กลุ ม
ประชากรเข า ใจและรั บ รู ไ ด ดี ด า นการ สรุ ป ผลความถนั ด ทางบุ ค ลผู วิ จั ย แบ งออกเป น สองกลุ ม คือ กลุ ม ที่ มี ค วามถนั ด ทาง
สถาปตยกรรมและกลุมที่ไ มมีค วามถนั ดทางสถาป ต ยกรรม ตอป จ จั ยการออกแบบ 2 ปจจัย คือปจ จั ย ความซับซ อ นของพื้น ที่
แตกตาง ปจจัยLandmarkเปนจุดสังเกตในการบอกทาง ในการรับ รูดานความถูก ตองของผังพื้นและความถูกตองทิศทาง จากผล
การทดสอบพบวาในประเด็นดานความซับซอนของผังพื้นพบวา กลุมที่มีความถนัดทางสถาป ต ยกรรมรับรูและเขาใจความซับซอ น
ของผังพื้นและทิศทางไดดีกวากลุมที่ไมมีความถนัด ทางสถาปตยกรรม ทําใหสรุป ไดวาการที่มีค วามถนัดทางสถาปตยกรรมมีสว น
ชวยใหเขาใจสภาพแวดลอมและ จดจําและสรางแผนที่ขึ้นในใจตอการรับความซับซอนของผังพื้น ที่แตกตางกัน สว นกลุมที่ไมค วาม
ถนัดทางดานสถาปตยกรรมมีภาวะที่ไมคุนเคยตอรูปแบบของผังพื้นที่แตกตางแตสามารถกําหนดและ จดจําทิศทางในการรับรูดีกวา
รูปแบบที่ผังพื้นประเด็นปจจัยLandmarkเปนจุดสังเกตในการบอกทาง พบวาทั้งสองกลุมประชากรทั้งสองรับรูเหมือนกันคือการที่มี
Landmarkเปนจุดสังเกตในการบอกทาง เปนตัวชวยในรับรูและเขาในการนําทางบนผังพื้นและทิศทาง
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาและทดสอบพบวากลุมที่ไมมีความถนัดทางสถาปตยกรรมสวนใหญไมรับ รูและเขาใจผังพื้นที่มีความซับซอน
ไดมากนักแตกลับมีความเขาใจในการคนหาทิศทางไดดีกวาซึ่งตางจากกลุมที่มีความถนัดทางสถาปตยกรรมที่มีความเขาใจใน
รูปแบบผังพื้นและทิศทาง ถึงใหผูวิจยั ไดเสนอแนะแนวทางเกณฑการการศึกษาการรับรูความซับซอนของผังพื้นภายในอาคารตอ
กลุมผูใชที่แตกตางกันดวยภาพกราฟกเอนิเมชั่น
การคนหาเสนทางผังพื้น ที่มีค วามซับซอนที่แตกตางกัน ควรออกแบบใหมีจุดสังเกต landmark เปน จุดสังเกตในการบอก
ทางมีความชัดเจน ประกอบดวยรูปแบบตัวอักษร สี และสัญญาลักษณที่สื่อถึงการบอกตําแหนงการนําทางบนผังพื้นได
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอ ไป
การวิจัยครั้งนี้ถึงแมจะสามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัยไดครบถวน แตก็ยังมีสิ่งที่เปนขอจํากัดของการวิจัยอยูบางซึ่ง
ผูวิจัยตองการเสนอแนะสิ่งที่ควรคํานึงถึงเพื่อศึกษาเพิ่มเติมทั้งนี้หากจะมีการทําวิจัยในครั้งตอไปควรพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บกลุม
ประชากรที่มีความถนัดทางสถาปตยกรรมและไมมีความถนัด ทางสถาปตยกรรมเพื่อเปรียบเที ยบแนวความคิด และการรับรูเพราะ
แต ละบุค คลมีพื้น ฐานในแต ละดานแตกตางกั น ใหมี จํา นานมากขึ้น นอกจากนี้ สามารถเพิ่ มประเด็ นในการวัด รูป แบบผั งพื้ นให
หลากหลายขึ้น เชนผังพื้นที่มีความซับซอนเปนรูปวงกลม หรือผังพื้นที่มีความซับซอนของผังพื้นที่มีหลายชั้นเพื่อเปนแนวทางในการ
ออกแบบที่ เข า ใจรู ปแบบผั งพื้น ได ดี ขึ้น และสร า งรู ป แบบภาพกราฟ ก ที่ สามารถสื่ อได ทั้ งสองกลุ มประชากรอี ก ทั้ ง ออกแบบ
Landmarkที่สื่อถึงการนําทางบนพังพื้นไดดี
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรมีการทดสอบเพื่อครอบคลุมกับปจจัยการออกแบบภาพกราฟกเคลื่อนไหวสามมิติที่
สามารถสื่อการนําทางบนผังพื้น และรูปแบบของเครื่องมือที่ชัดเจน สุดทายนี้ ผลการวิจัยเปนเพียงการพิสูจนทฤษฎี หรือ
สมมุติฐานที่ตั้งไวเทานั้น แตสิ่งสําคัญคือการเรียนรูกระบวนการวิจัยไดศึกษาไว ซึ่งแนวทางดังกลาว ที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาสามารถ
นําไปปรับใชกับผูที่จะทําวิจัยในครั้งตอไปไดไมมากก็นอย
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาภาพลักษณตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ในอําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม 2. ศึกษาความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
และ 3. ศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคากับความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ในอําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง นี้ คือ ผูมาใชบริการร านเชสเตอรกริลล ในอําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม มีจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ผลการทดสอบคาความเชื่ อมั่นทั้งฉบับเทากับ
0.88 ส วนการวิ เ คราะหข อมู ลใช การหาค าเฉลี่ ย ค าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิ เ คราะหท างสถิ ติ โดยใช ค าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษา พบวา (1) ภาพลักษณ
ตราสินคาภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มีภาพลักษณตราสินคาอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานคุณคา รองลงมา คือ ดาน
คุณสมบัติ และนอยที่สุด คือ ดานวัฒนธรรม (2) ความภักดีในตราสินคาภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มีความภักดีในตรา
สินคาอยูในระดับมากที่สุด คือ ความภักดีที่เกิดจากเหตุผล และลําดับสุดทาย คือ ความภักดีดานอารมณ และ (3) ภาพลักษณ
ตราสินคามีความสัมพันธกับความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ภาพลักษณตราสินคา, ความภักดีในตราสินคา, ผูมาใชบริการรานเชสเตอรกริลล

2113

Chester’s Grill’s Brand Image and Brand Loyalty in
Sam Phran District, Nakhon Pathom
Aranrat Tassamalee
Post graduate student, MBA course, Thonburi University
email: Aranart2709@gmail.com, 098-5899946

Abstract
This research's objective is to 1) study brand image of Chester's Grill's customers in Sampran
district, Nakhon Pathom 2) Study brand loyalty of Chester's Grill's consumers in Sampran district, Nakhon
Pathom and 3) research on the relationship between brand image and brand loyalty of Chester's Grill in
consumers' point of view in Sampran district, Nakhon Pathom. Sample group that had been used in this
research are 400 Chester’s Grill’s customers. The study utilize some tools to analyse the responsiveness
such as questionnaire which the result illustrated the reliability equal to 0.88. While data analysis rely on
finding an average, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The
outcome demonstrated that 1) the overall level of Chester’s Grill’s brand image are in a high level, which
the areas that influence brand image the most is the value, followed by attribute and the least is moral
2) the overall level of brand loyalty are also in a high level, which the area that influence brand loyalty
the most is brand loyalty caused by reason and the lease influence one is emotionally loyalty and 3) the
relationship between brand image and brand loyalty of Chester's Grill's customers having a statistically
significant level at 0.05.
Keyword: brand image, brand loyalty, Chester’s Grill’s customers
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บทนํา
ปจจุบันนี้สังคมสวนใหญจะจดจําภาพลักษณตราสินคามากกวาการจดจําชื่อสินคาการทําตลาดตราสินคาจึงมีเพิ่ม
มากขึ้นเนื่องจากสังคมเศรษฐกิจในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง มีความเรงรีบในการใชชีวิต และการแขงขันกันอยางเขมขนและ
ดุเดือด จึงอาจเปนปจจัยหลักสําหรับผูบ ริโภคในการจดจําภาพลักษณตราสินคาเพื่อใหเกิดความภักดีในตราสินคา และกลับมา
ใชบริการอีกครั้ง การแขงขันทางตลาดมีความซับซอนและขว างขวางมาก มีการโฆษณาสื่อหลากหลายชองทาง เชน สื่อทาง
อินเตอรเน็ต สื่อตามนิตยสารเลมที่มีชื่อเสียง สื่อทางโทรทัศน หรือผานสื่อปากตอปากก็ได เพราะปจจุบันสื่อประชาสัมพันธได
เขาถึ งบุค คลทั่ วไปทั้งข าวดี และไมดี อยางรวดเร็วมาก ตราสินคาจึ งจําเปนในการจดจําและสามารถคเพิ่มยอดขายใหกับ ผู
ประกอบธุรกิจ (รพีพัทธ เขมราช, 2557)ภาพที่อยูในใจของผูบริโภคอาจเกิดจากความรูสึกเหตุผลและอารมณสวนตัวที่ชื่นชอบ
หรือไมชอบในตราสินคาภาพลักษณตราสินคาขึ้นอยูกับการสรางตราสินคาหรือบรรจุภัณฑโดยออกแบบใหมีความแตกตางกัน
ไปเพื่อใหมีความโดดเดน เชน สีสัน ขนาด รูปทรง สัญญาลักษณ เครื่องหมาย ขนาดตัวอักษร สื่อโฆษณา การบริการหรือ
โปรโมชั่นที่นาสนใจเพือ่ สรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคที่จดจําภาพลักษณตราสินคาที่สรางขึ้น อาจเปนจุดเริ่ม ตนสําหรับ
การจดจํ าและเลื อกใช ข องผู บ ริ โภคตราสิ นค ารายใหม ทํ าให เ กิ ดความเชื่ อ การรั บรู การเข าใจ การแสดงออกในรู ป ของ
พฤติกรรมผานการคิดวิเคราะห และสรางสรรคจึงทําใหเกิด เปนเอก ลักษณของภาพลักษณตราสินคา (พจน ใจชาญสุขกิจ ,
2550)
ความเจริญกาวหนาในการพัฒนาดานอาหารและโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหเกิดเปนความเคยชินในการ
รับประทานอาหารประเภท Fast Food ซึ่งลักษณะอาหารจะเปนอาหารคาวหรือขนมที่สั่งเร็ว ไดเร็ว กินเร็วและราคาไม แพง
จนเกินไป อาหาร Fast Food จึงเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูบริโภค ปจจุบัน คือ อาหารไทยในตางประเทศ ธุรกิจ
ฟาสตฟูด แตกสาขาทวีคูณเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคนไทย ทั้งฟาสตฟูดไทยและตางชาติทุมทุนขยายสาขาครอบคลุมพื่นที่
ชุมชนกลุม เจาของกิจการฟาสตฟู ด มี ตราสินค าที่คนไทยสามารถจดจํ าไดซึ่งเป นอาหารสําหรับคนไทยในป จจุบั นอยู หลาย
ประเภท โดยรานเชสเตอรกริลล เปนรานอาหาร Fast Food ของคนไทยภายใตการบริหารของ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ
และมี คู แ ข ง ในธุ ร กิ จเดี ย วกั นอยู ห ลายบริ ษัท สํ าหรั บ ในการศึ กษาครั้ ง นี้ ทํ าการศึ กษาเกี่ ย วกั บ ภาพลั กษณ ต ราสิ นค า ที่ มี
ความสัมพันธกับความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อนําผลที่ได
ไปเปนแนวทางในการรักษาฐานลูกคาของเชสเตอร กริลล และเพื่อใหแ ขงขันกับคูแข งไดในอนาคตตอไป (นฤมล ศรี มาลา,
2552)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาพลักษณตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคากับความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ
ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สมมติฐานการวิจัย
ภาพลักษณของตราสินคามีความสัมพันธกับความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการในอําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเรื่องภาพลักษณตราสินคาที่มีความสัมพันธกับความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ
ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดประยุกตแนวความคิดและทฤษฎีภาพลักษณตราสินคาของ Kotler (2003) ทั้ง 6
ด า น ได แ ก คุ ณ สมบั ติ (Attributes) คุ ณ ประโยชน (Benefits) คุ ณ ค า (Values) วั ฒ นธรรม (Culture) บุ ค ลิ ก ภาพ
(Personality) และผูใช (User) และแนวคิดและทฤษฎีความภักดีในตราสินคาของ Gamble , Stone and Woodcock
(1989) ทั้ง 2 ดาน ไดแก ความภักดีดานอารมณ (Emotional Loyalty) และความภักดีที่เกิดจากเหตุผล (Rational Loyalty)
ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ภาพลักษณตราสินคา
1. คุณสมบัติ (Attributes)
2. คุณประโยชน (Benefits)
3. คุณคา (Value)
4. วัฒนธรรม (Culture)
5. บุคลิกภาพ (Personality)
6. ผูใช (User)
ที่มา : Kotler (2003)

ตัวแปรตาม
ความภักดีในตราสินคา
1. ความภักดีดานอารมณ (Emotional Loyalty)
2. ความภักดีที่เกิดจากเหตุผล (Rational Loyalty)
ที่มา : Gamble, Stone and Woodcock (1989)

ภาพที่ 1.1 ภาพกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
วิธีการดําเนินงานวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ผูท ี่มาใชบริการรานเชสเตอรกริลล ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากร การ
คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางใชวิธขี อง William G. Cochram (1997) โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95 และความคลาดเคลื่อน
ในการเลือกตัวอยางที่ รอยละ 0.05 ไดขนาดตัวอยางจํานวน 385 ตั วอยาง แต ในการศึกษาครั้งนี้ ใช 400 ตั วอย าง และใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับผูวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ตลอดทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ย วกับภาพลักษณตราสินคาเชสเตอรกริ ลล จํานวน 6 ดาน ไดแก ดานคุณสมบัติ, ดาน
คุณประโยชน , ดานคุณคา , ดานวัฒนธรรม , ดานบุคลิกภาพ และดานผูใช
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลล จํานวน 2 ดาน ไดแก ความภักดีดานอารมณ
และความภักดีที่เกิดจากเหตุผล
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ผู วิจัยได ดําเนินการเก็บ ขอมูลปฐมภู มิ โดยการแจกแบบสอบถามจากผู มาใชบ ริการรานเช
สเตอรกริลล ในอําเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม จํากัด จํานวน 400 ตั วอยาง ระหว างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2559
จากนั้นนําแบบสอบถามกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ และวิเคราะหทางสถิติตอไป สวนขอมูลทุติยภูมิเปนการคนควาขอมูล
จากเอกสาร อินเตอรเน็ต และนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาทําการสรุปวิเคราะหผลเพื่อประกอบการศึกษา
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน การวิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
สวนที่ 2 ภาพลักษณตราสินคาเชสเตอรกริลล และสวนที่ 3 ความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลล โดยในสวนที่ 2
และ 3 การวิเคราะหขอมูลเฉลี่ยโดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Analysis Statistics) ในการศึกษาครั้งนี้ใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียร
สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อหาความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคากับความภักดีในตรา
สินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล คือ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 226 คน คิดเปนรอย
ละ 56.50 มีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.00 ระดับการศึกษามัธยม/ปวช./ปวส. จํานวน
193 คน คิดเปนรอยละ 48.25 สวนใหญเปนพนักงานบริษัท จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 52.50 และมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.50
ภาพลักษณตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จากการศึกษา พบวา ภาพลักษณตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อยูในระดับมาก ( = 3.82, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา ภาพลักษณที่มีความสําคัญลําดับแรก คือ ดาน
คุณคา รองลงมา คือ ดานคุณสมบัติ และลําดับสุดทาย คือ ดานวัฒนธรรม ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ภาพลักษณตราสินคาสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ลําดับ
ภาพลักษณตราสินคา
SD.
x
1
ดานคุณคา
3.99
0.55
2
ดานคุณสมบัติ
3.91
0.52
3
ดานคุณประโยชน
3.88
0.49
4
ดานบุคลิกภาพ
3.77
0.48
5
ดานผูใช
3.71
0.56
6
ดานวัฒนธรรม
3.67
0.61
คาเฉลี่ยรวม
3.82
0.39

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จากการศึกษา พบวา ความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อยูในระดับมาก ( = 3.61, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา ความภักดีในตราสินคาที่มีความสําคัญลําดับแรก
คือ ความภักดีที่เกิดจากเหตุผล และลําดับสุดทาย คือ ความภักดีดานอารมณ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ลําดับ
ความภักดีในตราสินคา
SD.
x
1
ความภักดีที่เกิดจากเหตุผล
3.62
0.59
2
ความภักดีดานอารมณ
3.60
0.62
คาเฉลี่ยรวม
3.61
0.57

2117

แปลผล
มาก
มาก
มาก

ความสัม พัน ธ ระหวางภาพลัก ษณต ราสิ น คากับ ความภัก ดีในตราสิน คาเชสเตอร กริล ลข องผู มาใชบริ การ ใน
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จากการศึกษา พบวา ภาพลักษณของตราสินคามีความสัมพันธกับความภักดีในตราสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคากับความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมา
ใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ภาพลักษณตราสินคา
ดานคุณสมบัติ
ดานคุณประโยชน
ดานคุณคา
ดานวัฒนธรรม
ดานบุคลิกภาพ
ดานผูใช

ภาพรวม

ภาพรวมความภักดีในตราสินคา
r
p-value
0.54*
0.06
0.59*
0.00
0.63*
0.00
0.81*
0.00
0.71*
0.00
0.76*
0.00
0.68*
0.00

ระดับความสัมพันธ
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
สูง
สูง
สูง

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาเรื่องภาพลักษณตราสินคาที่มีความสัมพันธกับความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ใน
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผลดังนี้
วัตถุ ประสงค ที่ 1 เพื่อศึ กษาภาพลักษณต ราสิ นคาเชสเตอรกริลล ของผูมาใช บริการ ในอํ าเภอสามพราน จัง หวั ด
นครปฐมจากการศึกษา พบวา ภาพลักษณตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของรวิช เมฆสุนทรากุล (2555) ทําการศึกษาเรื่องการรับรูภาพลักษณของตรา
สินคามีความสัมพันธตอความจงรักภักดีในตราสินคารานสตารบัคส (Starbucks) ผลการศึกษา พบวา การรับรูภาพลักษณตรา
สินคารานสตารบัคส (Starbucks) ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก
วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษาความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลล ของผูมาใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวั ด
นครปฐม จากการศึกษา พบวา ความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของรวิช เมฆสุนทรากุล (2555) ทําการศึกษาเรื่องการรับรูภาพลักษณของตราสินคามี
ความสัมพันธตอความจงรักภักดีในตราสินคารานสตารบัคส (Starbucks) ผลการศึกษา พบวา การรับรูภาพลักษณตราสินคา
รานสตารบัคส (Starbucks) ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก
วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคากับความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของ
ผูมาใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากการศึกษา พบวา ภาพลักษณตราสินคามีความสัมพันธ กับความภักดี
ในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของรวิช เมฆสุนทรากุล (2555) ทําการศึกษาเรื่องการรับรูภาพลักษณของตรา
สินคามีความสัมพันธตอความจงรักภักดีในตราสินคารานสตารบัคส (Starbucks) ผลการศึกษา พบวา การรับรูภาพลักษณตรา
สินคารานสตารบัคส (Starbucks) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้
จากผลการวิจัย ภาพลักษณตราสินคาที่มีความสัมพันธกับความภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ
ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา ผูมาใชบริการรานเชสเตอรกริลลใหความสํา คัญในการเลือกทานอาหาร รสชาติ
การบริการ และมีมาตรฐานรับรองคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาและปรับปรุงในทุกสวนประกอบของภาพลักษณตราสิน คา จึง
จําเปนที่ตองรีบแกไข
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1. ดานคุณสมบัติสงผลในดานภาพลักษณของอาหารมีความสวยงามและมีสีสันสดใสอาจมีการปรับปรุง และ
ปรับเปลี่ยนในรูปแบบของการจัดเสิรฟอาหารและวัตถุดิบที่รับมา
2. ดานคุณประโยชนสงผลในดานการนึกถึงอาหารที่มีประโยชนตอรางกายทางบริษัทควรเพิ่มวัตถุดิบที่มีประโยชน
เขาไปในเมนูอาหาร
3. ดานคุณคาสงผลในดานการสรางความประทับใจในการเขามาใชบริการภายในรานซึ่งทางรานอาจมีการแกไขใน
การใหบริการและใสใจผูมาใชบริการรานเชสเตอรกริลล
4. ดานวัฒนธรรมสงผลในดานการขายสินคาควรมีเมนูที่หลากหลายรสชาติเพื่อปรับใหเหมาะกับคนไทยและ
ชาวตางชาติ
5. ดานบุคลิกภาพสงผลในดานความพรอม และความสะอาด กอนปฏิบัติหนาที่ควรตรวจสอบรางกายในการ
ใหบริการผูมาใชบริการรานเชสเตอรกริลล
6. ดานผูใชสงผลในดานการบริการในครั้งแรกควรสรางความประทับใจใหกับผูมาใชบริการในดานเมนู อาหารที่
ทานแลวอิ่มรสชาติอรอยราคาคุมคา และการบริการที่เหนือความคาดหมาย
7. ดานอารมณมีผลในสิ่งที่ตองการทานอาหารที่มีวัตถุดิบที่สดใหม และใสใจในรสชาติทางบริษัทอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการประกอบอาหารเพื่อรักษาวัตถุดิบและรสชาติอาหาร
8. ดานที่เกิดจากเหตุผลที่ทําใหมีผูมาใชบริการเพิ่มขึ้นขึ้นอยูกับการบริหาร การอบรม และการเอาใจใสผมู าใช
บริการภายในราน
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ผูวิจัยควรศึกษาเรื่องความพึ่งพอใจในการใหบริการของผูบริโภคที่มีความสัมพันธกับความตองการของผูมาใช
บริการภายในรานเชสเตอรกริลล
2. ผูวิจัยควรศึกษาเรื่องการรับรู ความรูสึก และความตองการดานวัตถุดิบอาหารที่มีความสัมพันธตอความ
จงรักภักดีในตราสินคาเชสเตอรกริลลของผูมาใชบริการ
3. ผูวิจัยควรศึกษาเรื่องคุณคาตราสินคาและการรับรูความตองการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ
ผูบริโภครานเชสเตอรกริลล
เอกสารอางอิง
ชิสากัญญ ศุภวงคธนากานต (2556) การรับรูตราสินคาชาเขียวอิชิตันของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ณัฐธิดา โพธิ์ประเสริฐ (2558) ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของผูที่บริโภคที่ซื้อสติ๊กเกอรไลน ในเขตกรุงเทพมหานคร :
บทบาทของเอกลักษณและคุณคาตราสินคา การคนควาอิสระ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เปรมิศา กมลาพร (2553) องคประกอบดานผลิตภัณฑและคุณคาในตราสินคาที่มีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาของ
เครื่องสําอางระดับพรีเมียม/เคารเตอรเซล คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตรมหาลัยบูรพา
รวิช เมฆสุนทรากุล (2555) การรับรูภาพลักษณของตราสินคามีความสัมพันธตอความจงรักภักดีในตราสินคารานสตารบัคส
(Starbucks) ในเขตกรุงเทพมหานคร
โศภินวดี ภิญโญ (2552) การศึกษาความนิยมในการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของผูบริโภคสินคาภายในหางสรรพสินคามารเก็ต
วิลเล็จ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ
โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร
ประฏิพัฒน แยมชุติเกิดมณี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
email: Thonburipingpong@hotmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลใน
เครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร (2) ศึกษาการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผู ใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช
จังหวัดสมุทรสาคร และ (3) เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลใน
เครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร กลุมตัวอยาง ไดแก ผูใชบริการโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 400
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่มีผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.92 สวนการวิเคราะหขอมูล
ใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติการทดสอบ Dependent Samples t-test ผลการศึกษา
พบวา (1) ความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการโรงพยาบาล ภาพรวม คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณใน
รายละเอียด พบวา ดานที่มีความคาดหวังเปนอันดับแรก คือ ดานความนาเชื่อถือ รองลงมา คือ ดานการใหความมั่นใจ และ
ลําดับสุดทาย คือ ดานการดูแลเอาใจใส ตามลําดับ (2) การรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการโรงพยาบาล ภาพรวม
คาเฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อพิ จารณในรายละเอี ย ด พบว า ด านที่ มี การรับ รู เ ป นอั นดั บ แรก คื อ ด านการให ค วามมั่ นใจ
รองลงมา คือ ดานความนาเชื่อถือ และลําดับสุดทาย คือ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ตามลําดับ และ (3) ความ
คาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการโรงพยาบาล มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
คําสําคัญ: ความคาดหวัง, การรับรู, คุณภาพการใหบริการ
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Client’s Expectation and Perception toward Service quality of
Affiliated Hospital in Vichaivej, Samutsakorn Province
Pratipat Yamchutikirdmanee
Thonburi University
email: Thonburipingpong@hotmail.com

Abstract
The purposes of this study were to (1) study the client’s expectation on service quality of affiliated
hospital in Vichaivej, Samutsakorn Province, (2) study the client’s perception on service quality of
affiliated hospital in Vichaivej, Samutsakorn Province, and (3) compare client’s expectation and perception
on service quality of affiliated hospital in Vichaivej, Samutsakorn Province. The sample group was
consisted of 400 clients. An instrument used in the study was a questionnaire, with its reliability of 0.92.
The statistics used for data analysis consisted of Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, and
the statistical procedure used for analyzing data was dependent t-test. The findings revealed that (1) the
client’s expectation with overall service quality was at a high level When inspecting at individual aspects,
it was found that reliability was rated the highest, followed by assurance while empathy was rated the
lowest, (2) the client’s perception of service quality was at high level in overall. When investigating at
individual aspects, it was found that assurance was rated the highest, followed by reliability while tangible
was rated the lowest, and (3) A comparison on client’s expectation and perception on service quality of
affiliated hospital in Vichaivej, Samutsakorn Province were significantly different at .05 level.
Keywords: Expectation, Perception, Service quality
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บทนํา
จากนโยบายพัฒนาดานบริการสุขภาพที่มีมาอยางตอเนื่องในการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
(พ.ศ. 2553-2557) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน Thailand as World Class Healthcare Destination และกําหนดใหไทยเปน
Academic Medical Hub of Asia เพื่อเพิ่มและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย และรวมทั้งเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไดมุงเนนการสรางสุขภาพและระบบสุขภาพ โดยใหคน
ไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข เขาถึงบริการสุขภาพอยางเสมอภาค ประกอบกับปจจุบันมี
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหผูรับบริการดานสุขภาพ มีการรับรูขอมูลตาง ๆ
ไดอยางทั่วถึงและมีความคาดหวังในการรับบริการที่สูงขึ้น ทั้งในดานคุณภาพการบริการดานสุขภาพและความปลอดภัยมาก
ขึ้น ประชาชนจึงมีโอกาสและสิทธิในการเลือกใชบริการจากโรงพยาบาลภาครัฐบาลและเอกชนตามสิทธิพึงมีไดเพิ่มมากขึ้น
การเลือกใชบริการโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนผูรับบริการสวนใหญจะเลือกใชบริการโรงพยาบาลที่มีความพรอมในดาน
คุณภาพการรักษา ราคาคาบริการ และการบริการที่มีความสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งจากนโยบายการเปด การคาเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) สงผลใหผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลภาคเอกชน
ในประเทศและตางประเทศมีการพัฒนาตนเองเพื่อเปนศูนยกลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub) มีการ
แขงขันเพื่อใหมีคุณภาพมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผูรับบริการ จากนโยบายตาง ๆ ที่กลาวมาจึงเปนแรง
กระตุนใหโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตางมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการใหเปนที่ ยอมรับใน
ระดับสากลมีการพัฒนาการบริหารจัดการในดานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะดานคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเพื่อให
ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด ดังนั้นการบริการของโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ผูใหบริการควรทราบระดับ
ความคาดหวังของผูรับบริการและการรับรูจากการไดรับบริการ ถาความคาดหวังของผูรับบริการมากกวาการไดรับบริการใน
โรงพยาบาล แสดงวาการบริการนั้นไมมีคุณภาพ และไมสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการได ทั้งนี้ผูปวยที่มาใช
บริการในโรงพยาบาล สวนใหญจะมาพรอมกับความคาดหวังวาการรักษาพยาบาลที่จะไดรับนั้น เปนการรักษาพยาบาลที่มี
คุณภาพ และเปนบริการที่ประทับใจ ดังนั้นโรงพยาบาลตองมีความเอาใจใสเรื่องคุณภาพบริการ และตองเขาใจวาการบริการที่
มีคุณภาพคืออะไร จะตองทําอยางไร จึงจะสามารถนําการบริการที่ มีคุณภาพเหลานั้นใหตอบสนองกับความคาดหวังของ
ผูใชบริการ จนทําใหผูใ ชบริการเกิดความพึง พอใจ การที่ จะใหบริการอยางมีคุ ณภาพนั้นจะตองรูความตองการและความ
คาดหวังของผูใชบริการ หากมุมมองของผูใหบริการกับมุมมองของผูใชบริการตรงกัน ก็จะสามารถจัดการบริการที่มีคุณภาพได
กลุ ม โรงพยาบาลวิ ชั ย เวชฯ เริ่ ม ต นขึ้ น ในป 2530 โดยได จัด ตั้ ง บริ ษัท สายวิ ชั ย พั ฒ นา จํ า กั ด เพื่ อ ให บ ริ ก าร
รักษาพยาบาล ภายใตชื่อโรงพยาบาลศรีวิชัย หนองแขม ตอมาในป 2536 ไดจัดตั้งบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด เพื่อดําเนิน
ธุรกิจภายใตชื่อโรงพยาบาลศรีวิชัย ออมนอย และในป 2537 ไดมีการขยายธุรกิจเพิ่มเติม โดยผูกอตั้งไดรวมกันจัดตั้งบริษัท ศรี
สาครเวชวิวัฒน จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลศรีวิชัย เมืองสมุทรสาคร หลังจากนั้นไดมีการปรับโครงสรางบริษัท เพื ่อ
ตอบสนองการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน ภายใตชื่อ บริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)
โดยการดําเนินธุรกิจของกลุมโรงพยาบาลจะใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการแกผูปวยและผูใชบริการเปนอันดับหนึ่ง
และเนนการรักษาเฉพาะทางควบคูกับการปองกันโรค ภายใตสโลแกน “ดูแลชีวิต...ดวยจิตใจ” และกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช
อินเตอรเนชั่นแนล ยั งมีค วามมุ งมั่นที่ จะเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูการ “เปลี่ย น...สูความเป นเลิศ ” อยางแทจริ ง ดัง นั้นใน
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ
โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาปรับปรุงคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลใน
เครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุดใหกับประชาชนตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร
3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช
จังหวัดสมุทรสาคร
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สมมติฐานของการวิจัย
ความคาดหวั ง และการรั บ รู ต อคุ ณภาพการให บ ริ การของผู ใ ช บ ริ การ โรงพยาบาลในเครื อวิ ชั ย เวช จั ง หวั ด
สมุทรสาคร แตกตางกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของ
ผูใ ช บ ริ การ โรงพยาบาลในเครื อวิ ชั ย เวช จัง หวั ด สมุ ท รสาคร ผู วิจัย ไดป ระยุ กต แ นวคิ ด และทฤษฎี คุ ณภาพบริ การของ
Zeithamal, Parasuraman and Berry (1990) เปนกรอบแนวความคิดในการศึกษาครั้งนี้
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใชบริการโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากไมทราบ
จํานวนประชากร จึงคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ W.G. Cochran (1977) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ไดขนาดตัวอยางเทากับ 384 ตัวอยาง เพื่อใหขอมูลมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น จึงขอเพิ่มอีกรอยละ 4 เทากับ 16 ตัวอยาง
ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience หรือ Accidental
Sampling)
สําหรับในการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้
1. การรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพ
การใหบริการของผูใชบริการโรงพยาบาลในเครือวิชัย เวช จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ ม
ทดลองที่มีลักษณะคลายคลึงกั บตัวอยางที่ต องการศึกษา จํานวน 30 ชุด และทํ าการทดสอบความเชื่ อมั่น (Reliability
Analysis) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิค์ วามเที่ยงตรงของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient) ผลการวิเคราะหความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.92
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ย วกั บข อมู ลส วนบุค คลของผู ใช บริ การ โรงพยาบาลในเครื อวิ ชัย เวช จัง หวั ดสมุท รสาคร
ทั้งหมด 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และการรับบริการในแผนก โดยมีลักษณะเปน
คําถามปลายปด แบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) ทั้งหมด
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช
จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนอง
ตอผูรับบริการ ดานการใหความมั่นใจ และดานการดูแลเอาใจใส
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัด
สมุทรสาคร ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนองตอ
ผูรับบริการ ดานการใหความมั่นใจ และดานการดูแลเอาใจใส
โดยแบบสอบถามในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 วัดระดับความคิดเห็นเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5
ระดับ ของลิเคอรท สเกล (Likert Scale) ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง ระดับความคาดหวัง/การรับรู มากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ระดับความคาดหวัง/การรับรู มาก
3 คะแนน หมายถึง ระดับความคาดหวัง/การับรู ปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ระดับความคาดหวัง/การรับรู นอย
1 คะแนน หมายถึง ระดับความคาดหวัง/การรับรู นอยที่สุด
2. การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
2.1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แบงออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร มีทั้งหมด 6 ขอ ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และการรับบริการในแผนก การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
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สวนที่ 2 และสวนที่ 3 ความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช
จังหวัดสมุทรสาคร การวิเคราะหขอมูลใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
โดยระดับความคาดหวัง และการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัด
สมุทรสาคร แปลผลโดยใชเกณฑในการพิจารณาจากระดับคาคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรแตละตัว แบงระดับคะแนนออกเปน 5
ระดับ ตามความกวางของแตละอันตรภาค เปนดังนี้
ระดับความคาดหวัง/การรับรู
คาเฉลี่ย
4.21-5.00
มีความคาดหวัง/การรับรู มากที่สุด
3.41-4.20
มีความคาดหวัง/การรับรู มาก
2.61-3.40
มีความคาดหวัง/การรับรู ปานกลาง
1.81-2.60
มีความคาดหวัง/การรับรู นอย
1.00-1.80
มีความคาดหวัง/การรับรู นอยที่สุด
2.2 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
การศึกษาครั้งนีเ้ ปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือ
วิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร การทดสอบสมมติฐานใชสถิติ t-test (Dependent) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 52.50 มีอายุอยูระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 34.25 ระดับ
การศึ กษาปริญ ญาตรี คิ ดเป นร อยละ 55.50 อาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชน คิ ด เป นร อยละ 62.25 มี รายได เฉลี่ ยต อเดื อน
15,001-30,000 บาท และสวนใหญมารับบริการที่แผนกอายุรกรรม คิดเปนรอยละ 40.00
2. ความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร
ผลการศึกษา พบวา ความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช
จังหวัดสมุทรสาคร ภาพรวม คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.97, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณในรายละเอียด พบวา ดานที่มีความ
คาดหวังเปนอันดับแรก คือ ดานความนาเชื่อถือ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.07, S.D. = 0.46) รองลงมา คือ ดานการใหความมั่นใจ
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.05, S.D. = 0.45) และลําดับสุดทาย คือ ดานการดูแลเอาใจใส คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.84, S.D. =
0.49) ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร
ลําดับ
4
1
3
2
5

ความคาดหวัง
ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ
ดานความนาเชื่อถือ
ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ
ดานการใหความมั่นใจ
ดานการดูแลเอาใจใส
คาเฉลี่ยรวม

3.92
4.07
3.95
4.05
3.84
3.97

S.D.
0.46
0.46
0.47
0.45
0.49
0.38

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. การรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร
ผลการศึกษา พบวา การรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัด
สมุทรสาคร ภาพรวม คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณในรายละเอียด พบวา ดานที่มีการรับรูเปนอันดับ
แรก คือ ดานการใหความมั่นใจ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.16, S.D. = 0.45) รองลงมา คือ ดานความนาเชื่อถือ คาเฉลี่ยอยูในระดับ
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มาก ( = 4.15, S.D. = 0.39) และลําดับสุดทาย คือ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.97, S.D. =
0.41) ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร
ลําดับ
5
2
4
1
3

การรับรู
ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ
ดานความนาเชื่อถือ
ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ
ดานการใหความมั่นใจ
ดานการดูแลเอาใจใส
คาเฉลี่ยรวม

3.97
4.15
4.05
4.16
4.09
4.08

S.D.
0.41
0.39
0.48
0.45
0.39
0.30

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4. เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช
จังหวัดสมุทรสาคร
ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบวา ความคาดหวัง และการรั บรู ตอคุณภาพการใหบ ริการของผูใ ชบ ริการ
โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร มีความแตกตางกัน อยางมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติ ฐ าน โดยผู ใ ช บ ริ การมี ค วามคาดหวั ง ต่ํ ากว าการรั บ รู ต อ คุ ณภาพการให บ ริ การ และเมื่ อพิ จ ารณารายด าน พบว า
ผูใชบริการโรงพยาบาลมีความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ
0.05 ในทุ กดาน โดยผู ใชบ ริการมีความคาดหวังต่ํ ากว าการรับ รูตอคุณภาพการให บริการ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐ านที่ ตั้งไว
(ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช
จังหวัดสมุทรสาคร
คุณภาพการใหบริการ
ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ
ดานความนาเชื่อถือ
ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ
ดานการใหความมั่นใจ
ดานการดูแลเอาใจใส
คาเฉลี่ยโดยรวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความคาดหวัง
S.D.
3.92
0.46
4.07
0.46
3.95
0.47
4.05
0.45
3.84
0.49
3.97
0.38

การรับรู
S.D.
3.97
0.41
4.15
0.39
4.05
0.48
4.16
0.45
4.09
0.39
4.08
0.30

ผลตาง

t-test

p-value

-0.05
-0.08
-0.10
-0.11
-0.25
-0.11

-3.68*
-4.69*
-5.65*
-6.47*
-12.16*
-12.11*

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช
จังหวัดสมุทรสาคร สามารถสรุปและอภิปรายผลได ดังนี้
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช
จังหวัดสมุทรสาคร
สรุปผลการศึกษาไดวา ความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัด
สมุทรสาคร ภาพรวม คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของดวงตา ภัทโรพงศ (2558) ทําการศึกษาเรื่องความ
คาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการพยาบาลของผูรับบริการในหนวยงานผูปวยนอก โรงพยาบาลศูนยสุราษฎรธานี ผล
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การศึ กษา พบวา ผู รับ บริ การในหนวยงานผู ปวยนอก โรงพยาบาลศูนยสุ ราษฎร ธานี มีค วามคาดหวั งคุ ณภาพการบริการ
พยาบาลในภาพรวมอยูในระดับมาก (X=3.96)
วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษาการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัด
สมุทรสาคร
สรุ ป ผลการศึ กษาได วา การรั บ รู ต อคุ ณภาพการให บ ริ การของผู ใ ช บ ริ การ โรงพยาบาลในเครื อ วิ ชั ย เวช จั ง หวั ด
สมุ ท รสาคร ภาพรวมค าเฉลี่ยอยูในระดั บมาก สอดคลองกับ การศึ กษาของวนาพรรณ ชื่นอิ่ ม พาณี สีต กะลิน และอารยา
ประเสริฐชัย (2558) ทําการศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรูของบุคลากรตอคุณภาพการบริการของหนวยบริการสุขภาพ
บุคลากร ผลการศึกษา พบวา การรับรูคุณภาพบริการโดยรวม อยูในเกณฑมาก ในขณะที่ผลการศึกษาครั้งนี้ไมสอดคลองกับ
การศึ กษาของดวงตา ภั ทโรพงศ (2558) ทํ าการศึ กษาเรื่องความคาดหวั งและการรั บรู คุณภาพการบริ การพยาบาลของ
ผูรับบริการในหนวยงานผูปวยนอก โรงพยาบาลศูนยสุราษฎรธานี ผลการศึกษา พบวา การรับรูคุณภาพการบริการพยาบาลใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X=3.42)
วัตถุประสงคที่ 3 เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลใน
เครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร
สรุปผลการศึกษาไดวา ความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการ โรงพยาบาลในเครือวิชัย
เวช จังหวัดสมุทรสาคร มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับ
การศึ กษาของดวงตา ภั ทโรพงศ (2558) ทํ าการศึ กษาเรื่องความคาดหวั งและการรั บรู คุณภาพการบริ การพยาบาลของ
ผูรับบริการในหนวยงานผูปวยนอก โรงพยาบาลศูนยสุราษฎร ธานี ผลการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยความคาดหวังคุณภาพการ
บริการพยาบาลของผูรั บบริการในหนวยงานผู ปวยนอก โรงพยาบาลศูนยสุร าษฎรธานีสูงกวาคาเฉลี่ยการรับรูค ุณภาพการ
บริการพยาบาลทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับการศึกษาของวนาพรรณ ชื่นอิ่ม พาณี สีตกะ
ลิน และอารยา ประเสริฐชัย (2558) ทําการศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรูของบุคลากรตอคุณภาพการบริการของ
หนวยบริการสุขภาพบุคลากร ผลการศึกษา พบวา ความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการบริการ โดยรวม มีความแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการโรงพยาบาลในเครือวิชัย
เวช จังหวัดสมุทรสาคร มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานการดูแลเอาใจใส ผูใชบริการตองการใหบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลควรมีการเปดโอกาสใหซักถาม
ปญหาเกี่ยวกับความเจ็บปวยใหมากขึ้น
2. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ผูใชบริการตองการใหโรงพยาบาล เพิ่มหองตรวจใหเพียงพอกับความตองการ
หรือการใหบริการ
เอกสารอางอิง
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ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของรถโดยสาร
สาธารณะแท็กซี่ ของสหกรณแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
สุพัตรา ปราณี
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ของสหกรณแท็กซี่
ในเขตกรุง เทพมหานคร มี วั ตถุ ประสงคการวิจัยเพื่อศึ กษาความคาดหวั งและความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การของรถ
โดยสารสาธารณะแท็กซี่ ของสหกรณแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยสอบถามจากผูใชบริการบริการของสหกรณรถ
โดยสารสาธารณะแท็กซีท่ ี่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได ดังนั้นผูวิจัยจึงได
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยตองการใหมีความผิดพลาดไมเกิน 5%
ดวยระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้ โดยใชสูตรคํานวณ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545: 26) ไดขนาดตัวอยางจํานวน 385 คน
เพื่อปองกันการตอบแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสํารองไว 4% ของกลุมตัวอยางเปนคนจํานวน 15 คน ดังนั้น
กลุ ม ตั วอย างทั้ ง หมดที่ ใ ช ในการวิ จัย ครั้ ง นี้ มีจํานวน 400 คน โดยใช วิธีการสุ ม ตัวอย างแบบ 2 ขั้ นตอน (Two-Stage
Sampling) เก็บ ตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใช แบบสอบถามที่ไ ด
จัด เตรี ยมไว นําไปเก็ บข อมูล จากผูใ ช บริ การเพื่ อให ได ค รบจํานวน 400 คน นํามาวิ เคราะหข อมูล ด วยสถิ ติ เชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistic) ไดแก คาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และรอยละ (Percentage) ผลการศึกษา
ชองวางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการของรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ หรือที่เรียกวา ชองวาง
คุณภาพ ( Quality Gap) ที่สําคัญ ในงานวิจัยครั้งนี้ จํานวนสองปจจัย ไดแก ปจจัยดานราคา และ ปจจัยดานบุคลากร ซึ่ง
ความคาดหวังของผูรับบริการอยูในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการอยูในระดั บ ปาน
กลาง ซึ่ง ปจจัยดานราคา คุณภาพการบริการอยูในระดับ ปานกลางทุกรายกาย สวนปจจัยดานบุคคล นั้น คุณภาพการบริการ
อยูในระดับ ปานกลาง ตั้งแตปจจัยที่ 2 - 4 หากนําผลการศึกษามาจัดลําดับความเรงดวนในการแกไขปญหาจากผลตาง (Gab)
ระหวางความความคาดหวังและความพึงพอใจจากมากไปหานอย นั่นหมายถึงการบริการที่ยังไมเปนไปตามความคาดหวังมาก
ที่สุดใน 5 อันดับ ดังนี้ 1) การคํานวณคาโดยสารตามมิเตอรในอัตราที่กําหนดในปจจุบัน มีความเหมาะสม และยุติธรรม 2)
การคํานวณคาโดยสาร มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได 3) ผูขับขี่รถแท็กซี่ มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพเรียบรอย เปนมิตรตอลูกคา
และนาไววางใจ 4) มีการเรียกเก็บคาโดยสารตามที่แสดงบนหนาปดมิเตอร และ 5) ผูขับขี่รถแท็กซี่ สื่อสารและการใหขอมูล
แกลูกคาอยางถูกตอง สวนปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานสงเสริมการตลาด ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการอยูใน
ระดับมาก
คําสําคัญ คุณภาพการบริการ, รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่
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Expectation and Satisfaction of the service quality of Taxi
which is a member of Taxi Co-Operation in Bangkok
Supattra Pranee
Department of Quality Management College of Innovation and Management Suan Sunandha Rajabhat University

Abstract
This research had only 1 objective, which was to study the expectation and satisfaction of the
service quality Taxis which were members of the Taxi Co-Operation in Bangkok. The population of this
research were the customers of the taxis which the drivers registered themselves with the taxi cooperation in Bangkok. So, the number of the population is uncountable, so the researcher used the
uncountable sample size calculation formula in order to have 95% confidence level. After the
calculation, the sample size was 385 customers and in order of the possible error, the researcher also had
a 4% reserve sample size which were 15 customers. So, the accumulated sample size of this research was
400 customers of the taxi which the drivers registered themselves with the taxi co-operation in Bangkok.
The sampling was selected by two-stage sampling and convenience sampling and used the questionnaire
as a tool to collect the data. The data were analyzed by descriptive analysis statistics which were
frequency, mean and percentage. The result of this research found that there was a quality gap which
was the gap between the expectation and service level satisfaction of the taxi. The factors which were
significant to the quality gap of this research were price factor and human factor. The result of this
research showed that the overall service level satisfaction was in the moderate level as well as the
satisfaction in the price level and the satisfaction of factor 2-4 of the human factor. So, the gap that
showed up in the research had to be closed and after the researcher sorted the results by the urgency,
there were 5 results which were: 1) the fare calculate by the meter was proper and fair; 2) the fare
calculation was accurate and reliable; 3) the driver had a professional look, was friendly and was be able
to be trusted; 4) the fare was collected as shown on the meter and, 5) the driver was able to
communicate and give the right information to the customer. The other factors which were product factor
and marketing factor also had a high service level satisfaction.
Keywords Service Quality, Taxi
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บทนํา
ปจจัยที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอธุรกิจในมุมของของลูกคาในปจจุบันคือ คุณภาพการบริการ (Service Quality)
ที่ผูใหบริการหยิบยื่นและ สงมอบความประทับใจของการบริการที่เปนเลิศแกลูกคา เพื่อสรางผลลัพธจากการสงมอบบริการที่ดี
ใหลูกคาใหไดรับความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) และกอใหเกิดความสัมพันธภาพที่ดีแกลูกคา (Customer
Relationship) รวมทั้งเพื่อกระตุนใหลูกคาเหลานี้กลับมาซื้อสินคาหรือใชบริการกันอยางตอเนื่อง (Customer Retention)
ตลอดจนการสรางฐานใหลูกคามีความสัมพันธในระยะยาว และกอใหเกิดความจงรักภักดีกับสินคาหรือบริการของเราตลอดไป
(Customer Loyalty)
การบริการ (Service) หมายถึง สิ่งที่ผูใหบริการหรือผูขายทําการสงมอบใหแกผูรับบริการหรือผูซื้อที่ไมสามารถจับ
ตองได แตเมื่อผูรับบริการไดรับบริการไปแลวเกิดความประทับใจกับสิ่งเหลานั้นสามารถแบงระดับความความสําคัญของการ
บริการไดอยู 2 ระดับดังนี้ระดับแรกความสําคัญที่มีตอตัวผูรับบริการ (ลูกคา) คือ จะทําใหลูกคา การไดรับบริการที่ดีจะทําให
ผูรับบริการมีความสุข มีความปติยินดี และมีความระลึกถึงในการที่จะมาขอรับบริการในครั้งตอไประดับที่สองความสําคัญใน
ดานผูใหบริการทําใหกิจการสามารถการรักษาลูกคาเดิม (Customer Retention) การใหบริการเพื่อจะรักษาลูกคาเดิมไวให
เปนลูกคาประจําหรือลูกคาที่มีความจงรักภักดี และนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มลูกคาใหม (Customer Acquisition) ผู
ใหบริการตองพยายามกระทําทุกวิถีทางที่จะเพิ่มลูกคาใหมเพราะเปนการสรางความเจริญรุงเรืองใหแกหนวยงานดวย มีจํานวน
ลูกคาใหมที่เพิ่มขั้นเปนตัวชี้วัด (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา , 2547 : 14 -15)
ในอดีตประเทศไทยใหบริการดวยรถแท็กซี่แบบตอรองราคาโดยมีรถแท็กซี่ประมาณ 13,500 คันซึ่งไมสมดุลกับความ
ตองการใชบริการของประชาชนทําใหเกิดการเรียกรองใหเพิ่มรถแท็กซี่อยางไมจํากัดจํานวนและเปดโอกาสใหเปนอาชีพเสรีเพื่อ
รองรับผูที่ประสงคจะเขาสูอาชีพขับรถแท็กซี่อยางสมัครใจ ตอมาในป 2535 รถแท็กซี่มิเตอรกลายเปนบริการรถโดยสาร
สาธารณะที่ไดรับความนิยมอยางมากเพราะมีความสะดวกรวดเร็วและไมตองตอรองราคาแตหลายปที่ผานมาไดเกิดปญหา
ตางๆมากมายจากการใชบริการรถแท็กซี่โดยมีการรองเรียนผานศูนยคุมครองผูโดยสาร 1584 จํานวนมากทั้งนี้เฉพาะ 5 เดือน
แรกของปงบประมาณ 2557 (เดือนตุลาคม 2556–เดือนกุมภาพันธ 2557) กรมการขนสงทางบกไดรับการรองเรียนจาก
ประชาชนที่ใชบริการรถแท็กซี่ผานศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ 1584 จํานวน 10,070 รายความผิดสวนใหญไดแกการ
ปฏิเสธไมรับผูโดยสารแสดงกิริยาวาจาไมสุภาพขับรถประมาทนาหวาดเสียวไมสงผูโดยสารตามที่ตกลงและไมใชมาตรคา
โดยสาร (อัฌษไธค รัตนดิลกณภูเก็ต, 2557) ปญหาเหลานี้หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมการขนสงทางบกไดเชิญ
ผูประกอบการเขารวมสัมมนาเพื่อชี้แจงกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ มาอยางตอเนื่องแตปญหาเหลานี้ก็ยังไมหมดสิ้น ทั้งนี้
ผูประกอบการตองมีความตระหนักในปญหาดังกลาวและพรอมรวมมือแกไขเพื่อยกระดับรถแท็กซี่ใหอยูในความนิยมของ
ประชาชนอยางยั่งยืน
งานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของสหกรณแท็กซี่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนเปนการศึกษาเพื่อรับฟงขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหาที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบริการของสหกรณแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ใหดียิ่งขึ้น
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ของสหกรณแท็กซี่ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
สภาพปญหาของการบริการของรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ของสหกรณแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ชองวาง
ระหวางความคาดหวังของคุณภาพการบริการของผูใชบริการและสภาพความเปนจริงที่ผูใชบริการไดรับ เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ย วของสามารถนําขอมู ลและสารสนเทศจากงานวิจัยนําไปใชประโยชนเ พื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาคุณภาพการ
บริการของรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ของสหกรณแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร

2129

ระเบียบวิธีวิจัย
ผูวิจัยสอบถามจากผูใชบริการบริการของสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ที่จดทะเบียนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร
คํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยตองการใหมีความผิดพลาดไมเกิน 5% ดวยระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้ โดยใช
สูตรคํานวณ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545: 26)
Z2

n =

4E 2

เมื่อ n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่กําหนดไวคือ
Z มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยที่ α = .05
E แทนระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได มีคาเทากับ 0.05

n =

(1.96) 2
4(0.05) 2

= 3.85

ดวยขนาดตัวอยางจํานวน 385 คน เพื่อปองกันการตอบแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสํารองไว
4% ของกลุมตัวอยางเปนคนจํานวน 15 คน ดังนั้นกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบ 2 ขั้นตอน (Two-Stage Sampling) เก็บตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไวนําไปเก็บขอมูลจากผูใ ชบริการเพื่อใหไดครบจํานวน 400 คน
งานวิจัยนี้เปนการศึกษา
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check
List) โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ลักษณะทั่วไปของขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยนําเสนอในรูปแบบ
ตารางโดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ คารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชบริการรถแท็กซี่ของสหกรณแท็กซี่ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ใชวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentgae)
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของรถแท็กซี่ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) ใชวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentgae)
ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะในการบริการรถแท็กซี่ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบคําถามปลายเปด
(Open-ended Questionnaires) ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูใชบริการของสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.9 อายุระหวาง 20-24
ป คิดเปนรอยละ 34.9 สถานภาพ โสด คิดเปนรอยละ 80.1 การศึกษาสวนใหญอยูในระดับ ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 64.2
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ผูใชบริการสวนใหญมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 54.7 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 – 10,000
บาท คิดเปนรอยละ 27.6
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชบริการรถแท็กซี่
จากการเก็บขอมูลผูใชบริการของสหกรณรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ สวนใหญใชบริการแท็กซี่ในวันจันทรถึงศุกร คิด
เปนรอยละ 65.9 เวลาสวนใหญที่ใชบ ริการรถแท็กซี่คือ กลางวัน 11.00 น. – 17.00 น. คิดเปนรอยละ 48.7 ส วนใหญใ ช
บริการรถแท็กซี่เพื่อ เดินทางไปพักผอน/ซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 45.5 จํานวนครั้งในการใชบริการสวนใหญเฉลี่ยอยูที่ 3-5
ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 59.3 สวนใหญผูใชบริการมีจํานวนผูรวมเดินทาง คนเดียว คิดเปนรอยละ 50.6 ผูใชบริการสวน
ใหญมีคาโดยสารเฉลี่ยตอครั้งคนละ 61 – 100 บาท คิดเปนรอยละ 68.3
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของรถแท็กซี่
การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ ของสหกรณแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครการ
วิจัยครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ผลการศึกษารายละเอียดดังตาราง
ปจจัยดานการบริการ

N

ของสหกรณแท็กซี่

(400)

ระดับการบริการที่คาดหวัง

ระดับความพึงพอใจ

ชองวางคุณภาพ
( Quality Gap)

Mean

S.D

แปล
ผล

4.70

0.51

4.66

0.57

Mean

S.D

แปลผล

มาก
ที่สุด

3.59

0.76

มาก

มาก
ที่สุด

3.60

0.81

มาก

ลําดับความ
เรงดวนใน
การแกไข
ปญหา

Mean

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ
1.1 ปริมาณรถแท็กซี่มีความ
เพียงพอในการเรียกใชบริการ
1.2 สภาพภายและภายนอกรถ มี
สภาพใหม สะอาดนาใชบริการ
1.3 สภาพภายในหองโดยสาร มีการ
ติดตั้งอุปกรณที่สําคัญประจําตามที่
กฎหมายกําหนด เชน มิเตอร วิทยุ
สื่อสาร ตารางอัตราคาโดยสาร และ
เครื่องหมายอักษร “วาง” หรือ
ตัวอักษรคําวา "งดรับจาง"

4.68

0.54

มาก
ที่สุด

3.50

0.78

มาก

3.55

0.85

1.11

-

1.06

-

1.13

-

1.18

-

1.20

-

1.51

1

มาก

1.4 หมายเลขทะเบียนรถ และบัตร
ประจําตัวของผูขับขี่แสดงอยูใน
ตําแหนงที่เหมาะสม ชัดเจน

4.68

0.55

มาก
ที่สุด

1.5 สภาพรถยนตไดมาตรฐาน (อายุ
การใชงานไดไมเกิน 9 ป )

4.63

0.57

มาก
ที่สุด

3.43

0.82

มาก

4.66

0.55

มาก

3.15

0.82

ปาน

2. ปจจัยดานราคา
2.1 การคํานวณคาโดยสารตาม
มิเตอรในอัตราที่กําหนดในปจจุบัน มี
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ปจจัยดานการบริการ

N

ของสหกรณแท็กซี่

(400)

ระดับการบริการที่คาดหวัง

ระดับความพึงพอใจ

ชองวางคุณภาพ
( Quality Gap)

Mean

S.D

ความเหมาะสม และยุติธรรม

แปล
ผล
ที่สุด

Mean

S.D

แปลผล

ลําดับความ
เรงดวนใน
การแกไข
ปญหา

Mean

กลาง

2.2 การคํานวณคาโดยสาร มีความ
เที่ยงตรงและเชื่อถือได

4.62

0.59

มาก
ที่สุด

3.13

0.82

ปาน
กลาง

1.49

2

2.3 มีการเรียกเก็บคาโดยสารตามที่
แสดงบนหนาปดมิเตอร

4.63

0.59

มาก
ที่สุด

3.29

0.85

ปาน
กลาง

1.34

4

4.59

0.60

มาก
ที่สุด

3.41

0.84

มาก

1.18

-

1.46

3

3.17

0.83

ปาน
กลาง

3.ปจจัยดานบุคลากร
3.1 ผูขับขี่รถแท็กซี่ แตงกายสะอาด
และเรียบรอย
3.2 ผูขับขี่รถแท็กซี่ มีบุคลิกภาพที่ดี
สุภาพเรียบรอย เปนมิตรตอลูกคา และ
นาไววางใจ

4.63

0.59

มาก
ที่สุด

3.3 ผูขับขี่รถแท็กซี่ สื่อสารและการ
ใหขอมูลแกลูกคาอยางถูกตอง

4.62

0.57

มาก
ที่สุด

3.29

0.92

ปาน
กลาง

1.33

5

3.4 ผูขับขี่รถแท็กซี่ มีความรู และ
ความชํานาญในเสนทาง

4.63

0.56

มาก
ที่สุด

3.40

0.89

ปาน
กลาง

1.23

-

3.5 ผูขับขี่รถแท็กซี่ มีมารยาทและ
เคารพกฏจราจร

4.64

0.55

มาก
ที่สุด

3.41

0.88

มาก

1.23

-

4.1 การใหบริการของระบบ
application taxi และ Call Center

4.49

0.64

มาก
ที่สุด

3.50

0.86

มาก

0.99

-

4.2 การอํานวยความสะดวกดาน
เวลาและสถานที่

4.47

0.63

มาก
ที่สุด

3.50

0.85

มาก

0.97

-

4.ปจจัยดานสงเสริมการตลาด

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย
1) ปริมาณรถแท็กซี่มีความเพียงพอในการเรียกใชบริการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวังใน
การบริการ คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.70 S.D. = 0.51 ) และมีความพึงพอใจในการบริการใน
สภาพปจจุบนั คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับ มาก ( X̅ = 3.59 S.D. = 0.76 )
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2) สภาพภายและภายนอกรถ มีสภาพใหม สะอาดนาใชบริการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
คาดหวังในการบริการ คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.66 S.D. = 0.57 ) และมีความพึงพอใจในการ
บริการในสภาพปจจุบัน คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X̅ = 3.60 S.D. = 0.81 )
3) สภาพภายในหองโดยสาร มีการติดตั้งอุปกรณที่สําคัญประจําตามที่กฎหมายกําหนด เชน มิเตอร วิทยุ
สื่อสาร ตารางอัตราคาโดยสาร และเครื่องหมายอักษร “วาง” หรือ ตัวอักษรคําวา "งดรับจาง" ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีความคาดหวังในการบริการ คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.68 S.D. = 0.54 ) และมีความพึงพอใจ
ในการบริการในสภาพปจจุบัน คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X̅ = 3.55 S.D. = 0.85 )
2. ปจจัยดานราคา ประกอบดวย
1) การคํานวณคาโดยสารตามมิเตอรในอัตราที่กําหนดในปจจุบัน มีความเหมาะสม และยุติธรรม ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวังในการบริการ คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.66 S.D. = 0.55 )
และมีความพึงพอใจในการบริการในสภาพปจจุบัน คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X̅ = 3.15 S.D. = 0.82 )
2) การคํานวณคาโดยสาร มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวังใน
การบริการ คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.62 S.D. = 0.59 ) และมีความพึงพอใจในการบริการใน
สภาพปจจุบัน คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X̅ = 3.13 S.D. = 0.82 )
3) มีการเรียกเก็บคาโดยสารตามที่แสดงบนหนาปดมิเตอร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวัง
ในการบริการ คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูใ นระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.63 S.D. = 0.59 ) และมีความพึงพอใจในการบริการใน
สภาพปจจุบัน คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X̅ = 3.29 S.D. = 0.85 )
4) หมายเลขทะเบียนรถ และบัตรประจําตัวของผูขั บขี่แสดงอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ชัดเจน ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวังในการบริการ คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.68 S.D. = 0.55 )
และมีความพึงพอใจในการบริการในสภาพปจจุบัน คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X̅ = 3.50 S.D. = 0.78 )
5) สภาพรถยนตได มาตรฐาน (อายุ การใช งานไดไ มเกิ น 9 ป ) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีค วาม
คาดหวังในการบริการ คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.63 S.D. = 0.57 ) และมีความพึงพอใจในการ
บริการในสภาพปจจุบัน คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X̅ = 3.43 S.D. = 0.82 )
3.ปจจัยดานบุคลากร ประกอบดวย
1) ผูขับ ขี่รถแท็กซี่ แตง กายสะอาด และเรีย บรอย ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญ มีความคาดหวั งในการบริการ
คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.59 S.D. = 0.60 ) และมีความพึงพอใจในการบริการในสภาพปจจุบัน
คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก( X̅ = 3.41 S.D. = 0.84 )
2) ผูขับขี่รถแท็กซี่ มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพเรียบรอย เปนมิตรตอลูกคา และนาไววางใจ ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีความคาดหวังในการบริการ คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.63 S.D. = 0.59 ) และมีความพึง
พอใจในการบริการในสภาพปจจุบัน คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X̅ = 3.17 S.D. = 0.83 )
3) ผูขับขี่รถแท็กซี่ สื่อสารและการใหขอมูลแกลูกคาอยางถูกตองผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวังใน
การบริการ คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.62 S.D. = 0.57 ) และมีความพึงพอใจในการบริการใน
สภาพปจจุบัน คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X̅ = 3.29 S.D. = 0.92 )
4) ผูขับขี่รถแท็กซี่ มีความรู และความชํานาญในเสนทาง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวังในการบริการ
คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.63 S.D. = 0.56 ) และมีความพึงพอใจในการบริการในสภาพปจจุบัน
คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X̅ = 3.40 S.D. = 0.89 )
5) ผูขับขี่ร ถแท็กซี่ มีมารยาทและเคารพกฎจราจร ผูต อบแบบสอบถามส วนใหญมีค วามคาดหวัง ในการบริการ
คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.64 S.D. = 0.55 ) และมีความพึงพอใจในการบริการในสภาพปจจุบัน
คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X̅ = 3.41 S.D. = 0.88
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4. ปจจัยดานสงเสริมการตลาด
ปจจัยดานการตลาด ประกอบดวย
1) ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ประกอบดวย การใหบริการของระบบ application taxi และ Call Center
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคาดหวังในการบริการ คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.49 S.D. =
0.64 ) และมีความพึงพอใจในการบริการในสภาพปจจุบัน คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X̅ = 3.50 S.D. = 0.86 )
2) การอํ านวยความสะดวกด านเวลาและสถานที่ ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ มี ความคาดหวั ง ในการบริ การ
คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.47 S.D. = 0.63 ) และมีความพึงพอใจในการบริการในสภาพปจจุบัน
คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก( X̅ = 3.50 S.D. = 0.85 )
สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะในการใหบริการของรถแท็กซี่
ปจจัยสําคัญ ในการใหบ ริการของรถแท็กซี่ ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุปจจัยสําคัญในการใหบริ การของรถ
แท็กซี่ ไดแก ยานพาหนะ คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมาไดแก Call Center/application taxi คิดเปนรอยละ 34.9 และ
คนขับรถแท็กซี่ คิดเปนรอยละ 25.7
ปญหาในการใหบริการขอรถแท็กซี่
ปญหาที่สําคัญที่สุดในการใหบริการรถแท็กซี่ของสหกรณแท็กซี่ 3 อันดับแรกที่ตองเรงแกไข ไดแก
1. ปฏิเสธไมรับผูโดยสาร คิดเปนรอยละ 61.5
2. พาไปในเสนทางที่ออม คิดเปนรอยละ 14.3
3. แสดงกิริยาวาจาไมสุภาพ คิดเปนรอยละ 5.8
เสนอแนะในการใหบริการของรถแท็กซี่
1. ควรใหบริการและรับสงผูโดยสารทุกครั้งที่มีการเรียกใชบริการ
2. ผูขับขี่ควรควรขับรถอยางระมัดระวัง ไมประมาท และปฏิบัติตามกฎจราจร
3. ควรปรับปรุงสภาพรถใหใหมอยูเสมอ
4. ควรทอนเงินใหผูโดยสารใหครบถวน
5. ควรใชคําพูดที่สุภาพกับผูโดยสาร
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่
ของสหกรณแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของรถโดยสาร
สาธารณะแท็กซี่ ของสหกรณแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ชองวางระหวางความคาดหวังและความพึง
พอใจตอคุณภาพการบริการของรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่ หรือที่เรียกวา ช องวางคุณภาพ ( Quality Gap) ที่สําคัญ ใน
งานวิจัยครั้งนี้ จํานวนสองปจจัย ไดแก ปจจัยดานราคา และ ปจจัยดานบุคลากร ซึ่งความคาดหวังของผูรับบริการอยูในระดับ
มากที่สุด และผลการประเมินความพึงพอใจในคุ ณภาพการบริการอยูในระดับ ปานกลาง ซึ่ง ปจจัยดานราคา คุณภาพการ
บริการอยูในระดับ ปานกลางทุกรายกาย สวนปจจัยดานบุคคล นั้น คุณภาพการบริการอยูในระดับปานกลางตั้งแตปจจัยที่ 2-4
สวนปจจัยขอที่ 1 อยูในระดับมาก หากนําผลการศึกษามาจัดลําดับความเรงดวนในการแกไขปญหาจากผลตาง (Gab) ระหวาง
ความความคาดหวังและความพึงพอใจจากมากไปหานอยใน 5 อันดับ ดังนี้ 1) การคํานวณคาโดยสารตามมิเตอรในอัตราที่
กํ า หนดในป จ จุ บั น มี ค วามเหมาะสม และยุ ติ ธ รรม 2) การคํ า นวณค า โดยสาร มี ค วามเที่ ย งตรงและเชื่ อ ถื อ ได
3) ผูขับขี่รถแท็กซี่ มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพเรียบรอย เปนมิตรตอลูกคา และนาไววางใจ 4) มีการเรียกเก็บคาโดยสารตามที่
แสดงบนหนาปดมิเตอร และ 5) ผูขับขี่รถแท็กซี่ สื่อสารและการใหขอมูลแกลูกคาอยางถูกตอง ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับ
แนวคิดแนวคิ ดการให บริ การที่มีคุ ณภาพของ Lovelock, (1996, pp.468-471) ที่กลาวถึงการสงมอบบริการที่ไ มตรงกั บ
วัตถุประสงคของผูรับ บริการ ทําใหลูกคาไมพอใจและไมกลับ มาใชบริการของเราอีกตอไป ซึ่งเราสามารถจําแนกชองวาง
คุณภาพ ( Quality Gap) หรือขอผิดพลาดที่เกิดจากการสงมอบบริการอันเปนสาเหตุที่ทําใหธุรกิจไมประสบความสําเร็จมีอยู
ดวยกั น 5 ช องว าง ซึ่ ง ชองว างที่ 3 ระบุ ถึ งการให บริ การไมเ ปนไปตามมาตรฐานการให บ ริการที่ ไ ดกําหนดไว (Service
Delivery Gap) ชองวางนี้จะเกี่ยวของกับพนักงานของธุรกิจบริการโดยตรง ซึ่งมาจากวิธีการและวิธีปฏิบัติที่ไมมีคุณภาพ ไมมี
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ประสิท ธิภ าพ ตลอดจนความสามารถในการทํ างาน ซึ่ง จะรวมถึง แนวความคิด เทคนิค และทั กษะในการใหบ ริการ รวมทั้ ง
การตลาดภายในขององคกรที่ยังไมมีประสิทธิผล
การศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของ นวพร พรหมปรีชาวุฒิ (2549) ไดศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะการ
ใชบริการรถแท็กซี่มิเตอร ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชวิธีการสํารวจโดยการสัมภาษณประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่
ไดรับกาสุมตัวอยางจากผูที่เคยใชรถแท็กซี่มิเตอรจํานวน 300 ราย และนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชคารอยละ ผลการศึกษาพบ
ประเด็ นที่ สอดคลองกั นด านการบริการ สวนใหญ เห็ นว าควรปรั บปรุง การใหบ ริการ โดยเฉพาะอย างยิ่ง เรื่ องมารยาทของ
คนขับรถและการไมปฏิบัติตามกฏหมาย และงานวิจัยของ อลิศรา เสมชูโชติ (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการใชบริการ
แท็กซี่ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชบริการรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ศึกษาทัศนคติ สาเหตุ และเหตุจูงใจที่ประชาชนเลือกใชบริการแท็กซี่ โดยวิธีการเรียกผานศูนยวิทยุสื่อสาร และโดยวิธีโบก
เรียกตลอดจนประมาณการจํานวนผูใชบริการรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาผูใชบริการเสนอใหมีการ
สงเสริมการขาย เชน การลดราคาคาโดยสาร การสงเสริมการขายใหตรงกลุมเปาหมาย เพื่อจูงใจใหประชาชนเลือกใชบริการ
แท็กซีม่ ากขึ้น
ผลการศึกษาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การใหบริการของระบบ application taxi และ Call
Center พบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อโศกทิพย คลองแคลว (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีการบริการสําหรับผูโดยสารรถยนตรับจางสาธารณะ แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
งานศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ กรยอมรั บ เทคโนโลยี ก ารบริ ก ารของผู ใ ช แ ท็ ก ซี่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไดทํ าการศึกษาจากกลุม ตัวอย างในเขตกรุง เทพมหานครที่ ใช บริ การรถยนต รับ จางสาธารณะ แท็กซี่
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยการรับรูคาบริการและทัศนคติที่มีตอการพัฒนาเทคโนโลยีการบริการแท็กซี่เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
แนวโนมการยอมรับเทคโนโลยี ปจจัยการรับรูความปลอดภัยมีอิทธิพลตอทัศนคติที่มีตอการพัฒนาเทคโนโลยีการบริการของ
แท็กซีน่ อกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพล ศรสูงเนิน (2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับระบบเรียกรถแท็กซี่ที่อาศัยโมดูลจีพี
เอสที่มีการตรวจสอบสภาพการจราจรผานเว็บ
งานวิจัยนี้ไดพัฒนาอุปกรณฮารดแวรและซอฟแวรในการระบุตําแหนงโดยอาศัยระบบจีพีเอส (GPS) และทําการสงขอมูลผาน
ทางระบบเครือขายโทรศัพทมือถือผานระบบจีพีอารเอส (GPRS) ทําใหศูนยบริการสามารถทราบตําแหนงของรถแท็กซี่โดยจะ
แสดงแผนที่บนหนาจอคอมพิวเตอรเพื่อใหเกิดความสะดวกในการสั่งการ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นจะสามารถคํานวณหาระยะทาง
ระหวางผูโดยสารและรถแท็กซี่ สําหรับใชในการประมาณเวลาที่ใชในการเดินทาง โดยจะทําการวิเคราะหฐานขอมูลเพื่อทราบ
สภาพการจราจรจากขอมูลรถแท็กซี่หลายๆคัน เพื่อนํามาหาคาความเร็วเฉลี่ยในแตละเสนทาง สําหรับใชในการประมาณสภาพ
การจราจร
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลวิจัยไปใชประโยชน
1) สหกรณแท็กซี่และผูประกอบการรถยนตโดยสารสาธารณะ แท็กซี่ ควรพัฒนาผูใหบริการ หรือ คนขับแท็กซี่ ให
มีสามารถบริการลูกคาไดอยางมีมาตรฐาน และสรางความประทับใจใหกับผูรับบริการ โดยเฉพาะดานบุคลากร และดานราคา
คาโดยสารที่เหมาะสมและเปนธรรมของระบบมิเตอร
2) สหกรณแท็กซี่แ ละผูประกอบการรถยนตโดยสารสาธารณะ แท็ กซี่ ควรมีมาตรการลงโทษที่เขมงวดสําหรับ ผู
ใหบริการ หรือคนขับแท็กซี่ ผูที่กระทําความผิด กรณีที่ไดรับการรองเรียนจากผูโดยสารเกี่ยวกับการบริการในทุกดาน
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1) วิจัยเพื่อกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานผูขับขี่รถยนตโดยสารสาธารณะ แท็กซี่
2) วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการ ใหแก ผูมีสวนเกี่ยวของ โดยจะอาศัยองคความรูที่ไดจากการวิจัย
เอกสารอางอิง
กัลยา วานิชบัญชา. (2545). การวิเคราะหสถิติ : สถิติสําหรับการบริหารและการวิจัย. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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บทคัดยอ
การแจกแจงรอยราวแบบใหมสําหรับตัวแปรสุมแบบตอเนื่องเชิงบวกเปนการแจกแจงแบบตอเนื่องที่มีการถวงน้ําหนัก
ใหมในการแจกแจงรอยราวแบบเดิมโดยการแจกแจงรอยราวแบบใหมสามารถลดรูปได การแจงแจงเบรินทบวม- เซนเดอร
(Birnbaum-Saunders distribution)และการแจกแจงความยาวเอนเอียงอินเวอรสเกาสเซียน (Length biased inverse
Gaussian distribution)พร อมทั้งไดศึกษาคุ ณสมบัติ ไดแ ก ฟ งกชั นความหนาแนนความนาจะเปน (Probability density
function) ฟงกชันการแจกแจงสะสม(Cumulative distribution function) ฟงกชันการรอดอยู(Survival function) ฟงกชัน
ฮาซาร ด(Hazard function) คาเฉลี่ย (Mean) ความแปรปรวน( Variance) สัม ประสิ ทธิ์ ความเบ (Skewness) และ
สัมประสิท ธิ์ค วามโดง (Kurtosis) และไดทํ าการศึกษาการประมาณคาพารามิเตอร ของการแจกแจงรอยราวแบบใหม ที่ มี
พารามิเตอร 3 ตัวโดยใชวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด พรอมทั้งไดนําขอมูลจริงมาประยุกตกับการแจกแจงรอยราวแบบใหมพรอม
ทั้งเปรียบเทียบกับการแจกแจงอื่น ๆ โดยการทดสอบภาวะรูปสนิทดี (goodness of fit tests)ดวยวิธีแอนเดอรสัน-ดารลิง
(Anderson-Darling)ซึ่ง พบว าการแจกแจงรอยร าวแบบใหม เหมาะสมที่ สุด โดยพิจารณาจากค า Akaike’s information
criterion (AIC) ต่ําที่สุด
คําสําคัญ: การแจกแจงรอยราวแบบใหม, การแจกแจงอินเวอรสเกาสเซียน, การแจงแจงเบรินทบวม- เซนเดอร
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Abstract
This paper proposes a new crack distribution for positive continuous random variable which is
obtained by adding a new weight parameter to the crack distribution. The Birnbaum-Saunders distribution
and length biased inverse Gaussian distribution are presented as special cases of the new crack
distribution. The properties of this distribution are discussed which include the shapes of the probability
density function, distribution function, survival function, hazard function, mean varianceskewnessand
kurtosis. The new crack distribution has three parameters and it is shown that maximum likelihood
estimation can be obtained by solving equation. An application of the model to a real data set is
analyzed using the new distribution, which shows that the crack distribution can be used quite effectively
in analyzing real data by using Akaike’s information criterion (AIC) statistics and goodness of fit testsby
using Anderson-Darlingtest.
Keywords: New crack distribution, Inverse Gaussian distribution,Birnbaum-Saunders distribution

.

2138

บทนํา
การแจกแจงความนาจะเปน(Probability Distribution) เปนการแสดงคาที่เปนไปไดของตัวแปรสุม และการแจกแจง
ความนาจะเปนสามารถแบงเปนได2แบบใหญ ๆ คือ การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่อง และ การแจกแจงความนาจะ
เปนแบบตอเนื่อง โดยการแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่อง คือ ปริภูมิตัวอยางที่มีสมาชิกจํานวนที่นับได เชน จํานวน
อุบัติเหตุที่เกิดบนสี่แยกแยกแคราย จํานวนผูมาใชบริการรถโดยสารเปนตน ซึ่งการแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่องมี
มากมาย เชน การแจกแจงทวินาม(Binomial Distribution) การแจกแจงปวซง(Poisson Distribution) และการแจกแจงทวิ
นามลบ (Negative Binomial Distribution) เปนตน สําหรับการแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเนื่อง เปนการแจกแจงที่มีตัว
แปรสุมเปนจํานวนจริง เชน น้ําหนักและสวนสูง อายุการใชงานของหลอดไฟฟา ซึ่งสามารถบอกไดเปนจํานวนจริง การแจก
แจงแบบต อ เนื่ อ งที่ สํ าคั ญ ได แ ก การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) หรื อ การแจกแจงเกาส เ ซี ย น (Gaussian
Distribution)การแจกแจงอิ น เวอร ส เกาส เ ซี ย น (Inverse Gaussian Distribution)การแจกแจงแกมมา(Gamma
Distribution) เปนตน
การแจกแจงอินเวอรสเกาสเซียน (Inverse Gaussian Distribution) เปนการแจกแจงแบบตอเนื่องที่สําคัญการแจก
แจงหนึ่ง เนื่องจากเปนการแจกแจงทีพ่ ัฒนามาการแจกแจงเกาสเซียนหรือการแจกแจงปกติ ซึ่งสรางโดย Tweedieในป 1945
(Folks J. L. and Chhikara, R. S., 1978) พรอมทั้งไดนําขอมูลทางดานอุตสาหกรรมมาประยุกตกับการแจกแจงอินเวอรส
เกาสเ ซี ย นหลั งจากนั้น นั กคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ได มี การศึ กษาและพั ฒนาการแจกแจงอิ นเวอร สเกาส เ ซี ยนมากขึ้ น ได แ ก
Chhikara R. S. and Folks J. L. (1977) ไดศึกษาคุณสมบัติของการแจกแจงอินเวอรสเกาสเซียนที่มีสองพารามิเตอรพรอมทั้ง
นําตัวแบบความนาเชื่อถือของการแจกแจงอินเวอรเกาสเซียนประยุกตกับขอมูลอายุตาง ๆตอมา Koutrouvelisa I. A., et al.
(2005) ไดศึกษาวิธีการประมาณของการแจกแจงอินเวอรสเกาสเซียนกรณีมีสามพารามิเตอร ไดแก วิธีโมเมนต และวิธีภ าวะ
นาจะเปนสูงสุด สําหรับในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประมาณคาพารามิเตอร พรอมทั้ง Leiva,A. V. et al. (2008)
ไดพัฒนาการแจกแจงอินเวอรสเกาสเซียนจากสองพารามิเตอรเปนสามพารามิ เตอร โดยใชวิธีแปลงตัวแปรสุมด วยฟงกชั น
logarithmic และได ศึ กษาคุ ณสมบั ติต าง ๆ ของการแจกแจงที่ไ ด พัฒ นาและใชวิธีภาวะน าจะเป นสูง สุ ดในการประมาณ
คาพารามิเตอร พรอมทั้งประยุกตกับขอมูลจริง และBalakrishnan N., et al. (2009) ไดพัฒนาการแจกแจงอินเวอรสเกาส
เซียน โดยการผสมการแจกแจงระหวางการแจกแจงอินเวอรสเกาสเซียนกับการแจกแจงอินเวอรสเกาสเซียนแบบความยาวเอน
เอียง(Length Bias Inverse Gaussian Distribution) โดยไดศึกษาคุณสมบัติของการแจกแจงอินเวอรสเกาสเซียนผสมซึ่ง
ประกอบไปดวย ฟงกชันความนาจะเปน ฟงกชันความนาจะเปนสะสมเปนตนซึ่งการแจกแจงอินเวอรสเกาสเซียนผสมเปนการ
แจกแจงที่มีลักษณะคลายกับการแจกแจกแจงรอยราว (Crack Distribution) อีกดวย
การแจกแจงรอยราว(Crack Distribution) เปนการแจกแจงแบบตอเนื่องสําหรับตัวแปรสุมที่มีคามากกวาศูนย โดยมี
พารามิเตอร 3 ตัว และการแจกแจงรอยราวเปนการแจกแจงที่มีความสัมพันธกับการแจกแจงอินเวอรเกาสเซียน (Inverse
Gaussian Distribution) และการแจงแจงเบรินทบวม- เซนเดอร (Birnbaum-Saunders Distribution)โยการแจกแจงรอย
ราวไดคิดคน โดย Bowonrattanaset, P. (2011) และไดมีการศึกษาคุณสมบัติสถิติเชิงคณิตศาสตร ไดแก คาเฉลี่ย ความ
แปรปรวน พรอมทั้งวิธีการประมาณคาโดยวิธีภาวะนาจะเปนสูง และวิธีโมเมนต (Bowonrattanaset P. and Budsaba K.,
2011) และมีผูวิจัยหลายทานไดนําการแจกแจงรอยราวไปพัฒนากับการแจกแจงอื่น ๆ เชน การแจกแจงทวินามเชิงลบ – รอย
ราว (Negative Binomial –Crack Distribution) โดย Saengthong P. and Bodhisuwan W. (2013) และ การแจกแจง
ทวินามเชิงลบ-รอยราวที่มีศูนยมาก (Zero inflated negative binomial – crack distribution)โดยSaengthong P. , et
al. (2015) เป น ต น แต จากการศึ กษาการประมาณค า พารามิ เ ตอร ข องการแจกแจงรอยร า วพบป ญ หาการประมาณ
คาพารามิเตอรp ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ทําใหการประมาณพารามิเตอรดังกลาวไมมีประสิทธิภาพ (Saengthong P. and
Bodhisuwan W., 2014)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาการแจกแจงรอยราวแบบใหม เพื่อแกปญหาการประมาณคาพารามิเตอร p ของการแจกแจง
รอยราวแบบเดิม พรอมทั้งสรางฟงกชันและศึกษาคุณสมบัตติ าง ๆ ไดแก ฟงกชันความหนาแนนความนาจะเปน (Probability
density function) ฟงก ชันการแจกแจงสะสม (Cumulative distribution function) ฟ งกชั นการรอดอยู (Survival
function) ฟงกชั นฮาซาร ด (Hazard function) ค าเฉลี่ย (Mean) ความแปรปรวน( Variance) สัม ประสิทธิ์ ความเบ
(Skewness) และสัมประสิทธิ์ความโดง (Kurtosis) พรอมทั้งวิธีการประมาณคาพารามิเตอร เพื่อให การแจกแจงรอยราวแบบ
ใหมจะเปนทางเลือกใหมสําหรับการแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเนื่องสําหรับตัวแปรสุมที่มีคามากกวาศูนย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางฟงกชันความหนาแนนความนาจะเปนของการแจกแจงรอยราวแบบใหม
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงความนาจะเปนของตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงรอยราวแบบใหม
3. เพื่อศึกษาการแจกแจงรอยราวแบบใหมในเชิงประยุกต
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาการแจกแจงรอยราวแบบใหมและการประยุกตนี้ ผูวิจัยไดศึกษาการแจกแจงที่เกี่ยวของและคุณสมบัติตาง ๆ
ทางสถิติเชิงคณิตศาสตร พรอมทั้งไดนําการแจกแจงรอยราวแบบใหมมาประยุกตใชขอมูลจริง โดยผูวิจัยไดใชโปรแกรม R ใน
การเขียนคําสั่งขึ้นมาใหมในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินงานดังนี้
1. ศึกษาสาระสนเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการแจกแจงความนาจะเปนอื่น ๆ เชน การแจกแจงเอกซโพแนนเชียล การแจกแจง
แกมมา การแจกแจงรอยราว เปนตน
2. ทําการสรางและศึกษาคุณสมบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการแจกแจงรอยราวแบบใหม ไดแก ฟงกชันการแจกแจงสะสม
(Cumulative distribution function) ฟงกชันการรอดอยู (Survival function) ฟงกชันฮาซารด (Hazard function)
คาเฉลี่ย (Mean)ความแปรปรวน( Variance)สัมประสิทธิ์ความเบ (Skewness) และสัมประสิทธิ์ความโดง (Kurtosis)
3. ทําการประมาณคาพารามิเตอรของการแจกแจงรอยราวแบบใหม โดยวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด (Maximum likelihood
Estimation)
4. นําขอมูลจริงมาประยุกตกับการแจกแจงรอยราวแบบใหม พรอมทั้งเปรียบเทียบกับการแจกแจงอื่น ๆ
ผลการวิจัย
การศึกษาการแจกแจงรอยราวแบบใหมและการประยุกตมีผลการวิจัยดังนี้
1.ฟงกชันความนาจะเปนของการแจกแจงรอยราวแบบใหม
การแจกแจงรอยรอยแบบใหม มีพารามิเตอร 3ตัวไดแก  ,  และ  โดยการถวงน้ําหนักความนาจะเปนใหมในการ
แจกแจงรอยราวแบบเดิม (Bowonrattanaset P. andBudsaba K. ,2011)ที่มีพารามิเตอร 3 ตัวประกอบไปดวย  ,  และ
pซึ่งการแจกแจงรอยราวแบบเดิมเปนการแจกแจงผสม โดยผสมระหวางการแจกแจงอินเวอรสเกาสเซียน(Inverse Guassian
distribution : IG) ดวยความนาจะเปนpกับการแจกแจงความยาวเอนเอียงอินเวอรสเกาสเซียน (Length biased Inverse
Guassian distribution :LBIG) ดวยความนาจะเปน 1-p ไดผลการศึกษาฟงกชันความนาจะเปนของการแจกแจงรอยราวแบบ
ใหมดังนี้
บทนิยาม 1 กําหนดใหตัวแปรสุม X 1 และ X 2 เปนอิสระตอกัน โดย X1 IG(, ) และ X2 LBIG(, ) และ
กําหนดใหตัวแปรสุม X มีการแจกแจงรอยราวแบบเดิม มีฟงกชันความหนาแนนความนาจะเปนดังนี้
f X  x ;  ,    pf X  x ;  ,    (1  p ) f X  x ;  ,   ,
โดยที่  > 0 ,  > 0 และ 0  p  1
ทฤษฎีบท 1 กําหนดให X เปนตัวแปรสุมของการแจกแจงรอยราวแบบใหม โดยมีพารามิเตอร 3 ตัวไดแก , 
และ  โดยมีฟงกชันความหนาแนนนาจะเปนดังนี้
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พิสูจน จากบทนิยาม 1ไดถวงน้ําหนักใหมในการแจกแจงรอยราวแบบเดิม โดยให p 
ความนาจะเปนของการแจกแจงรอยราวแบบใหมดังนี้
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จึงไดฟงกชันความหนาแนน
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บทแทรก 1 เมื่อคาพารามิเตอร   0 สําหรับฟงกชันความหนาแนนความนาจะเปนของการแจกแจงรอยราวแบบ
ใหมจะลดรูปฟงกชันความหนาแนนความนาจะเปนของการแจกแจงรอยราวแบบใหมเปนฟงกชันความนาจะเปนของการแจก
แจงความยาวเอนเอียงอินเวอรสเกาสเซียน เปนดังนี้
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โดยที่  > 0 และ  > 0
บทแทรก 2 เมื่อคาพารามิเตอร   1 สําหรับฟงกชันความหนาแนนความนาจะเปนของการแจกแจงรอยราวแบบ
ใหม จะลดรูปฟงกชันความหนาแนนความนาจะเปนของการแจกแจงรอยราวแบบใหมเปนฟงกชันความนาจะเปนของการแจง
แจงเบรินทบวม- เซนเดอร (Birnbaum-Saunders distribution) เปนดังนี้
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ภาพที่ 1 ฟงกชันความหนาแนนความนาจะเปนของการแจกแจงรอยราวแบบใหมที่มีคาพารามิเตอรตาง ๆ
จากภาพที่ 1 พบวา ฟงกชันความหนาแนนความนาจะเปนของการแจกแจงรอยราวแบบใหม มีหลากหลายรูปแบบ
โดยภาพ (a) เมื่อกํ าหนดค าพารามิ เ ตอร  และ  คงที่ พบว า คาพารามิ เ ตอร  ที่ มี ค าต่ํ า จะมี ลั กษณะเบ ข วา และเมื่ อ
คาพารามิเตอร  มีคามากขึ้นเรื่อย ๆ จะมีรูป สมมาตร สําหรับภาพ (b) เมื่อกําหนดคาพารามิเตอร  และ  คงที่ พบว า
คาพารามิเตอร  มีคาต่ําจะมีลักษณะเบขวา แตเมื่อคาพารามิเตอร  มีคามากขึ้นเรื่อย ๆ จะมีรูปรางสมมาตร และภาพ (c)
เมื่อกําหนดคาพารามิเตอร  และ  คงที่ พบวาคาพารามิเตอร  มีคามากขึ้นเรื่อย ๆ จะมีลักษณะโดงสูงขึ้นเรื่อยๆ
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2. ฟงกชันการแจกแจงสะสมของการแจกแจงรอยราวแบบใหม
จากการสรางฟงกชันความหนาแนนความนาจะเปนของการแจกแจงรอยราวแบบใหม สามารถนําฟงกชันความ
หนานแนนความนาจะเปนไปสรางฟงกชันการแจกแจงสะสมของการแจกแจงรอยราวแบบใหมไดดังนี้
ทฤษฎีบท 2กําหนดให X เปนตัวแปรสุมของการแจกแจงรอยราวแบบใหม โดยมีพารามิเตอร 3 ตัวไดแก , 
และ  โดยมีฟงกชันการแจกแจงสะสมของการแจกแจงรอยราวแบบใหม ดังนี้
F

x  


Φ 


x




x


 1

    1 e x p  2    1  Φ 




x




x


  ,
 

x  0

โดยที่ Φ (.) แทน ฟงกชันการแจกแจงสะสมของการแจกแจงปกติมาตรฐาน(Standard normal distribution)
พิสูจน กําหนดให X ตัวแปรสุมแบบตอเนื่องที่มีคาในชวง 0,   สามารถหาฟงกชันการแจกแจงสะสมไดดังนี้
x

F x 

 f t  dt .
0

และเมื่อ X เปนตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงรอยราวแบบใหมจะไดฟงกชันการแจกแจงสะสมดังนี้
 x
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   และ
exp   

 dt
t  
 2 








t

t


t


x


t

2


d t







1  
0  2  t 

2


d t



1/ 2

2
 1 t
  
exp   

 d t
t  
 2 



เปนฟงกชันการแจกแจงสะสมของการแจกแจงอินเวอรสเกาสเซียน(Henze, 2002)และการแจกแจงความยาวเอนเอียงอิ น
เวอรสเกาสเซียน (Leiva et al., 2009)ตามลําดับจึงไดฟงกชันการแจกแจงสะสมของการแจกแจงรอยราวแบบใหม ดังนี้
F (x) 
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สําหรับลักษณะรูปรางของฟงกชันการแจกแจงสะสมของการแจกแจงรอยราวแบบใหมเมื่อกําหนดคาพารามิเตอร
ตาง ๆ เปนดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ฟงกชันการแจกแจงสะสมของการแจกแจงรอยราวแบบใหมที่มีคาพารามิเตอรตาง ๆ
3. ฟงกชันการรอดอยูและฟงกชันฮาซารดของการแจกแจงรอยราวแบบใหม
จากการสรางฟงกชันความหนาแนนความนาจะเปนและฟงกชันการแจกแจงสะสมของการแจกแจงรอยราวแบบใหม
สามารถนําไปสรางฟงกชันการรอดอยูและฟงกชันฮาซารดไดดังนี้
ทฤษฎีบท 3กําหนดให X เปนตัวแปรสุมของการแจกแจงรอยราวแบบใหม โดยมีพารามิเตอร 3 ตัวไดแก , 
และ  โดยมีฟงกชันการรอดอยูข องการแจกแจงรอยราวแบบใหม ดังนี้

S  x   1  Φ 


x




x


 1

e x p  2   1  Φ 
 


1




x




x


  .
 

พิสูจน กําหนดให X ตัวแปรสุมแบบตอเนื่องที่มีคาในชวง 0,   และมีฟงกชันการแจกแจงสะสม F  x  สามารถหาฟงกชัน
การรอดอยูไดดังนี้


S x 

 f  t  dt 1  F  x  .
x

จากฟงกชันการแจกแจงสะสมของการแจกแจงรอยราวแบบใหม สามารถนํามาหาฟงกชันการรอดอยู ดังนี้
S
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ทฤษฎีบท 4กําหนดให X เปนตัวแปรสุมของการแจกแจงรอยราวแบบใหม โดยมีพารามิเตอร 3 ตัวไดแก , 
และ  โดยมีฟงกชันฮาซารดของการแจกแจงรอยราวแบบใหม ดังนี้
2
 1 x
    3 / 2    1/ 2 
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.
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1
x
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1
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พิสูจนกําหนดให X ตัวแปรสุมแบบตอเนื่องที่มีคาในชวง 0,   โดยมีฟงกชันความหนาแนนความนาจะเปน f  x  และ
ฟงกชันการอยูรอด S  x  สามารถหาฟงกชันการรอดอยูไ ดดังนี้
f x
h x 
S (x)
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เมื่อนําฟงกชันความหนาแนนความนาจะเปน และฟงกชันการอยูรอดของการแจกแจงรอยราวแบบใหมที่ได
สามารถหาฟงกชันฮาซารดของการแจกแจงรอยราวแบบใหม ไดดังนี้

h x  
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สําหรับลักษณะรูปรางของฟงกชันการรอดอยูและฟงกชันฮาซารดของการแจกแจงรอยราวแบบใหมเมื่อกําหนด
คาพารามิเตอรตาง ๆ เปนดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3ฟงกชันการรอดอยูภาพที่ (a) และฟงกชันฮาซารด ภาพที่ (b)
ของการแจกแจงรอยราวแบบใหมที่มีคาพารามิเตอรตาง ๆ
4. คุณสมบัติทางสถิติเชิงคณิตศาสตรของการแจกแจงรอยราวแบบใหม
คุณสมบัติสถิติเชิงคณิตศาสตรของการแจกแจงรอยราวแบบใหมในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปดวย คาเฉลี่ย และ
ความแปรปรวน สัมประสิทธิค์ วามเบ และสัมประสิทธิ์ความโดงเปนดังนี้
1) คาเฉลี่ย(Mean)
E
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2) ความแปรปรวน(Variance)
Var  X
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3) สัมประสิทธิ์ความเบ (Skewness)
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4) สัมประสิทธิ์ความโดง (Kurtosis)
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5. การประมาณคาพารามิเตอรของการแจกแจงรอยราวแบบใหม
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2





2

การประมาณคาพารามิเตอรของการแจกแจงรอยราวแบบใหมในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด(
Maximum Likelihood Estimation : MLE) โดยฟงกชันภาวะนาจะเปนของการแจกแจงรอยราวแบบใหมที่มีพารามิเตอร
 ,  และ  เปนดังนี้
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เมื่อไดฟงกชันภาวะนาจะเปนของการแจกแจงรอยราวแบบใหมแลว นําไปหาคาล็อกของฟงกชันภาวะนาจะเปนได

ดังนี้
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เมื่อไดคาคาล็อกของฟงกชันภาวะนาจะเปน นําไปหาคาอนุพันธของ    , ,   เมื่อเทียบกับพารามิเตอร  , 
และ  ไดสมการดังนี้

  , ,   



  , ,   


  , ,   


n
i 1

n



    x

n    
i 1

i

1
,
xi

n

n
n

1




2 i 1   xi 2 2
n
 n


.
   i 1   xi

n


i 1

xi 

2
2

n

1

x,
i 1

i

การประมาณคาพารามิเตอร ˆ, ˆ และ ˆ โดยวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด สามารถแกสมการหาคาประมาณพารามิเตอร
จากสมการทั้ ง 3 สมการข างต น โดยกํ าหนดให ทั้ ง 3 สมการเท ากั บ ศู นย และใช วิธีนิวตั นราฟสั น (Newton-Raphson
method) ในการแกส มการหาคาประมาณค าพารามิ เตอรแต ละค า ซึ่ งผูวิจัยไดเขี ยนคํ าสั่ง ใหม ในโปรแกรม R ในการหา
คาประมาณพารามิเตอร
6. การประยุกตการแจกแจงรอยราวแบบใหม
การประยุกตการแจกแจงรอยราวแบบใหมกับขอมูลจริงในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชขอมูลคาแรงเคน (Stress) ของอลูมิเนียม
ชนิด 6061-T6 ที่ตัดขนานกับทิศทางของการกลิ้งและแกวงที่ 18 รอบตอวินาที ซึ่งนําขอมูลมาจากBirnbaum ZW. and
Saunders SC. (1969)โดยมีขอมูลทั้งหมดจํานวน101 ขอมูล ซึ่งเปนขอมูลที่ไดวัดจากคาแรงเคนสูงสุดของอลูมิเนียมชนิด
6061-T6ตอรอบ 31,000 ปอนดตอตารางนิ้ว ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอมูลคาแรงเคนของอลูมิเนียมชนิด 6061-T6
70
90 96 97 99 100 103 104 104 105 107 108 108 108 109
109 112 112 113 114 114 114 116 119 120 120 120 121 121 123
124 124 124 124 124 128 128 129 129 130 130 130 131 131 131
131 131 132 132 132 133 134 134 134 134 134 136 136 137 138
138 138 139 139 141 141 142 142 142 142 142 142 144 144 145
146 148 148 149 151 151 152 155 156 157 157 157 157 158 159
162 163 163 164 166 166 168 170 174 196 212
จากตารางที่ 1 แสดงขอมูลคาแรงเคนของอลูมิเนียมชนิด 6061-T6 และนําขอมูลไปประมาณคาพารามิเตอรของการ
แจกแจงรอยราวแบบใหม และแบบเดิมโดยใชวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด ไดคาประมาณดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาประมาณพารามิเตอรของขอมูลคาแรงเคนของอลูมิเนียมชนิด 6061-T6
คาประมาณพารามิเตอร
การแจกแจง
ˆ
รอยราวแบบใหม
รอยราวแบบเดิม

̂



ˆ

p̂

34.2016
34.0867

3.9097
3.9348

259.5289
-

0.0001

จากตารางที่ 2 พบวาคาประมาณพารามิเตอรของการแจกแจงรอยราวแบบใหมและแบบเดิมที่มีพารามิเตอรอยางละ 3
ตัว และได นําค าประมาณพารามิเ ตอรที่ ไ ดข องแต ล ะการแจกแจงไปทดสอบภาวะรู ป สนิ ท ดี โดยวิ ธีแ อนเดอรสั น -ดาร ลิ ง
(Anderson-Darling) (Henze et al, 2002) ไดผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3ผลการทดสอบภาวะสนิทดีโดยวิธีแอนเดอรสัน-ดารลิงของขอมูลคาแรงเคนของอลูมิเนียมชนิด 6061-T6
ผลการทดสอบภาวะรูปสนิทดี โดยวิธีแอนเดอรสัน-ดารลิง
การแจกแจง
AIC
คาสถิติ
p-value
รอยราวแบบใหม
0.6375
0.6129
920.5698
รอยราวแบบเดิม
0.7587
0.5115
920.5714

0.025

จากตารางที่ 3 พบวาการทดสอบภาวะสนิทดี โดยวิ ธีแอนเดอรสัน -ดารลิ งของข อมูลคาแรงเคนของอลูมิเนี ยมชนิ ด
6061-T6 มีการแจกแจงรอยราวแบบใหมและแบบเดิม เนื่องจากคา p-value มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แตพบวา การประมาณคาพารามิเตอรดวยการแจกแจงรอยราวแบบใหมมีคา AIC ต่ําที่สุด ดังนั้นการแจกแจงรอยราวแบบใหม
จึงเหมาะสมที่สุด กับขอมูลคาแรงเคนของอลูมิเนียมชนิด 6061-T6 และไดนํามาสรางฮิ สโทแกรมของขอมูลคาแรงเคนของ
อลูมิเนียมชนิด 6061-T6ไดดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4ฮิสโทแกรมของขอมูลคาแรงเคนของอลูมิเนียมชนิด 6061-T6
จากภาพที่ 4 พบวาการแจกแจงรอยราวแบบใหมมีเหมาะสมมากกวาการแจกแจงรอยราวแบบเดิม เนื่องจากขอมูล
คาแรงเคนของอลูมิเนียมชนิด 6061-T6ใกลกับฟงกชันความนาจะเปนของการแจกแจงรอยราวแบบใหม
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาการแจกแจงรอยราวแบบใหมและการประยุกต โดยผูวิจัยไดสรางตัวแปรสุมที่มีการ
แจกแจงรอยราวแบบใหม และสรางฟงกชันและศึกษาคุณสมบัติทางสถิติเชิงคณิตศาสตรไดแก ฟงกชันความหนาแนนความ
นาจะเปน ฟงกชันการแจกแจงสะสม ฟงกชันการรอดอยูฟงกชันฮาซารด คาเฉลี่ย ความแปรปรวน สัมประสิทธิ์ความเบ และ
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สัมประสิทธิ์ความโดงพรอมทั้งไดศึกษาการประมาณคาพารามิเตอรของการแจกแจงรอยราวแบบใหม และการประยุกตกับ
ขอมูลจริง ที่เปนการศึกษาขอมูลคาแรงเคน (Stress) ของอลูมิเนียม ชนิด 6061-T6 ที่ตัดขนานกับทิศทางของการกลิ้งและ
แกวงที่ 18 รอบตอวินาที และวัดคาแรงเคนสูงสุดของอลูมิเนียมชนิด6061-T6ตอรอบ 31,000 ปอนดตอตารางนิ้ว
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการแจกแจงรอยราวแบบใหมและการประยุกต ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะดังนี้ ควรศึกษาการแจกแจง
รอยร าวแบบใหม ที่ ไ ด จ ากงานวิ จัย ครั้ ง นี้ นํา ไปผสมกั บ การแจกแจงอื่ น ๆ ได แ ก การแจกทวิ น ามลบ-รอยร า วแบบใหม
(Negative binomial -new crack distribution) การแจกแจกทวินามลบ-รอยราวแบบใหมที่มีศูนยมาก (Zero inflated
negative binomial – new crack distribution) พรอมทั้งศึกษาวิธีการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีอื่น ๆ เชน วิธีโมเมนต
(Moment method) วิธีเบสเซียน (Bayesian method) เปนตน
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
ผานระบบอินเทอรเน็ตของประชากรในเขตบางกะป
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บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
email: i_am_ying12@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบ
อินเทอรเน็ตของประชากรในเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรในเขต
บางกะปที่มีอายุตั้งแต23 ปขึ้นไปและเคยใชบริการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต จํานวน 384 คน เลือกใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบการสุมตัวอยางตามความสะดวก โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว และการวิเ คราะหค วามถดถอยเชิ งพหุ คูณ ผลการวิ จัย พบว า 1. ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญเ ปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 31 - 40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก 3.ประชากรที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน 4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด(ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา และดานการสงเสริมการตลาด) มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของประชากรในเขตบางกะป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด/พฤติกรรมการซื้อ
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Abstract
This research aimed to study The Marketing Mix Factors Affecting The Purchasing Behavior Via
The Internet of Population in Bangkapi , Bangkok. The sample group used in this research consists of
Population in Bangkapi that Aged 23 years and over that used to purchase products via the Internet 384
people by used Convenience Sampling. A questionnaire was used as a tool for collecting data and
statistical tools were frequency, percentage, mean, max- min, standard deviation, t-test, One-way analysis
of variance and Multiple Regression Analysis. Research findings were as follows 1. Most of the respondents
were female, aged between 31 - 40 years old , bachelor’s degree , earned a monthly income between
10,001-20,000 baht , and career employees. 2. The Marketing Mix Factors overall aspect was at the high
level. When considered each aspects, it was found that in terms of Product ,Price ,Place and Promotion
were at the high level. 3. Populations with different demographic characteristics has purchasing behavior
via the Internet no different. 4. The Marketing Mix factors (Product , Price and Promotion) affecting
purchasing behavior via the Internet of population in Bangkapi at statistical significance of 0.05 levels.
Key Word: Marketing Mix, Purchasing Behavior
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บทนํา
สังคมปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงเปนสังคมโลกาภิวัฒน กลาวคือ สังคมที่ไรพรมแดน มนุษยสามารถติดตอสื่อสารกัน
อยางสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี อุปกรณการสื่อสารตางๆรวมไปถึงระบบเครือขาย
สัญญาณตางๆ จากความสะดวกสบายที่มนุษยไดรับ จากเทคโนโลยีเหลานี้จึงไมสามารถปฏิเสธไดเลยวาเทคโนโลยีเหลานี้ได
เขามามี บทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยเป นอยางมาก ไม วาจะเป นทางดานการศึ กษา ความบันเทิง และ
ทางดานธุรกิจตางๆ ในปจจุบันวิถีชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผูคนตองปรับตัวใหเขากับโลก
ที่มีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง การที่ระบบอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน ไมวาจะเพื่อการติดตอสื่อสาร เพื่อการ
ทํางาน เพื่อความบันเทิง หรือแมกระทั่งในการทําธุรกิจ โดยการทําการตลาดบนอินเทอรเน็ตนั้นเริ่มตนมาจากการที่นักการ
ตลาดปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป แตเนื่องจากการซื้อ-ขายสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตนั้น มีความ
เสี่ยงในการถูกโกงสูงกวาการออกไปซื้อสินคาดวยตนเอง ซึ่งผูบริโภคบางกลุมอาจจะเกิดความไมมั่นใจในการซื้อสินคาผาน
ระบบอินเทอรเน็ต (บุณฑริกา นันทิพงศ, 2555 ; 1) การประยุกตใชอินเทอรเน็ตในปจจุบันทําไดหลากหลาย อาทิเชน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) สนทนา (Chat) อานหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอรด การ
ติดตามขาวสาร การคนหาขอมูล การชม หรือซื้อสินคาออนไลน การดาวนโหลด เกม เพลง ไฟลขอมูล การติดตามขอมูล
ภาพยนตร รายการบันเทิงตางๆ ออนไลน การเลนเกมคอมพิวเตอรออนไลน การเรียนรูออนไลน(E-Learning) การประชุม
ทางไกลผานอินเทอรเน็ต (Video Conference) หรือ อื่นๆ แนวโนมลาสุดของการใชอินเทอรเน็ตคือการใชอินเทอรเน็ตเปน
แหลงพบปะสังสรรคเพื่อสรางเครือขายสังคม ซึ่งพบวาปจจุบันเว็บไซตที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดังกลาวกําลังไดรับความนิยม
อยางแพรหลาย เชน เฟซบุก (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) และการใชเริ่มมีการแพรขยายเขาไปสูการใชอินเทอรเน็ตผาน
โทรศัพทมือถือ (Mobile Internet) มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีปจจุบันสนับสนุนใหการเขาถึงเครือขายผานโทรศัพทมือถือทํา
ไดงายขึ้นมาก การใชบริการอินเทอรเน็ตที่กําลังเปนที่แพรหลายเปนอยางมากในปจจุบันคือ อีคอมเมิรซ (E-commerce) เปน
ระบบการซื้ อขายสินคาหรือบริการผานอินเทอรเน็ ต สิ่ง ที่เป นแรงกระตุ นในการสง เสริมด านการคาขายผ านอินเทอร เน็ ต
เนื่องมาจากคาใชจายในการทําเว็บไซตมี ราคาถูกลง บางเว็บไซต ไมตองเสี ยคาใชจาย สามารถปรับ เปลี่ยนได หลากหลาย
รูปแบบ และที่สําคัญคือความสะดวกสบายรวดเร็ว ไมวาจะเปนระบบรักษาความปลอดภัยในการชําระเงิน ทําใหปจจุบันนี้
ตลาดสินคาออนไลน เปนตลาดหนึ่งที่นาสนใจ โดยมีการสราง Blog หรือ เว็บไซต ในการนําเสนอสินคา (ชนนิกานต จุลมกร
,2555 ;1-2)
อยางไรก็ดี ตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง คนสนใจทําธุรกิจออนไลนกัน
อยางมาก การเริ่มตนทําธุรกิจสามารถทําไดอยางไมยุงยากและใชเงินลงทุนไมมาก สะดวกทั้งผูขายและผูซื้อ ธุรกิจนี้จึงมีการ
แขงขันสูงอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นผูทําธุรกิจนี้หรือผูขายสินคาออนไลนทั้งหลายจึงควรศึกษาขอจํากัดของการขายสินคาบน
อินเทอรเน็ต รวมถึงทําความเขาใจพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด เพื่อการดําเนินธุรกิจนี้ได
อยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง และที่สําคัญคือการตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง อีกทั้ง
สามารถสรางความนาเชื่อถือและเกิดการสั่ งซื้อซํ้าในเวลาตอมา (Wu & Li, 2009) ดังนั้นแนวคิดที่สําคัญประการหนึ่งที่ มี
บทบาทในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการตางๆคือ สวนประสมทางการตลาด ซึ่ง Philip Kotler (2003 ;16) กลาววา สวน
ประสมทางการตลาด หมายถึง การสนองความตองการเปนตัวแปรที่สามารถควบคุมและสนองความตองการของลูกคาใหพึง
พอใจ ซึ่ ง ได แ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ (Product), ราคา (Price), ช องทางการจั ด จํ า หน าย (Place)และการส ง เสริ ม การตลาด
(Promotion) และแนวคิดที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ พฤติกรรมการซื้อ ซึ่งหมายถึง การกระทําใดๆของผู บริโภคที่เกี่ยวของ
โดยตรงกั บการได รับ การใชและการจับจายสิ นคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซื้อ เปนตัวนําและกํ าหนดการ
กระทําดังกลาวนั้น
ดังนั้นเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหรือเกิดพฤติกรรมการซื้อ คือมีสิ่งกระตุนทําใหเกิดความตองการ
ซึ่งสิ่งกระตุนทางการตลาด ไดแก สิ่งที่เราเรียกวา สวนประสมทางการตลาด เมื่อสิ่งกระตุนนั้นผานเขามาในความรูสึกนึกคิด
ซึ่งไดรับ อิทธิ พลต างๆภายในใจผู บริโ ภคแลวจะมีการตอบสนองของผูบ ริโภค โดยการซื้ อหรือไมซื้อผลิต ภัณฑ น ั้น ดวยเหตุ
ดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยตองการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต
ของประชากรในเขตบางกะป จัง หวั ดกรุง เทพมหานคร โดยผลการวิจัยดั ง กล าวจะทําให ผู ประกอบการที่ ดํ าเนินธุร กิจ Ecommerce สามารถเขาใจพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค และผูที่สนใจใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒ นาสินคาและ
การบริการตอไปเพื่อสนองตอบตอความตองการและความพึงพอใจสูงสุดของผูบริโภค
วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา
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1. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของประชากรในเขต
บางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของประชากรในเขตบางกะป
สมมติฐานของการวิจัย
1. ประชากรที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตแตกตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของประชากรในเขตบางกะป
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของ
ประชากรในเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้
1 ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของประชากรในเขตบางกะป จังหวัด
กรุงเทพมหานคร และสวนประสมทางการตลาด โดยมีตัวแปรที่ตองการศึกษาไดแก
1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก
1.1.1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
1.1.2 สวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด
1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก พฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตบางกะปที่มีอายุตั้งแต23 ปขึ้นไป เนื่องจากเปน
วัยทํางาน และมีกําลังในการซื้อสินคา และเคยใชบริการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตบางกะปที่มีอายุตั้งแต23 ปขึ้นไปและเคย
ใชบ ริการซื้อสินค าผานระบบอิ นเทอรเ น็ต จํานวน 384 คน โดยใช วิธีการคํ านวณหาขนาดของกลุ มตัวอยางแบบไม ทราบ
จํานวนประชากร ของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5
(กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549 ;74)
3. ขอบเขตดานเวลา
ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้เริ่มดําเนินการ ตั้งแตเดือน มีนาคม 2558
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)เพื่ออธิบายขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ดังนี้
- หาคารอยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
- หาคาเฉลี่ย (Mean : ) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และตอนที่ 3
พฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต
- หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) สําหรับวิเคราะห ขอมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และตอนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต
- คาสูงสุด (Max- Min) ใชวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานดังนี้
- สถิติวิเคราะหคาที (Independent t-test) ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุม ตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน เพื่อทดสอบ
สมมติฐานตอนที่ 1 ไดแก เพศ และระดับการศึกษา
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- สถิติวิเคราะหคาเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) ใช
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม เพื่อทดสอบสมมติฐานตอนที่ 1 ไดแก อายุ อาชีพ และ รายไดตอเดือน
- การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชสําหรับวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรหลาย
ตัว เพื่อศึกษาวาปจจัยหรือตัวแปรอิสระตัวใดบางที่สงผลหรือมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม หรือกลาวไดวาเพื่อศึกษาวาตัวแปรตาม
ขึ้นกับตัวแปรอิสระตัวใดบาง เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
ผานระบบอินเทอรเน็ตของประชากรในเขตบางกะป
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรของประชากรในเขตบางกะป
การวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ นําเสนอ
โดยแจกแจงเปนความถี่และคารอยละ ไดดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน(คน)

รอยละ

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

ชาย
หญิง
รวม

136
248
384

35.4
64.6
100.0

23 - 30 ป

130

33.9

31 - 40 ป

177

46.1

41 - 50 ป

59

15.3

51 ปขึ้นไป

18

4.7

รวม

384

100.0

ต่ํากวาปริญญาตรี

87

22.7

ปริญญาตรี

242

63.0

สูงกวาปริญญาตรี

55

14.3

รวม

384

100.0

4. รายไดตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท

33

8.6

10,001-20,000 บาท

151

39.3

ตาราง 1 (ตอ)
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5. อาชีพ

ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน(คน)

รอยละ

20,001-30,000 บาท

102

26.6

30,001 บาทขึ้นไป

98

25.5

รวม

384

100.0

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ
นิสติ /นักศึกษา
พอบาน/แมบาน
อื่นๆ …
รวม

91
123
69
73
17
11
384

23.7
32.0
18.0
19.0
4.4
2.9
100.0

จากตาราง 1 ผลจากการวิเคราะหขอมูลส วนบุ คคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึ กษา
รายไดตอเดือน และอาชีพ สามารถจําแนกไดดังนี้
เพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 64.6 รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 136 คน คิด
เปนรอยละ 35.4 ตามลําดับ
อายุ พบวา สวนใหญมีอายุ 31 - 40 ป จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 46.1 รองลงมาคือ มีอายุ 23 - 30 ป
จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 33.9 มีอายุ41 - 50 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 15.3 และมีอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 18
คน คิดเปนรอยละ 4.7 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา พบวา สวนใหญมี การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 63.0 รองลงมามี
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 22.7 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 14.3
ตามลําดับ
รายไดตอเดือน พบวา สวนใหญมีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 39.3
รองลงมาคือ มีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.6 มีรายไดตอเดือน 30,001 บาทขึ้น
ไป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 25.5 และ ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.6 ตามลําดับ
อาชีพ พบวา สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 32.0 รองลงมาคือ มีอาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 23.7 นิสิต/นักศึกษา จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 19.0 มี
อาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 18.0 มีอาชีพพอบาน/แมบาน จํานวน 17 คน คิดเปนรอย
ละ 4.4 และ อื่นๆ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.9 ตามลําดับ
เนื่องจากข อมู ลลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแ ก อายุ และอาชี พ มีค วามถี่ข องขอมู ลกระจายตัวอยางไม
สม่ําเสมอ และมีความถี่นอยเกินไป คือนอยกวารอยละ 5 จึงไดทําการรวมกลุมขอมูลใหมเพื่อใหการกระจายของขอมูลมีความ
สม่ําเสมอ และเพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน จึงไดกลุมใหม ตามตาราง 2 ดังนี้

ตาราง 2 จํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม อายุ และอาชีพ
(กลุมใหม)
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ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน(คน)

รอยละ

23 - 30 ป

130

33.9

31 - 40 ป

177

46.1

41 ปขึ้นไป

77

20.0

รวม

384

100.0

2. อายุ

5. อาชีพ

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
91
23.7
พนักงานบริษัทเอกชน
123
32.0
ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ
69
18.0
นิสิต/นักศึกษา
73
19.0
พอบาน/แมบาน และอื่นๆ
28
7.3
รวม
384
100.0
จากตาราง 2 ผลจากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ และอาชีพ (กลุมใหม) ไดดังนี้
อายุ พบวา สวนใหญมีอายุ 31 - 40 ป จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 46.1 รองลงมาคือ มีอายุ 23 - 30 ป
จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 33.9 และมีอายุ 41 ปขึ้นไป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ตามลําดับ
อาชีพ พบวา สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 32.0 รองลงมาคือ มีอาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 23.7 นิสิต/นักศึกษา จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 19.0 มี
อาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 18.0 และมีอาชีพพอบาน/แมบาน และอื่นๆ จํานวน 28 คน
คิดเปนรอยละ 7.3 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของประชากรในเขตบางกะปที่ ซื้อสิน คา
ผานระบบอินเทอรเน็ต
ในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัย สวนประสมทางการตลาดของประชากรในเขตบางกะปที่ ซื้อสินคาผานระบบ
อินเทอรเน็ต ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด โดยแจกแจง
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลขอมูล ดังตาราง 3
ตาราง 3 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของประชากรในเขตบางกะป ที่ซื้อสินคา
ผานระบบอินเทอรเน็ต
คาเฉลี่ย
S.D.
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ระดับ
ดานผลิตภัณฑ
4.20
.725
1.สินคาและบริการมีความหลากหลาย ทันสมัย
มาก
4.13
.704
2.คุณภาพของสินคาและบริการ
มาก
3.89
.608
3.สินคาที่ไดรับตรงกับความตองการและคําสั่งซื้อ
มาก
3.90
.615
4.การแสดงรูปตัวอยางสินคาและบริการประกอบในรายละเอียด
มาก
4.03
.548
ดานผลิตภัณฑโดยรวม
มาก
ดานราคา
3.72
.665
5.สินคาและบริการมีราคาถูกกวาในทองตลาด
มาก
3.68
.660
6.ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ
มาก
ตาราง 3 (ตอ)
คาเฉลี่ย
S.D.
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ระดับ
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7.สามารถเปรียบเทียบราคาไดงาย
8.ความสะดวกและปลอดภัยของวิธีการชําระเงิน
ดานราคาโดยรวม
ดานชองทางการจัดจําหนาย
9.ความสะดวกของขั้นตอนการสั่งซื้อ
10.สามารถสั่งซื้อสินคาและบริการได 24 ชม.
11.มีบริการสงสินคาฟรี
12.การจัดสงสินคารวดเร็วและปลอดภัย
ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวม
ดานการสงเสริมการตลาด
13.การรับประกันสินคา
14.การลดราคาสินคา/ผอน 0%
15.การให ข องสมนาคุ ณแก ลู ก ค า เช น คู ป องสะสม , แต ม ,
ตัวอยางสินคา เปนตน
16.การโฆษณาผานสื่อตางๆเชน ผานเว็บไซต ,รายการโทรทัศน ,
รายการวิทยุ ,แอพพลิเคชั่นไลน เปนตน
ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม

3.80
3.73
3.74

.614
.713
.538

มาก
มาก
มาก

3.67
3.83
3.85
3.90
3.81

.793
.839
.833
.857
.738

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.44
3.99
3.97

.786
.553
.561

มาก
มาก
มาก

3.95

.594

มาก

3.84
3.85

.490
.432

มาก
มาก

จากตาราง 3 ผลจากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของประชากรในเขตบางกะปที่ ซื้อ
สินคาผานระบบอินเทอรเน็ต พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.85 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานผลิตภัณฑ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สินคาและบริการมีความหลากหลาย ทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 รองลงมาคือ
คุณภาพของสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 , การแสดงรูปตัวอยางสินคาและบริการประกอบในรายละเอียด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และรายขอที่คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สินคาที่ไดรับตรงกับความตองการและคําสั่งซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89
ดานราคา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สามารถเปรียบเทียบราคาไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 รองลงมาคือ ความสะดวกและ
ปลอดภัยของวิธีการชําระเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 , สินคาและบริการมีราคาถูกกวาในทองตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72
และรายขอที่คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68
ดานชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การจัดสงสินคารวดเร็วและปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 รองลงมา
คือ มีบริการสงสินคาฟรี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 , สามารถสั่งซื้อสินคาและบริการได 24 ชม. มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 และราย
ขอที่คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความสะดวกของขั้นตอนการสั่งซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67
ดานการสงเสริมการตลาด
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การลดราคาสินคา/ผอน 0% มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 รองลงมาคือการ
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ใหของสมนาคุณแกลูกคา เชน คูปองสะสม , แตม ,ตัวอยางสินคา เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 , การโฆษณาผานสื่อตางๆ
เชน ผานเว็บไซต ,รายการโทรทัศน ,รายการวิทยุ ,แอพพลิเคชั่นไลน เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 และรายขอที่คาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ การรับประกันสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของประชากรในเขตบางกะป
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของประชากรในเขตบางกะป ไดแก จํานวน
ครั้งที่ใชบริการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตตอ 3 เดือน และคาใชจายในการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอครั้ง ใช
การแจกแจงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนประเภทสินคาที่ซื้อผานระบบอินเทอรเน็ตมากที่สุดและสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่
ทําใหตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต ใชการแจกแจงเปนความถี่และคารอยละ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตาราง 4 คาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของประชากรในเขตบางกะป
พฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต
Min
Max
S.D
1.จํานวนครั้งที่ใชบริการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตตอ 3
1
5
3.48
.785
เดือน
2.คาใชจายในการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอครั้ง
10
5,000
570.33 787.99
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของประชากรในเขตบางกะป สามารถ
สรุปการพิจารณารายดานไดดังนี้
1.จํานวนครั้งที่ใชบริการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตตอ 3 เดือน
พบวา ประชากรที่ใชบริการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตตอ 3 เดือนมากที่สุด 5 ครั้ง และนอยที่สุด 1 ครั้ง โดยมี
คาเฉลี่ยประมาณ 4 ครั้ง และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .785
2.คาใชจายในการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอครั้ง
พบวา คาใชจายในการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอครั้งมากที่สุด 5,000 บาท และนอยที่สุด 10 บาท
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 570.33 บาท และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 787.99
ตาราง 5 จํานวนและคารอยละเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของประชากรในเขตบางกะป
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
จํานวน(คน)
รอยละ
3. ประเภทสินคาที่ซื้อผานระบบอินเทอรเน็ตมากที่สุด
หนังสือ/นิตยสาร/ซีดี/ดีวีดี เพลง เกมและภาพยนตร
อาหารและเครื่องดื่ม

64
68

16.7
17.7

74

19.3

123

32.0

41

10.7

รวม

14
384

3.6
100.0

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ

จํานวน(คน)

รอยละ

เสื้อผา/เครื่องแตงกาย/เครื่องประดับ/เครื่องสําอาง
เครื่องใชไฟฟา/อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
รองเทา/กระเปา/อุปกรณกีฬา
อื่นๆ

ตาราง 5 (ตอ)

4. สาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําใหตัดสินใจซื้อสินคาผาน

2156

ระบบอินเทอรเน็ต

คุณภาพของสินคา
ความหลากหลายของสินคา
สินคามีราคาถูก
สะดวก/รวดเร็ว/สั่งซื้อได 24 ชม.
อื่นๆ
รวม

100
42
143
78
21
384

26.0
11.0
37.2
20.3
5.5
100. 0

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของประชากรในเขตบางกะป สามารถ
สรุปการพิจารณารายดานไดดงั นี้
3. ประเภทสินคาที่ซื้อผานระบบอินเทอรเน็ตมากที่สุด
พบวา ประเภทของสินคาที่ซื้อผานระบบอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนเครื่องใชไฟฟา/อุปกรณอิเล็กทรอนิกส จํานวน
123 คน คิดเปนรอยละ 32.0 รองลงมาคือ เสื้อผา/เครื่องแตงกาย/เครื่องประดับ/เครื่องสําอาง จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ
19.3 ,อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.7 ,หนังสือ/นิตยสาร/ซีดี/ดีวีดี เพลง เกมและภาพยนตร จํานวน
64 คน คิดเปนรอยละ 16.7 ,รองเทา/กระเปา/อุปกรณกีฬา จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.7 และอื่นๆ จํานวน 14 คน คิด
เปนรอยละ 3.6
4. สาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําใหตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต
พบวา สาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําใหตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต สวนใหญคือสินคามีราคาถูก จํานวน 143
คน คิดเปนรอยละ 37.2 รองลงมาคือ คุณภาพของสินคา จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 26.0 ,สะดวก/รวดเร็ว/สั่งซื้อได 24
ชม. จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 20.3, ความหลากหลายของสินคา จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 11.0 และอื่นๆ จํานวน
21 คน คิดเปนรอยละ 5.5
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องปจจัยส วนประสมทางการตลาดที่ มีผลตอพฤติ กรรมการซื้ อสินคาผานระบบอิ นเทอร เน็ต ของ
ประชากรในเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นสําคัญมาอภิปรายไดดังนี้
1. ประชากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพแตกตางกัน มี พฤติกรรมการซื้อสินคาผาน
ระบบอินเทอรเน็ตของประชากรในเขตบางกะป ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถอธิบายไดวา เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของประชากรในเขต
บางกะป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุณฑริกา นันทิพงศ (2556) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานระบบอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร (เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา
สถานภาพสมรส รายได) ที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน และยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของมยุรี ตั้งพานทอง (2552) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการ
ผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้ อสินคาและ
บริการผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร
2.ปจจัย สวนประสมทางการตลาดดานผลิ ตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสิ นคาด านจํานวนครั้งที่ใ ชบริการซื้ อ
สินคาผานระบบอินเทอรเน็ตตอ 3 เดือน เนื่องมาจากเมื่อผลิตภัณฑมีคุณภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย สินคาที่ไดรับตรง
กับความตองการและคําสั่งซื้อ และมีการแสดงรูปตัวอยางสินคาและบริการประกอบในรายละเอียด ทําใหเกิดความไววางใจ
ในการซื้อ มีผลตอจํานวนครั้งที่ใชบริการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต ,ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา และดาน
การส งเสริ มการตลาด มี ผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาดานค าใชจายในการซื้ อสิ นค าผ านระบบอินเทอร เน็ ตเฉลี่ ยต อครั้ ง
เนื่องจากเมื่อสินคามีร าคาถู ก ราคาเหมาะสมเมื่ อเทีย บกับคุ ณภาพ สามารถเปรีย บเทีย บราคาไดง าย มี ความสะดวกและ
ปลอดภัยของวิธีการชําระเงิน มีการการลดราคาสินคา/ผอน 0% การใหของสมนาคุณแกลูกคา เชน คูปองสะสม , แตม ,
ตัวอยางสินคา เปนตน มีการการรับประกันสินคา และการโฆษณาผานสื่อตางๆเชน ผานเว็บไซต ,รายการโทรทัศน ,รายการ
วิทยุ ,แอพพลิเคชั่นไลน เปนตน ทําใหสงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาดานคาใชจายในการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต

2157

เฉลี่ยตอครั้ง,ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาและดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาดานประเภทของ
สินคาที่ซื้อผานระบบอินเทอรเน็ตมากที่สุด และดานสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําใหตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต อาจ
เปนเพราะสินคามีราคาถูก ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ สินคามีคุณภาพ มีความหลากหลายของสินคา และสะดวก/
รวดเร็ว/สั่งซื้อได 24 ชม. ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย วราภรณ ระหงษ (2550) ไดศึกษาเรื่อง
ปจจั ยส วนประสมทางการตลาดที่ มี ความสัม พั นธ กับ พฤติ กรรมการ ซื้ อสินค าในธุ รกิ จขายตรงแอมเวยข องผู บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ความสัมพันธปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในธุรกิจขายตรงแอมเวย
โดยภาพรวม พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สง เสริ มการตลาด มี ความสั มพั นธกับพฤติกรรมการซื้ อสินคาในธุ รกิ จขายตรงแอมเวย และสอดคลองกั บ แนวความคิ ด
แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model )ของ Philip Kotler (2000) ที่กลาวถึงเหตุจูงใจที่ทําใหการ
ตัดสินใจบริโภคสินค าและบริการ วามีจุดเริ่มตน จากการมีสิ่ งกระตุนที่ทําใหเกิ ดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาใน
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะ
ไดรับอิทธิ พลจากลักษณะตางๆของผูซื้อ ซึ่ งสิ่งกระตุนอาจเกิ ดขึ้นเองทั้ งภายในรางกายและจากภายนอก โดยสิ่งกระตุ น
ภายนอก คือ สิ่งกระตุนทางการตลาดซึ่งสามารถควบคุมและจัดใหมีขึ้นได เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับ สวนประสมทาง
การตลาด ซึ่งประกอบดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ เชน ตัวสินคาและบริการ คุณภาพ ตรา การออกแบบ การบรรจุ เปนตน ดาน
ราคา เชน สวนลด เงื่อนไขการขาย เงื่อนไขการชําระเงิน เปนตน ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย เชน สถานที่ตั้ง ที่จอด
รถสะดวก เปนตน ปจจัยดานการสงเสริมการขาย เชน การลด แลก แจก แถม และประชาสัมพันธ เปนตน
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องปจจัยส วนประสมทางการตลาดที่ มีผลตอพฤติ กรรมการซื้ อสินคาผานระบบอิ นเทอร เน็ต ของ
ประชากรในเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1.จากผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก ควรเนนจุดแข็งในเรื่อง การ
แสดงรูปตัวอยางสินคาและบริการประกอบในรายละเอียดใหชัดเจน เขาใจงาย พัฒนาสินคาใหมีคววามทันสมัย มีประเภทที่
หลากหลาย โดยทําการวิจัยตลาดเพื่อนําเพิ่มสายผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคและสินคามีความ
หลากหลายไดมากยิ่งขึ้น
2.จากผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาอยูในระดับ มาก ดังนั้นควรตรวจสอบระดับราคา
อางอิงที่มีการขายผานชองทางอินเทอรเน็ตเพื่อรักษาระดับราคาขายใหเหมาะสมและควรนําเสนอบริการเปรียบเทียบราคาใน
หนาเว็บไซดเพื่อสรางความโปรงใส มีการอํานวยความสะดวกใหผูซื้อเขาถึงขอมูลไดงาย
3.จากผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก ควรใหบริการ
จัดสงสินคาและบริการที่ตรงตอเวลา สามารถตรวจสอบความคืบหนาของการสั่งซื้อได มีวิธีปองกันสินคาสูญหายในระหวาง
ขนสง มีบริการจัดสงสินคาฟรีและยังตองเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการคนหาสินคาและบริการ
4.จากผลการวิ จัย พบว าปจจัยส วนประสมทางการตลาดดานการส งเสริมการตลาดอยู ในระดับ มาก ควรมีการจั ด
โปรโมชั่นการสงเสริมการขายในแต ละเดือน เชน มีการลดราคาสินคาหรือผอน 0% มีการใหของสมนาคุณแกลู กคา เช น
คูปองสะสม แตม ตัวอยางสินคา มีการรับประกันสินคาที่เชื่อถือได และนอกจากนี้มีการโฆษณาผานสื่อตางๆใหเปนที่รุจัก เชน
ผานเว็บไซต รายการโทรทัศน รายการวิทยุ แอพพลิเคชั่นไลน เปนตน
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การมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
สํารวย รสดี, นิพนธ ศศิธรเสาวภา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัต ถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของพนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานใหญ และศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล กับการมีสวนรวมในการประหยัดน้ํ า
อยางถูกวิธี โดยใชกลุมตัวอยางจากพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ จํานวน 322 คน วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของพนักงาน
การประนครหลวง สํานักงานใหญ ใชสถิติ t-test, และวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One – Way ANOVA) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพสมรส สวนใหญมีอายุการทํางานนอยกวา 5 ป สวนใหญเปนพนักงาน/นักบริหาร ระดับ 1 – 5 อัตรา
เงินเดือนสวนใหญ 15,001 – 30,000 บาท จํานวนสมาชิกในครัวเรือนสวนใหญมีจํานวนตั้งแต 4 – 6 คน การมีสวนรวมใน
การประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ พบวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ใหญมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล
ของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อายุการทํางาน ตําแหนงในองคกร และอัตราเงินเดือนที่แตกตางกันจะมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูวิธีไมแตกตาง
กัน และอายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกตางกัน จะมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของพนักงานการประปานครหลวง
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Abstract
The purposes of this research were to study the participation in correctly saving water of the
Metropolitan Waterworks Authority staff. The data were collected by questionnaire, 322 persons in total,
and was analyzed by means of statistics, percent, mean, standard deviation. The comparison of people’s
participation in correctly saving water was carried out using t-test and One-Way ANOVA with a statistical
significance level of 0.05
The results revealed that the people, who answered the questionnaire, were female, ages of 2130 years, most of graduates of bachelor degrees, married, working less than 5 years,
employee/management levels 1-5, salary 15,001 – 30,000 baht/month, family members 4-6 persons. In
the case of people’s participation in saving water properly, it was in a moderate level. When comparing
the differences of personal factors of people, the results showed that the sample with difference gender,
educational, marital status, age of working, position in the organization and salary had indifference in the
participation of correctly saving water. The sample of different ages and family members had different
participation of correctly saving water with statistical significance level of 0.05.
Keywords: Participation, Water Saving Correctly of the Metropolitan Waterworks Authority Staff
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บทนํา
น้ําที่ ใ ช ใ นการอุ ป โภคบริ โ ภคนั้นเป นป จจั ย พื้ นฐานที่ สํ าคั ญ อยางหนึ่ ง ในการดํ ารงชี วิต ของมนุ ษย มนุษย มี ค วาม
ตองการในการอุปโภคบริโภคประมาณ 100-200 ลิตร/คน/วัน (มั่นสิน ตัลฑุลเวศม, 2542) ในอดีตประชาชนสวนใหญนิยม
บริโภคน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก น้ําฝน น้ําบาดาลและน้ําจากแมน้ําลําคลองโดยตรง ในปจจุบันถือวาน้ําประปา เปนน้ํา
สะอาด เปนน้ําที่ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใหเปนน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค น้ําประปาจึงมีความสําคัญต อ
ชุมชนตาง ๆ อยางยิ่ง และปจจุบันเกิดการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วทําใหชุมชนตาง ๆ เกิดขึ้นอยาง
มาก สงผลใหความตองการใชน้ําประปามีมากขึ้น การจัดหาน้ําสะอาดในรูปแบบน้ําประปาสําหรับประชาชนในปจจุบันเปนอีก
ภารกิจหนึ่งที่องคกรภาครัฐตองดําเนินการเพื่อใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค (อารีย ลือกลาง, 2555) ปจจุบันการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในทั้งประเทศ และการขยายตัวของชุมชนเมืองพื้นที่ กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู
ในการดูแลของการประปานครหลวง ทําใหทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกนํามาใชอยางมากมาย ทั้งเพื่อการดํารงชีวิต การผลิตดาน
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ก็คือน้ํา ดังนั้นความสําคัญและการตระหนักถึงคุณคาของน้ํามีความจําเปนอยางยิ่ง และตองมี
การเรียนรูที่จะใชน้ําอยางเกิดประโยชนสูงสุดและรับรูถึงปญหาการใชน้ําเกินความจําเปน
การมีสวนรวมในการประหยัดน้ําของพนักงานการประปานครหลวง นั้นมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก
เจาหนาที่พนักงานการประปานครหลวง เปนหนึ่งในผูปฏิบัติหนาที่ในองคกรการผลิต การจัดหาน้ํา และการใหบริการน้ําใน
การอุปโภคบริโภค จึงจําเปนตองมีองคความรูเรื่องน้ํา และรูจักกระบวนการวิธีในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธี และตองมีสวน
รวมในระบบการจัดการน้ํา ทั้งการใหความรูในชุมชน องคกร การมีสวนรวมในการจัดการบริหารน้ําประปา ผูวิจัยจึงไดศึกษา
การมีสวนรวมของพนักงานในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ เพื่อทราบถึงการ
มีสวนรวมของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธี และเพื่อใหไดขอมูลนํามาใชเปน
แนวทางการในการวางแผนการใชและประหยัดน้ําอยางถูกวิธี ตอไป
กระบวนการหรือขั้นตอนการมีสวนรวม (Cohen & Uphoff, 1977 อางถึงใน ธนวัฒน คําภีลานนท, 2550) ได
จําแนกชนิดของการมีสวนรวมเอาไวเปน 4 ประเภท คือ
1. การมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน (Decision making) ในกระบวนการวางแผนนั้น ประการแรกที่สุดที่ตอง
กระทําคือ การกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสํ าคัญ ตอจากนั้นเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ย วของ การ
ตัดสินใจนี้เปนกระบวนการอยางตอเนื่องทีต่ องดําเนินการไปเรื่อย ๆ ตั้งแตการตัดสินใจชวงเริ่มตน การตัดสินใจชวงดําเนินการ
วางแผน และการตัดสินใจชวงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว
2. การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ (Implementation) ในสวนที่เปนองคประกอบของการดําเนินโครงการนั้น
จะไดมาจากคําถามที่วา ใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบาง และจะทําประโยชนดวยวิธีใด เชน การชวยเหลือดาน
ทรัพยากร การบริหารงานและงบประมาณ และการขอความชวยเหลือ
3. การมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน อันเกิดจากโครงการนั้น ๆ (Benefits) ในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชนนั้น
นอกจากความสําคัญของผล ประโยชนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังตองพิจารณาการกระจายผลประโยชนภายในกลุม
ดวย ผลประโยชนของโครงการนี้รวมทั้งผลประโยชนที่เปนประโยชนทางบวก และผลที่เกิดขึ้นทางลบที่เปนผลเสียของ
โครงการ ซึ่งเปนประโยชนและเปนโทษแกบุคคลในสังคมดวย
4. การมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น สิ่งที่
สําคัญที่ตองสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) ซึ่งมีอิทธิพล
สามารถแปรเปลี่ยนของบุคคลในกลุมตาง ๆ
ชูโชค อายุพ งศ (2553) ไดศึ กษาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยกระบวนการมีส วนรวมของชุม ชน ใน
จังหวัดเชียงใหม แผนการบริ หารจัดการทรัพ ยากรน้ํ าของจัง หวั ดเชี ยงใหม ประกอบด วยแผนพั ฒนาในระดั บลุ มน้ําและ
ระดับชุมชน โดยแผนระดับลุมน้ําเปนของแผนหนวยงานราชการตามภารกิจในดานการพัฒนาแหลงน้ํา ซึ่งไดรับการวางแผน
มาแลว สวนแผนพัฒนาระดับชุมชนเปนแผนที่เสนอมาจากความตองการของชุมชนในทองถิ่น บทความนี้แสดงการจัดทําแผน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของจังหวัดเชียงใหม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเนนการจัดทําแผนระดับ
ชุมชนผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ และเมื่อไดแผนโครงการเปนความตองการของทองถิ่น แลวจึงนํามา
พิ จ ารณารวมกั บ แผนระดั บ ลุ ม น้ํ า เพื่ อ จั ด ทํ าเป นแผนบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ของจั ง หวั ด ที่ ม าจากการนํ าข อ มู ล
สภาพแวดล อมด านทรั พ ยากรน้ํ ามาวิ เคราะห จุดอ อนจุ ด แข็ ง รวมกับ ข อมู ล แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จสั ง คมแห ง ชาติ นโยบาย
ทรั พ ยากรน้ํ าแห ง ชาติ และพั นธกิ จของจั ง หวั ด โดยมี วิสั ย ทัศ น ข องแผน ประกอบด วย “ทรั พ ยากรน้ํ ายั่ ง ยื น ชุ ม ชนเป น
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ศูนยกลาง บูรณาการขอมูล สนับสนุนองคความรู” และกรอบกลยุทธที่มุงเนนใหจังหวัดเชียงใหมมีการบริหารทรัพยากรน้ําที่
ยั่งยืน มีการอนุรักษและใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีการปองกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากน้ํา โดยยึดชุมชน
เปนศู นยกลาง มีส วนร วมให ขอมู ล วางแผน และแกปญ หา พรอมทั้ง มีการบูรณาการขอมูล มีความรวมมือกับทุ กภาคสวน
ภายใตการสนับสนุนองคความรูผานระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของจังหวัดเชียงใหม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล กับการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธขี อง
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของพนักงานในการ
ประหยั ด น้ําอย างถู กวิ ธีข องพนักงานการประปานครหลวง สํ านักงานใหญ โดยกลุ มตั วอยางที่ใ ช ใ นการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ จํานวน 322 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเอง
ภายใตแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
ส วนที่ 1 แบบสอบถามข อ มู ล ทั่ วไป จํ านวน 8 ข อ ประกอบด ว ยคํ า ถามเกี่ ย วกั บ เพศ อายุ ระดั บ การศึ กษา
สถานภาพสมรส อายุการทํางาน ตําแหนงในองคกร และอั ตราเงินเดือนพนักงานการประปานครหลวงใบปจจุบัน จํานวน
สมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด
สวนที่ 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมของพนักงานในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของพนักงานการประปานครหลวง
สํานักงานใหญ
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม จํานวน 1 ข อ เพื่อใหกลุมตั วอยางกรอกแบบสอบถาม แสดงลงความคิด เห็นและ
ขอเสนอแนะ ที่ตองการใหมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง หรือขอมูลความเห็นที่ใหผูศึกษานําไปเสนอเพื่อการพัฒนาตอไป
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.ขอมูลทั่วไปการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ สถิติ
พรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของพนักงานการประปา
นครหลวง สํานักงานใหญ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กรณีที่ตัวแปรกลุมยอย 2 กลุม ใชสถิติ t-test และกรณีที่ตัวแปร
มากกวา 2 กลุม ใชสถิติวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ผูวิจัย
นําเสนอผลการศึกษาวิจัยออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดพบวา ประชากรทั้งหมด จํานวน 322 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 55.6
มีอายุระหวาง 21-30 ป รอยละ 31.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 63.1 สถานภาพสมรส รอยละ 62.4 อายุการ
ทํางาน นอยกวา 5 ป รอยละ 40.4 ตําแหนงพนักงาน/นักบริหาร ระดับ 1-5 รอยละ 78.0 อัตราเงินเดือนในปจจุบัน 15,001
– 30,000 บาทตอเดือน รอยละ 37.9 และมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน รอยละ 54.0
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
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ตาราง 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงมาตรฐานดานการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของกลุมตัวอยาง
ขอที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

S.D.

ระดับการมีสวน
รวม

2.99

1.215

ปานกลาง

2.88
2.67

1.159
1.232

ปานกลาง
ปานกลาง

2.87

1.189

ปานกลาง

3.16

1.282

ปานกลาง

3.11

1.123

ปานกลาง

3.13
3.33

1.159
1.072

ปานกลาง
ปานกลาง

การมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธี
การมีสวนรวมในการวางแผน
มีการจั ด เวที ป ระชาคมในการประปานครหลวงสํ านักใหญ เ พื่ อ
วิ เ คราะห ป ญ หาและให เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการใช น้ํ า อย า ง
ประหยัดและถูกวิธี
มีสวนรวมในการจัดทําแผนงานการใชน้ําอยางประหยัดและถูกวิธี
มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อขอรับงบประมาณจากการ
ประปานครหลวง
มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ในการใชน้ําอยางประหยัดและถูกวิธี
มี ก ารวางแผนในการรณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ ใ ห พ นั ก งานการ
ประปานครหลวงสํ า นั ก งานใหญ ร ว มมื อ ในการใช น้ํ า อย า ง
ประหยัดและถูกวิธี
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
เข าร วมประชุ ม อบรม ประชาสั ม พันธ เ กี่ ย วกั บ การใช น้ําอย าง
ประหยัด
มีแผนการจัดการใชน้ําอยางประหยัดในครัวเรือน
มี กิจกรรมส ง เสริ ม แนะนํ า ให มี ค วามร วมมื อในการใช น้ํา อย า ง
ประหยัดและถูกวิธี
การมีสวนรวมในการประเมินผล
มีการแตง ตั้ง คณะกรรมการติ ด ตามผลการใช น้ําอยางประหยั ด
และถูกวิธีของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
มีการรายงานผลการดําเนินงานการใชน้ําอยางประหยัดและถูกวิธี
ตอพนักงานการประปานครหลวงสํานักงานใหญ
มีการนํ าข อมู ลจากการประเมิ นผลไปเปนแนวทางในการจั ดทํ า
แผนพัฒนาในครั้งตอไป
ท า นมี ส ว นร ว มในการให ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ป ญ หาหรื อ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
ทานมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการติดตามผล
การใชน้ําอยางประหยัด และถูกวิธีของพนักงานการประปานคร
หลวง สํานักงานใหญ
การมีสวนรวมรับผลประโยชน
ทานไดรับผลประโยชน การจั ดเวที ประชาคมในการประปานคร
หลวงสํานักใหญเพื่อวิเคราะหปญหาและใหเห็นความสําคัญของ
การใชน้ําอยางประหยัดและถูกวิธี
ท า นได รั บ ความรู เ กี่ ย วกั บ การประหยั ด น้ํ า จากการรณรงค
ประชาสัมพันธ

2.88

1.177

ปานกลาง

2.98

1.092

ปานกลาง

2.94

1.161

ปานกลาง

3.23

1.019

ปานกลาง

3.42

0.964

ปานกลาง

3.13

1.159

ปานกลาง

3.56

0.849

มาก

ตาราง 1 กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมมากที่สุดในดานการวางแผน (ขอที่ 5) เรื่องมีการวางแผนในการรณรงค
ประชาสัมพันธใหพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญรวมมือในการใชน้ําอยางประหยัดและถูกวิธี อยูในระดับปาน
กลาง ( x =3.16, S.D.=1.282)
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กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมมากที่สุดในดานการดําเนินงาน (ขอที่ 8) เรื่องมีกิจกรรมสงเสริมแนะนําใหมีความ
รวมมือในการใชน้ําอยางประหยัดและถูกวิธี อยูในระดับปานกลาง ( x =3.33, S.D.=1.072)
กลุ ม ตั ว อย างส ว นใหญ มี ส ว นร ว มมากที่ สุ ด ในด านการประเมิ น ผล (ข อ ที่ 13) เรื่ อ งท า นมี ส ว นร วมในการให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการติดตามผลการใชน้ําอยางประหยัดและถูกวิธีของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ
อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.42, S.D. = 0.964)
กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมมากที่สุดในดานการรับผลประโยชน (ขอที่ 15) เรื่องทานไดรับความรูเกี่ยวกับการ
ประหยัดน้ําจากการรณรงคประชาสัมพันธ อยูในระดับมาก ( x = 3.56, S.D.=0.849)
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของ
พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ตาราง 2 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธขี องกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน (n)
ชาย
143
หญิง
179
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

x

2.34
2.26

S.D.
0.640
0.619

t
1.215

Sig.
0.179

ตาราง 2 พิจารณาการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธขี องกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ พบวากลุมตัวอยาง
ที่เปนเพศชายมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีไมแตกตางจากเพศหญิง ซึ่งสามารถวิเคราะห ไดวา กลุมตัวอยางชาย
และหญิง มีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธไี มแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 3 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ
อายุ
นอยกวา≤ 20
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จํานวน (n)
3
100
91
81
47

x

3.00
2.30
2.01
2.42
2.57

S.D.
0.000
0.577
0.658
0.567
0.580

F
9.636

Sig.
0.000*

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหโดยใชคา F-test พบวา ประชากรกลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน จะมี สวนรวมในการ
ประหยัดน้ําอยางถูกวิธีแตกตางกัน ซึ่งผลการวิเคราะห พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (F= 9.636; Sig.<0.05)
กลาวคือ ประชากรกลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน มีการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธแี ตกตางกัน
ตาราง 4 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธขี องกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาระดับปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จํานวน (n)
52
203
61
6

S.D

x

2.38
2.28
2.30
2.00
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0.530
0.656
0.641
0.000

F
0.825

Sig.
0.481

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหโดยใชคา F-test พบวา ประชากรกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมี
สวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิเคราะหไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (F= 0.825;
Sig.> 0.05)
ตาราง 5 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
สถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย/หยา/คูสมรสเสียชีวิต
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จํานวน (n)
96
201
25

S.D

x

2.20
2.32
2.44

0.626
0.624
0.651

F
2.026

Sig.
0.134

ตาราง 5 ผลการวิเคราะหโดยใชคา F-test พบวา ประชากรกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน จะมีสวน
รวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธไี มแตกตางกัน ซึ่งผลการวิเคราะหไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (F= 2.026;
Sig.>0.05)
ตาราง 6 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ
การทํางาน
อายุการทํางาน
นอยกวา 5 ป
5 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
มากกวา 20 ปขึ้นไป
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จํานวน (n)
130
71
35
30
56

x

2.23
2.37
2.23
2.57
2.25

S.D
0.677
0.591
0.646
0.568
0.548

F
2.166

Sig.
0.073

ตาราง 6 ผลการวิเคราะหโดยใชคา F-test พบวา ประชากรกลุมตัวอยางที่มีอายุการทํางานแตกตางกัน จะมีสวน
รวมในการประหยั ดน้ํ าอย างถู กวิ ธีไ ม แตกตางกัน ซึ่ง ผลการวิเ คราะหไ ม พ บความแตกต างกั นอย างมี นัยสํ าคัญ (F=2.166;
Sig.>0.05)
ตาราง 7 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
ตําแหนงองคกร
ตําแหนงองคกร
พนักงาน/นักบริหาร ระดับ 1 - 5
ผูบริหารระดับตน
ผูบริหารระดับกลาง
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จํานวน (n)
251
62
9

x

2.29
2.35
2.11

S.D
0.624
0.655
0.601

F
0.685

Sig.
0.505

ตาราง 7 ผลการวิเคราะหโดยใชคา F-test พบวา ประชากรกลุมตัวอยางที่มีตําแหนงองคกรในปจจุบันแตกตางกัน
จะมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิเคราะหไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (F=
0.685; Sig.>0.05)
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ตาราง 8 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
อัตราเงินเดือน
S.D
F
Sig.
อัตราเงินเดือน
จํานวน (n)
x
ต่ํากวา 15,000 บาท
110
2.33
0.665
1.447
0.218
15,001 – 30,000 บาท
122
2.24
0.617
30,001 – 60,000 บาท
69
2.41
0.577
60,001 – 75,000 บาท
15
2.13
0.640
มากกวา 75,001 บาท
6
2.00
0.632
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 8 ผลการวิเคราะหโดยใชคา F-test พบวา ประชากรกลุมตัวอยางที่มีอัตราเงินเดือนในปจจุบันแตกตางกัน
จะมี ส วนร วมในการประหยั ด น้ํ าอย า งถู กวิ ธีไ ม แ ตกต างกั น ซึ่ ง ผลการวิ เ คราะห ไ ม พ บความแตกต างกั นอย างมี นัย สํ าคั ญ
(F=1.447; Sig.>0.05)
ตาราง 9 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
1. ตั้งแต 1 – 3 คน
2. ตั้งแต 4 – 6 คน
3. ตั้งแต 7 – 9 คน
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จํานวน (n)
125
174
23

x

2.18
2.37
2.39

S.D
0.661
0.610
0.499

F
3.736

Sig.
0.025*

ตาราง 9 ผลการวิเคราะหโดยใชคา F-test พบวา ประชากรกลุมตัวอยางที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนแตกตางกัน
จะมีสวนรวมในการใชน้ําอยางประหยัดอยางถูกวิธแี ตกตางกัน ซึ่งผลการวิเคราะห พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
(F= 3.736; Sig. <0.05)
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษา การมีสวนรวมของพนักงานในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงาน
ใหญสามารถสรุปได ดังนี้
สวนที่ 1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเป นเพศหญิง สํ าเร็จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพ
สมรส อายุการทํางานนอยกวา 5 ป เปนพนักงาน/นักบริหาร ระดับ 1–5 อัตราเงินเดือน 15,001–30,000 บาท และจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนสวนใหญมีจํานวนตั้งแต 4–6 คน
สวนที่ 2 ผลจากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีระดับการมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธี
ในระดับปานกลาง กลุมตัวอยางสวนใหญมสี วนรวมมากที่สุดดานการมีสวนรวมในดานการวางแผน เรื่องมีการวางแผนในการ
รณรงคประชาสัมพันธใหพนักงานการประปานครหลวงสํานักงานใหญรวมมือในการใชน้ําอยางประหยัดและถูกวิธี และกลุม
ตัวอยางสวนใหญที่มีสวนรวมนอยที่สุดดานการมีสวนรวมในดานการวางแผน เรื่องการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อ
ขอรั บงบประมาณจากการประปานครหลวง ซึ่ งสอดคลองกั บการศึกษาของ ชู โชค อายุ พงศ (2553) ไดศึกษาแผนการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม พบวา แผนพัฒนาระดับ
ชุม ชนเปนแผนที่เ สนอมาจากความตองการของชุม ชนในทองถิ่น ซึ่ง ประชาชนในชุม ชนมีสวนรวมในการ
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วางแผนที่ไดมาจากความตองการของประชาชนในชุมชนเอง โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่

สวนที่ 3 ผลจากการวิจัย พบวา ความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล กับการมีสวนรวมในการการใชน้ําประปา
อยางประหยัดอยางถูกวิธี พบวา พนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ ที่มีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
อายุการทํางาน ตําแหนงในองคกร และอัตราเงินเดือนที่แตกตางกันจะมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถู กวิธีไมแตกตางกัน
ซึ่งสามารถอธิบายไดวา การมีสวนรวมในการใชน้ําประปาอยางประหยัดนั้นไมไดขึ้นอยูกับ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานการ
ประปานครหลวง สํานักงานใหญ เพราะบุคคลทุกเพศ ทุกสถานะในองคกรสามารถที่จะมีสวนรวมในการที่จะใชน้ําประปา
อยางประหยัด และอายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกตางกัน จะมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับทฤษฎีการมีสวนรวม
ขอเสนอแนะ
การมีสวนรวมในการประหยัดน้ําอยางถูกวิธีของการประปานครหลวง สํานักงานใหญ นั้นควรบูรณาการเรื่องการ
ประหยัดน้ําใหเขากับสถานการณปจจุบัน ซึ่งเปนยุคที่มีภาวะขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค ไมเพียงพอตอความตองการของ
ผูบริโภค และเปนยุคที่ประเทศไทยประสบปญหาภัยแลงยาวนาน รวมทั้งการบูรณาการเขากับเรื่องการประหยัดพลังงานทุก
ประเภท ในด านสื่อควรใหค วามรูเ พิ่มเติมผ านสื่อที่ พนักงานเขาถึ งไดงาย ได แก วิท ยุกระจายเสีย งขององคกรโดยแทรก
ความรู ขาวสารและเหตุการณปจจุบันของสถานการณเกี่ยวกับพลังงานดานตางๆ ควรทําอยางตอเนื่องเปนประจํา โดยเนน
การใหความรูเกี่ยวกับวิธีการใชน้ําประปาอยางประหยัด และสรางความตระหนักในเรื่องผลกระทบจากการใชน้ําประปาอยาง
ไมคุมคารวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหครอบครัวหันมาใหความสําคัญในเรื่องการติดตั้งอุปกรณประหยัดน้ําใหแพรหลายมากขึ้น
เชนเดียวกับโครงการรณรงคประหยัดไฟฟาและการสงเสริมใหใชหลอดประหยัดไฟฟา ทั้งในรูปแบบการจัดทําแผนโฆษณาโดย
การนําศิลปน นักรอง นักแสดงที่กําลังอยูในความนิยมมาเปนผูนําเสนอในสื่อทุกชนิดเพื่อจูงใจประชาชน หรือจัดนิทรรศการ
เพื่ อส ง เสริ ม การแจกเอกสารแผ น ผั บ ใบปลิ ว ให ถึ ง มื อ ประชาชนตามสถานที่ ส าธารณะอย า งทั่ ว ถึ ง ส วนในสื่ อประเภท
หนังสือพิมพจะเปนสื่อที่ชวยสงเสริมความรูและเกี่ยวกับการใชน้ําประปาสําหรับกลุมเปาหมายที่มีระดั บการศึกษาสูงไดเปน
อยางดี รูปแบบที่ใชอาจเปนการเขียนคําขวัญดวยตัวอักษรขนาดใหญสะดุ ดตา จดจํางาย และมี ความหมายลึกซึ้งใหผูอาน
นําไปคิ ดต อ และภาครัฐ จึ งควรให ความสนใจกลุ ม ผูใ ช น้ําประปาที่ สําคั ญที่ จะต องตระหนักในความรับ ผิ ดชอบต อปญ หา
สิ่ ง แวดล อมในอนาคตให มี ค วามรู แ ละทิ ศ ทางที่ ป ระหยั ด น้ํ าประปามากขึ้ น โดยการสอดแทรกความรู เ กี่ ย วกั บ วิ ธีการใช
น้ําประปาอยางประหยัดและผลกระทบของการใชน้ําที่เกินความจําเปน พรอมยกตัวอยางสถานการณน้ําที่ผูคนในตางประเทศ
กําลังประสบอยู
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บทคัดยอ
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปา
นครหลวง และเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง โดย
จําแนกตามปจจัยสวนบุ คคลของพนักงาน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 150 ชุด จากพนักงานฝาย
โรงงานผลิตน้ํ าบางเขน การประปานครหลวงและนํ าขอมูลที่ เก็บรวบรวมมาวิเ คราะหสถิ ติเชิ งพรรณนา คาเฉลี่ ย ค าสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และ f-test พนั กงานฝายโรงงานผลิต น้ําบางเขน การประปานครหลวงมีความผูกพันต อ
องคการอยูในระดับมากในทุกดาน โดยดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการ (คาเฉลี่ย 4.02)
มีมากที่สุด รองลงมาคือดานความเชื่อมั่นที่จะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ (คาเฉลี่ย 3.86) และดานความเต็มใจ
และทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดประโยชนแกองคการ (คาเฉลี่ย 3.79) ตามลําดับ เมื่อทําการเปรียบเทียบระดับ
ความผูกพันของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง พบวาพนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลของตางกัน มี
ความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: ความผูกพันตอองคการ
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Abstract
The purpose of study is relationship level with organization of employee engagement of Bang
hen water treatment plant department of metropolitan water work authority and compare .Distinguish to
personal factor and questionnaire data collecting about 150 set from these employee ,then take data
analyze for deceptive , standard deviation , t-test and f-test statics. These employee have organization
relationship for high level in each. Respectively to requirement for AVAILABLE in a part of organization
(average 4.02) the most and sub ordinary to confidence for accept the goal and values of organization
(average 3.86) , the willingness and dedication of employee to try born benefits for organization. When
compare level of organization relationship of employee engagement of Bang hen water treatment plant
department of metropolitan water work authority to find that in difference personal factor these
employee have not difference relationship to organization.
Keywords: Organizational Engagement
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บทนํา
การศึ กษาถึ ง ความสั ม พั นธ ร ะหว างองค การกั บ บุ ค ลากรขององค การโดยเฉพาะในเรื่ องของ “ความผู กพั นต อ
องคการ” (Organizational Commitment) เปนสิ่งที่ทุกองคการตองการใหมี โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณปจจุบันที่
การแขงขันทางธุรกิจตองตัดสินใจดวยคุณภาพของบุคลากร และเพื่อสรางเสริมแรงจูงใจใหสมาชิกทุมเทแรงกาย และแรงใจใน
การปฏิบัติงานใหกับองคการมากขึ้น และสามารถใชทํานายอัตราการเขา – ออกจากงาน (Turnover) ขององคการไดเปน
อยางดี เนื่องจากในบางครั้งแตละบุคคลอาจไมพอใจเงินเดือนที่เขาไดรับหรือไมพอใจผูบังคับบัญชา นั่นคือ เขามีความไมพอใจ
ในงานบังเกิดขึ้น แตความผูกพันตอองคการในระดับสูงอาจจะครอบงําหรือขมความไมพอใจของเขาไว ทําใหบุคคลตัดสินใจที่
จะมีสวนรวมกับองคการตอไปได
แนวคิดและทฤษฎี
แฮมแมนและโอลดแฮม (ค.ศ.1986 อางใน กุลชยา เต็มชวาลา, 2548, หนา 38) กลาววา ลักษณะของงานที่ดีจะเปน
เสมือนแรงจูงใจภายใน (internal Motivation) ในการทํางานของบุคคล ซึ่งทําใหเขารูสึกอยากทํางานและผลงานที่ดีจะเปน
เสมือนรางวัลที่ใหกับตนเอง หากผลงานออกมาไมดี บุคคลก็ จะพยายามมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ย งผลงานที่ไมพึงพอใจ เพื่อเพิ่ ม
รางวัลใหกับตนเองจากคุณภาพที่ดี แฮมแมนและโอลดแฮม ไดเสนอความคิดของภาวะทางจิตวิทยาที่สําคัญและจําเปนในการ
ที่จะทําใหบุคคลมีแรงจูงใจที่จะทํางานอยู 3 สภาวะคือ
1. ประสบการณที่ทําใหรูสึกวางงานมีความหมายสิ่งที่มีคาและมีความสําคัญ (Experienced meaningfulness of
the work)
2. ความรู สึ ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลของงาน โดยการรั บ รู ว า ตนมี ส ว นในการก อ ให เ กิ ด ผลลั พ ธ ข องงาน
(Experienced responsibility of the work)
3. ความสามารถรับรูถึงผลของการกระทํา ซึ่งบุคคลสามารถกําหนดและตีความไดวา การกระทําของตนเองเปนที่พึง
พอใจหรือไมพึงพอใจ (Knowledge of the actual results of the work activities) เมื่อสถานการณทั้ง 3 นี้เกิดขึ้นกับ
บุคคลสงผลใหบุคคลในภาวะรับการจูงใจและคาดหวังจะมีประสบการณตอความพึงพอใจเกี่ยวกับงานของตนและสิ่งที่ตามมาก็
คื อ การปฎิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง การขาดงานน อยลงและอั ต ราการลาออกจากงานลดลงหากองค ป ระกอบใด
องคประกอบหนึ่งของสภาวะทางจิตนี้ขาดไป สภาวะรับการจูงใจของบุคคลจะลดลงอยางเห็นไดชัดเจนจากผลการวิจัยพบวา
ผลของงานที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นจากคุณลักษณะเฉพาะของงาน (Core Job Dimensions) 4 ลักษณะ ดังตอไปนี้
1. ความหลากหลายของงาน (Skill Variety) หมายถึง ระดับความมากน อยที่ผูป ฎิบัติงานจะตองใชทักษะความ
ชํานาญและความสามารถในการปฎิบัติงานหรือในการทํากิจกรรมหลาย ๆ อยางของหนวยงานใหสําเร็จผล
2. ความมีเอกลักษณของงาน (Task Identity) หมายถึง ระดับความมาก นอยที่ผูปฎิบัติงานแตละคนสามารถทํางาน
นั้น ๆ ไดนับตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการและบังเกิดผลงาน
3. ความมีอิสระในการทํางาน (Autonomy) หมายถึง ระดับความมาก นอยที่งานเปดโอกาสใหผูปฎิบัติงานมีความ
เปนอิสระ ในการใชวิจารณญาณของตนเองสามารถที่จะตัดสินใจไดดวยตนเอง ในการดําเนินงาน และการกําหนดเวลาในการ
ทํางานบุคคลจะเพิ่มความรูสึกของความรับผิดชอบตอผลของงานที่เกิดขึ้น
4. ผลปอนกลับของผลงาน (Feedback) หมายถึง ระดับมากนอยที่งานนั้นแสดงใหผูปฎิบัติงานไดทราบถึง ขอมูล
โดยตรงและชัดเจนของผลลัพธไดปฎิบัติไปแลววา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม รวมทั้งความรูสึกของเพื่อนรวมงาน
ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่มีผลตอการปฎิบัติงานของผูปฎิบัติงานนั้น
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธีรสุวัฒน มานะกิจ (2543) ไดทําการศึกษาความผูกพันตอองคการ : ศึกษากรณี พนักงานบริษัทผลิตภัณฑและวัสดุ
กอสรางจํากัด พบวา ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑและวัสดุกอสราง จํากัด อยูในระดับสูง สวน
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ไดแก ตําแหนงงาน เงินเดือน สถานที่ปฎิบัติงาน ลักษณะงานที่ปฎิบัติและ
ประสบการณในงาน
พิชญากุล ศิริปญ ญา (2545) ไดศึกษาความผู กพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค : กรณี ศึกษา
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) ภาคหนือ พบวาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการในดานลักษณะสวน
บุคคล ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฎิบัติงานในองคการ ระดับตําแหนง และอัตราเงินเดือนของ
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พนักงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ สวนเพศไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ปจจัย ในลักษณะ
งานที่ปฎิบัติไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงานความมีเอกลักษณของงานผลตอบกลับของงานและ
งานที่มีโอกาสปฎิสัมพันธกับบุคคลอื่น มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการปจจัยในดานประสบการณในงานที่
ปฎิบัติ ไดแก ความรูสึกวาตนเองสึกวาองคการ ความรูสึกวาองคการเปนที่พึ่งพาได ความคาดหวังจะไดรับจากการตอบสนอง
จากองคการและทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการศึกษามีวัตถุประสงค ดังนี้
1 .เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง
2 .เพื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง โดย
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้มีวิธีการดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง ซึ่งมีจํานวน 150 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่มีคําถามชนิดปลายปด (Close Ended Response Question) โดยแบง โครงสรางคําถามออกเปน 2
สวน ไดแก
สวนที่ 1 คํ าถามเกี่ย วกั บป จจัย ส วนบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม ได แก เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา ตํ าแหน ง
ระยะเวลาการทํางาน มีลักษณะเปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check list) จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ รวม 3 ดาน ไดแก ดานความเชื่อมั่นที่จะยอมรับเปาหมายและ
คานิ ยมขององค การ ดานความเต็ม ใจและทุ มเทความพยายามอยางเต็ มที่เ พื่อใหเ กิดประโยชนแก องค การ และด า นความ
ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการ เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale)
ตามรูปแบบของ Likert’s scale ซึ่งจะมีใหเลือกตอบ ไดเพียงคําตอบเดียวมีจํานวนทั้งหมด 33 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยโดยการสํารวจ (survey) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ ขอมูลวิธีการแจก
แบบสอบถามคื อ ผูวิจัยดําเนินการขอจดหมายจากบัณฑิ ตวิทยาลัยถึง ผูอํา นวยฝายโรงงานผลิตน้ํ าบางเขน การประปานคร
หลวง เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามใหแกพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง โดยผูวิจัยจะเปนผูให
ขอมูล และจะเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล ดังนี้
1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) โดยตรวจดูความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามและแยก แบบสอบถามที่ไม
สมบูรณออก เพื่อเตรียมนําขอมูลมาวิเคราะหและสรางคูมือในการลงรหัส
2. การลงรหัส (Code Book) นําแบบสอบถามที่ถูกตองแลวมาลงรหัส โดยอานขอมูลจากแบบ สอบถามเปนคาตัว
แปรที่กําหนดชื่อตัวแปรตาง ๆ
3. การประมวลผลขอมูล โดยนําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่นํามาใชวิเคราะหในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติที่นํามาใชบรรยายคุณลักษณะของขอมูลที่เก็บรวบรวมมา
จากกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา ไดแก
คารอยละ (Percentage) นํามาวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล
คาเฉลี่ย (Mean) นํามาวิเคราะหปจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน และความผูกพันตอองคการ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) นํามาวิเคราะหปจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน และความผูกพัน
ตอองคการ
2. สถิติอางอิง (Inferential Statistics) เปนสถิติที่นํามาใชสรุปถึงลักษณะความสัมพันธของปจจั ย สวนบุคคลกับ
ความผูกพันตอองคการ และ ความสัมพันธของปจจัยเกี่ยวกับลักษณะงานกับความผูกพัน ตอองคการ จะกําหนดระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% ไดแก
การทดสอบความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยการวิเคราะห Independent T-test โดยตัว
แปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) มาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) แบงเปน 2 กลุมและตัว
แปรตาม (Dependent Variable) มาตรวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
การทดสอบความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะห ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance) โดยตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) มาตรวัดแบบนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) มากกวา 2 กลุมและตัวแปรตาม (Dependent Variable) มาตรวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval
Scale)
ผลการวิจัย
การศึกษาคนควานี้ ผูศึกษาไดนําขอมูลในแบบสอบถามที่ไดจากประชากร คือพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน
การประปานครหลวง
โดยขอมูลดังกลาว มาแยกวิเคราะหไดเปน 3 สวนคือ
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมู ลเกี่ยวกั บปจจัยสวนบุคคลของพนักงานฝายโรงงานผลิ ตน้ําบางเขนการประปานคร
หลวงประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และระยะเวลาการทํางาน
สวนที่ การวิเคราะหเกี่ยวกับ 2ระดับความผูกพันตอองการของพนักงาน ฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน
สวนที่ 3 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานฝ ายโรงงานผลิตน้ําบางเขนการประปานครหลวง
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และระยะเวลาการทํางาน
ผลการวิเ คราะหข อมูล เกี่ย วกับ ป จจั ย สวนบุค คลของพนั กงานฝ ายโรงงานผลิต น้ํ าบางเขนการประปานครหลวง
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และระยะเวลาการทํางาน ปรากฏในตาราง 1 ดังนี้
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ตาราง 1 ปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคล

จํานวน (คน)

รอยละ

ชาย

96

64.0

หญิง

54

36.0

20-30 ป

49

32.7

31-40 ป

56

37.7

41-50ป

20

13.3

มากกวา 50 ป

25

16.7

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

26

17.3

อนุปริญญา/ปวส.

21

14.0

ปริญญาตรี

89

59.3

สูงกวาปริญญาตรี

14

9.3

ลูกจาง

81

54.0

พนักงานระดับ 2

9

6.0

พนักงานระดับ 3

14

9.6

พนักงานระดับ 4

17

11.3

พนักงานระดับ 5

16

10.7

พนักงานระดับ 6

4

2.7

พนักงานระดับ 7 หรือสูงกวา

9

6.0

นอยกวา 1 ป

14

9.3

ตั้งแต 1ป – 4ป

61

40.7

ตั้งแต 5ป – 10ป

41

27.3

มากกวา 10 ป

34

22.7

150

100

1 เพศ

2 อายุ

3 ระดับการศึกษา

4 ตําแหนง

5 ระยะเวลาในการทํางาน

รวม
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จากตาราง 1 พบวา ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง
จําแนกตามเพศ สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 64.0และเปนเพศหญิง จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 36.0
จําแนกตามอายุ พบวา อายุ 31ถึง 40 ป มากที่สดุ จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 37.7 รองลงมา คือ อายุ20 ถึง 39
ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 32.7 อายุมากกวา50 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 16.7 และอายุ 41 ถึง50 ป จํานวน
20 คน คิดเปนรอยละ 13.3
ระดับการศึกษา พบวา มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 59.3 รองลงมา
คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน.ปวช/26 คน คิดเปนรอยละ 17.3ระดับอนุปริญญา จํานวน .ปวส/21 คน คิดเปนรอย
ละ 14.0และระดับสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 9.3
ตําแหนง พบวา ตําแหนงลูกจาง มากที่สุด จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 54.0 รองลงมา คือพนักงานระดับ 4
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 13.3 พนักงานระดับ 5 จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 10.7พนักงานระดับ 3 จํานวน 14 คน
คิดเปนรอยละ 9.6 พนักงานระดับ 2 จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6.0 พนักงานระดับ 7 ขึ้นไปจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ
6.0 พนักงานระดับ 6 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.7
ระยะเวลาการทํางาน พบวา อายุงานตั้งแต 1 ป ถึง 4 ป มากที่สุด จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 40.7 รองลงมา
คือ อายุงานตั้งแต 5 ป ถึง 10 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 27.3 อายุงานมากกวา 10 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ
22.7 และ อายุงานนอยกวา 1 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 9.3
สวนที่ 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับระดับความผูกพันตอองการของพนักงาน ฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน
ตาราง 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความผูกพันตอองการของพนักงาน ฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน
ความสัมพันธกับความผูกพัน
1.ความเชื่อมั่นที่จะยอมรับเปาหมาย และคานิยมของ
องคการ
2.ความเต็มใจและทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อให
เกิดประโยชนแกองคการ
3.ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิก
ขององคการ

คาเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

3.86

0.697

มาก

3.79

0.841

มาก

4.02

0.838

มาก

จากตาราง 2 พบวาความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขนการประปานครหลวงดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการ คาเฉลี่ย)4.02( รองลงมา ดาน
ความเชื่อมั่นที่จะยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคการ คาเฉลี่)ย 3.86( สวนคาที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดานความเต็มใจและ
ทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดประโยชนแกองคการ คาเฉลี่ย)3.9(
สวนที่ 3 เปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล
ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง
จําแนกตามเพศพบวา พนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวงมีเพศที่ตางกันระดับความผูกพันตอองคการ
ดานความนาเชื่อมั่นที่จะยอมเปาหมายและคานิยมขององคการและดานความปราถนาอยาแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิก
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ขององค การไม แ ตกต างกั นและด านความเต็ม ใจและทุ ม เทความพยายามอยางเต็ ม ที่แ ก องค การมีวามแตกต างกั นอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง
จําแนกตามอายุ พบวา พนั กงานฝายโรงงานผลิตน้ํ าบางเขน การประปานครหลวงมี อายุ ที่ตางกั น มี ระดั บความผูกพั นต อ
องคการ 1.ดานความนาเชื่อมั่นที่จะยอมเปาหมายและคานิยมขององคการดานความเต็มใจและทุมเทความพยายามอยางเต็มที่
เพื่อใหเกิดประโยชนแกองคการ และดานความปรารถนาอยาแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการ ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง
จําแนกตามการศึกษา พบวา พนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวงมีอายุที่ตางกัน มีระดับความผูกพันตอ
องคการ ดานความนาเชื่อมั่นที่จะยอมเปาหมายและคานิยมขององคการ ดานความเต็มใจและทุมเทความพยายามอยางเต็มที่
เพื่อใหเกิดประโยชนแกองคการ และดานความปรารถนาอยาแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง
จําแนกตามตําแหนง พบวา พนักงานฝายโรงงานผลิตน้ํ าบางเขน การประปานครหลวง มีตําแหนง ที่ตางกัน มี ระดับ ความ
ผูกพันตอองคการดานความนาเชื่อมั่นที่จะยอมเปาหมายและคานิยมขององคการและดานความปรารถนาอยาแรงกลาที่จะคง
ความเปนสมาชิกขององคกาไมแตกตางกันและดานความเต็มใจและทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดประโยชนแก
องคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง
จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน พบวา พนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวงที่มีระยะเวลาการทํางานที่
ตางกันมีระดับความผูกพั นตอองคการดานความน าเชื่อมั่นที่จะยอมเปาหมายและคานิยมขององคการดานความเต็มใจและ
ทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดประโยชนแกองคการดานความปรารถนาอยาแรงกลาที่จะ
คงความเปนสมาชิกขององคการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานโรงงานฝายผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง ผู วิจัย มี
ประเด็นที่นาสนใจ ซึ่งจะนํามาอภิปรายดังนี้
1. ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง
ดานความเชื่อมั่นที่จะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ ผลการศึกษาพบวา พนักงานโรงงานฝาย
ผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง มีความผูกพันตอองคการดานความเชื่อมั่นที่จะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ
อยูในระดับมาก ประเด็นที่พนักงานเกิดความผูกพันตอองคการดานนี้มากที่สุด คือ พนักงานเชื่อวาการประปานครหลวงจะ
ดําเนินกิจการไปไดอีกยาวนาน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา การประปานครหลวงเปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนอาชีพที่มีความมั่นคง
ไดรับสิทธิประโยชนมากมาย อีกทั้งยังไดรับการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่นๆในสังคม เพราะถือวาเปนขาราชการของรัฐ ที่
ทํางานเพื่อประชาชนและกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี 2 ปจจัย ( Two-Factors
Theory ) ของ เฮิรซเบิรก (Herzberg) ที่กลาววาสิ่งที่จะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานนั้นไดแก ความมั่นคง
ในงาน (security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคงในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงของ
องคการ
ดานความเต็มใจและทุม เทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดประโยชนแกองคการ ผลการศึกษาพบวา
พนักงานโรงงานฝายผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง มีความผูกพันตอองคการดานความเต็มใจและทุมเทความพยายาม
อยางเต็มที่เพื่อใหเกิดประโยชนแกองคการอยูในระดับมาก ประเด็นที่พนักงานเกิดความผูกพันตอองคการดานนี้มากที่สุด คือ
เมื่อไดรับมอบหมายงานอยางหนึ่งพนักงานจะทุมเทใหกับงานอยางเต็มที่ทุกครั้ง ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา การประปานคร
หลวงมีกฎระเบียบที่ชัดเจนวาดวยการปฏิบัติงานของพนักงานทําใหพนักงานไมตองถูกเฝาดูการทํางานอยางใกลชิด จนทําให
พนักงานเกิดความไมสบายใจในการทํางาน จึงทํางานอยางเต็มที่ อีกทั้งการประปานครหลวงสํานักงานใหญไดมีการสอบบรรจุ
แตงตั้งพนักงานตามคุณวุฒิตางๆ มีหนวยงานฝกอบรมและเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ตามประสบการณและคุณวุฒิที่กําหนด มี
การสอบประเมินผลการทํางาน สอบเลื่อนตําแหนง ตางๆ ดวย ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี 2 ปจจัย (Two-Factors Theory)
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ของ เฮิรซเบิรก (Herzberg) ที่กลาววาสิ่งที่จะทําใหพนักงานเกิ ดความพึงพอใจในการทํางานนั้นได แก โอกาสเจริญเติบโต
(possibility of growth) หมายถึง สถานการณที่ บุ คคลสามารถได รั บความก าวหน าในทั กษะวิ ชาชี พ ความรับ ผิ ดชอบ
(responsibility) คือ ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบ หมายใหรับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบ
ไดอยางเต็มที่ โดยไมมีการตรวจสอบ หรือควบคุมอยางใกลชิด
ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการ ผลการวิจัยพบวา พนักงานโรงงาน
ฝายผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง มีความผูกพันตอองคการดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิก
ขององคการอยูในระดับมาก ประเด็นที่พนักงานเกิดความผูกพันตอองคการดานนี้มากที่สุด คือ พนักงานภูมิใจที่จะบอกใครๆ
วาทานเปนพนักงานของการประปานครหลวง ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา การประปานครหลวงเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ขนาดใหญ มีความมั่นคงในระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี 2 ปจจัย ( Two-Factors Theory ) ของ เฮิรซเบิรก (Herzberg)
ที่กลาววาสิ่งที่จะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานนั้นไดแก ความมั่นคงในงาน (security) หมายถึง ความรูสึก
ของบุคคลที่มีตอความมั่นคงในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององคการ
2. การเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานโรงงานผลิตน้ําบางเขน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
จากการศึ กษาวิ จั ย พบว า พนั ก งานฝ ายโรงงานผลิ ต น้ํ าบางเขน การประปานครหลวงที่ มี เ พศ อายุ ตํ า แหน ง
ระยะเวลาการทํางาน ที่ตางกันจะมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน แตระดับการศึกษาที่ตางกันจะมีผลตอ
ระดับความผูกพันตอองคการที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิชญากุล ศิริปญญ (2545) ไดศึกษาความผูกพันตอ
องคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค : กรณีศึกษาพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) ภาคหนือ พบวา
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการในดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในองคการ ระดับตําแหนง และอัตราเงินเดือนของพนักงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และเบญจมา
ภรณ นวลิมป (2545) ทําการศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการและศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล
ลักษณะงานและประสบการณ ใ นงานกั บ ความผู กพั น ต อองค การของพนั กงานธนาคารไทพาณิ ช ย จํ ากั ด (มหชน) สาขา
สมุทรสาครและสมุทรสงครามและศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล ลักษณะงาน และประสบการณ ในงานกับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาครและสมุทรสงคราม พบวา ความผูกพัน
ตอองคการอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการในสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
อัตราเงินเดือน ของพนักงานมีผลตอความผูกพันตอองคการ สวนเพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคการ ไมมี
ผลตอความผูกพันตอองคการ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานโรงงานฝายผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. ดานความเชื่อมั่นที่จะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ ถึงแมระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
ฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวงในดานนี้อยูในระดับมาก แตก็ควรเพิ่มในสวนที่ใหพนักงานมีสวนรวมในการ
รับรูการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานขององคการ และนโยบายตางๆ เพื่อที่ใหพนักงานเปนสวนหนึ่งในการสนองนโยบาย
และเปาหมายขององคการไปในทิศทางเดียวกัน
2. ดานความเต็มใจและทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดประโยชนแกองคการ ถึงแมระดับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวงในดานนี้อยูในระดับมาก แตพบวาพนักงานมีความ
คิดเห็นวาองคกรมีการแบงพรรคแบงพวกในหนวยงาน ซึ่งอาจจะสงผลใหสัมพันธทางสังคมนอยลง องคการควรจะสงเสริมใหมี
การทํางานเปนทีมและมีกิจกรรมรวมกันเพื่อสรางความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
3. ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการ ถึงแมระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานฝายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวงในดานนี้อยูในระดับมาก และมากกวาดานอื่นๆ แตองคการก็ไมควร
ละเลยความรูสึกหรือสิ่งที่จะเปนแรงจูงใจที่จะทําใหพนักงานมีการทํางานตอบแทนองคการไดอยางเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ
และพนักงานมีความคิดเห็นวางานที่ทําอยูปจจุบันมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถอยูในระดับนอยที่สุด องคการควร
จะวางแผนทรัพยากรใหมากขึ้น
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บทคัดยอ
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพดานกายภาพของคอนโดมิเนียม : กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมชั้น
ประหยั ดในเขตบางซื่ อและเขตจตุจักร เปนการวิจัย เชิ งประยุ กต เชิ ง บรรยายและเชิ งเปรี ย บเที ยบ โดยสุ ม ตัวอย างแบบ
เฉพาะเจาะจงเลือกคอนโดมิเนียมชั้นประหยัด 4 แหง ที่สรางใหมมีทําเลที่ตั้งที่ไมไกลกันรวบรวมปจจัย ใชพิจารณาศักยภาพ
จากการทบทวนวรรณกรรมคําใหสัมภาษณและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานคอนโดมิเนียม มากําหนด
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors: CSF) และเกณฑในการวิเคราะห แลวนําขอมูลจากแบบสํารวจการให
ระดับความสําคั ญดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ จากผูอยูอาศั ยในคอนโดมิเ นียมมาประกอบการพิจารณานํ า
วิธีการใหคาน้ําหนักความสําคัญและระดับคะแนนป จจัยยอย (Weighting & Score) มาประยุ กตใชซึ่ง พบวาตัวแปรที่ใ ช
พิจารณาศักยภาพดานคอนโดมิเนียม ไดแก ตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมประกอบดวยความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
(Mean Sea Level) และการมีพื้นที่ส วนสันทนาการตัวแปรที่เกี่ย วของกับทําเลที่ตั้ง ประกอบดวยระยะหางระหวางสถานี
รถไฟฟาที่ใกลที่สุดกับคอนโดมิเนียมจํานวนสายรถประจําทางที่ผานหนาคอนโดมิเนียมระยะหางระหวางจุดขึ้นทางดวนที่ใกล
ที่สุดกับคอนโดมิเนียมระยะหางระหวางจุดลงทางดวนที่ใกลที่สุดกับคอนโดมิเนียมจํานวนพื้นที่จอดรถ (% เทียบกับจํานวนยู
นิต)ระยะหางจากหางสรรพสินคา/ซุ ปเปอรมาเก็ตที่ใกลที่สุด และระยะหางจากแหล งอาหารใกลเคียงที่ใกล ที่สุดตั วแปรที่
เกี่ ย วข องกั บ การจั ด การสิ่ ง อํ านวยความสะดวกประกอบด วยระดั บ การให ค วามสํ าคัญ ด านความปลอดภั ย ระดั บ การให
ความสําคัญ ดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการระดับการใหความสําคัญ ดานระบบเตือนภัยระดับการใหความสําคัญ ดานความ
พรอมระบบสื่อสารระดับการใหความสําคัญ ดานการจัดการขยะมูลฝอย และระดับการใหความสําคัญดานการออกแบบที่เอื้อ
ตอการพักอาศัยคนเดียวอยางสะดวกและปลอดภัย ผลการศึกษาพบวา คอนโด 1 มีศักยภาพสูงสุด โดยมีคาระดับคะแนนรวม
454.42 คะแนน รองลงมาคือ คอนโด 2 คาระดับคะแนนรวม 423.42 คะแนน คอนโด 3 ค าระดับ คะแนนรวม 422.19
คะแนนและคอนโด 4 คาระดับคะแนนรวม 415.52 คะแนน ตามลําดับ
คําสําคัญ: คอนโดมิเนียมชั้นประหยัด, ศักยภาพ, ดานกายภาพ
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A Comparative Study of the Physical Potential of the Condominium:
A Case Study in Economy Class Condominium in Bang Sue and Chatuchak
Abstract
Analysis of the data in the study comparing the potentiality of physical condominium: a case
study in economy class condominium Chatuchak and Bang Sue. These are applied research, descriptive
research, and comparative research. It aims to sampling a specific choice of four condominium which a
new condominium and the locations is not far away. Factors to be considered a potential of the literature
review, the interviews, as well as feedback from experts and experienced Condominium, in order to
determine the Critical Success Factors (CSF) and criteria analysis. Then takes the data survey to give
priority the management of various facilities, so that to considered the residents of condominiums. An
Applications is to be Leading the way to the weight and importance of the sub-factors (Weighting &
Score). It was found that the variables used to estimate the potential side condominiums are variable
with respect to the environment. Variables related to the environment, including the Mean Sea Level
(MSL) and a recreational area. Variables related to its location and the distance between the nearest
Metro station to the condominium. The number of bus lines that pass in front of the condominium. The
distance between the nearest points on the expressway with condominiums. The distance between the
nearest expressway with condominiums. The number of parking spaces (% compared to the number of
units). The distance from the mall / supermarket nearest, and the distance from the nearest food source
nearby. Variables related to the management of the facilities, including the level of importance, security,
the featured, the public utilities. The featured of warning system The featured of availability of
communications systems, the featured of solid waste management, and a focus the design facilitates easy
and safe living alone. The study found that condominium 1 has maximum potential. The value of the
total score 454.42 points, followed by the condominium 2 has the total score 423.42 points,
condominium 3 has the total score of 422.19 points and condominium 4 has the and415.52respectively.
Keywords: Condominium economy, potential, physical side
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บทนํา
ปจจุบันที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมีจํานวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับความตองการดานที่อยูอาศัยของประชาชนก็
มีมากขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งการใชชีวิตของผูคนทุกคนและการตัดสินใจเลือกซื้อ หรือเลือกที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม มักมี
ปจจัยที่ผูบริโภคใชพิจารณาในการเลือกซื้อ ซึ่งควรจะครอบคลุมในทุกๆ ดานใหมากที่สุด เพื่อนําไปสูการอยูอาศัยที่มีความสุข
กายสบายใจ ตลอดจนเพื่อเปนทรัพยสินที่มีมูลคาเมื่อเกิดการตัดสินใจขายตอ-ใหเชา หรือเมื่อพิจารณาในมุมมองของ
ผูประกอบการ ก็จะตองพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของกับผูบริโภค (ผูซื้อ-เชา) ก็จะตองมีปจจัยเพื่อพิจารณาเชนกัน
การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมมีปจจัยที่ตองนํามาพิจาณาที่คอนขางแตกตางจากการเลือกซื้อบาน คือ เจาของโครงการ
พื้นที่โดยรอบ การเลือกชั้น สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก สิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลาง ตําแหนงของหอง ภูมิทัศนของ
หอง สถาปตยกรรม ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบปองกันภัย และที่จอดรถ (กฤษณะ กสิบุตร, 2554, หนา 1)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาศักยภาพดานกายภาพของคอนโดมิเนียม ทั้งดานลักษณะทางกายภาพไมวาจะเปน
สภาพแวดลอม ทําเลที่ตั้ง สวนที่เกี่ยวของกับกฎหมาย ลักษณะการออกแบบที่เอื้อตอการพักอาศัยคนเดียวอยางสะดวกและ
ปลอดภัย รวมไปถึงการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในคอนโดมิเนียมดวย ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชน
ตอประชาชนทั่วไปที่สนใจที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหตอบสนองตอ
ความตองการของผูอยูอาศัยนั่นเอง
วัตถุประสงค/ระเบียบวิธีวิจัย
วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางดานกายภาพของคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมชั้นประหยัดในเขตบางซื่อ
และเขตจตุจักร
ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงประยุกต เชิงบรรยายและเชิงเปรียบเทียบ การศึกษาและวิเคราะหปจจัยทาง
กายภาพของที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงศักยภาพดานกายภาพของคอนโดมิเนียม โดยพิจารณาจาก
หนัง สือ ตํารา สื่อตางๆ ที่เ กี่ย วของกั บลักษณะทางกายภาพที่เ อื้อต อที่ อยูอาศั ยประเภทคอนโดมิเนี ยม ประกอบกั บคํ าให
สัมภาษณและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานคอนโดมิเนียม
เครื่องมือที่ใช การรวบรวมขอมูลประชากรและกลุมตัวอยางรวบรวมขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางโดยมีวิธีการ
สุมตัวอยางที่ใชม3ี กลุม ไดแก (1) ผูเชี่ยวชาญดานคอนโดมิเนียม จํานวน 19 ทาน (2) คอนโดมิเนียมชั้นประหยัดในเขตบาง
ซื่อและเขตจตุจักร จํานวน 4 แหง (3) ตัวอยางประชากรที่อาศัยในเขตบางซื่อและเขตจตุจักร โดยเครื่องมือเพื่อชวยในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 3 ชนิดดวยกัน ไดแก (1) แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานคอนโดมิเนียม (2) แบบบันทึกการตรวจสอบรายการ
เปนขอมูลที่ตองตรวจสอบ (3) แบบสํารวจ ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) แบบสํารวจการใหระดับความสําคัญดานการ
จัดการสิ่งอํานวยความสะดวกของที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และ 2) แบบสํารวจความคิดเห็นดานการจัดการสิ่งอํานวจ
ความสะดวกของที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหโดยการกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical Success
Factors: CSF) หมายถึง การกําหนดปจจัยสําคัญที่ใชเปนแนวคิดในการตัดสินใจของผูบริหาร เพื่อกําหนดตัวแปรและตัวชี้วัด
เปนเกณฑในกระบวนการวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ โดยถือเปนตัวแปรที่ใชวัดความมีศักยภาพดานกายภาพของคอนโดมิเนียม
ตลอดจนไดนําขอมูลจากแบบสํารวจการใหระดับความสําคัญดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ จากผูอยูอ าศัยใน
คอนโดมิเนี ยม มาประกอบการพิจารณาด วยโดยผูวิจัยไดนําวิธีการให คาน้ําหนักความสํ าคั ญและระดั บคะแนนปจจัย ยอย
(Weighting & Score) มาประยุกตใชโดยใหผูเชี่ยวชาญระบุคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยทางกายภาพแตละดาน วาปจจัย
ดานใดมีความสําคัญตอที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมากที่สุดที่เรียงลําดับจากปจจัยที่มีความสําคัญที่ สุดไปหาปจจัยที่มี
ความสําคัญ นอยที่สุดตรวจสอบข อมูล ทุกรายการที่เก็ บไดจากแบบบันทึกการตรวจสอบรายการทําการเปรียบเทียบขอมู ล
ทั้งหมด ระหวางคอนโดมิเนียม 4 แหงประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel หาคาเฉลี่ย
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(Mean) เปนรายขอ และผลรวม โดยกําหนดเกณฑการใหระดับความสําคัญดานปจจัย รวมทั้งการใหระดับความสําคัญดาน
การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมโดยแปรคาคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับคะแนนยอย 5 หรือ ระดับการใหความสําคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับคะแนนยอย 4 หรือ ระดับการใหความสําคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับคะแนนยอย 3 หรือ ระดับการใหความสําคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับคะแนนยอย 2 หรือ ระดับการใหความสําคัญนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับคะแนนยอย 1 หรือ ระดับการใหความสําคัญนอยที่สุด
ทําการเปรียบเทียบคาน้ําหนักความสําคัญและคาคะแนนปจจัยยอยของคอนโดมิเนียมทั้ง 4 แหง และใชผลการ
วิเคราะห ที่ใชคารอยละ ในการเปรียบเทียบคอนโดมิเนียมที่มีศักยภาพดานกายภาพสูงที่สุดและรองลงมา ตามลําดับ โดยสถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิตริ อยละ และคาเฉลี่ย
ผลการดําเนินงาน
1. ปจจัยทางกายภาพที่มีความสําคัญตอที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม โดยแบงเปน
1.1 ตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม ซึ่งประกอบไปดวย
(1) ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง (Mean Sea Level : MSL) แบงพิสัยระดับความสูงของพื้นที่ที่
ศึกษา ออกเปน 5 ระดับ ไดแก 1) ต่ํากวา 0 ม. 2) 0.01 – 0.50 ม. 3) 0.51 – 1.00 ม. 4) 1.01 – 1.50 ม. และ5) มากกวา
1.51 ม.
(2) พื้นที่เพื่อสันทนาการ แบงโดยใชเกณฑอยางงายคือ มีพื้นที่สันทนาการและไมมีพื้นที่สวนสันทนาการ
1.2 ตัวแปรที่เกี่ยวกับทําเลที่ตั้ง ซึ่งประกอบไปดวย
(1) ระยะหางระหวางสถานีรถไฟฟาที่ใกลที่สุดกับคอนโดมิเนียม แบงพิสัยระยะหางออกเปน 5 ระดับ ไดแก
1) นอยกวา 50 ม. 2) 51 – 200 ม. 3) 201 – 400 ม. 4) 401 – 600 ม. และ5) มากกวา 600 ม.
(2) จํานวนสายรถประจําทางที่ผานหนาคอนโดมิเนียม แบงพิสัยจํานวนออกเปน 5 ระดับ ไดแก 1) นอยกวา
3 สาย 2) 3 – 6 สาย 3) 7 – 10 สาย 4) 11 – 14 สาย และ5) มากกวา 14 สาย
(3) ระยะหางระหวางจุดขึ้นทางดวนที่ใกลที่สุดกับคอนโดมิเนียม แบงพิสัยนะยะออกเปน 4 ระดับ ไดแก 1)
นอยกวา 1 กม. 2) 1.01 – 3.00 กม. 3) 3.01 – 5.00 กม. และ4) มากกวา 5 กม.
(4) ระยะหางระหวางจุดลงทางดวนที่ใกลที่สุดกับคอนโดมิเนียม แบงพิสัยนะยะออกเปน 4 ระดับ ไดแก 1)
นอยกวา 1 กม. 2) 1.01 – 3.00 กม. 3) 3.01 – 5.00 กม. และ4) มากกวา 5 กม.
(5) ขนาดพื้นที่จอดรถแบงพิสัยรอยละออกเปน 5 ระดับ ไดแก 1) นอยกวา 40.00% 2) 40.00 – 45.00%
3) 45.01 – 50.00% 4) 50.01 – 55.00% และ5) มากกวา 55.00%
(6) ระยะหางจากหางสรรพสินคา/ซุปเปอรมาเก็ตที่ใกลที่สุดแบงพิสัยระยะออกเปน 5 ระดับ ไดแก 1) นอย
กวา 1.00 กม. 2) 1.01 – 2.00 กม. 3) 2.01 – 3.00 กม. 4) 3.01 – 4.00 กม. และ5) มากกวา 5.00 กม.
(7) ระยะหางจากแหลงอาหารใกลเคียงที่ใกลที่สุด แบงพิสัยระยะออกเปน 4 ระดับ ไดแก 1) นอยกวา 0.50
กม. 2) 0.51 – 1.50 กม. 3) 1.51 – 3.00 กม. และ4) มากกวา 3.00 กม.
1.3 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งประกอบไปดวย (1) ระดับการใหความสําคัญ
ดานความปลอดภัย(2) ระดับการใหความสําคัญดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ(3) ระดับการใหความสําคัญดานระบบเตือน
ภัย (4) ระดับการใหความสําคัญดานความพรอมระบบสื่อสาร(5) ระดับการใหความสําคัญดานการจัดการขยะมูลฝอย และ (6)
ระดับการใหความสําคัญดานการออกแบบที่เอื้อตอการพักอาศัยคนเดียวอยางสะดวกและปลอดภัย โดยการใหคะแนนจากการ
ประมวลผลความคิดเห็นของผูแทนฝายนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมและลูกบานแตละแหงออกเปน 5 ระดับ ไดแก (1) 4.51 –
5.00 คะแนน (2) 3.51 – 4.50 คะแนน (3) 2.51 – 3.50 คะแนน (4) 1.50 – 2.50 คะแนน และ (5) 1.00 – 1.51 คะแนน
1.4 องคประกอบที่เกี่ยวของกับลักษณะการออกแบบที่เอื้อตอการพักอาศัยคนเดียวอยางสะดวกและปลอดภัย
ประกอบไปดวย (1) ระยะ/ขนาดภายในหองน้ําที่เหมาะสม ปลอดภัย(2) ระดับความสูงของหลอดไฟที่สามารถดูแลเองได (3)
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ระยะ/ขนาดหองนั่งเลน/รับแขกที่เหมาะสม (4) ระยะ/ขนาดที่เหมาะสมของประตู และ (5) ระยะ/ขนาดพื้นที่ครัว (สวนพื้นที่
ประกอบอาหาร) ซึ่งใชเกณฑอยางงายในการแบงคือ เอื้อ และไมเอื้อตอการพักอาศัยคนเดียวอยางสะดวกและปลอดภัย
โดยสรุปรายละเอียดปจจัยทางกายภาพที่มีความสําคัญตอที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในรูปแบบของตาราง
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 รายละเอียดลักษณะทางกายภาพของคอนโดมิเนียม
ชื่อคอนโดมิเนียม
คอนโด 1
คอนโด 2
คอนโด 3
คอนโด 4
รายการ
เขตที่ตั้งคอนโดฯ
บางซื่อ
บางซื่อ
จตุจักร (ติดเขตบางซื่อ)
จตุจักร
ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
ติดถนนวิภาวดีรังสิต
ถ.ประชาชื่น แขวงบาง
ถนนรัชดา เขต
ที่ตั้ง
ใกลสถานีรถไฟฟาสาย
ตรงขามวัดเสมียนนารี
ซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
จตุจักร)
สีแดงออน สถานีบางซอน
เขตจตุจักร กทม.
เนื้อที่โครงการ
3-0-92 ไร
7-2-33.8 ไร
6-1-27 ไร
6-0-69 ไร
จํานวน Unit
529
1,356
840
880
ปที่สรางเสร็จ
ธ.ค.2558
ธ.ค.2560
ก.ค. 2559
มี.ค. 2560
ราคา(บาท/ตร.ม.)
90,000
92,500
75,000
80,000
ความสูงจากระดับน้ําทะเล
0.7 ม.
0.8 ม.
0.7 ม.
0.4 ม.
(Mean Sea Level)5
ขนาดพื้นที่เพื่อสันทนาการ
มี ไมระบุขนาด
มี ไมระบุขนาด
มีมากกวา 2 ไร
มีมากกวา2 ไร
สถานีบางซอน
สถานีบางซอน
สถานีวงสวาง
สถานีวัดเสมียนนารี
(รถไฟฟามหานคร
(รถไฟฟาชานเมือง
(รถไฟฟามหานคร
(รถไฟฟาชานเมือง
สถานีรถไฟฟาที่ใกลที่สุด
สายฉลองรัชธรรม)
สายสีแดงออน)
สายฉลองรัชธรรม)
สายสีแดงเขม)
กําลังกอสราง
กําลังกอสราง
กําลังกอสราง
กําลังกอสราง
ระยะหางจากสถานี
80 ม.
300 ม.
1,200 ม.
600 ม.
จํานวนสายรถประจําทางที่
8 สาย
5 สาย
11 สาย
14 สาย
ผานหนาคอนโดมิเนียม
ทางพิเศษศรีรัช
ทางพิเศษศรีรัช
ทางพิเศษศรีรัช
ทางพิเศษศรีรัช
จุดขึ้นทางดวน
(ทางขึ้นรัชดาภิเษก
(ทางขึ้นรัชดาภิเษก (ดินแดง – พระราม 9, (ดินแดง – พระราม 9,
ที่ใกลที่สุดกับคอนโดฯ
ประชานุกูล)
ประชานุกูล)
บางนา – ดาวคะนอง) บางนา – ดาวคะนอง)
ระยะหางระหวางจุดขึ้นทาง
2.3 กม.
2 กม.
1.1 กม.
2.9 กม.
ดวนที่ใกลที่สุดกับคอนโดฯ
ทางพิเศษศรีรัช
ทางพิเศษศรีรัช
ทางพิเศษศรีรัช
จุดลงทางดวนที่ใกลที่สุดกับ
ทางพิเศษศรีรัช
(ทางลงรัชดาภิเษก
(ทางลงรัชดาภิเษก
(ดินแดง – พระราม 9,
คอนโดฯ
(เขาคอนโดมิเนียม)
ประชานุกูล)
ประชานุกูล)
บางนา – ดาวคะนอง)
ระยะหางระหวางจุดลงทาง
1.9 กม.
1.6 กม.
0.1 กม.
2.9 กม.
ดวนที่ใกลที่สุดกับคอนโดฯ
43% หรือ 227 คัน
พื้นที่จอดรถ (%)
40% รวมจอดซอนคัน 55% รวมจอดซอนคัน 39% หรือ 345 คัน
รวมจอดซอนคัน
หางสรรพสินคา/ซุปเปอรมา
บิ๊กซีวงศสวาง
บิ๊กซีวงศสวาง
เมเจอรรัชโยธิน
เซ็นทรัลลาดพราว
เก็ตที่ใกลที่สุด
ระยะหางจากหางสรรพสินคา/
1.3 กม.
1.8 กม.
3 กม.
2.4 กม.
ซุปเปอรมาเก็ตที่ใกลที่สุด
แหลงอาหารใกลเคียงที่ใกล
ตลาดบองมารเช
บิ๊กซีวงศสวาง
บิ๊กซีวงศสวาง
Avenue รัชโยธิน
ที่สุด
,ตลาดประชานิเวศน 1

2185

ชื่อคอนโดมิเนียม

คอนโด 1
คอนโด 2
คอนโด 3
คอนโด 4
รายการ
ระยะหางจากแหลงอาหาร
1.3 กม.
1.8 กม.
3.3 กม.
1.7 กม.
ใกลเคียงที่ใกลที่สุด
หมายเหตุ : ระยะและขนาดที่ระบุไดจากการวัดและคํานวณระยะจาก lay out ของคอนโดมิเนียมที่สืบคนทางขอมูลออนไลน
ตารางที่ 2. รายละเอียดขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นดานการจัดการที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
ชื่อคอนโดมิเนียม
คอนโด 1 คอนโด 2 คอนโด 3
รายการสํารวจ
ระดับการใหความสําคัญ ดานความปลอดภัย
4.6
4.6
4.6
ระดับการใหความสําคัญ ดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
4.8
4.8
4.4
ระดับการใหความสําคัญดานระบบเตือนภัย
4.0
4.4
4.0
ระดับการใหความสําคัญดานความพรอมระบบสื่อสาร
5.0
4.6
4.8
ระดับการใหความสําคัญดานการจัดการขยะมูลฝอย
4.2
4.2
4.2
ระดับการใหความสําคัญดานการออกแบบที่เอื้อตอการพักอาศัยคนเดียวอยาง
4.2
4.2
4.4
สะดวกและปลอดภัย

คอนโด 4
4.6
5.0
4.4
5.0
4.6
4.6

ตารางที่ 3. รายละเอียดองคประกอบที่เกี่ยวของกับลักษณะการออกแบบที่เอื้อตอการพักอาศัยคนเดียวอยางสะดวกและ
ปลอดภัยของตัวแทนคอนโดมิเนียมที่ศึกษา
ชื่อคอนโดมิเนียม
คอนโด 1
คอนโด 2
คอนโด 3
คอนโด 4
รายการองคประกอบพี่พัก
ระยะ/ขนาดภายในหองน้ํา
เอื้อ
เอื้อ
เอื้อ
เอื้อ
ระดับความสูงของหลอดไฟที่สามารถดูแลเองได
เอื้อ
เอื้อ
เอื้อ
เอื้อ
ระยะ/ขนาดหองนั่งเลน/รับแขกที่เหมาะสม
เอื้อ
เอื้อ
เอื้อ
เอื้อ
ระยะ/ขนาดของประตู
เอื้อ
เอื้อ
เอื้อ
เอื้อ
ระยะ/ขนาดพื้นที่ครัว (สวนพื้นที่ประกอบอาหาร)
เอื้อ
เอื้อ
เอื้อ
เอื้อ
2. การกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors: CSF) และกําหนดเงื่อนไขยอยของแตละ
ปจจัยเพื่อสรางเกณฑในการตัดสินใจ โดยไดนําวิธีการใหคาน้ําหนักความสําคัญและระดับคะแนนปจจัยยอย (Weighting
& Score) มาประยุกตใชเพื่อใหไดผลที่นําไปใชในการเปรียบเทียบ
ขอมูลการใหคาน้ําหนักความสําคัญแตละปจจัยไดมาจาก 2 สวนดวยกันคือ ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ และขอมูลจากแบบ
สํารวจความคิดเห็นดานการจัดการที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมโดยสรุปไดดังนี้
แผนผังแสดงคาน้ําหนักตัวแปรและคาน้ําหนักระดับยอยของแตละตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม

แผนผังแสดงคาน้ําหนักตัวแปรและคาน้ําหนักระดับยอยของแตละตัวแปรที่เกี่ยวกับทําเลที่ตั้ง
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แผนผังแสดงคาน้ําหนักตัวแปรและคาน้ําหนักระดับยอยของแตละตัวแปรที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก
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แผนผังแสดงคาน้ําหนักตัวแปรและคาน้ําหนักระดับยอยของแตละองคประกอบพื้นฐานที่เกี่ยวของ
กับลักษณะการออกแบบที่เอื้อตอการพักอาศัยคนเดียวอยางสะดวกและปลอดภัย
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3. เปรียบเทียบศักยภาพดานกายภาพของคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมชั้นประหยัดในเขตบางซื่อและเขต
จตุจักร
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบศักยภาพดานกายภาพของคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมชั้นประหยัดในเขตบางซื่อและเขต
จตุจักร
คาคะแนนรวมคอนโดมิเนียมแตละแหง
รายการ
คอนโด 1 คอนโด 2 คอนโด 3 คอนโด 4
ศักยภาพดานตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม ตัวแปรที่เกี่ยวกับทําเลที่ตั้ง
440.42
409.42
408.19
401.43
และตัวแปรที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งอํานวความสะดวก
ศักยภาพ ดานองคประกอบพื้นฐานที่เกี่ยวของกับลักษณะการออกแบบ
14.00
14.00
14.00
14.00
รวม
454.42
423.42 422.19
415.43
สรุปและวิจารณผล
ผลการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพดานกายภาพของคอนโดมิเนียม : กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมชั้นประหยัดในเขต
บางซื่อและเขตจตุจักร พบวา คอนโด 1 มีศักยภาพสูงสุด โดยมีคาระดับคะแนนรวม 454.42 คะแนน รองลงมาคือ คอนโด 2
คาระดับคะแนนรวม 423.42 คะแนน คอนโด 3 คาระดับคะแนนรวม 422.19 คะแนนและคอนโด 4 คาระดับคะแนนรวม
415.52 คะแนน ตามลําดับ โดยคอนโด 1 มีระยะหางกับสถานีรถไฟฟา หางสรรพสินคา/ซุปเปอรมาเก็ตและแหลงอาหาร ใกล
มากกวาคอนโดอื่น ซึ่งมีระดับความสําคัญสูง ทําใหระดับคาคะแนนรวมของคอนโด 1 สูงที่สุด ในขณะที่ คอนโด 4 มีระดับ
ความสูงจากระดับน้ําทะเลนอยที่สุดเมื่อเทียบกับคอนโดอื่นรวมทั้งมีระยะไกลจากหางสรรพสินคา/ซุปเปอรมาเก็ตมากที่สุด มี
จํานวนสายรถประจําทางทีผ่ านนอยที่สุด แมวาจะมีคะแนนเฉลี่ยดานการออกแบบที่เอื้อตอการพักอาศัยคนเดียวอยางสะดวก
และปลอดภัย และการจัดการขยะมูลฝอยสูงกวาคอนโดมิเนียมอื่น แตเนื่องจากปจจัยดังกลาวมีระดับความสําคัญนอย ในขณะ
ที่ปจจัยอื่นๆ ของคอนโดมิเนียมกลุมตัวอย าง มีระดับใกลเคีย งกัน ทําใหคาระดับคะแนนรวมของคอนโด 2 และ คอนโด 3
ใกลเคียงกัน
เอกสารอางอิง
กฤษณะ กสิบุตร. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การศึกษาคนควาอิสระ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี. 2554.
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ความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีนที่มีตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ยศธร เกษสวัสดิ,์ อธิพล ศาสตรานรากุล
วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีนที่มีตอ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(2)เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีนที่มีตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 2 ดาน
ไดแก เพศ และชวงอายุ (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับ ปรุงประสิทธิภาพในการใชบริการ ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจาก
ผูโดยสารชาวจีนที่ไดเขามาใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิรวมทั้งสิ้น 360 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและดําเนินในการวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยสถิติที่นํามาใชเพื่อการวิจัยครั้งนี้คือ คารอย
ละคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยการทดสอบ t-test และการทดสอบ One-Way ANOVA ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการศึกษา พบวาผูโดยสารชาวจีนที่ตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมนั้นอยูในระดับ
ความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 3.94 เมื่อทําการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานบุคคลพบวา เพศไมมีผลตอความพึงพอใจของ
ผูโดยสารชาวจีนที่มีตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อายุมีผลตอความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีนที่มีตอทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิจากการศึกษาพบวาในดานการบริการของพนักงานประจําทาอากาศยานไดมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมทั้งในเพศหญิง
และเพศชายมีความพึงพอใจมากที่สุด ผูโดยสารชาวจีนชวงอายุ 41-60 ป มีคาความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุดอยูที่ 3.90
ในขณะที่ชวงอายุต่ํากวา 20 ป มีคาความพึงพอใจโดยรวมนอยที่สุดอยูที่ 3.60
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, ผูโดยสารชาวจีน, ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
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The Satisfaction of Chinese Passenger on Suvarnabhumi Airport
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Abstract
The purpose of this research was to analyze Chinese passengers’ satisfaction of Suvarnabhumi
Airport classified by their personal factors, which were gender and age range. The questionnaires were
distributed to 360 Chinese passengers, then analyzed by a computer program. The average and standard
deviation values, T-test and One-Way Anova were used to retrieve the results as follows: the analysis
showed that the overall satisfaction of Chinese passengers of Suvarnabhumi Airport was at high level
(3.94). It was found that gender did not affect the respondents’ satisfaction of Suvarnabhumi Airport,
while age did. The study also found that the service employees at Suvarnabhumi Airport had the highest
average overall satisfaction in both females and males. Among the respondents, Chinese passengers aged
41 – 60 years had the highest average overall satisfaction, while those under 20 years were the least
satisfied overall.
Keyword: Satisfaction, Chinese Passenger, Suvarnabhumi Airport
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บทนํา
จากสถิติที่ผานมาประเทศไทยมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติจากทุกภูมิภาคทั่วโลกเดินทางเขามาทองเที่ยวเปนจํานวน
มากซึ่ ง ในจํ านวนนักท องเที่ย วชาวต างชาติ นี้ตลาดนั กทองเที่ ย วที่ไ ด รั บ ความสนใจเป นอย างมากตลาดหนึ่ ง คื อ ตลาดของ
นักทองเทีย่ วชาวจีนเนื่องจากประเทศจีนมีจํานวนประชากรมากที่สุดในโลกคือโดยประมาณ 1,300 ลานคนอีกทั้งจํานวนคนจีน
ไดเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนอันดับ 1 ในอาเซียนกลาวคือมีจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีน 7,296,953 คน ในเดือน
มกราคม-พฤศจิกายน 2558 (กรมการทองเที่ยว, 2558) และมีผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวไดคาด การณไววาภายในป 2559
จะมีนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามาไทย 3 ลานคนและสรางรายไดถึง 70,000 ลานบาทถาประเทศไทยสามารถสรางให
สนามบินสุวรรณภูมิกลายเปนศูนยกลางทางดานการบินในดานตางๆ ได เชนดานการบริการของพนักงานประจําทาอากาศยาน
ดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกดานความปลอดภัยดานภาพลักษณทาอากาศยานซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะ
เปนสวนหนึ่งที่สรางประโยชนเพื่อนําไปใชในการวิเคราะหและปรับปรุงสนามบินใหรองรับความตองการของผู โดยสารมาก
ยิ่งขึ้นและเพื่อวางแผนการขยายสนามบินตอไปในอนาคต
กรอบแนวคิดของการศึกษา
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีน
ที่มีตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ปจจัยสวนบุคคล
1.
2.

เพศ
อายุ

1.
2.
3.
4.

ดานการบริการของพนักงานประจําทาอากาศยาน
ดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานความปลอดภัย
ดานภาพลักษณทาอาศยาน

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีนในการใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิใน 4 ดาน 1) ดานการ
บริการของพนั กงานประจําทาอากาศยาน 2) ด านอุ ปกรณ และสิ่ง อํานวยความสะดวก 3) ดานความปลอดภัย 4) ดาน
ภาพลักษณทาอากาศยาน
2. เพื่อนํามาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีนที่มีตอทาอากาศยานสุวรรรภูมิจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการ
สมมติฐานของการศึกษา
สมมติฐานที่ 1: เพศที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของการใหบริการแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2: ชวงอายุทแี่ ตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของการใหบริการแตกตางกัน
ประโยชนของการศึกษา
1. เพื่อหนวยงานของสนามบินสุวรรณภูมิไดมีการนําไปปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
และสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดมากขึ้นใน 4 ดานประกอบดวย1) ดานการบริการของพนักงานประจํา
ทาอากาศยาน 2) ดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 3) ดานความปลอดภัย 4) ดานภาพลักษณทาอากาศยาน
2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานของสนามบินสุวรรณภูมิ
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ดานประชากรและกลุมตัวอยางประชากร คือผูโดยสารชาวจีนแผนดินใหญที่ไดเคยใช บริการสนามบินสุวรรณ
ภูมิมีจํานวน 2,112,581 คน (ขอมูลจากกรมการทองเที่ยว ป 2557) กลุมตัวอยาง ทําการคัดเลือกแบบสุมใชการสุมตัวอยาง
ตามสะดวก คือ พบกลุมตัวอยางที่เปนชาวจีนที่สนามบินสุวรรณภูมิใหทําการแจกแบบสอบถาม จนครบจํานวนดวยหลักการ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ แครซี และมอรแกน (Krecjcie and Morgan. 1970) สูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie
and Morgan, 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)
2. ดานเนื้อหา เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีนแผนดินใหญที่มีตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิใน 4 ดาน
ประกอบดวย 1) ดานการบริการของพนักงานประจําทาอากาศยาน 2) ดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 3) ดานความ
ปลอดภัย 4) ดานภาพลักษณทาอากาศยาน
3. ดานพื้นที่ ทําการศึกษาขอมูลที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
4. ดานเวลา ที่ใชในการศึกษาขอมูล เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 - มีนาคม พ.ศ. 2559
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีความหมายความพึงพอใจ
Chaplin (1968, p.392) กลาววา ความพึงพอใจตามความหมายของพจนานุกรมดานจิตวิทยาหมาย ถึงความรูสึก
ของผูที่มารับบริการตอสถานบริการตามประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการนั้นๆ
วรูม(Vroom, 1964 อางถึงใน กัลยา รุงเรือง, 2546, หนา 16) กลาววาทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่ง
สามารถใชแทนกันไดเพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึงผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้นทัศนคติ ดานบวกจะแสดง
ใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพอใจนั้นเอง
ทฤษฎีความพึงพอใจของผูบริโภค
ความพึงพอใจเปนเรื่องสวนบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอางอิงตามประสบการณของบุคคลซึ่งมีความแตกตางและ
คลายคลึงตามแตละบุคคลซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ความชอบใจ หรือความรูสึกชอบพอใจของบุคคลที่มีตอการ
ทํางานและองคประกอบหรือสิ่งจูงใจอื่นๆ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542 และ Kotler, 1994 อางอิงใน สุคนธ
ธาร สุรเดชพิภพ, 2549)
แนวคิดการสรางความพึงพอใจ
ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ(2549, หนา 213) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสรางความพึงพอใจวาในการสรางความพึง
พอใจแกลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุดนั้นมีหัวใจหลักสําคัญ 7 ประการ ที่ทุกคนพึงมีการใหบริการ ไดแก
1. การติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
2. การมีมารยาทที่ดี สุภาพออนนอม เกรงใจและมีความเปนมิตร
3. ความรับผิดชอบตอลูกคา
4. พนักงานของบริษัทจะตองมีความรูความชํานาญตองานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
5. มีความนาเชื่อถือความจริงใจความซื่อสัตยและเชื่อได
6. มีความไววางใจการกระทําอยางมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได
7. แนวคิดการวัดความพึงพอใจ
Kilter (2000, p.608) กลาววา มีลักษณะสําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. ลักษณะของการใหบริการ
2. เครื่องมือทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
3. งานของธุรกิจบริการ
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ทฤษฎีแรงจูงใจ
Bemard(1868 อางถึงใน อํานวย บุญศรี, 2531) ไดกลาวถึง สิ่งจูงใจที่ใชเปนเครื่องกระตุนบุคคลใหเกิดความพึง
พอใจในงานไว ประการ คือ 8
1. สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ ไดแก เงิน
2. สิ่งจูงใจที่เปนโอกาสของบุคคลที่มิใชวัตถุเปนสิ่งจูงใจสําคัญที่ชวยสงเสริมในการทํางาน
3. ผลประโยชนทางอุดมคติ หมายถึง ดานความภาคภูมิใจ
4. ความดึงดูดใจในสังคม หมายถึง ความสัมพันธที่ดีทําใหเกิดความผูกพันกับหนวยงาน
5. การปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคลหมายถึงการปรับปรุงตําแหนงวิธีทํางาน
ใหสอดคลองกับความสามารถของบุคลากร
6. โอกาสที่จะรวมมือในการทํางานหมายถึง การเปดโอกาสใหบคุ ลากรไดมีสวนรวมในงาน
แนวคิดคุณภาพการบริการ
ผูวิจัยสามารถจําแนกคุณภาพของการบริการที่ลูกคารับรูไดจะมีอยู 2 ดาน คือ
1. คุณภาพของผลิตภัณฑบริการจะเกี่ยวของกับผลการบริการที่ลูกคาไดรับ
2. คุณภาพของกระบวนการบริการ จะเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารคุณภาพของการบริการ
บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2544, หนา 197) กลาวถึงองคประกอบที่สําคัญในการบริหาร คุณภาพของการใหบริการ ไดแก
1. ความนาเชื่อถือ หมายถึงความสามารถในการใหบริการอยางถูกตองครบถวน
2. การตอบสนองที่ดี หมายถึงความกระตือรือรนในการใหบริการ
3. การใหความมั่นใจ หมายถึงการที่ทีมผูใหบริการมีความรู ความสามารถในการใหบริการ
4. ความเห็นอกเห็นใจ หมายถึงการเอาใจใสดูแลลูกคาๆ ทุกคน
5. บริการที่สัมผัสได หมายถึงเครื่องมือ อุปกรณทีมงาน ตลอดจนขอมูล เกี่ยวกับการบริการ
แนวคิดและทฤษฎีการบริการที่มีความคาดหวัง
Parasuraman et al. (1988) พบปจจัยที่มีผลตอความคาดหวังตอคุณภาพบริการมี 4 ปจจัย
1. ความตองการเฉพาะบุคคล (Personal Need)
2. การติดตอสื่อสารดวยการบอกเลาดวยคําพูด (Word of Mouth Communication)
3. เกิดจากประสบการณในอดีต (Past Experience)
4. การติดตอสื่อสารจากภายนอก (External Communication)
แนวคิดและทฤษฎีความความสําเร็จของการบริการ
Parasurman, Zeithal&Barry (1998, pp. 297-299) กลาววา ความสําเร็จของการบริการจะเกิดขึ้นไดจะตอง
ประกอบดวยคุณสมบัติตางๆ เหลานี้ คือ
1. ความเชื่อมั่น (Reliability)
2. การตอบสนอง (Responsive)
3. ความสามารถ (Competence)
4. เขาถึงบริการ (Access)
5. ความสุภาพออนนอม (Courtesy)
6. การสื่อสาร (Communication)
7. ความซื่อสัตย (Credibility)
8. ความมั่นคง (Security)
9. ความเขาใจ (Understanding)
10. การสรางสิ่งที่จับตองได (Tangibility)
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วิธีการดําเนินการศึกษา
ประชากรคือ กลุมผูโดยสารชาวจีนที่เคยเขามาใชสนามบินสุวรรณภูมิจํานวน 2,112,581 คน (ขอมูลจาก กรมการ
ทองเที่ยว ป 2557) กลุมตัวอยาง คือ พบกลุมตัวอยางที่เปนชาวจีนที่สนามบินสุวรรณภูมิใหทําการแจกแบบสอบถาม จนครบ
จํานวนดวยหลักการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krecjcie and Morgan. (อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) นํามาคิดตามสูตร
จะไดจํานวน 360 ตัวอยาง
เครื่องมือและความนาเชื่อถือของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนการใชแบบสอบถาม(Questionnaire)โดยแบงออก3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถาม เลือกตอบ (Checklist) เกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบ สอบถามเกี่ยวกับ
ปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ เพศ
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถาม มาตรวัดแบบใหคะแนน (Rating scale) เกี่ยวกับความพึงพอ ใจในการใชบริการ
ดานตาง ๆ 4 ดาน โดยเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert)
โดยกําหนดคะแนนไว 5 ระดับนี้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
มีคา 5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก
มีคา 4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
มีคา 3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจนอย
มีคา 2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
มีคา 1 คะแนน
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีนในแตละชวงอายุ
ที่มีตอสนามบินสุวรรณภูมิ
2. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม มีขั้นตอนดําเนินการดังตอไปนี้
2.1 กําหนดโครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการศึกษา
2.2 ศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อสรางขอคําถามทั้งจากวรรณกรรมเอกสารบทความและผลงานวิจัยอื่นๆ
สรางเปนนิยามศัพทเฉพาะ
2.3 สรางแบบสอบถามโดยกําหนดหัวขอตามกรอบแนวคิดและสรางขอคําถามยอยตามประเด็นที่ศึกษา
3. การทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.1 หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญทาการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (IOC) จํานวน 3 ทาน นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานมาวิเคราะหหาคา IOC ซึ่งสรุปไดวาแบบสอบถามมี
ความเที่ยงตรงและเนื้อหามีความเหมะสมของการใชภาษา IOC มีคา 0.90
3.2 หาความเชื่อมั่น ( Reliability ) ของแบบสอบถามโดยการนําไปใหประชากรที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 ทาน ทําแบบสอบถามแลวนําวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบ ถามโดยใชวิธีหาคา Coefficent alpha
หรือที่เรียกวา แบบ Cronbach คาที่ยอมรับไดคือ 0.70 ขึ้นไป (รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550; 20) สามารถสรุปไดวาได
คาความ เชื่อมั่นเทากับ 0.77
4. นําแบบสอบถามที่หาคุณภาพเรียบรอยแลวมาปรับปรุงใหเปนแบบสอบถามที่สมบูรณ สําหรับเก็บรวบรวมตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหแกผูโดยสารชาวจีนที่ใชสนามบินสุวรรณภูมิ โดยทําการแจกแบบสอบถามดวยตัวเอง
และรอรับคืนและไดแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งหมด 360 ตัวอยาง
การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูล
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลโดยการนํามาแจกแจงความถี่ หาคา
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคะแนนระดับความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีนในการใชสนามบินสุวรรณภูมิ
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โดยแบงออกเป น 5 ระดับ ตามแนวคิด Likert และสวน ของแบบสอบถามเกี่ยวกั บขอเสนอแนะนํ าเสนอในรูปแบบการ
พรรณนา
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. อธิ บ ายลักษณะทั่วไปของกลุ ม ตัวอย างโดยใชส ถิ ติ เ ชิง พรรณนา (descriptive statistics) โดยใช คาร อยละ
(percentage)
2. อธิยายระดับความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีนที่มีตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิจํา แนกตามปจจัยสวนบุคคลโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา(descriptive statistics)คือคาเฉลี่ย( )และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ทดสอบสมมติฐานโดยการใชสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) คือ One – Way ANOVA
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทางดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูลของประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับกลุมตัว อยาง เพศ อายุ ของ
ผูตอบแบบสอบถามซึ่งมีผลการศึกษาเปนรายขอดังนี้
เพศ : ผลการศึกษาจากตารางที่ 1 พบวาผูโดยสารที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญิง จํานวน 186 คน
คิดเปน รอยละ 51.7 และเปนเพศชาย จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 48.3
อายุ : ผลการศึกษาจากตารางที่ 4.1 พบวาผูโดยสารที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญซึ่งสามารถ คํานวณเปนรอยละ
ในแตละชวงอายุ ซึ่งพบวาชวงอายุที่มากที่สุด คือผูมีอายุ 21-40 ป จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 58.1 รองลงมาคือ อายุ
41-60 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 25.6 อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 11.1 และ อายุ 60 ปขึ้นไป
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 1จํานวน (ความถี่) และคารอยละของผูโดยสาร
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
21 – 40 ป
41 – 60 ป
60 ปขึ้นไป

X̅

S.D.

174
186

48.3
51.7

40
209
92
19

11.1
58.1
25.6
5.3
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ขอมูลความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีนที่มีตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางที่ 2คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีนที่มีตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
แยกเปนแตละดาน
ความพึงพอใจของผูโดยสาร
ที่มีตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
1. ดานการบริการของพนักงานประจําทาอากาศยาน

X̅

S.D.

ระดับ

ลําดับ

4.3

0.66

มากที่สุด

1

2. ดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก

3.86

0.8

มาก

3

3. ดานความปลอดภัย

3.9

0.84

มาก

2

4. ดานภาพลักษณทาอาศยาน

3.75

0.87

มาก

4

ความพึงพอใจโดยรวม

3.94

0.79

มาก

จากตารางที่ 2 พบวา ความพึงพอใจของของผูโดยสารโดยสารชาวจีนที่มีตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจของทาอากาศยานเทากับ 3.94
ผลทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของการใหบริการแตกตางกัน
ปจจัยสวนบุคคลดานเพศที่แตกตางกัน แยกเปน ดาน 4
ตารางที่ 3แสดงการทดสอบสมมุติฐานผูโดยสารที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศที่แตกตางกันยอมี ความพึงพอใจตอสนามบิน
สุวรรณภูมิแตกตางกัน
ชาย
X̅ S.D.

ความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีน
ที่มีตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เพศ

หญิง
X̅ S.D.

F

Sig.

1. ดานการบริการของพนักงานประจําทาอากาศยาน
2. ดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก
3. ดานความปลอดภัย

4.23
3.82
3.75

0.62
0.71
0.71

4.37
3.90
4.05

0.66
0.87
0.89

43.64
48.92
41.08

0.001
0.301
0.244

4. ดานภาพลักษณทาอาศยาน

3.64

0.74

3.92

0.93

70.70

0.007

3.86

0.70

4.06

0.84

51.09

0.138

ความพึงพอใจโดยรวม

จากตารางที่ 3 สรุปไดวาเพศชายมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 3.86 สวนเบี่ยงเบน มาตรฐานโดยรวม 0.70 เพศ
หญิงมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม 0.84 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
พบวามีนัยสําคัญที่ระดับมากกวา 0.05 แสดงวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 2 ชวงอายุที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของการใหบริการแตกตางกัน แยกเปน 4 ดาน
ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบสมมุติฐานผูโดยสารที่มีปจจัยสวนบุคคลดานอายุที่แตกตางกันยอมมีความพึงพอใจตอสนามบิน
สุวรรณภูมิแตกตางกัน
ตัวแปรและแหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
F
Sig.
1. ดานการบริการของพนักงานประจําทาอากาศยาน
ระหวางกลุม
3
121.13
14.76
ภายในกลุม
356
114.59
0.32
รวม
359
235.72
47.16 0.000
2. ดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3
356
359

35.05
199.40
234.45

11.68
0.56

3. ดานความปลอดภัย
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3
356
359

40.90
219.68
260.58

13.63
0.62

4. ดานภาพลักษณทาอาศยาน
ระหวางกลุม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3
356
359

38.37
248.17
286.54

12.79
0.70

23.12

0.000

22.10

0.000

25.54

0.000

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสารที่มีอายุตางกันพบวาผูโดยสารที่มีอายุตางกันมีความ
พึงพอใจโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5คาเฉลี่ย และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีนที่มีตอทา
อากาศยานสุวรรณภูมิที่มีอายุตางกัน ดวยวิธี One-way ANOVA

ความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีน
ที่มีตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
1. ดานการบริการของพนักงานประจําทาอากาศ
ยาน
2. ดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก
3. ดานความปลอดภัย
4. ดานภาพลักษณทาอาศยาน

คาเฉลี่ยความพึงพอใจแยกตามอายุ

Sig.

ต่ํากวา 20 ป
n = 40
3.81

21 - 40 ป
n = 209
4.46

41 - 60 ป
n = 92
4.16

60 ปขึ้นไป
n = 19
4.37

0.000

3.58
3.59

3.23
3.86

3.76
3.81

3.30
3.58

0.000
0.000

3.46

3.73

3.85

4.04

0.000
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ความพึงพอใจโดยรวม

3.61

3.82

3.90

3.82

จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสารที่มีอายุตางกันพบวาผู โดยสารที่มีอายุตางกันมีความ
พึงพอใจโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุป
1. จากผลสํารวจพบวาผูโดยสารชาวจีนที่ใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิเปนเพศหญิงมาก กวาเพศชาย โดยเพศหญิงมี
จํานวน 186 คน ในขณะที่เพศชายมีจํานวน 74 คน
2. ชวงอายุของผูโดยสารชาวจีนที่ใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิมากที่สุดคือ ชวง อายุ 21-40 ป มีจํานวน 209 และ
ชวงอายุที่ใชบริการสนามบินสุวรรณภูมินอยที่สุด คือชวงอายุ 60 ปขึ้นไป มีจํานวน 19 คน
3. ผูโดยสารชาวจีนที่ใชบริการสนามบินสุวรรณภูมินั้นมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.94
4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีนในการใชสนามบินสุวรรณภูมิโดย พบวาเพศที่แตกตางกันมี
ความพึ งใจในการใช สนามบิ นสุ วรรณภู มิไ มแตกต างกั นในขณะที่ อายุที่แ ตกตางกันมีผ ลตอความพึ งพอใจในทุกดานอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปราย
จากการศึกษาความพึงพอใจผูโดยสารชาวจีนที่มีตอสนามบินสุวรรณภูมิผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา
สมมติฐานที่ 1 : เพศที่ตางกันมีผลตอความพึ่งพอใจขอการใหบริการแตกตางกัน
เพศ : ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารที่ตางเพศกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ
0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวแสดงวาเพศไมมีผลตอความพึงพอใจของการใหบริการเนื่องจากพนักงานของสนามบิน
สุวรรณภูมิไมมีนโยบายแบงแยกเพศของผูโดยสารกับการบริการไมวาจะเปนทั้งเพศหญิงหรือเพศชายจะไดรับการบริการที่
เสมอภาคกันโดย เฉพาะประเทศไทยนั้นมีชื่อเสียงทางดานบริการไมวาจะเปนการตอบขอซักถามที่ชัดเจนและ รวดเร็วรวมถึงมี
ความสุภาพออนโยนยิ้มแยมแจมใส กระตือรือรนในการใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับผลงาน วิจัยของ รัศมี อรามมั่นคง (2551)
พบวา ปจจัยสวนบุคคลทั้ง 5 ปจจัย ไดแก เพศ สถานภาพการสมรส สาขาอาชีพ จํานวนครั้งที่เคยใชบริการและวัตถุประสงค
ในการเดินทางมีความพึงพอใจในการมาใชสนามบินสุวรรณภูมิไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 : ชวงอายุที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของการใหบริการแตกตางกัน
ชวงอายุ : ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารที่มีชวงอายุตางกันมีความพึงพอใจแตก ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวแสดงวาชวงอายุที่ตาง กันมีผลตอความพึงพอใจของการใหบริการที่แตกตางกันใน
ชวงอายุ 41-60 ป มีความพึงพอใจในดานบริการของพนักงานประจําทาอากาศยานสุวรรณภูมิอยูในระดับมากและความพึง
พอใจโดยรวมมากที่สุดเมื่อเทียบกับชวงอายุอื่น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ รติรส อินกล่ํา (2557) พบวานักทอง เที่ยว
ตางชาติสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 41-50 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีมีทัศนคติตอคุณภาพการบริการและทัศนคติ
ตอขอมูลการทองเที่ยวอยูในระดับดีมากทุกดาน นักทองเที่ยวชาวตาง ชาติมีแนวโนมพฤติกรรมการทองเที่ย วในอนาคต การ
แนะนํ าการท องเที่ย ว และการใช บริ การศู นยท องเที่ย วซ้ํ า และพฤติ กรรมการทองเที่ ยวของนั กทองเที่ ยวชาวต างชาติ ที่ มี
กิจกรรมการทองเที่ยว การเขาพัก สถานที่ทองเที่ยว ความมั่นใจและคาใชจายในการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
ไดดังนี้

จากการศึกษาความพึงพอใจผูโดยสารชาวจีนแผนดินใหญที่มีตอสนามบินสุวรรณภูมิ สามารถอภิปรายผลการวิจัย

1. ความพึงพอใจผูโดยสารชาวจีนแผนดินใหญที่มีตอสนามบินสุวรรณภูมิโดยรวมนั้นมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ซึ่งวา
อยูในระดับความพึงพอใจมากจะเห็นไดวาดานการบริการของพนักงานประจําทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.3 ซึ่ง
สูงที่สุด
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2. จากการศึกษาความพึงพอใจของผู โดยสารชาวจีนแผนดินใหญที่มีตอสนามบินสุ วรรณภูมิ พบ วา ปจจัยสวน
บุคคลมีผลตอความพึงพอใจดังตอไปนี้คือเพศที่ตางกันของผูใชบริการมีผลทําใหความพึงพอใจแตกตางกันในด านการบริการ
ของพนักงานประจําทาอากาศยาน ดานภาพลักษณทา อากาศยาน ราคาอาหารใน Food Court มีความเหมาะสมและจํานวน
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณทางเขาออกของสนามบินสุวรรณภูมิมีเพียงพอ
3. จากการศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารชาวจีนแผนดินใหญที่มีตอสนามบินสุวรรณภูมิ พบวาปจจัยสวนบุคคล
มีผลตอความพึงพอใจดังตอไปนี้คือ อายุที่ตางกันของผูใชบริการมีผลทําใหความพึงพอใจตางกันทุกดาน
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลวิจัยขางตนผูวิจัยขอเสนอแนะวายังมีดานตางๆ ที่ผูโดยสารใหความสําคัญและยังตองการบริการที่ดีกวาโดย
ผูวิจัยสามารถแบงเปนดานตางๆ แยกเปน 3 สวน ซึ่งประกอบดวย
1.ปญหาที่พบในการวิจัย
1.1 ดานภาพลักษณทาอากาศยาน ในเรื่องการบริการรถโดยสารสาธารณะของทาอากาศสุวรรณภูมิ เชน
แท็กซี่ ไมวาจะเปนการรอคิวนานเนื่องจากที่ผานมาทาอากาศสุวรรณภูมิปลอยใหผูโดยสารเรียกใชบริการแท็กซี่อยางอิสระได
สรางปญหาดานการจราจรอยางมากเพราะรถแท็กซี่สวนใหญหลักจากจอดสงผูโดยสารแลวจะไมขับรถออกไปทันที อีกทั้งยัง
เกิดคดีอาชญากรรมกับผูโดยสารหลายรายเพราะแท็กซี่ที่มาจอดรับผูโดยสารไมมีการลงทะเบียนประวัติและเกิดป ญหาคนขับ
แท็กซี่ไมยอมกดมิเตอรเมื่อเปนผูโดยสารชาวตางชาติ การเรียกราคาเหมาในอัตตราคอนขางสูงซึ่งปญหานี้ถือวาเปนปญหาใหญ
และสําคัญมาก
1.2 ด า นอุ ป กรณ แ ละสิ่ ง อํ านวยความสะดวก จากการศึ กษาพบว าในชั่ ว โมงเร ง ด วนหรื อ ช วงเวลาที่ มี
ผูโดยสารเปนจํานวนมากจะทําใหหองน้ําและรานอาหารมีปริมาณคนหนาแนนซึ่งไมเพียงพอตอความตองการของผูโดยสารทั้ง
ชาวจีนและชาวตางประเทศซึง่ จะมีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูโดยสารโดยรวมและภาพลักษณของประเทศไทย
1.3 ดานความปลอดภัย จากการศึกษาพบวาจุดตรวจสัมภาระมีความลาชาและใชเวลา นานในชวงเวลาที่มี
ผูโดยสารจํานวนมากซึ่งทําใหผูโดยสารเสียเวลาและมีผลกระทบตอความพึงพอใจของ ผูโดยสารโดยรวมและภาพลักษณของ
ประเทศไทย
2. วิธีการแกปญหา
2.1 ดานภาพลักษณทาอากาศยาน:แนวทางในการแกปญหาใหครบทุกมิติและเกิดความยั่งยืนไมวาจะเปน
1). จัดระเบียบลาดจอดรถและที่พักรถ 2). กําหนดราคามาตรฐานคุณสมบัติผูขับขี่รถแท็กซี่ 3). กําหนดอัตราคาโดยสาร 4).
กําหนดบทลงโทษหากผูขับขี่ไมทําตามกฎรวมถึงยกเลิกระบบเดิมที่ใชคนจัดคิวแท็กซี่ เขียนบัตรคิวซึ่งจะเกิดการเลือกผูโดย
สาร แท็กซี่ลัดคิวได ตลอดและเสียเวลารอนานมาใชระบบจัดคิวแบบอัตโนมัติ
2.2 ดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก:เพิ่มจํานวนหองน้ําใหมีเพียงพอเพื่อรองรับนักทองเที่ยวจีน
และอีกหลายๆประเทศที่เขามาใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิอีกทั้งเพิ่มความหลากหลายของรานอาหารและรานคาสะดวกซื้อ
เพื่อรองรับนักทองเที่ยงในหลายๆประเทศ
2.3 ดานความปลอดภัย:เพิ่มจุดตรวจสัมภาระของผูโดยสารเพื่อรองรับและอํานวยความสะดวกรวดเร็ว
ใหกับนักทองเที่ยวจํานวนมากในแตละป
3.นําไปใชประโยชนไดอยางไร
3.1 ดานภาพลักษณทาอากาศยาน :การแกปญหาดังที่กลาวขางตนจะสามารถทําใหผูโดย ไดรับบริการที่
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากผูโ ดยสารสามารถกดรับบั ตรคิวได ดวยตัวเองไมมีคนกลางมาจัดคิวใหนอกจากที่ แลวยังบอก
ประวัติของคนขับโดยรายละเอียดฉะนั้นหากเกิดปญหาขึ้นระหวางทางก็สามารถแจงตรวจสอบกับมายังทาอากาศยานสุวรรณภู
มิไดเลย
3.2. ด านด านอุ ป กรณ และสิ่ง อํ านวยความสะดวก เชน เพิ่ ม จํานวน หองน้ํา ใหมี เ พีย งพอเพื่อ รองรั บ
นักทองเที่ยวจีนและอีกหลายๆประเทศที่เขามาใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิอีกทั้งเพิ่มความ หลากหลายของรานอาหารและ
รานคาสะดวกซื้อเพื่อรองรับนักทองเที่ยงในหลายๆประเทศ
3.3. ดานความปลอดภัยเพิ่มจุดตรวจสัมภาระของผูโดยสารเพื่อรองรับและอํานวยความสะดวกรวดเร็ว
ใหกับนักทองเที่ยวจํานวนมากในแตละป
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึง ความพึงพอใจผูโดยสารชาวจีนแผนดินใหญรวมทั้งชาวตางชาติที่มีตอทาอากาศยานอื่น
เชน ท าอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานภู เก็ต เชียงใหม ฯลฯ เพื่อปรั บปรุง การใหบริการให ครอบคลุมในทุกด านและ
สอดคลองกับความตองการผูโดยสาร
2. ควรศึกษาเพิ่ม เติมถึ งความพึง พอใจของพนักงานในปฏิบัติ หนาที่ เกี่ย วกับกั บการบริการ ของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิเนื่องจากจะทําใหไดขอมูลจากพนักงานระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริการของพนักงานทาอากาศยานอีกมุมมอง
หนึ่งซึ่งเปนประโยชนในการนําขอมูลไปใชวางแผนและกําหนดแนวทางในการปรับปรุงการบริการของสนามบินสุวรรณภูมิใหดี
ยิ่งขึ้น
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงความพึงพอใจของผูใชบริการในการเดินทางเขาเมืองจากสนามบิน สุวรรณภูมิเขาไปยังตัว
เมืองเพื่อปรับปรุงใหการบริการใหสะดวกในการเดินทางมากขึ้น เชน เพิ่มเสนทางรถไฟฟาบนดินและใตดินเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกผูรับบริการในการเดินทางเขาไปยังตัวเมือง
เอกสารอางอิง
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บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ. (2544). การวิเคราะห วางแผนและควบคุมทางการตลาด. นนทบุรี: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทวัส รุงเรืองผล. (2546). Market ฉบับที่45 พฤษจิกายน2546. คนจาก http://www.market.com.
Chaplin,J. (1968). Customer satisfaction measurement and management.J.P. Dictionary ofpsychology. New
York: Reaquin Book.
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ความเกี่ยวพันและความจงรักภักดีของผูบริโภคในสินคา เฮาสแบรนด :
กรณีศึกษาสินคาแบรนดเทสโก
ปติพงษ สุคนธผล
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
stnicolus@hotmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเกี่ยวพันกับความจงรักภักดีของผูบริโภคในสินคาเฮาสแบ
รนดโดยใชสินคาแบรนดเทสโกเปนกรณีศึกษา กลุมตัวอยางคือผูบริโภคที่เขามาซื้อสินคาแบรนดเทสโกในหางเทสโกโลตัสใน
อําเภอเมืองและอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาจํานวน 400 คน ขอมูลที่ไดจะนํามาวิเคราะหโดยการหาคาความถี่และรอยละ
เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเพื่อใชในการวิเคราะหระดับความจงรักภักดี และความเกี่ยวพันกับผูบริโภคและหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสันเพื่อใชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเกี่ยวพันกับความจงรักภักดีของผูบริโภค
ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-32 ป ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีอาชีพ
เปนลูกจางหรือพนักงานบริษัท และมีรายไดส วนตัวเฉลี่ยตอเดือน 5,000-15,000 บาท พฤติกรรมของผูบ ริโภคสวนใหญ มี
งบประมาณที่ใชในการซื้อสินคาแตละครั้งต่ํากวา 1,000 บาท มีความถี่ในการซื้อสินคาเปนประจําทุกเดือน มีการตัดสินใจซื้อ
สินคาดวยตนเอง และมีการตัดสินใจซื้อสินคาจากการพบดวยตนเองที่รานคา ผูบริโภคมีความจงรักภักดีและความเกี่ยวพันกับ
สินคาเฮาสแบรนดอยูในระดับสูง ความเกี่ยวพันมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของผูบริโภคในสินคาเฮาสแบรนด
คําสําคัญ: สินคาเฮาสแบรนด, แบรนดเทสโก, ความจงรักภักดีของผูบริโภค, ความเกี่ยวพันกับผูบริโภค
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Abstract
The purpose of this study was to examine the relationship between consumer involvement and
loyalty of house brand products especially Tesco brand. A survey was used to collect the data from a
consumer who bought house brand products from Tesco Lotus in Amphur Muang and Aumphur Hatyai,
Songkhla Province. A total of 400 questionnaires were obtained. The data were analysed using Frequency,
Percentage, Mean, Standard Deviation and Pearson Product Correlation Coefficient.
The results of the study showed that most of house brand consumers were female, aged
between 26-32, with education level below bachelor's degree, currently working as an employee, and
having monthly income between 5,000-15,000 bath. The consumers brought house brand products once
per month with budgets below 1,000 bath. They also made a buying decision by themself at the store.
Consumers had high level of loyalty and involvement in house brand products. There was a positive
relationship between consumer involvement and consumer loyalty.
Keywords: House Brand, Consumer Loyalty, Consumer Involvement
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บทนํา
ธุรกิจคาปลีกเปนธุรกิจที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในประเทศ นอกจากเปนธุรกิจที่ทํา
รายไดสูงเปนอันดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรมแลว ธุรกิจคาปลีกยังสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนโดยตรง
เนื่องจากเปนตัวกลางในการกระจายสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภค
ปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีการนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการรานคา
ทําใหมีการพัฒนารูปแบบธุรกิจการจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคจากรานคาปลีกแบบดั้งเดิมไปสูรูปแบบธุรกิจสมัยใหมคือ
หางคาปลีก หมายถึง รานคาปลีกขนาดใหญที่มีสินคาหลากหลายประเภทแยกขายเปนแตละแผนก
หางมีการขยายสาขาอยางรวดเร็วและครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทยทําใหมีการแขงขันกันอยางรุนแรง หาง
แตละแหงจึงตองมีการพัฒนากลยุทธเพื่อสรางความแตกตางจากคูแขง หนึ่งในกลยุทธที่หางนิยมใชในการสรางความแตกตาง
คือการขายสินค าเฮาส แบรนด หมายถึง สินคาที่ มีร านค าปลีกเปนเจาของแบรนด โดยร านคาปลีกจะจ างผูผ ลิ ตสิ นคาจาก
ภายนอกใหผลิตสินคาเพื่อใหรานคาปลีกนํามาพัฒนา ทําการตลาด และจัดจําหนายเปนแบรนดของตนเองเพื่อสร างอํานาจ
ตอรองกับผูผลิตสินคาทั่วไปและพอคาคนกลาง สรางความแตกตางจากรานคาปลีกอื่นและเติมเต็มความตองการของผูบริโภค
สินคาเฮาสแบรนดมักจะเปนสินคาที่มีคุณภาพเทียบเทาหรือสูงกวาสินคาทั่วไปแตมีราคาต่ํากวา
ตัวอยางสินคาเฮาสแบรนดในประเทศไทย ไดแก สินคาแบรนด"เทสโก"ของหางเทสโกโลตัส สินคาแบรนด"ลีดเดอร
ไพรซ"ของหางบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร สินคาแบรนด"เซฟแพ็ค"และ"เอโร" ของหางแม็คโคร และสินคาแบรนด"เซเวนซีเล็คท"
ของรานเซเวนอีเลฟเวน เปนตน สินคาแบรนดเทสโกเปนสินคาเฮาสแบรนดที่ไดรับความนิยมและมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ สินคาแบรนดเทสโกมีขายมากกวา 13,000 รายการ มีสวนแบงการตลาดมากกวารอยละ 60 ของสินคาเฮาสแบ
รนดทั้งหมดในไทย และมีการขยายตัวอยางตอเนื่องทุกปตามการขยายตัวของหางเทสโกโลตัส
สินคาเฮาสแบรนดไดรับความนิยมอยางมากในตลาดคาปลีกตางประเทศ ในป 2557 สวนแบงตลาดของสินคาเฮาส
แบรนดเฉลี่ยทุกประเทศอยูที่รอยละ 16.5 ประเทศสวิสเซอรแลนดมีสวนแบงตลาดของสินคาเฮาสแบรนดสูงสุดรอยละ 45
ประเทศสหรัฐอเมริกามีสวนแบงตลาดของสินคาเฮาสแบรนดรอยละ 18 ในขณะที่ประเทศไทยมีสวนแบงตลาดของสินคาเฮาส
แบรนดเพียงรอยละ 1 เทานั้น จากขอมูลขางตนจะเห็นวาสินคาเฮาสแบรนดยังไดรับความนิยมต่ํามากในประเทศไทยเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่น ทั้งที่สินคาเหลานี้มี ชองทางในการจัดจํ าหนายที่ครอบคลุมทุ กสาขาของหางในทุ กพื้นที่ มีราคาถูกกว า
และมีคุณภาพเทียบเทากับสินคาทั่วไปในประเภทเดียวกัน
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยพบวา ความจงรักภักดีของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอ
ความสําเร็จของธุรกิจคาปลีก ผูบริโภคที่มีความจงรักภักดีตอสินคาจะมีความรูสึกดานบวกตอสินคาและมีการซื้อสินคาแบรนด
เดิมอยางตอเนื่องโดยไมเปลี่ยนไปซื้อสินคาแบรนดอื่น การสรางความจงรักภักดีในสินคาเฮาสแบรนดจึงเปนปจจัยสําคัญในการ
พัฒนาตลาดสินคาเฮาสแบรนด ในประเทศ นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยอีกจํานวนมากที่สนับสนุนความสัมพันธระหว างความ
เกี่ยวพันกับความจงรักภักดีของผูบริโภคในสินคาหลายประเภท ความเกี่ยวพันกับสินคาของผูบริโภคทําใหผูบ ริโภคมีความ
สนใจและศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสินคาทําใหเห็นความแตกตางระหวางสินคาแบรนดตางๆมากขึ้นทําใหมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
จากความสําคัญของปจจัยตางๆขางตนในงานวิจัยนี้ผูทําการวิจัยจึงสนใจศึกษา ความเกี่ยวพันและความจงรักภักดีของผูบริโภค
ในสินคาเฮาสแบรนด เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดและพัฒนากลยุทธเพื่อสรางความจงรักภักดีตอสินคาเฮาสแบรนดของหาง
ทําใหเพิ่มยอดขายและปรับปรุงผลประกอบการในระยะยาว รวมทั้งเปนแนวทางในพัฒนาตลาดสินคาเฮาสแบรนดไทยเพื่อเพิ่ม
สวนแบงการตลาดของสินคาใหเพิ่มขึ้นเทียบเทากับประเทศอื่น
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเกี่ยวพันกับผูบริโภค (Consumer Involvement) กับความจงรักภักดีของ
ผูบริโภค (Consumer Loyalty) ในสินคาเฮาสแบรนด
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือผูบริโภคทั้งหมดที่เขามาซื้อสินคาแบรนดเทสโกในหางเทสโกโลตัสซึ่งไมทราบจํานวน
ที่แนนอน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือผูบริโภคที่เขามาซื้อสินคาแบรนดเทสโกในหางเทสโกโลตัสในอําเภอเมื องและ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตั วอยางสําหรับการวิจัย 400 คน ในการคัดเลื อกกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญจากผูบริโภคที่เขามาซื้อสินคาแบรนดเทสโกในหางเทสโกโลตัสในอําเภอเมืองและ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยนี้คือแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่
เกี่ยวของกับความจงรักภักดีของผูบริโภค (Customer Loyalty) และความเกี่ยวพันกับผูบริโภค (Consumer Involvement)
แลวนํามาสรางเปนขอบงชี้ในแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลนํามาวิเคราะหตอไป แบบสอบถามแบงเปน 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอคํ าถามเกี่ยวกับลั กษณะทางประชากรของผูบ ริโภคสินค าเฮาสแบรนดเ ปนลักษณะคําถามแบบ
ปลายปด (Close-ended question) โดยใหเลือกตอบจํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 ขอคํ าถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบรนดเปนลักษณะคําถามแบบปลายปด (Closeended question) โดยใหเลือกตอบจํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 3 ขอบงชี้เกี่ยวกับความจงรักภักดีของผูบริโภค มีลักษณะเปนขอความบอกเลาใหผูตอบแบบสอบถามให
ระดับคะแนนวามีความเห็นดวยกับขอความนี้ระดับใดจํานวน 12 ขอโดยมีการกําหนดระดับคะแนนดังนี้
คะแนนระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
คะแนนระดับ 4 หมายถึง เห็นดวย
คะแนนระดับ 3 หมายถึง ไมแนใจ
คะแนนระดับ 2 หมายถึง ไมเห็นดวย
คะแนนระดับ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ตอนที่ 4 ขอคําถามเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับผูบริโภค มีลักษณะเปนขอความบอกเลาใหผูตอบแบบสอบถามให
ระดับคะแนนวามีความเห็นดวยกับขอความนี้ระดับใดจํานวน 12 ขอโดยมีการกําหนดระดับคะแนนเชนเดียวกับตอนที่ 3
3. วิธีการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ผูทําการวิจัยจะทําการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลที่สรางขึ้นดังนี้
1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู ทําการวิจัย จะทดสอบความเที่ย งตรงของเครื่องมื อตามเนื้ อหา
(Content validity) วาเครื่องมือที่สรางขึ้นครอบคลุมขอบเขตและครบตามวัตถุประสงคของเรื่องที่ศึกษาครบถวนหรือไม โดย
นําไปใหผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบเนื้อหาและความเหมาะสมกับงานวิจัย แลววัดความเที่ยงตรงโดยใชดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอบงชี้และวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index : IOC) ขอคําถามที่มีคา IOC
มากกวา 0.5 หมายความว าขอคํ าถามนั้นสามารถใชไ ด ขอคําถามที่มี คา IOC นอยกวาหรือเท ากับ 0.5 หมายความวาข อ
คําถามนั้นควรปรับปรุง เมื่อทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิแลวผูวิจัยจะนํา เครื่องมือไป
ทดสอบความเชื่อมั่นตอไป
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผูทําการวิจัยจะนําเครื่องมือที่ทําการปรับปรุงแกไขไปทําการทดสอบ
เบื้องตน (Pre-test) กับกลุมตัวอยางที่มีเกณฑตรงตามกลุมตัวอยางจริงจํานวน 40 ชุด เพื่อทดสอบความเขาใจในเครื่องมือ
รวมทั้งนํามาคํานวณความสอดคลองภายในดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) โดยคํานวณตามวิธีของครอ
นบาค (Cronbach) คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยที่คํานวณไดจากแบบสอบถามจํานวน 40 ชุดมีคาอยู
ระหวาง 0.849-0.897 คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของเครื่องมือรวมเทากับ 0.938 ซึ่งมีคาใกลเคียง 1 มาก แสดงวาเครื่องมือนี้มีคา
ความเชื่อมั่นสูง
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4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เมื่อผูวิจัยได รวบรวมแบบสอบถามเรี ยบร อยแลวจะนํ ามาลงรหัสและประมวลผลด วยโปรแกรม SPSS เพื่ อ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ การวิเคราะหผลจะแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากร (Demographic) และพฤติกรรมการซื้อ (Purchase Behavior)
ของผูบริโภคสินคาเฮาสแบรนดจะวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ไดแก ความถี่ (Frequency) และ
รอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 วิเคราะหระดับความจงรักภักดีของผูบริโภค (Customer Loyalty) ความและเกี่ยวพันกับผูบริโภค
(Consumer Involvement) ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามเปนขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) นํามาหาคาเฉลี่ย
(Average) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และกําหนดระดับตัวแปร
ตอนที่ 3 วิเคราะหความสัมพันธระหว างความเกี่ยวพั นกับผูบ ริโภค (Consumer Involvement) กับความ
จงรั กภักดีของผูบ ริโ ภค (Consumer Loyalty) ในสินคาเฮาสแบรนด โดยการหาคาสั มประสิท ธิ์สหสัม พันธ แบบเพีย รสั น
(Pearson Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย
ผูวิจัยวิ เคราะหค วามสั มพั นธร ะหวางความเกี่ ยวพันกับ ความจงรั กภั กดีข องผูบ ริโ ภคในสิ นค าเฮาส แบรนดที ่ ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 400 คน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) เพื่อ
ทดสอบระดับความสัมพันธ ไดผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปความสัมพันธระหวางความเกี่ยวพันกับความจงรักภักดีของผูบริโภค
ความจงรักภักดี (Loyalty)
ความเกี่ยวพัน (Involvement)
ดานความสนใจ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระดับความสัมพันธ
ดานความสุข
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระดับความสัมพันธ
ดานสัญลักษณ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระดับความสัมพันธ
ดานความเสี่ยง
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระดับความสัมพันธ
ความเกี่ยวพันรวม
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระดับความสัมพันธ

ดาน
ความคิด

ดาน
ความรูสึก

ดานความ
ตั้งใจทํา

ดาน
พฤติกรรม

รวม

0.349**
ปานกลาง

0.431**
ปานกลาง

0.431**
ปานกลาง

0.486**
ปานกลาง

0.567**
สูง

0.318**
ปานกลาง

0.337**
ปานกลาง

0.225**
ต่ํา

0.224**
ต่ํา

0.364**
ปานกลาง

0.367**
ปานกลาง

0.314**
ปานกลาง

0.206**
ต่ํา

0.251**
ต่ํา

0.376**
ปานกลาง

0.303**
ปานกลาง

0.390**
ปานกลาง

0.409**
ปานกลาง

0.366**
ปานกลาง

0.487**
ปานกลาง

0.474**
ปานกลาง

0.422**
ปานกลาง

0.450**
ปานกลาง

0.470**
ปานกลาง

0.636**
สูง

จากตารางที่ 1 ความเกี่ยวพันกับผูบริโภคโดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความจงรักภักดีของผูบริโภคในระดับสูง
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.636 ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จําแนก
เปนรายดานไดดังนี้
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ความเกี่ยวพันกับผูบริโภคดานความสนใจมีความสัมพันธระดับสูงกับความจงรักภักดีของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.567 ความเกี่ยวพันกับผูบริโภคดานความเสี่ยง ดานสัญลักษณ
และดานความสุขมีความสัมพันธระดับปานกลางกับความจงรักภักดีของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.489, 0.376 และ 0.364 ตามลําดับ
ความเกี่ยวพันกับผูบริโภคดานสัญลักษณ ดานความสนใจ ดานความสุข และดานความเสี่ยงมีความสัมพันธระดับ
ปานกลางกับ ความจงรั กภั กดี ดานความคิด อย างมีนัยสํ าคั ญทางสถิติ ที่ร ะดั บ 0.01 โดยมี คาสัม ประสิท ธิ์ส หสั มพั นธ เท ากั บ
0.367, 0.349, 0.318 และ 0.303 ตามลําดับ
ความเกี่ยวพันกับผูบริโภคดานความสนใจ ดานความเสี่ยง ดานความสุข และดานสัญลักษณมีความสัมพันธระดับ
ปานกลางกับ ความจงรักภักดีด านความรูสึกอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยมีค าสัมประสิท ธิ์สหสั มพันธ เทากั บ
0.431, 0.390, 0.337 และ 0.314 ตามลําดับ
ความเกี่ยวพันกับผูบริโภคดานความสนใจและดานความเสี่ยงมีความสัมพันธระดับปานกลางกับความจงรักภักดีดาน
ความตั้ ง ใจจะกระทํ าอย างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.01 โดยมี ค าสัม ประสิ ท ธิ์ส หสัม พั นธเ ท ากั บ 0.431 และ 0.409
ตามลําดับ ความเกี่ยวพันกับผูบริโภคดานความสุขและดานสัญลักษณมีความสัมพันธระดับต่ํากับความจงรักภัก ดีดานความ
ตั้งใจจะกระทําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.225 และ 0.206 ตามลําดับ
ความเกี่ยวพันกับผูบริโภคดานความสนใจและดานความเสี่ยงมีความสัมพันธระดับปานกลางกับความจงรักภักดีดาน
พฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.486 และ 0.366 ตามลําดับ ความ
เกี่ยวพันกับผูบริโภคดานสัญลักษณและดานความสุขมีความสัมพันธระดับต่ํากับความจงรักภักดีดานพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.251 และ 0.224 ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรของผูบริโภคสินคาเฮาสแบรนด
ผูบริโภคสินคาเฮาสแบรนดสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 26-32 ป ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
มีอาชีพเปนลูกจางหรือพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน 5,000-15,000 บาท
2. พฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผูบริโภค
ผูบริโภคสินคาเฮาสแบรนดสวนใหญมีงบประมาณที่ใชในการซื้อสินคาเฮาสแบรนดแตละครั้งต่ํากวา 1,000 บาท
มีความถี่ในการซื้อสินคาเฮาสแบรนดเปนประจําทุกเดือน มีการตัดสินใจซื้อสินคาเฮาสแบรนดดวยตนเอง และการพบสินคา
เฮาสแบรนดดวยตนเองที่รานคาเปนแหลงขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
3. ระดับความจงรักภักดีของผูบริโภคในสินคาเฮาสแบรนด
ผูบริโภคสินคาเฮาสแบรนดมีระดับความจงรักภักดีในสินคาเฮาสแบรนดโดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปน
รายดานเรียงตามลําดับพบวาผูบริโภคมีความจงรักภักดีดานความคิดและดานความรูสึกอยูในระดับสูง และมีค วามจงรักภักดี
ดานความตั้งใจจะกระทําและดานพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง
4. ระดับความเกี่ยวพันกับผูบริโภคในสินคาเฮาสแบรนด
ผูบริโภคสินคาเฮาสแบรนดมีระดับความเกี่ยวพันในสินคาเฮาสแบรนดโดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปน
รายดานเรียงตามลําดับพบวาผูบริโภคมีความเกี่ยวพันดานความสุข ดานสัญลักษณ และดานความสนใจอยูในระดับสูง และมี
ความเกี่ยวพันดานความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง
5. ความสัมพันธระหวางความเกี่ยวพันกับความจงรักภักดีของผูบริโภค
ความเกี่ยวพันกับผูบริโภคมีความสัมพันธระดับสูงกับความจงรักภักดีของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
สามารถจําแนกความสัมพันธแตละดานไดดังนี้
5.1 ความเกี่ยวพันดานความสนใจ
ความเกี่ยวพันดานความสนใจมีความสัมพันธระดับสูงกับความจงรักภักดีโดยรวมของผูบริโภค เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาความเกี่ยวพันดานความสนใจมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีดานพฤติ กรรม ดานความรูสึก ดานความตั้งใจจะ
กระทํา และดานความคิดเรียงตามลําดับ โดยมีความสัมพันธระดับปานกลางกับความจงรักภักดีทุกดาน
5.2 ความเกี่ยวพันดานความสุข

2209

ความเกี่ยวพันดานความสุขมีความสัมพันธระดับปานกลางกับความจงรักภักดีโดยรวมของผูบริโภค เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาความเกี่ยวพันดานความสุขมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีดานความรูสึก ดานความคิด ดานความตั้งใจจะ
กระทํ าและดานพฤติ กรรมเรี ยงตามลํ าดั บ โดยมี ความสัม พันธร ะดั บปานกลางกับ ความจงรักภักดีด านความรูสึ กและดาน
ความคิด และมีความสัมพันธระดับต่ํากับความจงรักภักดีดานความตั้งใจจะกระทําและดานพฤติกรรม
5.3 ความเกี่ยวพันดานสัญลักษณ
ความเกี่ยวพันดานสัญลักษณมีความสัมพันธระดับปานกลางกับความจงรักภักดีโดยรวมของผูบริโภค เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาความเกี่ยวพันดานสัญลักษณมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีดานความคิด ดานความรูสึก ดานพฤติกรรม
และดานความตั้งใจจะกระทําเรียงตามลําดับ โดยมีความสั มพันธระดับปานกลางกับ ความจงรักภั กดีดานความคิดและดาน
ความรูสึก และมีความสัมพันธระดับต่ํากับความจงรักภักดีดานความตั้งใจจะกระทําและดานพฤติกรรม
5.4 ความเกี่ยวพันดานความเสี่ยง
ความเกี่ยวพันดานความเสี่ยงมีความสัมพันธระดับปานกลางกับความจงรักภักดีโดยรวมของผูบริโภค เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาความเกี่ยวพันดานความเสี่ยงมีความสัมพันธกับ ความจงรักภักดีดานความตั้งใจจะกระทํา ดานความรูสึก
ดานพฤติกรรมและดานความคิดเรียงตามลําดับ โดยมีความสัมพันธระดับปานกลางกับความจงรักภักดีทุกดาน
อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่องความเกี่ยวพันและความจงรักภักดีของผูบริโภคในสินคาเฮาสแบรนด ผูวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามา
อภิปรายดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมของผูบริโภคสินคาเฮาสแบรนด
การศึกษาลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมของผูบริโ ภคสินคาเฮาสแบรนดชวยใหสามารถวางแผนการตลาด
วางแผนกลยุทธ และพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางความจงรักภักดีตอสินคาเฮาสแบรนดใหกับผูบริโภคไดตรงตามกลุมเปาหมาย
และมีประสิทธิภาพ ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกันจะมีความจงรักภักดีในดานตางๆแตกตางกัน (มนตทิพ ย
ทํานอง. 2552) งานวิจัยนี้พบวาลักษณะทางประชากรของผูบริโภคสินคาเฮาสแบรนดสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง
26-32 ป ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีอาชีพเปนลูกจางหรือพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน
5,000-15,000 บาท สอดคลองกับงานวิจัยของเพลินพิศ แจงสวาง (2554) ที่ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาส
แบรนด กรณีศึกษาเทสโกโลตัสและบิ๊กซีในจังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 2535 ป มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีอาชีพเปนลูกจางหรือพนักงานประจํา และมีรายไดสวนตัวต่ํากวา 10,000 บาทตอ
เดือน จากความคิดเห็นของผูวิจัยสาเหตุที่ลักษณะทางประชากรของผูบริโภคสินคาเฮาสแบรนดเปนเพศหญิงเนื่องจากสินคา
เฮาส แบรนดสวนใหญในปจจุบั นเป นสินค าอุป โภคบริโภค เชน ข าวสาร ไขไก ขนมปง กระดาษชําระ ผลิ ตภัณฑ ชําระลาง
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2558) ซึ่งเพศหญิงมักจะเปนผูตัดสินใจซื้อสินคาประเภทนี้ในบานมากกวาเพศชาย เมื่อพิจารณาระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดสวนตัวเฉลี่ยของผูบริโภคจะพบวาผูบริโภคสินคาเฮาสแบรนดสวนใหญเปนชนชั้นกลางระดับลาง
(Lower-Middle Class) ซึ่งตรงกับผูบริโภคกลุมเปาหมายของหางเทสโกโลตัส ผูบริโภคกลุมนี้มีแนวโนมที่จะซือ้ สินคาเฮาส
แบรนดมากกวาสินคาทั่วไปเนื่องจากปจจัยดานราคา (อัครเดช คงดวง. 2557)
พฤติกรรมของผูบริโภคสินคาเฮาสแบรนดงานวิจัยนี้พบวาผูบริโภคสินคาเฮาสแบรนดสวนใหญมีงบประมาณที่ใชใน
การซื้อสินคาเฮ าส แบรนดแต ละครั้ งต่ํ ากวา 1,000 บาท มีค วามถี่ ในการซื้อสินคาเฮ าส แบรนดเ ปนประจําทุกเดื อน มี การ
ตัดสินใจซื้อสินคาเฮ าสแบรนดดวยตนเอง และการพบสินคาเฮาสแบรนดดวยตนเองที่รานคาเปนแหลงขอมูล ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของญาณิศา ประสพพักตร (2547) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
เฮาสแบรนดของกลุมผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการซื้อสินคาเฮาสแบรนดของผู บริโภคสวน
ใหญจะซื้อสินคาแบรนดเทสโก มีการซื้อสินคาเฮาสแบรนดเฉลี่ยตอครั้งไมเกิน 500 บาท มีการซื้อสินคาเฮาสแบรนดเดือนละ
ครั้ง และสวนใหญจะซื้อสินคาไปใชเองสวนตัว จากความเห็นของผูวิจัยงบประมาณที่ใชในการซื้อสินคาเฮาสแบรนดครั้งละต่ํา
กวา 1,000 บาทมีความสมเหตุสมผลกับรายไดเฉลี่ยของผูบริโภค การที่ผูบริโภคซื้อสินคาเฮาสแบรนดเปนประจําทุกเดื อนมี
รูปแบบเปนพฤติกรรมการซื้อซ้ํา (Repeat Purchasing) ซึ่งเปนคุณสมบัติสําคัญขอหนึ่งของความจงรักภักดี (จาคอบบี้และ
คายเนอร . 1973) ผู บริโ ภคมีการตั ดสินใจซื้ อสินคาเฮาส แบรนดดวยตนเองและตัดสิ นใจซื้อจากการพบสินค าดวยตนเองที่
รานค า ประเด็นนี้ส ามารถวิ เคราะหไ ด วาการสร างความเกี่ ยวพันของผูบ ริ โภคตอสินค าเฮาส แบรนด ในรานคาที่จุด สัม ผั ส
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(Touchpoint) มีความสําคัญตอการสรางความจงรักภักดีเนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาจากการพบสินคา
ที่รานคาเปนสวนใหญ
2. ระดับความจงรักภักดีของผูบริโภคในสินคาเฮาสแบรนด
งานวิจัยนี้ พบวาผูบริ โภคสิ นค าเฮาสแบรนดมี ระดับ ความจงรั กภั กดี ในสินคาเฮาสแ บรนด โดยรวมอยูใ นระดั บสู ง
สอดคลองกับงานวิจัยของราหแมน บิล อับดุลลาห (2012) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางสินคาเฮาสแบรนดกับความจงรักภักดี
ของผูบริโภคในธุรกิจคาปลีกประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอสินคาเฮาสแบรนดอยูในระดับ
ปานกลางถึงสูง โดยมีความแตกตางกันไปตามหมวดหมูของสินคาและลักษณะทางประชากรของผูบริโภค และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของเดเนี ยล ฮัตสั น (2009) ที่ศึกษาความจงรักภักดีของผูบริ โภคสินค าทั่วไปและสินค าเฮาสแบรนด ผลการศึกษา
พบวาผูบริโภคมีความจงรักภักดีในสินคาทั่วไปมากกวาสินคาเฮาสแบรนด โดยการบริโภคสินคาเฮาสแบรนดขึ้นกับปจจัยดาน
ราคาเปนหลัก อยางไรก็ตามระดับความจงรักภักดีของผูบริโภคในสินคาทั้งสองประเภทอยูในระดับสูง เมื่อพิจ ารณาเปนราย
ดาน งานวิจัยนี้พบกวาผูบริโภคสินคาเฮาสแบรนดมีความจงรักภักดีดานความคิดและดานความรูสึกอยูในระดับสูง และมีความ
จงรักภักดีดานความตั้งใจจะกระทําและดานพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองบางประการกับงานวิจัยของโอลิเวอร
(1999) ที่ศึกษาความจงรักภักดีของผูบริโภค ผลการศึกษาพบวาในผลิตภัณฑอาหารผูบริโภคมีระดับความจงรักภักดีทุกดานอยู
ในระดั บสู ง จากความคิ ดเห็นของผูวิจัย ถึงแมวาระดับ ความจงรั กภั กดี ในสิ นค าเฮาส แบรนดโดยรวมของผูบ ริโ ภคจะอยูใ น
ระดับสูง แตผูบริโภคยังซื้อสินคาเฮาสแบรนดจากปจจัยดานราคาเปนหลักดังนั้นผูบริโภคสินคาเฮาสแบรนดจึงจัดอยูในกลุม
ผูบริโภคที่มีความจงรักภักดีไมแทจริง (Spurious Loyalty) ตามแนวคิดของดิ๊คและบาซู (1994) ผูบริโภคในกลุมมีโอกาสที่จะ
เปลี่ยนไปซื้อสินคาแบรนดอื่นสูง เชน ผูบริโภคอาจเปลี่ยนไปซื้อสินคาทั่วไปเมื่อสินค าทั่วไปลดราคาลงเทากับสินคาเฮาสแบ
รนด ดังนั้นรานคาจึงตองพัฒนาคุณภาพของสินคาเฮาสแบรนดเพื่อใหผูบริโภคเกิดความรูสึกในดานบวกต อสินคาและพัฒนา
กลายเปนกลุมผูบริโภคที่มีความจงรักภักดีแทจริง (True Loyalty) เมื่อพิจารณาระดับความจงรักภักดีของผูบริโ ภคแยกเปน
รายดานจะพบวาผลงานวิจัยนี้มีบางสวนที่ไมสอดคลองกับงานวิจัยของโอลิเวอร (1999) คือระดับความจงรักภักดีดานความ
ตั้ง ใจจะกระทํ าและดานพฤติ กรรมที่พ บว าอยูใ นระดั บปานกลางในขณะที่ งานวิ จัย ของโอลิ เวอร พบวาอยู ในระดับ สูง จาก
ความเห็นของผูวิจัยสาเหตุที่ไมสอดคลองเนื่องจากงานวิจัยของโอลิเวอรศึกษาความจงรักภักดีของผูบริโภคในผลิตภัณฑอาหาร
ในขณะที่ ง านวิ จัย นี้ ศึ กษาความจงรั กภั กดี ของผู บ ริ โ ภคในสิ นค าเฮ าส แ บรนด โ ดยรวมที่ มี ผ ลิ ต ภั ณฑ ห ลากหลายหมวดหมู
ผูบริโภคจะมีระดับความจงรักภักดีตอสินคาในแตละหมวดหมูแตกตางกัน (ราหแมน บิล อับดุลลาห. 2012)
ผลการวิจัยยังพบประเด็นที่นาสนใจเพิ่มเติมคือผูบริโภคมีระดับความจงรักภักดีโดยรวมสูงกวาระดับความจงรั กภักดี
แยกเปนรายดาน แสดงความสัมพันธของความจงรักภักดีในดานตางๆแบบเสริมกัน (Synergistic effect) หมายความวาการ
สรางความจงรักภักดีของผูบริโภคในทุกด านจะใหผลลัพธ โดยรวมมากกว าการสร างความจงรักภั กดีเฉพาะดานใดดานหนึ่ ง
นอกจากนี้ยังพบวาความจงรักภักดีของผูบริโภคดานความคิดและดานความรูสึกอยูในระดับสูง ในขณะที่ความจงรักภักดีของ
ผูบริโภคดานความตั้งใจจะกระทําและดานพฤติกรรมอยูใ นระดับปานกลาง จากผลการวิจัยนี้ผูวิจัยจึงใหน้ําหนักการสรางความ
จงรักภักดีดานความคิดและดานความรูสึกมากกวาดานความตั้งใจจะกระทําและดานพฤติกรรม มีปจจัยหลายอยางที่มีผลใน
การสรางความจงรักภักดีของผูบริโภค อยางไรก็ตามในงานวิจัยนี้จะเนนการสรางความจงรักภักดีจากการสรางความเกี่ยวพัน
กับผูบริโภคที่มีตอสินคาเฮาสแบรนดเปนประเด็นหลัก
3. ความสัมพันธระหวางความเกี่ยวพันกับความจงรักภักดีของผูบริโภค
งานวิจัยนี้พบวาความเกี่ยวพันมีความสัมพันธเชิงบวกกับความจงรักภักดีของผูบริโภคในสินคาเฮาสแบรนดเ ปนไป
ตามสมมติฐ านงานวิ จัยข อที่ 1 สอดคล องกั บงานวิ จัยของเควสเตอร และลิม (2003) ที่ ศึ กษาความสั ม พันธ ระหวางความ
เกี่ย วพั นกั บความจงรั กภั กดี ของผู บริ โภคในสินคาที่มี ความเกี่ ยวพันกับ ผูบ ริโ ภคสูงไดแ ก รองเทากีฬา และสิ นค าที่ มีค วาม
เกี่ยวพันกับผูบริโภคต่ําไดแก ปากกาลูกลื่น ผลการศึกษาพบวาความเกี่ยวพันมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของผูบริโภคทั้ง
ในสินคาที่มีความเกี่ยวพันสูงและสินคาที่มีความเกี่ยวพันต่ํา โดยสินคาที่มีความเกี่ยวพันสูงจะมีระดับความสัมพันธสูงกวาสินคา
ที่มีความเกี่ยวพันต่ํา และงานวิจัยของไนเกล ดักลาส (2006) ที่ศึกษาผลของความเกี่ยวพันที่มีตอความจงรักภักดีของผูบริโภค
ในสินคาที่มีความเกี่ยวพันสูง ไดแก รถยนต และสินคาที่มีความเกี่ยวพันต่ํา ไดแก แบตเตอรี่ ผลการศึ กษาพบความสัมพันธ
ระหวางความเกี่ยวพันกับความจงรักภักดีของผูบริโภคในสินคาทั้งสองประเภทเชนเดียวกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน งานวิจัย
นี้พบวาความเกี่ยวพันดานความสนใจ ดานความสุข ดานสัญลักษณ และดานความเสี่ยงมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีทุก
ดาน สอดคลองกับงานวิจัยของเควสเตอรและลิม (2003) ที่พบความสัมพันธระหวางความเกี่ยวพันทุกดานกับความจงรักภักดี
ของผูบริโภคในสินคาที่มีความเกี่ยวพันสูง และพบความสัมพันธระหวางความเกี่ยวพันดานความสนใจ และดานความสุขใน
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สินคาที่มีความเกี่ยวพันต่ํา
จากความคิ ด เห็ นของผู วิจัยผลการวิ จัย มี ความสมเหตุ สมผล ผูบ ริ โ ภคที่ มี ค วามเกี่ ยวพั นกับ สิ นค าสู ง จะมองเห็ น
คุณสมบัติแ ละขอแตกตางระหว างสินคาแบรนด ตางๆ ทําใหเ กิดการซื้อสินค าแบรนดเ ดิมและเกิ ดความจงรักภักดีในสินค า
ในขณะที่ผูบริโภคที่มีความเกี่ยวพันกับสินคาต่ํามักจะมองไมเห็นความแตกตางระหวางสินคาแบรนดตางๆ ทําใหมีพฤติกรรม
การซื้อที่มีการคนหาความหลากหลาย (Variety Seeking Buying Behavior) มีการทดลองเปลี่ยนไปใชสินคาแบรนดตางๆ
และมีความจงรั กภักดีต่ํา สินค าเฮาสแบรนดส วนใหญเปนสินคาที่มีความเกี่ย วพันกับผูบริโภคต่ํา เชน สินค าอุปโภคบริโภค
เครื่องเขียน เบเกอรี่ อยางไรก็ตามผลจากงานวิจัยนี้พบความสัมพันธระหวางความเกี่ยวพันกับความจงรักภักดีของผูบริโภคใน
สินคาเฮาสแบรนด ดังนั้นการเพิ่มความเกี่ยวพันกับผูบริโภคจึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มความจงรั กภักดีของผูบริโภคใน
สินคาเฮาสแบรนดได
ผลการวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจเพิ่มเติม ความเกี่ยวพันดานความสนใจมีความสัมพันธระดับสูงกับความจงรักภักดี
ของผูบริโภค ในขณะที่ความเกี่ยวพันดานความสุข ดานสัญลักษณ และดานความเสี่ยงมีความสัมพันธระดับปานกลางกับความ
จงรักภักดีของผูบริโภค เมื่อพิจารณาเปนรายดานความเกี่ยวพันดานความสนใจยังมีระดับความสัมพันธกับความจงรักภักดีดาน
ความคิด ด านความรูสึ ก ดานความตั้งใจจะกระทํา และดานพฤติกรรมสูง ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกั บความเกี่ย วพันด านอื่นๆ
ผูวิจัยจึงใหน้ําหนักความเกี่ยวพันดานความสนใจมากกวาความเกี่ยวพันดานอื่นๆ
ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยเรื่องความเกี่ยวพันและความจงรักภักดีของผูบริโภคในสินคาเฮาสแบรนด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัย
ไปใชเชิงธุรกิจและเสนอแนะแนวทางในการทําวิจัยในอนาคตดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใชเชิงธุรกิจ
1.1 เลือกประเภทสินคาที่จะทําเปนสินคาเฮาสแบรนดใหตรงกับความสนใจและความชอบของผูบริโภค
กลุ ม เป าหมาย เช น ถ าผู บ ริ โ ภคส วนใหญ เ ป นเพศหญิ ง ประเภทของสิ นค าที่ ค วรทํ าเป นสิ นค าเฮ าส แ บรนด อาจเป นพวก
เครื่องสําอางคหรือเครื่องปรุงอาหารมากกวาเครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณกีฬาเนื่องจากเพศหญิงมีความสนใจสิ นคาประเภทนี้
มากกวา เปนตน
1.2 จั ด ทํ าแหล ง ข อมู ล เพื่ อให ค วามรู แ ละข อมู ล เกี่ ย วกั บ สิ นค าให ผู บ ริ โ ภคสามารถหาข อมู ล เพื่ อการ
ตัดสินใจซื้อไดงาย เชน ปายโฆษณา โบรชัวร เว็บไซตแนะนําสินคาเฮาสแบรนด
1.3 ใชพนักขายสินคาบางประเภท (Personal Selling) เพื่อสาธิตวิธีการใชสินคาและใหความรูเกี่ยวกับ
สินคา (Product Knowledge)
1.4 กระตุนความสนใจในสินคาเฮาสแบรนดดวยการโฆษณาสินคาดวยชองทางที่สามารถสื่อสารดึงดู ด
ความสนใจและสื่อสารไดตรงกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย
1.5 ปรั บ ปรุง คุ ณภาพและความคุ มค ากั บ ราคาของสิ นค าเฮ าส แบรนด เพื่ อสร างความพึ ง พอใจให กับ
ผูบริโภค
1.6 ปรับปรุงภาพลักษณของสินคาเฮาสแบรนด จากภาพลักษณเดิมที่เปนแบรนดเฉพาะสําหรับผูบริโภคที่
มีรายไดนอยใหเปนแบรนดสําหรับผูบริโภคทุกกลุม
1.7 สรางบุคลิกภาพของสินคาเฮาสแบรนดในดานบวก (Brand Personality) เพื่อปรับปรุงตัวตนและ
สถานะทางสังคมของผูบริโภคที่ใชสินคาเฮาสแบรนดในสายตาของผูอื่น เชน สรางบุคลิกภาพผูใชสินคาเฮาสแบรนดวาเปนผูที่
ฉลาดเลือกสินคาแทนบุคลิกภาพเดิมที่ถูกมองวาเปนผูมีรายไดนอย เปนตน
1.8 แสดงใหผูบริโภคเห็นความสําคัญ ความเสี่ยง ผลกระทบหรืออันตรายที่เกิดจากการเลือกใชสินคาผิด
ประเภท และนําเสนอวิธีการเลือกสินคาที่ถูกตองใหกับผูบริโภค
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
2.1 ศึกษาความสัมพันธระหวางความเกี่ยวพันและความจงรักภักดีของผูบริโภคในสินคาเฮาสแบรนดอื่นๆ
นอกจากแบรนดเทสโก เชน แบรนดเซเวนซีเล็คท แบรนดเอโร แบรนดลีดเดอรไพรซ นํามาเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
แบรนด
2.2 ศึกษาความสัมพันธระหวางความเกี่ยวพันและความจงรักภักดีของผูบริโภคในสินคาเฮาสแบรนดโดย
จําแนกเปนสินคาแตละประเภทนํามาเปรียบเทียบกัน
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2.3 ศึกษาความสัมพันธระหวางความเกี่ยวพันและความจงรักภักดีของผูบริโภคในสินคาเฮาสแบรนดและ
สินคาทั่วไปนํามาเปรียบเทียบกัน
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การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุม
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือ
ตนเอง ของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ1.ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือตนเองของผูสูงอายุในตําบลคลองโยงอําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบดานความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิต
ตอความสุขระหวางกอนและหลังเขากลุม แตกตางกัน 3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสุขของผูสูงอายุระหวางกอนและหลังเขา
กลุม แตกตางกัน 4เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูสูงอายุที่ไดระหวางการประดิษฐสิ่งของใชกับการเพิ่มความสุ ข
ดวยการหัวเราะบําบัดกอนและหลังเชารวมกลุมแตกตางกันกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาครั้งนี้ คือผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป
อาศัยอยูในในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม จํานวน 100 คนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน
ผูสูงอายุมีอายุตงั้ แต 60 ปขึ้นไป ที่สามารถใหขอมูลและเปนกลุมตัวอยางที่ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา จํานวน 100คนหลังจาก
นั้นคัดเลือกทํากลุมทดลอง 30 คน แบงเปนผูสูงอายุเพศชาย จํานวน 6 คน และผูสูงอายุเพศหญิงจํานวน 24 คน มาเขารวม
ทําเปรียบเทียบ กอนและหลังเขากลุม มาเขารวมทํากลุมชวยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตเตอความสุขของ
ผูสูง อายุ ในตํ าบลคลองโยง อําเภอพุท ธมณฑล จั งหวั ดนครปฐมในการเก็บรวบรวมขอมู ลดวยแบบสอบถามและสถิติ ที่ใ ช
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบเปรียบเทียบ
คาที(Paired t – test)
ผลการศึกษา หลังดําเนินการทดลอง 1เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข
ดานความรูแ ละการปฏิบั ติต นกอนและหลัง ไดรั บโปรแกรม ของผู สูง อายุ ในตํ าบล คลองโยง อํ าเภอพุ ทธมณฑล จั งหวั ด
นครปฐมตอความสุข โดยการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุม ชวยเหลือ
ตนเองของผูสูงอายุในตําบลคลองโยงอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่p < .001 3.
เปรียบเทียบความสุขกอนและหลังเขากลุมการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการ
กลุมชวยเหลือตนเองของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทpี่ < .001 4.ความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุม
ชวยเหลือตนเอง ของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพบวามีความพึงพอใจในการประดิษฐ
สิ่ ง ของมากกว าการสั นทนาการ สรุ ป ผลการทํ ากลุ ม ได วา มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลกลุ ม ช วยเหลื อตนเองกั บ พฤติ กรรมการส ง เสริ ม
สุขภาพจิตตอความสุชของผูสูงอายุในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิต, ความสุข, กลุมชวยเหลือตนเอง, ผูสูงอายุ
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Development of Mental Health Promotion Behaviors Model to
Happiness by Self Help Group of Elderlys In Khlongyong Subdistrict,
Puthamonton District, Nakhonprathom Province
Abstract
The study development of mental health promotion behaviors model to happiness by self
help group of elderlys in khlongyong Subdistrict, puthamonton District, nakhonprathom Province. The
purpose of this research were 1. To study was development of mental health promotion behaviors
model to happiness by self help group of elderlys in khlongyong Subdistrict, puthamonton District,
nakhonprathom Province.2.to compare with development of mental health promotion behaviors
model to happiness about knowledge and practice between pretest and posttest had Self help group
of elderly in khlongyong Subdistrict, puthamonton District, nakhonprathom Province. The 100 specific
samples in khlongyong Subdistrict, puthamonton District, nakhonprathom Province. And then were
selected 30 specific samples. 6 man of elderly and 24 woman of elderly were selected by purposive
simple sampling. by attend edSelf help group with mental health promotion behaviors to happiness of
elderly. The data were collected by questionnaires dealing with knowledge and practice about mental
health promotion behaviors model to happiness of elderly. The data were analyzed through
percentage, arithmetic mean , standard deviation and Paired t – test.
The result
After the experimental 1. Compare to mental health promotion behaviors model knowledge and
practice between pretest and post test had Self help groupof elderlydifferent Significant 0.001 2.
Compare to happiness between pretest and posttest had developmentof mental health promotion
behaviors model to happiness by self help groupof elderlys in khlongyong Subdistrict, puthamonton
District, nakhonprathom Province.different Significant 0.001 3.Satisfacication to the activity of
development of mental health promotion behaviors model to happiness by self help group of
elderlys in khlongyong Subdistrict, puthamonton District, nakhonprathom Province. are innovation more
than creation Conclusion the result had effectiveness of development of mental health promotion
behaviors model to happiness by self help group of elderlys in khlongyong Subdistrict, puthamonton
District, nakhonprathom Province.
Keywords : development of mental health promotion behaviors model, happiness, self help group,
elderly
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บทนํา
การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุจากป 2557 พบวาประชากรสูงอายุของไทยมีถึง 9.93 ลานคนคิดเปนรอยละ 15.3ของ
ประชากรทั้งประเทศจานวน 64.87 ลานคนและคาดวาในป 2570 จะมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเปน 16.15ลานคนคิดเปน1ใน4 ของ
ประชากรไทย (ขอมูลประมาณการประชากรของประเทศไทยพ.ศ. 2553-2583 (1)มุงเนนการสรางสังคมผูสูงอายุอยางมี
คุณภาพใหคนทุกกลุมวัยตระหนักในการเขาสูสังคมผูสูงอายุการสรางเจตคติที่ดีตอผูสูงอายุการใหความรูดานการใชชีวิตกับ
ผูสูงอายุในครอบครัวสงเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูสูงอายุทั้งดานสุขภาพกายจิตใจและสังคมการเขาถึงหลักประกัน
ทางสังคมสนับสนุนใหมีที่อยูอาศัยสงเสริมการมีงานทาเพื่อสรางรายไดเพื่อใหผูสูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองไดและดารงชีวิต
อยางมีศักดิ์ศรีการดําเนินโครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุโดยสงเสริมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและ
การบริหารจัดการโดยผูแทนผูสูงอายุเพื่อจัดกิจกรรมและบริการดานสุขภาพกายจิตใจสังคมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นชุมชนครอบครัวเขามามีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุสงเสริมอาชีพและการถายทอดภูมิปญญาของผูสูงอายุในชุมชน
นโยบายตามพันธกิจดานผูสูงอายุ
จากการสํารวจสุขภาพจิตของคนไทย พ.ศ. 2551 – 2553 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา สุขภาพจิตของ
ผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) มีคะแนนอยูในเกณฑปกติ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 31.44 คะแนน ในป 2551 เปน 33.17
คะแนน ในป 2553 โดยผูสูงอายุชายมีคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ยสูงกวาผูสูงอายุหญิงการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม ยอมสงผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น การปรับตัวหรือยอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงจึงเปนเรื่องสําคัญ หากไมสามารถปรับตัวหรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงได อาจสงผลกระทบทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจ เกิดการเจ็บปวย หรือมีความวุนวายใจ วิตกกังวล หวาดกลัว ทอแท สิ้นหวัง จนกลายเปนปญหาทางจิตได
โดยเฉพาะผูสูงอายุซึ่งเปนวัยที่อาจตองใชเวลาในการปรับตัวมากกวากลุมวัยอื่นสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 6.8 ในป 2537 เปนรอยละ 14.9 ในป 2557 เปนผูสูงอายุชายคิดเปนรอยละ 45.1 และผูสูงอายุหญิงรอยละ 54.9
2. ดัชนีผูสูงอายุ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ 22.6 ในป 2537 เปนรอยละ 82.6 ในป 2557 และอัตราสวนพึ่งพิงวัย
สูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกันจากรอยละ 10.7 ในป 2537เปนรอยละ 22.3 ในป 2557 ผูสูงอายุเปนวัยที่ผาน
ประสบการณการทํางานมาอยางยาวนาน เมื่อกาวเขาสูวัยสูงอายุสภาพรางกายอาจไมเอื้ออํานวยใหสามารถทํางานได
เหมือนเดิม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอจิตใจของผูส ูงอายุดวยเชนกัน ขอมูลจากแหลงเดียวกันชี้ใหเห็นวา ตั้งแตป 2551 – 2553
ผูสูงอายุที่มีงานทําจะมีคะแนนสุขภาพจิตสูงกวาผูสูงอายุที่ไมไดทํางานเล็กนอย อยางไรก็ตามคะแนนสุขภาพจิตของทั้งสอง
กลุมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในป 2553 จากป 2551 โดยผูสูงอายุที่ไมไดทํางานมีคะแนนสุขภาพจิตเพิ่มจาก 31.12 คะแนน เปน
32.99 คะแนน สวนผูสูงอายุที่ทํางานเพิ่มจาก 31.74 คะแนน เปน 33.41 คะแนน สัดสวนของผูสูงอายุที่อยูคนเดียวตามลําพัง
ในครัวเรือนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยป 2537 มีผูสูงอายุที่อยูคนเดียว รอยละ 3.6 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 6.3 รอยละ 7.7 รอย
ละ 8.6 ในป 2545, 2550 และ 2554 ตามลําดับจากผลการสํารวจป 2557 มีผูสูงอายุอยูคนเดียวตามลําพังเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
8.7 และไมไดอยูคนเดียวตามลําพัง รอยละ 91.3 (2).เมื่อจําแนกตามกลุมอาชีพ พบวา ผูสูงอายุที่ทํางานในภาคเกษตรกรรม มี
คะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ยสูงกวาภาคบริการ และภาคการผลิตอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริบทของประเทศไทยใน
สมัยกอนที่เปนสังคมการเกษตร ทําใหผูสูงอายุมีความคุนเคย หรือมีความชํานาญทางดานเกษตรกรรมมากกวาในภาคการผลิต
และบริการ ประกอบกับในปจจุบันมีการแขงขันสูง ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวมากขึ้น ทําใหการทํางานที่ตองใชทักษะ
ความรูสมัยใหมเพิ่มมากขึ้นไปดวย ซึ่งอาจทําใหผูสูงอายุไมสามารถปรับตัว และเรียนรูทักษะหรือความรูสมัยใหมไดอยาง
รวดเร็ว สิ่งเหลานี้ลวนอาจสงผลตอสภาพจิตใจของผูสูงอายุที่ทํางานในภาคการผลิต และบริการ
จังหวัดนครปฐมมีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 891,558 คนเปนชาย428,241 คนหญิง 463,317 คนประชากรวัยสูงอายุ
มีอายุ 60 – 69 ปจํานวน 72,700 คนอายุ 70 - 79 ปจํานวน 40,600คนอายุ 80 ปขึ้นไปจํานวน 19,200 คนรวมจํานวน
132,500 คน (14.86%)(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558)ซึ่งในตําบลคลองโยงมีประชากรผูชายจํานวน1,081 คน และผูมีหญิง
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จํานวน 1,194 คน กรณีภรรยาถูกสามีทำรายเกิดการทำรายทางดานรางกาย 6รายและการทำรายทางดานจิตใจ2 ราย (ขมขู
ทำใหเกิดความกลัววิตกกังวล) กรณีบิดา/มารดาถูกทำรายโดยบิดาถูกบุตรชายทำรายรางกาย 1ราย (ที่มา:ศูนยปฏิบัติการเพื่อ
ปองกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครปฐม)
การรวมกลุมชวยเหลือตนเองหมายถึง การจัดกลุมที่มีสมาชิก เปนผูที่เผชิญปญหาคลายคลึงกัน เพื่อพูดคุยปรึกษา
หาทางแกไขปญหา โดยไดรับความชวยเหลือจากสมาชิกในกลุม รวมใหความเห็นจากประสบการณ ใหขอมูลขาวสาร ในรูป
ของเอกสาร รูปภาพ หรือสาธิตฝกปฏิบัติ เจาหนาที่ใหการสนับสนุน ประสานการจัดกิจกรรม ใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กลุม
ตองการ ผลของการรวมกลุม ซึ่งวัดจากพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุในตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม และการที่ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทางรางกายที่ดีและจิตใจที่มีความสุข
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุม
ชวยเหลือตนเองของผูสูงอายุในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมทั้งนี้เพื่อจะไดทราบวาผูสูงอายุมคี วามรู
และการปฏิบัตืตัวเกี่ยวกับความสุขอยางไร และการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใช
กระบวนการกลุมชวยเหลือตนเองของผูสูงอายุมีประสิทธิผลอยางไรที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่
เกี่ยวของในการจัดบริการ เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุใหมีความสุขไดอยางเหมาะสม ทําใหผูสูงอายุไดมีชีวิตยืน
ยาวอยางมีคุณภาพ ตามแนวนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือ
ตนเองของผูสูงอายุในตําบลคลองโยงอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบดานความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุขระหวาง
กอนและหลังไดรับการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุขโดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือตนเองของ
ผูสูงอายุในตําบลคลองโยงอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมแตกตางกัน
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสุขของผูสูงอายุในตําบลคลองโยงอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
กอนและหลังเชารวมกลุมแตกตางพัน
4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูสูงอายุ ระหวางการประดิษฐสิ่งของใชจากเศษวัสดุ กับการเพิ่ม
ความสุขดวยการหัวเราะบําบัด แตกตางกัน7.สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
1.เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุขดานความรูและการปฏิบัติตนกอนและหลัง
ไดรับโปรแกรม ของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมตอความสุข โดยการพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือตนเองของผูสูงอายุในตําบลคลองโยงอําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2. เปรียบเทียบความสุขของผูสูงอายุในตําบลคลองโยงอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กอนและหลังเชารวมกลุม
แตกตางกัน
3. ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือ
ตนเองของผูสูงอายุในตําบลคลองโยงอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูสูงอายุในการทํากลุมระหวางการประดิษฐสิ่งของที่ใชจากเศษวัสดุกับการเพิ่มความสุข
ดวยการหัวเราะบําบัดกอนและหลังเชารวมกลุมแตกตางกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Quasi experiment research) และศึกษาเชิงปริมาณผูวิจัยศึกษาการ
พัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือตนเอง ของผูสูงอายุ ในตําบล
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คลองโยง อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเปรียบเทียบกับผูสูงอายุที่เขากลุมกอนและหลังโดยผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลตั้งแต
วันที่25พฤศจิกายน 2558 -26มีนาคมพ.ศ. 2559จํานวน 30 คน โดยนําเสนอผลการวิจัยเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะขอมูลทั่วไปของของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ตอนที่ 2เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุขดานความรูและการปฏิบัติตนกอนและ
หลังไดรับโปรแกรม ของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมตอความสุข โดย
ตอนที่ 3เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสุขของผูสูงอายุในตําบลคลองโยงอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมกอนและหลัง
เชารวมกลุมแตกตางพัน
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของผูสูงอายุในการทํากลุมระหวางการประดิษฐสิ่งของที่ใชจากเศษวัสดุกับการเพิ่มความสุข
ดวยการหัวเราะบําบัดแตกตางกัน
วิธีการดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูสูงอายุมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่สามารถใหขอมูลและเปนกลุมตัวอยางที่
ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา จํานวน 100คนหลังจากนั้นคัดเลือกทํากลุมทดลอง 30 คน แบงเปนผูสูงอายุเพศชาย จํานวน 6 คน
และผูสูงอายุเพศหญิงจํานวน 24 คน มาเขารวมทําเปรียบเทียบ กอนและหลังเขากลุม
ผูวิจัยใชแบบสอบถามผูสูงอายุทุกคนที่เปนกลุมตัวอยางกอนเขารวมกลุม ( Pretest )โดยใชแบบสอบถามเรื่องที่ 1
แบบดานความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุขของผูสูงอายุ เรื่องที่2 แบบสอบถามพฤติกรรมดานปฏิบัติตัว
เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุขของผูสูงอายุ เรื่องที่ 3 .แบบสอบถามวัดความสุขปรับปรุงมาจากกรมสุขภาพจิต
หลังจากเสร็จสิ้นการทํากลุม ผูวิจัยใชแบบสอบถามผูสูงอายุทุกคนที่เปนกลุมตัวอยางหลังเขารวมกลุม ( Posttest )โดยใช
แบบสอบถามทั้ง 4 เรื่องที่ใชฉบับเดียวกันกอนกอนเขารวมกลุม ( Pretest )และแบบสอบถามความพึงพอใจ
การทดลองใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมทดลองกลุมเดียวที่มีการทดลองกอนเขากลุมและหลังเขากลุม ( OneGroup Pretest-Design )
แบบสอบถาม
เขากลุม
T1

กอน การจัดการกระทํา
X1

X2

แบบสอบถาม
เขากลุม
T2

หลัง

ความหมายของสัญลักษณ
X1
แทน การจัดการกระทําโดยไดเขารวมกลุมประดิษฐที่ใสของจากเศษวัสดุ
X2 แทน การจัดการกระทําโดยไดเขารวมกลุมนันทนาการบําบัดไดแกการหัวเราะบําบัด
T1 แทน การจัดการกระทําโดยตอบแบบสอบถามกอนการเขารวมกลุม
T2 แทน การจัดการกระทําโดยตอบแบบสอบถามหลังสิ้นสุดการเขารวมกลุม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูสูงอายุที่มีอายุ60 ปขึ้นไป จํานวน 100คน ที่อาศัยอยูในตําบลคลองโยงอําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมการเลือกกลุมตัวอยาง
การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูสูงอายุมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่สามารถใหขอมูลและเปนกลุม
ตัวอยางที่ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา อาศัยอยูในตําบลคลองโยงอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จํานวน 100คน แบงเปน
ผูสูงอายุเพศชาย จํานวน6 คน และผูสูงอายุเพศหญิงจํานวน 24 คน หลังจากนั้นคัดเลือกทํากลุม30 คน มาเขารวมทํากลุม
ชวยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตและการปฏิบัติตนกอนและหลังไดรับโปรแกรมของผูสูงอายุ ในตําบล
คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางมีดังนี้
1. ผูเขารวมกลุมตองมีอายุ 60 ปขึ้นไป
2. ผูเขารวมตองสมัครใจและยินดีในการเขากลุม
3. ผูเขารวมสามารถสื่อสารตอบแบบสอบถามได.
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4. ผูเขารวมสามารถเคลื่อนไหวและทํากิจกรรมได
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ จํานวน 7 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลพฤติกรรมความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุขของผูสูงอายุ เปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองตามคํานิยามปฏิบัติการและจากการทบทวนวรรณกรรม มีขอคําถาม จํานวน 5ขอ
สวนที่ 3แบบสอบถามขอมูลพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุขของผูสูงอายุเปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองตามคํานิยามปฏิบัติการและจากการทบทวนวรรณกรรม มีขอคําถาม จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 4แบบสอบถามเพื่อตรวจวัดหาความสุขในผูสูงอายุเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยนํามาปรับใชจากกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข จัดทําโปรแกรมการสํารวจสุขภาพจิตโดยไดรับการพัฒนาและทดสอบ (อภิชัยมงคล,2546) มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ .81เปนแบบใหเลือกตอบมีขอคําถามจํานวน 15ขอ
เกณฑการใหคะแนนและแปลความหมาย
เกณฑการใหคะแนนและแปลความหมาย
1.แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูเ รื่องการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุขของผูสูงอายุใชเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 5
หมายความวา เห็นดวยระดับมากที่สุด
คะแนน 4
หมายความวา เห็นดวยระดับมาก
คะแนน 3
หมายความวา เห็นดวยระดับปานกลาง
คะแนน 2
หมายความวาเห็นดวยระดับพอใช
คะแนน 1
หมายความวา เห็นดวยระดับควรปรับปรุง
ประเมินคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ยความหมาย
4.51 - 5.00
มากที่สุด
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
นอย
1.00 - 1.50
นอยที่สุด
เกณฑการใหคะแนนความรู มีดังนี้
21.00 - 25.00
มากที่สุด
16.00 - 20.00
มาก
10.00 - 15.00
ปานกลาง
5.00 - 9.00
นอย
0
- 4.00
นอยที่สุด
2.แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฎิบัติตัวเรื่องการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุขของผูสูงอายุใชเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 5
หมายความวา เห็นดวยระดับมากที่สุด
คะแนน 4
หมายความวา เห็นดวยระดับมาก
คะแนน 3
หมายความวา เห็นดวยระดับปานกลาง
คะแนน 2
หมายความวาเห็นดวยระดับพอใช
คะแนน 1
หมายความวา เห็นดวยระดับควรปรับปรุง
ประเมินคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ยความหมาย
4.51 - 5.00
มากที่สุด
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
นอย
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เกณฑการใหคะแนนการปฎิบัติ มีดังนี้
21.00 - 25.00
มากที่สุด
16.00 - 20.00
มาก
10.00 - 15.00
ปานกลาง
5.00 - 9.00
นอย
0
- 4.00
นอยที่สุด
การแปลผลการประเมิน
ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้นใหม 15 ขอ มีคะแนนเต็มทั้งหมด 60 คะแนน
เกณฑปกติที่กําหนดดังนี้
51-60
44-50
43

คะแนน
คะแนน
คะแนนหรือนอยกวา

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สุขภาพจิตดีกวาคนทั่วไป(Good)
สุขภาพจิตเทากับคนทั่วไป (Fair)
สุขภาพจิตต่ํากวาคนทั่วไป (Poor)

ตอนที่ 1 ลักษณะขอมูลทั่วไปของของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 1,1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรสรายไดตอเดือน
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน(คน)
รอยละ
เพศชาย
6
20.0
หญิง
24
80.0
อายุ 61-65ป
6
20.0
66-70ป
71-75ป
13
43.3
76-80ป
81ปขึ้นไป
4
13.3

สถานภาพโสด
สมรสแลว คูสมรสเสียชีวิต
สมรสแลว คูสมรสอยูดวยกัน
ลักษณะ ครอบครัวเดี่ยว
ครอบครัวขยาย
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4

13.3

3
2

10.0
6.7

13
15

43.3
50.0

24

80.0

6

20.0

ตารางที่ 1.1 ( ตอ ) แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ สถานภาพสมรสที่มาของรายไดคาระดับ
คะแนนความเครียดของผูสูงอายุในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน(คน)

รอยละ

6

20.0

13

43.3

มีรายไดจากเงินชวยเหลือผูสูงอายุ

2

6.7

มีรายไดมากกวา1ทางขึ้นไป

6

20.0

ชมรมฝากเงินออม

5

16.7

ชมรมOtop

4

13.3

ชมรมออกกําลังกาย

7

23.3

ชมรมผูสูงอายุ

14

46.7

รายได มีรายไดจากบุตรหลาน
มีรายไดจากงานประจํา

พบวา กลุมตัวอยางทีใ่ ชศึกษาเปนลักษณะขอมูลทั่วไปของของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม30 คนเพศหญิง 24 คนคิด เปนรอยละและเพศชาย 6คนคิด เปนรอยละสถานภาพสมรสคูสมรสอยูดวยกัน
รอยละ 50.0 สมรสแลว คูสมรสเสียชีวิตรอยละ 43.3และ โสด รอยละ 6.7สวนลักษณะ ครอบครัวเดี่ยวคิด เปนรอยละ80.0
และครอบครัวขยายคิด เปนรอยละ20.0กลุมตัวอยางสวนใหญมรี ายไดโดยแหลงที่มาของรายได ลําดับที่หนึ่ง มีรายไดจากการ
ทํางานประจํา คิดเปนรอยละ 43.3 จากบุตรหลานคิดเปนรอยละ 20.0และ มีรายไดมากกวา1ทางขึ้นไปเปนรอยละ 20.0
รองลงมามีรายไดจากเงินชวยเหลือผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ 6.7และมีการเขารวมชมรมผูสูงอายุคิด เปนรอยละ46.7 เขารวม
ชมรมออกกําลังกายคิด เปนรอยละ23.3 เขารวมชมรมฝากเงินออมคิด เปนรอยละ16.7 และเขารวมชมรมOtopคิด เปนรอย
ละ13.3ดังแสดงในตารางที่ 1
ตอนทิ่ 2 เปรียบเทียบดานความรูและการปฏิบัติตัว เกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการ
กลุมชวยเหลือตนเอง ของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมกอนและหลัง การทดลอง ตาม
ตารางที2่ .1 และตารางที่ 3.1 ดังนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุขดานความรูและการปฏิบัติตน
กอนและหลังไดรับโปรแกรมของผูสูงอายุในตําบลคลองโยง อําเภอ พุทธมณฑล จ.นครปฐม
พฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพจิต
ความสุขดานความรู
ความสุขดานการปฏิบัติตน

กอนทดลอง

หลังทดลอง

X

SD

X

SD

2.3000

.83666

1.6667

.47946

p < 0.001
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t

15.057

จากตารางที่ 2.1พบวาเมื่อเปรียบเทียบดานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุขกับการ
ปฎิบัติตัวของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมกอนและหลังการทดลองพบวาในเรื่องความรู
ของผูสูงอายุอยูในระดับดีทําใหผูสูงอายุมีการปฏิบัติตนอยูในระดับดีตามมา
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความสุขกอนและหลังไดรับโปรแกรม ในกลุมชวยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอ
ความสุข โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือตนเอง ของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงการเปรียบเทียบความสุขกอนและหลังไดรับโปรแกรม ในกลุมชวยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือตนเอง ของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
ขอมูล
N
s.d
df
t
̅
กอนเขากลุมมีความสุข
30
2.17
.53
29
22.36
หลังเขากลุมมีความสุข

30

3.27

.69

29

25.88

p < 0.001
จากตารางที3่ .1การเปรียบเทียบความสุขกอนและหลังไดรับโปรแกรม ในกลุมชวยเหลือตนเองกับพฤติกรรม
การสงเสริมสุข ภาพจิตต อความสุข โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือตนเอง ของผูสู งอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุท ธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม
เมื่อวิเคราะหดวยสถิติ t-test พบวา ตัวแปรดานความสุขกอนและหลังของผูสูงอายุในตําบล คลองโยง อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมไดรับโปรแกรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทpี่ < .000ตามลําดับ (ดังตารางที3่ .1) แสดง
วาหลังเขากลุมมีความสุขเพิ่มมากขึ้น แตม1ี รายที่มีปญหากอนการเขากลุมซึ่งปญหายังแกไดบางสวน
ตอนที่ 4วัดความพึงพอใจหลังเขารวมการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุม
ชวยเหลือตนเอง ของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในเรื่องการประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุ
และการคลายเรียดดวยการหัวเราะบําบัด
ตารางที่ 4.1ความพึงพอใจหลังเขารวมการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใช
กระบวนการกลุมชวยเหลือตนเองของผูสูงอายุในตําบลคลองโยงอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในเรื่องการประดิษฐสิ่งของ
จากเศษวัสดุ และการคลายเรียดดวยการหัวเราะบําบัด
ขอคําถาม
1.ในการประดิษฐที่ใสของจากเศษวัสดุไดใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน
2.อยากใหสอนการประดิษฐอื่นๆอีกในครั้งตอไป
สรุป
3.การเพิ่มความสุขดวยการหัวเราะบําบัดไดใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน
4.อยากใหสอนการเพิ่มความสุขดวยวิธีอื่นๆอีกในครั้ง
ตอไป
สรุป

̅
4.83

ระดับความพึงพอใจ
รอยละ
การแปลผล
96.67
มากที่สุด

4.67
4.75
4.50

93.40
95
90

มากที่สุด

2.80

56

ปานกลาง

3.65

73

2222

มาก

จากตารางที่ 4.1พบวาความพึงพอใจหลังเขารวมการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข
โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือตนเอง ของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยงอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมีความพึงพอใจ
หลังเขารวมดังนี้ .ในการประดิษฐที่ใสของจากเศษวัสดุไดใชประโยชนในชีวิตประจําวันมีความพึงพอใจหลังเขารวมระดับ มาก
ที่สุด( ̅ =4.83) และอยากใหสอนการประดิษฐอื่นๆอีกในครั้งตอไปมีความพึงพอใจหลังเขารวมระดับ มาก( ̅ =4.67)สวน การ
เพิ่มความสุขดวยการหัวเราะบําบัดไดใชประโยชนในชีวิตประจําวันมีความพึงพอใจหลังเขารวมระดับ มาก( ̅ =4.83)และ
อยากใหสอนการคลายเครียดวิธีอื่นๆอีกในครั้งตอไปมีความพึงพอใจหลังเขารวมระดับ ปานกลาง( ̅ =2.80)
สรุปและอภิปรายผล
1.กลุมตัวอยางทีใ่ ชศึกษาเปนลักษณะขอมูลทั่วไปของของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม30 คนเพศหญิง 24 คนคิด เปนรอยละและเพศชาย 6คนคิด เปนรอยละสถานภาพสมรสคูสมรสอยูดวยกัน รอยละ
50.0 สมรสแลว คูสมรสเสียชีวิตรอยละ 43.3และ โสด รอยละ 6.7สวนลักษณะ ครอบครัวเดี่ยวคิด เปนรอยละ80.0 และ
ครอบครัวขยายคิด เปนรอยละ20.0กลุมตัวอยางสวนใหญมรี ายไดโดยแหลงที่มาของรายได ลําดับที่หนึ่ง มีรายไดจากการ
ทํางานประจํา คิดเปนรอยละ 43.3 จากบุตรหลานคิดเปนรอยละ 20.0และ มีรายไดมากกวา1ทางขึ้นไปเปนรอยละ 20.0
รองลงมามีรายไดจากเงินชวยเหลือผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ 6.7และมีการเขารวมชมรมผูสูงอายุคิด เปนรอยละ46.7 เขารวม
ชมรมออกกําลังกายคิด เปนรอยละ23.3 เขารวมชมรมฝากเงินออมคิด เปนรอยละ16.7 และเขารวมชมรมOtopคิด เปนรอย
ละ13.3ดังแสดงในตารางที่ 1
2.เปรียบเทียบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุขดานความรูและการปฏิบัติตนกอนและหลังไดรับโปรแกรมของ
ผูสูงอายุในตําบลคลองโยง อําเภอ พุทธมณฑล จ.นครปฐมพบวาเมื่อเปรียบเทียบดานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพจิตตอความสุขกับการปฎิบัติตัวของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมกอนและหลังการ
ทดลอง พบวาในเรื่องความรูของผูสูงอายุอยูในระดับดีทําใหผูสูงอายุมีการปฏิบัติตนอยูในระดับดีตามมาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่p < .001
3.เปรียบเทียบความสุขกอนและหลังเขากลุมการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใช
กระบวนการกลุมชวยเหลือตนเอง ของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม พบวาหลังเมื่อ
วิเคราะหดวยสถิติ t-test พบวา ตัวแปรดานความสุขกอนและหลังของผูสูงอายุในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐมไดรับโปรแกรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่p < .000ตามลําดับแสดงวาหลังเขากลุมมีความสุขเพิ่มมากขึ้น
แตมี1 รายที่มีปญหากอนการเขากลุมซึ่งปญหายังแกไดบางสวน
4. ประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือ
ตนเอง ของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมดังนั้นจากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สรุปไดวาการ
พัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือตนเอง ของผูสูงอายุ ในตําบล
คลองโยง อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมีผลทําใหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุขของผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นนั่น
คือประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือตนเอง ของ
ผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
5..ความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือตนเอง
ของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมดังนั้นจากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สรุปไดวาผูสูงอายุ ใน
ตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมีความพึงพอใจในการประดิษฐสิ่งของที่ใชจากเศษวัสดุไวใชใน
ชีวิตประจําวันระดับมากที่สุดและอยากใหมีการนําการประดิษฐแบบอื่นๆมาสอนอีกในครั้งตอไประดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือ
ตนเอง ของผูสูงอายุ ในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมีผลการวิจัยดังนี้
เมื่อวิเคราะหดวยสถิติ t-test พบวา ตัวแปรดานความสุขกอนและหลังของผูสูงอายุในตําบล คลองโยง อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐมไดรับโปรแกรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทpี่ < .001ตามลําดับ (ดังตารางที3่ ) แสดงวาหลัง
เขากลุมมีความสุขเพิ่มมากขึ้น แตม1ี รายที่มีปญหากอนการเขากลุมซึ่งปญหายังแกไดบางสวนทําใหผูสูงอายุทานนี้มีความสุข
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ระดับนอย ในเรื่องความรูของผูสูงอายุอยูในระดับดีทําใหผูสูงอายุมีการปฏิบัติตนอยูในระดับดีตามมา พบวาผูสูงอายุมีความรู
เรื่องการดื่มน้ําสะอาดอยางนอยวันละ8-10 แกวการ ออกกําลังกายอยางตอเนื่องครั้งละ 15-30 นาทีเชนการเดินการบริหาร
รางกายเปนตน มีและทานรับประทานอาหารที่มีกากหรือเสนใยเชนผักผลไมเพื่อปองกันทองผูกทําใหผูสูงอายุปฎิบัติตามใน
การดื่มน้ํา 8 – 10 แกวทุกวันสงผลตอสุขภาพทําใหมีผิวพรรณไมแตกแหงและระบบการขับถายดี และมึความสุขใจที่ไดมี
รางกายแข็งแรง นอกจากนี้ผูสูงอายุมคี วามรูเรื่องการจัดสภาพแวดลอมในบานใหเหมาะสม ทําใหผูสูงอายุเห็นความสําคัญใน
การจัดสภาพแวดลอมในบานใหเหมาะสมเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ลื่นลม โดยเฉพาะในหองสุขาตองทําใหพื้นแหงและมีที่
วางพื้นกันลื่น และในหองอาบน้ําก็ทําราวจับที่ผนังหองหรือมีเกาอี้นั่งอาบน้ํา ซึ่งลูกหลานก็ชวยกันทําอุปกรณในหองน้ําไวให
ผูสูงอายุใชปองกันอุบัติเหตุทําใหปองกันอุบัติเหตุได ในเรื่องความเจ็บปวยผูสูงอายุจะหาความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อ
ตางๆเชนวารสารหนังสือรายการวิทยุโทรทัศนสอบถามผูรูเปนตน ซึ่งเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนรวมดวยเชนเลี้ยง
หลานฟงวิทยุดูโทรทัศนอานหนังสือปลูกตนไมมีความรูในเรื่องการหลีกเลี่ยงการอยูในบริเวณที่แออัดหรือการระบายอากาศไม
ดี ผูสูงอายุจะใหลูกหลานชวยอานหนังสือที่ไดรับแจกจากการเขาอบรม รับฟงสถานีวิทยุของชมรมชาวบานที่ใหความรูเรื ่อง
สุขภาพแลวเอามาปฏิบั ติทํ าให มีการเปลี่ ยนแปลงสุข ภาพเช นการดู แลตั วเองจากโรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสูง ตอง
รับประทานยาสม่ําเสมอ ลดอาหารหวานทําใหระดับน้ําตาลและระดับความดันโลหิตต่ําลงใกลเคียงคาปกติ และผูสูงอายุ มี
ความสุขที่ไดเลี้ยงหลานทําใหไมเหงา ได สวนเรื่องการดื่มกาแฟเปนประจํามากกวา 1 แกวตอวันผูสูงอายุไมมีการดื่มเพราะ
ผูสูงอายุมีความรูวาถาดื่มกาแฟแลวจะทําใหนอนไมหลับตอนกลางคืน ทําใหนอนหลับพักผอนเพียงพออยางนอยคืนละ 5-6
ชั่วโมงและสอดคล องกับ การศึ กษาเรื่ องปจจัย ที่มี ผลตอคุณภาพชีวิตของผูสู งอายุ ชาวบราซิล ของ Paskulin L, Vianna
L,Molzahn AE15 ที่พบวามีปจจัยตางๆเชนระดับการศึกษา,ภาวะสุขภาพ, สมรรถนะทางรางกาย, กลุมอายุและการใชบริการ
สาธารณสุขขั้นปฐมภูมิที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญ เมื่อมีเรื่องไมสบายใจทานมักพูดคุยปรึกษาปญหา
กับคนในครอบครั วหรือคนใกลชิดทํ าใหสุ ขภาพจิตดีไ มเก็บ กดได ระบายความคับข องใจและป ญหาที่ คาใจทุกวัน ทํา ใหเกิ ด
ความสุขในการดํารงชีวิตประจําวันสามารถเขารวมกิจกรรมชมรมและสังคมตามงานประเพณีไมตองเปนภาระครอบครัว และ
ผูสูงอายุสวนใหญเปนหญิงหมาย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายไดในระดับต่ําและมีหนี้สิน ผูสูงอายุสวนใหญมีรายได
จากบุตรหลานและเงินสงเคราะหผูสูงอายุ นอกจากนี้พบวามากกวาครึ่งหนึ่งของผูสูงอายุเปนโรคเรื้อรัง ดานบริบทของผูสูงอายุ
ตอครอบครัวพบวา รอยละ 70.9 เปนหัวหนาครอบครัวโดยมีบทบาทในครอบครัวระดับปานกลาง แตผูสูงอายุเปนกลุมที่มี
ศักยภาพในระดับสูง ดานคุณภาพชีวิตพบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจังหวัดมหาสารคามสวนใหญอยูในระดับดี ผูสูงอายุรับรู
คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในชีวิตและสุขภาพทั่วไปอยูในเกณฑดีมาก ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต คือการมีสวนรวมในสังคม
ชุม ชน และครอบครั ว สัม พันธภาพในครอบครั ว การเห็นคุณคาในตัวเอง รวมถึ งรายได เมื่อพิจารณาดานความสุ ขพบว า
ผูสูงอายุมีระดับของความสุขในระดับสูงเชนกัน ปจจัยที่มีผลตอความสุข คือ การเห็นคุณคาในตัวเอง ระดับการศึกษา การเปน
สมาชิกชมรมตางๆ และมีการเขารวมชมรมในชุมชนของตนเอง และจํานวนสมาชิกในครอบครัว สวนความพึงพอใจหลังเขา
รวมการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตตอความสุข โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือตนเอง ของผูสูงอายุ ใน
ตําบล คลองโยงอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมีความพึงพอใจหลังเขารวมดังนี้ .ในการประดิษฐที่ใสของจากเศษวัสดุไดใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันมีความพึงพอใจหลังเขารวมระดับ มากที่สุด( ̅ =4.83)และอยากใหสอนการประดิษฐอื่นๆอีกในครั้ง
ตอไปมี ค วามพึ ง พอใจหลั ง เข าร วมระดั บ มาก( ̅ =4.67)สวน การเพิ่ ม ความสุ ข ด วยการหั วเราะบํ าบั ดได ใ ช ป ระโยชน ใ น
ชีวิตประจําวันมีความพึงพอใจหลังเขารวมระดับ มาก( ̅ =4.50)และอยากใหสอนการคลายเครียดวิ ธีอื่นๆอีกในครั้งตอไปมี
ความพึงพอใจหลังเขารวมระดับ ปานกลา( ̅ =2.80เปนผูที่มีความสามารถในดานของการเปนผูนํา ดานการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี ข องภาคอี สาน รวมถึ ง หั ต ถกรรมและการสอนผลการศึ กษาผู สู ง อายุ ที่เ ข ารั บ การบริ การในศู นย พั ฒ นาการจั ด
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบวาผูสูงอายุมีความพึงพอใจดานอาชีวบําบัดภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ทั้ง นี้ อาจสืบ เนื่องมาจากกิ จกรรมอาชี วบําบั ดที่ ท างศู นย ฯ จัด ขึ้ นน าสนใจและเหมาะสมทํ าให ผูสู ง อายุ อยากเข าร วม
กิ จ กรรมด า นอาชี วบํ าบั ด เป น ประจํ า สํ า หรั บ กิ จกรรมอาชี วบํ าบั ด ที่ ศู น ย ฯ จั ด ให ป ระกอบด ว ยการสอนทั กษะต างๆใน
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ชีวิตประจําวันการพัฒนาทักษะการรับรูและการเคลื่อนไหวและการผสมผสานการรับรูพัฒนาทักษะตางๆที่เกี่ยวกับการละเลน
และความสามารถต าง ๆเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมยามว าง และเตรี ย มงานอาชี พ การออกแบบประดิ ษ ฐ ห รื อการประยุ กต กาย
อุปกรณเ สริมและกายอุปกรณเทียมหรือเลือกอุปกรณ ชวยการใชงานฝ มือและการออกกํ าลังกายที่ไดรับการออกแบบอยาง
เฉพาะเจาะจงเพื่อชวยสงเสริมความสามารถในการทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้สามารถทําไดทั้งรายบุคคลและ
กลุมซึ่งสอดคลองกับงานของกรีฑา สพโชค (2542) ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการสวัสดิการ
ของรัฐ: กรณีศึกษาเฉพาะสถานสงเคราะหคนชราบานบางแค 2 พบวาดานอาชีวบําบัด สถานสงเคราะหไดมีการนําอาชีวบําบัด
มาใชบําบัดทั้งดานรางกายและจิตใจ ผูสูงอายุที่มีปญหาดานสุขภาพ เชนแขนขาติดยึดเราก็ฝกใหทํางานที่ชวยใหไดบริหารมือ
หรือใหเย็บผาโดยการถีบจักรไมใชมอเตอรเพื่อจะไดบริหารขา เปนการรักษาตอเนื่องจากกายภาพบําบัดในแง จิตใจผูสูงอายุที่
นั่งนอนอยูเฉยๆจะเหงาและเกิดความเครียดการไดมาทํางานประดิษฐไดเจอเพื่อนจะทําใหรูสึกเพลิดเพลิน มีค วามสุขและเมื่อ
ทํางานสําเร็จ ก็เกิดความภาคภูมิใจ รูสึกวาตัวเองมีคุณคาอาชีวบําบัดมีงานสารพัดชนิดใหผูสูงอายุเลือกทําตามแตความถนัด
และความสมัครใจ ไมวาจะเปนงานเย็บปกถักรอย อยางพรมเช็ดเทากระเปา ถุงมือจับของรอน โครเชท ครอสติ ช พวกเครื่อง
หอมสมุนไพร อยางบุหงาตะไครหอม การบูร พิมเสนน้ํา งานดอกไมประดิษฐที่ใชประดับบานหรือดอกไมตามเทศกาล เชน
ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ ดอกบัว รวมไปถึงดอกไมจันทนสินคาเกาแกและขึ้นชื่อที่สุดของบานบางแค
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาติดตามพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิตดานสงเสริมความรูการเพิ่มความสุขและการปฏิบัติตนใน
การเพิ่มความสุขของผูสูงอายุในระยะยาวเพื่อประเมินการคงอยูของพฤติกรรม
2. นําแนวทางการสงเสริมสุขภาพจิตดานสงเสริมความรูการเพิ่มความสุขและการปฏิบัติตนในการเพิ่มความสุขของ
ผูสูงอายุไปปรับเพื่อทดลองใชกบั วัยอื่นๆหรือสงเสริมสุขภาพดานอื่นๆตอ
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บทคัดยอ
สําหรับวัสดุกระตุนสวนประกอบไดแก barium sulfate, lignosulfonate and carbon วัสดุกระตุนมีหนาที่ในการ
เพิ่มคาความจุของ active material ซึ่งผลลัพธเพิ่มอัตราการคายประจุและจํานวนรอบในการทํางานของแบตเตอรี่ สวนหนาที่
ของ carbon materials ปรับปรุงสมบัติในการนําไฟฟาของ active material ในระหวางการคายประจุ ชนิดของ carbon
materials สามารถแบงตามโครงสรางไดแก low, medium and high structure จากการศึกษาผลของคารบอนในการผสม
ที่สงผลตอคาความจุของวัสดุกระตุน ในการสืบคน Cyclic voltammetry ใชในการสืบคนคาความจุของแผนธาตุลบในวัสดุ
กระตุน ผลลัพธ คาความจุข องแผนธาตุลบเพิ่ มเมื่ อมีส วนผสมของ H52 ในวั สดุกระตุ น ซึ่งเหตุ ผลและข อเท็จจริง เกิด จาก
ความสัมพั นธข องโครงสรางวัส ดุกระตุน ดัง นั้นค าความจุ ที่เพิ่ มควรมีอัตราสวนของ barium sulfate: lignosulfonate:
carbon materials เทากับ 88:6:6
คําสําคัญ : คารบอน , การผสม, คาความจุ, วัสดุกระตุน,
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Effects of carbon in mixing on capacity of expender
Abstract
The expander is comprised of barium sulfate, lignosulfonate and carbon materials. The function
of the expander is to increase the apparent volume of the active material, which results in increasing
discharge rates and cycle chargeability. The role of carbon materials is to improve electrical conductivity
of the active materials during deep discharge. Typically, carbon black can be classified by its structure as
low, medium and high structure. In this study, effects of carbon in mixing on capacity of expenders were
investigated. Cyclic voltammetry was used to investigate the capacity of the negative electrode in the
expander. The result showed that capacity of the negative electrode increased with amount of H52 in the
expander. The reason for this phenomenon was related to the expander structure. The maximum
capacity was obtained when the weight ratio of barium sulfate: lignosulfonate: carbon black was 88:6:6.
Keywords: Carbon materials, Expander, Negative electrode, Lead acid battery
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บทนํา
การผลิ ต แบตเตอรี่ ร ถไฟฟ าในประเทศไทยมี การผลิ ต แบตเตอรี่ ร ถไฟฟ าน อยมากส วนใหญ เ ป นการนํ าเข าจาก
ตางประเทศ เพื่อนํ ามาใชในงานอุตสาหกรรมในดานตางๆ มีบ ริษัท เอกชนเพี ยงบริ ษัทเดียว คือ บริษัท 3K ที่ทํ าการผลิ ต
แบตเตอรี่รถไฟฟาจําหนายภายในประเทศและมีโรงงานแบตเตอรี่ทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเปนหนวยงานของภาครัฐ
ที่ทําการผลิตแบตเตอรี่รถไฟฟาดวยเชนกัน เพื่อสนับสนุนใหกับหนวยงานของภาครัฐตามหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนการประหยัด
งบประมาณในการนําเขาแบตเตอรี่รถไฟฟา แบตเตอรี่รถไฟฟามีขอจํากัดในเรื่อง คาความจุของพลังงานคอนขางนอยและ
ระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่แตละครั้งตองใชเวลามาก แตความตองการของลูกคาตอการใชงานคอนขางสูง เนื่องจากราคา
ถูกเหมาะสมในเชิงพาณิชยมากกวาวัตถุดิบชนิดอื่นๆ จึงทําใหแบตเตอรี่รถไฟฟาไมเพียงพอตอความตองการ ดวยราคาน้ํามันมี
ราคาการปรับตัวสูงขึ้ นและมีการรณรงคเรื่ องเกี่ ยวกั บการอนุรักษพลัง งานและสิ่ งแวดลอม จึงเปนเหตุให หันมาใชพลั งงาน
แบตเตอรี่รถไฟฟาแทนมากขึ้น
สําหรับกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ไดดําเนินการพัฒนา
ยานใตน้ําขนาดเล็ก ความยาว 11 เมตร ใชการขับเครื่องดวยพลังงานไฟฟา ขนาด 480 โวตล จํานวน 264 หมอ ตองใช
แบตเตอรี่รถไฟฟาในการขับเคลื่อนที่ใหคาความจุตอหนวยขนาดน้ําหนักและการใชงานไมนอยกวา 5 ชั่วโมง ซึ่งใชในภารกิจ
วงการอุตสาหกรรมทหาร ซึ่งการที่จะไดมาของแบตเตอรี่รถไฟฟาที่มีคุณสมบัติดังกลาวนั้น จะตองทําการวิจัยและพัฒนา
แบตเตอรี่รถไฟฟาที่มีอายุการใชงานที่ดีขึ้น จากการวิเคราะหคาความจุ พลังงานตอปริมาตรของแบตเตอรี่รถไฟฟานั้น สงผล
มาจากองคประกอบของ Active materials ซึ่งมี Expander เปนองคประกอบที่สําคัญในการผลิตแผนธาตุลบ (Negative
plate) Expander มีหนาที่ Increase capacity, High heat resistant and Extend negative plate life ซึ่งผูวิจัย
ทําการศึกษา ผลของคารบอนในการผสมที่สงผลตอคาความจุของวัสดุกระตุน เพื่อเปรียบเทียบกับ Expander ที่ใชใน
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั่วไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของคารบอนในการผสมที่สงผลตอคาความจุของวัสดุกระตุน
2. เพื่อสรางวัสดุกระตุนตนแบบที่สงผลตอคาความจุของวัสดุกระตุน
ระเบียบวิธีวิจัย
การเตรียมวัสดุ
การเตรียม Expander โดยการผสมสวนผสมของ Barium sulfate, lignosulfonate and Carbon materials
ดวยเครื่อง Bench-top high speed mixer สวน Expander HE115 ที่ใชในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถไฟฟาทั่วไปนํามาใชใน
การศึกษาอางอิง
ตารางที่ 1 แสดงการเตรียม Expander materials
Batch Name
H 52
H 510
H 1510
M 52
M 510
M 1510
HE115

H
6
6
6
N/A

C.M.(%)
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M
6
6
6
N/A

Speed
(rpm)
500
500
1,500
500
500
1,500
N/A

Time (min.)
2
10
10
2
10
10
N/A

เครื่องมือที่ใชในการทํางานวิจัย
1. Bench top mini speed mixers
2. Cyclic Voltammetry
วิธีการสรางเครื่องมือในการทดสอบ Expander
1. ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีแนวความคิด
2. กําหนดกรอบแนวความคิดและขอบเขตในการสรางเครื่องมือกับวัตถุประสงค
3. สรางตัวอยางในการทดสอบจํานวน 7 ตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1.วิเคราะหสารเคมีตามสูตรการผลิตจํานวน 7 ตัวอยาง
2.วิเคราะหและทดสอบหาคา CV จํานวน 7 ตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูล
1.นําผลการวิเคราะหสารเคมีมาทําการแปรคา
2.นําผลจากการทดสอบคา CV มาทําการแปรคา
ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลไดดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบ Cyclic Voltammetry
ผลิตภัณฑ
รอบ

1
100
200
300
400

HE115

H52

H510

M510

M52

H1510

M1510

4.30E-02
8.34E-02
9.03E-02
7.35E-02
6.11E-02

5.21E-02
1.12E-01
1.14E-01
1.10E-01
1.07E-01

2.99E-02
9.36E-02
1.11E-01
1.12E-01
1.01E-01

2.72E-02
8.86E-02
1.03E-01
9.70E-02
8.68E-02

3.84E-02
1.12E-01
1.21E-01
1.15E-01
1.11E-01

2.52E-02
7.82E-02
8.87E-02
9.23E-02
9.38E-02

4.11E-02
8.62E-02
8.82E-02
9.12E-02
8.47E-02
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ภาพที่ 1 แสดง Amount of charge of the anodic peak and number of cycles for a pure lead electrode in
1.25 g cm-3 density sulfuric acid containing 20 ppm of H52, H510, H1510, M510, M1510, M52 และ HE115
จากภาพที่ 1 การวิเคราะห Amount of charge of the anodic peak and number of cycles พบวา Expander
แตละชนิดใหคาความจุที่แตกตางกัน เมื่อเทียบกับจํานวนรอบในการทดสอบแตละครั้งโดยมีรายละเอียดดังนี้
Expander materials ชนิ ด H52 การวิเ คราะห แ ละการทดสอบ Cyclic Voltammogram พบวา Expander
materials ชนิด H52 นั้น ในการทดสอบทางไฟฟาเคมีใหคาความจุสูงสุดในรอบที่ 200 ซึ่งมีคาความจุที่ 1.14E-01 รองลงมา
อยูในรอบที่ 100 ซึ่งมีคาความจุที่ 1.12E-01
Expander materials ชนิด M52 การวิ เคราะหและการทดสอบ Cyclic Voltammogram พบว า Expander
materials ชนิด M52 นั้น ในการทดสอบทางไฟฟาเคมีใหคาความจุสูงสุดในรอบที่ 200 ซึ่งมีคาความจุที่ 1.21E-01 รองลงมา
อยูในรอบที่ 300 ซึ่งมีคาความจุที่ 1.15E-01
Expander materials ชนิด H510 การวิเ คราะห และการทดสอบ Cyclic Voltammogram พบวา Expander
materials ชนิด H510 นั้น ในการทดสอบทางไฟฟาเคมีใหคาความจุสูงสุดในรอบที่ 300 ซึ่งมีคาความจุที่ 1.12E-01 รองลงมา
อยูในรอบที่ 200 ซึ่งมีคาความจุที่ 1.11E-01
Expander materials ชนิด M510 การวิเ คราะหแ ละการทดสอบ Cyclic Voltammogram พบวา Expander
materials ชนิด M510 นั้น ในการทดสอบทางไฟฟาเคมีใหคาความจุสูงสุดในรอบที่ 200 ซึ่งมีคาความจุที่1.03E-01 รองลงมา
อยูในรอบที่ 300 ซึ่งมีคาความจุที่ 9.71E-02
Expander materials ชนิด H1510 การวิเคราะหและการทดสอบ Cyclic Voltammogram พบวา Expander
materials ชนิ ด H1510 นั้ น ในการทดสอบทางไฟฟ าเคมีใ ห ค าความจุ สู งสุ ด ในรอบที่ 400 ซึ่ ง มี คาความจุ ที่ 9.38E-02
รองลงมาอยูในรอบที่ 300 ซึ่งมีคาความจุที่ 9.23E-02
Expander materials ชนิด M1510 การวิเคราะหและการทดสอบ Cyclic Voltammogram พบวา Expander
materials ชนิ ด M1510 นั้น ในการทดสอบทางไฟฟ าเคมีใ ห คาความจุ สู งสุ ด ในรอบที่ 300 ซึ่ง มี คาความจุ ที่ 9.12E-02
รองลงมาอยูในรอบที่ 400 ซึ่งมีคาความจุที่ 8.47E-02
Expander materials ชนิด HE115 จากการวิเคราะหและการทดสอบ Cyclic Voltammogram พบวา Expander
materials ชนิด HE115 นั้น ในการทดสอบทางไฟฟาเคมีใหคาความจุสูงสุดในรอบที่ 200 ซึ่งมีคาความจุที่ 9.03E-02 แลวจะ
ลดต่ําลงมาอยูในรอบที่ 300และ400 ซึ่งมีคาความจุที่ 7.36E-02และ6.10E-02 ตามลําดับ
จากการวิเคราะห Amount of charge of the anodic peak and number of cycles ของExpander materials
แตละชนิดใหคาความจุที่แตกตางกัน เมื่อเทียบกับจํานวนรอบในการ
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ทดสอบแตละครั้ง พบวา Expander ชนิด H52 เมื่อเปรียบเทียบกับ Expander ชนิด HE115 แลวใหคาความจุที่สูง
กวาในรอบที2่ 00 ซึ่งมีคาความจุที่ 1.21E-01แลวจะคอยๆลดต่ําลงมาอยูในรอบที่ 300 และ400 ซึ่งมีคาความจุที่ 1.15E-01
และ 1.11E-01 ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห Amount of charge of the anodic peak and number of cycles ผลของคารบอนในการผสม
ที่สงผลตอคาความจุของวัสดุกระตุน แตละชนิดใหคาความจุของขั่วลบที่แตกตางกัน เมื่อเทียบกับจํานวนรอบในการทดสอบแต
ละครั้ง พบวา ผลของคารบอน แบล็ค ใน Expander ชนิด H52 ใหคาความจุของขั่วลบที่สูงกวาและคงที่สม่ําเสมอจากรอบที่
100-400 ยิ่งไปกวานั้น ยังมีผลของคารบอนในการผสมที่สงผลตอคาความจุของวัสดุกระตุนที่ใหคาความจุใกลเคียงกันและ
สามารถนํามาสราง Expander ตนแบบได คือ M52
ผลของการวิเคราะหทดสอบคารบอน แบล็ค ใน Expander เปรี ยบเทียบกับ Expander ที่ใชใ นงานอุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ ทั่วไป พบว า คาร บ อน แบล็ค ใน Expander ชนิ ด H52 ใหค าความจุ ตอประสิท ธิ ภาพของขั่ วลบที่ สูง กว า เมื่ อ
เปรีย บเที ยบกั บ ผลของคาร บอน แบล็ คใน Expander ชนิด HE 115 นั้น เนื่ องจาก Expander ส วนผสมประกอบดวย
Barium Sulfate, sodium lignosulfonate และ carbon black โดยเฉพาะอยางยิ่งคารบอน แบล็คใน H52 มีหนาที่
ปรับปรุงสมบัติในการนําไฟฟาของ Expander ในการผสมคารบอน แบล็คจะชวยชะลอการเกิด lead sulfate บนพื้นผิว
ของขั่วลบ เพราะวาการเกิด lead sulfate บนขั่วลบจะทําใหคาการนําไฟฟาลดลงพรอมๆกับคาความจุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คารบอน แบล็คจะสราง Conductive network on lead electrode และเปนที่ทราบกันดีวาผลของอัตราสวนผสมใน
Expander materials ควรมีอัตราสวนผสมของ Sodium Lignosulfonate เทากับ Carbon black จากการศึกษาของ
Pavlov et al. , Petkova and Pavlov, Nikolov et al., Nikolov et al. and Boden.
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บทคัดยอ
การศึกษาศึกษาคนควา เรื่องการประเมินความพึงพอใจในงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑ
ขามชาติ มีวัตถุประสงคคือ(1)เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน ใน 6 ดาน 1) ดานนโยบาย 2)
ดานผูบ ังคับบัญชา 3)ดานเงินเดือนและรายได 4) ดานสวัสดิการ 5) ดานลักษณะงาน 6) ดานโอกาสในความกาวหนา (2)
เพื่อเปรียบเทียบการประเมินความพึงพอใจในงานของพนักงานกรณีศึกษาบริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑขามชาติ จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกรณีศึกษาบริษัทผูจัดจําหนาย
เวชภัณฑขามชาติ โดเปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม(Questionnaire) ที่สราง
ขึ้นมาจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากพนักงานบริษัทผูจัดจําหนาย
เวชภัณฑขามชาติจํานวน 101 คนโดยใชความถี่รอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและใชสถิติเชิงอนุมาน(Inferential
Statistice) คือ Analysis of Variance (ANOVA) ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษา พบวา 1) นโยบายมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงานพบวา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในตําแหนงงานของพนักงานมี
คาเฉลี่ยระดับที่ 5.18 2)ดานผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในดานการศึกษา ของพนักงานมีคาเฉลี่ยระดับที่
16.18 ตําแหนงงาน ของพนักงานมีคาเฉลี่ยระดับที่9.76 และรายได ของพนักงานมีคาเฉลี่ยระดับที่ 4.31 3) ลักษณะงานมี
ความสัมพันธกับอายุของพนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่ 4.50 และ สถานภาพของพนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่3.34
ตําแหนงงานของพนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่7.19 และรายได ของพนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่7.054) เงินเดือนและ
รายไดมีความสัมพันธกับอายุของพนักงานอยูในระดับที่5.20 การศึกษาของพนักงานอยูในระดับที1่ 3.37ตําแหนงงานของ
พนักงานอยูในระดับที่13.97 และรายได ของพนักงานอยูในระดับที่6.84 5) ดานสวัสดิการมีความสัมพันธกับอายุของ
พนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่ 3.28 การศึกษาของพนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่ 7.21ตําแหนงงานของพนักงานอยูในคาเฉลี่ย
ระดับที่7.79และรายได ของพนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่3.15 6) ดานโอกาสในความกาวหนามีความสัมพันธกับอายุของ
พนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่3.61 การศึกษาของพนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่4.98 และตําแหนงงานของพนักงานอยูใน
คาเฉลี่ยระดับที่6.08 2) การประเมินความพึงพอใจในงานของพนักงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, บริษัทผูจัดจําหนาย, เวชภัณฑขามชาติ
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Abstract
The research was an evaluation of employees’job satisfactoion, a case study of international
pharmacy distributors. The objectives were: (1) to study the factors that influence job satisfaction of
employees in six parts-: 1) policy, 2) thecommander 3) salary and income, 4) welfare, 5) job description,
and 6) progression opportunities;. (2) to compare the assessment of employee's’ job satisfaction: a Case
study of international pharmacy distributors classified by personal factors;.and ( 3 ) to make guidelines on
creating incentives for employee performance: a case study of international pharmacy distributors. The
research was survey research (Survey Research) collected by the group who answered a questionnaire
(Questionnaire) generated from a review of documentation related research as a tool to collect
information from the office staff, 101 people. This research was be analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviation and the use of Inferential Statistics is Analysis of Variance (ANOVA)
statistically significant at the level of 0.05.
From the hypothesis test, results found that: (1) policy in relation to the satisfaction of
employees found relationship with job satisfaction of employees had an average level of 5.18; .(2) the
commander is had relationship with job satisfaction of employees that were associated with satisfaction
in the field of education. The staff had an average level of 16.18, jobs had an average level of 9.76, and
the average employee's income level was at 4.31.(3) The job description with the relationship to the
satisfaction of the employees found that jobs correlated with the age at the average level of 4.50, and
the status of employees in the average level of 3.34, jobs of employees was at the average level of 7.19,
and the income of had an average level at 7.05; .(4) salary and income was related to the satisfaction of
the employees;(5) welfare had a relationship with job satisfaction of employees and found to have
correlate with the age of the employees at the level of 5.20, at the level of 13.37m in the employment
level at 13.97, and the employee's income level is 6.84; (6) the opportunities in relation to the
satisfaction of the employees correlated with the age of the average level of education at 3.61 was 4.98
and the average level of employment was in the average level of 6.08.
Keyword: Satisfactory, Distributor, international Pharmacy
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บทนํา
ในปจจุบันบริษัทบริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑในประเทศเปนองคกรที่กําลังประสบกับปญหาการขาดแคลนบุคลากร
เพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายขององคกรที่วางไว เนื่องจากระยะเวลาที่ผานมาบุคคลากรมีการลาออกอยางตอเนื่อง
สงผลใหตองเสียเวลาในการสรรหาบุคลากรใหมเขาที่เขามาทดแทน ทํามีภาระในการสอนและฝกงานใหแกพนักงานใหมการ
ลาออกขององคกร นั้นมีสาเหตุที่สําคัญคือ ความพึงพอใจในงานที่ทํา
เนื่องดวยการลาออกจะกอใหเกิดคาใชจายในการสรรหาบุคลากรมาก กวาจะไดรับผลงานเปนการตอบแทนจาก
บุคคลคนนั้น ความไมพึงพอใจ ที่เปนอันตอไปถึงการลาออกตลอดจนขวัญและกําลังใจในการทํางาน ในอีกแงมุมหนึ่งก็เปนการ
สูญเสียภาพลักษณขององคกร ซึ่งสงผลกระทบตอความเชื่อมันและความมั่นคง ที่จะอยูกับองคกร (วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ
,2557:2) จากเหตุปจจัยดานตาง ๆ ที่พนักงานลาออกจากองคกร เปนการสูญเสียบุคลากรในการปฏิบัติงานใหกับองคกรเพื่อ
ขับเคลื่อนไปขางหนา ดังกลาวมาแลวขางตนเปนแรงจูงใจในการทําวิจัยเพื่อ ทราบถึงขอเท็จจริงวาความพึงพอใจของบุคลากร
ไปนั้นมีสาเหตุมาจากปจจัยใดบางและจะสามารถหาทางปองกันและแกไขปญหานั้น ๆ ไดอยางไร ซึ่งจะเปนประโยชนอยาง
มากตอการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยภายในองคกรนั่นเอง
จากแนวความคิดดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงทําการประเมินความพึงพอใจในงานของพนักงานกรณีศึกษาบริษทั ผูจัด
จําหนายเวชภัณฑขามชาติ เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจในงานของพนักงานและปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในงานของ
พนักงาน อันจะเปนสิ่งที่สามารถนําไปชวยสรางแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานและลดอัตราการลาออกจากงานของ
พนักงานตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑขามชาติ ใน 6 ดาน ไดแก ดานนโยบาย
ดานผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและรายได ดานสวัสดิการ ดานลักษณะงาน และดานโอกาสในความกาวหนา
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานในบริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑขามชาติ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ขามชาติ

3.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสรางแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการเก็บขอมูลครั้งนี้ คือพนักงานของบริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑขามชาติ จํานวน 135 คน
กลุมตัวอยาง ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ พนักงานของ บริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑขามชาติ แผนก
การตลาดและฝายขาย โดยกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งหมด 101 คน ซึ่งกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
เครจซี (Krejcie) และมอรแกน (Morgan) (อางอิงจาก สรายุทธ กันหลง,2015)
2. ขอบเขตทางดานเวลา
ระยะเวลาที่ทําการศึกษาวิจัยระหวางเดือนมกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2559
3. ขอบเขตดานเนื้อหา
เกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในงานของพนักงาน:กรณีศึกษาบริษัทจําหนายเวชภัณฑขามชาติ 6 ดาน
ประกอบดวย 1) ดานนโยบาย 2) ดานผูบังคับบัญชา 3) ดานเงินเดือนและรายได 4) ดานสวัสดิการ 5) ดานลักษณะงาน 6)
ดานโอกาสในความกาวหนา
4. ดานพื้นที่ทําการศึกษาขอมูลที่บริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑขามชาติ
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แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีความพึงพอใจในงาน
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานมีอยูหลากหลายแตที่จะไดยกมาคือ ทฤษฎีลําดับความตองการของมนุษย
(Hierarchy Needs) Maslow (Maslow อางถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550) ไดเสนอทฤษฎีลําดับขั้น ความตองการของมนุษย
โดยตั้งสมมุติฐานความตองการของมนุษยไววามนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด แตสิ่งที่มนุษยตองการนั้นขึ้นอยู
กับวาเขามีสิ่งนั้นอยูแลวหรือยังขณะที่ความตองการใดไดรับการตอบสนองแลว ความตองการอยางอื่นก็เขามาแทนที่
กระบวนการนี้ไมมีที่สิ้นสุดและจะเริ่มตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศิณีย สังขรัศมี (2544) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและการออกจากงานของคนใน
ภาคอุตสาหกรรมพบวา 1) ตัวแปรที่มี ความสัมพันธกับการลาออกจากงาน ไดแกเงินเดือน คาตอบแทน การใชความสามารถ
ในการทํางาน ความพึงพอใจในงานขวัญ และกําลังใจการทํางาน สวัสดิการทางสังคม และสภาพการทํางาน 2) ปจจัยที่มีผล
ตอการทํางาน และปจจัยที่มีผลตอการลาออกจากงาน โดยภาพรวมปจจัยที่ มีผลตอการทํางานจากอันดับ 1 ถึง10 ไดแก
เงินเดือนดี ความมั่งคงในงานสูง สะดวกในการเดินทาง สวัสดิการผลประโยชนตอบแทนนาพอใจ ผูบังคับบัญชาดี ทาทาย
ความสามารถเพื่อนรวมงานดี องคกรมีชื่อเสียง ลักษณะงานนาสนใจ สิ่งแวดลอมดี มีความสัมพันธ และความสามัคคีใน
หนวยงานเปนอยางดี และปจจัยที่มีผลตอการลาออกจากงาน โดยจัดอันดับที่ 1 ถึง5 ไดแก เงินเดือนดีกวาเดิมสวัสดิการ
ผลประโยชนตอบแทนที่สูงขึ้น มีโอกาสกาวหนา ในการปฏิบัติงาน ลักษณะงานนาสนใจทาทายความสามารถ และตําแหนง
หนาที่ทางการงานสูงขึ้น
พัฒนพงศ ขุนวิทยา (2551) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท ฟู
จิทสึเท็น (ประเทศไทย) โดยทําการศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทฯ รวมจํานวนทั้งสิ้น 270 คน พบวาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกจากงานของกลุมตัวอยางมี 4 ปจจัยหลัก คือ ปจจัยดานองคกร ปจจัยดานสภาวะแวดลอม
ปจจัยดานเนื้อหาของงาน และ ปจจัยสุดทายคือปจจัยดานอื่นๆ ดังนี้ ปจจัยดานองคการ ประกอบไปดวยปจจัยยอยๆ ซึ่ง
เรียงลําดับตามความสําคัญดังนี้ ความไมพอใจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความไมมีความกาวหนาในการทํางาน ไมมี
โอกาสในการขึ้นเงินเดือน ความไมพอใจในสวัสดิการ ความไมมีชื่อ เสียงและภาพพจนขององคการไมเปนที่ยอมรับของชุมชน
วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ (2557) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง
กรณีศึกษา บริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการลาออกของ
พนักงาน ของบริษัทอินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน) 2) เพื่อสรางแนวทางสําหรับการธํารงรักษาพนักงาน ของบริษัทอินเตอรไฮค
จํากัด (มหาชน) โดยการวิจัยนี้เปน การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)เก็บขอมูลโดยใหกลุมตอบแบบสอบถาม
(Questionnaire)ที่สรางขึ้นมาจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากพนักงาน
บริษัทฯ ระดับเจาหนาที่ขึ้นไป ในสายงานบริหารและปฏิบัติการ จํานวน 183 คน โดยขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามผูวิจัยมา
วิเคราะหดวยโปรแกรมคํานวณทางสถิติ โดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อจําแนกขอมูลปจจัยที่
นํามาศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรสําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้คือพนักงานของบริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑขามชาติ
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ ตามสะดวก(convenience Sampling) คือ
พนักงาน บริษัท ผูจัดจําหนายเวชภัณฑขามชาติ ที่ปฏิบัติงานในแผนกฝายการตลาดและฝายขาย ทั้งเพศหญิง เพศชาย เปน
พนักงานที่ผานการทดลองงานและบรรจุเปนพนักงานของบริษัทเรียบรอยแลว ทั้งนี้ไมรวมถึงพนักงานที่อยูระหวางการทดลอง
งานและพนักงานที่กําลังจะยื่นลาออกจากบริษัท
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จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 135 คน เนื่องจากมีระยะเวลาจํากัดในการดําเนินการวิจัย โดยอาศัยตารางประชากรและการสุม
ตัวอยางของ Kjecieและ Morgan ที่ใชในการศึกษาวิจัย จํานวน 101 คน
เครื่องมือและความนาเชื่อถือของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนการใชแบบสอบถาม(Questionnaire)โดยแบงออก2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถาม เลือกตอบ (Checklist) เกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบ สอบถามเกี่ยวกับปจจัย
สวนบุคคลไดแก อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน สภาพการจางงาน ตําแหนงหนาที่ในการ
ทํางาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ในการทดสอบสมมติฐานนั้น นักวิจัยจะทําการ
ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดวยสถิติ ANOVA
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยการแบงออกเปน 5 ระดับ
1 การแปลความหมายของคาเฉลี่ย ใชเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง ความพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.40 – 4.20 หมายถึง ความพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.60 – 3.40 หมายถึง ความพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.80 – 2.60 หมายถึง ความพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพอใจนอยสุด
2. การแปลความหมายคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชเกณฑดังนี้
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.00 – 0.10 หมายถึง มีความพึงพอใจไมแตก
ตางกันมาก
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต 1.00 ขึ้นไป หมายถึง ความพึงพอใจแตกตางกันมาก
2. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม มีขั้นตอนดําเนินการดังตอไปนี้
2.1 กําหนดโครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการศึกษา
2.2 ศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อสรางขอคําถามทั้งจากวรรณกรรมเอกสารบทความและผลงานวิจัยอื่นๆ
สรางเปนนิยามศัพทเฉพาะ
2.3 สรางแบบสอบถามโดยกําหนดหัวขอตามกรอบแนวคิดและสรางขอคําถามยอยตามประเด็นที่ศึกษา
3. การทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.1 หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญทาการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (IOC) จํานวน 3 ทาน นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานมาวิเคราะหหาคา IOC ซึ่งสรุปไดวาแบบสอบถามมี
ความเที่ยงตรงและเนื้อหามีความเหมะสมของการใชภาษา IOC มีคา 0.90
3.2 หาความเชื่อมั่น ( Reliability ) ของแบบสอบถามโดยการนําไปใหประชากรที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30
ทาน ทําแบบสอบถามแลวนําวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบ ถามโดยใชวิธีหาคาCoefficent alpha หรือที่เรียกวา
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แบบCronbach คาที่ยอมรับไดคือ 0.70 ขึ้นไป (รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550; 20) สามารถสรุปไดวาไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.89
4. นําแบบสอบถามที่หาคุณภาพเรียบรอยแลวมาปรับปรุงใหเปนแบบสอบถามที่สมบูรณ สําหรับเก็บรวบรวมตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 101 คน
ตามขอกําหนดการศึกษา เปนลําดับขั้นดังนี้
1. ติดตอขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลการประเมินความพึงพอใจในการของพนักงาน บริษัทผูจัดจําหนาย
เวชภัณฑขามชาติ เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล และความรวมมือในการตอบแบบสอบถามพรอมรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน
2. เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามแลวนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน มาวิเคราะหขอมูล
3. ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 – มีนาคม 2559
การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูล
การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลโดยการนํามาแจกแจงความถี่ หาคา
รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) และ คะแนนระดับความพึงพอใจของพนักงาน
กรณีศึกษาบริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑขามชาติ โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ตามแนวคิด Likertและสวนของแบบสอบถาม
ถามเกี่ยวกับขอสนอแนะ นําเสนอในรูปแบบเชิงพรรณา
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ในการทดสอบสมมติฐานนั้น นักวิจัยจะทําการ
ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดวยสถิติ ANOVA
ผลการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร และ การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยในการปฏิบัติงาน
การวิเคราะหข อมู ลของประชากรที่ใ ชใ นการศึ กษาครั้ งนี้เ ปนการวิเ คราะห เกี่ย วกั บกลุ มตั วอย าง เพศ อายุ สถานภาพ
ตําแหนง ระยะเวลา และรายได ผูตอบแบบสอบถามซึง่ มีผลการศึกษาเปนรายขอดังนี้
จากตารางที่ 1 พบวา
เพศ : พบวา เปนเพศหญิงจํานวน63คนคิดเปนรอยละ 62.4และเปนเพศชายจํานวน38คนคิดเปนรอยละ 37.6
อายุ : พบวา เปนผูมีอายุ 26-35 ปจํานวน 59 คนคิดเปนรอยละ 58.4 อายุ 36-45 ปจํานวน 28 คนคิดเปนรอยละ
27.7 อายุนอยกวา 25ปจํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ8.9อายุ46-55ปจํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 4 และ อายุ 55 ปขึ้นไป
จํานวน1คนคิดเปนรอยละ1
สถานภาพ : พบวา มีสถานโสดจํานวน 66 คนคิดเปนรอยละ 65.3แตงงานจํานวน 34 คนรอยละ 33.7 และ
สถานภาพหยาหรือหมายจํานวน 1 คนคิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ
การศึกษา: พบวา มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 80 คนคิดเปนรอยละ 79.2 ปริญญาโทจํานวน 21 คนคิด
เปนรอยละ 20.8 ต่ําวาปริญญาตรีจํานวน0 คนคิดเปนรอยละ 0
ตําแหนง :พบวา มีตําแหนงเปนฝายขายจํานวน 57 คนคิดเปนรอยละ 59.4 ตําแหนงฝายการตลาด จํานวน20คนคิด
เปนรอยละ20.8 ผูจัดการแผนกจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 10.4 หัวหนาฝายขายจํานวน9คนคิดเปนรอยละ9.4
ระยะเวลา : พบวา มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-5 ปจํานวน55คนคิดเปนรอยละ54.5 เปนพนักงานที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานต่ํากวา 1-5 ปจํานวน 27 คนคิดเปนรอยละ 26.7 พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานอยูในชวง 6-10ปจํานวน12คน
คิดเปนรอยละ 11.9 พนักงานที่มรี ะยะเวลาปฏิบัติงานและ อยูในชวง10 – 15 ปจํานวน7 คนคิดเปนรอยละ6.9ตามลําดับ
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รายได : พบวา มีรายได มากกวา 40,000 บาทจํ านวน40คนคิดเปนรอยละ 40.4 มีรายไดระหวาง 30,00040,000 บาท จํานวน34คนคิดเปนรอยละ 34.3
มีรายไดระหวาง 15,001-30,000 บาท จํานวน25 คนคิดเปนรอยละ 25.3 และ มีรายไดต่ํากวา15,000จํานวน 0 คน
ตารางที่ 1จํานวน (ความถี่) และคารอยละของของพนักงานบริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑขามชาติ
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวา 25 ป
26-35 ป
36-45 ป
46-55 ป
มากกวา 55 ป
สถานภาพ
โสด
แตงงาน
หยาราง หรือ มาย
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ตําแหนง
ฝายขาย
หัวหนาฝายขาย
ฝายการตลาด
ผูจัดการแผนก
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ต่ํากวา 1 ป
ต่ํากวา 1-5 ป
6-10 ป
10-15 ป
รายได
ต่ํากวา 15,000
15,001-30,000
30,001-40,000
มากกวา 40,000

ความถี่

รอยละ

38
63

37.6
62.4

9
59
28
4
1

8.9
58.4
27.7
4.0
1.0

66
34
1

65.3
33.7
1.0

80
21

79.2
20.8

57
9
20
10

59.4
9.4
20.8
10.4

27
55
12
7

26.7
54.5
11.9
6.9

0
25
34
40

0
25.3
34.3
40.4
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สวนที่ 2ขอมูลความพึงพอใจของในงานของพนักงาน บริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑขามชาติ แยกเปนแตละดาน
จากตารางที่ 2 พบวา
ดานโยบายและการบริหารงาน : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานนโยบายและการบริหารงานสามารถ
เรียงลําดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไดดังนี้ลําดับที่ 1 ความพอใจกับระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีคาเฉลี่ยระดับ
ที่ 2.42 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระดับ 0.70 ลําดับที่2ผูบังคับบัญชาการบริหารชัดเจนและเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยระดับที่
2.32และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระดับ0.66ลําดับที่3 บริหารตามแบบแผนโดยมีคาเฉลี่ยระดับที่ 2.21และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ระดับ0.64
ผูบังคับบัญชา: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานผูบังคับบัญชาสามารถเรียงลําดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไดดังนี้ลําดับที่ 1ดานความยุติธรรมของผูบังคับบัญชาโดยมีคาเฉลี่ยระดับที่2.21 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระดับ
0.86 ลําดับที่2การรับฟงความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาโดยมีคาเฉลี่ยระดับที2่ .19 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระดับ 0.81
ลําดับที่3 ขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชาโดยมีคาเฉลี่ยระดับที่1.93 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระดับ0.79
ดานลักษณะงาน : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะงาน สามารถเรียงลําดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไดดังนี้ลําดับที่ 1 มีความสุขกับงานที่ทําโดยมีคาเฉลี่ยระดับที่2.17 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระดับ0.70 ลําดับที่2
ความเหมาะสมกับความถนัด โดยมีคาเฉลี่ยระดับที่2..15 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระดับ0.70 ลําดับที่งานที่ทําทําใหมี
ประสบการณโดยมีคาเฉลี่ยระดับที่1.85และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระดับ0.64
เงินเดือนและรายได: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานเงินเดือนและรายไดสามารถเรียงลําดับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานไดดังนี้ลําดับที่ 1ดานการจายโบนัสของบริษัทโดยมีคาเฉลี่ยระดับที่ 3.18และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระดับ0.93
ลําดับที่2เงินเดินเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบันโดยมีคาเฉลี่ยระดับที่2.73และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ระดับ0.73 ลําดับที่
3คาตอบแทนโดยมีคาเฉลี่ยระดับที่ 2.60และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ระดับ0.74
สวัสดิการ: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานสวัสดิการสามารถเรียงลําดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไดดังนี้
ลําดับที่ 1 ดานความพอใจกับสวัสดิการ โดยมีคาเฉลี่ยระดับที่2.35 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระดับ 0.65 ลําดับที่2การหยุด
พักผอนประจําป โดยมีคาเฉลี่ยระดับที่2.31 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระดับ0.73 ลําดับที่3 แผนประกันสุขภาพที่บริษัทจัด
ใหโดยมีคาเฉลี่ยระดับที่2.28 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ระดับ0.63
ดานโอกาสและกาวหนา: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานโอกาสและกาวหนาสามารถเรียงลําดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานไดดังนี้ลําดับที่ 1 งานที่นี้มีโอกาสกาวหนา โดยมีคาเฉลี่ยระดับที2่ .42 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระดับ0.71
ลําดับที่2ไดสนับสนุนในการพัฒนาความรู โดยมีคาเฉลี่ยระดับที่2.33 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระดับ0.78 ลําดับที่3 โอกาส
ในการฝกทักษะโดยมีคาเฉลี่ยระดับที่2.33 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระดับ0.71
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ตารางที่ 2คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑ
ขามชาติ แยกเปนแตละดาน
คาเบี่ยงเบน
ลําดับ
การวิเคราะหขอมูลทางดานปจจัยสวนบุคคล
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
ดานโยบายและการบริหารงาน
ผูบังคับบัญชาการบริหารชัดเจนและเหมาะสม
บริหารตามแบบแผน
ความพอใจในระบบงาน
ผูบังคับบัญชา
ขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชา
การรับฟงความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา
ดานความยุติธรรมของผูบังคับบัญชา
ดานลักษณะงาน
ความเหมาะสมกับความถนัด
งานที่ทํา ทําใหมีประสบการณ
มีความสุขกับงานที่ทํา
เงินเดือนและรายได
คาตอบแทน
เงินเดินเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบัน
การจายโบนัสของบริษัท
สวัสดิการ
ความพอใจกับสวัสดิการ
แผนประกันสุขภาพที่บริษัทจัดให
การหยุดพักผอนประจําป
ดานโอกาสและกาวหนา
งานที่นี้มีโอกาสกาวหนา
โอกาสในการฝกทักษะ
ไดสนับสนุนในการพัฒนาความรู

2.32
2.21
2.42

0.66
0.64
0.70

2
3
1

1.93
2.19
2.21

0.79
0.81
0.86

3
2
1

2.15
1.85
2.17

0.70
0.64
0.70

2
3
1

2.60
2.73
3.18

0.74
0.73
0.93

3
2
1

2.35
2.28
2.31

0.65
0.63
0.73

1
3
2

2.42
2.33
2.33

0.71
0.71
0.78

1
3
2

ผลทดสอบสมมุติฐาน
จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยตามตัวแปรปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน
กรณีศึกษาบริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑขามชาติ ใน 6 ดาน 1) ดานนโยบาย 2) ดานผูบังคับบัญชา 3) ดานเงินเดือนและรายได
4) ดานสวัสดิการ 5) ดานลักษณะงาน 6) ดานโอกาสในความกาวหนา
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สมมติฐานที่ 1ทดสอบปจจัยที่มีผลตอความพอใจดานนโยบายและการบริหารงาน
ตารางที่ 1 ความพอใจดานนโยบายและการบริหารงาน
ความพอใจดานนโยบายและการบริหารงานจําแนกตาม

F

ระดับนัยสําคัญ

1. เพศ

-1.98

0.05

2. อายุ

3.30

0.14

3. สถานภาพ

3.30

0.14

4. การศึกษา

2.58

0.11

5.ตําแหนง
6.ระยะเวลา

5.18
0.49

0.00
0.69

7.รายได

2.89

0.06

จากตารางที่ 1 พบวา
เพศ ไมมีผลหรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดานนโยบายและการบริหารงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05อายุ ไมมีผลหรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดานนโยบายและการบริหารงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.14
สถานภาพ ไมมีผลหรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดานนโยบายและการบริหารงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.09การศึกษาไม มีผลหรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดานนโยบายและการบริหารงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.11ตําแหนง มีผลหรือ มีความสัมพันธ กับความพอใจดานนโยบายและการบริหารงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.00
ระยะเวลา ไมมีผลหรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดานนโยบายและการบริหารงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.69
รายได ไมมีผลหรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดานนโยบายและการบริหารงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.06
สมมติฐานที่ 2 ทดสอบปจจัยที่มีผลตอความพอใจดานผูบังคับบัญชา
ตารางที่ 2 ความพอใจดานนโยบายและการบริหารงาน
ความพอใจดานนโยบายและการบริหารงานจําแนกตาม
1. เพศ

F
-0.83

ระดับนัยสําคัญ
0.17

2. อายุ

1.40

3. สถานภาพ

1.09

0.24
0.33

4. การศึกษา

16.19

0.00

5.ตําแหนง

9.76

0.00

6.ระยะเวลา

0.15

0.93

7.รายได

4.31

0.01
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จากตารางที่ 2 พบวา
เพศ ไมมีผลหรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดานผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.17อายุ ไมมี
ผลหรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดานผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.24 สถานภาพ ไมมีผลหรือ ไม
มีความสัมพันธ กับความพอใจดานผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.33การศึกษามีผลหรือ มีความสัมพันธ กับ
ความพอใจดานผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00ตําแหนง มีผลหรือ มีความสัมพันธ กับความพอใจดาน
ผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.00 ระยะเวลา ไมมีผลหรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดาน
ผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.93รายไดมีผล หรือ มีความสัมพันธ กับความพอใจดานผูบังคับบัญชาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01
สมมติฐานที่ 3ทดสอบปจจัยที่มีผลตอความพอใจดานลักษณะงาน
ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอความพอใจดานลักษณะงาน
ปจจัยที่มีผลตอความพอใจดานลักษณะงานจําแนกตาม

F

ระดับนัยสําคัญ

1. เพศ

-0.10

0.72

2. อายุ
3. สถานภาพ

4.50
3.34

0.00
0.04

4. การศึกษา

3.77

0.06

5.ตําแหนง

7.19

0.00

6.ระยะเวลา

0.55

0.65

7.รายได

7.05

0.00

จากตารางที่ 3 พบวา
เพศ ไมมีผลหรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดานลักษณะงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.72อายุ มีผล
หรือ มีความสัมพันธ กับความพอใจดานลักษณะงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 สถานภาพ มีผล หรือ มี
ความสัมพันธ กับความพอใจดานลักษณะงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.04การศึกษา ไมมีผลหรือ ไมมีความสัมพันธ
กับความพอใจดานลักษณะงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.06 ตําแหนง มีผลหรือ มีความสัมพันธ กับความพอใจดาน
ลักษณะงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.00 ระยะเวลา ไมมีผลหรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดานลักษณะงาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.65 รายได มีผลหรือ มีความสัมพันธ กับความพอใจดานลักษณะงาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ0.00
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สมมติฐานที่4ทดสอบปจจัยที่มีผลตอความพอใจดานเงินเดือนและรายได
ตารางที่ 4 ทดสอบปจจัยที่มีผลตอความพอใจดานเงินเดือนและรายได
ทดสอบปจจัยที่มีผลตอความพอใจดานเงินเดือนและรายไดจําแนกตาม

F

ระดับนัยสําคัญ

1. เพศ

-0.26

0.09

2. อายุ

5.20

0.00

3. สถานภาพ

1.03

0.36

4. การศึกษา

13.37

0.00

5.ตําแหนง

13.97

0.00

6.ระยะเวลา

1.15

0.33

7.รายได

6.84

0.00

จากตารางที่ 4 พบวา
เพศ ไมมีผลหรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดานดานเงินเดือนและรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.09 อายุ มีผล หรือ มีความสัมพันธ กับความพอใจดานเงินเดือนและรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.00สถานภาพ
ไมมีผล หรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดานเงินเดือนและรายไดอยางมีมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.36การศึกษา มีผล
หรือ มีความสัมพันธ กับความพอใจดานเงินเดือนและรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.00ตําแหนง มีผล หรือ มี
ความสัมพันธ กับความพอใจดานเงินเดือนและรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.00 ระยะเวลา ไมมีผลหรือ ไมมี
ความสัมพันธ กับความพอใจดานเงินเดือนและรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.33รายได มีผล หรือ มีความสัมพันธ
กับความพอใจดานเงินเดือนและรายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.00
สมมติฐานที่5ทดสอบปจจัยที่มีผลตอความพอใจดานสวัสดิการ
ตารางที่ 5 ทดสอบปจจัยที่มีผลตอความพอใจดานสวัสดิการ

ทดสอบปจจัยที่มีผลตอความพอใจดานสวัสดิการจําแนกตาม

F

ระดับนัยสําคัญ

2. อายุ

-1.22
3.28

0.10
0.02

3. สถานภาพ

1.17

0.32

4. การศึกษา

7.21

0.00

5.ตําแหนง

7.79

0.00

6.ระยะเวลา

1.27

0.29

7.รายได

3.15

0.05

1. เพศ

จากตารางที่ 5 พบวา
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เพศ ไมมีผลหรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดานสวัสดิการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10อายุ มีผล
หรือ มีความสัมพันธ กับความพอใจดานสวัสดิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.02 สถานภาพ ไมมีผล หรือ ไมมี
ความสัมพันธ กับความพอใจดานสวัสดิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.32 ศึกษา มีผล หรือ มีความสัมพันธ กับความ
พอใจดานสวัสดิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.00ตําแหนง มีผล หรือมีความสัมพันธ กับความพอใจดานสวัสดิการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.00 ระยะเวลา ไมมีผล หรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดานสวัสดิการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ0.29 รายได มีผล หรือ มีความสัมพันธ กับความพอใจดานสวัสดิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สมมติฐานที่6ทดสอบปจจัยที่มีผลตอความพอใจดานโอกาสในความกาวหนา
ตารางที่ 6 ทดสอบปจจัยที่มีผลตอความพอใจดานโอกาสในความกาวหนา
ทดสอบปจจัยที่มีผลตอความพอใจดานโอกาสในความกาวหนาจําแนกตาม

F

ระดับนัยสําคัญ

1. เพศ

-1.22

0.73

2. อายุ

3.61

0.01

3. สถานภาพ

2.25

0.11

4. การศึกษา

4.98

5.ตําแหนง

6.08

0.00

6.ระยะเวลา

0.13

0.94

7.รายได

0.12

0.94

0.03

จากตารางที่ 6 พบวา
เพศ ไมมีผลหรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจโอกาสในความกาวหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.73
อายุ มีผล หรือ มีความสัมพันธ กับความพอใจดานดานสวัสดิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สถานภาพ ไมมีผล
หรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดานดานสวัสดิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.11 การศึกษา มีผล หรือ มี
ความสัมพันธ กับความพอใจดานดานสวัสดิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.03 ตําแหนง มีผล หรือ มีความสัมพันธ กับ
ความพอใจดานดานสวัสดิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.00 ระยะเวลา ไมมีผล หรือ ไมมีความสัมพันธ กับความ
พอใจดานดานสวัสดิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.94 รายได ไมมีผล หรือ ไมมีความสัมพันธ กับความพอใจดานดาน
สวัสดิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.94
สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามซึ่งตัวแปรอิสระคือ
ปจจัยในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน ใน6ดานคือ 1)ดานนโยบายและการบริหารงาน
2) ดานผูบังคับบัญชา 3) ดานเงินเดือนและรายได 4) ดานสวัสดิการ 5) ดานลักษณะงาน 6) ดานโอกาสในความกาวหนากับ
ตัวแปรตามความพึงพอใจในงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑขามชาติ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. นโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงานพบวานโยบายและการ
บริหารงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในตําแหนงงานของพนักงานมีคาเฉลี่ยระดับที่ 5.18 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ0.00
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2 ดานผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงานพบวาดานผูบังคับบัญชามีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในดานการศึกษา ของพนักงานมีคาเฉลี่ยระดับที่16.18 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.00 ตําแหนงงาน
ของพนักงานมีคาเฉลี่ยระดับที่ 9.76 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.00 และรายได ของพนักงานมีคาเฉลี่ยระดับที่4.31
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01
3 ลักษณะงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงานพบวาลักษณะงานมีความสัมพันธกับอายุของ
พนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่4.50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.00 สถานภาพ ของพนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่3.34
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.04 ตําแหนงงานของพนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่7.19 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.00 และ รายได ของพนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่7.05 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.00
4. เงินเดือนและรายไดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงานพบวาเงินเดือนและรายได มี
ความสัมพันธกับอายุของพนักงานอยูในระดับที่5.20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 การศึกษาของพนักงานอยูใน
ระดับที่ 13.37อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.00 ตําแหนงงานของพนักงานอยูในระดับที1่ 3.97 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ0.00และรายได ของพนักงานอยูในระดับที่6.84 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.00
5. ดานสวัสดิการไดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงานพบวาดานสวัสดิการมีความสัมพันธกับ
อายุของพนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่3.28 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.02 การศึกษาของพนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับ
ที่7.21อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตําแหนงงานของพนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่7.79อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ0.00 และรายได ของพนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่3.15 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
6. ดานโอกาสในความกาวหนาไดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงานพบวาดานโอกาสใน
ความกาวหนา มีความสัมพันธกับอายุของพนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่3.61อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01การศึกษา
ของพนักงานอยูในคาเฉลี่ยระดับที่ 4.98 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.03 และตําแหนงงานของพนักงานอยูในคาเฉลี่ย
ระดับที่6.08 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินความพึงพอใจในงานของพนักงานกรณีศึกษาบริษัทผูจัดจําหนาย
เวชภัณฑขามชาติตามที่ไดกลาวขางตนผูวิจัยสามารถนําขอสรุปมาอภิปรายผลตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของได
ดังนี้จากผลการวิจัยที่พบวาปจจัยดานดานนโยบาย ดานผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและรายได ดานสวัสดิการ ดานลักษณะ
งาน ดานโอกาสในความกาวหนา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงานกรณีศึกษาบริษัทผูจัดจําหนายเวชภัณฑ
ขามชาติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้น
ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิ จัยของวรรณวิสาดํารงสกุลวงษ (2557) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มี อิทธิพลต อ
แนวโนมการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนังกรณีศึกษาบริษัทอินเตอรไฮคจํากัด (มหาชน) ซึ่งพบวาปจจัยที่มีผล
ตอความพอใจในงานไดแก ปจจัยสวนบุคคลคือเงินเดือนปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของกับงานคือดานโอกาสในความกาวหนาและ
ผูบังคับบัญชานอกจากนั้นผลงานวิจัยนี้ยังมีขอคนพบที่สอดคลองกับวรรณวิสาดํารงสกุ ลวงษ ที่พบวาปจจัยที่สงผลตอความ
พอใจในงานที่สําคัญคือดานเงินเดือนและคาตอบแทนอื่นลักษณะงานสวัสดิการระเบียบขอบังคับการประเมินผลการพิจารณา
เลื่อนตําแหนงและการพัฒนาความรูใ นงานดานความผูกพันต อองคกรทั้งนี้ห ากมาคํานึงถึงป จจัยที่ส งผลอย างมากตอความ
พอใจของพนักงานในองค กรคื อเงินเดือนซึ่ง ยังไมต อบสนองความตองการของพนักงานไดทั้ งหมดซึ่ งสอดคลองกับ วารสาร
การตลาดและการสื่อสารของพลอยปภัสรัตนวินันทและกิตติพันธคงสวัสดิ์เกียรติ (2556: 814-834)
นอกจากนั้นผลการวิจัยนี้ที่พบวาปจจัยดานผูบังคับบัญชา, ตําแหนง การศึกษา, ดานโอกาสและความกาวหนาใน
การปฏิบั ติง านมี ความสั มพันธในเชิ งบวกกับ การประเมิ นความพึง พอใจในงานของพนั กงานกรณีศึ กษาบริ ษัทผู จัด จําหนาย
เวชภัณฑขามชาติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนพงศขุนวิทยา(2551) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออก
ของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทฟูจิทสึเท็น (ประเทศไทย) จํากัดที่ทําการศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการจํานวนทั้งสิ้น
270 คนพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกจากงานของกลุมตัวอยางมี 4 ปจจัยหลักคือ (1) ปจจัยดานองคการ
ประกอบไปด วยป จจั ย ยอยๆซึ่ ง เรี ย งลํ าดั บ ตามความสําคั ญดั ง นี้ค วามไมพ อใจในการประเมิ นผลการปฏิ บั ติง านความไม มี
ความกาวหนาในการทํางานไมมี โอกาสในการขึ้นเงินเดือน (2)ปจจั ยดานเนื้อหาของงานประกอบไปดวยปจจั ยยอยๆซึ่ ง
เรี ยงลํ าดั บตามความสําคั ญดั งนี้ ง านซ้ําซากจําเจไม มีอิสระในการทํางานการไม ได เ รีย นรู สิ่ งใหม จากงานที่ทํ างานที่ ทํ าไม มี
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ความสําคัญและ(3) ป จจัย ดานอื่นๆเป นปจจัย ที่มีผ ลนอยที่สุ ดต อความพอใจของพนั กงานประกอบไปดวยป จจัย ยอยๆซึ่ ง
เรียงลําดับตามความสําคัญดังนี้ปญหาดานรายไดและปญหาการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงเรื่อง การประเมินความพึงพอใจในงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทผูจัด
จําหนายเวชภัณฑขามชาติ พบวา 3 ปจจัยที่ลําดับความพึ่งพอใจในงาน 3 ลําดับคือ ดานโอกาสและความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานการศึกษา และ ดานผลตอบแทนและรายได ดังนั่นผูบริหารองคกรและผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถนําผลลัพธที่ไดไป
เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองคกรเพื่อขจัดปญหาและปองกันแนวโนมการลาออกของพนักงานในอนาคต โดย
ผูวิจัยไดกําหนดขอเสนอแนะออกเปนแตละดาน ดังนี้
1. ดานผลตอบแทนและรายได มีความพึงพอใจ ผูศึกษาคนควาอิสระ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
- ผูบ ริหารควรมีระบบการจัดการคาตอบแทนที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยเปรียบเทียบทั้งภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
- ผูบริหารควรจัดใหมีร ะบบสวัสดิการที่ไมไดเ ปนตัวเงินที่หลากหลายและสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
พนักงาน เชนมีรถรับสง สหกรณ การกูเงินเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับพนักงาน
2. ดานการศึกษา ในการปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้
- ผูบริหารควรจัดการอบรมพนักงานเพื่อใหพนักงานไดมีความรูและความสามารถในการทํางาน
เอกสารอางอิง
วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ.(2557). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษา
บริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน). คณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ
พัฒนพงศ ขุนวิทยา. (2551).ปจจัยที่มีอิทธิผลตอการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทฟูจิทสึเท็น (ประเทศไทย)
จํากัด. วิทยานิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลับบูรพา
พลอยปภัส รัตนวินันท และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556: 814-834).ปจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกลุมบริษัท
ตัวแทนจําหนายเคมีภัณฑนําเขาจากตางประเทศในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล, วารสารการตลาดและการสื่อสารปที่
1 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2556
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษาเจาหนาที่องคการคาของ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สมศักดิ์ สรอยทอง และสมศักดิ์ ตันตาศนี
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี
email: banana0909795594@gmail.com, 090-9795594

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค 1)เพื่อศึกษาปจจัย ที่มีผลตอความผูกพันตอองค การ ประกอบดวยป จจัยสวนบุคคล
ปจจัยสมรรถนะการทํางานและปจจัยวัฒนธรรมองคการ2) เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่องคการคาของ
สํานักงานคณะกรรมการ สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ของปจจัยสมรรถนะการทํางานและปจจัยวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอองคการ. 4) เพื่อสรางสมการทํานายปจจัย
สมรรถนะการทํางาน วัฒนธรรมองคการที่มีผลกับความผูกพันตอองคการกลุมตัวอยางคือ เจาหนาที่องคการคาของสํานักงาน
คณะกรรมการ สงเสริมสวั สดิการและสวัสดิภาพครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จํ านวน 400 คน โดยใชสู ตรของ
Yamane, (1967) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามการทดสอบคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.949สถิติที่ใชไดแก
คาความถี่ ค ารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียร สันและการวิ เคราะหการ
ถดถอยเชิงพหุคูณโดยวิธี Stepwise กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา (1) กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุ 46-55 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ย 10,000-20,000 บาท ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 20 ปขึ้นไป (2) ปจจัยสมรรถนะการทํางานของเจาหนาที่ฯ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (3) วัฒนธรรม
องคการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในมาก ยกเวนวัฒนธรรมเนนผลงานและ เนน
รายละเอียอดอยูในระดับปานกลาง (4) ความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่ฯ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (5) สม
มรรถะการทํางาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตองคการภาพรวมอยูในระดับต่ํา (r=0.150) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
วา มีความสัมพันธอยู ในระดับต่ํา ยกเวนดานแนวคิดของตนเอง ไมมีวามสัมพันธกับความผูกพันตอองค การ (6) วัฒนธรรม
องคการเนนนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยูในระดับต่ํา (r=0.107) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่รับ 0.05 สวนดานอื่น ๆ ไมสั มพันธกัน (7) ผลการวิ เคราะหปจจั ยสมรรถนะการทํางานที่ มีผลตอความ
ผู กพั นต อองค ก าร พบว าตั ว แปรที่ ส ามารถทํ านายความผู กพั นต อองค ก าร คื อ สมรรถนะด านความรู ด านทั กษะ ด า น
คุณลักษณะสวนบุคคล (X4) และ ดานแรงจูงใจ ซึ่งสามารถทําความผูกพันตอองคการได รอยละ 3.50 (R2 = 0.035) (8)
จากผลการศึกษาวิเ คราะห ปจจัยวั ฒนธรรมองค การที่ มีผลตอความผู กพันต อองคการ พบวาตัวแปรที่ส ามารถทํานายความ
ผูกพันตอองคการ คือ วัฒนธรรมองคการเนนรายละเอียด และเนนนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง ซึ่งสามารถทําความ
ผูกพันตอองคการได รอยละ 3.80 (R2 = 0.038)
คําสําคัญ: สมรรถนะการทํางาน วัฒนธรรมองคการ ความผูกพันตอองคการ
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Factor Related to the Organizational Commitment: The Case Study of
Officials Trade Staffs in the Office of The Welfare Promotion Commission
for Teachers and Education
Abstract
This research aims to study 1) the factors affecting organizational commitment. Include personal
factors the performance of the organization and 2) the organizational commitment of the staff of the
Office of the trade organization. Promote the general welfare and the welfare of teachers and educational
personnel (SVG c.) 3) the relationship of the performance, the culture and organizational commitment. 4)
to create an equation to predict the performance organization that affects organizational commitment
samples. Officials of the Organization Trade Commission, Promote the general welfare and the welfare of
teachers and educational personnel (SVG c.) 400 using the formula Yamane, (1967) The tools used in this
study was a questionnaire to test the reliability of the whole issue. 0.949 statistics used were frequency,
percentage, mean and, standard deviation. The correlation coefficient Pearson and multiple linear
regression analysis method. Stepwise the statistical significance level was defined at 0.05.
The results showed that (1) the sample was female, aged 46-55 years, the level of education, marital
status, income averaging 10,000-20,000 baht period of performance 20 years and over (2) the performance
and officials of the Overall and specifically at the high level. (3) Organization as a whole at a high level.
Considering that it was found. The average is much except cultural highlights and results Details on the
summit is moderate (4) engagement of the authorities. Overall revenue side and the high level (5) the
intensive work is related to the overall organizational commitment is low (r = 0.150) considering it was
found that Correlation is low except for the concept of self No relationship with organizational
commitment. (6) Organization focused on innovation and risk correlated with organizational commitment
is low (r = 0.107), a significant statistic was 0.05 and the other side not connected (7) result performance
analysis of factors affecting organizational commitment variables that could predict organizational
commitment. The competencies, knowledge, skills and personal attributes (X4) and the motivation which
can make organizational commitment percent 3.50 (R2 = 0.035) (8) the results of the study were analyzed
factors that influence organizational culture and organizational commitment. Variables that could predict
organizational commitment is a cultural highlight detail and an emphasis on innovation and risk. This can
make organizational commitment percent 3.80 (R2 = 0.038).
Keywords: Performance, Organizational Culture, Organizational Commitment
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บทนํา
แรงกดดันจากกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสังคมโลกไปสูสังคมที่แขงขันกันดวย ความรู ทักษะ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และการบริหารจัดการองคการสมัยใหมเปนผลใหหนวยงานหรือองคการเอกชน จําเปนตองปรับตัวอยางเรงดวน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพัฒนาบุคลากรมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการ พัฒนาประเทศ ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดในองคการ
ทุกๆองคการยอมตองการที่จะใชทรัพยากรที่มีอยูนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้นการที่องคการจะเกิดการพัฒนาและประสบ
ความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมาย จําเปนที่จะตองทําการพัฒนาคน หรือ ทรัพยากรมนุษยใหเปนผูมีความรู มีความสามารถใน
วิชาชีพ ทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม เกิดการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ ดวยจิตสํานึกถึงความสํา เร็จในองคการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความภาคภูมิใจ และเลื่อมใสศรัทธาในงาน รูสึกวางานที่ตนทํานั้นมีคุณคาเปนงานที่มีความหมายในชีวิต (ชุลี
พร เพ็ชรศรี, 2556)การเติบโตขององคการเปนการสรางความมั่นคงทางธุรกิจ พนักงานเปรียบเสมือนขุมทรัพยที่มีคามหาศาล
ซึ่งการบริหารใหองคการเติบ โต ก าวหน าแบบยั่งยืนและถาวร การบริหารพนักงานให มีความพอใจ ความภักดีและมีความ
ผูกพันตอองคการ ความผูกพันตอองคการครอบคลุมมากกวาความพึงพอใจในงานที่ทํา ดวยเหตุนี้เองจึงถือไดวาความผูกพันตอ
องคการเปนกุญแจสําคัญที่จะคอยผูกมัดพนักงานใหทํางานและอยูกับองคการไปอีกนาน การลาออกจากงานจะสงผลกระทบ
ตอองค การ ตองมาสรางคนใหม ๆ เป นการเสี ย เวลาและทรั พยากรอยางมาก ตลอดจนขวั ญกํ าลัง ใจและความเชื่อมั่ นของ
พนักงานที่อยูในองคการ (วรารักษ ลี เลิศพันธ, 2557) สมรรถนะการทํางาน ซึ่งจะทํ าใหเปนผูมีความรู มีความสามารถใน
วิชาชีพ ทั้งดานรางกาย จิต ใจและสังคม เกิดการพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติหน าที่ ดวยสํานึ กถึงความสําเร็จในองคการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความภาคภูมิใจและเลื่อมใสศรัทธาในงาน รูสึกวาที่ตนทํานั้นมีคุณคาเปนงานที่มีความหมายในชีวิต (ชุรีพร
เพ็ชรศรี,2556) วัฒนธรรมขององคการเปนสิ่งที่จะชวยสรางความผูกพันระหวางบุคลากรในองคการให เกิดความรูสึกที่จะ
ทํางานรวมกัน มีเปาหมายรวมกัน และที่สําคัญรูปแบบวัฒนธรรมขององคการตองมีความสัมพันธและมีอิทธิพลต อพฤติกรรม
การทํางาน อันสงผลใหองคการนั้นมีผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศและสามารถอยูรอดได (พิณญาดา อําภัยฤทธิ์,2554) ความ
ผูกพันตอองค การ เปนสิ่ งที่ทุกองคการตองการใหมีโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณ ปจจุบันที่มี การแขงขันทางธุรกิจตอง
ตัดสินใจดวยคุณภาพของบุคลากร และเพื่อสรางแรงจูงใจใหสมาชิกทุมเทแรงกายและแรงใจในการทํางานใหกังองค การมาก
ขึ้นและสามารถทํานายอัต ราการเข า- ออกจากงาน (แสงเดือน รักษาใจ,2554) ในการวิจัย ครั้ง นี้ เป นการศึกษาปจจัยที่ มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษาเจาหนาที่องคการคาของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัส ดิการและ
สวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากความสําคัญและปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน
ตอองคการของเจาหนาที่องคการคาของสํานักงานคณะกรรมการ สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) ซึ่งเปนองคการที่ผลิตและจําหนายหนังสือและอุปกรณการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําผล
จาการวิ จัยที่ ไดไ ปใช ประโยชนในการนําเสนอผูบริ หาร เพื่ อที่จะได วางแผนปรับ ปรุง และพัฒนารูป แบบการบริห ารจั ดการ
ทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสรางความจงรักภักดีและความผูกพันตอองคการและเพื่อรักษาบุคลากร
ที่มีคุณคาตอองคการใหนานที่สุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสมรรถนะการทํางานและ
ปจจัยวัฒนธรรมองคการ
2. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่องคการคาของสํานักงานคณะกรรมการ สงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยสมรรถนะการทํางานและปจจัยวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอองคการ.
4. เพื่อสรางสมการทํานายปจจัยสมรรถนะการทํางาน วัฒนธรรมองคการที่มีผลกับความผูกพันตอองคการ

2250

กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. รายได
6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ(2550)
สมรรถนะการทํางาน
1. ความรู (Knowledge)
2. ทักษะ (Skills)
3. แนวคิดของตนเอง
(Self – Concept)
4. คุณลักษณะสวนบุคคล (Trait)
5. แรงจูงใจ (Motive)
ที่มา David C. McClelland (1973)

ความผูกพันตอองคการ
1. ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและการ
ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ
2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายาม
อยางมากเพื่อประโยชนขององคการ
3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่ง
ความเปนสมาชิกภาพขององคการ
ที่มา : Steers (1977)

คุณลักษณะของวัฒนธรรม
1.ที่เนนการแขงขัน
2.ที่เนนการปฏิบัติงานเปนทีม
3.เนนความมั่นคง
4.ที่เนนบุคลากร
5.ที่เนนผลงาน
6.ที่เนนรายละเอียด
7.ที่เนนนวัตกรรม
ที่มา O’Reiiiy, Chatman&)

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาป จจั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กับ ความผู กพั นต อองค ก าร กรณี ศึ กษาเจ าหน า ที่ อ งค ก ารค า ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนครอบคลุม
เรื่องสําคัญ ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใช ในการวิจัยครั้ งนี้ ได แก เจ าหนาที่ องคการคาของสํานักงานคณะกรรมการ ส งเสริม สวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จํานวนประชากร 1,905 คน (10 มีนาคม 2559)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เจาหนาที่ขององคการคาของสํานักงาน คณะกรรมการสงเสริม สวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)จํานวน 400 คน ใชสูตรของ Taro Yamame(1973)ใชวิธีการสุมแบบงาย
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaires) มีรายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดั บการศึกษา สถานภาพ
สมรสรายได และระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-list)
สวนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสมรรถนะการทํางานแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดาน
ความรู ดานทักษะ ดานแนวคิดของตนเอง ดานคุณลักษณะสวนบุคคล และดานแรงจูงใจ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
สวนที่ 3 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับดานวัฒนธรรมองคการแบงออกเปน 7 ดาน ไดแก วัฒนธรรม
เนนการแขงขันและการเอาชนะคูแขงทางธุรกิจ วัฒนธรรมเนนการปฏิบัติงานเปนทีม วัฒนธรรมเนนความมั่นคง วัฒนธรรม
เนนบุคลากร วัฒนธรรมเนนผลงาน วัฒนธรรมเนนรายละเอียด และ วัฒนธรรมที่เนนนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง
สว นที่ 4แบบสอบถามระดับ ความคิ ด เห็ นเกี่ ยวกั บ ปจจั ย ดานความผู กพันต อ องค การซึ่ ง ครอบคลุม ตั วแปรแบ ง
ออกเปน 3 ดานไดแก ความเชื่อในเปาหมายและคานิยมขององคการ ความพรอมที่จะทุมเททํางานในนามขององคการ ความ
ตั้งใจจะคงความเปนสมาชิกขององคการ
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบความสัมพันธ
ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. กลุ มตัวอย างสวนใหญเ ปนเพศหญิงอายุ 46-55 ป ระดับ การศึ กษาปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ ย
10,000-20,000 บาท ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 20 ปขึ้นไปเนื่องจากเปนธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณทางการศึกษาสวน
ใหญจําเปนตองใชความละเอียดออน รอบครอบ ในการคัดสรรคุณภาพสินคาจึงเหมาะสมกับเพศหญิงมากกวาเพศชาย
2. จากการศึกษาสมรรถนะการทํางานและวัฒนธรรมองคการพบวา ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x= 3.91,
S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทุกดาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอสมรรถนะการทํางานโดยรวม
ดานสมรรถนะการทํางาน
ความรู
ทักษะ
แนวคิดของตนเอง
คุณลักษณะสวนบุคคล
แรงจูงใจ
คาเฉลี่ยรวม

x
3.83
3.93
4.20
4.01
3.56
3.91

S.D.
0.70
0.74
0.70
0.67
0.88
0.74

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับที่
4
3
1
2
5

3. จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการพบวา ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x= 3.51, S.D.
= 0.87) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยวัฒนธรรมองคการ
วัฒนธรรมองคการ

S.D.
0.84
0.88
0.96
0.81
0.87
0.91
0.80
0.87

x

เนนการแขงขันและการเอาชนะของคูแขงทางธุรกิจ
เนนการปฏิบัติงานเปนทีม
เนนความมั่นคง
เนนบุคลากร
เนนผลงาน
เนนรายละเอียด
เนนนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง
คาเฉลี่ยรวม

3.42
3.67
3.86
3.50
3.22
3.25
3.65
3.51

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

ลําดับที่
5
2
1
4
7
6
3

3. จากผลการศึกษาความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่องคการคาของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x= 3.51, S.D. = 0.87) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการโดยรวม
ความผูกพันตอองคการ
1. ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมาย
และคานิยมขององคการ
2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อ
ประโยชนขององคการ
3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความเปน
สมาชิกภาพขององคการ
คาเฉลี่ยรวม

x

S.D.

แปลผล

ลําดับที่

3.72

0.82

มาก

3

4.00

0.80

มาก

2

4.02

0.80

มาก

1

3.91

0.81

มาก

4. จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสมรรถนะการทํางานกับความผูกพันตอองคการพบวา ภาพรวมมี
ความสัมพันธกันอยูระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สมรรถนะดานความรู
ดานทักษะ ดานคุณลักษณะสวนบุคคล และดานแรงจูงใจ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยูในระดับต่ําอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวน ดานแนวคิดของตนเอง ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 4 คาความสัมพันธระหวางปจจัยสมรรถนะการทํางานกับความผูกพันตอองคการโดยภาพรวม
สมรรถนะการทํางาน

ความผูกพันตอองคกรภาพรวม
r
P-value
ความรู
.186*
.000
ทักษะ
.099*
.047
แนวคิดของตนเอง
.069
.168
*
คุณลักษณะสวนบุคคล
.115
.022
*
แรงจูงใจ
.106
.035
*
.003
ภาพรวม
.150
*มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ระดับความสัมพันธ
มีความสัมพันธในระดับต่ํา
มีความสัมพันธกันระดับต่ํา
ไมสัมพันธกัน
มีความสัมพันธในระดับต่ํา
มีความสัมพันธในระดับต่ํา
มีความสัมพันธในระดับต่ํา

5. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอองคการพบวาภาพรวมไมมีความสัมพันธ
กัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา วัฒนธรรมองคการที่เนนเวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการอยูในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 5 คาความสัมพันธระหวางปจจัยวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอองคการโดยภาพรวม
วัฒนธรรมองคการ
1. เนนการแขงขันและการเอาชนะของคูแขงขันทาง
ธุรกิจ
2. เนนการปฏิบัติงานเปนทีม
3. เนนความมั่นคง
4. เนนบุคลากร
5. เนนผลงาน
6. เนนรายละเอียด
7. เนนนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง
ภาพรวม
*มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความผูกพันตอองคการ
r
P-value
.082
.100
.062
-.002
.032
.059
-.053
.107*
.053

.220
.968
.525
.239
.295
.033
.293

ระดับความสัมพันธ
ไมสัมพันธกัน
ไมสัมพันธกัน
ไมสัมพันธกัน
ไมสัมพันธกัน
ไมสัมพันธกัน
ไมสัมพันธกัน
สัมพันธระดับต่ํา
ไมสัมพันธกัน

6. จากผลการศึกษาวิเคราะหปจจัยสมรรถนะการทํางานที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ พบวาตัวแปรที่สามารถ
ทํานายความผูกพันตอองคการ (Y) คือ สมรรถนะดานความรู (X1) ดานทักษะ (X2) ดานคุณลักษณะสวนบุคคล (X4) และ ดาน
แรงจูงใจ (X5) ซึ่งสามารถทําความผูกพันตอองคการได รอยละ 3.50 (R2 = 0.035) จึงนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวทํานายมา
เขียนเปนสมการทํานายปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการโดยใชคะแนนดิบ ดังนี้ Y = 3.135 +0.202 X1 +0.102 X2
+ 0.129 X4 + 0.096 X6 ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะหอํานาจพยากรณของสมรรถนะการทํางานและวัฒนธรรมที่มีตอความผูกพัน
ตอองคการ
ตัวแปรพยากรณ
คาคงที่ (Constant)
ความรู (X1)
ทักษะ (X2)
คุณลักษณะสวนบุคคล (X4)
แรงจูงใจ (X5)
R= 0.186 R2 = 0.035 S.E. est=0.59528
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

b
3.135
0.202
0.102
0.129
0.096

0.186
0.099
0.115
0.106

t

Sig

3.753
1.994
2.298
2.119

0.000*
0.047*
0.022*
0.035*

7. จากผลการศึกษาวิเคราะห ปจจัย วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอความผูกพันต อองคการ พบวาตัวแปรที่สามารถ
ทํานายความผูกพันตอองคการ (Y) คือ วัฒนธรรมองคการเนนรายละเอียด (X6) และเนนนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง
(X7) ซึ่งสามารถทําความผูกพันตอองคการได รอยละ 3.80 (R2 = 0.038) จึงนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวทํานายมาเขียนเปน
สมการทํานายปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการโดยใชคะแนนดิบ ดังนี้ Y = 3.656 +0.166X6 +0.099X7ดังตารางที่
7
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหอํานาจพยากรณของวัฒนธรรมองคการที่มีตอความผูกพันตอองคการ
ตัวแปรพยากรณ
คาคงที่ (Constant)
1. เนนการแขงขันและการเอาชนะของคูแขงขันทางธุรกิจ
(X1)
2. เนนการปฏิบัติงานเปนทีม (X2)
3. เนนความมั่นคง (X3)
4. เนนบุคลากร (X4)
5. เนนผลงาน(X5)
6. เนนรายละเอียด(X6)
7. เนนนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง(X7)
R=0.194 R2 =0.038 S.E. est=0.59779

b
3.656
0.078
0.000
0.018
0.029
0.106
0.166
0.099

t

Sig

0.087

1.258

0.209

0.001
0.026
0.032
0.134
0.204
0.122

0.014
0.430
0.409
1.626
2.769
2.079

0.989
0.668
0.683
0.105
0.006*
0.038*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะการทํางานแตละดานกับความผูกพันตอองคการภาพรวมแตละ
ดาน พบวา สมรรถนะการทํางานมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.150)
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สมรรถนะการทํางานดานความรูมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการอยางมี นัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.186) ดานทักษะมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(r=0.099) ด านคุณลั กษณะส วนบุ ค คลมี ค วามสั ม พั นธ ต อความผู กพั นตอองค การอย างมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ 0.05
(r=0.115) ดานแรงจูงใจ มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.106) เมื่อทํา
การทดสอบตั วแปรที่ มี อิท ธิ พ ลต อ ความผู กพั นต อองค ก าร พบว า ตั วแปรที่ ส ามารถทํ า นายความผู กพั นต อองค การ คื อ
สมรรถนะดานความรู ดานทักษะ ดานคุณลักษณะสวนบุคคล และ ดานแรงจูงใจ ซึ่งสามารถทําความผูกพันตอองคการได
รอยละ 3.50 (R2 = 0.035) สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศรีเปารยะ เทวินทร และพลสิทธิ์ เมฆรักษาวนิช (2554) ไดศึกษา
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เรื่อง ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม เวสทิน แกรนด สุขุมวิ ท
ผลการวิจัยพบวา บรรยากาศภายในองคการ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานการ
บังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวาเพื่อนรวมงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดาน
ความมั่นคงในงาน และ ดานนโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โรงแรม
เวสทิน แกรนด สุขุมวิท และสอดคลองกับแนวคิดของ ดวงกมล เนตรสวัสดิ์ (2557:40) กลาววา สมรรถนะการทํางานเปน
พฤติ กรรมและเจตคติ ข องบุ ค คลที่ จําเป นต อการปฏิ บั ติ ง านให ป ระสบผลสํ าเร็ จ มี ผ ลงานได ศึ กษาเรื่ อง ป จจั ย การรั บ รู
บรรยากาศองคการ ความผูกพันตอองคการ และสมรรถนะหลักที่สงผลตอขวัญและกําลังใจตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดหรือ
สูงกวา และความสามารถที่องคการตองการใหพนักงานยอมรับและปฏิบัติตาม เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหเกิด
ขึ้นกับองคการ
2. จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอองคการ พบวา วัฒนธรรมองคการที่
มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการเพียง 1 ดาน คือ วั ฒนธรรมองคการที่เนนนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยงมี
ความสั ม พั นธ กับ ความผู กพั นต อองค การโดยรวมที่ มี ค าความสั ม พั นธ อยู ใ นรั บ ต่ํ า (r=.107) ส วนด านอื่ น ๆ พบว า ไม มี
ความสัมพันธกัน เมื่อทําการทดสอบตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ พบวาตัวแปรที่สามารถทํานายความผูกพัน
ตอองคการ คือ วัฒนธรรมองคการเนนรายละเอียด และเนนนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง ซึ่งสามารถทําความผูกพัน
ตอองคการไดรอยละ 3.80 (R2 = 0.038) สอดคลองกับผลการศึกษาของ รัตนาภรณ สืบสุข (2555) ไดศึกษาเรื่อง ผลของ
วั ฒ นธรรมองค ก ารต อความผู กพั นของพนั กงานในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคกลางของประเทศไทย ผลการวิ จัย พบว า
วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธและความผูกพันกับตัวพนักงานทั้งภาพลักษณที่ดีในองคการ และการทําใหบุคลากรสนใจ
และรูสึกวาเปนเจาขององคการ ทําใหเกิดความยึดมั่นผูกพันตอองคการของบุคลากรสูงขึ้น การมีอิสระในการทํางาน การไดรับ
ขอมูลปอนกลับในทางวัฒนธรรมองคการของบุคลากรในดานการดําเนิน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชิดชนก แตงออน (2557) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพั นธระหวางการรับ รู
วัฒนธรรมองคการตอความผูกพันตอองคการ ของพนั กงานโรงพยาบาลวิภ าวดีกับการแสดงพฤติกรรมดานสมรรถนะหลั ก
ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะหลักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P <0.01 )
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
1. สมรรถนะดานความรู จากผลการศึกษา พบวา สมรรถนะการทํางานดานความรูมีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคการทั้งภาพรวมและรายดาน สะทอนใหเห็นวา ถาเจาหนาฯ ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรา งองคการ เขาใจ
เกี่ยวกับงานและลักษณะของธุรกิจที่กําลังกําเนินการอยู จะมีความผูกพันตอองคการ โดย เต็มใจที่จะใชความรู ความสามารถ
และประสบการณเพื่อใหงานขององคการประสบความสําเร็จ รูสึกหวงใยกับปญหาที่เกิดขึ้นกับองคการ เต็มใจที่จะเสียสละ
ความสุข และประโยชนสวนตัวเพื่อความสําเร็จ ภูมิใจทุกครั้งที่บอกกับคนอื่นทั่วไปวาเปนพนักงานขององคการนี้
2. วัฒนธรรมที่เนนนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง จากผลการศึกษา พบวา วัฒนธรรมที่เนนนวัตกรรมและการ
ยอมรั บ ความเสี่ย งมี ค วามสั ม พันธ กับ ความผู กพั นต อองค การทั้ ง ภาพรวมและรายด าน ซึ่ งจากผลการศึ กษาครั้ ง นี้ พบว า
เจาหนาที่ฯรูสึกวางานที่ไดรับมอบหมายมีความสําคัญตอองคการ การไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเจาหนา ที่ฯจะใชความรู
ความสามารถในการทํางาน และทักษะความชํานาญอยางเต็มที่ในการแกปญหา จึงทําใหเจาหนาที่ฯ มีความผูกพันตอองคการ
3.ผู บ ริ ห ารควรนํ าผลการศึ กษาครั้ ง นี่ ไ ปเป นข อมู ล ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร เช น ให ทุ นสนั บ สนุ นแก บุ ค ลากรใน
การศึกษาตอหรือการใหบุคลากรสามารถลาศึกษาตอ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานอีกทั้งยั งสรางความ
ผูกพันตอองคการในระดับที่สูงขึ้นไป
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาความผูกพันตอองคการอื่นๆ ในกลุมธุรกิจเดียวกันเพื่อสื่อและนําการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบว า
สอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร เพื่อนํามาเปนแนวทางการในการบริหารและพัฒนาองคการ
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