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 วารสารวิจัยสถาบัน มข. ฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของวารสารวิจัยสถาบัน มข. นี้ จะเป็น 
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ศึกษาคน้ควา้หรอืวจิยัไปใชใ้นการพฒันางานหรอืหนว่ยงานหรอืองคก์รของตนเอง ดังนัน้เปา้หมายของการวจัิยสถาบัน

จงึมหีลายระดับ สำาหรบับทความวจิยัสถาบนัในฉบับน้ีนอกเหนอืจากการนำาเสนอบทความวจิยัในหลากหลายประเด็น

แลว้ยงัเปน็งานวจิยัสถาบนัหลายระดับอกีด้วย  ซึง่เปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการพฒันาองคก์รทีจ่ะต้องมีการพฒันาอยา่ง

สอดประสานในทกุระดับขององค์กร โดยเฉพาะในสถานการณ์ปจัจบุนัทีม่สีิง่แวดลอ้มของปัจจยัสำาคญัๆต่างๆภายนอก

องค์กรเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ นอกเหนือจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในท่ีองคก์รสามารถควบคุมได้  ซ่ึงการ

ทำาวิจัยสถาบันอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และหากสามารถ

คาดการณ์สถานการณใ์นอนาคตได้ถกูต้องหรอืใกลเ้คยีงกบัความเปน็จรงิทีเ่กดิขึน้กจ็ะทำาใหอ้งค์กรน้ันได้เปรยีบเชงิการ

แขง่ขันในการใชส้ถานการณท่ี์เกดิข้ึนหรอืเปลีย่นแปลงไปใหเ้ปน็โอกาสขององค์กร ทำาใหอ้งค์กรได้เปรยีบในเชงิกลยทุธ์

ในการแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล ทำาให้

องคก์รอยูร่อดและยัง่ยนื เพราะองคก์รมคีวามยดืหยุน่ ปรบัตัวได้เรว็ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความ

คาดหวังของลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี 

งานวิจัยสถาบันในวารสารวิจัยสถาบัน มข. นี้จึงมีความหลากหลายประเด็นหลากหลายระดับ ที่มุ่งหวังให้เป็น
เวทีนำาเสนอผลงานวิชาการด้านการวิจัยสถาบันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกองค์กรและสมาชิกทุกท่าน
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พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในอาการ เจ็บคอ บาดแผลสะอาด ท้องร่วง
Behavior of KKU students on antibiotics use in sore throat,  
clean wound and acute diarrhea

วิลาวัณย์ อุ่นเรือน (W. Aunruean )1*, ดลวิวัฒน์ แสนโสม (D. Saensom)2
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บทคัดย่อ

บทนำ� โรคติดเชือ้ทีร่ะบบทางเดินหายใจสว่นบน อจุจาระรว่งเฉยีบพลนั และแผลสด เป็นความเจบ็ปว่ยทีพ่บบอ่ย

ในประชากรทั่วไปทั้งสามโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส มักหายเองได้โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ด้วยอาการ เจ็บคอ บาดแผลสะอาด ท้องร่วง ประจำาปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่าง 480 คน จาก 24 คณะวิชาเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างเคยรักษาด้วยยาปฏิชีวนะในอาการเจ็บคอ บาดแผลสะอาด ท้องร่วง เม่ือ 1 ปีท่ีผ่านมาเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ แบบ Rating scale ชนิดเลือกตอบด้วยตนเองระหว่างเดือน พฤษภาคม-

กันยายน 2556 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และเปรียบเทียบพฤติกรรมท้ังสองกลุ่มด้วยค่า t-test  ผลการศึกษา  

ได้รับแบบสอบถามตอบกลับร้อยละ100 พบว่าพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง  

เมือ่เปรยีบเทียบพฤติกรรมการใชย้าปฏชิวีนะของกลุม่สายวทิยาศาสตรสุ์ขภาพมีพฤติกรรมการใชย้าปฏชิวีนะดีกวา่กลุม่

ทีไ่มใ่ชส่ายวทิยาศาสตรสุ์ขภาพทีม่นัียสำาคญัทางสถติิที ่0.05 ผลการวจิยันีจ้ะนำาไปใชใ้นการส่งเสรมิพฤติกรรมการใช้ยา

ปฏิชีวนะให้ถูกต้องในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 

คำ�สำ�คัญ : พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ อาการเจ็บคอ บาดแผลสะอาด  ท้องร่วง นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ในอาการ เจ็บคอ บาดแผลสะอาด ท้องร่วง

Abstract

Background: Sore throat,  clean wound and acute diarrhea were common symptoms in usually by viruses that 

remits spontaneously without antibiotic usage.

 A descriptive 0f this study to determine the antibiotics  used to sore throat,  clean  wound and acute diarrhea 

of the Khon Kean students at  Khon Kean University of  semester academic in the first year  2013 24 faculties were  

sampled by sampling of 480 using  antibiotics use in the 3 symptoms were  sore throat, clean wounds and diarrhea  

1 year last  during May – September 2013 self-administered questionnaires were assessed about antibiotic use behavior 

in a rating scale. A description statistics and t-test were used for data analysis. The questionnaires with  

response rate 100 %. The average of antibiotic behavior used  in the moderate. The compare with two groups of 

antibiotics used behavior found that the health science group was better than non - health science group a significance 

level of 0.05 . The results of this study to be improved  behavior of antibiotics use to KKU student.

Keywords :  Behavior antibiotic use, sore throat, lacerated wound, acute diarrhea, Students, Khon Kean University

1. บทนำ�

 การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมจัดลำาดับอยู ่

ในความสำาคัญของปัญหาระดับโลกแม้ประเทศที่

เจริญแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา สเปน ก็เผชิญปัญหานี้

เช่นกัน สถานการณ์ยาปฏิชีวนะในประเทศไทยยาใน

กลุ่มยาปฏิชีวนะมีมูลค่าการผลิตและการนำาเข้าสูงสุด

เป็นอันดับ1ของประเทศอย่างต่อเน่ืองในปี พ.ศ.2550  

นำาเข้ายาปฏิชีวนะสูงถึง 2 หมื่นล้านบาท จากการสำารวจ

พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนพบว่า

ประชาชนในต่างจังหวัดใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคหวัด 

คิดเป็นร้อยละ 40-60 และสูงถึงร้อยละ 70-80 ของการ

ใช้ยาปฏิชีวนะเกินจำาเป็นสำาหรับไข้หวัดและท้องเดินซ่ึง

เป็นโรคทีไ่ม่จำาเป็นต้องใช้ยาปฏชิวีนะซึง่เส่ียงต่ออนัตราย

ถึงชีวิตได้ (1)  โครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผล (Antibiotic smart used, ASU) เริ่มในปี 

ดำาเนินการในปีพ.ศ.2551 โดยมีสถานบริการท้ังรัฐและ

เอกชนรวมทั้งหน่วยบริการปฐมภูมิซ่ึงถือว่าใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากทีสุ่ด และสำานกังานหลกัประกนัแห่งชาติ 

(สปสช) ได้นำาเกณฑ์ตัวชี้วัดของโรงพยาบาลเรื่องการใช้

ยาปฏิชีวนะในโรค การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วน

บน ท้องร่วงเฉียบพลนั และแผลเลอืดออก ซ่ึงการดำาเนิน

งานเช่ือมโยงนโยบายบริการสาธารณสุขของประเทศ 

เครือข่ายและการสื่อสารกับประชาชน (2) 

 การเข้าถึงยาได้ง่ายในประเทศไทย เม่ือเจ็บป่วย

ประชาชนสามารถซ้ือยาตามร้านขายยามารบัประทานเอง 

โดยไม่มีใบส่ังการใช้ยาจากแพทย์และควบคมุการให้ความ

รู้เกี่ยวกับยาอย่างถูกต้องจากเภสัชเสี่ยงต่อการแพ้ยาและ

การได้รับยามากหรือน้อยเกินไป  ซึ่งนักศึกษาเป็นบุคคล

หนึ่งที่สามารถแสวงหาความรู้เรื่องโรคและยาที่ต้องการ

ได้ และของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหน่วยบริการด้าน

สุขภาพต้ังอยู่ภายในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษา

สามารถไปรับบริการด้านสุขภาพได้สะดวกดังน้ันใน

การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นใน1ปีท่ีผ่านมาที่มีอาการและ

เคยใช้ยาปฺฏิชีวนะทั้ง 3 โรค คือเจ็บคอ บาดแผลสะอาด  

ท้องร่วงนี้ข้อมูลท่ีได้หน่วยบริการปฐมภูมิจะนำาไปใช้

เป็นแนวทางในการรณรงค์ให้นักศึกษามีพฤติกรรม

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องทั้งภายในและภายนอก

หน่วยบรกิารรวมทัง้บรกิารเชงิรกุ การเฝ้าระวงัการได้รบั

อันตรายจาการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาต่อไป
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2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะในการ

รกัษาอาการไข้เจบ็คอ ท้องร่วงเฉยีบพลนัอาการบาดแผล

สะอาด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ

ของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพกับนักศึกษาสาย

วิชาอื่น

2.1 นิยามศัพท์

 ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic)  เป็นยาที่มีฤทธิ์

ในการฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

ไม่มีฤทธ์ิต่อต้านเชื้อไวรัส ไม่มีผลต่อโรคภูมิแพ้จึงไม่

ช่วยให้หายจากโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส หรือโรคภูมิแพ ้

หายเร็วขึ้น หรือมีอาการดีขึ้น รวมทั้งไม่ช่วยป้องกันโรค

แทรกซ้อนจากโรคเหล่านี้เช่นกัน

ไข้หวัด (Common cold)  เป็นโรคติดต่อทางเดิน

หายใจส่วนบนท่ีพบได้บ่อยเกิดจากเชื้อไวรัส สามารถ

ติดต่อกันได้ง่ายจากการไอ จาม มีอาการเจ็บคอ มีไข้เป็น

พักๆ ครั่นเน้ือครั่นตัว อ่อนเพลีย ปวดหนักศีรษะ จาม 

คอแห้ง นำ้ามูกใส หรือ ไอเล็กน้อย  หรือไอมีเสมหะเล็ก

น้อยลักษณะเสมหะสีขาว

อาการท้องร่วง หมายถึงการถ่ายอุจจาระเหลว

จำานวน 3 ครั้งต่อวัน ไม่ได้ถ่ายเป็นนำ้าจำานวนมากหรือ

บ่อยครั้งกว่าที่เคยเป็น

แผลฉีกขาด ( Lacerated wound) คือการฉีกขาด

ที่ผิวหนังที่ผู ้มารับบริการมาถึงหน่วยบริการภายใน  

6 ชั่วโมงหลังเกิดบาดแผล เป็นแผลเปิดล้างทำาความ

สะอาดได้ง ่ายมักเป็นบาดแผลจากของมีคมที่ไม่ใช่

บาดแผลผ่าตัด หรือเกิดจากสัตว์หรือคนกัด ไม่มีส่ิง 

ปนเปื้อน เช่นนำ้าครำา มูลสัตว์ ดิน ขอบเรียบ 

สื่อรณรงค ์ของโครงการส ่ง เสริมการใช ้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล คือโปสเตอร์ แผ่นพับ  

เรื่อง 3 โรครักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ และยา

ปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ

3. ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ได้ทำาการศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้ยา

ปฏชีิวนะในการรกัษาอาการไข้เจบ็คอ ท้องร่วงเฉียบพลนั 

บาดแผลฉีกขาดมีผู้ศึกษาเช่น ทศพร ตันติพิพัฒน์ และ

คณะ (3) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายยาปฏิชีวนะ

รกัษาโรคไข้หวดัของโรงพยาบาลสูงเนนิพบว่าปัจจัยท่ีส่ง

ผลต่อการจ่ายยาปฏิชีวนะมีดังนี้ ปัจจัยด้านบุคคลมักซ้ือ

ยาปฏิชีวนะให้กินเองมาก่อน หรือพาไปรักษาจากที่อื่น

มาแล้วเมื่ออาการไม่ดีขึ้นจึงพามาโรงพยาบาล ปัจจัยด้าน 

ส่ิงแวดล้อมบุคคลในบ้านเดียวกันเป็นหวัดไม่ได้มีการ

ป้องกัน เช่น ไอไม่ปิดปาก และการเจ็บป่วยสัมพันธ์กับ

ฤดูกาลในช่วงหน้าฝนจะมีผู้ป่วยไข้หวัดมากว่าในฤดูอื่น 

ปัจจยัระบบบรกิารจากการสมัภาษณ์เชงิลกึแพทย์ผูร้กัษา

พบว่า ยงัไม่มีแนวทางท่ีชดัเจนในการให้ยาปฏิชวีนะและ

ยังไม่ตระหนักถึงภาวะด้ือยา ยังไม่มีการให้ความรู้ใน 

ผู้ป่วยเก่ียวกับโรคและการดำาเนินการของไข้หวัดส่วน 

การวนิิจฉยัโรคยงัไม่แน่นอน มีหลายรปูแบบ ดูจากอาการ

และอาการแสดงซึ่งแพทย์บางคนจ่ายยาปฏิชีวนะเกิน

ความจำาเป็น ส่วนการปฏิบัติของพยาบาลที่ตรวจรักษา

จะปฏิบัติตามแพทย์บอกไว้ว่าหากมี ไข้สูง คอแดง หรือ

เหน็เป็นหนองกใ็ห้ยาปฏชิวีนะ ปัจจัยความเชือ่ของผูป่้วย 

และข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตพบว่า เมื่อ

เป็นไข้หวดัไปรกัษาท่ีคลนิคิหรอืซือ้ยากนิเองมักได้รบัยา

ปฏิชีวนะด้วยทำาให้เข้าใจว่าต้องกินยาปฏิชีวนะร่วมด้วย 

ถ้าแพทย์อธิบายว่าไม่จำาเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะก็ไม่กิน

ตามแพทย์ส่ังและมกีารจ่ายยาปฏชิวีนะทีไ่ม่เหมาะสมใน

กลุม่ผูป่้วยท่ีชำาระเงนิเอง ด้านการสือ่สารประชาสัมพนัธ์ 

ทางโรงพยาบาลมีส่ือและแหล่งความรู้ท่ีเหมาะสมท้ัง

บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มารับบริการแต่ยังไม่นำา 

ส่ือนั้น มาใช้อย่างเต็มท่ี การศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง

กับการศึกษาของ ชยพงศ์ รัตนพงศ์เลขา และคณะ (4)  

ได้ศึกษาระบบการให้ยาปฏิชวีนะในการรกัษาโรคคอหอย

และต่อมทอลซิลอกัเสบตามนโยบาย Antibiotic smart use 

ของโรงพยาบาลครบุรีพบว่าผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะโดย
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ในอาการ เจ็บคอ บาดแผลสะอาด ท้องร่วง

ไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนถึงร้อยละ 85 และแสงไฟฉายสำาหรับ

การส่องคอมีผลต่อการตรวจคือแสงไฟสีเหลอืงอาจทำาให้

เหน็คอแดงมากกว่าแสงสีขาว และพสธุา เอกสทิธิไพศาล 

และคณะ (5) ศึกษาปัจจัยทีม่ผีลต่อการให้ยาปฏชิวีนะใน 

ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของโรงพยาบาลพิมาย 

พบว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีไม่เหมาะสมในผู้ป่วยถึง 

ร้อยละ 57.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้ยาปฏิชีวนะ คือ 

วินิจฉัยโดยกลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่ม 

ท้องร่วงท่ีมีการติดเชื้อ (diarrhea) กับกลุ่มที่ไม่มีการ 

ติดเชื้อ (infectious diarrhea) ซ่ึงมีแนวโน้มได้รับยา

ปฏิชีวนะมากกว่า โดยพบว่าเป็นการให้ยาปฏิชีวนะที่ไม่

เหมาะสมถงึร้อยละ 50 ส่วนกลุม่ non-infectious diarrhea 

นั้นมีอัตราการให้ยาปฏิชีวนะท่ีไม่เหมาะสมถึงร้อยละ 

59.7 และความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะอาการและอาการ

แสดง พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการให้ยาปฏิชีวนะใน

กลุ่มที่ทำาการศึกษาด้วย  

 ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อ

เจ็บป่วยด้วย3 โรคของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้

จะมีพฤติกรรมการใช้ยาถูกต้องอย่างไร

4. ระเบียบวิธีก�รวิจัย

4.1. ประเภทและขอบเขตงานวิจัย

 การวิจัย เชิงพรรณนา (Descript ive  

research) เพื่อศึกษาความรู ้และพฤติกรรมการใช้ยา

ปฏิชีวนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.2. ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง: นักศึกษา

มหาวทิยาลยัขอนแก่นทกุชัน้ปีท่ีลงทะเบียนเรยีนภาคต้น

ปีการศึกษา 2556 ทั้งหมด 39,858 คนคัดเลือกกลุ่มศึกษา

โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายและเคยใช้ยาปฏิชีวนะในอาการ  

ไข้ เจ็บคอ บาดแผลสะอาด และท้องร่วงเมื่อ 1 ปีที่ผ่าน

มาได้ขนาดตัวอย่างท้ังหมด 480 คนสูตรคำานวณขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ (Taro Yamane) (6) ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 

กลุม่ตัวอย่างทีอ่าจถกูคดัออกของการตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ20 กลุ่มดังน้ันจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในครั้ง

นี้เป็น 480 คน 

4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยใช้แบบสอบถาม

แบบตอบเอง ของโครงการใช้ยาปฏิชีวนะ Antibiotic 

smart use โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

จังหวัดสระบุรีสำาหรับสถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน 

พ.ศ.2551 ของแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา 

(4) โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาประจำา

กลุ่มวิจัยและนำาไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง 30 คน หาความเช่ือม่ัน (reliability) ของ

แบบสอบถามในพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะโดยหา

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของคอนบัค (Cronbach’s alpha  

coefficient) มีค่า0.82 จากนั้นนำาเครื่องมือท่ีปรับปรุง

แล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่

  ส่วนท่ี1 : ข้อมูลส่วนบุคลการได้รบัข้อมูลความ

รู้ยาปฏิชีวนะช่องทางท่ีใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารด้าน

สุขภาพ

            ส่วนท่ี2 : ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา

ปฏิชีวนะ 19 ข้อ การนำาเสนอข้อมูลในบทความน้ีจะนำา

เสนอในส่วนที่ 1และ 3

            ส่วนที่3  :  พฤติกรรมการใช ้ยา

ปฏชิวีนะในการรกัษาอาการไข้เจบ็คอท้องร่วงเฉียบพลนั 

บาดแผลสะอาด 10 ข้อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะซ่ึง

ใช้คะแนนเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มพฤติกรรมข้อคำาถาม

พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะไม่ถูกต้องได้แก่ข้อท่ี  2  3  

4  6 7  9 และข้อ10 หากการปฏิบัติเป็นประจำาค่านำ้าหนัก

ของการประเมินบ่งกลุ่มสำาหรับพฤติกรรมเชิงบวกและ

เกณฑ์สำาหรับพฤติกรรมเชิงลบดังนี้  

1. ปฏิบัติเป็นประจำาเท่ากับ    1 คะแนน       

2. ปฏิบัติบ่อยครั้งเท่ากับ         2 คะแนน

3. ปฏิบัติเป็นบางครั้งเท่ากับ   3 คะแนน       

4. ไม่เคยปฏิบัติ เท่ากับ           4 คะแนน

เกณฑ์สำาหรบัพฤติกรรมเชงิบวกในข้อที ่ 1  5 และ

ข้อที่ 8 ดังนี้  

1. ปฏิบัติเป็นประจำาเท่ากับ     4 คะแนน         

2. ปฏิบัติบ่อยครั้งเท่ากับ         3 คะแนน

3. ปฏิบัติเป็นบางครั้งเท่ากับ   2 คะแนน          

4. ไม่เคยปฏิบัติ เท่ากับ          1 คะแนน

จากน้ันนำามาวเิคราะห์พฤติกรรมการปฏิบติัโดยใช้
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วธีิการหาค่าเฉลีย่ (x) จำาแนกรายข้อโดยใช้เกณฑ์ตัดสินค่า

เฉลี่ยกำาหนดเป็น 5 ระดับโดยพิจารณาจากระดับคะแนน

เฉลี่ย ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง  พฤติกรรมใช้ยา

ปฏิชีวนะดีมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  พฤติกรรมใช้ยา

ปฏิชีวนะดีมาก

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  พฤติกรรมใช้ยา

ปฏิชีวนะดีปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  พฤติกรรมใช้ยา

ปฏิชีวนะดีน้อย             

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  พฤติกรรมใช้ยา

ปฏิชีวนะดีน้อยที่สุด

เปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติการใช ้ยา

ปฏิชีวนะของกลุ ่มตัวอย่างสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทั้งหมด 7 คณะจำานวน 101 คนกับกลุ่มตัวอย่างสายวิชา

อื่นที่คัดเลือกเป็นตัวแทน 6 คณะจำานวน 101 คน ได้แก่ 

คณะเกษตรศาสตร์  วทิยาลยันานาชาติ  ศิลปกรรมศาสตร์  

วิทยาการจัดการ  สถาปัตยกรรมศาสตร ์ เทคโนโลยี 

  4.3.1 วิธีการเก็บข้อมูล : ผู้วิจัยดำาเนินการ

รวบรวมข้อมูลดังนี้

            1. จัดทำาหนังสือถึงผู ้อำานวยการ 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อขอหนังสือรับรองการ 

ขออนุญาตเก็บข้อมูลนักศึกษาคณะต่างๆ การศึกษาวิจัย

นี้ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์เข้าข่ายยกเว้นพิจารณาการรับรองปี พ.ศ.2556   

เลขที่โครงการ HE 561369

           2. เก็บข้อมูล 2 วิธีคือโดยเจ้าหน้าที่

ประจำาคณะและผู้วิจัย ผู้ช่วยนักวิจัยแจกแบบสอบถาม 

และนัดหมายวันมารับแบบสอบถามคืน 

 4.4 สถติิและการวเิคราะหข์อ้มลู การวเิคราะห์

ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปูในการประมวลผลซึง่สถติิที่

ใชคื้อค่าเฉลีย่  รอ้ยละและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  เปรยีบ

เทียบพฤติกรรมการใชย้าปฏชิวีนะของนักศึกษาโดยแยก

ตามคณะโดยใช้สถิติท่ีใช้ Independent Samples T-Test  

นำาเสนอข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

 ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากร ช่องทางที่

ใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ วิเคราะห์ในรูป

แบบ ความถี่ ร้อยละ 

  ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้ยาปฏชิวีนะของ

นักศึกษาโดยแยกตามคณะวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยา

ปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติที่ใช้  Independent 

Samples T-Test

5. ผลก�รวิจัย  

ได้รับแบบสอบถามคืนร้อยละ100 เม่ือนำามา

แจกแจงความถี่และใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ดังนี้

ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับข้อมูลความรู้ยา

ปฏชิวีนะช่องทางท่ีใช้ในการรบัข้อมูลข่าวสารด้านสขุภาพ

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยคณะสังกัดท่ีให้ข้อมูล

ทั้งหมด 24 คณะ 480 คนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย185 คนคิดเป็นร้อยละ 61.5 และ เพศ

หญงิ 295 คนคิดเป็น 38.5 ตามลำาดับ อายรุะหว่าง 20 - 21 

ปี 223 คนคิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาอายรุะหว่าง 18 - 19 

ปี 137 คนคิดเป็นร้อยละ 28.5 และ 22 - 23 ปี 66 คนคิด

เป็นร้อยละ 13.8 อายุระหว่าง 24 - 25 ปี 19 คนคิดเป็น

ร้อยละ 4.0 และอายุมากกว่า 25 ปีจำานวน 35 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.3 คณะทีศึ่กษาจากคณะสายวทิยาศาสตร์สขุภาพ 

ร้อยละ 101 คนคิดเป็น 21.05 และคณะสายวิชาอื่น 379 

คนคิดเป็นร้อยละ 78.95  (ตาราง 1)
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ในอาการ เจ็บคอ บาดแผลสะอาด ท้องร่วง

ต�ร�ง 1. ร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ร�ยละเอียดข้อมูลทั่วไป จำ�นวน(คน) ร้อยละ

คณะที่ศึกษ�

1. เกษตรศาสตร์ 34 7.1

2. เทคโนโลยี 10 2.1

3. นิติศาสตร์ 20 4.2

4. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยเขตหนองคาย 10 2.1

5. สังคมศาสตร์บูรณาการ วทิยาลยัเขตหนองคาย 10 2.1

6. บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเขตหนองคาย 10 2.1

7. มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 8.3

8. วิทยาศาสตร์ 40 8.3

9. วิศวกรรมศาสตร์ 40 8.3

10. ศิลปกรรมศาสตร์ 10 2.1

11. ศึกษาศาสตร์ 40 8.3

12. วิทยาการจัดการ 35 7.3

13. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 2.1

14. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 30 6.3

15. วิทยาลัยนานาชาติ 5 1.0

16. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 30 6.3

17. บัณฑิตวิทยาลัย 5 1.0

รวม 379 78.95

คณะส�ยวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ

1. เทคนิคการแพทย์ 10 2.1

2. สัตวแพทยศาสตร์ 10 2.1

3. สาธารสุขศาสตร์ 15 3.1

4 ทันตแพทยศาสตร์ 10 2.1

5. พยาบาลศาสตร์ 16 3.3

6. แพทยศาสตร์ 30 6.3

7. เภสัชศาสตร์ 10 2.1

รวม 101 21.05
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ส่วนท่ี 1.1. การได้รบัข้อมลูความรูข้องยาปฏชิวีนะ

และช่องทางที่ใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

ของกลุ่มตัวอย่าง หัวข้อของส่ือท่ีได้รับ พบว่ามาจาก 

ส่ือออนไลน์มากท่ีสุด ร้อยละ 28.0 รองลงมาคือได้รับ

ความรูย้าปฏชิวีนะจากบคุลากรทางการแพทย์ และได้รบั

ความรูจ้ากการอ่าน ร้อยละ 22.7 และ 16.4 ตามลำาดับ และ

จากแผ่นพับน้อยท่ีสุด ร้อยละ9.8 บุคคลท่ีให้ข้อมูลเรื่อง

การรักษาโรคที่เป็นโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ/ฆ่าเชื้อโรค

เมื่อต้องไปสถานพยาบาลมากที่สุดคือจากแพทย์ ร้อยละ 

28.2 รองลงมาคือไม่มีใครอธิบายเรือ่งนี ้ร้อยละ 24.7 และ

ได้รบัจากเภสัชกร ร้อยละ 22.6 และบคุคลท่ีให้ข้อมลูเรือ่ง

อันตรายของยาปฏิชีวนะ/ฆ่าเชื้อโรคเม่ือต้องไปสถาน

พยาบาล มีค่าใกล้เคียงกันโดยไม่มีใครให้ข้อมูลเรื่องน้ี 

ร้อยละ 25.6 แพทย์ให้ข้อมูล ร้อยละ 25.2 เภสัชกรให้

ข้อมูล ร้อยละ 25.0 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูล

ยาปฏิชีวนะจากส่ือบุคคลเมื่อไปสถานพยาบาลเรื่องการ

รักษาโรคโยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะแต่จำาไม่ได้ถึงร้อยละ 

9.6 และอันตรายจากยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 8.4 (ตาราง 2)

ต�ร�ง 2. ร้อยละการได้รับข้อมูลความรู้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่าง

ร�ยละเอียดก�รได้รับข้อมูลคว�มรู้ย�ปฏิชีวนะ จำ�นวน(คน) ร้อยละ

  1. สื่อที่ได้รับข้อมูลคว�มรู้ย�ปฏิชีวนะ

      1. เห็นโปสเตอร ์“3 โรครักษาได้ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ” 

ของโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

96 13.8

      2. เห็นแผ่นพับ “3 โรครักษาได้ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ” ของ

โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

68 9.8

      3. ได้รับ 66 9.5

      4. ได้อ่าน 114 16.4

      5. สื่อจากออนไลน์ 195 28.0

      6. บุคลากรทางการแพทย์ 158 22.7

          รวม 697 100.0

2. บุคคลที่ให้ข้อมูลเรื่องก�รรักษ�โรคที่เป็นโดยไม่ต้องใช้ย�

ปฏิชีวนะ/ฆ่�เชื้อโรคเมื่อต้องไปสถ�นพย�บ�ล

      1. ไม่มีใครให้ข้อมูลเรื่องนี้ 168 24.7

      2. แพทย์ให้ข้อมูล 192 28.2

      3. เภสัชกรให้ข้อมูล 154 22.6

      4. พยาบาลให้ข้อมูล 101 14.9

      5. มีผู้ให้ข้อมูล แต่จำาไม่ได้ 65 9.6

          รวม 680 100.0
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ในอาการ เจ็บคอ บาดแผลสะอาด ท้องร่วง

ร�ยละเอียดก�รได้รับข้อมูลคว�มรู้ย�ปฏิชีวนะ จำ�นวน(คน) ร้อยละ

3. บุคคลทีใ่ห้ข้อมลูเรือ่งอนัตรายของยาปฏชิวีนะ/ฆ่าเชือ้โรคเมือ่ต้อง

ไปสถานพยาบาล

   1. ไม่มีใครให้ข้อมูลเรื่องนี้ 173 25.6

   2. แพทย์ให้ข้อมูล 170 25.2

   3. เภสัชกรให้ข้อมูล 169 25.0

   4. พยาบาลให้ข้อมูล 106 15.7

   5. มีคนให้ข้อมูลแต่จำาไม่ได้ 57 8.4

       รวม 675 100.0

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมก�รใช้ย�ปฏิชีวนะของกลุ่ม

ตวัอย่�งทัง้480 คนภ�พรวมพบว่� ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม

การใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ระดับ

ของพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะควรปรับปรุงมาก

ที่สุดในข้อ 5 ข้อความการปฏิบัติที่ถูกต้องมีค่าเฉลี่ยของ

พฤติกรรมการใช้ยาน้อยท่ีสุด 2.7 คือเม่ือเป็นโรคท้อง

ร่วงควรดืม่นำา้เกลอืแร่และรบัประทานอาหารอ่อนๆ โดย

ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะก่อน รองลงมาคือข้อที่ 8 การสังเกตวัน

หมดอายุบนแผงยาทุกครั้งก่อนรับประทาน และไม่นำา

ยาที่แบ่งบรรจุเกิน 1 ปีมารับประท่านค่าเฉลี่ยพฤติกรรม

การใช้ยา 2.8 ส่วนข้อ 1 รบัประทานยาปฏชิวีนะสมำา่เสมอ

และครบตามกำาหนดที่หมอส่ังเพื่อป้องกันการด้ือยามี

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยา 3.1 ข้อความการปฏิบัติไม่

ถูกต้องค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยา 2.8 ข้อ 3 เม่ือซ้ือ 

ยาปฏิชีวนะมารับประทานเองใช้ยาเพียง 1-2 วันเมื่อ

อาการดขีึน้แลว้กห็ยุดยา ค่าเฉลีย่พฤติกรรมการใชย้า 2.9 

เท่ากันใน ข้อ 4 และข้อ 6 เมื่อเป็นหวัด มีไข้ ไอ นำ้ามูกใส 

เริ่มรับประทานยาปฏิชีวนะทันทีเพื่อให้อาการดังกล่าว

หายเร็วขึ้น  ข้อที่ 6 รับประทานยาปฏิชีวนะเมื่อมีอาการ

คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องเน่ืองจากอาหารเป็นพิษ ข้อ 2   

ข้อ 7  และข้อ10  ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยา 3.3 เท่ากัน

ทั้ง 3 ข้อ คือการนำายาปฏิชีวนะของญาติ หรือคนรู้จักที่มี

อาการคล้ายกนัมารบัประทาน เม่ือเป็นแผลเลอืดออกกร็บั

ประทานยาปฏิชีวนะทุกครั้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และ 

พยายามขอให้หมอสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะให้แม้หมอจะแจ้ง

ว่าไม่จำาเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ (ตาราง 3) 

ส่วนที่  3 .  เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช ้ยา

ปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่างโดยแยกตามคณะที่ศึกษาแบ่ง

เป็นสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะวิชาอื่น พบว่า

กลุ่มตัวอย่างสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมีพฤติกรรมการ

ใช้ยาปฏิชีวนะดีกว่ากลุม่ตัวอย่างคณะวชิาอืน่ ทีร่ะดับนยั

สำาคัญทางสถิติ 0.05 (ตาราง 4)

ต�ร�ง 2. ร้อยละการได้รับข้อมูลความรู้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
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ต�ร�ง 3. ภาพรวมระดับของพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่าง (N=480 คน)

พฤติกรรมก�รใช้ย�ปฏิชีวนะ ค่�เฉลี่ย S.D ระดับ

1. เมือ่ได้รบัยาปฏชิวีนะท่านได้รบัประทานยาสมำา่เสมอ และครบ

ตามกำาหนดที่หมอสั่งเพื่อป้องกันการดื้อยา

3.1 0.8 ปานกลาง

2. ท่านนำายาปฏิชีวนะของญาติ หรือคนรู้จักท่ีมีอาการคล้ายกัน

มารับประทาน

3.3 0.7 ปานกลาง

3. เมื่อซ้ือยาปฏิชีวนะมารับประทานเอง ท่านใช้ยาเพียง 1-2 วัน 

เมื่ออาการดีขึ้นแล้วก็หยุดยา

2.8 1.0 ปานกลาง

4. เม่ือท่านเป็นหวัด มีไข้ ไอ นำ้ามูกใส ท่านเริ่มรับประทานยา

ปฏิชีวนะทันที เพื่อให้อาการดังกล่าวหายเร็วขึ้น

2.9 1.0 ปานกลาง

5. เมื่อเป็นโรคท้องร่วง ถ่ายเหลวไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน ท่านดื่มนำ้า

เกลือแร่ และกินอาหารอ่อน ๆ โดยไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะ

2.7 1.0 ปานกลาง

6. ท่านรับประท่านยาปฏิชีวนะเม่ือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวด

ท้องเนื่องจากอาหารเป็นพิษ

2.9 1.0 ปานกลาง

7. เม่ือเป็นแผลเลอืดออก ท่านรบัประทานยาปฏชิวีนะทุกครัง้เพือ่

ป้องกันการติดเชื้อ

3.3 1.0 ปานกลาง 

8. ท่านสงัเกตวนัหมดอายบุนแผงยาทุกครัง้ก่อนรบัประทาน และ

ไม่นำายาที่แบ่งบรรจุเกิน 1 ปีมารับประทาน

2.9 1.0 ปานกลาง

9. เมื่อหมอส่ังยาปฏิชีวนะให้รับประทาน หลังได้ใช้ยา 1 วัน

อาการไม่ดีขึ้นท่านพยายามเปลี่ยนหมอเพื่อจะได้ยาใหม่กลับมา

รับประทาน

3.2 1.0 ปานกลาง

10. ท่านพยายามขอให้หมอส่ังจ่ายยาปฏิชีวนะให้แม้หมอจะแจ้ง

ว่าโรคที่เป็นไม่จำาเป็นต้องใช้

3.3 1.0 ปานกลาง 

ต�ร�ง 4. เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่างโดยแยกตามคณะที่ศึกษาแบ่งเป็นสายสุขภาพ  

  และคณะวิชาอื่น

ส�ข�                                                      จำ�นวน(คน) ค่�เฉลี่ย S.D t-test p-value

ไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ                     101 73.8 12.3 2.1 0.02

สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ                             101   77.2 14.3

P<0.05



230 พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในอาการ เจ็บคอ บาดแผลสะอาด ท้องร่วง

6. สรุปและอภิปร�ยผล  

 จาการศึกษาพฤติกรรมการใช ้ยาปฏิชีวนะ

ของกลุ ่มตัวอย่�งในการรักษาอาการไข้เจ็บคอ ท้อง

ร่วงเฉียบพลันอาการบาดแผลสะอาด ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระดับของพฤติกรรมการใช้ยา

ปฏิชีวนะมีค่าเฉลี่ยท่ีถูกต้องในระดับปานกลางทุกด้าน 

ซึง่มีความเส่ียงต่อการได้รบัอนัตรายจาการใช้ยาปฏชิวีนะ

มีการรับประทานยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันเม่ือมีอาการ

เช่นเม่ือป่วยเป็นโรคท้องร่วงควรด่ืมนำ้าเกลือแร่และ

รับประทานอาหารอ่อนๆโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะก่อน  

รับประทานยาปฏิชีวนะเมื่อมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวด

ท้องเนื่องจากอาหารเป็นพิษ รับประทานยาปฏิชีวนะ

ป้องกันไว้ เมื่อเป็นหวัด มีไข้ ไอ นำ้ามูกใสเริ่มรับประทาน

ยาปฏิชีวนะทันทีเพื่อให้อาการดังกล่าวหายเร็วข้ึน  

ด้านความไม่ปลอดภัยจากการใช้ยาคือ นำายาปฏิชีวนะ

ของญาติ หรือคนรู้จักที่มีอาการคล้ายกันมารับประทาน    

การไม่สังเกตวันหมดอายุบนแผงยาทุกครั้งก่อนรับ

ประทาน และไม่นำายาทีแ่บ่งบรรจุเกนิ 1 ปีมารบัประทาน 

รับประทานยาปฏิชีวนะโดยไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อ 

เม่ือเป็นแผลเลอืดออกรบัประทานยาปฏชิวีนะทกุครัง้เพือ่

ป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งพยายามขอให้หมอส่ังจ่ายยา

ปฏิชีวนะให้แม้หมอจะแจ้งว่าโรคท่ีเป็นไม่จำาเป็นต้องใช้

เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเชื้อดื้อยา การไม่รับประทานยาให้

ครบตามระยะเวลาของการออกฤทธ์ิฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน

เชื้อด้ือยา  คือเม่ือซ้ือยาปฏิชีวนะมารับประทานเอง ใช้

ยาเพียง 1-2 วัน เม่ืออาการดีขึ้นแล้วก็หยุดยาซึ่งการรับ

ประทานยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องเมื่อพบว่ามีการติดเชื้อ

ต้องรบัประทานต่อเน่ืองอย่างน้อย 5 วนั เช่นเดียวกบัการ

ศึกษา ของวสาวี กลิ่นขจร (7) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยา

ปฏชิวีนะของผูร้บับรกิารในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

ศูนย์อนามัยที ่3 พบว่าพฤติกรรมการใช้ยาปฏชิวีนะหลาย

ด้านท่ียังไม่ถูกต้องเหมาะสมพฤติกรรมท่ีอยู่ในระดับ

พอใช้โดยเป็นพฤติกรรมด้านการรบัประทานยาสมำา่เสมอ

ระยะเวลาครบตามกำาหนดการใช้ยาในโรคอาหารเป็นพษิ

แผลเลอืดออกพฤติกรรมทีค่วรปรบัปรงุซึง่เป็นพฤติกรร

รมการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำาเป็นในโรคไข้หวดัและโรค

ท้องเสียปัจจยัส่งผลให้ประชาชนให้ยาปฏชิวีนะประชาชน

มีความคาดหวังว่าจะหายป่วยโดยเร็วไม่อดทนและ 

มีความคาดหวังสูงกับยาปฏิชีวนะว่าคือทีพึ่งและทำาให้

หายป่วยความรู้ และความเชื่อที่ผิดนำ้ามูกหรือเสมหะ 

สีเขียวเหลืองคือการติดเชื้อแบคทีเรียหรืออาการหนัก

ต้องกินยาปฏิชีวนะถ้าไม่รีบกินยาปฏิชีวนะป้องกันไว้

ต้ังแต่แรกเม่ือมีอาการหวัดจะทำาให้อาการรุนแรงมาก

ข้ึนยาปฏิชีวนะป้องกันหรือรักษาอาการเจ็บคอกินเผื่อ

ไว้เพื่อความสบาย การมีความรู้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค

และการรักษาเช่นการศึกษาของ ชยพงศ์ รัตนเลขา และ

คณะ (4) ที่ศึกษาการพัฒนาระบบการให้ยาปฏิชีวนะ

รักษาโรคคอหอยและต่อมทอนซิลอักเสบตามนโยบาย 

Antibiotic smart usedของโรงพยาบาลครบรุ ีพบว่าผูป่้วย

ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเก่ียวกับตัวโรคและการรักษา

ภาวะคอหอยและต่อมทอลซิลอกัเสบไม่ทราบความแตก

ต่างระหว่างยาแก้อกัเสบและยาฆ่าเชือ้ ผูป่้วยไม่ทราบผล

เสียของการได้รับยาที่เกินความจำาเป็น การศึกษาครั้งนี้

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาสามารถหาข้อมูลการดูแล

ตนเองจากส่ือหลากหลายทั้งส่ือบุคคลและส่ือออนไลน์ 

ดังน้ันการรณรงค์และสร้างความรู้อย่างถูกต้องจะทำาให้

นกัศกึษาเกิดพฤตกิรรมการใช้ยาปฏชิีวนะดีขึน้สือ่ข้อมลู  

“3 โรครักษาได้ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ” ของโครงการส่ง

เสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล บุคคลท่ีให้ข้อมูลเรื่อง

การรักษาโรคที่เป็นโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ/ฆ่าเช้ือโรค

และอันตรายของยาปฏิชีวนะเม่ือต้องไปสถานพยาบาล

มากที่สุดคือแพทย์รองลงมาคือไม่ได้รับข้อมูลเลยหาก

มีผู้รับบริการมากแพทย์อาจอธิบายให้ผู้รับบริการได้ไม่

ครอบคลมุ และอาจทำาให้ผูร้บับรกิารตอบว่าไม่ได้รบัทราบ

ข้อมูลในเรือ่งน้ี  

เม่ือเปรยีบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาปฏชีิวนะของ

นกัศึกษาสายวทิยาศาสตร์สขุภาพกบันักศึกษาสายวชิาอืน่

ภาพรวมพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่าง

สายวิทยาศาสตร์สุขภาพมีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ

ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 ทั้งนี้ ความรู้ของกลุ่ม
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ตัวอย่างสายวิทยาศาสตร์สุขภาพซ่ึงเชื่อว่าท่ีมีความรู้

เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและมีพื้นฐานในการใช้ยาเบื้องต้น

อยู่แล้ว นอกจากนี้การสื่อความหมายยาปฏิชีวนะเท่ากับ

ยาฆ่าเชื้อจึงมีความชัดเจนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่

สายวทิยาศาสตร์สุขภาพซึง่การตอบคำาถามอาจตอบตาม

ความรู้ท่ีได้เรียนมาโดยตรง สอดคล้องกับการศึกษาของ 

ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล และ ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์ (8) 

ศึกษาความรู้และการปฏิบัติตัวในการใช้ยารักษาตนเอง

ของนิสิตชั้นปีท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ด้านยาระดับปานกลางและ

การปฏิบัติตัวในการใช้ยารักษาตนเองโดยกลุ่มตัวอย่าง

สายวิทยาศาสตร์สุขภาพมีคะแนนในการใช้ยาอย่างสม

เหตุสมผลมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์

สุขภาพอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 

ในทางปฏิบัติการได้รับข้อมูลเรื่องยาปฏิชีวนะ

ของผู้ป่วยไม่ได้มีความเชื่อว่าต้องกินยาปฏิชีวนะจึงจะ

หายจากไข้หวัด แต่ถ้าไปรักษาท่ีคลินิกหรือซ้ือยากินเอง

ก็มักจะได้ยาปฏิชีวนะมาด้วยเสมอๆทำาให้เข้าใจว่าต้อง

กนิยาปฏชิวีนะร่วมด้วย (9) ได้ศึกษาเรือ่งความรูแ้ละความ

ตระหนักเก่ียวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 

2554 ด้วยวิธีบรรยายและเผยแพร่สื่อเกี่ยวกับการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในโรคติดเชื้อระบบทางเดิน

หายใจส่วนบน  อจุจาระร่วงเฉยีบพลนั และแผลสด พบว่า

คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย

ยังมคีวามรูแ้ละความตระหนกัเกีย่วกบัการใช้ยาปฏชิวีนะ

อย่างสมเหตุผลในโรคติดเชื้อท่ีระบบการหายใจส่วน

บนอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และแผลสดน้อยการรณรงค์

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลด้วยส่ือสามารถเพิ่ม

ความรู้และความตระหนักเก่ียวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุผลได้และนักศึกษายังต้ังใจท่ีจะปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใช้ปฏิชีวนะด้วย ดังน้ันเพื่อให้ข้อมูลด้าน

การรกัษาและอนัตรายของการใช้ยาปฏชิวีนะดังตาราง 2 

การรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและการ

รักษาที่ถูกต้องทั้งในสถานบริการแพทย์ผู้ตรวจรักษาให้

ข้อมูลเรื่องโรคและการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบ 

ให้บริการเชิงรุกอย่างและการทำากิจกรรมสุขภาพอย่าง

ต่อเนื่องจะทำาให้ผู ้รับบริการเข้าถึงข้อมูลและซักถาม

ความเข้าใจได้มากข้ึนนอกจากนี้ควรใช้ส่ือท่ีหลากหลาย

ช่องทางทั้งส่ือออนไลน์การถามตอบปัญหาสุขภาพเพื่อ

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของกลุ่มนักศึกษาที่มี

ความรู้ด้านเทคโนโลยี

7. ข้อเสนอแนะ

7.1  เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์.

 1. ด ้านการให้ข ้อมูลความรู ้ เรื่องยา

ปฏิชีวนะควรทำาหลายๆช่องทาง การจัดกิจกรรมส่ง

เสริมสุขภาพของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 2. การบันทึกตรวจร่างกายที่เป็นข้อมูล

สำาคัญต้องครบถ้วนและควรใช้ไฟฉายแสงสีขาวใน

การส่องคอเพื่อตรวจช่องปากและควรปฏิบัติในการให ้

ยาปฏิชีวนะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและควรสุ่มนัด

ติดตามผลการใช้ยาปฏิชีวนะ.  

 3. หน่วยงานบริการด้านสุขภาพควรจัด

อบรมทบทวนความรู ้การใช้ยาปฏิชีวนะแก่บุคลากร

ทางการแพทย์ของหน่วยบริการปฐมภูมิ

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป :  

ควรศึกษาผลการตรวจสุขภาพช่องปากของผู้มารับ

บริการที่มีอาการเจ็บคอต่อการใช้ยาปฏิชีวนะ

8. กิตติกรรมประก�ศ 

ผู ้วิจัยขอบพระคุณอาจารย ์ที่ปรึกษาที่กรุณา

พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหาของเครื่องมือวิจัยและ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีให้การสนับสนุนได้

รับทุนจากวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดการ

ดำาเนินการวิจัยท่ีลุล่วงไปด้วยดี ที่สำาคัญคือกลุ่มตัวอย่าง

ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลการวิจัย 

9. เอกส�รอ้�งอิง
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ผลการใช้กิจกรรมสื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
การศึกษาแบบเรียนรวม (SPE 360) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
The Effects of Using Multimedia Activities on Undergraduate 
Students’ Learning Achievement in Inclusive Education 
(SPE 3601), Chiang Mai Rajabhat University

ธีรธร  เลอศิลป์ (Theeratorn Lersilp)1* 

1คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*Correspondent author : theeratorn@hotmail.com

บทคัดย่อ

 	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้กิจกรรม

สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม	กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา	ได้แก่	นักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรท่ีีลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาการศึกษาแบบเรยีนรวม	(SPE	3601)	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่		

เครื่องมือการรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	แบบสอบถาม	แบบทดสอบ	

และแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานระหว่างการเรียนการสอน	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

	 	 1.	 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามีคะแนนสูงสุดร้อยละ	 93	ต�่าสุดร้อยละ	 48	และค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ	 78	 โดยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	52.2)	 ได้ระดับผลการเรียน	A	ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อคะแนนต�่าของ

นักศึกษาจ�านวนหนึ่ง	คือ	การขาดเรียนบ่อย	ไม่ส่งงาน	และการขาดความรับผิดชอบในการติดตามงานเมื่อขาดเรียน

		 2.	นักศึกษาส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	50.6)	ท�าแบบฝึกหัดและใบงานด้วยตนเองโดยศึกษาจากต�าราประกอบ	และ

กิจกรรมการเรียนการสอน	3	อันดับแรกที่นักศึกษาส่วนใหญ่ชอบมากท่ีสุดคือ	การชมวีดีทัศน์	การท�าแบบฝึกหัดและ

ใบงาน	และกิจกรรมเกมการศึกษา	ตามล�าดับ

		 3.	นกัศึกษาให้ความคิดเหน็ทีเ่ป็นข้อมูลเชงิสนบัสนนุการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในลกัษณะสือ่ประสมท่ีได้

จัดข้ึนตลอดปีว่าเกดิประโยชน์	ทัง้ในส่วนของการพฒันาตนเองและพฒันาการท�างานเป็นทีม	อย่างไรกต็ามพบว่ามีข้อมูลเชงิ

ไม่สนับสนนุอยูบ่างส่วน	ในลกัษณะของข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปรมิาณงานท่ีมากเกนิไปภายในเวลาท่ีจ�ากดั



234 ผลการใช้กิจกรรมสื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม    

(SPE 3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

		 4.	นักศึกษาให้ข้อมูลว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้สอนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินไม่ได้มี

อุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่อย่างใด	แม้ว่าบางครั้งอาจจะมีความยากล�าบากในการสื่อสาร	แต่ก็เป็นปัญหา

เพียงเล็กน้อย	 รวมท้ังได้เห็นถึงความพยายามและความทุ่มเทของผู้สอน	 ซ่ึงช่วยให้เห็นและเข้าใจผู้ที่มีความบกพร่อง

ประเภทนี้มากขึ้น	และท�าให้เห็นเป็นตัวอย่างของการเป็นครูได้เป็นอย่างดี

คำ�สำ�คัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 	กิจกรรมสื่อประสม 	เรียนรวม

Abstract

  The purposes of this research were to study the effects of using multimedia activities and students’ opinions 

towards	the	use	of	multimedia	activities	on	students’	learning	achievement	in	Inclusive	Education	course.	The	target	

subjects	were	the	undergraduate	students	who	registered	in	the	Inclusive	Education	course	(SPE	3601),	provided	by	

the	Special	Education	Development,	Faculty	of	Education,	Chiang	Mai	Rajabhat	University.	The	instruments	used	

for	data	collection	were	students’	journal	and	opinion	writing,	exercises,	assignments,	questionnaire,	examination	

paper,	and	students’	performance	record	in	Inclusive	Education	classroom.	The	research	results	were	as	follows:	

		 1.	The	students’	percentage	of	the	overall	achievement	score	were,	the	highest	score	was	93%,	the	lowest	

score	was	48%,	and	the	mean	of	total	scores	was	78%.	Moreover,	the	students’	percentage	of	the	overall	achievement	

grade	in	the	Inclusive	Education	course	were	52.2%	got	final	grade	A.	However,	the	factor	affecting	some	students’	

low	scores	were	often	lack	of	classroom	participation,	lack	of	hand	in	homework	and	lack	of	responsibility	for	keeping	

track of assignments respectively. 

		 2.	Most	of	students	(50.6%)	did	homework	by	studying	from	textbooks.	The	top	3	types	of	using	multimedia	

activities	in	the	classroom	that	most	of	students	preferred	were,	“Watching	video”,	“Doing	exercises	and	assignments”,	

and	“Educational	game”.

		 3.	The	students	gave	positive	opinions	about	individual,	pairwork,	and	groupwork	activities	in	term	of	the	

self-development	and	the	team	development.	However,	they	gave	complained	about	the	limitation	of	time	for	doing	

a lot of work and the general problems in each activity.

  4. The students informed that the learning activity via a teacher with hearing disability was not the barrier of 

their	learning	in	classroom.	Although,	it	had	a	difficulty	of	communication,	it	was	just	a	little	bit	of	problem.	Additionally,	

they perceived the attempt and the patience of the teacher which encouraged them to understand persons with hearing 

disability.	Furthermore,	the	students	thought	that	this	was	an	example	of	a	good	teacher.

Keywords : learning	achievement,	multimedia	activities, inclusion
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1. บทนำ�

การเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาแบบเรียน

รวม	(SPE3601)	ในระดับปริญญาตรี	ได้ใช้หลักสูตรของ

โปรแกรมการศึกษาพิเศษ	คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่	ซึ่งเป็นวิชาชีพครู	 (บังคับ)	2	หน่วยกิต	

เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษท่ีเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนปกติ	 

การเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม	ยังคง

ประสบปัญหาอยู่หลายประการ	ปัญหาที่ส�าคัญประการ

หน่ึงก็คือปัญหาเรื่องผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศึกษาจ�านวนหนึง่ท่ียงัไม่อยูใ่นเกณฑ์ทีผู่ส้อนต้องการ	

ดังเช่นทีป่รากฏในแบบประเมินผลการเรยีนของนักศึกษา

ในปีการศึกษา	2554	ซ่ึงพบว่า	คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรยีนของนกัศกึษาร้อยละ	5-10	มีค่าเฉลีย่ต�า่กว่าเกณฑ์ทีผู่้

สอนต้องการ	ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้มีสาเหตุที่ส�าคัญหลาย

ประการด้วยกัน	กล่าวคือ	

สาเหตุเกี่ยวกับตัวผู้สอนพบว่า	ผู้สอนมีข้อจ�ากัด

ด้านการส่ือสาร	จงึไม่สามารถใช้วธีิการสอนแบบบรรยาย

เพียงอย่างเดียว	และการน�าเสนอเน้ือหาจะเป็นไปในรูป

แบบของการสือ่สารทางเดียว	(One	way	communication)	

เป็นส่วนใหญ่	นัน่กห็มายความว่าผูส้อนจะเป็นศูนย์กลาง

ของการเรียนการสอน	(Teacher	center)	เกือบตลอดคาบ

เรียน	ท�าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพลดลงส่ง

ผลให้ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นท่ี

พอใจเท่าท่ีควร	และยังเป็นต้นเหตุที่ท�าให้นักศึกษาเกิด

ความเบื่อหน่าย	 ไม่สนใจการเรียน	นอกจากนี้ก็ยังมีผลที่

ตามมาก็คือท�าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต�่า

จ�านวนหนึ่งดังกล่าวข้างต้น

นอกจากสาเหตุท่ีเกิดจากผู้สอนแล้ว	 การที่ผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจ�านวนหนึ่งต�่า	 ยังมี

สาเหตุมาจากตัวของนักศึกษาเอง	 ซ่ึงสาเหตุท่ีส�าคัญอีก

ประการหน่ึงก็คือ	สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	

ท�าให้มีเวลาท่ีจะสนใจในการเรยีนของนกัศึกษาไม่เพยีงพอ	

บางคนก็ยังต้องใช้เวลาหลังจากเลิกเรียน	หรือออกจาก

ชั้นเรียนก่อนหมดชั่วโมงเรียนแล้วไปท�ากิจกรรมต่างๆ	 

ในหรอืนอกมหาวทิยาลยั	หรอืกลบัไปดูแลผูป้กครองป่วย

ที่ต่างจังหวัดอีกด้วย	 	 ประกอบกับความเจริญก้าวหน้า

ของวิทยาการแขนงต่างๆ	 เป็นไปอย่างรวดเร็ว	การเรียน

การสอนในชั้นเรียนปกติเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ

ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา

จากประสบการณ์การสอนรายวชิาการศึกษาแบบ

เรียนรวม	 ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี	 1	ปีการศึกษา	 2551	ตลอด

จนถึงภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2554	มักพบว่านักศึกษา

จ�านวนหนึ่งขาดพฤติกรรม	 ความกระตือรือร้นในช้ัน

เรียน	 มีพฤติกรรมไม่ท�าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง	ลอกงาน

จากเพื่อน	 ไม่ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงตามก�าหนด

เวลา	ผลงานไม่มีคุณภาพ	นักศึกษาจ�านวนหนึ่งขาดเรียน

มาสาย	ส่งผลให้มีนักศึกษาร้อยละ	 5-10	 ที่ได้คะแนน

สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนต�่ากว่าเกณฑ์โดย

เฉลีย่ของนกัศึกษาทัง้หมดในชัน้เรยีน	ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก

นักศึกษาไม่เห็นความส�าคัญของรายวิชานี้	 ไม่เห็นความ

ส�าคญัของการท�าแบบฝึกหดั	ไม่ชอบท�างาน	นอกจากนีย้งั

พบอกีว่า	นกัศึกษาบางคนในกลุม่ไม่ค่อยให้มีส่วนร่วมใน

การท�ากจิกรรมกลุม่	ในช่วงกจิกรรมการน�าเสนอหน้าชัน้

เรยีนของกลุม่นักศึกษา	พบว่ามนีกัศึกษาผูฟั้งจ�านวนหน่ึง 

คุยกัน	นักศึกษาไม่กล้าถามผู้สอนหลังจากผู้สอนมอบ

หมายงาน	รวมท้ังจากการสนทนากับนักศึกษาเกี่ยวกับ

ปัญหาของการได้รับมอบหมายงาน	ค�าตอบที่ได้รับคือ	

งานเยอะ	เตรยีมตัวไม่พอ	ไม่ม่ันใจว่าถกูหรอืผดิ	กอปรกบั

ผู้สอนขาดเทคนิคการควบคุมช้ันเรียนให้น่าสนใจตลอด

คาบเรียน	 	 ด้วยเหตุนี้ผู ้สอนจึงได้พัฒนาการเรียนการ

สอนที่มีการใช้กิจกรรมด้วยการใช้สื่อประสมทั้งหลาก

หลาย	ได้แก่	การจดักจิกรรมกลุม่	กจิกรรมคูแ่ละรายเด่ียว	 

การจัดท�าใบงาน	แบบฝึกหัด	วีดีทัศน์	เกมการศึกษา	และ

โครงงานการผลิตสื่อการเรียนการสอน		ซึ่งเป็นกิจกรรม

การเรยีนการสอนท่ีนกัศึกษาได้ปฏบัิติมากกว่าการนัง่ฟัง

การบรรยาย	พร้อมกบัการปลกูฝังลกัษณะนสิยัในการตรง

ต่อเวลา	 และปลูกฝังลักษณะนิสัยและค่านิยมเกี่ยวกับ

ความซือ่สตัย์	ซ่ึงเป็นการสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรมใน

การเรียนการสอน	ทั้งนี้ก็เพื่อฝึกการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองตลอดจนให้มีความรบัผดิชอบต่อตนเองและสังคม	
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(SPE 3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

และนักศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง	ซึ่งวาสนา	ชาว

หา	(1)	ได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของกิจกรรมสื่อประสม

ไว้ว่า	นักศึกษาสามารถเรียนได้ตามล�าพัง	 เป็นกลุ่ม	หรือ

เป็นรายบุคคลโดยไม่ต้องอาศัยผู้สอนและเป็นไปตาม

ความสามารถของนักศึกษาในอตัราเรว็ของแต่ละคน	โดย

ไม่ต้องกงัวลว่าจะตามเพือ่นไม่ทัน	หรอืเสยีเวลาคอยเพือ่น

ตั้งแต่ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2551	ตลอดจนถึง

ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2554	ผู้สอนได้พิจารณาค้นหา

ปัญหาเพื่อน�ามาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน	 

โดยได้พัฒนากิจกรรมส่ือประสมส�าหรับการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมส�าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 เพราะว่าการเรียนการสอน

รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมในระดับปริญญาตรีน้ัน	

เป็นวิชาชีพครูอยู่ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ	 (บังคับ)	 

ดังนั้นการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาแบบเรียน

รวมในระดับนี้	 จึงถือได้ว่าเป็นพื้นฐานท่ีส�าคัญของการ

เรียนการสอนวิชาชีพครูในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างยิ่ง	 

จึงสมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมากข้ึนกว่า

เดิมเสียก่อนเป็นอันดับแรก	 ผู้สอนจึงคิดว่าเม่ือน�าเอา

ชุดกิจกรรมสื่อประสมมาใช้ในการสอนรายวิชาการ

ศึกษาแบบเรียนรวม	 จะสามารถแก้ปัญหาการสอนใน

ชั้นเรียนอันเน่ืองมาจาก	ความแตกต่างระหว่างบุคคล

ของนักศึกษา	 เทคนิคการควบคุมชั้นเรียนของผู้สอน	

ประสิทธิภาพของส่ือการสอน	ตลอดจนเทคนิควิธีการ

สอน	อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ

ในการหาความรู้ด้วยตนเอง	 และจะท�าให้สามารถน�า

ความรู้นั้นไปใช้ในการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษที่

เรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนปกติได้	 ครอบคลุมท้ัง

ด้านความคิด	ด้านความรู้สึก	และด้านการปฏิบัติ	อันจะ

เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการสอนและพัฒนาการ

เรียนการสอนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้	เพือ่ให้เป็นพืน้ฐานในการพฒันา

นกัศกึษาระดับปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่

ให้มีคุณลักษณะพร้อมท้ังทางด้านความรู้ความสามารถ	

และเจตคติ

2. วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

1.	 เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมสื่อประสมที่มีต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวชิาการศึกษาแบบเรยีนรวม	

(SPE	3601)

2.	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ

ใช้กิจกรรมส่ือประสมที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม	(SPE	3601)

3. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 

3.1 ขั้นตอนก�รวิจัย  ผู้วิจัยได้ด�าเนินการโดยวิธี

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 (Classroom	 action	 research)	 

การเข้าสอนทุกครั้งใช้วงจร	4	 ข้ันตอน	 คือ	 ข้ันวางแผน	

ขัน้ลงมือท�า	ขัน้สังเกตและรวบรวมข้อมูล	และขัน้สดุท้าย

การสะท้อนการปฏบิติั	เพือ่วางแผนในการสอนครัง้ต่อไป

ตลอดภาคเรียนโดยภาพรวมดังสรุปต่อไปนี้		

ขั้นตอนที่ 1 ก�รว�งแผน (Plan) เป็นขั้นที่ผู้วิจัย

วางแผนก่อนเข้าสอนทกุครัง้	สอนสัปดาห์ละ	1	ครัง้ๆ	ละ	

2	ชัว่โมง	โดยศึกษาปัญหาในชัน้เรยีนในการสอนรายวชิา

การศึกษาแบบเรียนรวม	 ซ่ึงมาจากประสบการณ์ของ 

ผู้วิจัย	 พัฒนาเครื่องมือในการเรียนการสอน	 	 เตรียม

บันทึกการปฏิบัติงานระหว่างเรียน	และพฤติกรรมของ

นกัศึกษา		เตรยีมข้อเงือ่นไขและข้อตกลงเบือ้งต้นของรปู

แบบกจิกรรมการเรยีนการสอนในรายวิชาการศึกษาแบบ

เรยีนรวม	เตรยีมประเด็นหวัข้อการน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน

ให้กลุม่นักศึกษา		ก�าหนดจ�านวนแบบฝึกหดัท่ีมอบหมาย

ให้ท�าในชั้นหรือท�าเป็นการบ้าน	การก�าหนดส่งการบ้าน

ก่อนการเรียนครั้งถัดไป	 รวบรวมข้อผิดพลาดจากการ

ตรวจงานแบบฝึกหดัเพือ่บนัทึกอธิบายข้อผดิพลาดลงใน

แบบฝึกหดัเป็นรายบคุคล	แต่บางครัง้มีจ�านวนครึง่ห้องที่

ผดิพลาดเหมือนกนักเ็ตรยีมน�าไปอธิบายให้ฟังทัง้ช้ันเรยีน

ขั้นตอนที่ 2 ก�รลงมือทำ� / ก�รปฏิบัติก�ร (Act)  

ผู ้วิจัยด�าเนินการสอนตามแผนการสอนด้วยการใช้

กิจกรรมส่ือประสมที่วางแผนไว้	 ร่วมกับการใช้แบบ

การปฏิบัติงานระหว่างเรียน	 เช่น	 การเข้าช้ันเรียนของ

นักศึกษา	การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย	ประเมินคะแนน
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ผลงานการน�าเสนอของกลุ่มและโครงการผลิตส่ือการ

เรียนการสอนส�าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ	และ

แบบสังเกตพฤติกรรมการท�างานในชั้นเรียน	 ได้แก่	 

การท�างานด้วยตนเอง	 การน�าเสนอของกลุ่มนักศึกษา	

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน

ขั้นตอนที่ 3 สังเกตและรวบรวมข้อมูล (Obser-

vation) ขัน้นีผู้ว้จิยัท�าการสังเกตการตอบค�าถามระหว่าง

การเรียนการสอน	การมีส่วนร่วมในการน�าเสนอข้อมูล

ท่ีอยู่ในความสนใจของกลุ่มนักศึกษา	การรวบรวมงาน

แบบฝึกหัด	 การเข้าคู่หรือกลุ่มตามข้อก�าหนดระหว่าง

การท�างานเดีย่ว	คู	่หรอืกลุม่	การรวบรวมงานทีไ่ด้จากการ

ตรวจงานแบบฝึกหัด	การสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน	การน�าเสนอของกลุ่มนักศึกษาและโครงการ

ผลิตส่ือการเรียนการสอนส�าหรับเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษ	นอกจากนี้ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้านความคิด

เห็นของนักศึกษาด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของ

นกัศึกษา	หลงัเสรจ็สิน้การเรยีนการสอน		นอกจากนีก้าร

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขาดเรียนและไม่ส่งการบ้าน		

ผู ้วิจัยใช้ข้อมูลท่ีบันทึกเป็นหลักฐานในการเตือนให้

นักศึกษาปรับปรุงแก้ไข

ขัน้ตอนที ่4 ก�รสะท้อนก�รปฏิบัติ / ผลก�รปฏิบัติ 

(Reflect) ข้ันสุดท้ายนี้ขึ้นกับการปฏิบัติงานการสังเกต

และการรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการ

สังเกตและผลการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้รับน�าไปสู่การ

วางแผนในวรจรถัดไป	กล่าวคือ	ผลการตรวจแบบฝึกหัด	

และงานที่ได้จากการน�าเสนอของกลุ ่มนักศึกษาและ

โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอนส�าหรับเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษ		พบข้อสังเกตและการตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและกิจกรรมสื่อ

ประสม	ประมวลผลน�าไปวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนวิธี

การท�ากิจกรรมสื่อประสมในครั้งต่อไป	 เช่น	ปรับจาก

วิธีแบบกลุ่มเป็นคู่	เดี่ยวและปรับวิธีปฏิบัติในแต่ละแบบ

ตามความเหมาะสม

3.2 กลุ ่มเป้�หม�ยที่ศึกษ� ได้แก่	 นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่ี

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม	 

(SPE	3601)	หมู่เรียน	 02	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่	 ในภาคเรียนท่ี	 1	 ปีการศึกษา	 2555	

จ�านวน	67	คน

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

 1)	แผนการสอนที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน	จ�านวน	6	แผน	ระยะในเวลาในการใช้แผน

เท่ากับ	15	สัปดาห์

	 2)	 กิจกรรมส่ือประสมรายวิชาการศึกษาแบบ

เรยีนรวม ได้แก่	ผลงานจากกจิกรรมคู	่ผลงานจากกจิกรรม

รายบุคคล	(แบบฝึกหัด	ใบงาน)	ผลงานจากกิจกรรมกลุ่ม	

(การน�าเสนอ	เกมการศึกษา	และโครงงานการผลติส่ือการ

เรียนการสอนส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ)

	 3)	เครือ่งมือท่ีใช้ในการประเมินผล ได้แก่	แบบ

ทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน	แบบบันทึก

ผลการปฏิบัติงานระหว่างเรียน	และแบบสอบถามความ

คดิเหน็ของนักศึกษาต่อการใช้กจิกรรมส่ือประสมในการ

สอนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม

3.4 ก�รพัฒน�กจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนด้วยก�ร

ใช้กิจกรรมสื่อประสม	ได้ด�าเนินการดังนี้

	 1)	 ศึกษาค�าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร

การศึกษาพิเศษแล้วน�ามาก�าหนดบทเรียนได้ท้ังหมด	 

6	บทเรียน

	 2)	 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย

การใช้กิจกรรมส่ือประสมท่ีใช้ในรายวิชาการศึกษาแบบ

เรยีนรวมให้สอดคล้องกบัทฤษฎีการเรยีนรูใ้นเน้ือหาการ

ศึกษาแบบเรียนรวม

	 3)	 จัดพิมพ์เน้ือหาและจัดท�าส่ือประกอบ

กจิกรรมการเรยีนการสอนด้วยการใช้กจิกรรมสือ่ประสม

ในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม	ตรวจทานความถูก

ต้องและแก้ไข

	 4)	น�าสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน

ด้วยการใช้กิจกรรมสื่อประสมและแบบสอบถามความ

คิดเห็น	 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 3	คน	 ซ่ึงเป็นอาจารย์

ประจ�าหลกัสตูรการศึกษาพเิศษตรวจสอบความเทีย่งตรง

เชงิโครงสร้าง	ได้ค่า	IOC	=	1.00	แล้วน�ามาปรบัปรงุแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
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(SPE 3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

	 5)	น�าเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้ในการ

เกบ็ข้อมลูของผูเ้รยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาการศึกษา

แบบเรียนรวม

3.5 ก�รสร ้�งเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  

มีขั้นตอนดังนี้

	 1)	สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม	 จ�านวน	 2	ชุด	

ชุดแรกข้อสอบกลางภาคเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ	

4	ตัวเลอืก	จ�านวน	90	ข้อ	และชดุทีส่องข้อสอบปลายภาค

เป็นแบบปรนยัชนดิเลอืกตอบ	4	ตัวเลอืก	จ�านวน	100	ข้อ	

ซึ่งข้อสอบทั้ง	2	ชุดนี้มาจากการคัดเลือกข้อสอบที่ผู้วิจัย

ได้จัดเก็บไว้ในคลังข้อสอบย้อนหลังไม่เกิน	2	ปี	และเป็น

ข้อสอบท่ีผ่านการวเิคราะห์ค่าอ�านาจจ�าแนก	(r	>	0.2)	และ

ค่าความยากง่าย	(p	มีค่า	0.2	–	0.8)	

	 2)	 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ 

ผู้เรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้กิจกรรม

ส่ือประสม	 โดยแบ่งเนื้อหาของค�าถามออกเป็น	3	ส่วน	

ได้แก่	ส่วนที่	 1	 เป็นค�าถามเก่ียวกับพื้นฐานส่วนบุคคล

ของ	ส่วนท่ี	2	เป็นค�าถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการเรยีนของ 

ผู้เรียน	และส่วนท่ี	 3	 เป็นค�าถามเก่ียวกับแสดงความคิด

เห็นของผู้เรียน	 โดยแบบสอบถามมีลักษณะแบบค�าถาม

ปลายเปิด

	 3)	 น�าแบบสอบถามความคิดเห็นไปให  ้

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	3	คน	ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

โครงสร้าง	ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง	(IOC)	เท่ากับ	0.91		

แล้วน�ามาปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ

	 4)	น�าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช	้ (try	 out)	

กับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีหลักสูตรการ

ศึกษาพิเศษที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	20	คน	แล้วน�ามา

ปรับปรุงแก้ไขด้านภาษาที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจ

3.6 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยด�าเนินการใน

ขณะจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนทั้งหมด	

จ�านวน	6	แผน		การรวบรวมข้อมูลเพือ่การวจิยั	ได้แก่	การ

รวบรวมแบบฝึกหัด	 งานที่ได้รับมอบหมายจากกิจกรรม

เดี่ยว	คู่	หรือกลุ่ม	การบันทึกผลการปฏิบัติงานระหว่าง

การเรียนการสอน	 การสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน	และน�าแบบสอบถามความคิดเห็นไปให้กลุ่ม

ตัวอย่างกรอกหลังสอบปลายภาค	น�าผลมาวิเคราะห์เพื่อ

แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เรียนที่มีต่อ

การจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้กิจกรรมสื่อประสม

3.7 ก�รวเิคร�ะห์ข้อมลู  ผูว้จิยัด�าเนินการวเิคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ความถี่	ค่าร้อยละ	และค่าเฉลี่ย

4. ผลก�รวิจัย

4.1 ผลก�รใช้กจิกรรมส่ือประสมทีม่ต่ีอผลสัมฤทธิ์

ท�งก�รเรียนร�ยวิช�ก�รศึกษ�แบบเรียนรวม  

	 ผลการใช้กิจกรรมส่ือประสมและผลการ

ตรวจงานในระหว่างเรียน	 พบว่าการใช้กิจกรรมสื่อ

ประสมในระหว่างเรียนพิจารณาจากการท�ากิจกรรม

การเรียนการสอนในภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2555	

จ�านวน	15	ครัง้	ประกอบด้วยผลงานจากกจิกรรมทัง้รายคู	่ 

เด่ียว	 และกลุ่ม	 ส�าหรับการเรียนการสอนด้วยการใช้

กิจกรรมสื่อประสม	และได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการเข้า

คูห่รอืกลุม่ตามข้อก�าหนดระหว่างการท�างานเด่ียว	คู	่หรอื

กลุ่มตามแผนการสอนด้วยการใช้กิจกรรมส่ือประสม

ที่วางแผนไว้ตลอดภาคเรียน	 	ส�าหรับวิธีการด�าเนินการ

ท�ากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้สื่อประสมที่ได้

ปฏิบัติจริง	ตามความคิดเห็นของนักศึกษาคือ	กิจกรรมคู่

สลับกับกลุ่ม	เป็นวิธีดีที่สุด	

	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาใน

รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม	 พบว่าคะแนนเก็บ

ระหว่างเรียนมีคะแนนสูงสุดร้อยละ	49		ต�่าสุดร้อยละ	1	 

ค่าเฉลี่ยร ้อยละ	 42	 ส�าหรับคะแนนสอบกลางภาค

มีคะแนนสูงสุดร้อยละ	 19	 ต�่าสุดร้อยละ	 9	 ค่าเฉลี่ย

ของคะแนนสอบกลางภาคร ้อยละ	 15	 ส ่วนการ

สอบปลายภาคมีคะแนนสูงสุดร ้อยละ	 25	 ต�่ าสุด	 

ร้อยละ	 11	 และมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาค

ร้อยละ	 19	 ส�าหรับคะแนนรวมผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษาในรายวิชาการศึกษาแบบเรียน
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รวม	 พบว่ามีคะแนนสูงสุดร้อยละ	 93	 	 ต�่าสุด	 12		 

ค่าเฉลีย่ร้อยละ	77		ซ่ึงถงึแม้ว่าคะแนนเฉลีย่จะอยูใ่นระดับดี	 

แต่คะแนนต�า่สุดยงัถอืว่าต�า่กว่าเกณฑ์เนือ่งจากนกัศึกษา

มาเข้าเรียนเพียง	1	ครั้ง	แม้จะเข้าสอบกลางภาค	แต่ก็ขาด

สอบปลายภาค	ท�าให้คะแนนรวมต�่ามาก	 ดังน�าเสนอใน

ตารางที่	1

ต�ร�งที่ 1		คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนจ�าแนกตามแจกแจงคะแนนระหว่างเรยีน	สอบกลางภาคและสอบปลายภาค

คะแนนผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน (ร้อยละ)

คะแนน สูงสุด ตำ่�สุด เฉลี่ย

ระหว่างเรียน				(คะแนนเต็มร้อยละ	50) 49 1 42

สอบกลางภาค		(คะแนนเต็มร้อยละ	20) 19 9 15

สอบปลายภาค		(คะแนนเต็มร้อยละ	30) 25 11 19

คะแนนรวม						(คะแนนเต็มร้อยละ	100) 93 12 77

ต�ร�งที่ 2		จ�านวนนักศึกษาจ�าแนกตามระดับผลการเรียน

ระดับผลก�รเรียน จำ�นวนนักศึกษ� (ร้อยละ)

A 35 (52.2)

B+ 11	(16.4)

B 9	(13.4)

C+ 7	(10.5)

C -

D+ 1 (1.5)

D -

F 4	(6.0)

รวม 67 (100)

ระดับผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการ

ศึกษาแบบเรียนรวม	พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เกินกว่า

ครึ่งของจ�านวนนักศึกษาท้ังหมดถึงจ�านวน	 35	 คน	 

(ร้อยละ	52.2)	ได้ระดับผลการเรียน	A		รองลงมาร้อยละ	

16.4	และ	13.4	ได้ระดับผลการเรยีน	B+	และ	B	ตามล�าดับ	

โดยมีนักศึกษาจ�านวน	 4	 คนคิดเป็นจ�านวนร้อยละ	 6 

ได้ระดับผลการเรียน	F	ดังน�าเสนอในตารางที่	2

ผลการปฏิบัติงานระหว่างเรียนของนักศึกษาใน

รายวชิาการศึกษาแบบเรยีนรวม	พบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่

ร้อยละ	28.4	ได้ปฏบัิติงานเข้าชัน้เรยีนอย่างสม�า่เสมอโดย

ขาดเรยีนเพยีงแค่	1	ครัง้	และมีจ�านวนนักศึกษาถงึร้อยละ	

25.4	 ท่ีเข้าชั้นเรียนครบทุกครั้ง	 ส�าหรับการส่งงานพบ

ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ	 53.7	 ได้ปฏิบัติส่งงานครบ 

ทุกครั้ง	 และรองลงมาร้อยละ	28.4	ขาดส่งเพียง	 1	ครั้ง

ตามล�าดับ 

ส�าหรบักลุม่นักศึกษาท่ีได้คะแนนต�า่พบว่า	มาจาก

ปัจจัยส�าคัญคือ	การขาดเรียนบ่อย	(ร้อยละ	8	ถึง	38	ของ

จ�านวนครั้งทั้งหมด)	และไม่ส่งงาน	4	ถึง	17	ในทั้งหมด	 

17	ครั้ง	 ซ่ึงนักศึกษาจะได้รับการเตือนทั้งเรื่องขาดเรียน

และไม่ส่งงาน	 สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากต้องไปท�า

กจิกรรมในและนอกมหาวทิยาลยั	 ส่วนหน่ึงต้องไปซ้อม

และแข่งกฬีา	และอกีส่วนหนึง่ลาป่วย	นอกจากน้ีตัวแปร

ส�าคัญของการได้คะแนนต�า่คอื	การขาดความรบัผดิชอบ

ในการติดตามงาน	เม่ือขาดเรยีนของนักศึกษา
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(SPE 3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ต�ร�งที่ 3		ร้อยละของจ�านวนนักศึกษาจ�าแนกตามลักษณะการท�าแบบฝึกหัดและใบงาน

ลักษณะก�รทำ�แบบฝึกหัดและใบง�น* จำ�นวน (ร้อยละ)

1.	ท�าแบบฝึกหัด	ใบงานด้วยตนเอง	โดยศึกษาจากต�าราอย่างเดียว 42	(50.6)

2.	ท�าแบบฝึกหัด	ใบงานด้วยตนเอง	โดยศึกษาจากต�าราและตรวจจากเพื่อนว่า			 

				ถูกต้อง	หรือ	เข้าใจตรงกันหรือไม่
37	(44.6)

3.	ท�าเองไม่ได้ปรึกษาเพื่อนหรือลอกจากเพื่อน	 3	(3.6)

4.	อื่นๆ...	ท�าเองบ้าง	ลอกจากเพื่อนเป็นส่วนน้อย 1 (1.2)

	*	เลือกได้มากกว่า	1	ค�าตอบ

การท�าแบบฝึกหัดและใบงานพบว่า	 นักศึกษา 

ส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	50.6)	ท�าแบบฝึกหัดและใบงานด้วย

ตนเองโดยศึกษาจากต�ารา	 มีจ�านวนร้อยละ	 3.6	ท�าเอง

ไม่ได้โดยใช้วิธีการปรึกษาเพื่อนหรือลอกจากเพื่อน	 โดย

ให้เหตุผลว่า	ขาดเรียนติดต่อกันท�าให้ไม่เข้าใจบทเรียน	

เรียนตามเพื่อนไม่ทัน	 ไม่ได้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน	 เวลา

เรยีนเข้าใจช้า	ขอให้เปลีย่นเวลาส่งการบ้านเพราะส่งก่อน

เที่ยงไม่ได้เนื่องจากติดเรียนหรือกิจกรรมในหรือนอก

มหาวิทยาลัย	ดังน�าเสนอในตารางท่ี	3

4.2	 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ

การใชก้จิกรรมสือ่ประสมทีมี่ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน

รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม

ความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยใช้สื่อประสมพบว่า	กิจกรรมการเรียนการสอน	 

3	 อันดับแรกท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ชอบมากท่ีสุดคือ	

อันดับท่ี	 1	 การชมวีดีทัศน์	 รองลงมาคือ	 การท�าแบบ

ฝึกหัดและใบงาน	และอันดับที่	3	กิจกรรมเกมการศึกษา	

ส่วนการเขียนสรุปบทเป็นกิจกรรมการเรียนท่ีนักศึกษา

ส่วนใหญ่ชอบน้อยท่ีสุดส�าหรับปัญหาท่ีเกิดจากการ

ท�ากิจกรรมแบบคู่และแบบกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายจาก 

ผู้สอน	นักศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีปัญหาใน	 การท�า

กิจกรรมทัง้แบบคู่และแบบกลุม่	 โดยให้เหตุผลว่าท�างาน

เข้ากนัได้ดี	 มีความสามัคคีดี	ช่วยกันท�างานได้ดี	อย่างไร

ก็ตามมีนักศึกษาบางส่วนท่ีมีปัญหาท่ีเกิดจากการท�า

กิจกรรมทั้งแบบคู่และแบบกลุ่ม	 โดยให้เหตุผลว่าเพื่อน

ที่เข้าคู่	ไม่คุ้นเคยกันและเพื่อนที่เข้ากลุ่ม	นั่งเฉยๆ	ไม่ช่วย

ท�ากิจกรรม	ตามล�าดับ

ความคดิเหน็ของนกัศึกษาต่อการท�ากจิกรรมแบบ

เด่ียว	แบบคู่	 และแบบกลุ่มที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน	

พบว่านกัศึกษาให้ความคิดเหน็ท่ีเป็นข้อมูลเชงิสนับสนนุ

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในลกัษณะสือ่ประสมที่

ได้จัดข้ึนตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านว่าเกิดประโยชน์	 ท้ังใน

ส่วนของการพัฒนาตนเองและพัฒนาการท�างานเป็นทีม	

อย่างไรก็ตามพบว่ามีข้อมูลเชิงไม่สนับสนุนอยู่บางส่วน	

ซึง่ให้ข้อมูลในลกัษณะของข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปรมิาณ

งานท่ีมากเกินไปภายในเวลาที่จ�ากัด	 รวมทั้งปัญหา 

ต่าง	ๆ	ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละลักษณะของกิจกรรม

ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมในภาพรวมพบว่า	 

มีนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมในภาพรวมเป็นจ�านวน

ร้อยละ	46.3	 โดยส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า	การใช้ส่ือ

ช่วยในการสอนก็ดี	 สะดวกต่อการเข้าใจ	ท�าให้เรียนรู้

จากส่ือได้เข้าใจมากขึ้น	รวมท้ังยังช่วยให้เข้าใจในเรื่องที่

เรียนมากขึ้น	เพราะเป็นการสอนแบบหลากหลาย	ท�าให้

ได้รับความรู้ในหลากหลายด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม	

อย่างไรก็ตามพบว่านักศึกษาบางส่วนให้ความคิดเห็นว่า	

อุปสรรคหลักของการใช้สื่อมีสาเหตุมาจากคุณภาพของ

อปุกรณ์การเรยีนการสอนไม่ค่อยเอือ้อ�านวยต่อการเรยีน

การสอน	เช่น	เครื่องฉายสไลด์เสีย	หรือช�ารุด	เป็นต้น	
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4.3 คว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

นักศึกษ�ต่อก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	 ออกเป็น	

2	ด้าน	ดังนี้

	 4.3.1	 	 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีผู้สอนเป็นผู้ท่ีมี

ความบกพร่องทางการได้ยนิ	นกัศึกษาให้ข้อมลูว่าการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้สอนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการได้ยนิไม่ได้มีอปุสรรคต่อการเรยีนรูข้องนักศกึษา

แต่อย่างใด	แม้ว่าบางครัง้อาจจะมีความยากล�าบากในการ

ส่ือสาร	แต่ก็เป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย	 รวมท้ังได้เห็นถึง

ความพยายามและความทุ่มเทของผู้สอน	 ซ่ึงช่วยให้เห็น

และเข้าใจผู้ท่ีมีความบกพร่องประเภทน้ีมากข้ึน	 และ

ท�าให้เห็นเป็นตัวอย่างของการเป็นครูได้เป็นอย่างดี	

	 4.3.2		ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวม	 นักศึกษา

เสนอความคิดเห็นว่า	 การจัดกิจกรรมในการเรียนการ

สอนในภาพรวมถือว่าดี	เพราะมีการเรียนรู้ที่หลากหลาย	

มีกิจกรรมช่วยกระตุ้นให้เรียนรู ้ตลอดเวลา	 จึงท�าให้

นักศึกษาเกิดการเรียนรู้	 และเกิดความสนุกสนานไปกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน	 รวมท้ัง

ท�าให้ได้ท�างานร่วมกับเพื่อน	และได้ลงมือปฏิบัติท�าส่ือ

ด้วยตนเอง

5. อภิปร�ยผล

ผลจากการวิจัยท่ีผู้วิจัยศึกษาผลการใช้กิจกรรม

ส่ือประสมท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการ

ศึกษาแบบเรียนรวมของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน

ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2555	อภิปรายตามประเด็นผล

การวิจัยได้ดังนี้

ผลการใช้กจิกรรมส่ือประสมและผลการตรวจงาน

ในระหว่างเรยีน	การท�ากจิกรรมการเรยีนการสอนตลอด

ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2555	จ�านวน	15	ครั้ง	ประกอบ

ด้วยกิจกรรมทั้งรายคู่	 เด่ียว	และกลุ่ม	และได้มีการปรับ

เปลี่ยนเป็นการเข้าคู่หรือกลุ่มตามข้อก�าหนดระหว่าง

การท�างานเด่ียว	 คู่	หรือกลุ่มตามแผนการสอนด้วยการ

ใช้กิจกรรมสื่อประสมที่วางแผนไว้ตลอดภาคเรียน		 

การท�างานแบบฝึกหดัเป็นกจิกรรมรายบคุคล	การท�างาน

ใบงานเป็นกิจกรรมเด่ียวสลับกับคู่	 การน�าเสนอหน้า

ช้ันเรียนและโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนส�าหรับ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นกิจกรรมกลุ่ม	 จากการที่

นักศึกษาได้รับประสบการณ์ลักษณะกิจกรรมที่ต่างกัน

ท�าให้นักศึกษาเลือกว่าต้องการให้ใช้กิจกรรมแบบผสม	

ทั้งนี้มีส่วนต่อการแก้ปัญหา	 ได้แก่	 กิจกรรมแบบคู่และ

แบบกลุม่	มีการเอาเปรยีบกนัของเพือ่นทีเ่ข้าคูห่รอืกลุม่ไม่

ได้ช่วยคดิท�าแต่รอลอก	ช่วยให้นักศึกษาได้คะแนนดีส่วน

ใหญ่	 กลับเป็นผลประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ	 เนื่องจาก

นักศึกษาที่มีความสามารถดีกว่าเป็นผู้ท�าและช่วยกัน

เรยีนรูร้ะหว่างกนั	ส่วนกจิกรรมรายเด่ียวเป็นการกระตุ้น

นักศึกษามีความรับผิดชอบและรับรู้การตรวจวัดความมี

รับผิดชอบในการส่งงานของรายบุคคล

ส่วนการด�าเนินการท�ากิจกรรมการเรียนการ

สอนด้วยการใช้สื่อประสมที่ได้ปฏิบัติจริง	ผู้สอนได้บอก

นกัศึกษาล่วงหน้าว่าครัง้ต่อไปมีการตรวจงานโดยบอกให้

ทกุคนเตรยีมตัวให้พร้อมแต่ไม่ระบุชดัเจนว่าเป็นกจิกรรม

แบบคู่	แบบกลุม่หรอืแบบเด่ียว	เพยีงให้แนวทางว่าอาจใช้

แบบใดแบบหน่ึงดังกล่าว	 สังเกตว่านักศึกษาเตรียมตัวดี

กว่าที่ทราบล่วงหน้าว่าใช้แบบคู่หรือแบบเดี่ยว

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

ในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมโดยคะแนนเฉลี่ย

จะอยู่ในระดับดี	 ซ่ึงสอดคล้องกับวัลภา	 วงศ์จันทร์	 (2)	 

ได้ศึกษางานวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเรียนมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับ	ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	นักศึกษา

ที่เข้าชั้นเรียนอย่างสม�่าเสมอ	 ส่งงานอย่างสม�่าเสมอ	

และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและมีความพึงพอใจ

ในการเรียน	 จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง	 อย่างไร

ก็ตามนักศึกษาท่ีได้คะแนนต�่าสุดอยู ่ระหว่างร้อยละ	

12	 ถึงร้อยละ	 48	 ยังถือว่าต�่ากว่าเกณฑ์	 พบว่ามาจาก

สาเหตุของการขาดเรียน	 ไม่ส่งการบ้าน	 และขาดสอบ	

สอดคล้องกับสุรกิจ	 ค�าวงศ์ปีน	 (3)	 ได้ศึกษาพบว่า

นักศึกษาท่ีขาดเรียนค่อนข้างบ่อย	 ท�าให้นักศึกษา
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(SPE 3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขาดความรู ้ท่ีต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ไม่เข้าใจในบทเรียน	

เนื่องจากขาดความรู ้ที่ต่อเน่ือง	 ซ่ึงจะท�าให้ไม่เข้าใจ

ในบทเรียนต่อไป	นอกจากน้ีการขาดการส่งงาน	หรือ 

ส่งงานไม่ครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมาย	ส่งผลให้ขาด

ทักษะในการท�าข้อสอบ	 ท้ังน้ีการเรียนท่ีต้องใช้ความ

เข้าใจเป็นหลัก	 ไม่ใช่การท่องจ�า	 จะต้องหม่ันท�าแบบ

ฝึกหดัอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ทดสอบความเข้าใจ	จะมีทกัษะ

ในการท�าข้อสอบ	ทัง้นีน้กัศึกษาทีไ่ม่ได้ท�าแบบฝึกหดัด้วย

ตนเองจะไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา  

นอกจากน้ียังพบตัวแปรท่ีส�าคัญคือ	 การขาด

ความรับผิดชอบในการติดตามงาน	 เม่ือขาดเรียนของ

นกัศึกษา	และการมีทศันคติท่ีไม่ดีท่ีติดตัวมาก่อนเข้าเรยีน

ในรายวิชานี้	สอดคล้องกับงานวิจัยของวชิระ	พิมพ์ทอง	

(4)	ที่พบว่าพฤติกรรมการเรียนด้านทัศนคติในการเรียน	 

อยู่ในระดับต�่า	 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า	 ผู้เรียนยัง

ไม่สามารถปรับตัวในการเรียนและสภาพแวดล้อมที่

เปลีย่นแปลง	ซ่ึงท�าให้ผูเ้รยีนมีทัศนคติทีไ่ม่ดีต่อการเรยีน

เท่าทีค่วร	ทัง้นีผู้ส้อนควรมกีารจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย	

ตามที่	Bloom	(5)	และฉวีวรรณ	หลิมวัฒนา	(6)	ได้เสนอ

รายงานไว้	นอกจากตัวแปรดังกล่าวแล้ว	ยงัมีตัวแปรด้าน

จติพสัิย	เช่น	ความสนใจและทศันคติทีมี่ต่อการเรยีนการ

สอนในวชิาท่ีเรยีน	และตัวแปรด้านคณุภาพการเรยีนการ

สอนท่ีช่วยอธิบายถึงความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่งานวิจัยครั้งนี้ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล

ประกอบไว้	แต่จากการสังเกตพบว่านกัศึกษาท่ีมีพืน้ฐาน

ความรู้เดิมที่ไม่ดีมาก่อน	อาจมีทัศนคติและมีความสนใจ

ในการเรียนวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมไม่ดีไปด้วย และ

ตัวแปรด้านผู้เรียน	การท่ีผู้เรียนแต่ละคนมีความต้ังใจ

ในการเรียนต่างกันตามความสนใจ	สาเหตุหน่ึงจากแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้เรียนแตกต่างกัน	ผู้เรียนท่ีมีแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะต้ังใจเรียนและประสบผลส�าเร็จใน

การเรียน	ตรงกันข้ามกับผู้เรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ

ต�า่จะขาดความสนใจและไม่ต้ังใจเรยีน	ดังท่ี	ปรยีาพร	วงศ์

อนุตรโรจน์	(7)	กล่าวไว้ว่า	ทฤษฎีการเรียนรู้ของ	Bloom	

พืน้ฐานของผูเ้รยีนเป็นหวัใจในการเรยีน	ผูเ้รยีนแต่ละคน

จะเข้าช้ันเรียนด้วยพื้นฐานท่ีจะช่วยให้เขาประสบความ

ส�าเร็จในการเรียนรู้ต่างกัน	ถ้าเขามีพื้นฐานที่คล้ายคลึง

กนั	ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนจะไม่แตกต่างกนั	คณุลกัษณะ

ของแต่ละคน	เช่น	ความรู้ที่จ�าเป็นก่อนเรียน	แรงจูงใจใน

การเรียน	คุณภาพของการสอนเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้	เพื่อ

ให้แต่ละคนและทัง้กลุม่มีระดับการเรยีนทีส่งูข้ึน	และยงั

สอดคล้องกบัอรยิา	คหูา	และบญัญติั	ยงย่วน	(8)	กล่าวถงึ

องค์ประกอบท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน	ประกอบ

ด้วย	 5	ด้าน	คือ	ความพร้อมด้านสติปัญญาหรือความรู้

ทักษะพื้นฐาน	บุคลิกภาพหรือจิตลักษณะ	พฤติกรรม 

การเรียน	 บรรยากาศในการเรียน	 และตัวแปรทาง

ประชากร	 	 นอกจากนี้งานวิจัยครั้งนี้ เห็นว่ามีความ

สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	Jilardi	Damavandi	et	al.	(9)	

ซ่ึงศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียน

ท่ีแตกต่างกัน	 จากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่มีกิจกรรม

การเรียนที่แตกต่างกัน	ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	นอกจากนี้	Hall	et	al.	 (10)	

พบว่าพฤติกรรมการเรียน	ซึ่งได้แก่การขาดเรียน	มีความ

เกี่ยวข้องกับความส�าเร็จในการเรียน	

การศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน	

จากผลวิจัยพบว่านักศึกษาบางคน	(ร้อยละ	4.8)	ท�าแบบ

ฝึกหัดและใบงานเองไม่ได้จึงใช้วิธีการปรึกษาเพื่อนหรือ

ลอกจากเพื่อน	ถือว่าเป็นธรรมชาติของช้ันเรียนทุกครั้ง 

ที่มีนักศึกษาอ่อนหรือพื้นฐานความรู ้ เดิมไม่ค ่อยดี	 

ซ่ึงแสดงว่านักศึกษายังมีความรับผิดชอบท�างานส่ง	 

ตามทีป่รชีา	คมัภรีปกรณ์	(11)	กล่าวไว้ว่าความพร้อมหรอื

ธรรมชาติของผู้เรียน	 ในท่ีนี้หมายรวมถึงวุฒิภาวะของ 

ผูเ้รยีน	ความรูพ้ืน้ฐานเดิมของผูเ้รยีนหรอือืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง

กับผู้เรียน	ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวบังคับหรือชี้น�าในการ

แสดงออกพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียน	 กล่าวคือ	

ผู้เรียนท่ีดีนั้นความรู้พื้นฐานในวิชาท่ีเรียนดีไม่ดีย่อมจะ

พัฒนาพฤติกรรมในวิชาน้ันต่างกัน	 และยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของสุมิตตรา	 เจิมพันธ์	 (12)	พบว่าปัญหา

ที่พบในการเรียนการสอน	 เน่ืองจากประสบการณ์ท่ี 

ไม่ดีในการเรียนท�าให้ผู้เรียนบางส่วนเกิดความท้อแท้ไม่
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อยากเรียน	ผู้เรียนขาดการฝึกฝนและทบทวนด้วยตนเอง	 

มักลอกการบ้าน	 เกิดจากขาดการปลูกฝังความรับผิด

ชอบ	ความมีคุณธรรมและจริยธรรม	ผู้เรียนไม่ชอบคิด	

ไม่ชอบแก้ปัญหา	ขาดการฝึกฝนและทบทวนด้วยตนเอง 

อย่างสม�า่เสมอ	ท�าให้ผูเ้รยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนต�า่	

6. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

ช่วงต้นของการเริ่มการเรียนการสอน	 ควรจัด

กิจกรรมเสริมให้นักศึกษาทุกคนคุ้นเคยกันก่อน

ควรให้ข้อมูลท่ีเรียนรู้จากงานวิจัยแก่นักศึกษารุ่น

ต่อไปได้รบัทราบเพือ่การเตรยีมตัวโดยเฉพาะข้อมูลเก่ียว

กับการท�าคะแนนดีและสาเหตุส�าคัญที่ได้คะแนนต�่า	คือ	

การขาดความรบัผดิชอบในการติดตามงาน	การขาดเรยีน	

และการไม่ส่งการบ้าน

ควรชี้แจงเหตุผลของการใช้กิจกรรมเดียว	คู่	กลุ่ม	

และการท�าแบบฝึกหัด	 /	 ใบงานเพื่อการตรวจสอบการ

เรียนรู้	 โดยใช้ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้จาก

การวิจัยแจ้งแก่นักศึกษารุ่นต่อไปได้รับทราบ

ควรแนะน�าวิธีการของกิจกรรมเดี่ยว	คู่	กลุ่มแบบ

ต่างๆ	และแนะวิธีการของกิจกรรมเดี่ยว	คู่	หรือกลุ่มที่ได้

ผลดีที่สุดแก่นักศึกษารุ่นต่อไปได้รับทราบ

ควรใช้กิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูป

แบบให้เหมาะสมกับนักศึกษา	 โดยส่งเสริมให้นักศึกษา

มีส่วนร่วมในการเสนอวิธีใหม่	 รวมถึงการแก้ไขจุดอ่อน 

ของรูปแบบเดิม	 เพื่อความเหมาะสมในการตรวจสอบ

การเรียนรู้

ควรจัดให้มีการเสนอผลงานของรายเด่ียว	 รายคู่	

หรือรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยต่อไป

ศึกษาผลการใช้กิจกรรมส่ือประสมท่ีมีต่อผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมให้

มีความหลากหลาย	 มีความเหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษา	

หรอืเพิม่คณุภาพในการเรยีนการสอนวชิาการศึกษาแบบ

เรียนรวม

ศึกษาการแยกเน้ือหาเด่ียวและหรือการจัดกลุ่ม

เนื้อหาท่ีใช้ในการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งผล

ต่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุดส�าหรับนักศึกษา

ศึกษาและคัดเลือกตัวแปรต่างๆ	ที่มีผลต่อการใช้

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือประสม	และต่อผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม	 ได้แก่	

ตัวแปรด้านผูส้อน	 เช่น	ความเชือ่และเจตคติต่อวชิาชพีคร	ู

ความฉลาดทางอารมณ์	 ความสามารถในการส่ือสาร	

และความสามารถของทักษะการสอน	 เป็นต้น	 และ

ตัวแปรด้านผู้เรียน	เช่น	วิชาเอก	ลักษณะการลงทะเบียน

เรียน	(เป็นวิชาบังคับ	หรือ	เป็นวิชาเลือก)	พื้นฐานความ

รู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	ความถนัด	 เจตคติ

ต่อวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม	ลีลาการเรียนรู้	นิสัยใน

การเรียน	ความฉลาดทางอารมณ์	ทักษะชีวิต	และความ

รับผิดชอบ	เป็นต้น	
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บทคัดย่อ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาระดับท่ีเหมาะสมในการใช้เศษขนมปังเป็นแหล่งพลังงานในอาหารไก่  

โดยแบ่งเป็น 2 การทดลอง ได้แก่ การทดลองที่ 1 ศึกษาในไก่เน้ือ ด�าเนินการโดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

(CRD) ใช้ลูกไก่เนื้อแรกเกิดพันธุ์ Ross 208 จ�านวน 300 ตัว แบ่งเป็น 5 กลุ่มๆละ 3 ซ�้า แต่ละซ�้าใช้ไก่ 20 ตัว สุ่มไก่แต่ละ

กลุ่มให้ได้รับอาหารทดลอง 5 สูตร คือ ใช้เศษขนมปังเป็นแหล่งของพลังงานทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารท่ีระดับ  

0 25 50 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารและน�้าอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเป็นเวลา 42 วัน เก็บข้อมูลปริมาณอาหาร 

ท่ีกิน น�้าหนักตัวที่เพิ่มข้ึน อัตราการเปลี่ยนอาหาร อัตราการรอดชีวิต เปอร์เซ็นต์ซาก  เปอร์เซ็นต์ตับ และไขมัน 

ช่องท้อง ผลการทดลองปรากฏว่า สามารถใช้เศษขนมปังทดแทนปลายข้าวถึงระดับ 75% ในสูตรอาหาร โดยไม่มีผลก

ระทบต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากมากนัก แต่ท�าให้ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน�้าหนัก 1 กิโลกรัมต�่าที่สุด  

การทดลองท่ี 2 ศึกษาในไก่ไข่ ด�าเนนิการโดยใช้แผนการทดลองแบบสุม่สมบูรณ์ภายในบลอ็ก (RCBD) ใช้แม่ไก่ไข่พนัธ์ุ

อีซ่าบราวน์จ�านวน 280 ตัว แบ่งไก่เป็น 8 บล็อก (แถวของกรงไก่ภายในโรงเรือน) ในแต่ละแถวใช้กรงตับไก่ชุดละ 7 ตัว  

สุ่มไก่ในแต่ละชุดให้ได้รับอาหารทดลอง 5 สูตร เช่นเดียวกับการทดลองในไก่เนื้อ เก็บข้อมูลด้านผลผลิตไข่ อัตราการ

รอดชวีติ คณุภาพไข่ และระดับกลโูคสในเลอืดเป็นเวลา 6 ช่วงๆละ28วนั ผลการทดลองปรากฏว่า สามารถใช้เศษขนมปัง

ทดแทนปลายข้าวได้ถงึระดับ 50 % ของปลายข้าวในสูตรอาหาร โดยไม่มผีลต่อประสทิธิภาพการผลติไข่ คุณภาพไข่ และ

ระดับกลูโคสในเลือด และการทดแทนปลายข้าวด้วยเศษขนมปังที่ระดับ 25-50 % ให้ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่  

1 กิโลกรัมต�่ากว่ากลุ่มอื่น

ค�ำส�ำคัญ : ไก่เนื้อ  ไก่ไข่  เศษขนมปัง  อาหารไก่
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Abstract

The study was aimed to investigate the best levels of breadcrumb supplemented as energy source in chicken 

rations. The study was divided into 2 experiments. First experiment was conducted in broilers with Completely 

Randomized design. Three hundred of one-day old Ross 208 breed broilers were divided into groups of 5 treatments. 

There were 3 replicates of each treatment and 20 chicks per replicate. Each group was randomly assigned to 5  

treatments which are 0, 25, 50, 75, and 100 % of breadcrumb in the ration as energy source, replaced broken rice. 

Feed and water were provided ad libitum for 42 days. Feed intake, weight gain, feed conversion ratio, Survival rate, 

dressing percentage, liver and abdominal percentage were collected and evaluated. The replacement levels of broken 

rice by breadcrumb in the ration are possible till 75% with no effect to production performance and carcass quality. In 

addition, the replacement of broken rice by breadcrumb at level of 75% gives the lowest feed cost per gain. Second 

experiment was conducted in laying hen with Randomized Complete Block design. Two hundred eighty hens of  

Isa-brown were divided into 8 blocks 5 treatments. All hens were kept in the cage and fed with feed that supplement-

ed breadcrumb at the same levels as in boiler experiment. Feed intake, egg production, survival rate, egg quality, 

and blood glucose level were collected and evaluated for 6 periods of every 28 days. The results showed that the  

replacement levels of broken rice by breadcrumb in the ration are possible till 50% with no effect to egg production 

performance and egg quality. Besides, the replacement of broken rice by breadcrumb at level of 25-50% gives the 

lowest feed cost per 1 kg of egg mass.

Keywords : Boiler, Breadcrumb, Chicken rations, Laying hen

1. บทน�ำ

ผลพลอยได ้จากอาหารขยะ (Junk food)  

ในประเทศไทยมีเป็นจ�านวนมากผลพลอยได้ก็มีมาก 

เช่นขนมปังหมดอายุ ไม่ได้คุณภาพ เศษเหลือจาก

การตัดแต่งขนมเค้ก โรงงานผู ้ผลิตขนมได้จ�าหน่าย

ผลพลอยได้ในราคาถูกให้กับเกษตรกร ซ่ึงส่วนมากน�า

ไปเลี้ยงปลาเพื่อลดต้นทุนด้านอาหารเน่ืองจากมีโภชนะ

ส�าคัญสูง ขนมปังแซนวิชประกอบไปด้วยแป้งขนมปัง 

100 ส่วน น�้า 60 ส่วน ยีสต์เม็ด 1 ส่วน เกลือ 1.75 ส่วน 

น�้าตาล 10 ส่วน นมผงปราศจากไขมัน 4ส่วน เนยขาว 

6 ส่วน (1) เช่นเดียวกันกับ Bernard (2) ที่ได้รายงาน 

ไว้ว่า bakery waste มีพลงังาน 1.53 เมกะแคลอรีต่่อปอนด์ 

โปรตีน 12.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วน Slominski (3) รายงาน

ว่าเศษเหลือจากการท�าเบเกอรี (Bakery by-products)  

มีโปรตีน 11.9 เปอร์เซ็นต์ พลังงาน 3,427 กิโลแคลอรี่

ต่อกิโลกรัม Zand และ Foroudi (4) รายงานผลการน�า

เศษเหลือจากการท�าขนมขบเค้ียวที่ท�าจากข้าวโพด  

ซ่ึ ง มีพลังงาน 4 ,527 .4  กิ โลแคลอรี่ ต ่อ กิ โลกรัม  

เลี้ยงไก่เนื้อระยะรุ่นและขุน  พบว่าการผสม corn waste 

ท่ีระดับ50เปอร์เซ็นต์ในอาหารไก่เน้ือ ไก่มีอัตราการใช้

อาหารดีกว่ากลุ่มท่ีใช้เศษเหลือจากการท�าขนมขบเคี้ยว

ทีท่�าจากข้าวโพดท่ีระดับต�า่กว่าและท่ีไม่ได้ใช้  ถงึแม้จะมี

ผลให้อาหารทีก่นิและน�า้หนกัตัวไก่ทีเ่พิม่น้อยกว่า Torki 

และ Kimiaee (5) ทดลองผสม Enzyme ลงใน เศษเหลือ

จากการท�าเบเกอรีพบว่าสามารถใช้ เศษเหลือจากการ

ท�าเบเกอรีแทนข้าวโพดในสูตรอาหารได้100เปอร์เซ็นต์ 

โดยไม่ท�าให้ผลผลิตไข่ไก่แตกต่าง ส่วนในการเลี้ยง 

สัตว์อื่น พบว่าปลาทับทิมในกระชังเจริญเติบโตได้ดีเม่ือ

ใช้เศษขนมปังตากแห้ง 25 เปอร์เซ็นต์ผสมกบัอาหารเม็ด

ส�าเร็จรูป (6) ในประเทศไทยยังไม่พบรายงานการน�าเอา

เศษขนมปัง ที่ได้จากการท�าแซนวิชในระดับที่เหมาะสม
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ไปใช้ในอาหารไก่ ท้ังน้ีจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ

ทางเคมีของเศษขนมปังดังกล่าวที่ห้องปฏิบัติการอาหาร

สัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

พบว่าเศษขนมปัง มีความชื้น เถ้า ไขมัน โปรตีน เย่ือใย 

แคลเซียมและฟอสฟอรัสเท่ากับ 3.62 1.69   8.20  12.58  

1.71  0.52 และ 0.13 เปอร์เซน็ต์ตามล�าดับ และมีพลงังาน

รวม 4,400 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม ในขณะที่ปลายข้าวมี

พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ในสัตว์ปีก 3,500 กิโลแคลอรี่

ต่อกิโลกรัม (7) ดังน้ันหากมีการศึกษาระดับท่ีเหมาะ

สมในการน�าเศษขนมปังจากการท�าแซนวิชชนิดแป้งสี

ขาว เป็นแหล่งพลงังานในอาหารไก่ทดแทนวตัถดุบิกลุม่

พลังงานท่ีใช้กันอยู่ประจ�า เช่น ปลายข้าว และข้าวโพด  

ก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตด้านอาหารสัตว์ได้   

2. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย

เพื่อศึกษาสัดส่วนท่ีเหมาะสมในการใช ้ เศษ

ขนมปังเป็นแหล่งพลังงานในอาหารไก่เน้ือและไก่ไข่ 

ทดแทนปลายข้าวโดยพิจารณาจากสมรรถภาพการผลิต 

คุณภาพเนื้อ คุณภาพไข่ และต้นทุนการผลิต

3. วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

 กำรทดลองท่ี 1 ศึกษาในไก่เน้ือ ด�าเนินการโดย

ใช้ไก่อายุ 1 วัน พันธุ์ Ross 208 จ�านวน 300 ตัว วางแผน

การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) แบ่งกลุม่ทดลองเป็น  

5 กลุ่ม (treatment) แต่ละกลุ่มมี 3 ซ�้า (replication)  

ในแต่ละซ�้าใช้ไก่ จ�านวน 20 ตัว สุ่มไก่แต่ละซ�้า ให้ได้รับ

อาหารทดลองท่ีใช้เศษขนมปังทดแทนปลายข้าวในสูตร

อาหารที่ระดับ 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่ม

ทดลองที่1 2 3 4 และ5 ตามล�าดับ อาหารทดลองทุกสูตร

ได้ค�านวณให้มีโภชนะ ได้แก่ พลังงานท่ีใช้ประโยชน์ได้ 

แคลเซียม ฟอสฟอรัส กรดอะมิโนที่จ�าเป็น เช่น ไลซีน 

และเมทไธโอนีน ตรงตามความต้องการของไก่กระทง

ที่แนะน�าโดย NRC (8) โดยแบ่งอาหารทดลองเป็น  

3 ระยะ คืออาหารทดลองส�าหรับไก่อายุ 0 – 2 สัปดาห์, 

2 – 4 สัปดาห์ และ 4 – 6 สัปดาห์ (สูตรอาหารทดลอง

ของไก่แต่ละรุ่นแสดงในตารางท่ี 1-3) เลี้ยงไก่ทดลอง

ในโรงเรือนเปิดเป็นเวลา 42 วัน ท�าการเก็บข้อมูล  

โดยบันทึกน�้ าหนักไก ่  และน�้ าหนักอาหาร ท่ี ให ้

กินทุกสัปดาห์ บันทึกน�้าหนักไก ่ตาย และอาหาร

ที่ เหลือแต่ละสปัดาห์ เพือ่น�าข้อมลูมาใช้ในการค�านวณหา  

อัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ ปริมาณอาหารท่ี

กินเฉลี่ยต่อวัน ต้นทุนค่าอาหารต่อน�้าหนักที่เพิ่มข้ึน  

1 กโิลกรมั และอตัราการรอดชวีติ เม่ือสิน้สุดการทดลอง 

สุ่มไก่เนื้อเพศผู้ และเพศเมีย เพศละ 2 ตัวในแต่ละซ�้า 

เพื่อท�าการฆ่า และช�าแหละเก็บข้อมูล เปอร์เซ็นต์ซาก 

เปอร์เซ็นต์ตับและเปอร์เซ็นต์ไขมันช่องท้อง 

 กำรทดลองที ่2  ศึกษาในไก่ไข่ ด�าเนนิการโดยโดย

ก�าหนดให้บลอ็ก คือ ต�าแหน่งของแถวกรงตับภายในโรง

เรือนเปิด มี 8 แถว หรือ 8 บล็อก (Block) ในแต่ละแถว 

เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์อีซ่าบราวน์ (อายุประมาณ 30 สัปดาห์)  

ในกรงตับ ชุดละ 7 ตัว รวม 280 ตัว ในแต่ละแถวสุ่มไก่

ในแต่ละชุดให้ได้รับอาหารทดลอง 5 สูตร ได้แก่ อาหาร

ที่ใช้เศษขนมปังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารที่ระดับ   

0, 25, 50, 75 และ100 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ อาหาร

ทดลองทกุสตูรได้ค�านวณให้มโีภชนะ ได้แก่ พลงังานท่ีใช้

ประโยชน์ได้ แคลเซยีม ฟอสฟอรสั กรดอะมิโนท่ีจ�าเป็น เช่น 

ไลซนี และเมทไธโอนนี ตรงตามความต้องการของไก่ไข่ท่ี

แนะน�าโดย NRC (8) ทั้งนี้สูตรอาหารไก่ไข่ทดลองแต่ละ

สูตรแสดงในตารางที่ 4 ไก่ทุกกรงจะได้รับอาหารและ 

น�า้อย่างเต็มท่ีโดยให้วนัละ 2 ม้ือคือ เช้า และบ่าย  ก�าหนด

โปรแกรมให้แสงส�าหรับไก่จ�านวน 16 ช่ัวโมงต่อวัน  

การบันทึกข้อมูลจะท�าเป็นช่วงๆ โดยแบ่งเป็น 6 ช่วง 

(period) ช่วงละ 28 วัน ในแต่ละช่วงมีการเก็บข้อมูล 

ปริมาณอาหารที่กิน ผลผลิตไข่แต่ละวัน และจ�านวน 

ไก่ตาย และทุก 3 วนัสดุท้ายของแต่ละช่วง สุ่มไข่ไก่ชดุละ 

4 ฟองต่อวนั เพือ่น�ามาศึกษาคุณภาพไข่ ได้แก่ น�า้หนักไข่  

สไีข่แดง ความสงูไข่ขาว และค่า Haugh unit โดยใช้เครือ่ง 

Egg Multi-Tester EMT-5200 ของบริษัท Robotmation 

Co., LTD. ประเทศญี่ปุ่น ส่วนความหนาของเปลือกไข ่

ใช้เครือ่ง Thickness Gage ของบรษัิท Dial Type/Digimatic 

Type, Mitutoyo Co., LTD. ประเทศญีปุ่น่ เม่ือสิน้สดุการ
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ทดลองสุ่มเกบ็ตัวอย่างเลอืด 2 ตัวต่อชดุ เพือ่หาค่ากลโูคส

ในเลือดโดยใช้เครื่องวัดค่าทางเคมีของเลือด Accutrend® 

GCT ของบริษัท Roche Diagnostics GmbH Co., LTD. 

ประเทศเยอรมนี  

ข้อมูลท่ีได้ทั้งสองการทดลองน�ามาวิเคราะห์ทาง

สถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างโดยวิธี  DMRT โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

SAS (9)

Table 1 Composition of the basal experimental diets of broilers (Starter)

Ingredients(kg) T1 T2 T3 T4 T5

1.  Broken rice 45.75 35.29 24.82 14.24 0

2.  Rice bran 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

3.  Soybean meal(44% CP) 30.65 29.30 27.93 26.58 26.28

4.  Fish meal(60%CP) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

5.  Breadcrumb 0 11.44 22.88 34.31 48.98

6.  DCP (P16) 0.70 0.65 0.65 0.60 0.60

7.  Oyster shell meal 0.80 0.70 0.55 0.50 0.40

8.  DL-Methionine 0.25 0.27 0.30 0.34 0.38

9.  Oil 3.10 3.60 4.12 4.68 5.61

10.Iodized salt 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

11.Premix 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Total 100 100 100 100 100

Calculated chemical analysis

Crude protein, % 22.99 22.99 23.00 23.00 23.00

ME, kcal/kg 3,080 3,080 3,080 3,080 3,079

Calcium, % 1.00 1.01 1.01 1.03 1.01

Phosphorus, % 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46

Price(baht/kg) 15.66 15.20 14.75 14.29 14.01
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Table 2 Composition of the basal experimental diets of broilers (Grower)

Ingredients(kg) T1 T2 T3 T4 T5

1.  Broken rice 50.50 39.46 28.55 17.67 0

2.  Rice bran 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

3.  Soybean meal(44% CP) 29.95 21.50 20.03 18.56 16.34

4.  Fish meal(60%CP) 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

5.  Leucaena leaf meal 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

6.  Breadcrumb 0 12.05 24.10 36.15 55.00

7.  DCP (P16) 0.55 0.50 0.50 0.35 0.35

8.  Oyster shell meal 0.80 0.70 0.50 0.45 0.25

9.  L-Lysine 0 0 0 0 0.01

10.DL-Methionine 0.08 0.12 0.15 0.16 0.24

11.Oil 4.37 4.92 5.42 5.91 6.88

12.Iodized salt 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

13.Premix 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Total 100 100 100 100 100

Calculated chemical analysis

Crude protein, % 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

ME, kcal/kg 3,180 3,180 3,180 3,180 3,179

Calcium, % 0.92 0.92 0.90 0.90 0.91

Phosphorus, % 0.41 0.41 0.42 0.40 0.41

Price(baht/kg) 15.94 14.14 13.70 13.22 12.65
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Table 3 Composition of the basal experimental diets of broilers (Finisher)

Ingredients(kg) T1 T2 T3 T4 T5

1.  Broken rice 58.14 44.95 31.96 18.51 0

2.  Rice bran 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

3.  Soybean meal(44% CP) 17.01 15.27 13.50 11.82 9.49

4.  Fish meal(60%CP) 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

5.  Leucaena leaf meal 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

6.  Breadcrumb 0 14.44 28.87 43.33 63.17

7.  DCP (P16) 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10

8.  Oyster shell meal 0.70 0.55 0.40 0.30 0.10

9.  L-Lysine 0 0 0 0 0.15

10.DL-Methionine 0 0.05 0 0.12 0.18

11.Oil 3.10 3.74 4.32 5.05 6.06

12.Iodized salt 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

13.Premix 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Total 100 100 100 100 100

Calculated chemical analysis

Crude protein, % 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

ME, kcal/kg 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

Calcium, % 0.81 0.80 0.80 0.82 0.82

Phosphorus, % 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36

Price(baht/kg) 13.49 13.01 12.31 12.00 11.48
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Table 4 Composition of the basal experimental diets of layers.

Ingredients(kg) T1 T2 T3 T4 T5

1.  Broken rice 48.78 37.59 26.48 15.30 0

2.  Rice bran 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

3.  Soybean meal(44% CP) 18.58 17.14 15.68 14.22 12.26

4.  Fish meal(60%CP) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.  Breadcrumb 0 12.25 24.40 36.60 53.16

6.  DCP (P16) 0.70 0.60 0.60 0.60 0.50

7.  Oyster shell meal 8.50 8.40 8.24 8.09 7.95

8.  Iodized salt 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

9.  Premix 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

10.Leucaena leaf  meal 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

11.L-Lysine 0 0 0 0 0.08

12.DL-Methionine 0.12 0.17 0.20 0.24 0.30

13.Oil 3.57 4.10 4.65 5.20 6.00

Total 100 100 100 100 100

Calculated chemical analysis

Crude protein, % 17.00 17.00 17.00 17.00 16.99

ME, kcal/kg 2,899 2,899 2,900 2,899 2,900

Calcium, % 3.75 3.75 3.75 3.76 3.76

  Phosphorus, % 0.37 0.37 0.36 0.35 0.36

Price(baht/kg) 11.50 11.11 10.48 10.27 9.81

4. ผลกำรวิจัยและวิจำรณ์    

จากการศึกษาการใช ้ เศษขนมปังเป ็นแหล่ง

พลังงานในอาหารไก่ซ่ึงท�าการทดลองท้ังในไก่เน้ือและ

ไก่ไข่ โดยใช้เศษขนมปังทดแทนปลายข้าวในระดับ 0, 25, 

50, 75 และ 100 เปอร์เซน็ต์ในสูตรอาหารไก่เนือ้และไก่ไข่ 

ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 5 (ไก่เนื้อ) และ ตารางที่ 6 

(ไก่ไข่) จากตารางท่ี 5 พบว่า ไก่เน้ือท่ีได้รับอาหารผสม

เศษขนมปังทดแทนปลายข้าวที่ระดับ  25 เปอร์เซ็นต์   

มีสมรรถภาพการผลิต ได้แก่ ปริมาณอาหารท่ีกิน อัตรา

การเจริญเติบโต และอัตราการเปลี่ยนอาหาร (FCR) 

ไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05)เม่ือเปรียบเทียบกับไก่

ที่ได้รับอาหารที่มีปลายข้าวเป็นแหล่งพลังงานเพียง 

อย่างเดียว แต่มีปริมาณอาหารที่กิน และอัตราการเจริญ

เติบโตสูงกว่าไก่ที่กินอาหารผสมเศษขนมปังทดแทน

ปลายข้าวท่ีระดับ 50 ,75 และ 100 เปอร์เซน็ต์ (P<0.01) ซึง่

ไก่ทีก่นิอาหารผสมเศษขนมปังทดแทนปลายข้าวทีร่ะดับ 

50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์มีการกินอาหารในปริมาณไม่

แตกต่างต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  ในท�านองเดียวกัน

อตัราการเจรญิเติบโตของไก่ทีก่นิอาหารผสมเศษขนมปัง

ทดแทนปลายข้าวท่ีระดับ  75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ต�า่กว่า

ไก่ทีก่นิอาหารผสมเศษขนมปังทดแทนปลายข้าวทีร่ะดับ  

0, 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์ (P<0.01)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

เศษขนมปังมีความฟ่ามมาก เน่ืองจากเป็นแป้งสุก   
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ซ่ึงแป้งเม่ือผสมน�้าและท�าให้อุณหภูมิสูงข้ึน ท�าให้น�้า

เข้าไปในเม็ดแป้งมากข้ึน เม็ดแป้งบวม ความหนาแน่น

ลดลง  ความหนืดสูงขึ้น ผิวของเม็ดแป้งเปิดมากขึ้นซึ่งก็

คือเกิดการพองตัว (10) เมื่อสัตว์กินอาหารที่มีความฟ่าม

มากเข้าไป ถงึแม้เป็นปรมิาณน้อย (โดยน�า้หนกั) แต่ท�าให้

อาหารเต็มกระเพาะเรว็  สตัว์จงึไม่กนิอาหารอกี  ดังนัน้จงึ

ท�าให้ไก่กินอาหารน้อยลง และส่งผลให้มีอัตราการเจริญ

เติบโตต�่าลงด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานของสมิงและ

คณะ (6) ที่กล่าวว่าปลาทับทิมในกระชังเจริญเติบโตได้

ดีที่สุด เมื่อใช้เศษขนมปังตากแห้ง ไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์

ผสมกับอาหารเม็ดส�าเร็จรูป 

อย่างไรก็ตามไก่ท่ีกินอาหารผสมเศษขนมปัง

ทดแทนปลายข้าวที่ระดับ  50 และ 75 เปอร์เซ็นต์มีอัตรา

การเปลี่ยนอาหารดีกว่ากลุ่มอื่น (P<0.05) แต่ไม่แตก

ต่างทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับไก่ที่กินอาหารผสมเศษ

ขนมปังทดแทนปลายข้าวทีร่ะดับ  25 และ 50 เปอร์เซน็ต์ 

และเมื่อพิจารณาต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน�้าหนักตัว  

1 กโิลกรมักพ็บว่าไก่ท่ีกนิอาหารผสมเศษขนมปังทดแทน

ปลายข้าวท่ีระดับ 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์มีต้นทุนค่า

อาหารต่อการเพิม่น�า้หนกัตัว 1 กโิลกรมัใกล้เคยีงกนัและ

ต�่ากว่าไก่ทดลองกลุ่มอื่น  ทั้งนี้ Radwan (11) ได้รายงาน

ว่าการใช้เศษเหลอืจากเบเกอรี ่ถงึ 40 เปอร์เซ็นต์ในอาหาร

ไก่เนื้อไม่มีผลกระทบต่อน�้าหนักตัว หรือเปอร์เซ็นต์ซาก

ของไก่ ในขณะที่มีปริมาณการกินอาหารเพิ่มข้ึน และ

อัตราการเปลี่ยนอาหารด้อยลง แต่ท�าให้ต้นทุนต�่ากว่า

ไก่ที่กินอาหารท่ีไม่มีการใช้เศษเหลือจากเบเกอรี่เป็น 

ส่วนผสม นอกจากนีย้งัมีรายงานวจิยัท่ีศึกษาในนกกระทา

ญีปุ่่นพบว่าการใช้เศษเหลอืจากเบเกอรี ่25 เปอร์เซน็ต์ใน

สูตรอาหารท�าให้นกกระทามีน�้าหนักตัวเพิ่มขึ้น มีการ

กินอาหารและอัตราการเปลี่ยนอาหารดีข้ึน (12) ส่วน 

Abdullatif และคณะ (13) ได้ศึกษาการใช้เศษเหลือจาก

เบเกอรีใ่นอาหารไก่เน้ือพบว่าการใช้เศษเหลอืจากเบเกอรี่  

30 เปอร ์ เ ซ็นต ์ในสูตรอาหารไม ่ มีผลกระทบต ่อ

สมรรถภาพการผลิตของไก่

 นอกจากน้ีอัตราการรอดชีวิตของไก่ท่ีกินอาหาร

ผสมเศษขนมปังทดแทนปลายข้าวทีร่ะดับ  75 เปอร์เซ็นต์

มีค่าสูงที่สุด (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบ

เทียบกับไก่ที่กินอาหารผสมเศษขนมปังทดแทนปลาย

ข้าวทีร่ะดับ  25 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนไก่ท่ีกนิอาหารท่ี

มีปลายข้าวเป็นแหล่งพลงังานเพยีงอย่างเดียวมีอตัราการ

รอดชีวิตต�่าท่ีสุด ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากแป้งขนมปังเป็น

แป้งสุกย่อยได้ง่าย อีกทั้งไก่ที่กินอาหารผสมเศษขนมปัง

มีการกินอาหารในปริมาณน้อยลง จึงท�าให้กระบวนการ

ย่อย  ดูดซึม และเมตาบอไลซ์อาหารแล้วท�าให้เกิดความ

ร้อนในร่างกายน้อยกว่าไก่ที่กินอาหารที่มีปลายข้าวเป็น

แหล่งพลงังานเพียงอย่างเดยีวซึง่กนิได้มากกว่า นอกจาก

นี้ ในอาหารทดลองที่ใช้เศษขนมปังเป็นแหล่งพลังงาน

มีการเสริมไขมันมากกว่าสูตรอาหารท่ีใช้ปลายข้าวเพียง

อย่างเดียวเป็นแหล่งพลังงาน (ตารางที่ 1-3) ซึ่งในกรณี

ท่ีอุณหภูมิของส่ิงแวดล้อมสูงประสิทธิภาพการผลิต

ของสัตว์ไม่เต็มที่ นักโภชนศาสตร์แก้ไขโดยให้อาหารมี

พลังงานสูง โดยการเสริมไขมันพืชหรือสัตว์ (14) เพราะ

ไขมันสามารถลดความเสียหายของสัตว์เลี้ยงจากภาวะ

อากาศร้อนได้ มรีายงานการลดผลเสยีหายท่ีเกดิกบัแม่โค

อนัเนือ่งมาจากความร้อนโดยการเติมไขมันในสูตรอาหาร 

(15) การเสริมไขมันจากทั้งพืชและสัตว์ในอาหารไก่

กระทง มีผลให้ประสิทธิภาพการใช้อาหารดีกว่าไม่เสริม

ไขมนั (16)  เน่ืองจากไขมันมีคุณสมบติัช่วยลดความร้อน

จากการย่อยอาหาร (heat increment) เพราะเมื่อสัตว์ย่อย

ไขมันแล้วจะมีความร้อนดังกล่าวเกดิข้ึนน้อยกว่าการย่อย

โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต ดังนัน้การเสรมิไขมันในระดับ

ท่ีเหมาะสมจึงช่วยลดความเครียดเนื่องจากความร้อนใน

สภาพอากาศร้อนได้  เน่ืองจากการเลี้ยงไก่ทดลองครั้ง

น้ีอยู่ในช่วงท่ีมีอากาศร้อน จึงท�าให้พลังงานความร้อน

ระบายออกจากร่างกายสัตว์ได้ยาก ดังนั้นไก่ท่ีกินอาหาร

ที่มีปลายข้าวเป็นแหล่งพลังงานเพียงจึงมีโอกาสตายได้

มากกว่าไก่ท่ีกนิอาหารผสมเศษขนมปังทดแทนปลายข้าว 

ในส่วนของคณุภาพซาก ปรากฏว่า เปอร์เซ็นต์ซาก  

เปอร์เซน็ต์ตับ และไขมันช่องท้อง ของไก่ทกุกลุม่ไม่แตก

ต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ท้ังน้ีเนื่องจากอาหารทดลอง

ทุกกลุ่มมีโปรตีนและพลังงานใกล้เคียงกัน ซ่ึงมีรายงาน

ว่าส่วนประกอบของซากโดยเฉพาะไขมันท่ีสะสมในซาก
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จะไม่มีความแตกต่างกัน  หากสัตว์ได้รับอาหารที่โปรตีน

และพลังงานใกล้เคียงกัน (17) 

 ผลการทดลองในไก่ไข่ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 6  

พบว่าไก่ที่กินอาหารผสมเศษขนมปังทดแทนปลายข้าว

ที่ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ให้ผลผลิตไข่สูงท่ีสุด (P<0.01)   

แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับไก่

ทีไ่ด้รบัอาหารทีมี่ปลายข้าวเป็นแหล่งพลงังานเพยีงอย่าง

เดียว และไก่ท่ีกินอาหารผสมเศษขนมปังทดแทนปลาย

ข้าวทีร่ะดับ  50 เปอร์เซน็ต์กใ็ห้ผลผลติไข่ไม่แตกต่างทาง

สถติิ (P>0.05) เม่ือเปรยีบเทยีบกบัไก่ท่ีกนิอาหารท่ีมีปลาย

ข้าวเป็นแหล่งพลงังานเพยีงอย่างเดียว ส่วนไก่ท่ีกนิอาหาร

ผสมเศษขนมปังทดแทนปลายข้าวท่ีระดับ 75 และ100 

เปอร์เซน็ต์ให้ผลผลติไข่ต�า่ลง (P<0.01)  แต่ปรมิาณอาหาร

ทีก่นิ อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นไข่ 1 กโิลกรมั  อตัราการ

รอดชวีติ ของไก่ทกุกลุม่ไม่แตกต่างกนัทางสถติิ (P>0.05) 

แต่มีแนวโน้มว่าปริมาณการกินอาหารของไก่ลดลงตาม

ระดับท่ีเพิ่มข้ึนของเศษขนมปังท่ีทดแทนปลายข้าวซ่ึง

สอดคล้องกับการทดลองในไก่เนื้อ และเม่ือพิจารณา

ต้นทนุค่าอาหารต่อการผลติไข่ 1 กโิลกรมักพ็บว่าไก่ทีก่นิ

อาหารผสมเศษขนมปังทดแทนปลายข้าวทีร่ะดับ  25 และ 

50 เปอร์เซน็ต์มีต้นทนุค่าอาหารต่อการผลติไข่ 1 กโิลกรมั

ต�่ากว่ากลุ่มอื่น อย่างไรก็ตาม Torki และ Kimiaee (5)  

ได้รายงานว่าการใช้เศษเหลือจากเบเกอรี่เป็นแหล่ง

พลงังาน ทดแทนข้าวโพดได้ 100 เปอร์เซน็ต์ในอาหารไก่

ไข่ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ 

นอกจากนี้ คุณภาพไข่ (น�้าหนักไข่ สีไข่แดง และ

ความหนาของเปลือกไข่)  และระดับกลูโคสในเลือดของ

ไก่ทุกกลุม่ไม่แตกต่างกนัทางสถติิ (P>0.05) อย่างไรกต็าม 

ไข่ของไก่ที่กินอาหารผสมเศษขนมปังทดแทนปลายข้าว

ที่ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์มีความสูงไข่ขาว และค่า haugh 

unit สูงที่สุด (P<0.01) ส่วนไข่ของไก่ที่กินอาหารผสม

เศษขนมปังทดแทนปลายข้าวท่ีระดับ  100 เปอร์เซ็นต์

มีความสูงไข่ขาว และค่า haugh unit ต�่าที่สุด ซึ่งค่าความ

สูงไข่ขาว และค่า haugh unit ของไข่ไก่ทั้งสองกลุ่มนี้ไม่

แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับไข่ไก่ที่

กนิอาหารทีม่ปีลายข้าวเป็นแหล่งพลงังานเพยีงอย่างเดียว 

สอดคล้องกบัรายงานของ Torki และ Kimiaee (5) ท่ีกล่าว

ว่าสามารถใช้ผลพลอยได้จากการท�าเบเกอรี่เป็นแหล่ง

พลังงาน ทดแทนข้าวโพดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ในอาหาร

ไก่ไข่โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพไข่ 

Table 5  Effects of breadcrumb in the diets of broilers on growth performance and carcass quality for overall  period  

 of testing 

performance Rate of breadcrumb in broiler  ration (%)  CV

0 25 50 75 100    (%)

 Feed Intake (g/b/d) 108.70a 104.25a 89.48b 82.20b 81.43b 5.88

 Average Daily Gain, ADG (g/b/d) 48.05ab 50.58a 46.49b 42.82c 40.13c 4.31

 Feed Conversion Ratio, FCR 2.25x 2.06xy 1.91y 1.91y 2.02y 5.72

 Feed Cost per Gain (baht/kg)* 33.82 29.09 25.96 25.15 25.67 -

 Survival Rate (%) 75.67z 81.67 xyz 89.16xy 93.33x 80.00yz 7.64

 Dressing Percentage (%) 79.81 80.30 78.15 77.87 77.55 2.42

 liver (%) 2.69 2.51 2.70 2.28 2.19 18.30

 Abdominal fat (%) 2.67 2.53 3.13 2.98 3.35 21.03

abc Means between treatment diets in the same row with different superscript letters are significantly different  (P <0.01)
xyz Means between treatment diets in the same row with different superscript letters are significantly different  (P <0.05)

    *It was not analyzed statistic.
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Table 6 Effects of breadcrumb in the diets of layer hens on egg production egg quality for and blood glucose  

 overall period of Testing

performance                    Rate of breadcrumb in broiler ration (%)  CV

0 25 50 75 100    (%)

Feed  Intake (g//b/d) 102.56         102.61          100.37          100.86          98.09 9.52

Egg Production (%) 81.59ab        82.17a           75.73bc          73.80c        71.84c 7.66

Egg Weight (g/egg) 61.25           61.05            61.16             58.47          57.88 10.13

FCR (per 1 kg. eggs) 2.05 2.05 2.17 2.34 2.36 9.83

Feed Cost per 1 kg of eggs (baht/kg) * 23.57 22.77 22.74 24.03 23.15 -

Survival Rate (%) 99.30           99.30           100.00           100.00           98.83 2.53

High of Albumen(mm)  6.91ab          7.38a                      7.26a              6.63ab                6.22b 13.46

Haugh unit 79.09ab        84.23a            82.98ab           78.17ab        75.22b 9.75

Egg Yolk color score 7.23            7.38               7.43               7.44             6.97 7.17

Egg Shell thickness (mm) 0.52            0.56               0.55               0.53             0.54 8.73

Blood  Glucose (mg/dl) 179.75        165.25          166.00           160.63          176.88 13.48

abc Means between treatment diets in the same row with different superscript letters are significantly different  (P <0.01)

    *It was not analyzed statistic.

5.  สรุปผลกำรวิจัย

จากการศึกษาการใช ้ เศษขนมปังเป ็นแหล่ง

พลังงานทดแทนปลายข้าวในอาหารไก่เนื้อ และไก่ไข่ 

สรุปได้ว่าสามารถใช้เศษขนมปังทดแทนปลายข้าวถึง

ระดับ 75% ในสูตรอาหารไก่เน้ือได้ โดยไม่มีผลกระ

ทบต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากมากนัก  

แต่ท�าให้ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน�้าหนัก 1 กิโลกรัม

ต�า่ทีสุ่ด และใช้เศษขนมปังทดแทนปลายข้าวได้ถงึระดับ 

50% ของปลายข้าวในสูตรอาหารไก่ไข่ โดยไม่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ และระดับกลูโคส 

ในเลือด และการทดแทนปลายข้าวด้วยเศษขนมปังที่

ระดับ 25-50 % ท�าให้ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่  

1 กิโลกรัมต�่ากว่ากลุ่มอื่น
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ความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำาเนินงาน
ตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)
The Opinion of the Dean, Head Curriculum Committee and the 
Graduate Students under the Undergraduate Quota Scholarship to 
Continue Studying Graduate Level Project Operation of Thaksin 
University. 
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บทคัดย่อ

การศึกษาความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการท่ีมีต่อการดำาเนินงานตามโครงการ

การใหโ้ควตานสิิตระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก) ครัง้นี ้

มีวตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษาขอ้มูลของนิสติท่ีเข้าศึกษาตามโครงการฯ ศึกษาความคิดเหน็ในการดำาเนินงานโครงการฯ ศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคท่ีต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไข สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือ

นสิติทีเ่ขา้ศึกษาตามโครงการฯ และศึกษาความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอืน่ๆ ในการปรบัปรงุและพฒันาการดำาเนินงาน

โครงการฯ โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิด

ชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการของคณะ หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียน

การสอนระดับปริญญาโท ภาคปกติ ในปีการศึกษา 2556 จำานวน 40 คน เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปดิ การวเิคราะหข์อ้มูลใช้สถติิคา่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนำาข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิดมาประมวลและ 

นำาเสนอตามประเด็นที่กำาหนด 
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และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำาเนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. ข้อมลูของนสิติทีเ่ขา้ศึกษาตามโครงการนบัต้ังแต่ปกีารศึกษา 2550 – 2556 จำานวนนสิติทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเข้า

ศึกษาตามโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.97), ค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมท่ีสำาเร็จการศึกษาในระดับ  ปริญญาตรี 

มากที่สุด คือ 3.01 – 3.25 (ร้อยละ 32.26), ค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้สำาเร็จการศึกษา  

มากทีส่ดุ คือ 3.76 – 4.00 (รอ้ยละ 75.00), ผลการประเมินคณุภาพวทิยานิพนธ์ของผูส้ำาเรจ็การศึกษา สว่นใหญไ่ด้ผลการ

ประเมินระดับดี (Good) (ร้อยละ 62.50), การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของผู้สำาเร็จการศึกษา มากที่สุด คือ  

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการระดับชาติ (ร้อยละ 41.67), ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาจนสำาเร็จของผู้สำาเร็จการศึกษา มากที่สุด คือ 3 – 4 ปี  

(ร้อยละ 41.67) และจำานวนผู้พ้นสภาพและ/หรือลาออกโดยที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2550 มีผู้พ้นสภาพ

และ/หรือลาออกมากที่สุดร้อยละ 50.00 ส่วนปีการศึกษา 2554 และ 2555 ไม่มีนิสิตที่พ้นสภาพและ/หรือลาออก

2. ความคิดเหน็ของคณบดีคณะทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

ระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ข้าศึกษาตามโครงการทีมี่ต่อการดำาเนนิงานตามโครงการในภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากที่สุดทุกด้าน

3. ความคิดเหน็ของคณบดีคณะทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

ระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าศึกษาตามโครงการท่ีมีต่อการดำาเนินโครงการจำาแนกเป็นราย

ประเด็น โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากท่ีสุดคือควรมีการดำาเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง ( X  = 4.85)  

ส่วนประเด็นอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากที่สุดทุกประเด็น ยกเว้นประเด็นเดียวคือจำานวนการ

ให้โควตาตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครตามระบบปกติหลักสูตร/สาขาวิชาละ 1 คน ที่แม้จะมีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X  = 3.58) จากประเด็นทั้งหมด 

คำ�สำ�คัญ : ความคิดเห็น การดำาเนินงาน โครงการการให้โควตาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
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Abstract

The objective of this research were to follow up and complied the opinion of  the dean, head curriculum  

committee and the graduate students under the undergraduate quota scholarship on continue studying graduate level 

project and also surveyed the opinion, problems and suggestions to improve the management of the project.  Data 

collected from the dean of the faculty which operated the graduate degree, the head committee of the graduate  

curriculum and the graduate students who received the scholarship in this project in the academic year of 2013  

totally 40 persons. The research instrument was a questionnaire with 5 rating scale and the open – ended for  

suggestion and recommendation.  The statistic used for data analysis were percentage, arithmetic mean and standard 

deviation. 

The research results were as follow :

1. The data from the students under this project, most of student under this project from the academic year 

2007 – 2013 was female (70.97 %),the student’s GPA from undergraduate level ranged from 3.01 – 3.25 (32.26 %), 

the student’s GPA when finished the graduate level ranged from 3.76 – 4.00 (75.00 %), the quality of the student’s 

thesis mainly at a good level (62.50 %), the way of thesis publishing mostly by printed in the proceeding of the  

international symposium or seminar or published in national journals (41.67 %), the spending time to complete                

the  study ranged from 3 – 4 years (41.67 %) and the student’s retired or drop out was 0 % except in the academic 

year 2007 was the highest at 50 %.

2. The opinion of  the dean, head curriculum committee and  the graduate students on the project operation in 

total was at a highest level ( X = 4.51) and in each aspect was at a high and highest level. 

3. The opinion of  the dean, head curriculum committee and the graduate students on the project operation in 

each aspect was at a highest level was that this project should be continue ( X = 4.85) and others aspect was at a high 

and highest level except the number of the quota only 1 quota per curriculum was at a lowest level ( X = 3.58)

บทนำ�

มหาวทิยาลยัทักษิณให้ความสำาคัญกบัการรบันิสติ

เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก) 

ของมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อให้มีจำานวนมากข้ึนตามเป้า

หมายการรับนิสิตของหลักสูตร สอดคล้องกับนโยบาย

ของสภามหาวิทยาลัยที่จะปรับเปลี่ยนการรับนิสิตจาก

แผน ข ไปสู่แผน ก ให้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการให้โอกาส

ทางการศึกษาแก่นสิติระดับปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั

ทกัษิณในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามากข้ึนด้วย 

คณะกรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัยและสภาวิชาการ

จึงเห็นชอบให้บัณฑิตวิทยาลัยดำาเนินโครงการการให้

โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก)  

มาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบัน 

จากการดำาเนินงานโครงการดังกล่าวมาช่วงระยะเวลา

หนึ่ง (1) กำาหนดให้มีการติดตามและประเมินนิสิต 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการดังกล่าวด้วย 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นว่าควรจะมีการสอบถามความคิด

เห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำาเนินงานตามโครงการ

จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู ้รับผิดชอบ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตท่ีเข้าศึกษาตาม

โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง

และพัฒนาการดำาเนินงานโครงการดังกล่าวให้เป็นไป
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มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)

อย่างมปีระสทิธภิาพเกิดประโยชนท์ั้งตวันิสติ หลักสูตร/

สาขาวชิา คณะบัณฑิตวทิยาลยั และมหาวทิยาลยั รวมทัง้

เป็นข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาในเชิง

นโยบายต่อไป 

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

1. เพื่อศึกษาข้อมูลของนิสิตท่ีเข ้าศึกษาตาม

โครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคปกติ (แผน ก) 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิด

สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการ

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสติระดับ

บัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตามโครงการท่ีมีต่อการดำาเนิน

งานตามโครงการการให้โควตานสิิตระดบัปรญิญาตรขีอง

มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคปกติ (แผน ก)

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีคณบดีคณะ 

ที่ เป ิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธาน

กรรมการผู ้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าศึกษาตามโครงการ

ต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยปรับปรุง

แก้ไข สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือนิสิตที่เข้าศึกษา

ตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคปกติ (แผน ก)

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ของคณบดีคณะท่ีเป ิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าศึกษา

ตามโครงการในการปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนิน

งานโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคปกติ (แผน ก)

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

ประช�กร

ประชากรในการวิจัยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

การให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

ทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ  

(แผน ก) ได้แก่ คณบดีคณะท่ีเปิดสอนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ

ของคณะ หลกัสูตร/สาขาวชิาท่ีมีการจดัการเรยีนการสอน

ระดับปริญญาโทภาคปกติ ในปีการศึกษา 2556 

เครื่องมือและวิธีสร้�งเครื่องมือก�รวิจัย

คณะผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือการวิจัย โดยอาศัย

แนวคิดจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการการให้โควตา

นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษา

ต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก) ดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลของนิสิตผู ้ เข ้าศึกษาตาม

โครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคปกติ (แผน ก) จัดทำาเป็นแบบบันทึกและวิเคราะห์

ข้อมูลของนิสิตผู้เข้าศึกษาตามโครงการในประเด็นท่ี

คณะผู้วิจัยกำาหนด

2. การศึกษาความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะของคณบดีคณะท่ีเปิดสอนหลักสูตรระดับ

บัณฑิต ศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้า

ศึกษาตามโครงการท่ีมีต่อการดำาเนินโครงการการให้

โควตานสิิตระดับปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัทักษิณเข้า

ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก) จัดทำา

เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 

1 เป็นแบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับใช้สำาหรับสอบถามความคิดเห็นต่อการดำาเนิน

งานตามโครงการ ตามแบบของลิเคอร์ท (2) ตอนท่ี 3 

เป็นแบบสอบถามปลายเปิดสำาหรับสอบถามปัญหาและ
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อุปสรรคท่ีต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงแก้ไข สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือนิสิตที่

เข้าศึกษาตามโครงการ และตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถาม

ปลายเปิดสำาหรับสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะอืน่ๆ ในการปรบัปรงุและพฒันาการดำาเนนิงานตาม

โครงการ 

3. นำาแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และความ 

คลอบคลุมขอบเขตเนื้อหาที่ต้องการศึกษา รวมทั้งให้ข้อ

เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข

ก�รดำ�เนินก�รเก็บรวบรวมข้อมูล  

คณะผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. จัดโครงการ “พี่พบน้อง : ตามโครงการการให้

โควตานสิิตระดับปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัทักษิณเข้า

ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก)” เม่ือวนั

ศุกร์ท่ี 2 สิงหาคม 2556 และเก็บข้อมลูจากนิสิตทีเ่ข้าร่วม

โครงการ รวมท้ังเกบ็ข้อมูลเพิม่เติมในภายหลงัจากนสิติที่

ไม่ได้เข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวด้วย

2. ขอความอนุเคราะห์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลความคิดเห็น

ต่อการดำาเนินงานตามโครงการจากคณบดีคณะท่ีเปิด

สอนหลกัสตูรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผูร้บั

ผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) 

และนิสิตทีเ่ข้าศกึษาตามโครงการ โดยส่งแบบสอบถามที่

ตอบครบถ้วนแล้วกลบัไปยงับัณฑิตวทิยาลยัภายในระยะ

เวลาที่กำาหนด 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

คณะผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. ข้อมูลของนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ นำามา

จัดหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีกำาหนด แล้วนำา เสนอข้อมูล

โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

ความคิดเห็นในการดำาเนินงานตามโครงการท่ีได้รับ

คืนมาท้ังหมดจัดหมวดหมู่ตามสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม แล้วหาค่าร้อยละ (Percentage) สำาหรับ

ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 1 

3. วิเคราะห์ข ้อมูลหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สำาหรับข้อมูลจาก

แบบสอบถามความคิดเห็นในการดำาเนินงานตาม

โครงการในตอนท่ี 2 แล้วเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การ

ประเมินค่าความคิดเห็น (Opinionnaire) ตามแนวคิด

ของเบสต์ (2) 

4. นำาข้อมูลปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม ในตอนที่ 3 และ 4  

มาประมวลและนำาเสนอตามประเด็นที่กำาหนด

สถิติในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

คณะผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถามท่ีได้รับคืนทั้งหมด

มาตรวจสอบความสมบูรณ์และประมวลผลหาค่าทาง

สถิติโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่  

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และ

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (3)

สรุปผลและอภิปร�ยผล

การศึกษาความคิดเห็นของคณบดีคณะท่ีเปิด

สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการ 

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสติระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีเข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำาเนิน

งานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต

ศึกษาภาคปกติ (แผน ก) สรปุผลผลการวจิยัและอภปิราย

ผลได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลของนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการการ

ให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ

เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก)  

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 – 2556 ปรากฏดังนี้ 

  1.1 จำานวนนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา

ตามโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

(ร้อยละ 70.97 : 29.03) ซ่ึงสอดคล้องและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับข้อมูลสถิติของนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังระบบปกติและเข้าศึกษาตาม

โครงการ โดยนับต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 – 2556 ส่วน

ใหญ่จะเป็นนิสิตเพศหญิงมากกว่า เพศชาย (4) 
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และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำาเนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)

 1.2 ค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมท่ีสำาเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาตรีของนิสิตท่ีเข้าศึกษาตามโครงการ  

ส่วนใหญ่ร้อยละ 32.26 มีค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมอยู่

ในช่วง 3.01 – 3.25 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า

นิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการส่วนใหญ่แม้จะมีค่าระดับ

ขั้นเฉลี่ยสะสมท่ีสำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสูง

กว่า 3.00 แต่ก็ยังถือว่าไม่สูง มากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การให้โควตานิสิต

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อ

ในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก) (5) กำาหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาตามโครงการว่าจะต้อง

มีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงวันท่ีสมัคร 3.00 ข้ึนไป หรือมี

ผลการเรียนเป็นลำาดับที่ 1 – 10 ของหลักสูตร/สาขาวิชา  

ส่งผลให้มผีูท้ีมี่ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.00 ข้ึนไป ซึง่มีจำานวน

มากสามารถสมัครเข้าศึกษาตามโครงการได้ และมีนิสิต

ส่วนหน่ึงท่ีผลการเรียนสูงมากได้ไปสมัครเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งมีการจูงใจ

ให้เข้าศึกษาโดยวิธีการและมาตรการท่ีหลากหลายและ

น่าสนใจกว่า ดังนั้น มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 

หลักสูตรและสาขาวิชา ควรร่วมกันพิจารณากำาหนดวิธี

การหรือมาตรการในการจูงใจให้นิสิตระดับปริญญาตรี

ที่มีผลการเรียนดีและมีค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมในระดับ

ทีสู่งขึน้เข้าศึกษาต่อตามโครงการดงักล่าวนีม้ากขึน้ต่อไป 

  1.3 ค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมในระดับบัณฑิต

ศึกษาของผู้สำาเร็จการศึกษาซ่ึงเป็นนิสิตท่ีเข้าศึกษาตาม

โครงการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.00 จะมีค่าระดับข้ันเฉลี่ย

สะสมอยู่ในช่วง 3.76 – 4.00 จากข้อมูลดังกล่าวแสดง

ให้เห็นว่าผู้สำาเร็จการศึกษาซ่ึงเป็นนิสิตท่ีเข้าศึกษาตาม

โครงการมีผลการเรียนโดยได้ค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม

อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับท่ีสุรีย์  ชูประทีป และ

คณะ (6) ได้ประเมินผลนักศึกษาทุนดีวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิด้าน

การเรียนในภาพรวมโดยพิจารณาจากลำาดับข้ันเฉลี่ย

สะสมในระดับอุดมศึกษาอยู ่ในระดับดี ประกอบกับ

บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมกับคณะและหลักสูตร/สาขาวิชา

มีมาตรการในการติดตามและช่วยเหลอืนสิิตเหล่านีอ้ย่าง

ใกล้ชิด เช่น โครงการ “พี่พบน้อง : ตามโครงการการให้

โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ

เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก)”  

การกำาหนดให้นิสิตรายงานผลและความก้าวหน้าในการ

เรียน การสอบพิเศษ การทำาวิทยานิพนธ์ทุกภาคเรียน 

ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กำาหนดให้มี

การติดตามและประเมินนิสิตท่ีเข้าศึกษาตามโครงการ 

(1) อย่างไรก็ตามยังมีผู้สำาเร็จการศึกษาซ่ึงเป็นนิสิตท่ี

เข้าศึกษาตามโครงการอีกส่วนหน่ึงที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ย

สะสมตำ่ากว่า 3.76 ดังนั้น มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะ หลกัสูตรและสาขาวชิา ควรร่วมกนักำากบัดแูละและ

พัฒนาให้นิสิตท่ีเข้าศึกษาตามโครงการมีผลการเรียนท่ีดี

ขึ้นและมีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

  1.4 ผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ของ 

ผู ้สำาเร็จการศึกษาซ่ึงเป็นนิสิตท่ีเข้าศึกษาตามโครงการ  

ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู ่ ในระดับดี (Good)  

ร้อยละ 62.50 และทีเ่หลอืทัง้หมดอยูใ่นระดับดีมาก (Very 

Good) จากข้อมูลดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าวทิยานพินธ์ของ 

ผู้สำาเร็จการศึกษาซ่ึงเป็นนิสิตท่ีเข้าศึกษาตามโครงการ

มีผลการประเมนิคุณภาพเป็นทีน่่าพอใจโดยอยูใ่นระดับดี

และดีมากทั้งหมด ทั้งน้ี เน่ืองจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วม

กบัคณะและหลกัสูตร/สาขาวชิามีระบบกลไกการติดตาม

และช่วยเหลือนสิติเหลา่นีใ้ห้สำาเร็จการศกึษา (7-8) อย่าง

ใกล้ชิด อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 

หลกัสูตรและสาขาวชิา ควรร่วมกันกำากบัดูแลและพฒันา

คุณภาพวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ

อย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่งมากข้ึนให้มคีณุภาพอยูใ่นระดับ

ดีมาก มากยิ่งขึ้นต่อไป

  1.5 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวทิยานพินธ์ของ 

ผู้สำาเร็จการศึกษาซ่ึงเป็นนิสิตท่ีเข้าศึกษาตามโครงการ 

ตามเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาของ สมศ. ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 41.67 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) 

และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ อย่างไร

ก็ตามยังผู้สำาเร็จการศึกษาซ่ึงเป็นนิสิตท่ีเข้าศึกษาตาม

โครงการอีกส่วนหนึ่งท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
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วิทยานิพนธ์ในระดับท่ีตำ่ากว่าระดับชาติ ในขณะท่ียัง

ไม่มีวิทยานิพนธ์ของผู้สำาเร็จการศึกษาซ่ึงเป็นนิสิตท่ีเข้า

ศึกษาตามโครงการทีมี่การตีพมิพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ

เลย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายในของ

มหาวทิยาลยัทกัษิณ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินในการปรับปรุงและพัฒนาผลการดำาเนินงาน

ตามตัวบ่งชีก้ารตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิยัของนิสติระดับ

บัณฑิตศึกษา (9) ดังน้ัน มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะ หลักสูตรและสาขาวิชา ควรร่วมกันกำากับดูแล

และพัฒนาให้นิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการมีการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับที่สูงข้ึนตามเกณฑ ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. ท้ังน้ีเพื่อ

สะท้อนคุณภาพของวิทยานิพนธ์และเป็นประโยชน์ใน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไปด้วย

  1.6  ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาจนสำาเร็จของ 

ผู้สำาเร็จการศึกษาซ่ึงเป็นนิสิตท่ีเข้าศึกษาตามโครงการ 

ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี  

(ร้อยละ 41.67) โดยมีข้อสังเกตว่ามีผู้สำาเร็จการศึกษา

โดยใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี และสำาเร็จการศึกษาโดยใช้เวลา

มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 

29.17 อย่างไรก็ตามบัณฑิตวิทยาลัยได้ตระหนักและให้

ความสำาคญักบัเรือ่งระยะเวลาในการสำาเรจ็การศึกษาของ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท้ังท่ีเข้าศึกษาตามระบบปกติ

และเข้าศึกษาตามโครงการ จงึได้ออกประกาศฯ เรือ่ง แนว

ปฏิบัติในการทำาและสอบวิทยานิพนธ์ (10) โดยกำาหนด

ให้นิสิตต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน  

3 ปีการศึกษา นับแต่ภาคเรียนแรกท่ีเข้าศึกษา มิฉะน้ัน

จะต้องพ้นจากสภาพนสิติ ท้ังน้ีเพือ่กระตุ้นให้นสิิตสำาเรจ็

การศึกษาเร็วข้ึน ซึ่งเชื่อมโยงกับคุณสมบัติในการขอรับ

ทุนอุดหนุนการทำาวิทยานิพนธ์ตามประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัย (11) ท่ีกำาหนดให้นิสิตผู้ขอรับทุนจะต้องได้รับ

อนุมัติเค้าโครงฯ และกำาลังศึกษาไม่เกินชั้นปีที่ 3 จึงจะมี

สิทธ์ิยืน่ขอรบัทนุได้ ดังนัน้ มหาวทิยาลยั บณัฑิตวทิยาลยั 

คณะ หลักสูตรและสาขาวิชา ควรร่วมกันกำากับดูแลและ

หามาตรการท่ีจะส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือให้

นสิิตทีเ่ข้าศึกษาตามโครงการสามารถสำาเรจ็การศึกษาใน

ระยะเวลาท่ีเรว็ยิง่ขึน้ภายในระยะเวลา 2 – 3 ปี และไม่เกนิ 

2 ปี ตามลำาดับต่อไป

  1.7 จำานวนนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการซึ่ง 

พ้นสภาพและ/หรือลาออกโดยที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษา 

พบว่า นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 มีจำานวน 

ผู้พ้นสภาพและ/หรือลาออกมากที่สุด ร้อยละ 50.00 

(พ้นสภาพ 4 คน จากนิสิตที่เข้าศึกษาทั้งรุ่น 8 คน) ทั้งนี้

เน่ืองจากเป็นปีแรกของการเริ่มดำาเนินโครงการและ 

ยังไม่มีเง่ือนไขโดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตาม

โครงการต้องทำาสัญญารับทุน จึงยังไม่มีมาตรการท่ีเข้ม

งวดในการกำากับดูแลนิสิตให้สำาเร็จการศึกษาได้อย่าง

รวดเร็วและครบถ้วน อย่างไรก็ตามนิสิตรุ่นแรกที่เข้า

ศึกษาตามโครงการท่ีเหลืออีกร้อย 50.00 สามารถสำาเร็จ

การศึกษาได้ทุกคนและใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 

3 – 4 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่านอกจากจะมีหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขในการกำากบัดูแลแล้ว ศักยภาพความพร้อมความ

เพียรพยายาม แรงจูงในใฝ่สัมฤทธ์ิที่จะประสบความ

สำาเร็จ และพฤติกรรมส่วนบุคคลก็มีผลต่อการสำาเร็จ

การศึกษาด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับท่ีกริสนา นกสกุล (12) 

กล่าวว่าในการศึกษาและทำาวิทยานิพนธ์นั้นนิสิตต้องมี

ความเชื่อม่ันและมีความมานะพยายามอย่างเต็มที่ท่ีจะ

ทำาให้สำาเร็จ ความสำาเร็จและความต้ังใจจะทำาให้สำาเร็จ

ตามเป้าหมาย มนุษย์เรามีความต้องการใฝ่สมัฤทธ์ิกนัทุก

คน ความต้องการใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความต้องการทางจิตใจ

ที่จะเอาชนะอุปสรรคและกระทำาสิ่งที่ยากให้ประสบผล

สำาเร็จมีความเพียรพยายามท่ีจะทำาส่ิงใดโดยไม่ย่อท้อต่อ

อุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งน้ี หากจะพิจารณา

ข้อมูลในปีการศึกษาอื่นๆ หลังจากปีแรกที่ดำาเนินการจะ

พบว่า มีผู้พ้นสภาพและ/หรือลาออกน้อยลงเน่ืองจากมี

มาตรการและเง่ือนไขในการกำากบัดูแลทีเ่ข้มงวดขึน้ รวม

ทัง้มข้ีอกำาหนดว่าหากมีการพ้นสภาพหรอืลาออกนสิติดัง

กล่าวจะต้องชดใช้เงินคืนแก่มหาวิทยาลัยเท่ากับจำานวน

ที่นิสิตได้รับการยกเว้นไว้แล้ว จึงส่งผลให้มีผู้พ้นสภาพ

และ/หรือลาออกน้อยลง ซึ่งสาเหตุหลักที่นิสิตลาออก

เนือ่งจากมีปัญหาสขุภาพและเรยีนไปแล้วระยะหนึง่แล้ว

ประเมินตนเองว่าไม่ถนดัในสาขาวชิาท่ีเข้าศึกษา ในขณะ
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และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำาเนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)

ที่บางปีการศึกษาคือ ปีการศึกษา 2554 และ 2555 พบว่า

ไม่มนีสิิตทีพ้่นสภาพและ/หรอืลาออกเลย ท้ังน้ี เน่ืองจาก

นสิติจะต้องปฏบัิติตามประกาศฯ เรือ่ง แนวปฏบิติัในการ

ทำาและสอบวทิยานิพนธ์ (10) ท่ีกำาหนดให้นิสิตต้องได้รบั

อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปีการศึกษา นับแต่

ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะต้องพ้นจากสภาพ

นิสิต รวมทั้งพบว่าข้อมูลนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการมี

การพ้นสภาพและ/หรือออกกลางคันน้อยกว่านิสิตท่ีเข้า

ศึกษาตามระบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับที่สมชาย คงเมือง 

และคณะ (13) ท่ีประเมินโครงการรบันักศึกษาโควตาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี พบว่า ร้อยละของนักศึกษาโควตาที่ออกกลาง

คันมีน้อยกว่านักศึกษาปกติ จากข้อมูลดังท่ีกล่าวมา 

มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หลักสูตรและสาขา

วชิา ควรร่วมกนักำากบัดูแลและหามาตรการท่ีจะส่งเสรมิ 

สนบัสนุน และช่วยเหลอืให้นสิิตท่ีเข้าศึกษาตามโครงการ

สามารถศึกษาจนสำาเรจ็ตามเงือ่นไขโดยไม่พ้นสภาพและ/

หรือลาออกก่อนที่จะสำาเร็จการศึกษา รวมท้ังพิจารณา

คดัเลอืกผูท้ีมี่ความพร้อมและมีความต้ังใจจรงิทีจ่ะศึกษา

จนสำาเร็จ มิฉะนั้นแล้วจะส่งผลกระทบท้ังตัวผู้เข้าศึกษา

ตามโครงการ มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา ตลอดจน

นิสิตอื่นๆ ท่ีมีความพร้อมและต้ังใจจะเข้าศึกษาแต่เสีย

โอกาสเนื่องจากเป็นผู้ท่ีได้รับคัดเลือกในลำาดับสำารอง 

ซ่ึงหากผูท่ี้ได้คัดเลอืกลำาดับแรกไม่ได้สละสิทธ์ิต้ังแต่ต้นก็

จะไม่ได้สิทธ์ิเข้าศึกษา เพราะหากเริม่เปิดสอนไปแล้วและ

ปรากฏว่าต่อมามีผูพ้้นสภาพและ/หรอืลาออกกลางคนัจะ

ไม่มีการเรยีกผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกสำารองมาเข้าศึกษาแทน

2. ความคิดเห็นของคณบดีคณะท่ีเป ิดสอน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับ

ผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีเข้าศึกษาตามโครงการท่ีมีต่อการดำาเนิน

งานตามโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.51) การท่ีผลเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะว่า  

ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวมี

การดำาเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง เป็นประโยชน์และให้

โอกาสแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยท่ีมีผล

การเรียนดีและมีความประพฤติดีได้มีโอกาสเข้าศึกษา

ต่อในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับท่ีสุรีย์ ชูประทีป 

และคณะ (6) ได้ประเมินผลนักศึกษาทุนดีวิทยาศาสตร ์

แห่งประเทศไทย ในเขตภาคเหนอื โดยสอบถามความคดิ

เห็นจากกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง

ของนักศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจในนโยบายการ

ดำาเนินงานของโครงการมากที่สุด โดยเห็นว่าโครงการ

ทุนเรียนดีเป็นโครงการที่ดีและสร้างประโยชน์ให้เกิด

กับประเทศชาติ ส่งผลให้นักเรียนที่เรียนดีและสนใจ

วิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าเรียน รวมทั้งเป็นโครงการ

ที่ประสบผลสำาเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

และยังสอดคล้องกับที่สมชาย  คงเมือง และคณะ 

(13) ได ้ประเมินโครงการรับนักศึกษาโควตาคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี  พระจอมเกล้า

ธนบุรี โดยศึกษาจากประชากร 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 

กลุ่มคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา กลุ่มที่ 2 

อาจารย์ผูส้อน อาจารย์ท่ีปรกึษา และเจ้าหน้าทีท่ี่เกีย่วข้อง

กับโครงการ กลุ่มที่ 3 ผู้อำานวยการหรืออาจารย์แนะแนว

จากโรงเรียนในโครงการ กลุ่มที่ 4 นักศึกษาปัจจุบันและ

บัณฑิต และกลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการและนายจ้างบัณฑิต 

พบว่า การดำาเนนิการของโครงการรบันสิติโควตามีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 

รวมทัง้ผลการวจิยัในภาพรวมครัง้นีย้งัสอดคล้องและเป็น

ไปในทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็นต่อการดำาเนินงาน

ตามโครงการทีจ่ำาแนกเป็นรายประเด็น โดยประเด็นทีม่ค่ีา

เฉลีย่ความคิดเหน็มากทีสุ่ดคอืควรมีการดำาเนินโครงการ

อย่างต่อเนื่อง ( X  = 4.85) โครงการมีประโยชน์และให้

โอกาสแก่นิสิต ( X  = 4.68) ส่วนประเด็นอืน่ ๆ  มีค่าเฉลีย่

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากที่สุดทุกประเด็น 

รวมท้ังยังสอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิดด้วย ยกเว้นประเด็น

เดียวคือจำานวนการให้โควตาตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่

เปิดรบัสมัครตามระบบปกติหลกัสูตร/สาขาวชิาละ 1 คน 

ที่แม้จะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด ( X  = 3.58) จากประเด็นทั้งหมด และเมื่อพิจารณา

ลงลกึในรายละเอยีดของผูต้อบแบบสอบถามในประเด็น
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เดียวกันนี้พบว่าคณบดีคณะท่ีเปิดสอนหลักสูตรระดับ

บณัฑิตศึกษามีความคดิเหน็โดยมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดับน้อย 

( X  = 2.50) ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะเพิม่เติมท่ีว่าควรมีการขยายจำานวนโควตาให้แก่นสิิต

โดยอาจเพิ่มเป็น/หลักสูตรสาขาวิชาละ 2 คน หรือเกลี่ย

โควตาของหลกัสตูร/สาขาวชิาอืน่ท่ีไม่มผีูส้มัครหรอืไม่มี

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้แก่หลักสูตร/สาขาวิชาอื่นๆ แทน

 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของคณบดีคณะท่ีเปิด

สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการ

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสติระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีเข้าศึกษาตามโครงการท่ีมีต่อการดำาเนิน

งานตามโครงการเป็นรายประเด็นในแต่ละด้านท่ีมีความ

คิดเห็นมากที่สุด ( X  = 4.51 ขึ้นไป) ปรากฏผลดังนี้ 

 2.1 ด้�นคว�มเหม�ะสมของโครงก�ร มีความ

คิดเห็นว่าโครงการนี้มีความเหมาะสมและควรมีการ

ดำาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการท่ีมี

ประโยชน์และให้โอกาสแก่นิสิต มีการยกเว้นค่าเล่าเรียน

ตลอดหลักสูตร โดยเฉพาะการกำาหนดให้ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือกให้เข้าศึกษาตามโครงการจะต้องทำาสัญญากับ

มหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดเพื่อจะ

ได้เป็นการกำากับดูแลให้นิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ

สำาเรจ็การศกึษาได้อย่างมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ แต่

ควรจะขยายจำานวนทุนโควตาเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะในสาขา

วิชาที่ขาดแคลนและเป็นหลักสูตร ใหม่ๆ รวมท้ังควร

เปิดโอกาสให้บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถ

สมัครเข้าศึกษาตามโครงการน้ีได้ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ

ที่สุรีย์ ชูประทีป และคณะ (6) ได้ประเมินผลนักศึกษา

ทุนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ 

พบว่า โครงการทุนเรียนดีเป็นโครงการท่ีดีและสร้าง

ประโยชน์ให้เกดิกบัประเทศชาติ ส่งผลให้นักเรยีนทีเ่รยีน

ดีและสนใจวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าเรียน รวมทั้งเป็น

โครงการท่ีประสบผลสำาเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ และยังสอดคล้องกับท่ีสมชาย คงเมือง และ

คณะ (13) ได้ประเมินโครงการรับนักศึกษาโควตาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี พบว่า การดำาเนินการของโครงการรับนสิิตโควตา

มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับดี    

 2.2 ด้�นคุณสมบัติของผู้สมัครเข้�ศึกษ�ต�ม

โครงก�ร มีความคิดเห็นว่าคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า

ศึกษาตามโครงการมีความเหมาะสม ทีก่ำาหนดให้ผูส้มคัร

ต้องเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่กำาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษาที่รับ

สมัครโดยมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงวันสมัคร 3.00 ขึ้นไป 

(อาจปรับให้ครอบคลุมถึงนิสิตที่สำาเร็จการ ศึกษาภายใน 

3 ปีครึ่งด้วย) หรือมีผลการเรียนเป็นลำาดับที่ 1 – 10 ของ

หลักสูตรสาขาวิชา (อาจปรับเป็นลำาดับที่ 1 – 5 เพราะใน

บางสาขาวชิามีนสิิตจำานวนน้อยอาจจะไม่สะท้อนเรือ่งผล

การเรียน) มีศักยภาพในการศึกษาให้สำาเร็จตามเกณฑ์ท่ี

มหาวทิยาลยักำาหนดโดยผ่านการพจิารณากลัน่กรองและ

คดัเลอืกเบือ้งต้นจากคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

ทีส่มัครประสงค์จะเข้าศึกษา มคีวามรูค้วามสามารถและ

จิตสาธารณะ มีความประพฤติดีหรือมีผลงานท่ีสร้าง

ช่ือเสียงให้กับคณะ และมีหนังสือรับรองจากอาจารย ์

ทีป่รกึษาหรอือาจารย์ทีเ่คยสอนผูส้มัครในระดับปรญิญา

ตรี ซึ่งสอดคล้องกับท่ีสุรีย์ ชูประทีป และคณะ (6)  

ได้ประเมินผลนกัศึกษาทุนดีวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในเขตภาคเหนือ โดยกลุ่มนักศึกษามีความเห็นว่าวิธีการ

คัดเลือกและการรับทุนมีความเหมาะสมมาก

   2.3 ด้�นก�รพิจ�รณ�คัดเลือกผู้เข้�ศึกษ�ต�ม

โครงก�ร มีความคิดเห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้า

ศึกษาตามโครงการมีความเหมาะสม โดยมีการคัดเลือก

และเรียงลำาดับเบ้ืองต้นโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่นิสิตสมัครเข้าศึกษาตามโครงการ หลังจาก

นั้นจะมีการพิจารณาคัดเลือกขั้นสุดท้ายโดยกรรมการ

ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ซ่ึงมีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรให้

หลักสูตร/สาขาวิชามีส่วนร่วมในการคัดเลือกข้ันตอน

สุดท้ายด้วย และประกาศผลโดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็น

ขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับที่สุรีย์ ชูประทีป และ

คณะ (6) ได้ประเมินผลนักศึกษาทุนดีวิทยาศาสตร  ์

แห่งประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ โดยกลุ่มนักศึกษา

มีความเห็นว่าวิธีการคัดเลือกและการรับทุนมีความ 
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และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำาเนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)

เหมาะสมมาก และกลุ่มผู้ปกครองของนักศึกษามีความ

พึงพอใจต่อวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนมากที่สุด

  2.4 ด้�นก�รสนับสนุน ช่วยเหลือ และติดต�ม

คว�มก้�วหน้�ในก�รศึกษ�ของนิสิตผู ้เข้�ศึกษ�ต�ม

โครงก�ร มีความคิดเห็นว่าแนวทางการสนับสนุน  

ช่วยเหลือ และติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาของ

นิสิตตามโครงการมีความเหมาะสม โดยการกำาหนดให้

นิสิตท่ีเข้าศึกษาตามโครงการรายงานผลการศึกษาให้

บัณฑิตวิทยาลัยทราบทุกภาคเรียน และการมอบเกียรติ

บตัรเพือ่เชดิชเูกยีรติให้แก่ศิษย์เก่าตามโครงการทีมี่ความ

ประพฤติดีและช่วยเหลืองานและกิจกรรมต่างๆ ของ

บัณฑิตวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีตลอด

ระยะเวลาท่ีศึกษา รวมท้ังการกำาหนดให้นิสิตทุกคน

ท่ีได้รับทุนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน (TA) หรือ  

ผู้ช่วยวิจัย (RA) อย่างน้อย 1 ภาคเรียน รวมทั้งการปฏิบัติ

หน้าที่อื่นๆ ซึ่งเป็นการช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย  

โดยมีเอกสารคำารับรองจากอาจารย์ประจำาวิชานั้นๆ และ

ยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นเง่ือนไข

ในการสำาเร็จการศึกษาของนิสิต จะเป็นการช่วยให้นิสิต

มีศักยภาพและประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัย

เพิ่มขึ้น สำาหรับเป็นพื้นฐานสำาคัญในการทำางานและ

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายหลังจากที่สำาเร็จการศึกษา

แล้ว อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าในการให้

นิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ 

นั้น บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยควรกำาหนดแผน

และระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียน

ของนิสิตด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับท่ีสุรีย์ ชูประทีป และ

คณะ (6) ได้ประเมินผลนักศึกษาทุนดีวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ โดยกลุ่มนักศึกษาและ

กลุ่มอาจารย์ท่ีปรึกษามีความเห็นว่า การจัดกิจกรรม

พิเศษเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาในโครงการทุนเรียน

ดีมีความเหมาะสมและช่วยสร้างเจตคติที่ดีในวิชาชีพท่ี

ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาให้การสนับสนุนช่วยเหลือและ

ให้คำาแนะนำาท่ีดีแก่นักศึกษา รวมท้ังบุคลากรและสถาน

ศึกษามีความพร้อมในการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา

 2.5 ด้�นคว�มค�ดหวังต่อนิสิตผู ้เข้�ศึกษ�

ต�มโครงก�ร มีความคิดเห็นและคาดหวังต่อนิสิตผู้เข้า

ศึกษาตามโครงการว่า เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา

ตามโครงการแล้วจะต้องศึกษาให้สำาเร็จโดยไม่ลาออก

กลางคัน ซึ่งจะทำาให้ต้องคืนเงินที่ได้รับการยกเว้นให้แก่

มหาวิทยาลัย รวมทั้งทำาให้นิสิตคนอ่ืนๆ เสียสิทธิ์ในการ

เข้าศึกษาตามโครงการ และผลการเรยีนเฉลีย่ของผูส้ำาเรจ็

การศึกษาซ่ึงเป็นนิสิตท่ีเข้าศึกษาตามโครงการอยู ่ใน

ระดับสูง (3.50 ขึ้นไป) โดยเฉพาะความคาดหวังให้นิสิต

มีผลการเรียนในระดับสูงนั้นผู้ตอบแบบสอบถามเห็น

ว่าเป็นเรื่องท่ีดี แต่เพื่อไม่ให้นิสิตมีความกดดันและเกิด

ความเครียดมากเกินไปอาจจะปรับลดลงจาก 3.50 ขึ้นไป 

เป็น 3.25 ขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับที่สุรีย์  ชูประทีป และ

คณะ (6) ได้ประเมินผลนักศึกษาทุนดีวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ โดยกลุ่มนักศึกษามีความ

คาดหวังและตั้งใจมากที่สุดในการศึกษาให้สำาเร็จและจะ

ศึกษาในระดับทีสู่งขึน้ ส่วนกลุม่ผูป้กครองของนกัศึกษา

มีความภูมิใจมากที่สุดที่บุตรหลานได้รับทุนเรียนดี

วิทยาศาสตร์ และพอใจในความสามารถของนักศึกษา

3. คว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของ

คณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ� 

ประธ�นกรรมก�รผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศึกษ� และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษ�ที่เข้�ศึกษ�ต�ม

โครงก�รจ�กแบบสอบถ�มปล�ยเปิดต่อก�รดำ�เนินง�น

ต�มโครงก�ร สรุปดังนี้ 

 ควรมีการดำาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพราะ

เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์มากและให้โอกาสแก่นิสิต 

ควรมีการขยายจำานวนทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสาขาวิชาท่ี

ขาดแคลนหรอืเป็นหลกัสตูรใหม่ ควรเปิดโอกาสให้นสิติ

ทีส่ำาเรจ็การศึกษาภายใน 3 ปีครึง่ และศิษย์เก่าท่ีสำาเรจ็การ

ศึกษาเป็นบณัฑติแล้วมีโอกาสสมัครเข้าเรยีนได้ด้วย สาขา

วิชาท่ีมีนิสิตจำานวนน้อยควรปรับผลการเรียนเป็นลำาดับ

ที่ 1 – 5 แทนลำาดับที่ 1 – 10 ควรขยายเวลาการรับสมัคร 

เพื่อสร้างแรงจูงใจมากขึ้น ควรมีแผนการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีต ้องขอความร่วมมือจากนิสิตท่ีเข ้าศึกษา 
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ตามโครงการอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียน

ของนิสิต ฯลฯ  

4. ปัญห�และอุปสรรคที่คณบดีคณะที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ� ประธ�นกรรมก�รผู้รับผิด

ชอบหลกัสตูรระดับบัณฑิตศกึษ� และนสิติระดับบัณฑิต

ศกึษ�ทีเ่ข้�ศกึษ�ต�มโครงก�รต้องก�รให้บัณฑิตวทิย�ลยั

และมห�วทิย�ลยัปรบัปรงุแก้ไข สนบัสนนุ ส่งเสรมิ และ

ช่วยเหลือนิสิตที่เข้�ศึกษ�ต�มโครงก�ร สรุปดังนี้ 

  ควรทำาความเข้าใจกับนิสิตท่ีเข้าศึกษาตาม

โครงการและอาจารย์ในหลักสูตรถึงจุดมุ่งหมายและ

กระบวนการต่างๆ อันนำาไปสู่ผลสำาเร็จของผู ้ เรียน  

มีการวิเคราะห์สาเหตุของการท่ีนิสิตบางส่วนไม่สำาเร็จ

การศึกษาตามเวลาท่ีกำาหนด ควรมีฐานข้อมูลนิสิตท่ี

เคยได้รับทุนและสำาเร็จการศึกษาไปแล้ว การจัดการให้

นิสิตปัจจุบันสนใจสมัครเข้าเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ในมหาวิทยาลัยทักษิณควรกระทำาอย่างต่อเน่ืองและยก

ระดับให้เชื่อมโยงกับการให้ทุนทำาวิจัยของมหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะสาขาวิชาท่ีขาดแคลน ควรมีการติดตาม

ประเมนิผลอย่างต่อเน่ือง ควรเพิม่ช่องทางประชาสัมพนัธ์

ให้มากขึ้น ฯลฯ 

5. คว�มคดิเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ ของคณบดี

คณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ� ประธ�น

กรรมก�รผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ� และ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษ�ที่เข้�ศึกษ�ต�มโครงก�รในก�ร

ปรับปรุงและพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�ร สรุป

ดังนี้ 

 ควรมีข้อกำาหนดเพื่อเร่งรัดให้นิสิตท่ีเข้าศึกษา

ตามโครงการสำาเร็จการศึกษาเร็วข้ึน กรณีท่ีนิสิตมี

ศักยภาพสูงอาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถให้นิสิตรับผิดชอบ

ช่วยงานด้านการสอนและการวจิยัได้ด้วย ควรปรบัเปลีย่น

ชื่อโครงการให้ดูทันสมัย น่าสนใจ และสอดคล้องกับ

เป้าหมายการส่งเสริมให้นิสิตปัจจุบันมาเรียน และควร

มีหน่วยบริการและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยที่วิทยาเขต

พัทลุง เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของ

นิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ รวมท้ังนิสิตอ่ืนๆ ท่ีเข้า

ศึกษาตามระบบปกติด้วย ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยความคิดเห็นของคณบดีคณะ 

ที่ เป ิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธาน

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าศึกษาตามโครงการต่อการ

ดำาเนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปรญิญา

ตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต

ศึกษาภาคปกติ (แผน ก) มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิ จัยไปใช ้

ประโยชน์    

  1.1 จากผลการวจิยัในภาพรวมและรายด้านจาก

ข้อคำาถามในแบบสอบถาม ทีพ่บว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นต่อการดำาเนินงานตามโครงการในภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

และมากที่สุด แสดงว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์และ

ควรมีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นเดียว

คือจำานวนการให้โควตาตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิด

รับสมัครตามระบบปกติหลักสูตร/สาขา วิชาละ 1 คน 

ที่แม้จะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด ( X  = 3.58) จากประเด็นทั้งหมด และเมื่อพิจารณา

ลงลกึในรายละเอยีดของผูต้อบแบบสอบถามในประเด็น

เดียวกันน้ีพบว่าคณบดีคณะท่ีเปิดสอนหลักสูตรระดับ

บณัฑิตศึกษามีความคดิเหน็โดยมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดับน้อย 

( X  = 2.50) โดยควรจะพิจารณาทบทวนและปรับให้มี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีว่าควรมีการขยายจำานวนโควตา

ให้แก่นิสิตโดยอาจเพิ่มเป็น/หลักสูตรสาขาวิชาละ 2 คน 

หรอืเกลีย่โควตาของหลกัสูตร/สาขาวชิาอืน่ท่ีไม่มีผูส้มคัร

หรือไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้แก่หลักสูตร/สาขาวิชา 

อื่นๆ แทน รวมทั้งอาจจะพิจารณาในประเด็นอื่นๆ ที่แม้

จะมีค่าเฉลีย่ความคิดเหน็อยูใ่นระดับมากแต่อาจพจิารณา

ทบทวนและปรบัปรงุให้มีความเหมาะสมยิง่ข้ึนด้วย เช่น 

ระยะเวลาในการรับสมัคร และประชาสัมพันธ์โครงการ

ผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น การจัดโครงการพี่พบน้อง
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และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำาเนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)

ตามโครงการโควตาฯ เพือ่ชีแ้จง แนะนำา และให้คำาปรกึษา

ช่วยเหลือนิสิตให้มากข้ึน เป็นต้น ดังน้ัน มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร/สาขาวิชาควรนำา

ข้อมูลดังกล่าวนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ

พฒันาการดำาเนินงานตามโครงการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

  1.2 จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

แบบสอบถามปลายเปิด มีหลายประเด็นท่ีสอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลวิจัยจากข้อคำาถาม

ในแบบสอบถามท่ีสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานตาม

โครงการอย่างต่อเน่ือง แต่ยังมีประเด็นอื่นๆ ท่ีเพิ่มเติม

จากข้อคำาถามซ่ึงน่าสนใจและเป็นประโยชน์ รวมท้ัง

ประเด็นปัญหาและอปุสรรคท่ีต้องการให้บณัฑิตวทิยาลยั

และมหาวทิยาลยัปรบัปรงุแก้ไข สนบัสนนุ ส่งเสรมิ และ

ช่วยเหลอืนสิติท่ีเข้าศกึษาตามโครงการ สำาหรบัเป็นข้อมูล

ในการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการดำาเนิน

งานตามโครงการให้มปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น เช่น การทำาความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการให้

โควตาเพือ่ศึกษาต่อและความคาดหวงัต่อผูเ้รยีนให้ชดัเจน 

การทำาความเข้าใจกบัอาจารย์ผูส้อนในหลกัสูตรถงึจดุมุ่ง

หมายและกระบวนการต่างๆ อันนำาไปสู่ผลสำาเร็จของ 

ผูเ้รยีน ให้นิสิตมีส่วนในการปรบัปรงุกระบวนการจดัการ

เรียนการสอน รวมท้ังวิเคราะห์สาเหตุของการท่ีนิสิต

บางส่วนไม่สำาเรจ็การศึกษาตามเวลาทีก่ำาหนด การมีฐาน

ข้อมูลนิสิตท่ีเคยได้รับทุนและสำาเร็จการศึกษาไปแล้ว

เพือ่ให้นิสิตรุน่น้องได้รบัรูข้้อมูลทำาให้เกดิความประทับใจ

และกระตุ้นให้พิจารณาสถานท่ีเรียนต่อเป็นอันดับต้นๆ 

เพราะรุ่นพี่จะมีอิทธิพลต่อเจตคติและการตัดสินใจของ

นิสิตค่อนข้างมาก การส่ือสารและประชาสัมพันธ์ให้

นิสิตปัจจุบันสนใจสมัครเข้าเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ในมหาวิทยาลัยทักษิณอย่างต่อเน่ืองและยกระดับให้

เชื่อมโยงกับการให้ทุนทำาวิจัยของมหาวิทยาลัย เพิ่มช่อง

ทางประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิต

หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี จะพลาดโอกาสและไม่ทราบข้อมูล

เนื่องจากต้องฝึกสอนในช่วงเวลาท่ีเปิดรับสมัคร มีการ

ติดตามประเมินผลนิสิตทุกภาคการศึกษา พร้อมทั้งให้

อาจารย์ท่ีปรกึษารายงานผลการเรยีน และความประพฤติ 

หากภายในระยะเวลา 1 ปี ผลการเรยีนและความประพฤติ

ไม่เหมาะสมสมควรพจิารณาและมมีาตรการในการกำากบั

ควบคุมดูแล มีข้อกำาหนดในเรื่องการเร่งรัดระยะเวลาใน

การสำาเร็จการศึกษาของนิสิตรับทุนโดยเป็นกติกาของ

อาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากอาจารย์บางท่านมีภารกิจมาก

อาจไม่ค่อยมีเวลาทุ่มเทกับนิสิตทำาให้นิสิตสำาเร็จการ

ศึกษาล่าช้า ในกรณีทีนิ่สิตมีศักยภาพสงูอาจารย์ทีป่รกึษา

ยงัสามารถให้นสิิตรบัผดิชอบช่วยงานอืน่ๆ ได้ด้วย โดยให้

มาช่วยสอน ช่วยทำาวิจัยและอาจจะกำาหนดไว้ในเงื่อนไข

หรือสัญญาของนิสิตท่ีได้รับทุน นอกจากน้ีอาจปรับ

เปลีย่นชือ่โครงการให้ดูทนัสมัย น่าสนใจ และสอดคล้อง

กับเป้าหมายการส่งเสริมให้นิสิตปัจจุบันมาเรียน เช่น 

“ทุนเพชรทักษิณ” “ทุนปาริชาต” และ “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ” 

และควรมีหน่วยบริการและเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยที่

วิทยาเขตพัทลุง เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสาน

งานของนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ รวมท้ังนิสิต 

อืน่ๆ ทีเ่ข้าศึกษาตามระบบปกติด้วย ดังน้ัน มหาวทิยาลยั 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร/สาขาวิชาควรนำา

ข้อมูลดังกล่าวนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ

พฒันาการดำาเนินงานตามโครงการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยต่อไป

 2.1 ควรศึกษาติดตามและประเมินผลการ

ดำาเนินงานตามโครงการจากผู้เกี่ยวข้องทั้งคณบดีคณะที่

เปิดสอนหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา ประธานกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษา นิสิตปัจจุบัน 

และบัณฑิตที่เข้าศึกษาตามโครงการซึ่งสำาเร็จการศึกษา

ไปแล้ว รวมทัง้จากผูป้ระกอบการและนายจ้างของบัณฑิต

อย่างต่อเนื่อง

  2.2 ควรศึกษาข้อมูลของนิสิตท่ีเข้าศึกษาตาม

โครงการเป็นรายบุคคล รายหลักสูตร/สาขา วิชา และ

รายคณะ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

และสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิง

ลกึสำาหรบันำามาใช้ในการปรบัปรงุและพฒันาการดำาเนนิ

งานโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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มากยิ่งข้ึน รวมทั้งกำาหนดแนวทางและมาตรการในการ

ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือนิสิตท่ีเข้าศึกษาตาม

โครงการ ให้สามารถศึกษาและสำาเร็จการศึกษาเป็น

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามความคาดหวังของมหาวิทยาลัย

กิตติกรรมประก�ศ

ขอขอบคุณคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ

กรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ที่สนับสนุนและเห็นชอบให้จัดต้ังหน่วยวิจัยสถาบัน 

รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการทำาวิจัยสถาบันผ่าน

โครงการสนบัสนนุและพฒันาหน่วยวจัิยสถาบนัซ่ึงบรรจุ

ไว้ในแผนปฏบิติังานของบณัฑติวทิยาลยัเป็นประจำาทกุปี

เอกส�รอ้�งอิง

(1) มหาวทิยาลยัทักษิณ. (2552). ระเบียบมหาวทิยาลยั

ทักษิณว่าด้วย การยกเว้นค่าบำารงุและค่าธรรมเนียม

การศึกษาแก่นิสิตตามโครงการการให้โควตา

นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณเข้า

ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก)  

พ.ศ. 2552. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

(2) ทรงธรรม ธีระกุล. (2547). ปัจจยัที่ส่งผลต่อความ

สำาเร็จในการทำาวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยทักษิณ. รายงานการวิจัยสถาบัน. 

สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

(3) ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2537). การวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (พิมพ์ครั้งท่ี 

7). กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.

(4) มหา วิทยาลั ย ทักษิณ.  (2556) .  สถิ ตินิสิต

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556. สงขลา : 

กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ.

(5) มหาวทิยาลยัทักษิณ. (2555). ประกาศมหาวทิยาลยั

ทกัษิณ เรือ่ง การให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับ

บณัฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก).  สงขลา : บณัฑติ

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ.

(6) สุรีย์ ชูประทีป, ปรีชา ล่ามช้าง, ประธาน สันทิศ 

และสุกัญญา มีเอียด. (2557). การประเมินผล

นักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในเขตภาคเหนือ. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2557,จาก 

www.cmustat.com/research/file_attachs/211/

research92.doc

(7) มหาวิทยาลั ยทัก ษิณ.  (2552 ) .  ข ้ อบั งคับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552.  สงขลา : มหาวิทยาลัย

ทักษิณ.

(8) กระทรวงศึกษาธิการ. (2548). ประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548. กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ.

(9) มหาวทิยาลยัทักษิณ. (2557). รายงานการประเมิน

คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 

2556. สงขลา : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ.

(10) มหาวิทยาลยัทกัษิณ. (2556). ประกาศมหาวทิยาลยั

ทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำาและสอบ

วิทยานิพนธ์(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2). สงขลา : 

มหาวิทยาลัยทักษิณ.

(11) มหาวิทยาลัยทักษิณ. (2557). ประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การสมัคร

ขอรับเงินอุดหนุนการทำาวิทยานิพนธ์ (แผน ก) 

และการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษางบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557. 

สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ.



270 ความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำาเนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)

(12) ก ริสนา นกสกุล .  (2531) .  องค ์ประกอบ

ท่ีเกี่ยวข้องกับความสำาเร็จในการทำาปริญญา

นิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. ปริญญานิพนธ์

การศึกษามหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

(13) สมชาย คงเมือง,  พรชัย ต้ังวิกขัมภ ์  และ 

วงษ์ววิธัน์  พนัธ์ประสิทธ์ิเวช (2544). “การประเมิน

โครงการรบันกัศึกษาโควตาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,” 

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  24(1), 101 – 116.



KKU Institutional Research 2015; 3(3) 271

KKU isr.j. 2015; 3(3) : 271-287

http://irj.kku.ac.th

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน
ในอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
The application of sufficiency economy philosophy of the 
officers in Muang district of Buriram Province 

ปรีชา ปาโนรัมย์1*

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
*Correspondent author : panoram2516@yahoo.com

  

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และวิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการสร้างให้

เปน็หลกัสตูรการเรยีนรูแ้บบง่ายเพือ่นำาไปใชก้บักลุม่พนกังานท้ังภาครฐัและภาคเอกชนประจำาสำานกังานในอำาเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรท่ีใช้การวิจัยท้ังหมดท่ีทำางานประจำาในภาครัฐและเอกชน ปี 2552 มีจำานวน 11,150 คน  

โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำานวนทั้งหมด 240 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มแรกใช้แบบสอบถามมีจำานวน 200 คน (เป็นพนักงานภาครัฐ 100 คน และ ภาคเอกชน 100 คน) กลุ่มที่สองใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจำานวน 40 คน (ภาครัฐ 20 คน และภาคเอกชน 20 คน) สถิติที่ใช้สำาหรับการวิเคราะห์ได้แก่ 

สถติิพืน้ฐาน ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปน็เพศหญงิ มอีายอุยูร่ะหวา่ง 41-50 ป ีมสีถานภาพสมรส 

สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนมากเคยได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างน้อย 2 ครั้ง ซึ่งหน่วยงานที่จัดอบรม หรือ พาไปอบรมคือหน่วยงานที่ทำางานอยู่ โดยสถานที่ที่ไปอบรมนั้นมักจะ

อยูภ่ายในเขตพืน้ท่ีจงัหวดับุรรีมัย ์สว่นใหญป่ระเมินตนเองตามความรูสึ้กวา่ มกีารประยกุต์ใชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียงยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ดังน้ัน จึงควรท่ีจะมีการสร้างหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะการประยุกต์ให้เน้น ไปที่  

การใหเ้ข้าใจถงึความหมายของคำาวา่ พอเพยีง ตัวอยา่งการประยกุต์ใช้สำาหรบัผูป้ฏบิติังานในสำานักงานอยา่งแทจ้รงิ และ

เน้นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ที่สำาคัญคือ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สินที่มีอยู่

คำ�สำ�คัญ :  การพัฒนาหลักสูตร  วิธีการประยุกต์ใช้  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract

 The objectives of this research were to study the knowledge how to apply the sufficiency economic philosophy 

as well as the making of easy curriculum of the sufficiency economic philosophy application for giving with the 

officers working both the public and private sector in Buriram and other area. The population in this research was 

11,150 persons of total officers in public and private sector during 2009, which total example was 240 persons got 

by the purposive sampling as first 200 persons of officers in the public and private sector was used by the questionnaire 

(100 persons from the public sector and 100 persons from the private sector)and second 40 persons was used by the 

interview (20 persons from the public sector and 20 persons from the private sector). The equipment for this study 

was the qualitative and quantitative questionnaire and there was the making of focus group with the substitution of 

40 officers, which is, from the 20 persons of public sector and the 20 persons of private sector. The statistic used in 

this research was the basic statistic. The results were found that the population was mostly the female, aged between 

41-51 years old, married and completed the education in the Bachelor degree. They trained mostly the sufficiency 

economic philosophy at least two times up. The office making the training was the office, where they were working. 

The place for training was mostly the area in Buriram province. They assessed themselves about the application of 

the sufficiency economic philosophy that they could not apply it appropriately. Therefore they gave the commendation 

that it should have the making of curriculum for applying the sufficiency economic philosophy for officer directly; 

emphasizing on the understanding of its meaning and the examples about the application of the sufficiency economic 

philosophy, the decreasing of expenditure and the increasing of income as well as the added-value making from the 

private property.      

Keywords : the development of curriculum, the method of application,  the sufficiency economic philosophy 

บทนำ� 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางพระ

ราชดำาริท่ีมีความประจวบเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ

ในปัจจุบันท่ีประชาชนกำาลังประสบและเผชิญหน้าอยู่  

ซ่ึงมีประชาชนหลายกลุ่มในทุกระดับชั้น ได้น้อมนำาไป

ปฏิบัติและประสบผลสำาเร็จอย่างแพร่หลาย ประชาชน

ในหลายพื้นท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีระดับความเป็นอยู่

ที่แตกต่างกันจึงมีวิธีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงต่างกัน รวมท้ังมีวิธีการปรับตัวให้เข้า

กบัเศรษฐกจิในปัจจบัุนทีต่่างกนั จงึทำาให้ประชาชนเหล่า

นั้นประสบความสำาเร็จระดับหน่ึงในการใช้ชีวิตของตน

บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่กำาลังก่อตัวทวีความรุนแรงอัน

เกิดจากพิษทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ อย่างไรก็ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำาเป็นที่จะต้องศึกษา

จากผู ้ ท่ีนำาไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขาวิชาชีพเพื่อ

สร้างให้เป็นบรรทัดฐานต่อกลุ่มอื่นๆ ในเขตพื้นที่อื่นๆ  

ในการนำาไปประยกุต์และปฏบิติัตาม  โดยเฉพาะอย่างยิง่

ผู้ที่น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และน้อมนำาไปประพฤติปฏิบัติได้มากกว่ากลุ ่มอื่นๆ  

ก็คือ กลุ่มเจ้าหน้าท่ีซ่ึงทำางานในหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพราะส่วนใหญ่หน่วยงานจะมีการจัดอบรม

เกี่ยวกับวิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่

สำานักงานหรือจัดพาไปทัศนศึกษานอกพื้นท่ีในแหล่งที่

มีการประยกุต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง อย่างไรกต็าม

ในกลุม่ผูป้ฏิบัติงานเหล่านี ้กเ็กดิปัญหาในทางปฏิบัติเช่น

กนั กล่าวคอื บางกลุม่อาจไม่มีจติสำานกึในการน้อมนำาไป

ปฏิบัติอย่างแท้จริงซ่ึงจากงานวิจัยของปรีชา ปาโนรัมย ์
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(1) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาภาพรวมสภาพเศรษฐกิจ

ภายในจังหวัดบุรีรัมย์” พบเกี่ยวกับสภาพปัญหาของ

พนักงานในภาครัฐและภาคเอกชน คือ มีหนี้สินที่เพิ่ม

มากยิ่งขึ้น บางกลุ่มยังไม่มีวินัยในการใช้เงินและมกีารใช้

จ่ายทีฟุ่ม่เฟือยในแต่ละวนั บางกลุม่ยงัลุม่หลงในอบายมุข

มีวิถีชีวิตยึดติดในสิ่งเสพติดต่างๆ เป็นต้น ปัญหาต่างๆ  

เหล่าน้ี สาเหตุหลักคือ ยังไม่มีวิธีการในการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม หรือ

อาจจะยงัไม่เข้าใจในกระบวนการของภายใต้ปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อทำา

วจิยั และสร้างให้เป็นหลกัสตูรการเรยีนรูแ้บบง่ายในการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ในก�รวิจัย

เพื่อศึกษาความรู้ที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของกลุ่มพนักงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึงทำางาน

ประจำาสำานักงานภายในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของกลุ่มพนักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ซ่ึงทำางานประจำาสำานกังานภายในเขตอำาเภอเมือง จงัหวดั

บุรีรัมย์ 

เพื่อสร้างให้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้แบบง่ายเพ่ือ

นำาไปใช้กับของกลุ่มพนักงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

ซ่ึงทำางานประจำาสำานกังานภายในเขตอำาเภอเมือง จังหวดั

บรุรีมัย์ และเขตอืน่ๆ 

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 

เพื่อตอบวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำาหนดไว้นี้ ผู้วิจัย

มีวิธีดำาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง ประชากรท่ีใช้การ

วิจัย คือ กลุม่ประชากรท่ีทำางานประจำาในภาครฐัและเอกชน  

ปี 2552  ซ่ึงมีจำานวนท้ังหมด 11,150 คน  และกลุม่ตัวอย่าง

ที่ใช้ในงานวิจัยน้ี มีจำานวนท้ังหมด 240 คน ได้มาโดย

การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงแบ่งเป็น  

2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกใช้แบบสอบถามมีจำานวน 200 คน 

(เป็นพนกังานภาครฐั 100 คน และ ภาคเอกชน 100 คน) 

กลุ่มที่สองใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจำานวน 40 

คน (ภาครฐั 20 คน และภาคเอกชน 20 คน

2. ด้�นข้อมูลเชิงปริม�ณ ผู้วิจัยมีวิธีการในการ

สร้างแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้

 1. ทำาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร 

ที่เก่ียวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็น

แนวทางในการดำาเนินการวิจัย 

 2. สร้างแบบสอบถามเชิงสำารวจตามแนวคิด 

ทฤษฏีและเอกสารท่ีเก่ียวข้องแล้วนำาแบบสอบถามท่ี

สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา 

 3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่คณะ

ผู ้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะพร้อมท้ังนำาแบบสอบถามไป

ทดลองใช้ ในเขตพื้นที่อื่น จำานวน 30 ชุด และกำาหนดหา

ค่าความเที่ยงตรงตามรูปแบบ Reliability Analysis ซึ่งมี

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 

 4. นำาแบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมข้อมูล ซึง่ได้

มาคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นทำาการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ 

3. ด้�นข้อมูลเชิงคุณภ�พ ผู้วิจัยได้จัดทำาแนวทาง

ในการสัมภาษณ์ถงึวธีิการประยกุต์ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง แล้วทำาการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อท่ีจะใช้

สัมภาษณ์โดยใช้วิธีการสุ ่มแบบเจาะจง (Purposive  

Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้เก็บแบบสอบถามเชิง

สำารวจมา และได้กลุม่ตัวอย่างจำานวน 40 คน โดยพจิารณา

กลุม่ตัวอย่างท่ีมีคณุสมบติัอย่างใดอย่างหนึง่ดังนี ้มีความรู้

และประสบการณ์ด้านปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และ 

มีความรู้และประสบการณ์ด้านการอบรมปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างน้อย เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้ว 

ได้ดำาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 3.1 ผู ้วิจัยได้จัดสนทนากลุ ่มย่อยจากกลุ ่ม

ตัวอย่าง 40 คน แล้วนำาประเด็นปัญหาที่จัดอันดับไว้มา

เสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่ขอคำาเสนอแนะและวธีิการแก้ไขถงึ

แนวทางปฏิบัติตนเพื่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงที่เหมาะสมอันเป็นบรรทัดฐานแห่งความรู้ 
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 3.2 นำาข้อเสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญมาสังเคราะห์ 

แล้วกำาหนดเป็นรูปแบบและแนวทางในการประยุกต์ใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มพนักงานท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนซ่ึงทำางานประจำาสำานักงานภายในเขต

อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ผลก�รวิจัย

ผู ้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยตามกระบวนการที่ได้

กำาหนดไว้ โดยขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ีได้

ตั้งไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คว�มรู้ที่มีต่อปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

ของกลุ่มพนักง�นทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชนซึ่งทำ�ง�น

ประจำ�สำ�นักง�นภ�ยในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู ้วิ จัยได ้รวบรวมข้อมูลโดยมีเป ้าหมายไปที่

บคุลากรท่ีทำางานสังกัดหน่วยงานภาครฐัจำานวน 100 คน  

และภาคเอกชนจำานวน 100 คน พบว ่า  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู ่

ระหว่าง 41 ถึง 50 ปี  มีสถานภาพสมรสแล้ว สำาเร็จการ

ศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ในระดับ 5,001-

10,000 บาท ส่วนใหญ่จะเคยได้รับการฝึกอบรมความรู้

เกีย่วกบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  และเคยอบรมกนั

คนละอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยหน่วยงานท่ีอบรมคือหน่วย

งานท่ีทำางานอยู ่ซึง่สถานท่ีทีไ่ปอบรมนัน้มักจะอยูภ่ายใน

เขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพวกเขาประเมินตนเองตาม

ความรู้สึกว่ารู้จักคำาว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่

ในระดับ 5-10 เปอร์เซ็นต์ 

สำาหรับด้านการประยุกต์ใช้นั้น พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมากจะเลือกตอบด้านท่ีไม่สามารถ

ประยุกต์ใช ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย ่าง 

เหมาะสม โดยตอบมากที่สุดเป็นลำาดับที่ 1 ได้แก่ ต้องอยู่

แบบเจยีมตนเหมือนคนจน รองลงมาคือ หามาได้เท่าไหร่

ก็ใช้ไปเท่านั้น ส่วนการเลือกตอบด้านท่ีรู้จักประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น กลับเลือกตอบมาเป็น

ลำาดับที่ 3 ได้แก่ ต้องหาเลี้ยงตัวเองแต่พอเพียง รองลงมา

คือ ต้องรู้จักเพียงพอ และต้องไม่ละโมภ  

สำาหรับด้านการมีวิถีชีวิตโดยมีการประยุกต์ใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่จะเลือกรายละเอียดด้านท่ีไม่มีการประยุกต์ใช้

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมากกว่า โดยมีรายละเอยีด กล่าว

คือ ด้�นก�รไม่ประยุกต์ใช้ มีพฤติกรรมในการดำาเนิน

ชีวิตเรียงลำาดับได้ดังนี้ 1) ยังมีพฤติกรรมในการใช้จ่าย 

เหมือนเดิม และไม่มีการวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน 

2) ไม่รู้ว่าจะประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างไรบ้าง 3) ไม่มีการแบ่งการจัดเก็บเงินออกเป็น  

3 ส่วนได้แก่ ค่าใช้จ่ายในชวีติประจำาวนั ค่าใช้จ่ายสำาหรบั

การลงทุน และค่าใช้จ่ายสำาหรับเงินออม ส่วนด้�นก�ร

ประยุกต์ใช้ มีพฤติกรรมในการดำาเนินชีวิตเรียงลำาดับ 

ได้ดังนี้ 1) ไม่ผลิตและบริโภคเกินกำาลัง 2) แสวงหาความ

พอเหมาะพอดีได้ดุลยภาพ 3) มีลักษณะพึ่งตนเองเพิ่ม

มากยิง่ขึน้ไม่ใช้จ่ายเกนิตวั หรอื ไม่ลงทนุเกนิขนาดความ

สามารถของตน 4) ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าท่ีสุด  

5) รวมตัวกนัและช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกัน 6) สำานึกตลอด

เวลาในการประยุกต์ใช้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง และ  

7) ต่างคนต่างมีส่วนร่วมช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ไม่ต่าง

คนต่างอยู่โดยไม่เหลียวแลกัน 

สำาหรบัภายหลงัจากทีไ่ด้ทราบแนวคิดปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงแล้ว จะมวีธีิการจดัแบ่งสัดส่วนท่ีดินใน

พื้นที่ของตนเป็นอย่างไรนั้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ได้ตอบสลับกันท้ังด้านที่มีการจัดแบ่งที่ดิน และไม่จัด

แบ่ง แต่เฉพาะลำาดับที่ 1 นั้นเอนไปทางด้านที่มีการจัด

แบ่งที่ดินโดยมีผู้เลือกตอบในด้านน้ีในรายละเอียดเกี่ยว

กับว่า มีการจัดแบ่งตามสัดส่วนโดยการวางแผนตาม

แบบฉบับของตน ส่วนลำาดับที่ 2 นั้น ปรากฏว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบด้านที่ไม่มีการจัดแบ่งที่ดิน  

โดยตอบว่า เป็นผู้ที่ชอบอยู่แบบเดิมๆ จึงไม่คิดจะจัด

แบ่งท่ีดินเป็นสัดส่วนเพื่อการเพาะปลูก ลำาดับท่ี 3 คือ 

สินค้าประเภทผักจะมีราคาถูก ซื้อที่ตลาดมาบริโภคจะดี

กว่าปลูกเอง แต่ลำาดับท่ี 4 เป็นด้านที่มีการจัดแบ่งที่ดิน 

ได้แก่ มีการจัดแบ่งท่ีดินเป็นสัดส่วน แต่ไม่ได้เฉลี่ยแบ่ง

เป็นสัดส่วนตามสูตร 
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สำาหรับด้านสภาพหน้ีสินในช่วงปี 2553 พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหน้ีสินเพิ่มข้ึนกว่าปีท่ี

ผ่านมา โดยมวีธีิการบรหิารจดัการหนีส้นิ คอื ลำาดับท่ี 1  

(ด้านพยายามชำาระหน้ีสิน)พยายามรับจ้างบุคคลอื่นๆ 

เพื่อหาเงินมาชำาระหนี้สิน รองลงมาคือ ลำาดับที่ 2 มีงาน

ทำาเป็นหลักแหล่งและสามารถนำาเงินมาจ่ายหนี้สินได้ใน

แต่ละเดือน แต่ลำาดับที่ 3 ซึ่งตอบค่อนข้างมากกลับตอบ

ด้านไม่พยายามชำาระหนี้สิน โดยตอบว่า อยากให้รัฐบาล

ชำาระหนีสิ้นให้ทัง้หมด  และด้านท่ีไม่มีใครเลอืกตอบเลย

ได้แก่  ด้านพยายามชำาระหนี้สิน คือ พยายามปลูกพืชผัก 

เพื่อนำาไปขายแล้วนำาเงินมาชำาระหนี้สินในแต่ละเดือน     

2. วิธีก�รประยุกต์ใช ้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงของกลุ่มพนักง�นทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน 

ซ่ึงทำ�ง�นประจำ�สำ�นกัง�นภ�ยในเขตอำ�เภอเมอืง จังหวดั

บุรีรัมย์ 

ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีวิถีชีวิตการเป็นอยู่

โดยมกีารประยกุต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงได้อย่างไม่ 

ถูกต้องนัก เพราะเลือกตอบ 3 ลำาดับแรก ได้แก่ ลำาดับที่ 

1 ชอบใช้จ่ายเงินแบบสุรุ่ยสุร่าย ลำาดับท่ี 2 ชอบใช้จ่าย

เงินในสิ่งของที่ไม่จำาเป็น ลำาดับที่ 3 ใช้จ่ายตามทรัพย์สิน 

ที่หาได้ กล่าวคือได้มาเท่าไหร่ใช้ไปเท่านั้น  

สำาหรับคำาถามท่ีว่า หากมีการประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะใช้หลักเกณฑ์การประยุกต์ใช้

เป็นแบบใด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตอบเรียงลำาดับ

ดังนี้ ลำาดับที่ 1 (ตามหลักปรัชญา) ตามกฏเกณฑ์สังคม 

(รวมประเพณ-ีวฒันธรรม) ลำาดับท่ี 2 (ไม่ใช้หลกัปรชัญา) 

มีวิถีชีวิตการเป็นอยู ่ตามท่ีพ่อแม่มีมาต้ังแต่ด้ังเดิม  

ลำาดับที่ 3 (ตามหลักปรัชญา) ตามความจำาเป็นในการ

ดำาเนินชีวิต/กิจกรรม  

3. ก�รสร้�งให้เป็นหลักสูตรก�รเรียนรู้แบบง่�ย

เพ่ือนำ�ไปใช้กับกลุ่มพนักง�นทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน

ในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และเขตอื่นๆ 

การจัดทำาหลักสูตรการเรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มพนักงานท้ังภาค

รัฐและภาคเอกชนภายในอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์น้ัน  

จากการใช้แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างกบักลุม่ตัวอย่าง

ที่กำาหนด ผู้วิจัยได้นำามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และผลการ

วิจัยสรุปได้ดังนี้  

1. ก�รเรียนรู้หลักสูตร 

 1.1 ระยะเวลาหลกัสตูร ควรจดัทำาเป็นหลกัสตูร

ระยะสั้น โดยมีการเรียนรู ้ไม่เกิน 3 วัน และภายใน

หลักสูตรควรท่ีจะมีการศึกษาดูงานเพราะจะทำาให้เกิด

ภาพการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูก

ต้อง ส่วนการเรียนรู้น้ันควรมีการอธิบายพร้อมกับภาพ

ประกอบเพราะจะทำาให้มองเห็นภาพที่ชัดเจน 

 1.2 วธีิการเรยีนรู ้ควรให้เป็นลกัษณะการอบรม

เชิงปฏิบัติการในการเรียนรู้ เพราะหากมีการเรียนรู้จาก

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีเป็นจำานวนน้อยมากท่ีจะเข้าไป

เรียนรู้ ซึ่งบุคคลท่ีจะเข้าไปเรียนรู้ได้จะต้องรู้จักการใช้

คอมพิวเตอร์ดีพอสมควร และอาจจะเข้าใจยาก ในการ

อบรมเชิงปฏิบัติการน้ัน ควรท่ีจะให้มีการศึกษาดูงาน 

พร้อมท้ังมีการปฏบัิติโดยมีการทดลองนำาไปใช้จรงิและมี

การประเมินผลเพือ่ให้เกดิความสามารถในการนำาปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เนื้อห�ของหลักสูตร 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยขอเสนอราย

ละเอียดเนื้อหาท่ีจะสามารถบรรจุเข้าไปในหลักสูตรได้

ดังต่อไปนี้ 

 ด้�นคว�มหม�ยของปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 

พอเพียง ให้เน้นอธิบาย คำาว่า “พอเพียง (Sufficiency)” 

ซ่ึงควรอธิบายโดยให้ทำาความเข้าใจในลักษณะที่ว ่า  

มีลกัษณะเดียวกนักบัคำาว่า “พอประมาณ” หรอื พอด ีและ

ให้เชื่อมโยงคำาว่า “ดุลยภาพ หรือ สมดุล” (Equilibrium)  

 ด้�นพอเพียง หรือ พอประม�ณ ให้เน้นการ

อธิบาย คำาว่า พอเพยีง หรอื สมดุล โดยเปรยีบเทียบให้เหน็ว่า  

เม่ือนำามาพิจารณาเพื่อการนำาไปใช้ในการดำาเนินชีวิต

ของคนทำางาน จะพบว่า สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้  

โดยทำาให้คนทำางานได้มองเหน็ภาพว่า การบรหิารจดัการ

ชวีติให้เกดิความพอเพยีง หรอื สมดุลนัน้มีความสำาคญัต่อ

วถิชีวีติของแต่ละบคุคลอย่างแท้จรงิ การเน้นการบรหิาร

ชีวิตให้เกิดความสมดุลจึงข้ึนอยู่กับมุมมองของแต่ละ

คนว่าจะดำาเนินการอย่างไร ทั้งนี้ควรมีการยกตัวอย่างคำา

อธิบาย เช่น 
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ก�รจัดก�รเรื่องร�ยได้  ให้อธิบายว่า พนักงาน 

หรือ ลูกจ้าง จะมีรายได้ในรูปของ เงินเดือน หรือ ค่าจ้าง 

ซึ่งส่วนมากจะได้รับเดือนละหนึ่งครั้ง นี้เป็นรายได้ที่เกิด

จากนำ้าพักนำ้าแรง แต่รายได้ส่วนนี้โดยส่วนมากพนักงาน 

หรือ ลูกจ้าง มักจะใช้จ่ายเร็วและส่วนมากจะไม่มีการ

วางแผนเพื่อให้รายได้น้ันมีใช้จ่ายได้ตลอดท้ังเดือนรวม

ทั้งไม่มีการวางแผนเพื่อให้รายได้นั้นงอกเงยข้ึน หรือ 

เกิดมูลค่าเพิ่ม แต่หากมีการนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงไปประยุกต์ใช้ พนักงาน หรือ ลูกจ้าง สามารถมีเงิน

ใช้ได้ตลอดทั้งเดือน รวมทั้งอาจทำาให้เงินที่ได้รับงอกเงย

ขึ้นมา หรือ ทำาให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ โดยสามารถทำาได้คือ  

เม่ือมีรายได้ ควรแบ่งรายได้น้ันออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 วางแผนเพื่อให้มีการใช้จ่ายได้ตลอดท้ังวัน  

ส่วนที่ 2 วางแผนให้มีการใช้เงินได้ตลอดทั้งเดือน และ

ส่วนที่ 3 วางแผนเพื่อการออมเงินไว้ในอนาคต 

ก�รจัดก�ร  “หนี้สิน” ให้อธิบายว่า เพื่อให้มอง

เห็นภาพของ หนี้สิน ว่าหากมองในรูปของพยางค์ที่ 

บอกว่า “หน้ีสิน” จะทำาให้ผู้ฟังเกิดการกลัว และน่าจะ

หลีกเลี่ยง แต่ถ้าเปลี่ยนคำาพูดบอกว่า “เงินกู้” ก็จะทำาให้

ฟังแล้วเหมือนกับเป็นลักษณะของเงินลงทุน อย่างไร

กต็ามนีเ้ป็นเพยีงการเล่นคำาเท่าน้ัน แต่กมี็ผลต่อผูฟั้ง อาจ

เป็นเพราะคำาอธิบาย และการรบัข้อมูลของผูฟั้งว่า รบัรูว่้า 

เลวร้าย หรือ ดี ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์นั้น เงินดังกล่าว

โดยความหมายแล้วจะเรียกว่า “เงินกู้ หรือ เงินสำาหรับ

การลงทุน” ซึ่งสามารถเขียนเป็นรูปสมการคือ Y=C+I 

(Y คือ รายได้, C = Consumption คือ ค่าใช้จ่ายสำาหรับ

การบริโภค และ I = Investment คือ เงินลงทุน) ซึ่งเป็น

ส่ิงท่ีเพิ่มมูลค่าต่อธุรกิจ ต่อการเป็นอยู่ และอื่นๆ ท้ังนี้

ขึ้นอยู่กับ “การบริหารจัดการหนี้สิน” ว่า สามารถสร้าง

ให้เกดิมูลค่าเพิม่ได้อย่างไร น่ันหมายความว่า ต้องเรยีนรู้

วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ตาม พนักงาน หรือ  

คนโดยส่วนใหญ่อาจมองว่าเป็นเรือ่งทีน่่ากลวั และน่าจะ 

หลกีเลีย่ง แต่หน้ีสินนัน้ในมมุมองของนกัธุรกจิถอืว่าเป็น

ที่มาของรายได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับวิธีคิด การเปลี่ยนวิกฤติ

เป็นโอกาส หรือ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างถูกต้องและมีภูมิคุ้มกัน โดยหากมีหน้ีสิน

แล้วบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สมดุล พอเพียง พอดี 

พอประมาณในด้านการลงทุน การผลิต การใช้จ่าย และ

ในกิจกรรมทุกอย่าง จะทำาให้หนี้สินน้ันกลายเป็นมูลค่า

เพิ่ม หรือ กลายเป็นรายได้  

ด้�นคว�มมีเหตุผล ให้อธิบายว่า ในด้านความ

มีเหตุผลน้ัน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ  

การมีความรู้ รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง นี้เป็นใน

ความหมายของคำาว่า “เหตุผล” อย่างไรก็ตาม เหตุผล

สามารถอธิบายในลกัษณะเป็นข้อคิด โดยควรเน้นอธิบาย

ให้พนักงานเข้าใจว่า การดำาเนินกิจกรรมทุกอย่างในชีวิต

ประจำาวันควรมีเหตุผลประกอบซึ่งเหตุผลจะต้องดูที่

ผลลัพธ์ว่า หากดำาเนินการอย่างพอเพียง พอประมาณ 

สมดุล หรือพอดีแล้ว ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

เป็นการเพิ่มขึ้นในทางที่ดีหรือเป็นการลดลง แย่ลง หรือ 

ทำาให้เรามีความเส่ือมเสียมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจภายในครอบครัว  

ด้�นก�รมภีมูคิุม้กนั ให้อธิบายว่า ตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง การมีภมิูคุม้กนั คือ การมีคณุธรรม

ด้านซ่ือสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน และมีการรู้จักแบ่งปัน

คนอื่น ซึ่งส่ิงที่ผู้วิจัยขอเพิ่มเติมในส่วนของ หลักการน้ี

ก็คือ การรู้จักวางแผนในการดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง 

และสิ่งท่ีจะให้ผลตามมา ก็คือ ผลสำาเร็จอันเกิดจากงาน

นี้ในอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งในส่วนนี้ควรสร้างหลักสูตรและ

อธิบายให้ทราบถงึคุณค่าของการมภีมิูคุม้กนั โดยสิง่ท่ีเป็น

ภูมิคุ้มกันน้ัน ก็คือ รากฐานแห่งความสำาเร็จ ซ่ึงจะเป็น

ปัจจยัหนุนเสรมิให้เกดิการทำางานอย่างต่อเน่ือง และอย่าง

เป็นระบบโดยไม่เกิดการความหน่ายในการทำางาน แต่มี

ความกระตือรอืร้นอยูต่ลอดเวลา มีใจสดชืน่ต่อการทำางาน 

เพราะรูว่้า ส่ิงทีจ่ะทำาต่อไปนีจ้ะก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

ต่อการดำาเนินชีวิต 

3. ก�รประเมินผลก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ให้อธิบายส่ิงท่ีควรเน้นว่า  ผู ้ปฏิบัติสามารถ

วิเคราะห์ผลของการปฏิบัติได้โดยการประเมินตนเอง  

โดยประเมินว่า ภายหลังจากท่ีได้ปฏิบัติแล้วความสำาเร็จ

เหล่านีไ้ด้เกิดข้ึนหรอืไม่ หากเกดิขึน้แสดงว่า การประยกุต์
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ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสัมฤทธ์ิผล และเม่ือส่ิง

ต่างๆ เหล่าน้ีได้เพิ่มข้ึน ความอยู่ดีกินดีก็จะเกิดขึ้นทันที 

สิ่งที่สามารถประเมินได้มีดังต่อไปนี้ 

3.1 ด้านทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง) 

 3.1.1 ประยกุต์ใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ จะนำา 

ไปสู่การเพิ่มข้ึนของทรัพย์สิน ท้ังนี้ให้พิจารณาจาก

ทรัพย์สินถาวร หรือ ทรัพย์สินที่ใช้แล้วหมดไป เช่น 

เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถยนต์, รถไถ 

เป็นต้น หากมีการเพิ่มข้ึนของทรัพย์สินเหล่าน้ี แสดง

ให้เห็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี

ประสิทธิภาพ 

 หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้ หรือ

ไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะนำาไปสู่การลดลงของทรัพย์สิน หรือ 

ทรงตัว หยดุนิง่ ไม่เพิม่ข้ึน ทัง้นีใ้ห้พจิารณาจากทรพัย์สิน

ถาวร หรอื ทรพัย์สินทีใ่ช้แล้วหมดไป เช่น ทีดิ่น, เครือ่งมือ

อุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถยนต์, รถไถ เป็นต้น  

หากทรัพย์สินเหล่าน้ีไม่เพิ่มขึ้น หรือ ท่ีมีอยู่ก็หมดไป 

แสดงให้เห็นว่า มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีไม่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องมีการปรับใหม่เพื่อให้

เหมาะสม  

3.2 ด้านค่าใช้จ่าย  (เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง)     

 3.2.1 ประยกุต์ใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ จะนำา

ไปสูก่ารลดลงในเรือ่งของรายจ่ายทีไ่ม่จำาเป็น เม่ือรายจ่าย 

ลดลงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้น    

 3.2.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้ 

หรือไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะนำาไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายที่

ไม่จำาเป็น เมื่อรายจ่ายเพิ่มขึ้นรายได้ก็ลดลง 

3.3 ด้านหนี้สิน มีการเพิ่มขึ้น ลดลง 

 3.3.1 ประยกุต์ใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ จะนำา

ไปสูก่ารลดลงในเรือ่งของรายจ่ายทีไ่ม่จำาเป็น เม่ือรายจ่าย 

ลดลงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้น    

 หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้ หรือไม่มี

ภูมิคุ้มกัน ก็จะนำาไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายที่ไม่จำาเป็น 

เมื่อรายจ่ายเพิ่มขึ้นรายได้ก็จะลดลง 

3.4 ด้านรายได้ มีการเพิ่มขึ้น ลดลง

 3.4.1 ประยกุต์ใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ จะนำา

ไปสูก่ารเพิม่ข้ึนของรายได้ โดยอาจอยูใ่นรปูของเงนิเดือน

เพิ่ม มีสินค้าจำาหน่ายเพิ่มขึ้น 

 3.4.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้ 

หรือไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะนำาไปสู่การลดลงของรายได้ 

3.5 ด้านเวลาพักผ่อน มีการเพิ่มขึ้น ลดลง

 3.5.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จะนำาไปสู่การมีเวลาพักผ่อนมากยิ่งข้ึน และเป็นการพัก

ผ่อนแบบสบายใจเพราะมีเงินทำางานด้วยตัวของมันเอง 

หมายความว่า มีเงินฝาก หรือ มีธุรกิจท่ีทำาหน้าที่ของ 

ตัวมันเองโดยทำาให้เรามีเวลาพกัผ่อนมากยิง่ข้ึนด้วยความ

สบายใจ 

 3.5.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้ 

หรอืไม่มภีมิูคุม้กนั กจ็ะนำาไปสูก่ารไม่มเีวลาทีจ่ะพกัผ่อน

เพราะจะต้องลำาบากในการหารายได้มาเลีย้งชพี หางานทำา 

เป็นต้น 

3.6 ด้านอบายมุข มีการเพิ่มขึ้น ลดลง

 3.6.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จะนำาไปสู่การไม่หลงผดิในอบายมุขต่าง ๆ  เช่น การไม่เล่น 

การพนัน ไม่เที่ยวกลางคืน ไม่ดื่มสุราและเมรัย เป็นต้น  

 3.6.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้ 

หรอืไม่มภีมิูคุม้กนั กจ็ะนำาไปสูก่ารหลงติด หรอื เสพติดต่อ 

สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะทำาให้มีการสูญเสียเงินไปโดยใช่เหตุ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้ ผู ้วิจัยการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาจเขียนวิธีการประยุกต์

ใช้และประสทิธิภาพของปรชัญาในรปูของ flow chat ได้ 

โดยเรียงลำาดับต้ังแต่การประยุกต์ใช้และส้ินสุดด้วยการ

ประเมินตนเอง ว่ามีมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือไม่ 

อภิปร�ยผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะพบว่าวัตถุประสงค์ 

ข้อที่ 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาองค์ความรู้ที่มีต่อ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มพนักงานท้ังภาค
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รัฐและภาคเอกชนซ่ึงทำางานประจำาสำานักงานภายใน 

เขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างที่จะศึกษาโดยเน้นไปยังบุคคลท่ีมีระดับการ

ศึกษาและถือว่ามีระดับรายได้อยู่ในระดับปานกลางของ

จังหวดั กล่าวคอื บุคลากรท่ีทำางานสงักัดหน่วยงานภาครฐั 

และภาคเอกชน ซ่ึงจากการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะพบว่า  

ส่วนใหญ่จะเคยได้รับการฝึกอบรมความรู ้ เ ก่ียวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเคยอบรมกัน

คนละอย่างน้อยไม่ตำ่ากว่า 2 ครั้ง โดยหน่วยงานท่ีจัด

อบรม หรือ พาไปอบรมคือหน่วยงานที่ทำางานอยู่ประจำา  

ซ่ึงสถานท่ีท่ีไปอบรมนัน้มกัจะอยูภ่ายในเขตพืน้ทีจั่งหวดั

บุรีรัมย์ และพวกเขาประเมินตนเองตามความรู ้สึก 

ว่ารู้จักคำาว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ 

5-10 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงผลการวเิคราะห์น้ีทำาให้พบข้อเท็จจรงิ 

ทีว่่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นกลุ่มที่มีระดับการศึกษา

และทำางานอยู่ในตัวอำาเภอเมือง แต่ยังประเมินตนเอง 

ค่อนข้างตำ่าในเรื่องของความรู้ท่ีจะประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง จากการสอบถามทีป่ระเมินตนเอง

ในลกัษณะนีก้เ็พราะพวกเขาเปรยีบเทียบ เรือ่งการเพิม่ข้ึน

ของหนี้สิน การไม่รู ้จักการลดรายจ่ายของตนเองลง 

โดยการปลกูพชืผกัสวนครวั และแม้กระทัง่การไม่มีเวลา

ในการจัดแบ่งที่ดินเพื่อการเพาะปลูกเป็นสัดเป็นส่วน  

ซ่ึงในส่วนนี้ทำาให้บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับรายรับมีน้อย

กว่ารายจ่าย ซึง่สอดคล้องกบั จตุรงค์ บณุยรตันสนุทร (2) 

ที่ได้อธิบายไว้ว่า หากมีปัญหาเก่ียวกับรายรับมีน้อยกว่า

รายจ่าย อาจนำาไปสู่ปัญหาแห่งความยากจนได้ อย่างไร

ก็ตามก็มีบางท่านท่ีสามารถทำาให้รายรับมีมากกว่า

รายจ่ายโดยสามารถดำาเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ ควรทีจ่ะมีการนำาท่านท่ีสามารถ

ทำาได้มาเป็นตัวอย่างว่า เขามีวธีิการบรหิารจัดการอย่างไร  

จึงสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำาหรับด้านการประยุกต์ใช้นั้น พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมากจะเลือกตอบด้านท่ีไม่สามารถ

ประยุกต์ใช ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย ่าง 

เหมาะสม โดยตอบมากที่สุดเป็นลำาดับที่ 1 ได้แก่ ต้องอยู่

แบบเจยีมตนเหมือนคนจน รองลงมาคือ หามาได้เท่าไหร่

กใ็ช้ไปเท่านัน้ สาเหตุอาจเป็นเพราะผูต้อบแบบสอบถาม

ยังไม่เข้าใจในความหมายของคำาว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง ซึ่งจะต้องมีหลักสูตรในการอธิบายเพื่อทำาให้เกิด

ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะพยายามให้เกิดทักษะ

การประยุกต์ใช้และมีความกระตือรือร้นในการนำาไปใช้

อย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง 

สำาหรับด้านการมีวิถีชีวิตโดยมีการประยุกต์ใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่จะเลือกรายละเอียดด้านท่ีไม่มีการประยุกต์ใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า โดยลำาดับท่ี 1 เลือก

เรื่อง ยังมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายเหมือนเดิม และไม่มี

การวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน สาเหตุเป็นเพราะ

เคยใช้ชีวิตอย่างไรก็มักจะเป็นอยู่อย่างน้ัน ซ่ึงจากการ

สังเกตวัฒนธรรมเรื่องการเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบัน 

จะพบว่า การเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อนำาไปสู่การ

พัฒนาท่ีดีขึ้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้มีระดับการเป็นอยู  ่

ที่ดีขึ้น หรือ ระดับเศรษฐกิจภายในครอบครัวดีขึ้น มัก

จะเปลี่ยนแปลงได้ยาก หรือ อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไป 

เพราะคนโดยส่วนใหญ่จะทำาตามอารมณ์ที่ชอบ เช่น  

เคยดืม่เหล้าอย่างไรกมั็กจะปฏบัิติอย่างนัน้ ดกึด่ืนเคยเท่ียว

อย่างไรก็มักจะมีลักษณะนิสัยอย่างนั้น การเปลี่ยนแปลง

เพื่อไม่ให้มีวิถีชีวิตในการไปใช้จ่ายแบบน้ันค่อนข้าง 

จะยาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคคลที่มีระดับคุณวุฒิสูงๆ 

หากบุคคลนั้นมีพฤติกรรมในลักษณะน้ี มักจะเป็นคน 

ที่ด้ือ และเชื่อฟังใครยาก อย่างไรก็ตาม จำาเป็นอย่างย่ิง 

ที่จะต้องปรับเปลี่ยนจิตสำานึกของคนเหล่าน้ีให้ต้ังอยู่

บนพื้นฐานของการปฏิบัติท่ีถูกต้อง โดยจะต้องมีการ

เสริมเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม และเสริมเรื่อง ประโยชน์

ของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งใน

ผลงานวิจัยนี้ได้กล่าวถึง วิธีปฏิบัติอย่างละเอียดในช่วง 

หลักสูตร 

สำาหรบัภายหลงัจากทีไ่ด้ทราบแนวคิดปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะมีวิธีการจัดแบ่งสัดส่วนท่ีดิน

ในพื้นที่ของตนเป็นอย่างไรนั้น พบว่า ส่วนใหญ่จะมีการ
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จัดแบ่งที่ดินโดยการวางแผนตามแบบฉบับของตนหรือ 

ตามรูปแบบที่ตนเห็นว่าเหมาะสม ส่วนลำาดับท่ี 2 น้ัน 

ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบด้านที่ไม่มีการ

จัดแบ่งที่ดิน โดยตอบว่า เป็นผู้ที่ชอบอยู่แบบเดิมๆ จึงไม่

คดิจะจดัแบ่งท่ีดินเป็นสดัส่วนเพือ่การเพาะปลกู ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีพื้นที่

เพาะปลูกจำากัด โดยจะอาศัยอยู่ในตัวเมือง จึงมีบางคน

ที่อาจเพาะปลูกบ้าง บางคนไม่เพาะปลูกบ้าง ตามความ

สะดวกของแต่ละคน ในขณะเดียวกนั พืน้ทีใ่ช้สอยบรเิวณ

บ้านอาจมีไม่มากนัก เพราะหลายคนด้วยกันมักจะซ้ือ

บ้านจัดสรรเป็นท่ีอยู่อาศัย ซึ่งบ้านจัดสรรโดยส่วนใหญ่

ก็จะมีพื้นที่ใช้สอยน้อย ดังนั้นหลายคนจึงมีการปลูกบ้าง 

ไม่ปลูกบ้าง แต่หากมีการปลูกก็จะไม่มีการจัดแบ่งเป็น

สัดส่วน เพราะหากแบ่งเป็นสัดส่วนก็จะทำาให้พื้นที่แคบ

ปลูกอะไรได้ไม่มากนัก ดังนั้นจึงมีการปลูกผสมผสาน

กันและกัน อย่างไรก็ตาม การปลูกตามลักษณะของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถที่จะแบ่งสรรการ

ปลูกได้ โดยอาจมีการจัดลำาดับของการปลูกไว้ก่อน เช่น  

พืชสำาหรับปรุงอาหาร พืชประเภทผัก เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

และอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกว่า พืชสำาหรับ

ปรุงอาหารมีอะไรบ้าง ควรปลูกไว้ตรงไหนอย่างไร  

พืชประเภทผักจะทานอะไรบ้างควรปลูกไว้ตรงไหน

อย่างไร และเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงสัตว์ประเภทใดและเลี้ยง

พืชที่เท่าไหร่อย่างไร เป็นต้น 

ในด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีวิถีชีวิตการเป็นอยู ่

โดยมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้อย่างไม่ถกูต้องนกั เพราะเลอืกตอบ 3 ลำาดับแรก ได้แก่ 

ลำาดับที่ 1 ชอบใช้จ่ายเงินแบบสุรุ่ย สุร่าย  ลำาดับที่ 2 ชอบ

ใช้จ่ายเงินในส่ิงของท่ีไม่จำาเป็น ลำาดับท่ี 3 ใช้จ่ายตาม

ทรพัย์สนิทีห่าได้ กล่าวคือได้มาเท่าไหร่ใช้ไปเท่าน้ัน ทัง้นี้

อาจเป็นเพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมักจะใช้เงินโดย

ขาดการวางแผนในการใช้จ่าย หรือ อาจนำาเงินสดเก็บไว้

ในกระเป๋าสตางค์มากเกินไป และมีการนำาไปใช้จ่ายออก

ไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเม่ือรู้ตัวอีกครั้งเงินในกระเป๋าสตางค์

ก็ถูกใช้หมดไปแล้ว เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีเอง คือการขาด

การวางแผนที่ดี หรือ ขาดการนำาปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

ในการจัดทำาหลักสูตรการเรียนรู้วิธีการประยุกต์

ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ ่มพนักงาน 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในอำาเภอเมือง จังหวัด

บรุรีมัย์น้ัน จากการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกบั

กลุ่มตัวอย่างที่กำาหนด ผู้วิจัยได้นำามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

และผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   

1. ก�รเรียนรู้หลักสูตร 

 1.1 ระยะเวลาหลักสูตร จากการสอบถาม 

พบว่า ระยะเวลาทีค่วรจะใช้สำาหรบัการเรยีนปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ควรจัดทำาเป็นหลักสูตรระยะสั้น 

โดยมีการเรียนรู้ไม่เกิน 3 วัน และภายในหลักสูตรควรที่

จะมีการศึกษาดูงานเพราะจะทำาให้เกิดภาพการประยุกต์

ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีถ่กูต้อง ส่วนการเรยีนรู ้

นั้นควรมีการอธิบายพร้อมกับภาพประกอบเพราะจะ

ทำาให้มองเห็นภาพที่ชัดเจน 

  1.2 วิธีการเรียนรู้ 

  จากการสอบถาม พบว่า วิธีการเรียนรู้นั้น

ส่วนใหญ่ตอบว่า ควรให้เป็นลกัษณะการอบรมเชงิปฏบัิติ

การในการเรยีนรู ้เพราะหากมีการเรยีนรูจ้ากคอมพวิเตอร์ 

ช่วยสอน มีเป็นจำานวนน้อยมากท่ีจะเข้าไปเรียนรู ้ 

ซึ่งบุคคลที่จะเข ้าไปเรียนรู ้ได ้จะต้องมีรู ้จักการใช้

คอมพิวเตอร์ดีพอสมควร และอาจจะเข้าใจยาก และใน

การอบรมเชงิปฏบัิติการนัน้ ควรท่ีจะให้มีการศึกษาดูงาน 

พร้อมทั้งมีการปฏิบัติโดยมีการทดลองนำาไปใช้จริงและ 

มีการประเมินผลเพื่อให้เกิดความสามารถในการนำา

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

2. เนื้อห�ของหลักสูตร 

 ในส่วนเนื้อหาของหลักสูตรนั้น จากการศึกษา

สภาพการเรยีนรูว้ธีิการประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงของพนักงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายใน

เขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แล้ว พบว่า หลักสูตรท่ี

เป็นไปได้น้ันจะต้องพัฒนาเพื่อให้ตรงกับความต้องการ

ของพนักงานอย่างแท้จริง และควรที่จะเน้นหลักสูตร

ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติได้ตลอดชีวิต  
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โดยทำาให้พนักงานแต่ละท่านมีจิตสำานึกในการปฏิบัติ

ตนเองภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงควรเน้น

ต้ังแต่ให้แต่ละท่านได้ทราบถึง ความหมายท่ีแท้จริง

ของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุ่งเน้นเรื่อง

ของชีวิตและการเป็นอยู ่ของผู ้ที่ทำางานในสำานักงาน

โดยตรงซ่ึงสามารถทีจ่ะประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิ 

พอเพียง ในการดำาเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ซ่ึงสอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  

ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (3) และ ธำารง บัวศรี (4) ซึ่งอธิบาย

ไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตรควรมีการพัฒนาให้สอดคล้อง

กับสภาพการท่ัวไปหรือบริบทท่ัวไปของผู้เรียน โดยผล

การวิเคราะห์ข้อมูลน้ัน พบว่า เน้ือหาท่ีจะสามารถสร้าง

ให้เป็นหลักสูตรได้มีดังต่อไปนี้ 

2.1 ด้�นคว�มหม�ยของปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 

พอเพียง  

 คำาว่า “พอเพยีง (Sufficiency)” ควรอธิบายโดย

ให้ทำาความเข้าใจในลกัษณะทีว่่า มีลกัษณะเดียวกนักบัคำา

ว่า “พอประมาณ” หรอื พอดี โดยสามารถอธิบายเชือ่มโยง

ในหลักการเดียวกันทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ในทาง

เศรษฐศาสตร์นัน้ มคีวามหมายตรงกนักบัคำาว่า “ดุลยภาพ 

หรอื สมดุล” (Equilibrium) หมายความว่า ในว่าจะดำาเนนิ

การในกจิกรรมใดกต็ามด้านการผลติ การลงทุน การใช้จ่าย 

หรือการทำางาน เป็นต้น ก็ให้อยู่ในลักษณะสมดุล หรือ 

ดุลยภาพ

ในอีกความหมายหนึ่ง เกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อาจอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า เป็นปรัชญา

การศึกษาซึ่งเน้นไปที่ “ความประพฤติท่ีทำาอะไรเพื่อ

ให้เกิดผล”  โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือ

ประพฤติปฏิบัติให้ถึงจุด “พอประมาณ” (ท่ีไม่มากหรือ

น้อยเกินไป ให้อยู่ในระดับพอดี) โดยไม่เพียงแค่คิดอย่าง

มีเหตุผลเท่านั้น แต่ควรท่ีจะลงมือปฏิบัติด้วย เพราะ

การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติก็จะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ของชีวิตของผู ้ เรียนในทางท่ีมีความเจริญงอกงาม

มากยิ่งขึ้น และหลังจากน้ันก็จะตกผลึกเป็น “ปัญญา”  

ที่สามารถจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

เท่ียงตรงในเหตุและผลยิ่งๆ ขึ้น ซ่ึงต่อมาก็จะกลายเป็น 

“ภูมิคุ้มกัน” ของชีวิตต่อไป และการทำาความเข้าใจว่า 

“ผลทีดี่” เป็นอย่างไร ตรงน้ีเองจะนำาไปสู่การเป็นเง่ือนไข

ด้าน “คุณธรรม”  นัน่หมายความว่า เม่ือเราเข้าใจในสิง่ว่า 

ดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่พอดีและมีภูมิคุ้มกันผลท่ี

จะได้รับก็คือผลตอบแทนที่ดี ซึ่งสามารถสร้างอธิบายได้

2.2 ด้�นพอเพียง หรือ พอประม�ณ 

 คำาว่า พอเพียง หรือ สมดุล นั้น เม่ือนำามา

พจิารณาเพือ่การนำาไปใช้ในการดำาเนนิชีวติของคนทำางาน 

จะพบว่า สามารถนำาไปประยกุต์ใช้ได้ โดยทำาให้คนทำางาน

ได้มองเหน็ภาพว่า การบรหิารจดัการชวีติให้เกดิความพอ

เพียง หรือ สมดุลนั้นมีความสำาคัญต่อวิถีชีวิตของแต่ละ

บุคคลอย่างแท้จริง การเน้นการบริหารชีวิตให้เกิดความ

สมดุลจึงข้ึนอยู่กับมุมมองของแต่ละคนว่าจะดำาเนินการ

อย่างไร โดยสามารถยกตัวอย่างการรับรู้ของมนุษย์เพื่อ

การบรหิารจดัการชวีติให้เกดิความสมดุลได้ เช่น ตัวอย่าง

ด้านการบริโภค เม่ือรับประทานอาหารย่อมรับรู้ได้ว่า 

สภาพท้องท่ีจะอิม่อยูใ่นปรมิาณเท่าใด ปรมิาณเท่าใดถอืว่า  

ยังไม่อิ่ม อิ่มพอดี และอิ่มมาก ซึ่งหากยังไม่อิ่มก็สามารถ

ที่จะรับประทานอาหารเพิ่มได้ เพราะหากไม่รับประทาน

เพิ่ม อาจส่งผลเสียต่อกระเพาะอาหาร แต่หากอิ่มพอดี 

กำาลังพอเหมาะแล้วก็ไม่ต้องรับประทานอาหารเพิ่มก็จะ

ทำาให้รู้สึกดี สบายตัว ไม่แน่นท้อง เป็นต้น และหากรับ

ประทานอาหารมากเกนิไป ก็ส่งผลเสียต่อกระเพาะอาหาร 

ซึ่งจะทำาให้มีอาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ เน้นท้อง 

หายใจลำาบาก เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการรับประทาน

อาหารน้ันไม่ควรเน้นการบริโภคอย่างใดอย่างหน่ึงมาก

จนเกนิไป ให้บรโิภคแบบพอเพยีง พอดี พอประมาณ หรอื 

สมดุล เช่น การบรโิภคเนือ้ ข้าว มัน เผด็ เปรีย้ว หวาน เค็ม 

เป็นต้น นี้เป็นรูปแบบของการบริโภค ส่วนรูปแบบการ

ดำาเนนิชีวติอืน่ๆ กส็ามารถยดึในลกัษณะแบบนีไ้ด้เช่นกนั 

นี้ เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างท่ีสามารถอธิบายถึง

ธรรมชาติของความพอเพยีงได้ว่า โดยธรรมดามนษุย์จะรู้

ตนเองดีว่า ความพอดีอยู่ ณ ตรงไหน แต่หากไม่รู้จักแล้ว

เกดิลุม่หลงกระทำาสิง่นัน้มากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไปกจ็ะ

ทำาให้ผลทีไ่ด้รบัไม่ขาดกเ็กนิ เหมอืนกบัท่ียกตัวอย่างเรือ่ง

การบริโภค ซ่ึงโดยปกติหากไม่อิ่ม มนุษย์ย่อมรู้ตัวดีว่า
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จะต้องบริโภคเพิม่ข้ึน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัว่า จะมีอาหารบรโิภค

หรือไม่ แต่หากมีอาหารมากเพียงพอต่อการบริโภคแล้ว

เมื่อบริโภคอิ่มก็จะหยุด น้ีเป็นธรรมชาติที่จะต้องหยุด

การบรโิภค แต่โดยส่วนมากเม่ือสิง่น้ันมีความอร่อย หอม 

หวาน และเป็นที่ต้องการ ความอยากในการบริโภคเกิน

ขนาดจะเกิดข้ึน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเกิดการบริโภคเกิน

ขนาดและทำาให้เกิดโรคมากมายตามมา เช่น โรคอ้วน  

ไขมันอุดตัน เป็นต้น  

และเมื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ดำาเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจก็ยิ่งทำาให้

เกดิความชดัเจนมากยิง่ขึน้เกีย่วกบัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง โดยหากมีความพอเพยีง อาจทำาให้เกิดมูลค่าเพิม่

ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสามารถคดิเป็นตัวเงนิทีเ่พิม่เข้าไปใน

รายได้ ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างประกอบในการดำาเนิน

ชีวิตแบบพอเพียงในด้านต่างๆ ท่ีพนักงานหรือบุคคล

ทั่วไปสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ เช่น 

(1) ก�รจัดก�รเรื่องร�ยได้

 พนักงาน หรือ ลูกจ้าง จะมีรายได้ในรูปของ 

เงินเดือน หรือ ค่าจ้าง โดยส่วนมากจะได้รับเดือนละ

หนึ่งครั้ง นี้เป็นรายได้ท่ีเกิดจากนำ้าพักนำ้าแรง แต่รายได้

ส่วนนี้โดยส่วนมากพนักงาน หรือ ลูกจ้าง มักจะใช้จ่าย

เร็วและส่วนมากจะไม่มีการวางแผนเพื่อให้รายได้นั้น 

มีใช้จ่ายได้ตลอดท้ังเดือนรวมทั้งไม่มีการวางแผนเพื่อให้

รายได้นัน้งอกเงยข้ึน หรอื เกดิมูลค่าเพิม่ แต่หากมีการนำา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ พนักงาน 

หรอื ลกูจ้าง สามารถมีเงินใช้ได้ตลอดทัง้เดือน รวมทัง้อาจ

ทำาให้เงินทีไ่ด้รบังอกเงยขึน้มา หรอื ทำาให้เกดิมลูค่าเพิม่ได้ 

โดยสามารถทำาได้คอื เมือ่มีรายได้ ควรแบ่งรายได้นัน้ออก

เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 วางแผนเพือ่ให้มีการใช้จ่ายได้

ตลอดท้ังวนั ส่วนท่ี 2 วางแผนให้มีการใช้เงนิได้ตลอดทัง้

เดือน และส่วนที ่3 วางแผนเพือ่การออมเงินไว้ในอนาคต 
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ซึ่งในส่วนนี้ อธิบายเพิ่มเติมได้ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 วางแผนเพื่อให้มีการใช้จ่ายได้ตลอดทั้งวัน ในการวางแผนเพื่อให้มีการใช้จ่ายได้ตลอดทั้งวันนั้น 
ควรมีการค านวณรายจ่ายในแต่ละวันล่วงหน้าว่า วันนี้จะต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการรับประทาน
อาหารเช้า กลางวัน และเย็น ค่าน้ ามันรถ เป็นต้น หลังจากนั้นให้เก็บเงินสดไว้ในกระเป๋าเป็นจ านวนเงินเท่ากับที่มี
การค านวณ ตัวอย่างเช่น มีเงินเดือนๆ ละ 10,000 บาท รับประทานอาหารเช้าเป็นจ านวนเงิน 50 บาท รับประทาน
อาหารกลางวันเป็นจ านวนเงิน 50 บาท จะต้องซื้ออาหารมื้อเย็นเป็นจ านวนเงิน 100 บาท และเติมน้ ามันรถเป็นเงิน
จ านวน 100 บาท รวมเงินที่จะต้องมีการส ารองไว้ในกระเป๋าสตางค์เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 300 บาท  
  ข้อควรระวังก็คือ อย่าพยายามเก็บเงินสดไว้ในกระเป๋าสตางค์มากเกินไป เพราะหากเก็บไว้เป็นจ านวนมาก 
จะท าให้มีการใช้จ่ายโดยไม่รู้ตัว และการใช้จ่ายจะเกิดขึ้นโดยไม่จ าเป็น    

ส่วนที่ 2 วางแผนให้มีใช้เงินได้ตลอดทั้งเดือน ให้มีการวางแผนฝากเงินไว้ในธนาคารในลักษณะฝากออม
ทรัพย์ แล้วท าบัตร ATM ไว้เพื่อสะดวกในการกดเงินออกมาใช้ในแต่ละวัน โดยหากมีเงินเดือน ๆ ละ 10,000 บาท 
และมีเงินส ารองใช้แล้วต่อวัน ๆ ละ 300 บาท เงินคงเหลือ คือ 9,700 บาท แต่ให้มีการน าไปฝากไว้ในบัญชีนี้เป็น
จ านวนเงิน 8,700 บาท และเมื่อใช้หมดแล้วก็ให้กดมาครั้งละ 300 บาทเพื่อน าไปใช้ในแต่ละวัน ลักษณะการท าแบบ
นี้เป็นการควบคุมการใช้จ่ายโดยไม่ต้องมีการจัดท าเป็นบัญชีครัวเรือน และเป็นการสะดวกส าหรับผู้ที่ท างาน และเป็น
ที่น่าสังเกตว่า หากมีการด าเนินการใช้จ่ายในลักษณะนี้ไปเร่ือย ๆ ก็จะเกิดเป็นลักษณะนิสัยและเป็นการจัดระเบียบ
การด าเนินชีวิตด้านค่าใชจ้่ายไปภายในตัว และเมื่อใช้จ่ายไปเร่ือย ๆ ในแต่ละวันในลักษณะนี้อาจท าให้มีการใช้จ่ายใน
แต่ละวันไม่ถึง 300 ก็เป็นไปได้ และเมื่อเป็นเช่นนั้น เงินส่วนที่จะใช้เป็นการออมเพื่อฝากไว้ใช้ในอนาคตนั้นอาจไม่ใช่
เงินเพียงแค่ 1,000 บาทก็ได้ แต่อาจจะเพิ่มเป็น 1,200 บาท ถึง 1,500 บาท ต่อเดือนก็เป็นได้ เมื่อบุคคลมีการ
ด าเนินชีวิตไปในลักษณะนี้เร่ือย ๆ สิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือ กลายเป็นนิสัยของบุคคลนั้นทันที หรือ เรียกว่าภูมิคุ้มกัน
ที่จะท าให้บุคคลนั้นมีวิถีชีวิตที่เป็นระเบียบด้านการใช้จ่ายเงิน  

และส่วนที่ 3 วางแผนเพื่อการออมในอนาคต ในส่วนของการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้ในอนาคต หรือ ที่
เรียกว่า เงินออม นั้น ในที่นี้ก็ให้มีการฝากเงินจากเงินเดือน โดยแบ่งมาฝากไว้เพียง 1,000 บาท เงินส่วนนี้ไม่ควรฝาก
แล้วท าบัตรเอทีเอ็ม เพราะหากท าบัตรเอทีเอ็มแล้วก็จะท าให้บุคคลนี้สามารถเบิกเงินไปใช้ได้ตลอดเวลา แล้วลักษณะ
การฝากจะไม่เป็นการฝากเพื่อการออม อย่างไรก็ตามการฝากเงินในลักษณะนี้นั้น ควรจะฝากในลักษณะการฝาก
ประจ า เพราะจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากแบบปกติ ดังนั้น หากบุคคลมีการฝากแบบนี้ไปเร่ือย ๆ ผ่านไป
หนึ่งปี ก็จะมีเงินออมเป็นจ านวนเงินถึง 12,000 บาท และหากธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากนี้เป็นร้อยละ 3 ต่อปี ก็
จะมีดอกเบี้ยคิดเป็นจ านวนเงิน 360 บาท นี้เป็นมูลค่าของเงินที่เพิ่มขึ้น และเมื่อมีการท าอย่างนี้ไปเร่ือย ๆ และมีเงิน

สมมติว่า มีเงินเดือนๆ ละ 10,000 บาท ให้มีการ

วางแผนใช้จ่ายได้ตลอดท้ังวนัๆ ละ 300 บาท ส่วนท่ีเหลอื

ให้ฝากออมทรัพย์กับธนาคารและทำาบัตรเอทีเอ็มไว้เป็น

จำานวนเงิน 8,700 บาท และส่วนที่เหลืออีก 1,000 บาท  

ให ้นำ าไปฝากเป ็นเงินออมโดยไม ่ทำ าบัตรเอที เ อ็ม  

ซึ่งพิจารณาจากตารางข้างล่างนี้  

ซึ่งในส่วนนี้ อธิบายเพิ่มเติมได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 วางแผนเพื่อให้มีการใช้จ่ายได้ตลอด 

ทั้งวัน ในการวางแผนเพื่อให้มีการใช้จ่ายได้ตลอดทั้งวัน

นั้น ควรมีการคำานวณรายจ่ายในแต่ละวันล่วงหน้าว่า 

วันน้ีจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการรับ

ประทานอาหารเช้า กลางวัน และเยน็ ค่านำา้มันรถ เป็นต้น 

หลังจากนั้นให้เก็บเงินสดไว้ในกระเป๋าเป็นจำานวน

เงินเท่ากับท่ีมีการคำานวณ ตัวอย่างเช่น มีเงินเดือนๆ  

ละ 10,000 บาท รับประทานอาหารเช้าเป็นจำานวนเงิน 

50 บาท รับประทานอาหารกลางวันเป็นจำานวนเงิน  

50 บาท จะต้องซ้ืออาหารม้ือเย็นเป็นจำานวนเงิน 100 

บาท และเติมนำ้ามันรถเป็นเงินจำานวน 100 บาท รวมเงิน

ทีจ่ะต้องมกีารสำารองไว้ในกระเป๋าสตางค์เป็นจำานวนเงิน 

ทั้งสิ้น 300 บาท 
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ข้อควรระวังก็คือ อย่าพยายามเก็บเงินสดไว้ใน

กระเป๋าสตางค์มากเกนิไป เพราะหากเกบ็ไว้เป็นจำานวนมาก 

จะทำาให้มีการใช้จ่ายโดยไม่รู้ตัว และการใช้จ่ายจะเกิด

ขึ้นโดยไม่จำาเป็น   

ส่วนที่ 2 วางแผนให้มีใช้เงินได้ตลอดท้ังเดือน  

ให้มีการวางแผนฝากเงินไว้ในธนาคารในลักษณะฝาก

ออมทรัพย์ แล้วทำาบัตร ATM ไว้เพ่ือสะดวกในการ

กดเงินออกมาใช้ในแต่ละวัน โดยหากมีเงินเดือนๆ ละ  

10,000 บาท และมีเงินสำารองใช้แล้วต่อวันๆ ละ  

300 บาท เงินคงเหลือ คือ 9,700 บาท แต่ให้มีการนำาไป

ฝากไว้ในบัญชีนี้เป็นจำานวนเงิน 8,700 บาท และเม่ือ

ใช้หมดแล้วก็ให้กดมาครั้งละ 300 บาทเพื่อนำาไปใช้ใน

แต่ละวัน ลักษณะการทำาแบบน้ีเป็นการควบคุมการ

ใช้จ่ายโดยไม่ต้องมีการจัดทำาเป็นบัญชีครัวเรือน และ

เป็นการสะดวกสำาหรบัผูที้ท่ำางาน และเป็นทีน่่าสังเกตว่า  

หากมีการดำาเนินการใช้จ่ายในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะ

เกิดเป็นลักษณะนิสัยและเป็นการจัดระเบียบการดำาเนิน

ชีวิตด้านค่าใช้จ่ายไปภายในตัว และเม่ือใช้จ่ายไปเรื่อยๆ 

ในแต่ละวันในลักษณะน้ีอาจทำาให้มีการใช้จ่ายในแต่ละ

วันไม่ถึง 300 ก็เป็นไปได้ และเม่ือเป็นเช่นน้ัน เงินส่วน

ท่ีจะใช้เป็นการออมเพื่อฝากไว้ใช้ในอนาคตน้ันอาจไม่ใช่

เงนิเพยีงแค่ 1,000 บาทกไ็ด้ แต่อาจจะเพิม่เป็น 1,200 บาท 

ถึง 1,500 บาท ต่อเดือนก็เป็นได้ เมื่อบุคคลมีการดำาเนิน

ชวีติไปในลกัษณะนีเ้รือ่ย ๆ  สิง่หนึง่ทีจ่ะตามมากคื็อ กลาย

เป็นนิสัยของบุคคลนั้นทันที หรือ เรียกว่าภูมิคุ้มกันที่จะ

ทำาให้บุคคลน้ันมีวิถชีวีติทีเ่ป็นระเบียบด้านการใช้จ่ายเงนิ 

และส่วนที่ 3 วางแผนเพื่อการออมในอนาคต  

ในส่วนของการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้ในอนาคต หรือ 

ที่เรียกว่า เงินออม นั้น ในท่ีนี้ก็ให้มีการฝากเงินจากเงิน

เดือน โดยแบ่งมาฝากไว้เพียง 1,000 บาท เงินส่วนนี้ไม่

ควรฝากแล้วทำาบัตรเอทีเอ็ม เพราะหากทำาบัตรเอทีเอ็ม

แล้วกจ็ะทำาให้บุคคลน้ีสามารถเบิกเงนิไปใช้ได้ตลอดเวลา  

แล้วลักษณะการฝากจะไม่เป็นการฝากเพื่อการออม 

อย่างไรกต็ามการฝากเงินในลกัษณะนีน้ัน้ ควรจะฝากใน

ลกัษณะการฝากประจำา เพราะจะได้รบัอตัราดอกเบีย้ท่ีสงู

กว่าการฝากแบบปกติ ดังน้ัน หากบุคคลมีการฝากแบบนี้

ไปเรือ่ยๆ ผ่านไปหน่ึงปี กจ็ะมีเงินออมเป็นจำานวนเงินถงึ 

12,000 บาท และหากธนาคารให้อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

นี้เป็นร้อยละ 3 ต่อปี ก็จะมีดอกเบี้ยคิดเป็นจำานวนเงิน  

360 บาท นีเ้ป็นมูลค่าของเงินท่ีเพิม่ข้ึน และเม่ือมีการทำา

อย่างนี้ไปเรื่อยๆ และมีเงินฝากเป็นจำานวน 5 ปี เขาจะมี

เงินถงึ 12,000 บาท x 5 ปี  เท่ากบัเป็นจำานวนเงิน 60,000 บาท 

ลักษณะแบบน้ีเรียกว่า มูลค่าเพิ่มที่คิดเป็นตัวเงินในเชิง

เศรษฐศาสตร์ 

และต้ังข้อสังเกตก็คือว่า หากเราไม่มีการดำาเนิน

ชีวติทีเ่ป็นระบบแบบนี ้ท้ายทีส่ดุกไ็ม่มทีรพัย์สนิอะไรเลย

นอกจากการใช้ไปกินไปในแต่ละวันเท่าน้ัน โดยหากทุก

คนลองพิจารณาดูก็จะพบว่า ตั้งแต่เกิดมาจากอายุ 1 ขวบ

จนกระทั่งถึงปัจจุบันสมมติว่าอายุ 26 ปี เรามีการใช้เงิน

ไปแล้วเป็นจำานวนเท่าใด ก็จะพบว่า บางคนมีการใช้เงิน

มาแล้วร่วมหลายล้านบาท ลองเอา 5,000 บาทต่อเดือนที่

ใช้จ่ายคณูไปเป็นปีแล้วพจิารณาดูกจ็ะพบว่า ข้อเท็จจรงิก็

จะเป็นแบบนี้ ซึ่งบางคนไม่ใช่นำาตัวเลขเพียง 5,000 บาท

มาคูณเท่านั้น แต่อาจจะมีตัวเลขของค่าเทอม ค่าเล่าเรียน 

ค่าอื่นๆ เข้ามาร่วมคำานวณด้วย ซึ่งอาจจะไม่ใช่เพียงเงิน

จำานวน 5,000 บาทเทา่นัน้ แต่อาจเป็นจำานวนเงนิ 10,000 

ถึง 20,000 บาทก็เป็นได้และหากเป็นเช่นนั้น จะพบว่า 

ตัวเลขของการใช้จ่ายต้ังแต่มีชีวิตมาจนกระท่ังถึงอายุ 

26 ปี จะเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายที่มหาศาล และเมื่อพิจารณา

เรื่องของเงินที่เหลือในปัจจุบันก็จะพบว่า ถึงแม้จะมีการ

ใช้จ่ายเงินไปแล้วเป็นจำานวนมหาศาล แต่ตัวเลขเงินออม

ในปีปัจจบุนักลบัไม่มีเหลอื ซึง่เรือ่งนีห้ากมีการวเิคราะห์

ดูกจ็ะพบว่า คนส่วนใหญ่จะเสียโอกาสด้านนีเ้ป็นจำานวน

มาก เพราะไม่รูว่้า ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงท่ีแท้จรงิ

แล้วควรจะประยุกต์ใช้อย่างไร 

(2)  ก�รจัดก�ร “หน้ีสิน” หน้ีสินนั้น หากมอง

ในรูปของพยางค์ที่บอกว่า “หนี้สิน” จะทำาให้ผู้ฟังเกิด

การกลัว และน่าจะหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเปลี่ยนคำาพูดบอกว่า 

“เงินกู้” ก็จะทำาให้ฟังแล้วเหมือนกับเป็นลักษณะของ

เงินลงทุน อย่างไรก็ตามน้ีเป็นเพียงการเล่นคำาเท่าน้ัน 

แต่ก็มีผลต่อผู ้ฟัง อาจเป็นเพราะคำาอธิบาย และการ

รับข้อมูลของผู้ฟังว่า รับรู้ว่าเลวร้าย หรือ ดี ซ่ึงในทาง 
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เศรษฐศาสตร์นัน้ เงินดังกล่าวโดยความหมายแล้วจะเรยีก

ว่า “เงินกู้ หรือ เงินสำาหรับการลงทุน” ซึ่งสามารถเขียน

เป็นรปูสมการคอื Y=C+I (Y คือ รายได้, C = Consumption 

คือ ค่าใช้จ่ายสำาหรับการบริโภค และ I = Investment คือ  

เงินลงทุน) สอดคล้องกับวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (5)  

ที่ได้เขียนสมการไว้ในรูปแบบน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเพิ่มมูลค่า

ต่อธุรกิจ ต่อการเป็นอยู ่  และอื่นๆ ท้ังนี้ ข้ึนอยู ่กับ  

“การบรหิารจดัการหน้ีสิน” ว่า สามารถสร้างให้เกดิมูลค่า

เพิ่มได้อย่างไร นั่นหมายความว่า ต้องเรียนรู้วิธีการสร้าง

มูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ตาม พนักงาน หรือ คนโดยส่วน

ใหญ่อาจมองว่าเป็นเรื่องท่ีน่ากลัว และน่าจะหลีกเลี่ยง   

แต่หน้ีสินน้ันในมุมมองของนักธุรกิจถือว่าเป็นที่มาของ

รายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีคิด การเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส 

หรือ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

ถูกต้องและมีภูมิคุ ้มกัน โดยหากมีหนี้สินแล้วบริหาร

จดัการอย่างเหมาะสม สมดุล พอเพยีง พอดี พอประมาณ

ในด้านการลงทนุ การผลติ การใช้จ่าย และในกจิกรรมทกุ

อย่าง จะทำาให้หนี้สินนั้นกลายเป็นมูลค่าเพิ่ม หรือ กลาย

เป็นรายได้ โดยสามารถพจิารณาได้จากรปูภาพด้านล่างนี้ 

 10 

ฝากเป็นจ านวน 5 ปี เขาจะมีเงินถึง 12,000 บาท x 5 ปี  เท่ากับเป็นจ านวนเงิน 60,000 บาท ลักษณะแบบนี้เรียกว่า 
มูลค่าเพิ่มที่คิดเป็นตัวเงินในเชิงเศรษฐศาสตร์  
 และตั้งข้อสังเกตก็คือว่า หากเราไม่มีการด าเนินชีวิตที่เป็นระบบแบบนี้ ท้ายที่สุดก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย
นอกจากการใช้ไปกินไปในแต่ละวันเท่านั้น โดยหากทุกคนลองพิจารณาดูก็จะพบว่า ตั้งแต่เกิดมาจากอายุ 1 ขวบ
จนกระทั่งถึงปัจจุบันสมมติว่าอายุ 26 ปี เรามีการใช้เงินไปแล้วเป็นจ านวนเท่าใด ก็จะพบว่า บางคนมีการใช้เงิน
มาแล้วร่วมหลายล้านบาท ลองเอา 5,000 บาทต่อเดือนที่ใช้จ่ายคูณไปเป็นปีแล้วพิจารณาดูก็จะพบว่า ข้อเท็จจริงก็
จะเป็นแบบนี้ ซึ่งบางคนไม่ใช่น าตัวเลขเพียง 5,000 บาทมาคูณเท่านั้น แต่อาจจะมีตัวเลขของค่าเทอม ค่าเล่าเรียน 
ค่าอ่ืน ๆ เข้ามาร่วมค านวณด้วย ซึ่งอาจจะไม่ใช่เพียงเงินจ านวน 5,000 บาทเท่านั้น แต่อาจเป็นจ านวนเงิน 10,000 
ถึง 20,000 บาทก็เป็นได้และหากเป็นเช่นนั้น จะพบว่า ตัวเลขของการใช้จ่ายตั้งแต่มีชีวิตมาจนกระทั่งถึงอายุ 26 ปี 
จะเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายที่มหาศาล และเมื่อพิจารณาเรื่องของเงินที่เหลือในปัจจุบันก็จะพบว่า ถึงแม้จะมีการใช้
จ่ายเงินไปแล้วเป็นจ านวนมหาศาล แต่ตัวเลขเงินออมในปีปัจจุบันกลับไม่มีเหลือ ซึ่งเร่ืองนี้หากมีการวิเคราะห์ดูก็จะ
พบว่า คนส่วนใหญ่จะเสียโอกาสด้านนี้เป็นจ านวนมาก เพราะไม่รู้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วควร
จะประยุกต์ใช้อย่างไร  
        (2)  การจัดการ “หนี้สิน” หนี้สินนั้น หากมองในรูปของพยางค์ที่บอกว่า “หนี้สิน” จะท าให้ผู้ฟังเกิด
การกลัว และน่าจะหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเปลี่ยนค าพูดบอกว่า “เงินกู้” ก็จะท าให้ฟังแล้วเหมือนกับเป็นลักษณะของเงิน
ลงทุน อย่างไรก็ตามนี้เป็นเพียงการเล่นค าเท่านั้น แต่ก็มีผลต่อผู้ฟัง อาจเป็นเพราะค าอธิบาย และการรับข้อมูลของ
ผู้ฟังว่า รับรู้ว่าเลวร้าย หรือ ดี ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์นั้น เงินดังกล่าวโดยความหมายแล้วจะเรียกว่า “เงินกู้ หรือ 
เงินส าหรับการลงทุน” ซึ่งสามารถเขียนเป็นรูปสมการคือ Y=C+I (Y คือ รายได้, C = Consumption คือ ค่าใช้จ่าย
ส าหรับการบริโภค และ I = Investment คือ เงินลงทุน) สอดคล้องกับวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (5) ที่ได้เขียนสมการไว้
ในรูปแบบนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าต่อธุรกิจ ต่อการเป็นอยู่ และอ่ืน ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ “การบริหารจัดการหนี้สิน” ว่า 
สามารถสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร นั่นหมายความว่า ต้องเรียนรู้วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ตาม พนักงาน 
หรือ คนโดยส่วนใหญ่อาจมองว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัว และน่าจะหลีกเลี่ยง  แต่หนี้สินนั้นในมุมมองของนักธุรกิจถือว่า
เป็นที่มาของรายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีคิด การเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส หรือ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถูกต้องและมีภูมิคุ้มกัน โดยหากมีหนี้สินแล้วบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สมดุล พอเพียง พอดี 
พอประมาณในด้านการลงทุน การผลิต การใช้จ่าย และในกิจกรรมทุกอย่าง จะท าให้หนี้สินนั้นกลายเป็นมูลค่าเพิ่ม 
หรือ กลายเป็นรายได้ โดยสามารถพิจารณาได้จากรูปภาพด้านล่างนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากรูปภาพด้านบน จะพบว่า  

การบริหารจัดการเงินกู้เพื่อสร้างเป็นมูลค่าเพิ่ม หรือ  

รายได้ บางท่านอาจมองว่า ควรนำาเงินไปลงทุนเพื่อทำา

ธุรกจิทัง้หมด ไม่ควรแบ่งมาเพือ่การบรโิภค แต่สำาหรบัข้อ

ค้นพบในงานวจิยัน้ี พบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่ หากมี

การกู้ยืมเงินแล้วจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่เป็นการ

บรโิภคและส่วนท่ีเป็นการลงทนุ แต่มักจะเน้นการบรโิภค

มากกว่าการลงทุน จึงทำาให้เงินลงทุนไม่เพียงพอท่ีจะ

สร้างกำาไร หรือ เม่ือมีการลงทุนมักจะมีการวางแผนใน

การบริหารจัดการเงินไม่ลงตัว ไม่เหมาะสม ไม่สมดุล 

หรอื ไม่พอเพยีง ซ่ึงเม่ือพจิารณาในลกัษณะนีจ้ะเหน็ว่า นำา้

หนกัท่ีจะมีต่อการลงทนุค่อนข้างน้อยเม่ือเปรยีบเทยีบกับ

การบริโภค  ซึ่งอาจมองไม่เห็นช่องทางที่จะได้ประโยชน์

จากการลงทุนว่าเป็นช่องทางของรายได้ แต่ในงาน 

วิจัยน้ี ผู้วิจัยขอเสนอเข้าไปเพื่อการจัดทำาหลักสูตรว่า  

ควรอธิบายให้พนักงานเข ้าใจถึงวิ ธีจัดแบ่งเงินใน 

เบื้องต้นว่า เงินกู้นั้นควรแบ่งออกเป็น 2 ส่วนและ 

ควรจัดแบ ่งส ่วนที่  1  เพื่ อการบริ โภคประมาณ 

20 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ และส่วนที ่2 ส่วนของการวางแผน

เพื่อการลงทุน ควรจัดแบ่งไว้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ 

เพราะเม่ือได้ผลกำาไรมาก ก็สามารถนำาส่วนที่เป็นกำาไร

มาเพื่อการบริโภคได้ 

2.3 ด้�นคว�มมีเหตุผล  ในด้านความมีเหตุผล

นั้น ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การมี 

ความรู้ รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง นี้เป็นในความ

หมายของคำาว่า “เหตุผล” อย่างไรก็ตาม เหตุผลสามารถ

อธิบายในลักษณะเป็นข้อคิด โดยควรเน้นอธิบายให้

พนักงานเข้าใจว่า  การดำาเนินกิจกรรมทุกอย่างในชีวิต

ประจำาวันควรมีเหตุผลประกอบซึ่งเหตุผลจะต้องดูที่

ผลลัพธ์ว่า หากดำาเนินการอย่างพอเพียง พอประมาณ 
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สมดุล หรือพอดีแล้ว ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

เป็นการเพิ่มขึ้นในทางที่ดีหรือเป็นการลดลง แย่ลง หรือ 

ทำาให้เรามีความเสื่อมเสียมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจภายในครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น 

เม่ือมีรายได้น้อย หากดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว

จะสามารถทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ก็ควรที่จะดำาเนินการ 

ส่ิงนั้น เหมือนกับตัวอย่างข้างต้นซ่ึงใช้วิธีการวางแผน

การบริหารจัดการเฉพาะเรื่องเงินเท่าน้ัน โดยไม่ได้มี

การนำาเงินไปลงทุนเป็นอย่างอื่น แต่ก็สามารถที่จะทำาให้

มีกิน มีใช้ และมีเก็บและผลของการเก็บนี้เองท่ีจะนำา

ไปสู่การเพิ่มมูลค่า ซ่ึงความมีเหตุผลน้ีอาจแยกได้เป็น  

2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 เป็นการลดรายจ่าย ประเด็น

ที่ 2 เป็นการเพิ่มมูลค่า ซึ่งทั้งสองส่วนนี้อาจเกี่ยวข้องกัน 

เพราะเม่ือดำาเนินการอย่างหน่ึงจะทำาให้ได้อีกอย่างหน่ึง

โดยอัตโนมัติ กล่าวคือ 

ประเด็นที่  1 เหตุผลเพื่อเป็นการลดรายจ่าย  

ในด้านการลดรายจ่ายน้ี สามารถทำาได้โดยการเพิ่ม

กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเพื่อลดรายจ่ายลง ซ่ึงพนักงาน

แต่ละท่านสามารถท่ีจะนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำา

วันได้ โดยการดำาเนินกิจกรรมเหล่าน้ีในช่วงท่ีว่าง เช่น 

ช่วงเลกิงาน หรอืช่วงวนัหยดุ เป็นต้น  โดยเม่ือต้องการลด

รายจ่ายหลักได้แก่เรื่อง อาหารที่จะใช้สำาหรับการบริโภค

ในแต่ละม้ือ ซ่ึงสามารถท่ีจะนำากิจกรรมด้านการเกษตร

มาใช้ เช่น ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงเป็ดไว้สำาหรับไข่  

เลีย้งไก่ เลีย้งปลา เลีย้งหม ูเป็นต้น โดยสามารถทีจ่ะดำาเนิน

กิจกรรมดังกล่าวบนพื้นที่ดินของตนเอง ซึ่งลักษณะการ

ใช้พื้นที่ดินน้ัน สามารถท่ีจะใช้วิธีการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยการคำานวณพื้นที่ดินว่า  

ใช้ร้อยละเท่าไหร่ และควรจะแบ่งพื้นท่ีอย่างไร เช่น  

ร้อยละ 10 เป็นพืน้ท่ีบ้าน ร้อยละ 10 เป็นบ่อนำา้ ร้อยละ 

20 ปลูกพืชสวนครัว  ร้อยละ 10 พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และอีก 

ร้อยละ 50 ปลูกพืชผสมผสานท่ีสามารถนำามารับ

ประทานได้ เช่น กล้วย มะพร้าว มะม่วง มะขาม เป็นต้น  

การแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีน้ันสามารถยึดหยุ่นได้ โดยการ

ดำาเนินกิจกรรมทางการเกษตรดังกล่าว จะช่วยให้ไม่ต้อง

ซ้ืออาหารจากตลาด โดยหากต้องการบรโิภคส่ิงใด ภายใน

บรเิวณบ้านกจ็ะมีส่ิงนัน้ในการบรโิภคอย่างอดุมสมบูรณ์   

ประเด็นท่ี 2 เหตุผลเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือ

เพิ่มรายได้ ในการเพิ่มมูลค่าน้ัน สามารถขยายผลได้จาก

ประเด็นท่ี 1 โดย เม่ือมีการปลูกผัก เช่น ผักกาด ผักบุ้ง 

คะน้า  ชะอม เป็นต้น หรือ ปลูกผลไม้ในลักษณะเกษตร

ผสมผสาน ก็สามารถนำาผลผลิตเหล่าน้ันไปจำาหน่ายท่ี

ท้องตลาดได้ หรือหากไม่มีเวลาในการนั่งขาย หรือ ไม่มี

ร้านเป็นของตนเอง ก็สามารถที่จะวางแผนเพื่อนำาไป

ขายส่งให้กับร้านรับซ้ือโดยตรงซ่ึงเป็นพ่อค้าส่ง หรือ 

นำาไปจำาหน่ายส่งเองตามร้านอาหาร หรือ อาจบรรจุใส่

ภาชนะท่ีดีมีชือ่ ท่ีอยูแ่ล้วติดต่อไปยงัร้านสะดวกซือ้ต่างๆ  

เช่น บิ๊กซี แม็คโคร โลตัส เซเว่น เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

การตลาดของแต่ละคนว่าจะดำาเนินการอย่างไรจึงจะ

สะดวก 

อย่างไรก็ตามเหตุผลในประเด็นท่ี 2 นี้ ก็นำาไป 

สู่การมีรายได้เพิม่ หรอื เป็นการเพิม่มูลค่าให้กบัทรพัย์สิน

ที่มีอยู่ ซ่ึงการมีเหตุและผลสนับสนุนกันและกันน้ีเป็น

ข้อคิดอย่างหนึ่งท่ีพนักงาน หรือ ประชาชนทุกคน

สามารถนำาไปประยกุต์ได้เพือ่ให้ใช้กบัทรพัย์สนิทีต่นเอง

มีอยู่ เช่น ไม่มีที่ดินสำาหรับการเพาะปลูก ก็สามารถใช้

เหตุและผลในการออกแบบบนที่ดินที่มีจำากัดของตนให้

สามารถปลูกพืชได้ กล่าวคือ ปลูกในกระถาง ปลูกใน

ยางรถยนต์ หรือ ปลูกบนดาดฟ้า เป็นต้น และออกแบบ

เก็บไว้ในมุมใดมุมหน่ึงท่ีไม่เกะกะสายตาแต่มองดูแล้ว

สวยงาม เพราะส่ิงเหล่าน้ีขึน้อยูก่บัว่า เรามีสภาพแวดล้อม

เป็นอย่างไร ก็ออกแบบตามลักษณะของสภาพแวดล้อม

น้ัน ซ่ึงทุกอย่างสามารถประยุกต์ได้ หรือ หากไม่มีที่

สำาหรับการเลี้ยงปลา ก็สามารถออกแบบเพื่อเลี้ยงในโอ่ง

นำ้าโดยเลือกขนาดของโอ่งให้มีลักษณะเป็นไปตามขนาด

ของพื้นท่ีท่ีมีอยู่ เป็นต้น การใช้เหตุและผลสนับสนุน

กันและกันดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่นำามาซึ่งประโยชน์ต่อผู้

ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในหลักคำา

สอนของศาสนาพุทธก็ได้ระบุไว้ และส่ือความหมายน้ี

เช่นกันว่า เม่ือสิง่นีมี้ ส่ิงนีก้ย่็อมต้องม ีดงันัน้เม่ือมี  “เหตุ” 

หมายถึง สิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดขึ้น “ผล” หมายถึง  

สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีเหตุ  
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ก็ย่อมจะเกิดขึ้นตามมาเช่นกัน ตัวอย่าง เม่ือเราปลูกผัก

และมีการรดนำ้า พรวนดิน ดูแล อย่างดี สิ่งที่ได้ก็คือ ผัก 

โดยอาจมีเหตุผลเพิม่เติมคอื ปลกูเพือ่บรโิภค หรอื เพือ่การ

จำาหน่าย หรอื ปลกูเพือ่ทัง้สองอย่าง กไ็ด้เช่นกนั นีเ้รยีกว่า 

การดำาเนินการอย่างมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรทิพย์ 

นาถสุภา (6) ซึง่ได้อธิบายไว้ในหนังสือ แนวคดิเศรษฐกจิ

ชมุชน ว่า การแก้ปัญหาความยากจนในชมุชนกค็อืการใช้

หลักเกษตรทฤษฏีใหม่ กล่าวคือ การปลูกอย่างมีเหตุผล 

ด้�นก�รมีภูมิคุ ้มกัน ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การมีภูมิคุ้มกัน คือ การมีคุณธรรม

ด้านซ่ือสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน และมีการรู้จักแบ่งปัน

คนอื่น ซึ่งสิ่งที่ผู้วิจัยขอเพิ่มเติมในส่วนของหลักการนี้

ก็คือ การรู้จักวางแผนในการดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง 

และสิ่งท่ีจะให้ผลตามมา ก็คือ ผลสำาเร็จอันเกิดจากงาน

นี้ในอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งในส่วนนี้ควรสร้างหลักสูตรและ

อธิบายให้ทราบถงึคุณค่าของการมภีมิูคุม้กนั โดยสิง่ท่ีเป็น

ภูมิคุ้มกันน้ัน ก็คือ รากฐานแห่งความสำาเร็จ ซ่ึงจะเป็น

ปัจจยัหนุนเสรมิให้เกดิการทำางานอย่างต่อเน่ือง และอย่าง

เป็นระบบโดยไม่เกิดการความหน่ายในการทำางาน แต่มี

ความกระตือรอืร้นอยูต่ลอดเวลา มีใจสดชืน่ต่อการทำางาน 

เพราะรูว่้า ส่ิงทีจ่ะทำาต่อไปนีจ้ะก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

ต่อการดำาเนินชีวิต 
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อย่างไรก็ตามเหตุผลในประเด็นที่ 2 นี้ ก็น าไปสู่การมีรายได้เพิ่ม หรือ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินที่มี
อยู่ ซึ่งการมีเหตุและผลสนับสนุนกันและกันนี้เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งที่พนักงาน หรือ ประชาชนทุกคนสามารถน าไป
ประยุกต์ได้เพื่อให้ใช้กับทรัพย์สินที่ตนเองมีอยู่ เช่น ไม่มีที่ดินส าหรับการเพาะปลูก ก็สามารถใช้เหตุและผลในการ
ออกแบบบนที่ดินที่มีจ ากัดของตนให้สามารถปลูกพืชได้ กล่าวคือ ปลูกในกระถาง ปลูกในยางรถยนต์ หรือ ปลูกบน
ดาดฟ้า เป็นต้น และออกแบบเก็บไว้ในมุมใดมุมหนึ่งที่ไม่เกะกะสายตาแต่มองดูแล้วสวยงาม เพราะสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่
กับว่า เรามีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ก็ออกแบบตามลักษณะของสภาพแวดล้อมนั้น ซึ่งทุกอย่างสามารถประยุกต์
ได้ หรือ หากไม่มีที่ส าหรับการเลี้ยงปลา ก็สามารถออกแบบเพื่อเลี้ยงในโอ่งน้ าโดยเลือกขนาดของโอ่งให้มีลักษณะ
เป็นไปตามขนาดของพื้นที่ที่มีอยู่ เป็นต้น การใช้เหตุและผลสนับสนุนกันและกันดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่น ามาซึ่ง
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในหลักค าสอนของศาสนาพุทธก็ได้ระบุไว้ และสื่อ
ความหมายนี้เช่นกันว่า เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็ย่อมต้องมี ดังนั้นเมื่อมี  “เหตุ” หมายถึง สิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดขึ้น  “ผล” 
หมายถึง สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีเหตุ ก็ย่อมจะเกิดขึ้นตามมาเช่นกัน ตัวอย่าง เมื่อเรา
ปลูกผักและมีการรดน้ า พรวนดิน ดูแล อย่างดี สิ่งที่ได้ก็คือ ผัก โดยอาจมีเหตุผลเพิ่มเติมคือ ปลูกเพื่อบริโภค หรือ 
เพื่อการจ าหน่าย หรือ ปลูกเพื่อทั้งสองอย่าง ก็ได้เช่นกัน นี้เรียกว่า การด าเนินการอย่างมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับ 
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (6) ซึ่งได้อธิบายไว้ในหนังสือ แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ว่า การแก้ปัญหาความยากจนในชุมชนก็คือ
การใช้หลักเกษตรทฤษฏีใหม่ กล่าวคือ การปลูกอย่างมีเหตุผล  

2.4 ด้านการมีภูมิคุ้มกัน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีภูมิคุ้มกัน คือ การมีคุณธรรมด้าน
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน และมีการรู้จักแบ่งปันคนอ่ืน ซึ่งสิ่งที่ผู้วิจัยขอเพิ่มเติมในส่วนของ หลักการนี้ก็คือ การรู้จัก
วางแผนในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่จะให้ผลตามมา ก็คือ ผลส าเร็จอันเกิดจากงานนี้ในอนาคตที่ยั่งยืน 
ซึ่งในส่วนนี้ควรสร้างหลักสูตรและอธิบายให้ทราบถึงคุณค่าของการมีภูมิคุ้มกัน โดยสิ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันนั้น ก็คือ 
รากฐานแห่งความส าเร็จ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้เกิดการท างานอย่างต่อเนื่อง และอย่างเป็นระบบโดยไม่เกิด
การความหน่ายในการท างาน แต่มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา มีใจสดชื่นต่อการท างาน เพราะรู้ว่า สิ่งที่จะท า
ต่อไปนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพ จะพบว่า การมีภูมิคุ้มกัน เป็นการสร้างเกราะป้องกันความยากจน นั่นก็คือ ให้มีการด าเนินการ
ตามหลักคุณภาพทั้ง 6 ประการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ท างานอย่างสุจริต ขยันหมั่นเพียรต่อ
การท างานนั้นหรือมีใจมุ่งมั่นในการท างาน ท างานด้วยความอดทนไม่ย่อท้อ รวมทั้งมีการแบ่งปัน โดยเฉพาะบุคคลใน
ครอบครัวในเบื้องต้นก่อน แล้วค่อยแบ่งปันไปยังบุคคลอ่ืน และ ในการท างานต้องคอยวิเคราะห์ถึงข้อบกพร่องและ
หาวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างรอบคอบ และที่ส าคัญก็คือ ต้องท างานและมีการวางแผนในการท างานนั้นอย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ผลตอบแทนที่ยั่งยืน  

ยกตัวอย่างเช่น  หากมีการเพาะปลูกพืชสวนครัว พืชบางชนิดอยู่ได้นาน บางชนิดเก็บผลเสร็จก็ต้องปลูก
ใหม่ ซึ่งพืชที่จะต้องปลูกใหม่นั้น ควรที่จะมีการวางแผนในการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง และอาจมีการด าเนินการคิดที่
จะเพิ่มพืชที่จะปลูกเพิ่มเติมลงไปอีกก็ได้  

จากภาพ จะพบว่า การมีภูมิคุ้มกัน เป็นการสร้าง

เกราะป้องกันความยากจน น่ันก็คือ ให้มีการดำาเนินการ

ตามหลักคุณภาพทั้ง 6 ประการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มี

ความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง ทำางานอย่างสุจริต ขยันหม่ัน

เพียรต่อการทำางานนั้นหรือมีใจมุ ่งมั่นในการทำางาน 

ทำางานด้วยความอดทนไม่ย่อท้อ รวมท้ังมีการแบ่งปัน  

โดย เฉพาะบุคคลในครอบครัวในเบื้ องต ้นก ่อน  

แล้วค่อยแบ่งปันไปยังบุคคลอื่น และ ในการทำางาน

ต้องคอยวิเคราะห์ถึงข้อบกพร่องและหาวิธีการแก้ไข 

ข้อบกพร่องน้ันอย่างรอบคอบ และท่ีสำาคัญก็คือ ต้อง

ทำางานและมีการวางแผนในการทำางานนั้นอย่างต่อเนื่อง 

สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ผลตอบแทนที่ยั่งยืน 

ยกตัวอย่างเช่น หากมีการเพาะปลูกพืชสวน

ครัว พืชบางชนิดอยู่ได้นาน บางชนิดเก็บผลเสร็จก็ต้อง 

ปลูกใหม่ ซ่ึงพืชที่จะต้องปลูกใหม่น้ัน ควรท่ีจะมีการ

วางแผนในการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง และอาจมีการ

ดำาเนินการคิดที่จะเพิ่มพืชที่จะปลูกเพิ่มเติมลงไปอีกก็ได้ 

3.  ก�รประเมินผลก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการประเมินผลการประยุกต์

ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน สามารถวิเคราะห์

ผลของการปฏิบัติได้โดยการประเมินว่า ภายหลังจาก

ที่ได้ปฏิบัติแล้วความสำาเร็จเหล่าน้ีได้เกิดข้ึนหรือไม่  

หากเกดิขึน้แสดงว่า การประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงสัมฤทธ์ิผล และเมื่อส่ิงต่างๆ เหล่านี้ได้เพิ่มขึ้น 

ความอยู่ดีกินดีก็จะเกิดข้ึนทันที ส่ิงท่ีสามารถประเมิน

ได้มีดังต่อไปนี้ 

3.1  ด้�นทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง) 

 3.1.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จะนำาไปสู่การเพิม่ข้ึนของทรพัย์สิน ทัง้นีใ้ห้พจิารณาจาก

ทรพัย์สินถาวร หรอื ทรพัย์สินทีใ่ช้แล้วหมดไป เช่น ทีดิ่น, 

เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถยนต์, รถไถ 

เป็นต้น หากมีการเพิ่มข้ึนของทรัพย์สินเหล่าน้ี แสดง

ให้เห็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีประสิทธิภาพ 
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  3.1.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยกุต์ใช้ 

หรือไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะนำาไปสู่การลดลงของทรัพย์สิน 

หรือ ทรงตัว หยุดน่ิง ไม่เพิ่มข้ึน ทั้งนี้ให้พิจารณาจาก

ทรัพย์สินถาวร หรือ ทรัพย์สินที่ใช้แล้วหมดไป เช่น 

ที่ดิน, เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถยนต์, 

รถไถ เป็นต้น หากทรัพย์สินเหล่าน้ีไม่เพิ่มขึ้น หรือ ที่มี

อยู่ก็หมดไป แสดงให้เห็นว่า มีการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไม่ถูกต้อง ซ่ึงจะต้องมีการปรับ

ใหม่เพื่อให้เหมาะสม  

3.2  ด้�นค่�ใช้จ่�ย  (เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง)     

 3.2.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จะนำาไปสู ่การลดลงในเรื่องของรายจ่ายท่ีไม่จำาเป็น  

เมื่อรายจ่ายลดลงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้น    

 3.2.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยกุต์ใช้ 

หรือไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะนำาไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายที่

ไม่จำาเป็น เมื่อรายจ่ายเพิ่มขึ้นรายได้ก็ลดลง 

3.3  ด้�นหนี้สิน มีก�รเพิ่มขึ้น ลดลง 

 3.3.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จะนำาไปสู ่การลดลงในเรื่องของรายจ่ายท่ีไม่จำาเป็น  

เมื่อรายจ่ายลดลงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้น    

 3.3.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยกุต์ใช้ 

หรือไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะนำาไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายที่

ไม่จำาเป็น เมื่อรายจ่ายเพิ่มขึ้นรายได้ก็จะลดลง 

3.4  ด้�นร�ยได้ มีก�รเพิ่มขึ้น ลดลง

 3.4.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จะนำาไปสู่การเพิม่ขึน้ของรายได้ โดยอาจอยูใ่นรปูของเงนิ

เดือนเพิ่ม มีสินค้าจำาหน่ายเพิ่มขึ้น

 3.4.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยกุต์ใช้ 

หรือไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะนำาไปสู่การลดลงของรายได้ 

3.5  ด้�นเวล�พักผ่อน มีก�รเพิ่มขึ้น ลดลง

 3.5.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จะนำาไปสู่การมีเวลาพักผ่อนมากย่ิงขึ้น และเป็นการ 

พักผ่อนแบบสบายใจเพราะมีเงินทำางานด้วยตัวของ 

มันเอง หมายความว่า มีเงินฝาก หรือ มีธุรกิจที่ทำาหน้าที่

ของตัวมันเองโดยทำาให้เรามีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้นด้วย

ความสบายใจ 

 3.5.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยกุต์ใช้ 

หรอืไม่มภีมิูคุม้กนั กจ็ะนำาไปสูก่ารไม่มเีวลาทีจ่ะพกัผ่อน

เพราะจะต้องลำาบากในการหารายได้มาเลีย้งชพี หางานทำา 

เป็นต้น 

3.6  ด้�นอบ�ยมุข มีก�รเพิ่มขึ้น ลดลง   

 3.6.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จะนำาไปสู่การไม่หลงผดิในอบายมขุต่างๆ เช่น การไม่เล่น

การพนัน ไม่เที่ยวกลางคืน ไม่ดื่มสุราและเมรัย เป็นต้น  

3.6.2 หากมคีวามย่อหย่อนในการประยกุต์ใช้ 

หรือไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะนำาไปสู่การหลงติด หรือ เสพ

ติดต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่จะทำาให้มีการสูญเสียเงินไปโดย

ใช่เหตุ 

อย่างไรกต็าม การประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง อาจเขียนวิธีการประยุกต์ใช้และประสิทธิภาพ

ของปรัชญาในรูปของ Flow Chat ได้ดังต่อไปนี้ 

 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.   ควรมีการจัดอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มพนักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเสริม

ความรู้ในการด าเนินชีวิต โดยเน้นให้มีระเบียบในการใช้เงิน และเน้นการลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นลง ซึ่งจัดอบรมอย่าง
น้อยหนึ่งวัน หรือ สองวัน  

2.   ควรน า ตัวแทนกลุ่มพนักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อไปศึกษาดูงานเก่ียวกับวิธีการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับหมู่บ้านที่ประสบความส าเร็จ   

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยในครั้งต่อไป  
1.  ควรศึกษาแล้วสร้างหลักสูตรวิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับกลุ่มนักธุรกิจอ่ืน

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
2.  ควรมีการศึกษาเจาะลึก ไปสู่ชาวบ้านทีป่ระสบความส าเร็จต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง แล้วสร้างเปน็โมเดลให้กลุ่มพนักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตาม  
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย

ควรมีการจัดอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แก่กลุม่พนักงานท้ังภาครฐัและภาคเอกชนเพือ่เสรมิความรู้

ในการดำาเนนิชวีติ โดยเน้นให้มีระเบียบในการใช้เงิน และ

เน้นการลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็นลง ซึ่งจัดอบรมอย่างน้อย 

หนึ่งวัน หรือ สองวัน 

  ควรนำา ตัวแทนกลุ่มพนักงานท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพื่อไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีการประยุกต์

ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับหมู่บ้านท่ีประสบ

ความสำาเร็จ  

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รทำ�วิจัยในครั้งต่อไป 

1.  ควรศึกษาแล้วสร้างหลกัสูตรวธีิการประยกุต์ใช้

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงท่ีเหมาะสมกับกลุม่นักธุรกจิอืน่

ในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

2.  ควรมกีารศึกษาเจาะลกึ ไปสู่ชาวบ้านท่ีประสบ

ความสำาเร็จต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีง แล้วสร้างเป็นโมเดลให้กลุม่พนักงานท้ังภาครฐัและ

ภาคเอกชนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตาม 
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บทคัดย่อ

 การศึกษาคน้ควา้ครัง้นีม้จีดุมุ่งหมาย  เพือ่ศึกษาความศรทัธาต่อองค์กร  ความสมัพนัธ์ระหวา่งตัวแปรด้านลกัษณะ

ส่วนบุคคล ด้านลักษณะงาน และด้านประสบการณ์ในงานกับความศรัทธาต่อองค์กร และหาตัวพยากรณ์ปัจจัยที ่

ส่งผลต่อความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  โดยกำาหนดปัจจัยท่ีคาดวา่น่าจะมีความสมัพนัธ์กบัความศรทัธาต่อองคก์รออกเป็น 3  สว่น  

คอื  ลกัษณะส่วนบคุคล  ลกัษณะงาน ประสบการณ์ในงานกลุม่ตัวอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ครัง้นี ้ ได้แก ่ เจา้หน้าท่ี

ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำานวน 234 คน  

เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความ 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์พหุคูณ  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า    

1.  ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล  สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครปฐม  อยู่ในระดับมาก 2. ความสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะส่วนบุคคลกับความศรัทธาต่อองค์กรจำาแนกตามเพศ  

พบว่า เพศชายมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .05) อายุ และสถานภาพการสมรสของเจ้าหน้าท่ีใน 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล  สังกดัสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครปฐมทีส่มรสแลว้ มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยั

สำาคัญทางสถิติ (p < .01) แต่ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการทำางานมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ  

3. ด้านลักษณะงานและด้านประสบการณ์ในงานกับความศรัทธาต่อองค์กร พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ (p < .05  และ  p < .01)  4. ปัจจัยที่ใช้พยากรณ์ ได้แก่ ตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล ด้านลักษณะงาน และ

ด้านประสบการณ์ในงาน  ซึ่งปัจจัยที่มีอาจพยากรณ์ความศรัทธาต่อองค์กรดีที่สุด  คือตัวแปรด้านประสบการณ์ในงาน  

และปัจจัยที่มีอำานาจในการพยากรณ์เป็นอันดับสองคือ ตัวแปรด้านลักษณะงาน ส่วนตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล

นั้นไม่สามารถนำามาพยากรณ์ได้ โดยตัวแปรท้ังสองท่ีสามารถนำามาพยากรณ์ได้นั้นมีอำานาจการพยากรณ์เท่ากับ 38.38 

เปอร์เซ็นต์และนำาค่าสถิติต่างๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความศรัทธาต่อองค์กรในรูปคะแนนดิบ  

 = .8452 + .5402 (x
12

) + .2875 (x
11

)

คำ�สำ�คัญ : เพื่อศึกษา  ความศรัทธาต่อองค์กร
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Abstract

The purpose of this study was to determine the organizational commitment, relationship among variables of 

the personal characteristics, job characteristics, and working experience as related to the organizational commitment. 

The predictional factors effecting the organizational commitment were also investigated. The three factors to be  

investigated by the researcher were as follows; 1.  Personal characteristics . 2. Job characteristics 3.  Working  

experience The sample comprised the 234 worker in Nakorn Pathom office health. The research instrument was a set 

of five rating scale questionnaire. The statistical devices used in analyzing data were percentage, Mean, standard 

deviation, multiple correlation, correlation coefficient, and stepwise regression analysis.The findings were the  

following :1. The level of organizational commitment was found of being at the high level. 2. The relationship between 

personal characteristics and organizational commitment as classified by sex was found of being statistically significant 

(p<.05) age and marital status were found of being significant (p<.01) When classified by educational level and 

working experience they were found of being no significant. 3. Job characteristics and organizational commitment 

were correlated and they were found of being statistically significant (p<.05 and <.01) 4. The factors used as  

predicators were personal characteristics, job characteristics, and working experience variables. The factors used in 

predicting the organizational commitment were ranked in priority as follows : working experience and job  

characteristics. But the personal characteristics could not be used as a predicator. The two factors had predictional 

power at 38.338 percent and the statistical values could not constructed as the predictional equation effecting the 

organizational commitment in from of raw score as follows:

 = .8452+.5420 (x
12

) +.2875 (x
11

)

 

Keywords : to determine, the organizational  commitment

1.บทนำ�

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตลอด

จนค่านยิมของคนในปัจจบุนั  ก่อผลกระทบอย่างมากต่อ

สถาบันต่างๆ ในสังคม ซ่ึงรากฐานด้ังเดิมทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย  มีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรม แต่ใน

ระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยมีการพัฒนาจาก

การเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมและการบริการมากข้ึน (1) 

และจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีกำาลังเปลี่ยนแปลง มีผล

ทำาให้องค์กรทกุประเภททัง้ภาครฐัและเอกชน จำาเป็นต้อง

ปรบัตัวให้เข้ากบัภาวะแวดล้อมใหม่ๆ ซ่ึงอาจเกดิจากการ

ขยายตัวและการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยี

หรือวิทยาการสมัยใหม่ การติดต่อสื่อสารค่านิยมและ

อุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่  ทำาให้องค์กรต้องการแสวงหา

กลไกทีจ่ะปรบัตัวเองให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงเหล่า

นัน้ให้ได้ (2) จดุมุ่งหมายของการบรหิารองค์กรว่าเน้นงาน

เป็นหลัก ส่งเสริมในความรับผิดชอบและความภักดีต่อ

องค์กรส่วนรวมท้ังหมด ให้ความสำาคัญแก่ความสำาเร็จ

ในงานและความเป็นเลิศในผลงานเพื่อความสำาเร็จของ

องค์กร (3) ซ่ึงมนุษย์ทุกคนท่ีอยู่ในองค์กรต้องรับผิด

ชอบที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ได้รับผลดีมากยิ่งข้ึน    

ทรัพยากรในการบริหารจึงเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญและจำาเป็น
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สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ในการบรหิารงานขององค์กร  หากองค์กรหรอืหน่วยงาน

ใดขาดทรพัยากรการบรหิารท่ีมีคุณภาพหรอืมีปรมิาณไม่

เพียงพอ ก็จะทำาให้ประสิทธิภาพการบริหารของหน่วย

งานนัน้ด้อยลงไป  ในบรรดาองค์ประกอบของทรพัยากร

การบรหิารนัน้ บุคลากรเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญอย่างยิง่  

เพราะเป็นองค์ประกอบเข้าไปสอดแทรกรวมอยูใ่นเกือบ

ทกุขัน้ตอนของการบรหิาร (4) หาก มกีารกระตุ้นบุคลากร

ในองค์กรให้คงอยู่กับองค์กรโดยโยงคนกับคนและคน

กับงานให้อยู่ร่วมกันในองค์กรได้ ให้ความสำาคัญต่อการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากข้ึนเพื่อให้รู้จักวิธีการทำางาน  

รกัษาหน้าที ่ตลอดจนมทีศันคติท่ีดีและมีความผกูพนัต่อ

องค์กรให้มากขึ้น (5)

 นอกจากนี้ องค์กรต้องให้ความสำาคัญต่อการจัด

บริการต่างๆ แก่บุคลากรอีกด้วยเพราะส่ิงเหล่าน้ีย่อม

เป็นส่ิงผูกพันท่ีจะทำาให้ผู ้ทำางานมีความจงรักภักดีต่อ

องค์กรและเม่ือเขามีความศรัทธาต่อองค์กรแล้ว ก็ย่อม

จะทุ่มเทกำาลังใจและกำาลังกายปฏิบัติงานให้แก่องค์กร  

อันจะเป็นผลทำาให้องค์กรนั้นๆ ได้ผลตอบแทนใน 

ระยะยาว (6) ซึ่งองค์กรสาธารณสุขก็เป็นอีกองค์กรหนึ่ง

ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ 

ค่านยิม  โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำาบลมบีทบาทอย่าง

สำาคัญยิ่งในการให้การดูแลรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นใน

พืน้ทีร่บัผดิชอบ   แต่จากการดำาเนนิงานของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม ต้ังแต่เม่ือยังมีฐานะเป็นสถานีอนามัย

ตำาบลจนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่า ประสบกับปัญหาด้าน

บุคลากรในส่วนของเจตคติต่ออาชีพ ต้ังแต่ระเบียบการ

ปฏิบัติราชการ งบประมาณ ตัวผู้บริหารหน่วยงาน  ฯลฯ  

เกิดความอึดอัดต่อระเบียบ กฎเกณฑ์การประเมินผล

การปฏิบัติงานท้ังในส่วนของตนเองและหน่วยงานท่ี

ตนสังกัดอยู่ เป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน่ึงเบ่ือหน่าย   

โดยหาทางออกด้วยการขอย้าย  ลาออก  หรือของ

เกษียณอายุก่อนเวลาท่ีทางราชการได้มีโครงการต้ังแต่ปี  

พ.ศ. 2542  เป็นต้นมา
จากป ัญหาดังกล ่ าวที่ สืบ เ น่ืองมาจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและค่านิยมของ
สังคมผูบ้รหิารหน่วยงานของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ตำาบลได้ตระหนกัถงึปัญหานี ้ อกีท้ังเหน็ความสำาคัญของ
ทรพัยากรมนุษย์ในองค์กรว่า การพฒันาทรพัยากรมนษุย์
ที่ดีน้ัน ต้องเริ่มต้นจากการมีทัศนคติและความเข้าใจ
ของผู้บริหารด้วยเหตุนี้จึงให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา  
เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์มีความศรัทธาต่อองค์กรมาก 
ยิ่งข้ึน แต่ยังขาดแนวทางในการดำาเนินงานทางด้านน้ี
อย่างชัดเจน จึงต้องอาศัยการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความศรัทธาต่อองค์กร อันจะเป็นแนวทางให้
ทราบและช่วยปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในจังหวัด
นครปฐมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู ้วิจัยจึงมีความ
ต้องการท่ีจะศึกษาในแนวทางดังกล่าว เพือ่เป็นประโยชน์
ในการสร้างความศรัทธาต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบลของผู้ปฏิบัติงาน และยังช่วยให้ทราบถึงการรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ให้คงอยู่ในองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของก�รศึกษ�

1.  เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2. เพื่อศึกษาลักษณะงานของผู ้ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

3.  เพือ่ศึกษาประสบการณ์ในงานของผูป้ฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

4. เพื่อศึกษาความศรัทธาต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติ

งานในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล สังกดัสำานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วน

บคุคลกบัความศรทัธาต่อองค์กร โดยจำาแนกเป็นรายด้าน  

คอืการแสดงตน  ความเกีย่วพนักบัองค์กรและความภกัดี

ต่อองค์กร

6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน

กับความศรัทธาต่อองค์กรโดยจำาแนกเป็น รายด้าน คือ

การแสดงตน ความเกี่ยวพันกับองค์กร และความภักดี

ต่อองค์กร
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7.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์

ในงานกบัความศรทัธาต่อองค์กร โดยจำาแนกเป็นรายด้าน 

คอื การแสดงตน  ความเกีย่วพนักบัองค์กรและความภกัดี

ต่อองค์กร

 8.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วน

บุคคล ลักษณะงานและประสบการณ์ในงานกับความ

ศรทัธาต่อองค์กรโดยรวมของผูป้ฏบิติังานในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม

 9. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความศรัทธาต่อ

องค์กรของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

โดยใช้ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล  ลักษณะงาน และ

ประสบการณ์ในงานเป็นตัวพยากรณ์

2.วิธีก�รวิจัย  ครั้งนี้  ได้แบ่งวิธีดำ�เนินก�ร

ต�มขั้นตอนต�มลำ�ดับ  ดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

3.  การสร้างเครื่องมือ

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการกระทำา 

 ข้อมูล

5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เครื่องมือท่ีใช ้ในการศึกษาค ้นคว ้า  ในการ

ศึกษาค้นคว้าเรื่องน้ี ใช้เครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถาม  

มี  3  ตอน  คือ

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะ

ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

ส่งเสริม สุขภาพตำาบลสังกัดสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม จำานวน  5 ข้อ  

ตอนที่ 2   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงาน

และประสบการณ์ในงาน  จำานวน 37 ข้อ  

ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความศรัทธา

ต่อองค์กร มีข้อคำาถามเพือ่วดัประเด็นต่างๆ จำานวน 9 ข้อ 

 

การพฒันาเครือ่งมอื การสร้างเครือ่งมอืเพือ่ใช้เกบ็

รวบรวมข้อมูล  ได้ดำาเนินการดังนี้

1.  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  หนงัสือและงานวจิยั

ต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง  โดยยดึแนวคิดของคุ๊กและคนอืน่ๆ (7)

2.  เรยีบเรยีงข้อคำาถามในแบบสอบถามสำาหรบัใช้

ในการศึกษาครั้งนี้

3.  นำาแบบสอบถามทีส่ร้างเสรจ็แล้วให้ผูเ้ชีย่วชาญ

ตรวจ  ปรับปรุง  แก้ไข  เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

(Content  Validity) 

4. นำาแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจแก้ไขแล้ว  

ไปทดลองใช้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สังกัดสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษาค้นคว้า  จำานวน  40  คน

5. นำาแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน เพื่อหา

คุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้

 5.1  หาค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ โดยใช้ค่าสห

สัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson  product – moment   

correlation coefficient) ระหว่างการตอบรายข้อกับ

คะแนนรวม  (item – total – correlation) (8) โดยใช้สูตร

4 

 

2.วิธีการวิจัย  คร้ังนี้  ได้แบ่งวิธีด าเนินการตามขั้นตอนตามล าดับ  ดังนี้  1 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 3 

3. การสร้างเคร่ืองมือ 4 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการกระท าข้อมูล 5 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 6 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ในการศึกษาค้นคว้าเร่ืองนี้  ใช้เคร่ืองมือที่เป็นแบบสอบถาม  มี  3  ตอน  คือ 7 

   ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม 8 

สุขภาพต าบลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จ านวน  5  ข้อ   9 

 ตอนที่ 2   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงานและประสบการณ์ในงาน  จ านวน  37  ข้อ   10 

       ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความศรัทธาต่อองค์กร มีข้อค าถามเพื่อวัดประเด็นต่างๆจ านวน 9  ข้อ  11 

  12 

การพัฒนาเครื่องมือ   การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  ได้ด าเนินการดังนี้ 13 

 1.  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  หนังสือและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  โดยยึดแนวคิดของคุ๊กและคนอ่ืนๆ (7) 14 

 2.  เรียบเรียงข้อค าถามในแบบสอบถามส าหรับใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ 15 

 3.  น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ  ปรับปรุง  แก้ไข  เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  16 

(Content  Validity)  17 

 4.  น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจแก้ไขแล้ว  ไปทดลองใช้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  สังกัดส านักงาน18 

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  จ านวน  40  คน 19 

 5.  น าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน  เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 20 

  5.1  หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson  product – moment  21 

correlation  coefficient)  ระหว่างการตอบรายข้อกับคะแนนรวม  (item – total – correlation) (8) โดยใช้สูตร 22 

 23 

       =  24 

   25 

หลังจากที่น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สังกัด26 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 40 คน  ได้แบบสอบถามกลับคืน 40 ฉบับ ปรากฏว่า27 

แบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งผลต่อความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สังกัด28 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.21 ถึง 0.82 รายละเอียดค่าอ านาจจ าแนก29 

ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ปรากฏในภาคผนวก 30 

  5.2  วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability)  โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient  Alpha) (9) โดยใช้31 

สูตร 32 

      =    33 

 34 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  ปรากฏว่า  แบบสอบถามด้านลักษณะงานมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  35 

.8946  แบบสอบถามด้านประสบการณ์ในงานมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .8574  และแบบสอบถามด้านความศรัทธามีค่า36 

ความเชื่อมั่นเท่ากับ  .8139 37 

หลังจากที่นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ 

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม   

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 40 คน ได้แบบสอบถามกลับคืน 

40 ฉบับ ปรากฏว่าแบบสอบถามเก่ียวกับส่ิงที่ส่งผล

ต่อความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 

0.21 ถึง 0.82 รายละเอียดค ่าอำานาจจำาแนกของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ ปรากฏในภาคผนวก

 5.2  วิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (reliability)   

โดยวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient  Alpha) (9)  

โดยใช้สูตร
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สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

              

4 

 

2.วิธีการวิจัย  คร้ังนี้  ได้แบ่งวิธีด าเนินการตามขั้นตอนตามล าดับ  ดังนี้  1 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 3 

3. การสร้างเคร่ืองมือ 4 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการกระท าข้อมูล 5 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 6 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ในการศึกษาค้นคว้าเร่ืองนี้  ใช้เคร่ืองมือที่เป็นแบบสอบถาม  มี  3  ตอน  คือ 7 

   ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม 8 

สุขภาพต าบลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จ านวน  5  ข้อ   9 

 ตอนที่ 2   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงานและประสบการณ์ในงาน  จ านวน  37  ข้อ   10 

       ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความศรัทธาต่อองค์กร มีข้อค าถามเพื่อวัดประเด็นต่างๆจ านวน 9  ข้อ  11 

  12 

การพัฒนาเครื่องมือ   การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  ได้ด าเนินการดังนี้ 13 

 1.  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  หนังสือและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  โดยยึดแนวคิดของคุ๊กและคนอ่ืนๆ (7) 14 

 2.  เรียบเรียงข้อค าถามในแบบสอบถามส าหรับใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ 15 

 3.  น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ  ปรับปรุง  แก้ไข  เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  16 

(Content  Validity)  17 

 4.  น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจแก้ไขแล้ว  ไปทดลองใช้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  สังกัดส านักงาน18 

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  จ านวน  40  คน 19 

 5.  น าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน  เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 20 

  5.1  หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson  product – moment  21 

correlation  coefficient)  ระหว่างการตอบรายข้อกับคะแนนรวม  (item – total – correlation) (8) โดยใช้สูตร 22 

 23 

       =  24 

   25 

หลังจากที่น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สังกัด26 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 40 คน  ได้แบบสอบถามกลับคืน 40 ฉบับ ปรากฏว่า27 

แบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งผลต่อความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สังกัด28 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.21 ถึง 0.82 รายละเอียดค่าอ านาจจ าแนก29 

ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ปรากฏในภาคผนวก 30 

  5.2  วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability)  โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient  Alpha) (9) โดยใช้31 

สูตร 32 

      =    33 

 34 

ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  ปรากฏว่า  แบบสอบถามด้านลักษณะงานมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  35 

.8946  แบบสอบถามด้านประสบการณ์ในงานมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .8574  และแบบสอบถามด้านความศรัทธามีค่า36 

ความเชื่อมั่นเท่ากับ  .8139 37 

 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  

ปรากฏว่า แบบสอบถามด้านลักษณะงานมีค่าความเชื่อ

ม่ันเท่ากบั .8946  แบบสอบถามด้านประสบการณ์ในงาน

มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .8574 และแบบสอบถามด้าน

ความศรัทธามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .8139

 5.3  นำาแบบสอบถามทีมี่ค่าอำานาจจำาแนกต้ังแต่  

.20 ขึ้นไป และผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นมีความ

สมบูรณ์ ไปเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำาเนินการตาม 

ขั้นตอน  ดังนี้

 1.1 แจ้งเรื่องขอความอนุเคราะห์ในการตอบ

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

 1.2 จัดส่งแบบสอบถามจำานวน 234 ฉบับ   

ไปยงัโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล  สงักดัสำานกังาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง

2. การจัดกระทำาข้อมูล ดำาเนินการตามข้ันตอน  

ดังนี้

 2.1  ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา  234  ฉบับ  

คิดเป็นร้อยละ 100  และทำาการตรวจความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามทุกฉบับ  ปรากฏว่าได้แบบสอบถามที่

สมบูรณ์  234  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100

 2.2 นำาแบบสอบถามทั้งหมดมาลงรหัสให้

คะแนนตามเกณฑ์คะแนนแต่ละข้อ  และบันทึกข้อมูล

ในคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  SPSS  Program

 2.3 ทำาการวิเคราะห์ข ้อมูลและนำาผลการ

คำานวณมาวิเคราะห์ข ้อมูลตามความมุ ่งหมายและ

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า

การแปลความหมายของคะแนน เกณฑ์การให้

คะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของ

คะแนนที่กำาหนดไว้  แบ่งเป็น  2  ตอน

ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงาน

และประสบการณ์ในงานของเจ้าหน้าท่ี  ผู้ปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำานวน 37 ข้อ เป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  กำาหนด

นำ้าหนักคะแนนตามแบบของลิเคิร์ท (10)

การแปลความหมายคะแนนในการศกึษาครัง้นีใ้ช้

ค่าเฉลี่ย  (mean)  เป็นตัวชี้วัดโดยกำาหนดเกณฑ์ดังนี้ (11)

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความศรัทธา

ต่อองค์กรของเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม จำานวน 9 ข้อ เป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กำาหนดนำ้าหนักคะแนน

ตามแนวคิดของลิเคอร์ท(Best and Kahn) (10)

การแปลความหมายของคะแนน ในการศึกษา

ครั้งนี้ใช้ค่าเฉลี่ย (mean) เป็นตัวช้ีวัด โดยกำาหนดเกณฑ์

ดังนี้  (11) 

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การทดสอบสมมติฐานที่  1 – 12  ใช้สถิติสห

สัมพันธ์พหุคูณ  (multiple  correlation)

2. การทดสอบสมมติฐานที่ 13  ใช้สถิติการสร้าง

สมการถดถอยพหคุณู (multiple  regression) และทดสอบ

นัยสำาคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

3.  สูตรของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  3.1  คะแนนเฉลี่ย (  )  (8)

      =         

 

    3.2  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD)  (8)

 SD = 
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    3.3  สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปร  y  กับ  

x
1
  ถึง  x

p 
 โดยใช้สูตร  (12)  ดังนี้

 

6 

 

    3.3  สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปร  y  กับ  x1  ถึง  xp  โดยใช้สูตร  (12)  ดังนี้  1 

   Ry 123…………p  =  bi 1i yi + bƩ  I yi + ….. + bp pi yi 2 

    3.4  ทดสอบนัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณโดยใช้สูตร (12) ดังนี้ 3 

 F =  4 

 5 
    3.5  การสร้างสมการถดถอยพหุคูณ  (multiple  regression)  จะใช้ตัวแบบดังนี้ (12)  6 

   =  a + b1x1 + b2x2 + … + bpxp  7 

 8 

 ในการวิเคราะห์จะใช้วิธี stepwise regression analysis  โดยใช้ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS 9 

 10 

3.ผลการวิจัยและอภิปราย 11 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถสรุปสาระส าคัญของผลการศึกษา  ได้ดังนี้ 12 

 1.  ลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด13 

นครปฐม โดยจ าแนกตามเพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  และระยะเวลาในการท างาน  ปรากฏผลดังนี้ 14 

 1.1  เพศ  เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จาก15 

กลุ่มตัวอย่าง 234  คน แบ่งเป็นเพศชาย 74  คน เพศหญิง 160 คนเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย 16 

 1.2  อายุ  เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มีอายุ17 

เฉลี่ย 34  ปี 18 

 1.3  สถานภาพการสมรส จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  19 

สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ที่สมรสแล้ว 132 คนจากกลุ่มตัวอย่าง 234  คน  และมีสถานภาพโสด  20 

จ านวน  102  คน  จึงกล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  มีจ านวนผู้ที่สมรสแล้วมากกว่าผู้ที่ยังไม่21 

สมรส 22 

 1.4  ระดับการศึกษา  เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด23 

นครปฐม  ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรืองสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 230  คน และต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 4 24 

คน 25 

 1.5  ระยะเวลาการท างาน  เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สังกัดส านักงานสาธารณสุข26 

จังหวัดนครปฐม  จ านวน  91  คน  มีระยะเวลาท างานต่ ากว่า  5  ปี  จ านวน  82  คน  มีระยะเวลาการท างาน  5 – 10  27 

ปี  และจ านวน  61  คน  ท างานมากกว่า  10  ปี 28 

 2.  ลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  29 

ปรากฏผลดังนี้  เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีระดับความรู้สึกเกี่ยวกับลักษณะงานของโรงพยาบาล30 

ส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ตนท างานอยู่ อยู่ในระดับ เห็นด้วย (มาก) 31 

 3.  ประสบการณ์ในงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด32 

นครปฐม ปรากฏผลดังนี้  เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  มีระดับความรู้สึกเก่ียวกับประสบการณ์ในงานที่33 

ตนท าอยู่ อยู่ในระดับไม่แน่ใจ (ปานกลาง) 34 

 4.  ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด35 

นครปฐม  ปรากฏผลดังนี้  เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีระดับความรู้สึกศรัทธาต่อองค์กรที่ตนท างาน36 

อยู่  อยู่ในระดับมาก 37 

 

 
3.4 ทดสอบนัยสำาคัญของค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์พหุคูณโดยใช้สูตร (12) ดังนี้

 F =

 

 3.5  การสร้างสมการถดถอยพหุคูณ  (multiple  

regression)  จะใช้ตัวแบบดังนี้ (12) 
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 ในการวิเคราะห์จะใช้วิธี stepwise regression 

analysis  โดยใช้ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS

3.ผลก�รวิจัยและอภิปร�ย

จากการวเิคราะห์ข้อมูล  สามารถสรปุสาระสำาคญั

ของผลการศึกษา  ได้ดังนี้

1. ลกัษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม โดยจำาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ

การสมรส  ระดับการศึกษา  และระยะเวลาในการทำางาน  

ปรากฏผลดังนี้

 1.1  เพศ  เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำาบล  สังกดัสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครปฐม 

จากกลุ่มตัวอย่าง 234  คน แบ่งเป็นเพศชาย 74  คน เพศ

หญิง 160 คนเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย

 1.2  อายุ เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำาบล  สังกดัสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครปฐม 

มีอายุเฉลี่ย 34  ปี

 1.3  สถานภาพการสมรส จากผลการวิเคราะห์

ข้อมูลพบว่า เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  

ที่สมรสแล้ว 132 คนจากกลุ่มตัวอย่าง 234  คน และ 

มีสถานภาพโสด จำานวน  102  คน  จงึกล่าวได้ว่าเจ้าหน้าท่ี

ในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล  มจีำานวนผูท้ีส่มรส

แล้วมากกว่าผู้ที่ยังไม่สมรส

 1.4  ระดับการศึกษา  เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล  สังกัดสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม  ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี

หรืองสูงกว่าปริญญาตรี จำานวน 230 คน และตำ่ากว่า

ปริญญาตรีจำานวน 4 คน

  1.5 ระยะเวลาการทำางาน เจ ้าหน ้า ท่ีใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงาน

สาธารณสขุจงัหวดันครปฐม  จำานวน 91 คน มีระยะเวลา

ทำางานตำ่ากว่า  5  ปี  จำานวน  82  คน  มีระยะเวลาการ

ทำางาน  5 – 10  ปี  และจำานวน  61  คน  ทำางานมากกว่า  

10  ปี

2. ลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุข

จงัหวดันครปฐม ปรากฏผลดงันี ้เจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาล

ส่งเสรมิสุขภาพตำาบล มีระดับความรูส้กึเกีย่วกบัลกัษณะ

งานของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบลท่ีตนทำางานอยู่ 

อยู่ในระดับ เห็นด้วย (มาก)

3. ประสบการณ์ในงานของเจ้าหน้าที่ในโรง

พยาบาลส ่ง เสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ปรากฏผลดังนี้ เจ้าหน้าท่ี

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล  มีระดับความรู้สึก

เกี่ยวกับประสบการณ์ในงานท่ีตนทำาอยู่ อยู่ในระดับไม่

แน่ใจ (ปานกลาง)

 4. ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าท่ีใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ปรากฏผลดังนี้  เจ้าหน้าที่

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลมีระดับความรู้สึก

ศรัทธาต่อองค์กรที่ตนทำางานอยู่  อยู่ในระดับมาก

 5. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับ

ความศรทัธาต่อองค์กร  โดยจำาแนกเป็น รายด้าน  ปรากฏ

ผลดังนี้
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สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

   5.1  เพศชายมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความ

ศรัทธาต่อองค์กรด้านการแสดงตนอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถติิ  ( p < .01)  แต่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความศรทัธาด้าน

ความเกี่ยวพันกับองค์กร และด้านความภักดีต่อองค์กร  

เพศหญิงไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความศรัทธาต่อ

องค์กรทั้ง 3  ด้าน

  5.2 อายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ

ศรัทธาด้านการแสดงตนและด้านความเกี่ยวพันกับ

องค์กรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  (p < .01)  แต่ไม่มีความ

สัมพันธ์กับความศรัทธาด้านความภักดีต่อองค์กร

 5.3 สถานภาพการสมรสโสด ไม่มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับความศรัทธาต่อองค์กร ท้ัง 3 ด้าน  

ส่วนสถานภาพการสมรสที่สมรสแล้ว  มีความสัมพันธ์

ทางบวกกบัความศรทัธาต่อองค์กรด้านการแสดงตนและ

ด้านความเกี่ยวพันกับองค์กรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  

(p < .01 และ p < .05) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับความ

ศรัทธาด้านความภักดีต่อองค์กร

 5.4 ระดับการศึกษาตำ่ากว่าปริญญาตรีและ

ระดับการศึกษาปรญิญาตรหีรอืสูงกว่า ไม่มคีวามสมัพนัธ์

กับความศรัทธาต่อองค์กรทั้ง  3  ด้าน

 5.5 ระยะเวลาในการทำางานตำ่ากว่า 5 ปี และ

ระหว่าง5 – 10 ปีไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ

ศรัทธาต่อองค์กรทั้ง 3 ด้าน แต่ระยะเวลาการทำางาน

มากกว่า10 ปี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความศรัทธา

ต่อองค์กรด้านการแสดงตนและด้านความเก่ียวพันกับ

องค์กรอย่างมีนยัสำาคัญทางสถติิ(p < .05,p < .05)  แต่ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความศรัทธาด้านความภักดีต่อองค์กร

6. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความ

ศรัทธาต่อองค์กร จำาแนกเป็นรายด้านได้ดังน้ี ลักษณะ

งานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล  

สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับการแสดงตน ความเก่ียวพันกับ

องค์กรและความภักดีต่อองค์กร โดยมีระดับนัยสำาคัญ

ทางสถิติ  (p < .01)

7. ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในงาน

กับความศรัทธาต่อองค์กรจำาแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้  

ประสบการณ์ในงานของเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ 

แสดงตน ความเกี่ยวพันกับองค์กร และความภักดีต่อ

องค์กร โดยมีระดับนัยสำาคัญทางสถิติ  (p < .01)

8. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล  

ลักษณะงาน และประสบการณ์ในงานกับความศรัทธา

ต่อองค์กรโดยรวม  ดังนี้

 8.1  เพศชายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ

ศรัทธาต่อองค์กรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  (p < .05)

  8.2 เพศหญิงไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความศรัทธาต่อองค์กร

  8.3 อายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ

ศรัทธาต่อองค์กรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ(p < .01)

  8.4 เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม   

ที่เป็นโสดไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความศรัทธา

ต่อองค์กร

  8.5 เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลสังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมที่

สมรสแล้วมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความศรัทธาต่อ

องค์กรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ(p < .01)

  8.6 ระดับการศึกษาตำา่กว่าปรญิญาตรไีม่มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับความศรัทธาต่อองค์กร

   8.7  ระดับการศึกษาปรญิญาตรหีรอืสูงกว่าไม่มี

ความสัมพันธ์กับความศรัทธาต่อองค์กร

 8.8 ระยะเวลาการทำางานของเจ้าหน้าที่ใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ตำ่ากว่า 5 ปี ไม่มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับความศรัทธาต่อองค์กร

 8.9 ระยะเวลาการทำางานของเจ้าหน้าที่ใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงาน

สาธารณสขุจงัหวดันครปฐม ระหว่าง  5 – 10 ปี ไม่มีความ

สัมพันธ์กับความศรัทธาต่อองค์กร

 8.10 ระยะเวลาการทำางานของเจ้าหน้าที่ใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงาน
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สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มากกว่า 10 ปี มีความ

สัมพันธ์กับความศรัทธาต่อองค์กรท่ีระดับนัยสำาคัญทาง

สถิติ  (p < .05)

 8.11 ลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวก

ความศรัทธาต่อองค์กรโดยมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p< .01)

  8.12  ประสบการณ์ในงานมีความสมัพนัธ์ทาง

บวกกับความศรัทธาต่อองค์กรโดยมีนัยสำาคัญทางสถิติ  

(p < .01)

 9.  จำานวนปัจจยัพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อความศรทัธา

ต่อองค์กรของเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

ปัจจัยท่ีมีอำานาจพยากรณ์ความศรัทธาต่อองค์กรท่ีดี

ที่สุด  คือประสบการณ์ในงาน  รองลงมาคือลักษณะงาน   

โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ 

.6192 อำานาจการพยากรณ์เท่ากับ 38.338 เปอร์เซ็นต์ 

และเม่ือนำาค่าสถิติต่างๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ จะได้

สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความศรัทธาต่อองค์กร

ในรูปคะแนนเดิม  ได้ดังนี้

  =  .8452 + .5402  (x
12

) + .2875  (x
11

)

อภิปร�ยผล

การอภปิรายผลการวจิยัครัง้น้ี  จะนำาเสนอประเด็น

สำาคัญตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย  กรอบความคิด  และ

สมมติฐาน ดังนี้

1. ลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม พบว่า เจ้าหน้าท่ีฯ มีระดับความรู้สึก

ต่อลักษณะงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 

สังกดัสำานักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม โดยรวมอยู่

ในระดับรู้สึกเห็นด้วย  กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ฯ มีความรู้สึก

เป็นอสิระในการทำางาน  สามารถกำาหนดเป้าหมายในการ

ทำางานด้วยตนเอง มีโอกาสใช้วจิารณญาณในการตัดสินใจ  

อีกทั้งยังได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติงาน   

ซึ่งนิวสตอร์ม  และเดวิส  (Newstrom  and  Davis) (13)  

ได้ชี้ให้เห็นว่า ถ้าบุคลากรขาดการมีส่วนร่วมในงานแล้ว  

เขากจ็ะไม่พงึพอใจต่องานท่ีทำาอยู ่เจ้าหน้าทีฯ่ มีความรูส้กึ

ว่างานทีท่ำาอยูมี่ความหลากหลาย  คอืได้รบัมอบหมายให้

ทำางานท่ีต่างไปจากเดิม อีกทั้งเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้

และทักษะหลายด้าน รวมถึงต้องใช้ความคิดริเริ่มตลอด

เวลา  และเป็นงานที่ท้าทายน่าสนใจอีกด้วย ส่วนมอนโร  

และซาราห์ (Monroe  and  Sarah.) (14) ได้เสนอผลการ

วจิยัว่า  หากงานทีท่ำาอยูน่่าเบือ่หน่ายจะทำาให้สมาชกิขาด

งานหรือลาออกได้เช่นกัน เจ้าหน้าท่ีฯ รู้สึกว่างาน ที่ทำา

อยู่ไม่สับสน มีระบบที่ชัดเจน และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหาเป็น 

อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชิดชัย  คงวัฒนกุล 

(15) ท่ีกล่าวว่า ความขัดแย้งและความคลมุเครอืถ้าเกดิขึน้

ในองค์กร จะมีผลต่อความศรทัธาต่อองค์กร  และผลงาน

วิจัยของเล็ทวิท  และสตริงเกอร์ (Letwit  and  Stringer.) 

(16) พบว่า การได้มีโอกาสรับรู้เก่ียวกับผลของงานท่ี

ปฏิบัติไปแล้ว มีส่วนพัฒนาไปสู่ความพึงพอใจและเกิด

ความศรัทธาต่อองค์กรในที่สุด นอกจากน้ีผลงานวิจัย

ของริชาร์ดและคนอื่นๆ (Richards  and  others.) (17)   

กเ็สนอว่า  ความสามัคคีของทมีงานเป็นตัวทำานายอนัดับ

สองที่มีผลต่อความศรัทธา

2. ประสบการณ์ในงานของ เจ ้าหน ้าที่ ใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พบว ่า เจ ้าหน้าท่ีฯ   

มีระดับความรูส้กึต่อประสบการณ์ในงานของหน่วยงาน

โดยรวม อยูใ่นระดับความรูสึ้กไม่แน่ใจ กล่าวคอื ไม่แน่ใจ

ต่อการปฏิบัติของหน่วยงานต่อตัวเจ้าหน้าที่ฯ ไม่แน่ใจ

ว่าตนเองมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งาน และ ไม่แน่ใจ

ว่าผู้บริหารหน่วยงานจะมีอคติต่อตัวเจ้าหน้าที่หรือไม่   

ในส่วนน้ีอาจสืบเนื่องมาจากระยะเวลาในการทำางาน

ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล   

ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาทำางานน้อยกว่า 5 ปี จึงยัง

ไม่มีความรู ้สึกต่อปัจจัยแวดล้อมในงานว่าโน้มเอียง

ไปในทางดีหรือไม่ดี มีงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิด  

ดังกล่าวคอืฮอลล์และชไนเดอร์ (Hall and  Schneider.) (18)  

ที่ศึกษาพบว่า บุคคลที่ใช้เวลาอยู่ในองค์กรเป็นระยะ

เวลานานจะทำาให้เกิดความเข้าใจในงาน เจ้าหน้าที่ใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล รู ้สึกไม่แน่ใจว่า
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สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ได้รับการสนับสนุนอย่างพอเพียงในการปฏิบัติงาน   

ไม่แน่ใจว่าได้ใช้ประโยชน์จากระบบสวัสดิการของ

หน่วยงาน  และไม่แน่ใจว่าได้รับผลประโยชน์ ตอบแทน

คุ ้มค่ากับความอุตสาหะท่ีได้ทุ ่มเทให้กับหน่วยงาน   

ในส่วนน้ีอาจสืบเนื่องมาจากระบบสวัสดิการ การได้รับ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งอาจทำาให้เจ้าหน้าที่ในโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ไม่ม่ันใจในการทำางาน  

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของมาติอู (Mathieu.) (19)   

ที่ศึกษาพบว่า ผลตอบแทนความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ

งานมีความสัมพันธ์ต่อความศรัทธา เจ้าหน้าท่ีฯรู้สึกไม่

แน่ใจว่าผูบ้รหิารสามารถช่วยแก้ปัญหาในการปฏบัิติงาน

ได้ ไม่แน่ใจว่าหน่วยงานสนบัสนนุให้พฒันาความรูค้วาม

สามารถ และไม่แน่ใจว่าได้รบัมอบหมายให้ทำางานตรงกบั

ความรู้ความสามารถและความต้องการ  ในส่วนน้ีอาจ

สืบเนื่องมาจากระยะเวลาการทำางานของเจ้าหน้าที่ส่วน

ใหญ่มีระยะเวลาการทำางานน้อยกว่า 5 ปี จึงยงัไม่แน่ใจว่า 

ผู้บริหารหน่วยงานมีนโยบายส่งเสริมหรือสนับสนุนไป

ในทิศทางใดบ้าง ในส่วนนีเ้ปรโด (Pedro.) (20) กล่าวว่า  

การได้รับการสนับสนุนจากองค์กร การได้รับการ

นิเทศงานบ่อยๆ โดยนวัตกรรมใหม่ๆ มีผลโดยตรงต่อ

ความศรัทธาของเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีรู ้สึกไม่แน่ใจว่า

โรงพยาบาลท่ีตนทำางานอยู่เป็นหน่วยงานท่ีมีชื่อเสียง   

ไม่แน่ใจว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางลบ และไม่แน่ใจ

ว่าโรงพยาบาลที่ตนทำางานอยู่น้ีมีความสำาคัญต่อการให้

บรกิารผูป่้วย ซ่ึงในส่วนนีอ้าจสืบเนือ่งมาจากโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม มีกระจายอยู ่ทุกพื้นท่ีในจังหวัด  

รวม 134 แห่งเป็นสถานพยาบาลขนาดเล็ก จึงทำาให้

เจ ้าหน้าที่ไม่ม่ันใจในเรื่องชื่อเสียงของหน่วยงานท่ี 

ตนทำาอยู ่ซ่ึงลอูสิ (Lewis.) (21) พบว่าความมีชือ่เสยีงของ

หน่วยงานมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กร 

และเจ้าหน้าที่รู ้สึกไม่แน่ใจว่าได้รับความร่วมมือจาก  

เพือ่นร่วมงานเม่ือต้องการความช่วยเหลอื อกีทัง้ผูบ้รหิาร

หน่วยงานว่ามีความรูค้วามสามารถเหมาะสมกับตำาแหน่ง

หน้าที่หรือไม่ โดยในส่วนน้ีอยู่ในด้านทัศนคติต่อเพื่อน

ร่วมงานและองค์กรน้ัน แอลเลน (Allen.) (22) พบว่า 

มนษุย์สมัพนัธ์ระหว่างเพือ่นร่วมงานมีความเกีย่วพนักับ

ความศรัทธาต่อองค์กร

3. ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ ้าหน้าที่ใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พบว่า เจ้าหน้าที่ฯ มีระดับ

ความรู ้สึกศรัทธาต่อองค์กรโดยรวมอยู ่ในระดับมาก   

เจ้าหน้าท่ีฯ มีความรู้สึกศรัทธาต่อองค์กรด้านการแสดง

ตนและความรู้สึกศรัทธาต่อองค์กรด้านความเกี่ยวพัน

กบัองค์กรอยูใ่นระดับมาก ในส่วนนีเ้ป็นส่ิงทีน่่าจะมีส่วน

ส่งเสริมความศรัทธาของเจ้าหน้าที่ฯ ที่มีต่อองค์กรของ

ตนที่สอดคล้องกับข้อเสนอของ  เสถียร เหลืองอร่าม (5)   

ที่ว่า การกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรให้อยู่กับองค์กร  

โดยการโยงคนกับคนและ คนกับงานให้อยู่รวมกันใน

องค์กรได้ ทางด้านความรูสึ้กศรทัธาต่อองค์กรด้านความ

ภักดีต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ฯ พบว่า อยู่ในระดับปาน

กลาง ในส่วนนีอ้าจสืบเนือ่งมาจากเจ้าหน้าท่ีฯ  ส่วนใหญ่

มีระยะเวลาในการทำางานตำา่กว่า 5 ปี  ดังนัน้ความรูสึ้กใน

ด้านความภักดีต่อองค์กรจึงยังเกิดข้ึน ไม่มากนัก ภรณี   

กีร์ติบุตร (23) ก็เสนอแนวคิดว่า  หากบุคลากรปรารถนา

ที่จะคงอยู่กับองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร  

และพยายามปฏิเสธงานให้ได้ผลดี แสดงว่าบุคลากร 

ผูน้ัน้มีความศรทัธาต่อองค์กร  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

ของฟอร์ทอป (Fjortoft.) (24) ท่ีกล่าวว่า หากต้องการเพิม่

ระดับความศรัทธาของบุคลากรต้องพยายามให้บุคลากร

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ นอกจากน้ันหากบุคลากรมี

ความศรัทธาต่อองค์กรในระดับมากแล้ว บุคลากรก็จะ

ต้ังใจเสียสละที่จะทำางานให้องค์กร อีกทั้งจะมีความคิด

เกี่ยวกับองค์กรไปในทางบวก (25)  

4. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล

กับความศรัทธา โดยจำาแนกเป็นรายด้าน คือการ 

แสดงตน ความเกี่ยวพันกับองค์กร และความภักดีใน

องค์กร พบว่า เพศชายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 

การแสดงตน และความศรัทธาโดยรวมอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถติิ (p < .01 , p < .05) ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษา

ของอังคณา โกสียสวัสดิ์ (26) ที่พบว่า อาจารย์เพศชายมี

ความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยมากกว่าอาจารย์
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เพศหญิง ตัวแปรด้านอายุปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับการแสดงตน  ความเกีย่วพนักบัองค์กร  และความ

ศรัทธาโดยรวมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .01) ใน

ส่วนน้ีกล่าวได้ว่า บุคลากรที่มีอายุมากจะมีความศรัทธา

ต่อองค์กรมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของดีน

และคนอื่นๆ (Dean  and  others.) (27) พบว่า บุคลากรที่

มีอายุมากจะมีความศรัทธาต่อองค์กรมากกว่าบุคลากรที่

มีอายุน้อย เป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการศึกษาของ

อุษณีย์ ด่านวรนันท์ (28) พบว่าบุคลากรท่ีมีอายุ 31 ปี 

ข้ึนไป มีระดับความศรัทธามากกว่าบุคลากรท่ีมีอายุ

ตำ่ากว่า 31 ปี ตัวแปรด้านสถานภาพการสมรส พบว่า 

เจ้าหน้าที่ฯ ที่สมรสแล้วมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ 

แสดงตน  ความเกีย่วพนักับองค์กร และความศรทัธาโดย

รวมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  (p < .01 , p < .05 , และ  

 p < .01)  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของภาวิณี  

นาวาพานิช (29) ท่ีกล่าวว่า สถานภาพการสมรสของ  

ผู้ที่สมรสแล้ว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการขอย้าย

หรือลาออกจากงานอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .05)  

ในส่วนน้ีอาจสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ฯ ที่สมรสแล้ว

จะมีภาระครอบครัวท่ีต้องรับผิดชอบ อีกทั้งยังมีท่ีอยู่

อาศัยเป็นหลักแหล่งม่ันคง จำาเป็นต้องอยู่กับภูมิลำาเนา  

จงึก่อให้เกดิแนวโน้มการโยกย้ายหรอืเปลีย่นสายงานน้อย

กว่าเจ้าหน้าที่ฯ ท่ีเป็นโสด ตัวแปรด้านระดับการศึกษา   

พบว่า  ไม่มีความสัมพันธ์กับความศรัทธาทั้ง 3 ด้าน และ

ความศรัทธาโดยรวม  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของธีระ วีระธรรมสาธิต (30) ที่กล่าวว่า ระดับการ

ศึกษากับความศรัทธาต่อองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กัน  

นภาเพ็ญ โหมาศวิน (31) พบว่า ข้าราชการที่มีระดับการ

ศึกษาแตกต่างกันจะมีความศรัทธาต่อองค์กรไม่แตก

ต่างกัน ผลการศึกษาของจำาเนียร เพชรรัตน์ (32) พบว่า  

ครูอาจารย์ที่มีวุฒิทางการศึกษาแตกต่างกัน  มีความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ในส่วนน้ีอาจ

สืบเนื่องมาจากนโยบายด้านการบริหารที่ผู้บริหารโรง

พยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล สังกดัสำานักงานสาธารณสุข

จงัหวดันครปฐม จะปฏบัิติต่อเจ้าหน้าท่ีอย่างเท่าเทียมกนั  

จึงทำาให้ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับความ

ศรัทธาต่อองค์กร ตัวแปรด้านระยะเวลาในการทำางาน  

พบว่า  เจ้าหน้าที่ฯ  มีระยะเวลาการทำางานมากกว่า 10 ปี  

มีความสัมพนัธ์กบัการแสดงตน  ความเกีย่วพนักบัองค์กร  

และความศรัทธาโดยรวมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  

(p < .05) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของเชลดอน 

(Sheldon.) (33) ท่ีกล่าวว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาในการ

ทำางานในองค์กรมายาวนาน จะมีความผูกพันมากกว่า

บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทำางานน้อย ผลการศึกษาของ 

ระพพีรรณ รศัมิภติู (34) พบว่า  ข้าราชการท่ีมอีายรุาชการ

นาน จะมีระดับของจิตสำานึกในการทำางานในแง่ของ

ความศรัทธาต่อองค์กรสูงกว่าข้าราชการที่มีอายุราชการ

น้อยกว่า ผลการศึกษาทีอ่อกมาในรปูแบบนีอ้าจสบืเน่ือง

มาจากเจ้าหน้าทีฯ่ ท่ีมีระยะเวลาการทำางานมากขึน้  ระดับ

ตำาแหน่งการเป็นหวัหน้างาน  เงนิเดือน  ผลตอบแทนต่าง ๆ  

ย่อมมากขึน้ตามไปด้วย ส่ิงเหล่านีเ้ป็นแรงจูงใจอย่างหนึง่

ที่ทำาให้เจ้าหน้าที่ฯ  อยู่ในองค์กร  ก่อให้เกิดความศรัทธา

ต่อองค์กรมากขึน้  ซึง่เป็นไปตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก  

(Herzberg.) (35) ที่กล่าวว่า  เหตุที่จูงใจให้คนทำางาน  คือ  

รายได้  ตำาแหน่ง  และความก้าวหน้าในอาชีพ

5. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความ

ศรัทธา โดยจำาแนกเป็นรายด้าน คือ การแสดงตน  

ความเกี่ยวพันกับองค์กร และความภักดีในองค์กร 

พบว่า ลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ

ศรัทธาทุกๆ ด้าน โดยมีค่านัยสำาคัญทางสถิติ (p < .05)   

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของพอร์ตเตอร์และคน

อื่นๆ (Porter  and  others.) (36) ท่ีพบว่า ความศรัทธา

ต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของงาน  และ

เป็นส่วนหน่ึงของการตัดสินใจท่ีจะคงอยูห่รอืจะย้ายหรอื

ออกจากองค์กร แมคแคร็กเคนและคนอื่นๆ (Mccracken 

and others.) (37) ได้พบว่า งานที่ท้าทายความสามารถมี

แนวโน้มท่ีจะนำาไปสู่ความพอใจงาน  เพราะได้ใช้ความ

คิดสร้างสรรค์  แต่ในทางตรงกันข้ามหากงานที่ทำาอยู่น่า

เบื่อหน่าย จะทำาให้สมาชิกขาดงานบ่อยหรือขอย้ายหรือ

ลาออกได้ ซัลลิเนนและคนอื่นๆ (Sallinen and others.) 

(38) ได้กล่าวว่า การมีความเข้าใจในองค์กร  การมีส่วน

ร่วมในการวางแผนงานและกำาหนดเป้าหมายอยู่เสมอๆ  



298 ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 

สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

เป็นอีกปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความศรัทธาทางบวก   

ผลการศึกษาของเวบบ์และมลัคอม (Webb and Malcolm.) 

(39) พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความศรัทธาคือ

ลกัษณะงาน หวัน่ แตงทพิย์ (40) พบว่า  ทัศนะทีมี่ต่องาน

ของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความศรัทธาต่อองค์กร  

ในส่วนนีอ้าจกล่าวได้ว่า  หากเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพตำาบล  สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครปฐม มคีวามรูส้กึต่อลกัษณะงานของโรงพยาบาลใน

ระดับดี  ความรูสึ้กศรทัธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าทีใ่นโรง

พยาบาลก็จะอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน

6. ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในงาน

กับความศรัทธาต่อองค์กรโดยจำาแนกเป็น รายด้าน คือ

การแสดงตน ความเกี่ยวพันกับองค์กร และความภักดี

ในองค์กร พบว่า ประสบการณ์ในงานมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับความศรัทธาทุกๆ ด้าน โดยมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ (p < .01) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของโสภา  

ทรัพย์มากอุดม (41) ที่พบว่า  ตัวแปรด้านประสบการณ์

ในงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความยดึม่ันศรทัธาต่อ

องค์กรของพนักงานการไฟฟ้า  อังคณา โกสีย์สวัสดิ์ (42) 

ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัด้านเพือ่นร่วมงาน  ด้านอาคาร

สถานที่และส่ิงอำานวยความสะดวก มีความสัมพันธ์

กับความศรัทธาต่อสถาบันของอาจารย์มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ในส่วนน้ีผลการศึกษาของสมชาติ  

คงพิกุล (43) ได้กล่าวว่า ปัจจัยบริหารด้านรายได้   

ผลประโยชน์ด้านความสะดวกสบายในการทำางาน  และ

ด้านสัมพันธภาพกับ เพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับ

ความศรัทธาต่อองค์กรของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ คาร์เวล 

(Carvell.) (44) พบว่า บรรยากาศขององค์กรทีมี่มิตรภาพ  

ไมตรีจิต  นอกจากจะสนองความต้องการทางด้านสังคม

แล้ว ยงัมีส่วนช่วยลดอตัราการลาออก การย้าย การเปลีย่น

งานอีกด้วย  ส่วนผลการศึกษาของ กรีนเบอร์ก และ 

แบรอน (Greenberg  and  Baron) (25)  พบว่า ข้าราชการ

จะมีแนวโน้มความศรัทธาต่อองค์กรสูงถ้าประสบความ

สำาเรจ็ในอาชพี  และมีความสขุกบัหน้าทีก่ารงาน  ผลการ

ศึกษาในส่วนน้ีอาจกล่าวได้ว่าถ้าเจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม  มีความรู้สึกต่อประสบการณ์ในงาน

ในระดับดี เจ้าหน้าท่ีฯ จะมีความรู้สึกศรัทธาต่อองค์กร

ในระดับดี

7.  ตัวแปรปัจจัยที่มีอำานาจพยากรณ์ความศรัทธา

ต่อองค์กรของเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม   

ผลการวิจัยตัวแปรทั้ง 3  พบว่า

 7.1  ลักษณะส่วนบุคคลไม่สามารถพยากรณ์

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความศรัทธาต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของโสภา ทรัพย์มากอุดม (41) ที่พบว่า

ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ทางลบกับ

ความศรัทธาต่อองค์กร ผลการศึกษาของกอร์แมน  

(Gorman.1987 : 874 – A) (45) กล่าวว่า เพศชายและเพศ

หญิงไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีสำาคัญทางสถิติ 

ผลการศึกษาของเนเกิล(Nagle.1987 :33 – A) (46) พบว่า  

ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน

ทางลบ เช่นเดียวกบัมอททาช (Mottag. 1986 : 214 – 228) 

(47)ที่กล่าวถึงผลจากการสำารวจความสัมพันธ์ระหว่าง

ระดับการศึกษากับความศรัทธาต่อองค์กร ผลปรากฏว่า  

ไม่มีสัมพันธ์กันทางบวกและผลการศึกษาของอุษณีย์  

ด่านวรนันนท์ (28) พบว่า  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน

ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความศรทัธาต่อองค์กรโดยรวม ผล

การศึกษาของเวบบ์ และมลัคอม (Webb  and  Malcolm.) 

(35) พบว่า ปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความศรทัธาคอื

ระยะเวลาในการทำางาน

ในส่วนปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคลท่ีไม่สามารถ

พยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความศรัทธาต่อองค์กรของ

เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัด

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ได้นั้น อาจสืบ

เนื่องมาจากนโยบายด้านการบริหารของโรงพยาบาล

 7.2  ลักษณะงานที่มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย

การพยากรณ์เท่ากับ .2875 คือ มีอำานาจการพยากรณ์

เป็นอนัดับสอง ซึง่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของเชดิชยั  

คงวัฒนกุล (15) ที่พบว่า ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ 
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ความศรทัธาต่อกรมการปกครองได้ถกูต้องคอื  ปัจจยัด้าน

ลักษณะงาน เช่นเดียวกับเวบบ์และมัลคอม (Webb and 

Malcolm.) (39) ทีก่ล่าวว่าปัจจยัทีส่ามารถทำานายถงึความ

ศรทัธา  ได้แก่  ลกัษณะงานทีมี่งานวจัิยสนบัสนุนแนวคดิ

ดังกล่าวคือซัลลิเนนและ คนอื่นๆ (Sallinan and others.) 

(38) กล่าวในผลการศึกษาว่าการมีความเข้าใจในองค์กร  

การมีส่วนร่วมในการวางแผนงานและกำาหนดเป้าหมาย

ในอนาคตอยู่เสมอๆเป็นอีกปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ความศรัทธาทางบวก

ในส่วนของอุทัย หิรัญโต (48) กล่าวว่ามูลเหตุ

สำาคัญประการหน่ึงท่ีทำาให้ลูกจ้างไม่ได้รับความพึง

พอใจในงาน คือการทำางานจำาเจและไม่ท้าทาย อีกทั้งการ

บริหารงานโดยมีส่วนร่วมเป็นการสนองความพึงพอใจ

ของมนษุย์สอดคล้องกบัแนวคดิของสมยศ นาวกีาร (49)  

ทีก่ล่าวว่า  เทคโนโลยใีหม่ๆ ไม่เพยีงแต่ให้โอกาสการเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิตอย่างเดียวเท่านั้น  แต่จะให้โอกาส

ปรบัปรงุคุณภาพของชวีติการทำางานให้ดีขึน้อกีด้วย  และ

ในเรือ่งระดับความศรทัธานัน้ สมยศ  นาวกีาร (49)  กล่าวว่า 

ความศรัทธาระดับสูงจะเกิดข้ึนจากวิธีการบริหารท่ีเน้น

การติดต่อส่ือสารท่ีเปิดกว้าง และการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจของสมาชิกในองค์กร

  7.3 ประสบการณ์ในงานมีค่าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอยการพยากรณ์เท่ากับ .5400 คือมีอำานาจการ

พยากรณ์เป็นอนัดับทีห่นึง่  ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษา

ของโสภา ทรัพย์มากอุดม (41) ท่ีพบว่าตัวแปรมีผลต่อ

การมีความรู้สึกยึดม่ันศรัทธาต่อองค์กรของพนักงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมากท่ีสุด ปรากฏว่า

เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในงาน เช่นเดียวกับ

ผลการศึกษาของริชาร์ด และคนอื่นๆ (Richards and 

others.) (17) พบว่า จากแบบสอบถามท่ีตอบกลับมา

ของครูที่สอนทางด้านการตลาดและด้านสาธารณสุข  

ว่าการได้รับผลตอบแทน การเลื่อนตำาแหน่ง เพื่อนร่วม

งาน และบรรยากาศในการทำางานเป็นปัจจัยท่ีสามารถ

ทำานายถึงความศรัทธาได้ กัซลีย์ Gugley. (50) กล่าวว่า 

จากการสำารวจพบว่า ระดับความศรัทธาของลูกจ้างใน

องค์กรสัมพันธ์กันในทางบวกกับบรรยากาศขององค์กร 

ซึง่สมยศ นาวกีาร (49) กล่าวว่า  ปัจจยัหลายอย่างทีท่ำาให้

คนมีความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่องานของพวกเขา ปัจจัย

เหล่านั้นคือผลตอบแทน การเลื่อนตำาแหน่ง และสภาพ

แวดล้อมของงานเช่นเดียวกบั อรณุ รกัธรรม (51) ท่ีกล่าว

ว่า การที่คนเราจะมีความสุขใจในการทำางาน สมาชิกใน

องค์กรต้องการเงินเดือนที่ยุติธรรม สภาพการทำางานที่ดี

ได้รับเกียรติและการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาได้รับการ

ยอมรับจากองค์กร

ในส่วนปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่สามารถ

พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความศรัทธาต่อองค์กรได้นั้น  

คงเน่ืองมาจากสวัสดิการ การเลื่อนข้ันเงินเดือน การ

เลื่อนระดับและตำาแหน่ง จึงทำาให้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผล

ถึงความศรัทธาที่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำาบล  สังกดัสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครปฐม  

มีต่อองค์กรของตน

4.สรุปผลก�รวิจัย

1. จากการศึกษาระดับความรูส้กึด้านประสบการณ์

ในงานของเจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำาบล  

สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พบว่า   

อยู ่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู ้บริหารโรงพยาบาล   

ควรปรับนโยบายทางการบริหารด ้านสวัสดิการ  

ชือ่เสยีงของโรงพยาบาล และบรรยากาศของโรงพยาบาล   

อีกทั้งควรแสดงให้เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลทุกระดับ 

เห็นว่า ผู ้บริหารโรงพยาบาลเห็นความสำาคัญของเจ้า

หน้าท่ีทุกคน เพื่อเพิ่มความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้า

หน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น

2. จากการศึกษาระดับความศรัทธาต่อองค์กร

ด้านความภักดีในองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 

ผู้บริหารโรงพยาบาลควรปรับปรุงในเรื่องการพิจารณา

การเลื่อนขั้นเงินเดือนและผลตอบแทน เพื่อเป็นการเพิ่ม

ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น

3.  จากการศึกษาพบว่าลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์

และสามารถพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความศรัทธาต่อ
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สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

องค์กรของเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม   

ดังน้ันผู ้บริหารโรงพยาบาลจึงควรเน้นนโยบายการ

บรหิารงานแบบมีส่วนร่วม  จดัรปูแบบงานการให้บรกิาร

ให้หลากหลาย ซึ่งหมายรวมถึงการจัดแบ่งงานของเจ้า

หน้าที่ให้เป็นรูปธรรม  มีการแลกเปลี่ยนความรู้  แนวคิด

การทำางานกบั รพ.สต.อืน่ๆ และเปิดโอกาสให้ประเมินผล

งานระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล

4. จากการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ในงานมี

ความสัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล 

ส่งเสรมิสขุภาพตำาบล สังกดัสำานกังานสาธารณสขุจังหวัด

นครปฐมได้  ดังนัน้ผูบ้รหิารโรงพยาบาลจงึควรปรบัปรงุ

และให้ความสำาคัญในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน   

ผลตอบแทนควรแสดงความเอาใจใส่ท้ังปัญหาการ

ทำางานและปัญหาส่วนตัวของเจ้าหน้าที ่ อกีทัง้พฒันาชือ่

เสียงความนิยมของ รพ.สต.ให้เป็นท่ีรู้จักและม่ันใจจาก   

ผู ้ขอรับบริการ รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

บรรยากาศของ รพ.สต.อยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะ

1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1 .1  จากการศึกษาระดับความรู ้ สึกด ้าน

ประสบการณ์ในงานของเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ฉะนั้น

ผู ้บริหารหน่วยงานต้องให้การพิจารณาผลตอบแทน

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเป็นธรรม ให้การ

สนับสนุนในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้การ

นิเทศงานบ่อยๆ โดยนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความม่ันใจ

ในชือ่เสียงของหน่วยงาน และทัศนคติด้านมนษุยสัมพนัธ์

ระหว่างเจ้าหน้าที ่เพราะมนุษยสัมพนัธ์ต่อเพือ่นร่วมงาน

มีความเกี่ยวพันธ์กับความศรัทธาต่อองค์กร 

 1.2  จากการศึกษาระดับความศรทัธาต่อองค์กร

ในด้านความภักดีในองค์กรของเจ้าหน้าท่ี พบว่าอยู่ใน

ระดับปานกลาง น้ันผู้บริหารหน่วยงานต้องพิจารณาถึง

ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยการ

มอบหมายงานท่ีท้าทายความสามารถ เพื่อสร้างความ

พอใจในงาน เพราะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการ

ให้เจ้าหน้าทีท่กุคน มส่ีวนร่วมในการวางแผนและกำาหนด

เป้าหมายงานอยูเ่สมอ  เพราะหากว่าเจ้าหน้าทีมี่ความรูส้กึ

ทีดี่ต่อลกัษณะงาน ความรูสึ้กศรทัธาต่อองค์กรกจ็ะอยูใ่น

ระดับดีด้วย 

 1.3 จากการศึกษาพบว่า ลักษณะงานมีความ

สัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ

ศรทัธาองค์กรของเจ้าหน้าทีไ่ด้ ดังนัน้ ผูบ้รหิารหน่วยงาน 

ต้องให้เจ้าหน้าที่มีอิสระในการทำางานสามารถกำาหนด 

เป ้ าหมายในการทำางานด ้วยตนเอง มี โอกาสใช ้

วิจารณญาณในการตัดสินใจ ขจัดปัญหาความขัดแย้ง

และความคลุมเครือที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งจะสร้าง

ความศรัทธาต่อองค์กรได้

 1.4 จากการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ในงาน

มีความสัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าท่ีได้นั้น ผู้บริหาร

หน่วยงานพึงตระหนักว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน แต่ละ

คนมีอายุงาน อายุตัว ทัศนคติต่องาน ในองค์กรของตน  

มีความเข้าใจในบรบิท ขององค์กรตนเอง ให้โอกาสมีส่วน

ร่วมในงาน และท่ีสำาคัญอย่างยิง่ ผูบ้รหิารหน่วยงานต้องมี

ความ เท่ียงตรงยติุธรรม ในด้านการพจิารณาผลตอบแทน

อย่างเหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี ส่งผลถึง

ความศรัทธาต่อองค์กรได้ เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวง

นครสวรรค์ 2) กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์และ  

3) ทดสอบประสิทธิผลของยทุธศาสตรก์ารพฒันารปูแบบการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทท่ีมปีระสทิธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์ 

เพือ่ลดคดีขึน้สูศ่าลแขวงนครสวรรค์นอ้ยลง เปน็การวจิยัและพฒันา (The Research and Development: R&D) ซ่ึงเป็นการ

วจิยัเชงิปฏบิติัการ (Action Research) ดำาเนินการตามแผนยทุธศาสตรท์ีส่ามารถนำาไปใชไ้ด้จรงิ โดยกำาหนดกลุม่ทดลอง

กลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group pretest-posttest design) ซ่ึงประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

ศึกษาครั้งนี้คือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์ จำานวนท้ังสิ้น 176 คน ได้มาจากการ

กำาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ   

ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรม (E
1
/E

2
) วิเคราะห์ความแตกต่าง

โดยใช้ t-test และกำาหนดนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ พบว่า 1) ปัญหา อุปสรรค และรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวง

นครสวรรค์  ซึง่สำานกังานศาลแขวงนครสวรรคไ์ม่ได้วางกรอบอตัรากำาลงั ซึง่การสรรหา คัดเลอืกผูไ้กลเ่กลีย่นัน้สำาหรบั

กระบวนการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย พบว่า สำานักงานศาลยุติธรรมพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยด้วยการฝึกอบรมทักษะขั้นพื้นฐาน  

ซ่ึงหลักสูตรฝึกอบรมท่ีผ่านมาพบจุดอ่อนว่าหลักสูตรเน้นอธิบายทฤษฎีมากเกินไปและขาดความต่อเน่ืองสำาหรับ

ประสิทธิผลในการไกล่เกลี่ยนั้นมีผลชี้วัด 4 ประการ  คือ (1) สัดส่วนของปริมาณคดีเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยต่อจำานวน

คดีขึ้นสู่ศาลทั้งหมดนั้นพบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  (2) สัดส่วนของปริมาณคดีที่ไกล่เกลี่ยสำาเร็จต่อปริมาณคดีที่เข้าสู่

ระบบไกล่เกลี่ยทั้งหมด พบว่า ในคดีแพ่งจะมีอัตราการไกล่เกลี่ยสำาเร็จมากกว่าคดีอาญาทุกปี (3) สัดส่วนของปริมาณ

คดีคงค้างต่อปริมาณคดีท่ีเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลพบว่า ปริมาณคดีคงค้างยังไม่บรรลุเป้าหมายทั้งคดีแพ่งและ 

คดีอาญา และ (4) มาตรฐานการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครบถ้วนในกระบวนการไกล่เกลี่ย พบว่า ผู้ไกล่เกลี่ยมีมาตรฐาน

ในการปฏบิติัตามขัน้ตอนแต่ขาดองคค์วามรูท้กัษะและกลยทุธ์ในการไกลเ่กลีย่ใหมี้ประสิทธิผล 2) ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์ ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่                        

(1) ยุทธศาสตร์การสรรหาผู้ไกล่เกลี่ย (2) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย และ (3) ยุทธศาสตร์การนำาทักษะ
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และองค์ความรู้ไปปฏิบัติ 3) ผลการทดลองใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล 

พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล”มีประสิทธิภาพเท่ากับ (E
1
/E

2
=86.62/85.38) 

ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้ 80/80 และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนทดลองและหลังทดลอง 

มีประสิทธิผลทางสถิติอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 และ 4) ผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ย

ขอ้พพิาททีม่ปีระสทิธิผล”โดยผูป้ระนีประนอมท่ีได้รบัการฝกึอบรมตลอดระยะเวลา 12  สัปดาห ์พบวา่ (1) การประเมิน

ประสิทธิผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ประนีประนอมหลังได้รับการฝึกอบรมแล้วนำารูปแบบการไกล่เกลี่ยไปใช้โดย

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) ผลการประเมินความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ 

ผู้ประนีประนอมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บรรลุความสำาเร็จโดยสันติวิธีและ

ลดคดีขึ้นสู่ศาลแขวงนครสวรรค์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 (4) ผลการตรวจสอบยุทธศาสตร์การพัฒนารูป

แบบการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทท่ีมีประสทิธิผลโดยผูท้รงคุณวฒุ ิพบวา่ ความคิดเหน็ของผูท้รงคุณวฒุทิกุยทุธศาสตรมี์ความ

เหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 และสามารถนำารูป

แบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์ และนำาไปปฏิบัติได้จริงเมื่อผลการวิเคราะห์ในเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลที่เกิดขึ้น  ดังนั้นการนำาไปปฏิบัติย่อมส่งผลสำาเร็จต่อการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์ และนำาไปเผยแพร่กับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างแน่นอน

คำ�สำ�คัญ : ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การไกล่เกลี่ย  ศาลแขวงนครสวรรค์

Abstracts

The objectives of this research are 1) Study the problems, obstacles and patterns of resolving conflicts in 

Nakhon Sawan District Court. 2) Determine the development strategy forms of resolving conflicts in Nakhon Sawan 

District Court.  3) Test the effectiveness of the development strategy forms of resolving conflicts in Nakhon Sawan 

District Court in order to reduce the case to Nakhon Sawan District Court. This is the Research and Development  

(R & D), which is an Action Research following the strategic plan that can be put into practice by selecting the group 

before and after the test area (One group pretest-posttest design). The population sample used in this study is related 

to the dispute in Nakorn Sawan District Court. A total of 176 people from designated groups purposively, the  

qualitative data analysis and analysis of statistical data, including the percentage values, the mean value and standard 

deviation, determination of the effectiveness of the training course (E
1
/E

2
), difference analysis using t-test and  

determine the statistical significance at the level of .05.

According to the result of the research, it is found that 1) Nakhon Sawan District Court did not have a clear 

plan for the nomination process of the mediator selection. Moreover, the Court of Justice provides the mediator  

development process to train mediators with training in basic skills. However, it is found that the training course was 

weak in the curriculum and focuses too much on the theory but lack of continuity for the effectiveness of mediation.

There are four measures for effectiveness of resolving conflicts. (1) Proportion of cases entering the mediation system 

is increasing every year. (2) The volume of cases successfully mediated the amount of logging that all mediation in 

civil cases to mediation success rate than criminal cases every year. (3) About the ratio of the amount of outstanding 
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lawsuit on the case to the trial court, it is found that the amount of the outstanding lawsuit is not yet to achieve the 

goal in both civil and criminal cases. (4) About the standard of the mediation process, it is found that mediators have 

standard to follow procedures, but still lack the knowledge, skills and strategies in mediation. 2) Development  

Strategies of mediation effective in the Nakhon Sawan District Court includes three strategic issues: (1) Strategies in 

recruiting mediators (2) Strategies to build and develop the mediators and (3) Strategies in implementing leadership 

skills and cognitive knowledge 3) About the results of the trial strategy to develop a model for resolving conflicts 

effectively, it is found that training Courses “Skills for effective mediation” with equal efficiency (E1/E2 = 86.62/85.38), 

which is higher than the standard set 80/80 and the achievement before and after the experiment was effective  

statistically significant at the .05 level.  4) The assessment of Training Course, “Skills for effective mediation” by the 

mediators that haves been trained throughout the 12 weeks were: (1) To evaluate the effectiveness of resolving disputes 

by compromise, after receiving training, then led model by mediators to be included in the highest level. (2) The 

satisfaction of the parties to the practice mediation of reconciliation were at the highest level (3) About the  

hypothesis testing, it is found that achieving success through peaceful means and lower case in Nakhon Sawan  

District Court to improved statistically significant at .05. (4) The results to determine the strategic development of 

effective dispute resolution by experts found that the opinions of experts every strategy is appropriate, possible,  

accurate and can be utilized 100 percent and can be a form of mediation that is effective in Nakhon Sawan District 

Court. This can be put into practice when the results were analyzed qualitatively and quantitatively which demonstrate 

the effectiveness, so its implementation would result in success to mediate the dispute in the Nakhon Sawan District 

Court and it is certain that this can be published and shared with those whose duties are involved in this area. 

Keywords : Development strategy, Mediation, Nakhon Sawan District Court

1.  บทนำ�

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกชั้นพนักงาน

อัยการตามภาษิตกฎหมายท่ีว่า “ความยุติธรรม ท่ีล่าช้า

คือการปฏิเสธความยุติธรรม” “Justice delayed is justice 

denied” ที่เล็งเห็นว่าผู้ท่ีอยู่ในภาวะเป็นคดีความทุกฝ่าย 

ย่อมต้องการได้รับความเป็นธรรมในเวลาอันรวดเร็ว  

นับต้ังแต่ปี 2541 เป็นต้นมา สถิติคดีท่ีมีการฟ้องร้อง

กันที่ศาลยุติธรรมน้ันเฉลี่ยแล้วปีละประมาณ 1 ล้านคดี  

เ ม่ือรวมกับคดีที่ค ้างพิจารณาในแต่ละปีประมาณ  

2 ล้านคดี ศาลยุติธรรมต้องรับภาระในการพิจารณา

พิพากษาคดีเฉลี่ยปีละประมาณกว่า 1 ล้านคดีจึงทำาให้มี

คดีค้างพิจารณาเพิ่มข้ึนในแต่ละปี (1) ดังน้ันสำานักงาน

ศาลยุ ติธรรมจึงมีการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร ่ 

การระงับข้อพิพาททางเลือก ด้วยการนำาระบบไกล่เกลี่ย

มาใช้ในการบริหารจัดการคดีทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง 

เพื่อเป็นการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลท้ังศาลช้ันต้น 

ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา โดยให้ส่วนไกล่เกลี่ยและ

ประนอมข้อพิพาทเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญเกี่ยวกับการลด

อรรถคดีทั้งทางตรงและทางอ้อม 

หลังจากท่ีได้นำาระบบไกล่เกลี่ยมาใช้ในระบบ

ศาลแล้ว ต่อมาจึงมีการประเมินผลของระบบไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทในศาลแพ่งดังกล่าว และปรากฏว่าระบบไกล่

เกลีย่ข้อพพิาทได้รบัความสนใจ โดยประชาชนนยิมใช้วธีิ

การน้ีเป็นจำานวนมาก เนื่องจากระบบดังกล่าว เป็นเหตุ

ให้ประชาชนผูใ้ช้บรกิารศาลเกดิความพงึพอใจ ประหยดั

เวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายของคู่ความ และท่ีสำาคัญท่ีสุด  

ยังช่วยเยียวยาความสัมพันธ์อันดีของคู่ความ ก่อให้เกิด

ความสมานฉันท์ต่อกันไปอีกยาวนาน ทั้งนี้เพราะคดี

แพ่งส่วนใหญ่ที่มีข้อพิพาทบาดหมางกัน คู่กรณีมักจะ
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เป็นเครือญาติกันหรือมิเช่นนั้นก็จะเป็นผู้ท่ีคุ้นเคยกันอยู่

แล้ว อย่างไรก็ตามระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทน้ันแม้ว่าจะ

ได้มีการนำามาใช้ในระบบศาลมาในช่วงระยะเวลาหน่ึง

แล้ว แต่ก็ยังประสบปัญหาอุปสรรคท่ีสำาคัญคือ 1) ด้าน

นโยบายและระบบกฎหมายท่ีเป็นกลไกสำาคัญต่อระบบ

ไกล่เกลี่ย  ต้องประกอบด้วยทรัพยากรในการบริหาร 

ท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ รวมท้ัง 

ผู้บริหารศาล ต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ส่วนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบไก่เกลี่ยข้อพิพาทน้ันมีข้อจำากัด เช่น ด้านประเภท

คดีในปัจจุบันนั้น สามารถไกล่เกลี่ยได้เฉพาะคดีบาง

ประเภทเท่าน้ัน เช่น คดีแพ่ง และคดีอาญาในความ

ผิดอันยอมความได้ ส่วนระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับหลัก

เกณฑ์การคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิสำาหรับการไกล่เกลี่ยยัง

ไม่เป็นกฎหมายเฉพาะท่ีมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ  

2) ผูไ้กล่เกลีย่ข้อพพิาทหรอืผูท้ีท่ำาหน้าทีเ่ป็นตัวแทนของ

ผูพ้พิากษา แต่ปัจจบุนัยงัประสบปัญหา ด้านการพจิารณา

สรรหาผู้ทำาหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน 

ทั้งประเทศ 3) ทนายความของคู่ความทนายความมัก

ปกป้องคู่ความ ในลักษณะการต่อสู้โต้เถียงข้อเท็จจริง

กับอีกฝ่ายหนึ่ง 4) งบประมาณไม่เพียงพอ ค่าตอบแทน

ของผูไ้กล่เกลีย่ไม่เหมาะสม 5) การขยายขอบเขตการไกล่

เกลีย่ข้อพพิาทไปสู่คดีอาญา ในปัจจบุนัได้มีการขยายและ

พัฒนาอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ซ่ึงอาจ

เป็นผู้นำาชุมชนที่นอกเหนือจากผู้ใหญ่บ้าน กำานัน หรือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล ซึ่งควรศึกษาศักยภาพ

และการมีส่วนร่วมของบุคคลดังกล่าว  นอกจากนี้

ปัจจุบันยังขาดรูปแบบในการพัฒนากระบวนการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทให้ครอบคลุมทั้งระบบ 6) การเชื่อมโยง

และการสร้างเครือข่ายการทำางานในปัจจุบันยังขาดการ

เชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายการทำางานร่วมกันของ

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ท้ังหน่วยงานทางศาล

เองและหน่วยงานภายนอก  

ศาลแขวงนครสวรรค์ เป็นองค์กรท่ีดำาเนินการ

เกี่ยวกับคดีความของประชาชนท่ีเข้ามา เพื่อขออำานวย

การความยุติธรรม ซ่ึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนา

งานไกล่เกลี่ย ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ

บริหารงานไกล่เกลี่ยประจำาศาลแขวงนครสวรรค์ ตลอด

จนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม พนกังานราชการ

หรอืลกูจ้างของศาลแขวงนครสวรรค์ ได้ทราบถงึระเบียบ

คณะกรรมการบรหิารศาลยติุธรรมว่าด้วยการไกล่เกลีย่ข้อ

พพิาท พ.ศ. 2544 ประกาศศาลแขวงนครสวรรค์  เรือ่งการ

แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำาปี 2554-2555 ข้อกำาหนด

ของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554  

ประมวลจริยธรรมผู้ประนีประนอม ที่คณะกรรมการ

ตุลาการศาลยุติธรรมกำาหนดคำาส่ังศาลแขวงนครสวรรค์  

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานไกล่เกลี่ยของศาล 

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม

และสนบัสนนุการนำาวธีิการระงับข้อพพิาททางเลอืกโดย

เฉพาะการไกล่เกลี่ยมาใช้อย่างแพร่หลาย (2)

จากปัญหาที่สำาคัญดังกล่าว  จึงนำามาซึ่งการ

ศึกษาการพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล

แขวงนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการศึกษาท้ังกระบวนการ 

ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในศาลแขวงนครสวรรค์ ซึง่มีหน้าท่ีรบั

ผิดชอบพิจารณาคดีท้ังคดีแพ่ง อาญา และกระบวนการ

ยติุธรรมท่ีเกีย่วข้องต่อเน่ืองกนั สำาหรบัผูป้ระนปีระนอม  

ให้มีศักยภาพในการอำานวยความยุติธรรมมากยิ่งข้ึน

แนวคิดดังกล่าวเป็นการสร้างรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทของศาลแขวง เพื่อการบริหารจัดการความขัดแย้ง

ของคู่ความ ซึ่งผู้วิจัยได้พยายามค้นหาท่ีมาของสาเหตุ

แห่งปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ในศาลแขวง แนวทางที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ จะนำาไป

สู่การสร้างและพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

และสามารถสร้างองค์ความรู้ เพื่อเสริมศักยภาพของ

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์  

ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และบรรลุตามเป้าประสงค์  

ซึ่ งสอดคล ้องกับแผนยุทธศาสตร ์ศาลยุ ติธรรม  

พ.ศ. 2553-2556 พฒันาศักยภาพการอำานวยความยติุธรรม

เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยท้ังทางตรงและทางอ้อม และ 

ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนท่ัวไปท้ังยังสร้างระบบ

การรักษาความเข้มแข็งมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการอำานวย

ความยุติธรรม ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการไกล่เกลี่ยให้เกิด
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การมีส่วนร่วมของคู่ความ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดปริมาณคดีท่ีข้ึนสู่ศาลให้น้อยลง  

สร้างความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ ่ายต่างๆ 

สร้างความพึงพอใจรักษาสัมพันธภาพอันดี และความ

สมานฉันท์ของคู่ความได้ดีดังเดิม และการไกล่เกลี่ยข้อ

พพิาทให้มปีระสิทธิผล เพือ่อำานวยความยติุธรรมสูค่วาม

สมานฉันท์ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมประเทศ

2.  วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

1.  เพือ่ศกึษาปัญหา อปุสรรค และรปูแบบการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์

2. เพื่อกำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบ

ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์

3. เพื่อทดสอบประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การ

พัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล

ในศาลแขวงนครสวรรค์ เพื่อลดคดีข้ึนสู่ศาลแขวง

นครสวรรค์น้อยลง

3.  วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์  

โดยการสำารวจข้อมลูสภาพจรงิจากการตอบแบบสอบถาม

และสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่เป็นทางการ  

นำาข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แทนค่ากรอบการ

สร้างยุทธศาสตร์ โดยข้ันตอนการวิจัย 3 ข้ันตอน คือ  

1) การสำารวจวิเคราะห์ปัญหาทุกข์ร้อนและปัญหาเป้า  

2) การกำาหนดยทุธศาสตร์การพฒันา และ 3) การทดลอง

ใช้ยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้น

ขั้นตอนก�รวิจัยที่ 1 ก�รสำ�รวจวิเคร�ะห์ปัญห�

ทุกข์ร้อน และปัญห�เป้�  มีวิธีการดำาเนินการวิจัยดังนี้

1.  การศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview 

guide) การกำาหนดแนวการสัมภาษณ์ในลักษณะกึ่ง

โครงสร้าง (Semi-standardized form) เป็นชุดคำาถาม

ท่ีประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับตัวผู้ไกล่เกลี่ยผู้ให้ข้อมูล 

ภาพรวมความเกี่ยวข้องของผู้ถูกสัมภาษณ์รูปแบบการ

ไกล่เกลี่ยในศาลแขวง ซ่ึงข้อคำาถามส่วนน้ีจะมีความ

สอดคล้องกับมโนทัศน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำาหนดไว้

2. การศึกษาจากการสังเกตการณ์แบบไม่มี

โครงสร้างตามบรบิทจรงิ แบบไม่เป็นทางการ ซึง่เป็นการ

สังเกตการปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลแขวง 

และอุปกรณ์บันทึกภาพ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1  

โดยผู้วิจัย

3. การสนทนากลุม่ (Focus group discussion-FGD) 

ในทางปฏิบัติจะรวมไปถึงการปรึกษาหารือ(Consulta-

tion) ซ่ึงเป็นเทคนิคและวิธีการท่ีดีท่ีสุดวิธีหนึ่งของการ

ดำาเนินการวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อรับฟังความ

คดิเหน็ ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาในระบบการไกล่เกลีย่

ข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์ เพื่อค้นหาปัญหาเชิง

พัฒนา โดยการนำาข้อมูลจากการการสัมภาษณ์เชิงลึก

บุคคลที่เก่ียวข้อง  การสังเกตการณ์  ตรวจสอบแบบ 

สามเส้า (Triangulation) ด้านข้อมูลและการวเิคราะห์สรปุ

อุปนัย (Analytic induction)

4. การประชุมระดมสมอง (Brainstorming)   

เพือ่เป็นแนวทางสูก่ารวางแผนการดำาเนินการ, การค้นหา

สาเหตุของปัญหา เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเสนอแนวความ

คิดใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อยืนยันปัญหาทุกข์ร้อน ในกลุ่มผู ้

มีส่วนได้ส่วนเสยี โดยผูเ้ชีย่วชาญท่ีเกีย่วข้องและสามารถ

ให้ข้อคิดเห็น และเป็นส่วนสำาคัญที่จะสามารถวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีได้จากการสำารวจ  สัมภาษณ์  และ

การสังเกตการณ์  ค้นหาปัญหาและความต้องการตามตวั

แบบยทุธศาสตร์การพฒันา 

5. การวิเคราะห์ SWOT เป็นการนำาปัญหามา

วิเคราะห์ระบบข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้าน ท้ังในด้าน

โครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศใน

การปฏิบัติงาน และทรัพยากร เพื่อสรุปการวิเคราะห์

ปัญหาทุกข์ร้อนท่ีมีความเช่ือมโยงกับการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทในศาลแขวง และสรุปประเด็นปัญหา พร้อมทั้ง

อธิบายหลักการค้นหาปัญหาเป้า หลังจากน้ันวิเคราะห ์

หาสาเหตุของปัญหา ความสำาคัญของปัญหา ความเร่ง

ด่วนของปัญหา โดยใช้กระบวนการแผนท่ีทางเดิน

ยุทธศาสตร์ทำาให้ได้มาซึ่งปัญหาเป้าอย่างชัดเจน 
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ขั้นตอนการวิจัยท่ี 2 การกำาหนดและวิเคราะห์

ปัญหาเป้า (ประเด็นยุทธศาสตร์/Strategic issues)

วิธีการดำาเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เป็นการวิจัย

เชิงสังเคราะห์ เพื่อกำาหนดปัญหาเป้าและการสร้าง

ยุทธศาสตร์  เพื่อนำาไปสู่การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวง ตามขั้นตอนดังนี้

1.  ประชมุเชงิปฏบิติัการ การสนทนากลุม่ (FGD) 

การระดมสมอง (Brainstorming)เพื่อกำาหนดเป้าหมาย

ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 

โดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง  

2. สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทหลักสูตรการฝึกอบรม “การไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทที่มีประสิทธิผล”

3.  ประชมุวพิากษ์ รปูแบบการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท

และหลักสูตรการฝึกอบรม “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมี

ประสิทธิผล”

4. ปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและ

หลักสูตรการฝึกอบรม “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมี

ประสิทธิผล”

5.  ตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการไกล่

เกลีย่ข้อพพิาทและหลกัสูตรการฝึกอบรม “การไกล่เกลีย่

ข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล”

6. สมมติฐานยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ขั้นตอนก�รวิจัยที่ 3  ก�รทดลองยุทธศ�สตร์ที่

สร้�งขึ้น

ขัน้ตอนการทดลองยทุธศาสตร์การพฒันารปูแบบ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นำายุทธศาสตร์ท่ีสร้างมาทำาการ

ทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง  ดังนี้

1. ทดลองใช้ และประเมินผลประสิทธิภาพ  

เพือ่เปรยีบเทียบผลการใช้ยทุธศาสตร์ โดยผูว้จัิยนดัหมาย

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  จัดเตรียมหลักสูตร

2.  กำาหนดกลุม่เป้าหมาย กลุม่ทดลอง  เพือ่ทำาการ

ทดลองยทุธศาสตร์ จำานวน 20 คน ต้ังแต่วนัท่ี 5 มกราคม 

ถึง 31 มีนาคม 2556 โดยการจัดโครงการฝึกอบรม

หลกัสูตร “ทกัษะการไกล่เกลีย่ข้อพพิาททีมี่ประสิทธิผล” 

ให้กับผู้  ไกล่เกลี่ยที่เป็นบุคคลภายนอก กำาหนดเวลาการ

ฝึกอบรม วันละ 4 ชั่วโมง 12  สัปดาห์ ๆ  ละ 2 วัน (เฉพาะ

วันเสาร์ - อาทิตย์) รวมระยะเวลา 96 ชั่วโมง

 3.  ทำาการวัดความรู้ ทักษะพื้นฐาน  Pretest  ก่อน

การเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร ซึ่งเป็นการวัดก่อนการ

ทดลอง วัดความก้าวหน้าระหว่างการทดลอง และหลัง

การทดลองจบสัปดาห์ที่ 12  Posttest 

 4. จัดให้กลุ่มทดลองเข้ารับการพัฒนาความรู้ 

ทักษะ และกลยุทธ์  ตามหลักสูตรฝึกอบรม “ทักษะการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีประสิทธิผล” โดยใช้แบบแผน

การทดลองเพือ่พสูิจน์สมมติฐานแบบการทดลองกึง่จรงิ 

(Semi-experiment: Set-experiment+Set-treatment+-

No-control) (3) เป็นการทดลองแบบกลุม่เดียวโดยให้การ

กระทำาและวัดผลก่อน - หลังการทดลอง (One Group 

Pretest-Posttest Design) จำานวน 12 สัปดาห์ วัดผลหลัง

การทดลอง และระยะติดตามการปฏบัิติการไกล่เกลีย่จรงิ

กับคู่ความในศาลแขวงนครสวรรค์ ในระยะเวลา 9 เดือน  

โดยใช้แบบแผนการทดลองของโดยมีการติดตามตรวจ

สอบและประเมินผล จำานวน 9 ครั้ง ซ่ึงมีแบบแผนการ

ทดลองปฏิบัติดังนี้ (4) 

5. สรปุผลการทดลอง และเผยแพร่ยทุธศาสตร์การ

พฒันารปูแบบการไกล่เกลีย่ ข้อพพิาททีมี่ประสิทธิผลใน

ศาลแขวง

4.  ผลก�รวิจัยและอภิปร�ย

1. ประเด็นปัญหาอุปสรรคของระบบการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวง จากลักษณะของปัญหา 

ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาพื้นฐานที่

สำาคัญท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท ซ่ึงประกอบด้วยสภาพปัญหาที่แบ่งออกเป็น 

2 ระดับ คือ ระดับอำานวยการ และระดับปฏิบัติการ   

ซ่ึงในประเด็นปัญหาดังกล่าวประกอบด้วยสาเหตุหลัก  

คอื ด้านระเบยีบกฎหมายท่ีไม่ชดัเจนปัญหาด้านบคุลากร

ทั้งในระดับอำานวยการและระดับปฏิบัติการ ด้านงบ

ประมาณ  ด้านพัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้ไกล่เกลี่ย

ด้วยกระบวนการฝึกอบรม การนำาองค์ความรู้จากคู่มือ
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ไปปฏิบัติ เป็นต้น ซ่ึงประเด็นปัญหาดังกล่าวถ้าดำาเนิน

ไปอย่างต่อเน่ืองกจ็ะส่งผลต่อความเชือ่ม่ันของระบบการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลในภาพรวมได้  ซ่ึงเป็นปัญหา

อุปสรรคในการบริหารระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน

ศาลแขวงนั้น พบว่า ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวง ส่วนใหญ่แล้ว

เป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารที่สำาคัญ ได้แก่ ระเบียบ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรไม ่ชัดเจน  

ขาดแคลนงบประมาณ  บุคลากรไม่เพียงพอและขาด

ทักษะองค์ความรู้  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เป็นต้น  

2.  ผลการศึกษาในการกำาหนดยุทธศาสตร  ์

การพฒันารปูแบบการไกล่เกลีย่ข้อพพิาททีม่ปีระสิทธิผล

ในศาลแขวงนครสวรรค์  สามารถสรุปได้ดังภาพ

6 

วิสัยทัศน์ 
 การพัฒนาทักษะผู้ไกล่เกลี่ยให้มีองค์ความรู้  ทักษะ เทคนิค กลยุทธ์ คุณธรรมจริยธรรม เกิดความช านาญ/เชี่ยวชาญ  ซึ่งเป็นปัจจัยสู่
ความส าเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เกิดประสิทธิผลเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการจัดการความขัดแย้งแก่สังคมและชุมชน โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งการจัดการ
ความขัดแย้ง 

พันธกิจ 
1) มุ่งผลิตผู้ไกล่เกลี่ยให้มีคุณภาพ  มีความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม  2) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้  ให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้น าองค์ความรู้มา
ปฏิบัติจัดการความขัดแย้งให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสู่สังคม  3) ให้บริการด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  เพื่อลดคดีขึ้นสู่ศาล  มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในการจัดการความขัดแย้งสู่ความสมานฉันท์ แก่สังคม   

เป้าหมาย 
1)  ประสิทธิภาพของกระบวนการไกล่เกลี่ยท่ีดี   2)  ประสิทธิภาพของผู้ไกล่เกลี่ยสู่ความเป็นเลิศ  3)  ความพึงพอใจของคู่พิพาทสู่ความสมานฉันท์และ
ความสัมพันธ์ดังเดิม  4)  การลดลงของปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การสรรหา ผู้ไกล่
เกลี่ย   

กระบวนการสรรหาคัดเลือก 
ผู้ไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิภาพ
สูงอย่างเป็นระบบ 
 

1.  การวางแผนการจัดต าแหน่งงานและอัตราก าลัง
ผู้ไกล่เกลี่ย 
2.  กระบวนการสรรหาคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ย 
3.  คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ไกล่เกลี่ย 
4.  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ไกล่
เกลี่ย 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา  คัดเลือก 
 2. ก าหนดอัตราก าลังที่เหมาะสมกับปริมาณของงาน 
3. จัดกระบวนการสรรหาอย่างเป็นระบบ 
4. คัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ยที่เหมาะสมกับงาน 
5. ด าเนินการสรรหา คัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ยที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างและ
พัฒนา ผู้ไกล่เกลี่ย  
 
 
 
 

กระบวนการสร้างและพัฒนา
ทักษะผู้ไกล่เกลี่ย           ข้อ
พิพาทในศาลแขวงให้มี
ประสิทธิภาพสูง 

  

1.  สร้างเครื่องมือหลักสูตรฝึกอบรม “ทักษะการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล”  
2.  จัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อ สร้างและพัฒนาผู้
ไกล่เกลี่ยให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เน้นฝึกทักษะที่
จ าเป็นและจัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน และ
ปฏิบัติงานจริงสถานที่จริง 

จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ยที่มี
ประสิทธิผล”  ได้แก่ 
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
2. กลยุทธ์การเจรจาไกล่เกลี่ยและการประนอม ข้อพิพาท 
3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักธรรมในพุทธศาสนา 
4. ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
5. การฝึกปฏิบัติในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

3. ยุทธศาสตร์การน าทักษะ
และ องค์ความรู้ไปปฏิบัติ  

กระบวนการน าทักษะและ
องค์ความรู้ไปปฏิบัติให้
บรรลุประสิทธิผลตาม
เป้าหมาย โดยมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล 

1.  สัดส่วนของปริมาณคดีที่เข้าสู่ระบบการไกล่
เกลี่ยต่อจ านวนที่คดีเข้าสู่ศาล 
2.  สัดส่วนของปริมาณคดีที่ไกล่เกลี่ยส าเร็จต่อ
จ านวนคดีที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยทั้งหมด 
3.  สัดส่วนของปริมาณจ านวนคดีคงค้างต่อจ านวน
คดีทั้งหมดในศาล 
4. การปฏิบัติตามข้ันตอนที่ครบถ้วนในกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยของผู้ไกล่เกลี่ย 

การน าทักษะและองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร 
“ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” โดยยุทธศาสตร์
การพัฒนาไปปฏิบัติการไกล่เกลี่ยภาคสนามกับคู่พิพาทของผู้
ประนีประนอมกลุ่มทดลองหลังการปฏิบัติภาคสนามของแต่ละ
เดือนในระยะเวลา 9  เดือน ต้ังแต่เดือนเมษายน ถึงเดือน 
ธันวาคม 2556 

 21 
ภาพที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์ 22 
 23 
 จากภาพที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์  1) จาก24 
ผลการส ารวจการสรุปปัญหาอุปสรรคของระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวง   จากลักษณะของปัญหาดังกล่าวข้างต้น  25 
แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาพื้นฐานที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ประกอบด้วยสภาพ26 
ปัญหาที่แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  ระดับอ านวยการ และระดับปฏิบัติการ  ซึ่งในประเด็นปัญหาดังกล่าวประกอบด้วยสาเหตุ27 
หลัก  คือ ด้านระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนปัญหาด้านบุคลากรทั้งในระดับอ านวยการและระดับปฏิบัติการ ด้านงบประมาณ  28 

ประเด็นยุทธศ�สตร์ เป้�ประสงค์ กลยุทธ์ แผนก�รพัฒน�
1. ยุทธศาสตร์การสรรหา 

ผู้ไกล่เกลี่ย  

กระบวนการสรรหา

คัดเลือก ผู้ไกล่เกลี่ยที่มี

ประสิทธิภาพสูงอย่าง

เป็นระบบ

1.  การวางแผนการจัดตำาแหน่งงานและอัตรากำาลัง

     ผู้ไกล่เกลี่ย

2.  กระบวนการสรรหาคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ย

3.  คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ไกล่เกลี่ย

4.  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ไกล่เกลี่ย

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  คัดเลือก

2. กำาหนดอัตรากำาลังที่เหมาะสมกับปริมาณของงาน

3. จัดกระบวนการสรรหาอย่างเป็นระบบ

4. คัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ยที่เหมาะสมกับงาน

5. ดำาเนินการสรรหา คัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ยที่เหมาะสมและ

    มีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างและ

พัฒนา ผู้ไกล่เกลี่ย 

กระบวนการสร้างและ

พัฒนาทักษะผู้ไกล่เกลี่ย           

ข้อพิพาทในศาลแขวงให้

มีประสิทธิภาพสูง

 

1.  สร้างเครื่องมือหลักสูตรฝึกอบรม “ทักษะการไกล่  

     เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” 

2.  จัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อ สร้างและพัฒนา

     ผู้ไกล่เกลี่ยให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เน้นฝึกทักษะ

     ที่จำาเป็นและจัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน และ

     ปฏิบัติงานจริงสถานที่จริง

จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตร “ทักษะการไกล่

เกลี่ยที่มีประสิทธิผล”  ได้แก่

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

2. กลยุทธ์การเจรจาไกล่เกลี่ยและการประนอม 

    ข้อพิพาท

3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักธรรมในพุทธศาสนา

4. ปัจจัยสู่ความสำาเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

5. การฝึกปฏิบัติในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3. ยุทธศาสตร์การนำาทักษะ

และ องค์ความรู้ไปปฏิบัติ 

กระบวนการนำาทักษะ

และองค์ความรู้ไปปฏิบัติ

ให้บรรลุประสิทธิผล

ตามเป้าหมาย โดยมีการ

ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผล

1.  สัดส่วนของปริมาณคดีที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย   

     ต่อจำานวนที่คดีเข้าสู่ศาล

2.  สัดส่วนของปริมาณคดีที่ไกล่เกลี่ยสำาเร็จต่อ

     จำานวนคดีที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยทั้งหมด

3.  สัดส่วนของปริมาณจำานวนคดีคงค้างต่อจำานวน

     คดีทั้งหมดในศาล

4.  การปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครบถ้วนในกระบวนการ

     ไกล่เกลี่ยของผู้ไกล่เกลี่ย

    การนำาทักษะและองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึก

    อบรมหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มี

    ประสิทธิผล” โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติ

    การไกล่เกลี่ยภาคสนามกับคู่พิพาทของผู้

    ประนีประนอมกลุ่มทดลองหลังการปฏิบัติภาค

    สนามของแต่ละเดือนในระยะเวลา 9  เดือน ตั้งแต่

    เดือนเมษายน ถึงเดือน ธันวาคม 2556

ภ�พที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์
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จากภาพที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีประสิทธิผลในศาลแขวง

นครสวรรค์ 1) จากผลการสำารวจการสรุปปัญหา

อุปสรรคของระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวง  

จากลักษณะของปัญหาดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็น

ถึงสภาพปัญหาพื้นฐานท่ีสำาคัญที่มีผลกระทบต่อการ

พฒันาระบบการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท  ประกอบด้วยสภาพ

ปัญหาทีแ่บ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  ระดับอำานวยการ และ

ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงในประเด็นปัญหาดังกล่าวประกอบ

ด้วยสาเหตุหลัก คือ ด้านระเบียบกฎหมายท่ีไม่ชัดเจน

ปัญหาด้านบุคลากรท้ังในระดับอำานวยการและระดับ 

ปฏิบัติการ ด้านงบประมาณ ด้านพัฒนาศักยภาพและ

ทักษะของผู้ไกล่เกลี่ยด้วยกระบวนการฝึกอบรม การนำา

องค์ความรู้จากคู่มือไปปฏิบัติ เป็นต้น ซึ่งประเด็นปัญหา

ดังกล่าวถ้าดำาเนินไปอย่างต่อเน่ืองก็จะส่งผลต่อความ

เชื่อม่ันของระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลในภาพ

รวม  2) การสร้างยทุธศาสตร์ จากปัญหาเป้าหรอืประเด็น

ยุทธศาสตร์ คอื การพฒันารปูแบบการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท

ในศาลแขวง ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก

ของปัญหาเป้า ได้แก่ (1) กระบวนการสรรหาผู้ไกล่เกลี่ย 

(2) กระบวนการสร้างและพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย และ (3) 

กระบวนการนำาทักษะและองค์ความรู้ไปปฏิบัติ ดังน้ัน 

ในการกำาหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์)  

คือ การสรรหา คัดเลือกอย่างเป็นระบบ การสร้างและ

พัฒนา ทักษะ องค์ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์ และนำาทักษะ

และองค์ความรู้ไปปฏิบัติให้บรรลุประสิทธิผล  ติดตาม

และประเมินผล ผู้ไกล่เกลี่ยมีความชำานาญ/เชี่ยวชาญให้

ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซ่ึงเป็นผู้ไกล่เกลี่ยท่ีเป็น

บุคคลภายนอก เพื่อให้การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทในศาล

แขวงมีประสทิธิภาพและเกดิประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน และ

ในการกำาหนดยทุธศาสตร์ในการวจิยัครัง้นี ้ เป็นการมอง

ภาพกว้างท่ีจะแก้ไขปัญหาเป้า และปัญหาทุกข์ร้อนให้

ครอบคลุม 3) ผลการทดลองยุทธศาสตร์การพัฒนารูป

แบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีประสิทธิผลในศาลแขวง

นครสวรรค์ ท่ีสร้างข้ึน พบว่า หลงัการทดลองยทุธศาสตร์

ครบ 12 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีความรู้เจตคติ และทักษะ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีประสิทธิผล นำาความรู้ที่ได้

จากรปูแบบการไกล่เกลีย่ ข้อพพิาทท่ีมีประสทิธิผลไปใช้

ปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับคู่ความแล้วบรรลุความ

สำาเรจ็โดยสันติวธีิและลดคดีข้ึนสูศ่าลแขวงนครสวรรค์ที่

ดีขึน้อย่างมีนยัสำาคญัทางสถติิที ่.05  ค่าประสทิธิภาพของ

หลกัสตูร “ทกัษะการไกล่เกลีย่ข้อพพิาททีมี่ประสิทธิผล” 

เท่ากับ 86.62/85.38  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานท่ีต้ังไว้ สรุปได้ว่าหลักสูตร “ทักษะการไกล่

เกลีย่ข้อพพิาททีมี่ประสิทธิผล”  มีประสทิธิภาพสูง  หลงั

การทดลองนำาหลกัสูตรมาปรบัปรงุพฒันาตามข้อเสนอแนะ   

แล้วจดัทำารปูเล่มเป็นคู่มือ ยทุธศาสตร์การพฒันารปูแบบ

การไกล่เกลีย่ข้อพพิาททีมี่ประสทิธิผล เพือ่นำาไปเผยแพร่

ต่อไป  ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตร “ทักษะ

การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทท่ีมปีระสิทธิผล” มค่ีาเท่ากับ .7434 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้ประนีประนอมกลุ่มทดลองมีความ

รู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 74.34 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 

(.50) ผูป้ระนปีระนอมท่ีเข้ารบัการฝึกอบรมตามหลกัสตูร

มีผลรวมของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 16.04   

ภายหลังการฝึกอบรมด้วยหลักสูตร “ทักษะการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีประสิทธิผล” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  

38.25  มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.21 เม่ือ

ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังทดลอง  พบว่า   

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดง

ให้เห็นว่าผู้ประนีประนอมท่ีเข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้

หลกัสตูร “ทกัษะการไกล่เกลีย่ข้อพพิาททีมี่ประสิทธิผล” 

มีความรู้เพิ่มข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมิน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทท่ีมีประสิทธิผล” โดยผู้ประนีประนอมท่ีได้รับ

การฝึกอบรม โดยรวมทุกด้านอยู ่ในระดับมากท่ีสุด  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 ท้ังนี้ผลการประเมินโครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มี

ประสิทธิผล” โดยความคิดเหน็ของผูป้ระนีประนอมทีไ่ด้

รับการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน จึงสรุปได้

ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

มีประสิทธิผลมากที่สุดนั่นเอง 
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สรุปผลก�รวิจัย 

1.  การศึกษาข้อมูลสภาพจริง พบว่า ปัญหา 

อุปสรรค กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในปัจจุบัน

สามอันดับแรก คือ 1)  ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

ได้แก่  ประเด็นปัญหาอปุสรรคการสร้างและพฒันาผูไ้กล่

เกลี่ยข้อพิพาท งบประมาณในการดำาเนินการฝึกอบรม 

ผู้ไกล่เกลี่ย 2) ด้านระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในปัจจุบัน 

ได้แก่ ประเด็นปัญหาอุปสรรค ในระดับผู ้ทำาหน้าท่ี

ไกล่เกลี่ยกับคู่ความ ปัญหาการจัดสรรอัตรากำาลัง และ

การจัดสรรงบประมาณ และในด้านการฝึกอบรมและ 

การสร้างขวัญกำาลังใจบุคลากรที่เกี่ยวข้องข้อมีปัญหา  

3) ด้านกระบวนการสรรหา คัดเลือกและแต่งต้ังผู้ไกล่

เกลี่ย ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคในการสร้างและพัฒนา 

ผู้ไกล่เกลี่ยของศาลแขวง  การสรรหาผู้ไกล่เกลี่ยจาก

บุคคลภายนอกท่ีมีความเหมาะสม และความรู ้ความ

สามารถเหมาะสมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และ 

4) ความคิดเห็นคู่พิพาทที่มีต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ

พพิาทของศาลแขวงนครสวรรค์ในปัจจบุนั  ซ่ึงมีประเด็น

ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ การแจ้งความคืบ

หน้าของการดำาเนินการ ความเอาใจใส่ในการให้บริการ   

การสร้างบรรยากาศระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   

ความรู้และประสบการณ์ของผู้ไกล่เกลี่ย  ความพร้อมใน

ด้านอุปกรณ์อำานวยความสะดวก การสร้างบรรยากาศ

ของการไกล่เกลี่ย ข้อยุติท่ีได้จากการไกล่เกลี่ยมีการ

ยอมรับและปฏิบัติตาม รักษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ได้ท้ังสองฝ่าย และการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับงานไกล่เกลี่ย  ทั้งนี้ก็คือต้องเน้นในด้านของ

กระบวนการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ

ก่อให้เกิดประสิทธิผลตามมา

2. การกำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีประสิทธิผลในศาลแขวง

นครสวรรค์ พบว่า มี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ   

1) ยุทธศาสตร์การสรรหาผู้ไกล่เกลี่ย 2) ยุทธศาสตร์การ

สร้างและพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย และ 3) ยุทธศาสตร์การนำา

ทักษะและองค์ความรู้ไปปฏิบัติ

3.  ผลการวจิยัหลงัทดลอง 1) กลุม่ทดลองมีความรู้ 

เจตคติ และทกัษะการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทท่ีมีประสทิธิผล  

นำาความรู้ที่ได้จากรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มี

ประสิทธิผลไปใช้ปฏบัิติการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทกบัคู่ความ

แล้วบรรลุความสำาเร็จโดยสันติวิธีและลดคดีข้ึนสู่ศาล

แขวงนครสวรรค์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05   

2) ค่าประสิทธิภาพของหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” สรุปได้ว่าหลักสูตร “ทักษะ

การไกล่เกลีย่ข้อพพิาททีมี่ประสิทธผิล” มีประสทิธิภาพสูง  

3) ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตร “ทักษะ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าผู ้ประนีประนอมกลุ่มทดลองมีความรู ้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 74.34 4) เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนน

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ 

หลงัทดลอง พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสำาคญัทางสถติิ

ทีร่ะดับ .05  แสดงให้เหน็ว่าผูป้ระนีประนอมทีเ่ข้ารบัการ

ฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ที่มีประสิทธิผล” มีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ   

5) ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร “ทกัษะการ

ไกล่เกลีย่ข้อพพิาททีมี่ประสทิธิผล” โดยผูป้ระนปีระนอม

ท่ีได้รับการฝึกอบรม โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก

ที่สุด โดยความคิดเห็นของผู้ประนีประนอมท่ีได้รับการ

ฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุดทุก 6) ผลการประเมิน

ประสิทธิผลการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท  โดยผูป้ระนปีระนอม

หลังได้รับการฝึกอบรมแล้วนำารูปแบบการไกล่เกลี่ยไป

ใช้ปฏิบัติจริง โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 7) ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของคู่พิพาทที่มีต่อรูปแบบการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์หลังได้รับ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ประนีประนอมโดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด 8) ผลการตรวจสอบผลการทดลอง

ยทุธศาสตร์การพฒันารปูแบบการไกล่เกลีย่ ข้อพพิาททีมี่

ประสิทธิผล โดยผูว้จิยัจดัทำารายงานเสนอผลการประเมิน

ต่อที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ  จำานวน 9 คน พบว่า  มีความ

คิดเห็นต่อองค์ประกอบของยุทธศาสตร์การพัฒนารูป

แบบการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท มีความเหมาะสม  มีความเป็น 

ไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้  
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คดิเป็นร้อยละ 100 ในทุกองค์ประกอบ  9) ผลการเปรยีบ

เทียบปรมิาณคดี  ผูว้จิยัได้ศึกษาและประเมินผลเฉพาะคดี

แพ่งที่เข้าสู่ศาลแขวงนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2555-2556  

เพื่อเปรียบเทียบผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีสำาเร็จและ

คดี คงค้าง เน่ืองจากต้องการทราบถึงประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงานของผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นกลุ่มทดลองในการ

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทที่มีประสิทธิผล” ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือน 

มีนาคม 2556 และฝึกปฏิบัติจริงต้ังแต่เดือนเมษายน  

ถึงเดือนธันวาคม 2556 ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีต่อเน่ือง

หลังจากการได้รับการฝึกอบรมเสร็จตามโครงการฝึก

อบรม พบว่า พ.ศ. 2555  มีคดี ที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย  

186 คดี  ไกล่เกลี่ยสำาเร็จ  140  คดี  คิดเป็นร้อยละ 75.27  

และ พ.ศ. 2556  มีคดีที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย  115 คดี  

ไกล่เกลีย่สำาเรจ็ 115  คดี  คดิเป็นร้อยละ 100.00  หลงัจาก 

ผู้ประนีประนอมได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรมี

ความก้าวหน้าในการไกล่เกลีย่คิดเป็นร้อยละ 24.73  แสดง

ให้เห็นว่าผู้ประนีประนอมมีประสิทธิภาพในการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทสูงขึ้น

อภิปร�ยผลก�รวิจัย

1. ปัญหา อุปสรรค กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทในปัจจุบันสามอันดับแรก คือ 1) ด้านการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาท ได้แก่ ประเด็นปัญหาอุปสรรคการสร้าง

และพัฒนาผู ้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งบประมาณในการ

ดำาเนินการฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ย 2) ด้านระบบไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทในปัจจุบัน ได้แก่ ประเด็นปัญหาอุปสรรค  

ในระดับผูท้ำาหน้าท่ีไกล่เกลีย่กบัคูค่วาม ปัญหาการจดัสรร

อัตรากำาลัง และการจัดสรรงบประมาณ และในด้าน 

การฝึกอบรมและการสร้างขวัญกำาลังใจบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 3) ด้านกระบวนการสรรหา คัดเลือกและ

แต่งต้ังผู้ไกล่เกลี่ย ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคในการสร้าง

และพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยของศาลแขวง การสรรหาผู้ไกล่

เกลี่ยจากบุคคลภายนอกท่ีมีความเหมาะสม และความรู้

ความสามารถเหมาะสมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่  

ซึ่งมีประเด็นปัญหาที่ต ้องแก้ไขอย่างเร ่งด ่วน คือ  

การแจ้งความคืบหน้าของการดำาเนนิการ ความเอาใจใส่ใน

การให้บริการ การสร้างบรรยากาศระหว่างการไกล่เกลี่ย  

ข้อพิพาท ความรู ้และประสบการณ์ของผู ้ไกล่เกลี่ย   

ความพร้อมในด้านอปุกรณ์อำานวยความสะดวก การสร้าง

บรรยากาศของการไกล่เกลีย่  ข้อยติุท่ีได้จากการไกล่เกลีย่

มีการยอมรบัและปฏบิติัตาม  รกัษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

กันได้ทั้งสองฝ่าย และการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้องกับงานไกล่เกลี่ย ท้ังน้ีก็คือต้องเน้นในด้าน

ของกระบวนการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยให้มีประสิทธิภาพ  

ซึง่จะก่อให้เกดิประสทิธิผลตามมา ซ่ึงสอคล้องกบัผลงาน

วิจัยของอัครศักย์ จิตธรรมมา (5) ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนา

ระบบไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในศาลยติุธรรมของประเทศไทย   

จากผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ย

ข ้อพิพาทให้มีประสิทธิภาพน้ันจำาเป ็นต้องพัฒนา 

องค์ประกอบพืน้ฐานท่ีสำาคัญ คอื การสนับสนนุทรพัยากร

จากรัฐบาลอย่างเพียงพอ การกำาหนดระเบียบกฎหมาย

ที่ชัดเจนไม่คลุมเครือการพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง

อีกทั้งสร้างเสริมทัศนคติในเชิงบวกต่อระบบการไกล่

เกลี่ยการฝึกอบรมและการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม

และ ประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ (1) ดุษฎีนิพนธ์ ประสิทธิผล

กระบวนการสร้างและพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยและการดำาเนิน

งานของศาลยติุธรรมไทย ผลการวจัิยพบว่า สำานกังานศาล

ยุติธรรมมิได้วางแผนกรอบอัตรากำาลังและกระบวนการ

สรรหาคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ยไว้ แต่จะให้ศาลต่างๆ เป็นผู้

กำาหนดเองโดยข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารศาลนั้นๆ 

ซ่ึงการสรรหาคัดเลือกมักจะเชิญชวนหรือแนะนำาผู้ท่ี 

เห็นว่าเหมาะสมมาเป็นผู ้ไกล่เกลี่ยแต่โดยภาพรวมผู  ้

ไกล่เกลี่ยจะมีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมใน

การปฏิบัติหน้าที่แต่ทนายความส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มี

ความเหมาะสมสำาหรับกระบวนการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย 

พบว่า สำานักงานศาลยุติธรรมพัฒนาผู ้ไกล่เกลี่ยด้วย

การฝึกอบรมต้ังแต่ทักษะข้ันพื้นฐานไปถึงความรู้ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ย

ข ้อพิพาทที่ มีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์ 

สร้างข้ึนโดยอาศัยข้อมูลปัจจัยพื้นฐานจากบริบทพื้นที่
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วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวง

นครสวรรค์ ได้แก่ ประเด็นปัญหาอุปสรรคการสร้าง

และพัฒนาผู ้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งบประมาณในการ

ดำาเนินการฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ย ประเด็นปัญหาอุปสรรค  

ในระดับผูท้ำาหน้าท่ีไกล่เกลีย่กบัคูค่วาม ปัญหาการจดัสรร

อัตรากำาลัง และการจัดสรรงบประมาณ และในด้านการ

ฝึกอบรมและการสร้างขวัญกำาลังใจบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

และปัญหาอุปสรรคในการสร้างและพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย

ของศาลแขวง การสรรหาผู้ไกล่เกลี่ยจากบุคคลภายนอก

ทีมี่ความเหมาะสม และความรูค้วามสามารถเหมาะสมไม่

เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่  และร่วมกับแนวคิดทฤษฎี 

เช่น 1) หลักวิชาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีระบบ  2) หลักวิชา

ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 3) ตัวแบบกรอบการ

สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา 4) หลักวิชาวิจัยยุทธศาสตร์

การพัฒนา โดยยึดหลักการของศาสตราจารย์ ดร.เฉลียว  

บุรีภักดี 5) หลักวิชาท่ีเก่ียวกับเทคนิคการวิจัยและ

พัฒนา 6) หลักวิชาที่เกี่ยวกับเทคนิคและการวิจัยทดลอง  

7) แนวคิด ทฤษฏี เทคนิคการไกล่เกลี่ยเพื่อสู ่ความ

เป็นเลิศ เทคนิค จิตวิทยาและการสื่อสารสำาหรับการ

ไกล่เกลี่ย และหลักศาสนากับการไกล่เกลี่ย ของสรวิศ   

ลิมปรังษี และคณะ 8) ทฤษฎีเก่ียวกับการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาท (6) และทฤษฎีการเจรจาต่อรอง ได้แก่ ทฤษฎี

เกม (Game Theory) ทฤษฎีการแข่งขัน (Competitive 

theory) ทฤษฎีการแก้ปัญหา (Problem-Solving theory) 

และมิติด้านผลลัพธ์ (Results) เป็นปัจจัยที่กำาหนดกรอบ

การพัฒนา 3 ด้าน (1) การพัฒนารายบุคคล ที่มุ่งเน้นตัว

บุคคล และมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะสั้นที่เกิดในช่วงของการ

พัฒนา (2) การพัฒนาสายอาชีพที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะ

ยาวท่ีเกิดขึ้นกับองค์การ (3) การบริหารผลการปฏิบัติ

งานที่มุ่งเน้นองค์การและมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะสั้นท่ีเกิด

ขึ้นกับองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มากำาหนดยุทธศาสตร์

การพฒันารปูแบบการไกล่เกลีย่ข้อพพิาททีม่ปีระสิทธิผล

ในศาลแขวงนครสวรรค์ พบว่า  มี  3  ประเด็นยทุธศาสตร์  

คือ 1) ยุทธศาสตร์การสรรหาผู้ไกล่เกลี่ย 2) ยุทธศาสตร์

การสร้างและพฒันาผูไ้กล่เกลีย่ และ 3) ยทุธศาสตร์การนำา

ทักษะและองค์ความรู้ไปปฏิบัติ 

3.  ผลการวจิยัหลงัทดลอง 1) กลุม่ทดลองมีความรู้ 

เจตคติ และทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสูงข้ึน  

การนำาความรู้ที่ได้จากรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มี

ประสิทธิผลไปใช้ปฏบัิติการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทกบัคู่ความ

แล้วบรรลุความสำาเร็จโดยสันติวิธีและลดคดีข้ึนสู่ศาล

แขวงนครสวรรค์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05  

2) ค่าประสทิธิภาพของหลกัสูตร “ทกัษะการไกล่เกลีย่ข้อ

พิพาทท่ีมีประสิทธิผล” สรุปได้ว่าหลักสูตร “ทักษะการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีประสิทธิผล” มีประสิทธิภาพสูง  

3) ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตร “ทักษะการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 

ผู้ประนีประนอมกลุ่มทดลองมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 

74.34  4)  เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลัง

ทดลอง พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  แสดงให้เห็นว่าผู้ประนีประนอมที่เข้ารับการ

ฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ที่มีประสิทธิผล” มีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  

5) ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะ

การไกล ่ เกลี่ ยข ้อพิพาทที่ มีประสิทธิผล”  โดยผู ้

ประนีประนอมที่ได้รับการฝึกอบรม โดยรวมทุกด้านอยู่

ในระดับมากทีส่ดุ โดยความคดิเหน็ของผูป้ระนปีระนอม

ที่ได้รับการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุดทุก 6) ผลการ

ประเมินประสิทธิผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยผู ้

ประนีประนอมหลังได้รับการฝึกอบรมแล้วนำารูปแบบ

การไกล่เกลี่ยไปใช้ปฏิบัติจริง โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ทีสุ่ด 7) ผลการประเมินความพงึพอใจของคูพ่พิาททีมี่ต่อ

รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์

หลงัได้รบัการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทโดยผูป้ระนีประนอมโดย

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด 8) ผลการตรวจสอบผลการ

ทดลองยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ย  

ข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล โดยผู้วิจัยจัดทำารายงานเสนอ

ผลการประเมินต่อที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ  จำานวน 9  คน 

พบว่า มีความคิดเหน็ต่อองค์ประกอบของยทุธศาสตร์การ

พัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  มีความเหมาะสม  

มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถนำาไปใช้
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ประโยชน์ได้  คิดเป็นร้อยละ 100 ในทุกองค์ประกอบ   

9) ผลการเปรียบเทียบปริมาณคดี ผู้วิจัยได้ศึกษาและ

ประเมินผลเฉพาะคดีแพ่งท่ีเข้าสู่ศาลแขวงนครสวรรค์  

ในปี พ.ศ. 2555-2556 เพือ่เปรยีบเทยีบผลการไกล่เกลีย่ข้อ

พพิาททีส่ำาเรจ็และคดี  คงค้าง  เน่ืองจากต้องการทราบถงึ

ประสิทธิผลของการปฏบิติังานของผูไ้กล่เกลีย่ทีเ่ป็นกลุม่

ทดลองในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” ตั้งแต่เดือนมกราคม 

จนถึงเดือน มีนาคม 2556 และฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่เดือน

เมษายน ถึงเดือนธันวาคม 2556 ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีต่อ

เนื่องหลังจากการได้รับการฝึกอบรมเสร็จตามโครงการ

ฝึกอบรม พบว่า  พ.ศ. 2555  มีคดี ที่เข้าสู่ระบบการไกล่

เกลี่ย 186 คดี ไกล่เกลี่ยสำาเร็จ 140 คดี คิดเป็นร้อยละ 

75.27 และ พ.ศ. 2556  มีคดีท่ีเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย  

115 คดี  ไกล่เกลี่ยสำาเร็จ 115  คดี  คิดเป็นร้อยละ 100.00  

หลังจากผู ้ประนีประนอมได้ผ่านการฝึกอบรมตาม

หลักสูตรมีความก้าวหน้าในการไกล่เกลี่ยคิดเป็นร้อยละ 

24.73 แสดงให้เหน็ว่าผูป้ระนีประนอมมีประสิทธิภาพใน

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับอัครศักย์ 

จติธรรมมา (5) ดษุฎนีิพนธ์การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อ

พพิาทในศาลยติุธรรมของประเทศไทย  จากผลการศึกษา

ค้นพบว่า การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มี

ประสิทธิภาพนัน้จำาเป็นต้องพฒันาองค์ประกอบพืน้ฐาน

ท่ีสำาคัญ คือ การสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐบาลอย่าง

เพียงพอ การกำาหนดระเบียบกฎหมายที่ชัดเจนไม่

คลมุเครอืการพฒันาบุคลากรทีเ่กีย่วข้องอกีท้ังสร้างเสรมิ

ทัศนคติในเชิงบวกต่อระบบการไกล่เกลี่ยการฝึกอบรม

และการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ส่วนการพัฒนา

ระบบการไกล่เกลีย่ ข้อพพิาทในกระบวนการยติุธรรมทัง้

ระบบน้ัน ปัจจุบันยังไม่ได้ดำาเนินการอย่างเป็นระบบดัง

เช่นที่ศาลยุติธรรมดำาเนินการอยู ่แต่สามารถเรียนรู ้

ประสบการณ์การพัฒนาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากศาล

ยติุธรรมได้  ทัง้ด้านรปูแบบองค์ความรู ้การพฒันาในเชงิ

นโยบาย ระเบียบกฎหมายและบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง ซึง่เป็น

ทีป่ระจกัษ์แล้วว่าปัญหาอปุสรรคต่างๆ นัน้ต่างเดินมาบน

เส้นทางที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก ข้อเสนอแนะจากการ

ศึกษาในครั้งนี้ก็จะสามารถนำาไปพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีความเหมาะสมกับ

สภาพของสังคมไทยและเอื้ออำานวยให้ระบบการอำานวย

ความยุติธรรมของประเทศโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน และผลงานวจัิยของไพศาล นุม่นาค (7) ได้วจิยั

เรื่อง รูปแบบการพัฒนาของเกษตรกรการจัดการ

เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมในชุมชนจังหวัดพิจิตร 

ผลการวจัิยพบว่า รปูแบบการพฒันาทกัษะของเกษตรกร

มีความสมบรูณ์และมีประสทิธิภาพมากพอ การประเมนิ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”  

โดยผู้ประนีประนอมที่ได้รับการฝึกอบรมตลอดระยะ

เวลา 20 สัปดาห์ ใน 6 ด้าน พบว่า ผลการประเมนิโครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” โดยผู ้

ประนีประนอมที่ได้รับการฝึกอบรม โดยรวมทุกด้านอยู่

ในระดับมากท่ีสดุ  เม่ือพจิารณารายด้าน  ด้านเนือ้หา ของ

หลกัสูตร และด้านส่ือและแหล่งเรยีนรูมี้ประสิทธิผลเป็น

ลำาดับสูงสุด และด้านผลท่ีเกิดจากการเข้าฝึกอบรมมี

ประสิทธิผลรองลงมา ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการฝึก

อบรมมีประสิทธิผลตำา่สดุ  ทัง้นีผ้ลการประเมินโครงการ

ฝึกอบรมหลกัสูตร “การไกล่เกลีย่ข้อพพิาท” โดยความคดิ

เห็นของผู ้ประนีประนอมท่ีได้รับการฝึกอบรมอยู ่ใน

ระดับมากที่สุดทุกด้าน จึงสรุปได้ว่ายุทธศาสตร์การ

พัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีประสิทธิผลมาก

ทีสุ่ดนัน่เอง  อาจเป็นเพราะแผนยทุธศาสตร์การพฒันาที่

ผูว้จิยัได้กำาหนดไว้เป็นแผนยทุธศาสตร์อนัชาญฉลาดของ

ท่าน ดร. เฉลยีว  บรุภีกัดี ทีม่คีวามสมบูรณ์ท่ีสดุ  จงึทำาให้

โครงการอบรมหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ที่มีประสิทธิผล” ได้ดำาเนินการไปสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

และมีมีประสิทธิผลเป็นลำาดับสูงสุด ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคดิทฤษฎขีองเฉลยีว บรุภีกัดี (3) เป็นยทุธศาสตร์การ

พัฒนาที่มีกรอบแนวความคิดการสร้างยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้วยการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้อย่างละเอียด   

โดยการวิเคราะห์  จากขั้นตอนที่ 1 ไปถึงขั้นตอนที่ 5  คือ

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์เหตุแห่งปัญหา ปัญหาปัจจัย ก่อให้

เกดิปัญหาสืบเน่ืองอนัเป็นผลให้เกดิปัญหาทุกข์ร้อนทีจ่ะ

ต้องแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาทุกข์ร้อนมา
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กำาหนดเป็นปัญหาเป้าแยกแยะองค์ประกอบของปัญหา

เป้าว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง ที่จะต้องแก้ไข ขั้นตอนที่ 3  

เม่ือได้ปัญหาเป้าแล้วนำาปัญหาเป้ามากำาหนดเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ข้ันตอนท่ี 4 นำาเป้าหมายทางยุทธศาสตร์มา

วิเคราะห์หาองค์ประกอบแยกแยะองค์ประกอบของ 

เป้าหมายยทุธศาสตร์เป็นหน่วยระบบทำางานว่าประกอบ

ไปด้วยหน่วยระบบทำางานใดบ้างท่ีจะทำาให้ประสบผล 

ถึงเป้าหมายยุทธศาสตร์และขั้นตอนที่ 5 โดยคำานึงปัจจัย

ที่มีอยู่ในบริบท  ตามลำาดับในการวิเคราะห์ ในแต่ละขั้น

ตอนให้นำาองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วิธีต่างๆ  

มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เม่ือวิเคราะห์แยกแยะ

เข้าใจ เข้าถึงเหตุแห่งปัญหาแล้วนำามาสังเคราะห์เพื่อ

พัฒนาด้วยแนวคิดการสร้างยุทธศาสตร์สังเคราะห์ย้อน

กลับจากข้ันตอนที่ 5 ถึงข้ันตอนที่ 3 คือข้ันตอนที่ 5  

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ในบริบทมีมาก

น้อยเพียงใด มีข้อจำากัดใดบ้างใช้ได้อย่างประหยัดคุ้มค่า

อย่างไรนำามาเป็นปัจจัยนำาเข้าของหน่วยระบบทำางาน  

ขัน้ตอนที ่4  วเิคราะห์สงัเคราะห์หน่วยระบบทำางาน ของ

แต่ละหน่วยระบบทำางาน ส่งผลถึงเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

ขัน้ตอนท่ี 3  เป้าหมายยทุธศาสตร์ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ เป็น

ยุทธวิธี นำาไปแก้ปัญหาเป้าคือข้ันตอนที่ 2 ส่งผลให ้

ขัน้ตอนที ่1 คอืปัญหาทกุข์ร้อน  ให้บรรเทาเบาบางลงไป

หรือหมดไป  เป็นผลทำาให้ปัญหาปัจจัยและปัญหาสืบ

เน่ืองบรรเทาเบาบางลงไปหรือหมดไปด้วย โดยกรอบ

แนวคิดดังกล่าวอาศัยทฤษฎีระบบคือมีปัจจัยนำาเข้า  

มีขบวนการผลิต มีผลผลิต มีผลย้อนกลับใช้แนวคิด 

ทฤษฎี เทคนคิวธีิ ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องต่างๆ เข้ามาสอดแทรก

วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ทุกข้ันตอน ผลการประเมิน

ประสิทธิผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ประนีประนอม

หลงัได้รบัการฝึกอบรมแล้วนำารปูแบบการไกล่เกลีย่ไปใช้  

ซ่ึงการประเมินประสิทธิผลมี 4 ด้าน พบว่า ผลการ

ประเมินประสิทธิผลการไกล่เกลี่ยข ้อพิพาทโดยผู ้

ประนีประนอมหลังได้รับการฝึกอบรมแล้วนำารูปแบบ

การไกล ่ เกลี่ยไปใช ้โดยรวมอยู ่ ในระดับมากที่ สุด   

เมื่อพิจารณารายด้าน  ด้านการบรรลุเป้าหมายทางสังคม

เป็นลำาดับสูงสุด และด้านความเป็นปรปักษ์ระหว่าง 

คู่ขัดแย้งเป็นอันดับรองลงมา ส่วนด้านการก่อให้เกิด

ความชอบธรรมเป ็นอันดับตำ่าสุดอยู ่ ในระดับมาก   

ทั้งน้ีผลการประเมินประสิทธิผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

โดยผู ้ประนีประนอมหลังได้รับการฝึกอบรมแล้วนำา 

รปูแบบ  การไกล่เกลีย่ไปใช้โดยรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ  

สรุปได้ว่ารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีประสิทธิผล

มากที่สุดนั่นเอง  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชนิดา 

ทองมณโฑ (8) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการไกล่เกลี่ยของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

ประสิทธิผลการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารมี 4 องค์ประกอบ 

คือ 1) การบรรลุเป้าหมายทางสังคม 2) การก่อให้เกิด

ความชอบธรรม  3) การเยียวยารักษาโดยมิติของการไกล่

เกลี่ย 4) การลดความเป็นปรปักษ์ระหว่างคู ่ขัดแย้ง  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของคู่พพิาททีมี่ต่อรปูแบบการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในศาล

แขวงนครสวรรค์หลังได้รับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้

ประนีประนอม ซ่ึงเป็นการประเมินคู่พิพาทที่ได้รับการ

ไกล่เกลีย่ข้อพพิาท  จำานวน 65 คน  พบว่า  ผลการประเมนิ

ความพงึพอใจของคู่พพิาททีมี่ต่อรปูแบบการไกล่เกลีย่ข้อ

พพิาทในศาลแขวงนครสวรรค์หลงัได้รบัการไกล่เกลีย่ข้อ

พพิาทโดยผูป้ระนปีระนอมโดยรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสดุ 

ทัง้นีผ้ลการประเมนิความพงึพอใจของคูพ่พิาททีม่ต่ีอรปู

แบบการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในศาลแขวงนครสวรรค์หลงั

ได้รับการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทโดยผู ้ประนีประนอม   

โดยรวมอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด จงึสรปุได้ว่ายทุธศาสตร์การ

พัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีประสิทธิผลมาก

ท่ีสดุนัน่เอง ซ่ึงสอดคล้องกบัผลงานวจัิยของมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ (9)  ได้วิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิผล

ของระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ผลการวิจัยพบว่า  

ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากทั้งสามด้านโดย

ประเด็นที่พบว่ามีความพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่   

ด้านการให้บรกิาร สถานท่ีต้ังของศูนย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาท

มีความเหมาะสม ความรวดเรว็ในการนดัหมายในการไกล่

เกลี่ยและการให้คำาช้ีแจงในระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

ด้านกระบวนการและผลของการไกล่เกลีย่ ผูป้ระนีประนอม

เปิดโอกาสให้คู่พิพาทได้อธิบายชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  
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มีการชีแ้จงและอธิบายข้อเทจ็จรงิอย่างตรงไปตรงมาและ

มีการเตรียมความพร้อมของผู้ประนีประนอมก่อนการ

ไกล่เกลี่ยและด้านผู้ประนีประนอม  ประชาชนมีความ 

พึงพอใจมากเกี่ยวกับคุณวุฒิ /ความเชี่ยวชาญของ 

ผู ้ประนีประนอมและคุณลักษณะโดยท่ัวไปของ 

ผูป้ระนปีระนอม และผลงานวจิยัของไพศาล นุม่นาค (7)  

ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาของเกษตรกรการจัดการ

เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมในชุมชนจังหวัดพิจิตร  

ผลการวจิยัพบว่า  รปูแบบการพฒันาทักษะของเกษตรกร

มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากพอ เกษตรกร

ยอมรับรูปแบบการพัฒนาและมีความพึงพอใจรูปแบบ

การเรยีนรูแ้ละฝึกอบรมเหมาะสมกบับรบิทในชมุชนตรง

ความต้องการของชมุชน ผลการตรวจสอบผลการทดลอง

ยุทธศาสตร์การพฒันารปูแบบการไกล่เกลีย่ข้อพพิาททีมี่

ประสิทธิผล  และประสิทธิผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   

โดยผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน  9  คน ซ่ึงผลการพจิารณาพบว่า  

1) ผู ้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   

ว่าองค์ประกอบความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อ

พพิาท  กลยทุธ์การเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง การไกล่เกลีย่

ข้อพิพาทตามหลักในพุทธศาสนา และปัจจัยแห่งความ 

สำาเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเหมาะสม 

มีความเป็นไปได้ มีความ ถูกต้อง และสามารถนำาไปใช้

ประโยชน์ได้  คิดเป็นร้อยละ 100 ในทกุองค์ประกอบ และ

ในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่

เกลีย่ข้อพพิาท และ 2) ผูท้รงคุณวฒุมีิความคดิเหน็ต่อองค์

ประกอบของยทุธศาสตร์การพฒันารปูแบบการไกล่เกลีย่

ข้อพิพาท  ว่าองค์ประกอบการบรรลุเป้าหมายทางสังคม  

การก่อให้ เกิดความชอบธรรม การเยียวยารักษาโดยมิติ

ของการไกล่เกลี่ย  การลดความเป็นปรปักษ์ระหว่างคู่ขัด

แย้ง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง 

และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้  คิดเป็นร้อยละ 100  

ในทกุองค์ประกอบและภาพรวมของประสทิธิผลการไกล่

เกลีย่ ผูท้รงคุณวฒุมีิความคิดเหน็ว่ามีความเป็นไปได้มาก 

สำาหรบันำารปูแบบดังกล่าวไปใช้ในการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท

ในศาลแขวงนครสวรรค์ และประสิทธิผลการไกล่เกลี่ย 

แล้วตัวแปรเหล่าน้ันสามารถปฏิบัติได้จริงและไม่เกิด

ความสามารถในการนำาไปปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์ในเชิง

ปริมาณแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลที่เกิดข้ึน การนำาไป

ปฏิบัติย่อมส่งผลต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวง

นครสวรรค์ และนำาไปเผยแพร่กับผู้ที่เก่ียวข้องได้อย่าง

แน ่นอน ซึ่ งสอดคล ้องกับผลงานวิ จัยของชนิดา  

ทองมณโฑ (8) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการไกล่เกลี่ยของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า ประสิทธิผลการ

ไกล่เกลีย่ของผูบ้รหิารมี  4  องค์ประกอบ คือ 1) การบรรลุ

เป้าหมายทางสังคม 2) การก่อให้เกิดความชอบธรรม  

3) การเยียวยารักษาโดยมิติของการไกล่เกลี่ย 4) การลด

ความเป็นปรปักษ์ระหว่างคู่ขัดแย้ง โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก และรูปแบบการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานเป็นรปูแบบท่ีประกอบด้วย องค์ประกอบด้าน

พฤติกรรมการไกล่เกลี่ย 4 องค์ประกอบเป็นตัวแปรต้น  

โดยองค์ประกอบทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ไกล่เกลี่ย 

และองค์ประกอบการคิดแก้ไขปัญหา ส่งผลต่อองค์

ประกอบประสิทธิผลการไกล่เกลีย่ในภาพรวม  โดยผูท้รง

คณุวฒิุมีความคดิเหน็ว่า มีความเหมาะสมถกูต้อง  เป็นไป

ได้และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับ

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของการวิจัย

5.  ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีประสิทธิผลในศาลแขวง

นครสวรรค์ได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ที่เป็นองค์ 

ความรู้ ด้านกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จากการ

ทดลองยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อ

พพิาททีมี่ประสทิธิผล  นำาองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการทดลอง

ยทุธศาสตร์ไปปฏบัิติการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทกบัคูพ่พิาทใน

ศาลแขวงนครสวรรค์

ข้อเสนอแนะทั่วไป

ในการศึกษาวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัมีข้อเสนอแนะเพือ่นำา

ผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง
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รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีประสิทธิผลมาก 

ยิ่งขึ้น  ดังนี้

ยทุธศ�สตร์ที ่1 การสรรหาผูไ้กล่เกลีย่ เป็นกระบวน

การสรรหาคดัเลอืก ผูไ้กล่เกลีย่ทีมี่ประสทิธิภาพสงูอย่าง

เป็นระบบ  ซ่ึงมีตัวชีว้ดั  (Key Performance Indicator)  และ

ค่าเป้าหมาย (Target) คือ 1) การวางแผนการจดัตำาแหน่งงาน

และอตัรากำาลงัผูไ้กล่เกลีย่ 2) กระบวนการสรรหาคดัเลอืก

ผูไ้กล่เกลีย่ 3) คุณสมบัติทีเ่หมาะสมของผูไ้กล่เกลีย่ และ  

4) ความสามารถในการปฏบัิติหน้าทีข่องผูไ้กล่เกลีย่

ยุทธศ�สตร์ท่ี 2 การสร้างและพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย  

เป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาทักษะผู้ไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทในศาลแขวงให้มีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงมีตัวชี้วัด 

(Key Performance Indicator)  และค่าเป้าหมาย (Target) 

คือ 1) สร้างเครื่องมือหลักสูตรฝึกอบรม “ทักษะการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” 2) จัดฝึกอบรมอย่าง

ต่อเน่ืองเพื่อ สร้างและพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยให้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน เน้นฝึกทักษะท่ีจำาเป็นและจัดแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กัน และปฏิบัติงานจริงสถานท่ีจริง (1) 

ภายใน 12 สัปดาห์กลุ่มทดลองมีความรู้ความสามารถใน

การไกล่เกลี่ยเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี .05 (2) 

ภายใน 12 เดือนกลุ่มทดลองสามารถปฏิบัติภาคสนาม

มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี .05  

(3) ประสิทธิภาพของหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทที่มีประสิทธิผล” สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

(4) ดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” สูงกว่า .50

ยุทธศ�สตร์ที่ 3 การนำาทักษะและองค์ความรู้

ไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการนำาทักษะและองค์ความรู้

ไปปฏิบัติให้บรรลุประสิทธิผลตามเป้าหมาย โดยมีการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผล ซ่ึงมีตัวชี้วัด (Key 

Performance Indicator) และค่าเป้าหมาย (Target) คือ 

1) สัดส่วนของปริมาณคดีท่ีเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยต่อ

จำานวนที่คดีเข้าสู่ศาล 2) สัดส่วนของปริมาณคดีท่ีไกล่

เกลี่ยสำาเร็จต่อจำานวนคดีที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยทั้งหมด  

3) สัดส่วนของปริมาณจำานวนคดีคงค้างต่อจำานวนคดี

ทั้งหมดในศาล  4) การปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครบถ้วนใน

กระบวนการไกล่เกลี่ยของผู้ไกล่เกลี่ย

ผู ้เกี่ยวข้องควรให้ความสำาคัญและนำารูปแบบ

ไปปรับปรุงและพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้

ดำาเนินงานไกล่เกลี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสทิธิผลมากยิง่ขึน้  ลดข้อขัดแย้งและกรณีพพิาทของ

คดีขึ้นสู่ศาลน้อยลงหรือให้หมดไป  

2.  ด้�นก�รนำ�ไปปฏิบัติ  ผู้เกี่ยวข้องกับการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาท ควรนำาข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาวิจัย

ครั้งน้ีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน

ทุกหน่วยงานหรือชุมชน โดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

กับบริบทของหน่วยงานนั้นๆ อีกท้ังสร้างและให้ความ

รู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเผยแพร่องค์ความรู้จาก

คู่มอืยทุธศาสตร์การพฒันารปูแบบการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท

ที่มีประสิทธิผล  ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย หรือเผยแพร่

ให้แก่ชมุชนได้รบัองค์ความรูใ้หม่เพือ่นำาไปพฒันาหรอืแก้

ปัญหาในการจดัการความขัดแย้งในสถานทีต่่างๆ หรอืนำา

ไปใช้ในชวีติ ประจำาวนัได้ ทกุสถานการณ์ทีอ่าจเกดิข้ึนกบั

ทุกคนได้เป็นอย่างดียิ่ง

ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป

เพื่อให้การวิจัยเก่ียวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   

ได้มีการศึกษาและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง และเป็นประโยชน์

แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือ

การจดัการความขัดแย้ง และผูท้ีม่คีวามสนใจ ผูว้จิยัจงึขอ

เสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป  ดังนี้

1. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทของหน่วยงานต่างๆ เช่น ในสถานศึกษาต่าง ๆ   

ศาลจังหวัด ฝ่ายปกครอง ตำารวจ อัยการ ศาล และ

ราชทัณฑ์ หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีใช้ระบบการไกล่เกลี่ย

ข้อพพิาทเป็นเครือ่งมือในการระงบัข้อพพิาทจดัการความ

ขัดแย้ง  และเผยแพร่สู่ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดอื่นๆ 

2.  ควรศึกษาวจัิยเกีย่วกบัรปูแบบการไกล่เกลีย่ข้อ

พิพาทให้หลากหลายรูปแบบในเชิงลึกและเชิงคุณภาพ  

เชงิปฏบัิติ และเชงิปรมิาณ  เพือ่สร้างสรรค์และพฒันารปู

แบบการไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิผลและนำาไปสู่ความเป็น

เลิศในการจัดการความขัดแย้งสร้างความสมานฉันท์แก่

ปวงชนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

3.  ควรศึกษากลุม่ตัวอย่างให้หลากหลายหน่วยงาน  

และเน้นลงพื้นท่ีชุมชนในแต่ละจังหวัดให้ทั่วทุกอำาเภอ  
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ตำาบล หมู่บ้าน เพื่อเป็นการทราบถึงปัญหาทุกข์ของ

ชมุชนในชนบทอย่างแท้จรงิ  และเป็นเผยแพร่องค์ความรู้

หรอืแก่นความให้เข้าถงึประชาชนจรงิ  เพือ่ให้ได้การวจิยั

ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพอย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ

งานวจิยัครัง้น้ีเปน็การวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive research) มีวตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษาความพงึพอใจและปัจจยั

ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อการเรียนรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษและแนวทางการ

ปรบัปรงุการเรยีนการสอนในรายวชิาดังกลา่วระยะเวลาท่ีวจิยัภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2555  ทำาการวจิยักบันกัศึกษา

ชัน้ปีท่ี 3 ท้ังภาคปกติและภาคพเิศษ จำานวน 39 และ 40  คนตามลำาดับ  เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 

วเิคราะหผ์ลข้อมูลโดยคา่สถติิรอ้ยละและคา่เฉลีย่ ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของนกัศึกษาต่อปัจจยัท่ีมีส่วนสำาคญั

ในการเรียนวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ  4 ด้าน มีดังนี้  ด้านผู้สอน  นักศึกษาภาคปกติมี

ระดับความพงึพอใจในระดับมาก (4.46)  นักศึกษาภาคพเิศษมีระดับความพงึพอใจในระดับมากท่ีสุด (4.58) ด้านเนือ้หา 

นกัศึกษาภาคปกติและภาคพเิศษมีระดับความพงึพอใจในระดับมาก (4.27) และ (4.38) ตามลำาดับ ด้านกจิกรรมการเรยีน

การสอน นกัศึกษาภาคปกติมรีะดับความพงึพอใจในระดับมาก (4.45)  นกัศึกษาภาคพเิศษมรีะดับความพงึพอใจในระดับ

มากท่ีสดุ (4.54) และด้านผูเ้รยีน (ผูเ้รยีนประเมินตนเอง) นักศึกษาภาคปกติและภาคพเิศษมรีะดับความพงึพอใจในระดับ

มาก (3.70) และ (4.02) ตามลำาดับ สำาหรับปัญหาและอุปสรรค มีดังนี้ปัญหาด้านการสื่อสารที่เกิดจากการสื่อสารที่ไม่

ชัดเจนทำาให้เกิดอุปสรรคต่อการส่ือสารเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ปัญหาด้านความรู้ความสามารถของ 

ผูเ้รยีน  และปัญหาการจดักจิกรรมในชัน้เรยีน แนวทางการปรบัปรงุการเรยีนการสอน สรปุได้วา่ควรจัดทำาคูมื่อแนวทาง

การจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบภาษาองักฤษ  ควรทำาการทดสอบประเมินความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีนกอ่นและ

หลังเรียน เพื่อศึกษาระดับของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน ควรเน้นภาคปฏิบัติในการทำากิจกรรม

ร่วมกันเช่นการฟังการสนทนาเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ให้มากยิ่งข้ึน โดยผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
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การพัฒนาการเรียนรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ ในรูปแบบภาษาอังกฤษซึ่งหากนำาผลที่ได้ไปพัฒนาอย่างต่อ

เนื่องก็จะส่งผลต่อสัมฤทธิผลทางการศึกษาในรายวิชานี้ต่อไป

คำาสำาคัญ : ความพึงพอใจ  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ

Abstract

Descriptive study was used to describe the success of English-based learning in class of principles of veterinary 

pharmacology. Study focused in 2 aspects; appreciation on the subject and its underlying factors. Third-year students 

in both section 1 (normal enrollment) and 2 (special enrollment) with total number of 92 were included in this study. 

Study tool was a designed questionnaire asking for appreciation on teacher, contents, activities, and self-evaluation. 

Criteria score was 1-5. Students who returned questionnaire were 79 persons (section 1: 39, section 2: 40). Result of 

section 1 students showed that average score on teacher appreciation was 4.46, on contents was 4.27, on activities 

was 4.45 and on self-evaluation was 3.70. Result of section 2 students showed that average score on teacher  

appreciation was 4.58, on contents was 4.38, on activities was 4.54 and on self-evaluation was 4.02. Overall analysis 

showed that section 1 students appreciate this subject at level of 4.22 which lower than section 2 students who  

appreciate at level of 4.38.

Keywords : satisfactory, English-based learning

บทนำา

ภ า ค วิ ช า เ ภ สั ช วิ ท ย า แ ล ะ พิ ษ วิ ท ย า  ค ณ ะ 

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการ

เรียนการสอนรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ใน

รูปแบบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท้ังภาค

ปกติและภาคพิเศษต้ังแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 

2554 เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาหลักเภสัชวิทยาทาง

สตัวแพทย์ในรปูแบบภาษาองักฤษมีประสิทธิภาพสูงสดุ

และส่งผลดีต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจน

เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกำาลังสำาคัญ

ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ภาควิชาได้เล็งเห็น

ถึงความสำาคัญในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดัง

กล่าวว่านอกจากเน้ือหาวชิา กระบวนการเรยีนการสอนท่ี

มีหลากหลายรปูแบบ เช่น  การบรรยาย การค้นคว้าข้อมูล 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งวิธีและแนวการ

เรียนการสอนรูปแบบหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับผู้เรียน

กลุ่มหน่ึงแต่ก็อาจใช้ไม่ได้ดีกับอีกกลุ่ม การประเมินผล

การเรียนการสอน เป็นสิ่งที่ผู้สอนและสถาบันการศึกษา

ให้ความสำาคญัมากข้ึน เนือ่งจากสามารถนำาไปพฒันาการ

เรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน

ก็เป็นสิทธิ์ของผู้เรียนที่จะแสดงทัศนะหรือความคิดเห็น

ที่มีต่อการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ได้ด้วย (1) ตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 

ทีไ่ด้กำาหนดให้สถาบันการศึกษาต้องมีระบบการประกนั

คณุภาพ โดยการประเมินผลการเรยีนการสอนซึง่ถอืเป็น

ส่วนหนึง่ของกระบวนการบรหิารการศึกษาทีต้่องดำาเนนิ

การอย่างต่อเน่ืองและเปิดเผย เพื่อนำาไปสู่การพัฒนา

คณุภาพและมาตรฐานการศึกษา อกีท้ังให้ความสำาคญักบั

การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมากกว่าการ

ให้ความสำาคัญกบัผูส้อนอย่างแต่ก่อน และเปิดโอกาสให้ 

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (2) การเรียนการสอนท่ีดีจึงควรเป็นไปเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นสำาคัญ
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การวิจัยในช้ันเรียน (3) เป็นกระบวนการสากล

ที่นำามาใช้ในการสืบค้น แสวงหาคำาตอบอย่างมีเหตุผล

ที่เชื่อถือได้จากข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

บริบทของชั้นเรียนก็เช่นเดียวกัน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

คือปัญหาต่างๆ มากมายที่ต้องแก้ไขให้หมดไปหรือทุเลา

เบาบางลงไปให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ ดังน้ันการ

วจิยัปฏบิติัการในชัน้เรยีน (Classroom Action Research) 

จึงมีความจำาเป็นหลายประการเพื่อการแก้ไขปัญหาใน 

ชั้นเรียน สรุปได้ดังนี้ 1. ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่าง

กันในหลายๆ ด้าน เป็นเหตุให้พฤติกรรมผู้เรียนแต่ละ

คนมีความแตกต่างกัน ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้จึงจำาเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับความแตกต่างของ 

ผูเ้รยีนด้วย ซ่ึงปัญหาความแตกต่างของผูเ้รยีนนีจ้งึมคีวาม

จำาเป็นอย่างยิง่ต่อการทำาวจิยัในชัน้เรยีน 2. สภาพแวดล้อม

ที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคนท้ังในบ้านและชุมชน

ที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ก็เป็นสาเหตุท่ีทำาให้ผู้เรียนแต่ละคนมี

พฤติกรรมและปัญหาแตกต่างกันและส่งผลให้ผู้เรียน

แต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย ถ้าครูไม่ทำาการ

วิจัยเพื่อแสวงหานวัตกรรมมาใช้ให้เหมาะกับผู้เรียนก็

เป็นการยากท่ีทั้งครูและผู้เรียนจะประสบความสำาเร็จใน

การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ดังนั้นหากทำาการวิจัยในชั้นเรียนและนำาผล

การวิจัยไปพัฒนาอย่างต่อเน่ืองก็จะส่งผลในด้านความ

สัมฤทธ์ิผลทางการศึกษาในรายวิชาน้ีต่อไปจากเหตุผล

ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ดำาเนินการจนกระท่ังได้

รับอนุมัติทุนวิจัยสถาบัน ประจำาปีงบประมาณ 2555 

จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพื่อทำาการวิจัยครั้งน้ีโดยมุ่งทำาการประเมินการเรียน

การสอนด้านผู้สอนด้านเน้ือหาด้านกิจกรรมการเรียน

การสอน และด้านผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนประเมินตนเอง

เพื่อให้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนรายวิชาน้ี

บรรลุผลมากน้อยเพียงใดและควรมีการปรับปรุง

ด้านใดบ้างโดยนำาผลการวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูลและ

ศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา

และนำาป ัจจัยท่ีมีผลต ่อการเรียนการสอนรายวิชา 

ดังกล่าวไปปรบัปรงุการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพึงพอใจและปัจจัยท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต ่อการเรียนรายวิชาหลัก

เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการเรียน

รายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษา

อังกฤษ

3. เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการเรียนรายวิชา

หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ

วิธีการดำาเนินการวิจัย

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งเป็น

นักศึกษาภาคปกติ 43 คน และภาคพิเศษ 48 คน รวมทั้ง

สิ้น  91 คน  ทำาการวิจัยในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2555  ซึ่งเป็นภาคเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรายวิชาหลัก

เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษผู้วิจัย

ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลและทำาการทดสอบอย่างเท่ียง

ตรงรายละเอยีดของคำาถามประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 

สอบถามความพึงพอใจและปัจจัยที่มีต่อความพึงพอใจ

ด้านผูส้อน สอบถามความพงึพอใจและปัจจัยท่ีมต่ีอความ

พงึพอใจด้านเนือ้หา  สอบถามความพงึพอใจและปัจจยัท่ี

มีต่อความพงึพอใจด้านการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  

สอบถามความพึงพอใจและปัจจัยที่มีต่อความพึงพอใจ

ด้านผู้เรียน (ผู้เรียนประเมินตนเอง) ทำาการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากประชากรทั้งหมดโดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลัง

จากสอบวัดผลการเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2555 และ

ได้แบบสอบถามคืนมา ดังนี้ นักศึกษาภาคปกติ 43 คน   

ได้รบัแบบสอบถามกลบัคนืมา 39  ชดุนกัศึกษาภาคพเิศษ 

48 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 40 ชุดรวมทั้งสิ้น 

79 ชุดหรือคิดเป็นร้อยละ 86.81 โดยมีผลการวิจัยดังนี้
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ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชา

หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ   

พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัยที่มีส่วน

สำาคญัต่อการเรยีนวชิาหลกัเภสัชวทิยาทางสัตวแพทย์ ใน

รูปแบบภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน เป็นดังนี้ 

ตารางที่ 1  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาภาคปกติ ในรายละเอียดปัจจัยต่างๆ

รายละเอียดปัจจัยด้านต่างๆ จำานวน ค่าเฉลี่ย แปลผล

ด้านผู้สอน

1.  ชี้วัตถุประสงค์ และเนื้อหาอย่างชัดเจน 39 4.26 มาก

2.  ตรงต่อเวลาในการสอน 39 4.31 มาก

3.  มีการเตรียมการสอนมาอย่างดี  39 4.46 มาก

4.  มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการสอนในเนื้อหาวิชา 39 4.31 มาก

5.  มีความเป็นกันเองกับนักศึกษาสมำ่าเสมอ 39 4.54 มากที่สุด

6.  มีความเมตตา กรุณา ยุติธรรม ปราศจากอคติต่อนักศึกษา 39 4.72 มากที่สุด

7.  มีบุคลิกภาพที่ดีและวางตัวเหมาะสมต่อการเป็นอาจารย์ผู้สอน 39 4.64 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านผู้สอน 4.46

ด้านเนื้อหา

1.  ความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน 39 4.38 มาก

2. สอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  39 4.05 มาก

3. ความน่าสนใจ และเนื้อหาที่ทันสมัย 39 4.31 มาก

4. ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 39 4.33 มาก

5. สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ 39 4.28 มาก

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านเนื้อหา 4.27

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

1.  มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 39 4.46 มาก

2. วัดผลการเรียนจากการสอบอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 39 4.31 มาก

3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 39 4.59 มากที่สุด

4. มอบหมายงานให้ทำาอย่างเหมาะสม ทั้งปริมาณและเวลา 39 4.64 มากที่สุด

5. สื่อการสอนเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 39 4.36 มาก

6. แนะนำาหนังสือ และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 39 4.33 มาก

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.45
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ในรูปแบบภาษาอังกฤษของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดปัจจัยด้านต่างๆ จำานวน ค่าเฉลี่ย แปลผล

ด้านผู้เรียน (ผู้เรียนประเมินตนเอง)

1.  มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน 39 3.74 มาก

2. มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 39 3.82 มาก

3. มีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 39 3.41 มาก

4. มีความตรงต่อเวลาและความสมำ่าเสมอในการเข้าเรียน 39 3.79 มาก

5. นำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 39 3.74 มาก

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านผู้เรียน 3.70

ตารางที่ 2 สรุประดับความพึงพอใจต่อปัจจัยต่างๆ ของนักศึกษาภาคปกติ

ปัจจัยความพึงพอใจ จำานวน ค่าเฉลี่ย แปลผล

1.  ด้านผู้สอน 39 4.46 มาก

2.  ด้านเนื้อหา 39 4.27 มาก

3.  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  39 4.45 มาก

4.  ด้านผู้เรียน (ผู้เรียนประเมินตนเอง) 39 3.70 มาก

ระดับค่าเฉลี่ย 39 4.22 มาก

ตารางที่ 3  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ในรายละเอียดปัจจัยต่างๆ

รายละเอียดปัจจัยด้านต่างๆ   จำานวน   ค่าเฉลี่ย   แปลผล

ด้านผู้สอน

1.  ชี้วัตถุประสงค์ และเนื้อหาอย่างชัดเจน 40 4.28 มาก

2.  ตรงต่อเวลาในการสอน 40 4.55 มากที่สุด

3.  มีการเตรียมการสอนมาอย่างดี  40 4.45 มาก

4.  มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการสอนในเนื้อหาวิชา 40 4.53 มากที่สุด

5.  มีความเป็นกันเองกับนักศึกษาสมำ่าเสมอ 40 4.80 มากที่สุด

6.  มีความเมตตา กรุณา ยุติธรรม ปราศจากอคติต่อนักศึกษา 40 4.70 มากที่สุด

7.  มีบุคลิกภาพที่ดีและวางตัวเหมาะสมต่อการเป็นอาจารย์ผู้สอน 40 4.73 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านผู้สอน 4.58

ตารางที่ 1  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาภาคปกติ ในรายละเอียดปัจจัยต่างๆ (ต่อ)
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ด้านเนื้อหา

1.  ความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน 40 4.33 มาก

2. สอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  40 4.15 มาก

3. ความน่าสนใจ และเนื้อหาที่ทันสมัย 40 4.48 มาก

4. ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 40 4.58 มากที่สุด

5. สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ 40 4.38 มาก

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านเนื้อหา 4.38

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

1.  มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 40 4.60 มากที่สุด

2. วัดผลการเรียนจากการสอบอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 40 4.28 มาก

3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 40 4.68 มากที่สุด

4. มอบหมายงานให้ทำาอย่างเหมาะสม ทั้งปริมาณและเวลา 40 4.58 มากที่สุด

5. สื่อการสอนเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 40 4.60 มากที่สุด

6. แนะนำาหนังสือ และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 40 4.53 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.54

ด้านผู้เรียน (ผู้เรียนประเมินตนเอง)

1.  มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน 40 3.88 มาก

2. มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 40 4.23 มาก

3. มีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 40 3.39 ปานกลาง

4. มีความตรงต่อเวลาและความสมำ่าเสมอในการเข้าเรียน 40 3.88 มาก

5. นำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 40 4.20 มาก

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านผู้เรียน 4.02

ตารางที่ 4  สรุประดับความพึงพอใจต่อปัจจัยต่างๆ ของนักศึกษาภาคพิเศษ 

ปัจจัยความพึงพอใจ
จำานวน

(N=40)
ค่าเฉลี่ย แปลผล

1.  ด้านผู้สอน 40 4.58 มากที่สุด

2.  ด้านเนื้อหา 40 4.38 มาก

3.  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  40 4.54 มากที่สุด

4.  ด้านผู้เรียน (ผู้เรียนประเมินตนเอง) 40 4.02 มาก

ระดับค่าเฉลี่ย 40 4.38 มาก

ตารางที่ 3  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ในรายละเอียดปัจจัยต่างๆ (ต่อ)
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ในรูปแบบภาษาอังกฤษของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้านผู ้สอน นักศึกษาภาคปกติมีระดับความ 

พึงพอใจอยู ่ในระดับมาก (4.46) นักศึกษาภาคพิเศษ

มีระดับความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากท่ีสุด (4.58)  

ด้านเนื้อหา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษมีระดับ

ความพงึพอใจในระดับมาก (4.27) และ (4.38) ตามลำาดับ  

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ 

มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (4.45) นักศึกษาภาค

พเิศษมีระดับความพงึพอใจในระดับมากทีสุ่ด (4.54) และ 

ด้านผู้เรียน (ผู้เรียนประเมินตนเอง) นักศึกษาภาคปกติ

และภาคพิเศษมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (3.70) 

และ (4.02) ตามลำาดับตามลำาดับ 

2. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการเรียน

รายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษา

องักฤษ พบว่า ปัญหาและอปุสรรคมดัีงนี ้ ปัญหาด้านการ

ส่ือสารทีเ่กิดจากการสือ่สารทีไ่ม่ชดัเจนทำาให้เกดิอปุสรรค

ต่อการสื่อสารเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  

ปัญหาด้านความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีนและปัญหาการ

จดักจิกรรมในชัน้เรยีน  

3. ผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงการเรียน

รายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษา

อังกฤษ พบว่า ควรจัดทำาคู่มือแนวทางการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ ควรทำาการทดสอบ

ประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนก่อนและหลัง

เรียนเพื่อศึกษาระดับของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ

แตกต่างของผูเ้รยีน ควรเน้นภาคปฏบัิติในการทำากจิกรรม 

ร่วมกนั  เช่น การฟัง การสนทนาเพือ่ฝึกทักษะภาษาองักฤษ  

ให้มากยิง่ข้ึน  

สรุปและอภิปรายผล

ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนวิชาหลักเภสัชวิทยาทาง

สัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษน้ัน คือปัจจัยด้าน

ผู้สอนโดยมีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา

มากกว่าด้านอื่นๆ ท้ังน้ีเนื่องจากผู้สอนเป็นผู้ท่ีมีความ

รู ้ความสามารถ มีความเหมาะสมสำาหรับปัญหาและ

อุปสรรค ในช่วงสัปดาห์แรกของการจัดการเรียนการ

สอนมีปัญหาการสื่อสารไม่ชัดเจนก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ

การเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ปัญหาด้าน

ความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน ซ่ึงจะต้องทำาการทดสอบ

ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้เรียนก่อนและหลัง 

สำาหรับรายวิชาดังกล่าวเพื่อศึกษาระดับผลคะแนน และ

นำาไปปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน เนื้อหา รวมทั้งรูป

แบบการจัดการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัความแตก

ต่างของผูเ้รยีนเพือ่ก่อให้เกดิความก้าวหน้า เป็นประโยชน์

ต่อภาควิชาและต่อการเรียนรู ้ของนักศึกษาทั้งในแง่

ปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับ ความสัมพันธ์กับ

กลุ่มเพื่อน (4) มีผลโดยอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษา และปัจจยัด้านผูส้อน (5) เป็นปัจจยัท่ีสำาคญั

อย่างยิง่ในกระบวนการเรยีนการสอน ผูส้อนต้องมคีวามรู้

ความสามารถด้านภมูปัิญญา มีความรอบรู ้พยายามศึกษา

หาความรู้ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับความรู้

ความสามารถของผู้เรียน

แนวทางปรบัปรงุการเรยีนรายวชิาหลกัเภสชัวทิยา

ทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ พบว่า ด้าน 

ผู้เรียน (ผู้เรียนประเมินตนเอง) ของนักศึกษามีระดับ

ความพึงพอใจมากสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์

ใช้ในชวีติประจำาวนัและให้ปรบัเน้ือหาโดยเน้นภาคปฏบิติั 

โดยมีความประสงค์ที่จะให้มีการจัดกิจกรรมระหว่าง

เรียนเพือ่ให้นกัศกึษาได้ทำากจิกรรมร่วมกนัเพือ่ฝึกทกัษะ

ภาษาอังกฤษ และได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในช่วงแรกมี

ปัญหาด้านการส่ือสารไม่ชัดเจนทำาให้ไม่ค่อยเข้าใจบท

เรียน จึงเห็นควรให้มีการวัดผลการเรียนก่อนเรียนและ

หลังเรียน เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

ควรทำาการปรบัปรงุการเรยีนรายวชิาหลกัเภสัชวทิยา

ทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษตามแนวทางของ

ผลท่ีได้จากการวจิยัเพือ่ปรบัปรงุประสทิธิภาพการเรยีนรู้

ควรทำาการวิจัยต่อเน่ืองในรายละเอียดของปัจจัย

ด้านผู ้สอน เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการจัดการเรียน

การสอนรวมท้ังด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

สิ่งแวดล้อมในการสอน สื่อการเรียนการสอนหรือ

นวตักรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกบัศักยภาพของผูเ้รยีนเพือ่
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พฒันารายวชิาให้เกดิผลสัมฤทธ์ิในการเรยีนการสอนให้ดี

ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ควรนำาผลท่ีได้จากการวิจัยไปปรับปรุงการเรียน

รายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษา

อังกฤษหรือในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบภาษา

อังกฤษของรายวิชาอื่นๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยนี้ได้รับอุดหนุนทุนวิจัยสถาบัน ประจำา

ป ีงบประมาณ 2555 จากคณะสัตวแพทยศาสตร ์  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก ่ น  ผู ้ วิ จั ย ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ  

ผศ.นสพ.ดร.กรวธุ พนัธ์อารวีฒันา อาจารย์ประจำาวชิาหลกั

เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษภาค

วิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีได้อนุญาตให้ทำาวิจัยในชั้นเรียน 

รวมถงึรศ.สพ.ญ.อารนิ ี ชชัวาลชลธีระ อาจารย์ประจำาภาค

วิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นที่ได้ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ

สอบเครื่องมือและเป็นที่ปรึกษาในการวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ

การประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านส่ิงแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบรักษาความปลอดภัยของ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้กลุ่มตัวอย่างจากคณาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งส้ินจำานวน 500 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ

วจิยัเป็นแบบประเมินคุณภาพการบรกิารด้านสิง่แวดลอ้มภมิูทศัน ์และระบบรกัษาความปลอดภยัของคณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 

ผลการวิจัย พบว่า

1) ข้อมูลทั่วไปจำาแนกตามสถานภาพของผู้ประเมิน พบว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จำานวน 406 คน             

คิดเป็นร้อยละ 81.2 และรองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ จำานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6

2) ข้อมูลทั่วไปจำาแนกตามเพศของผู้ประเมิน พบว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 273 คน คิดเป็น                 

ร้อยละ 54.6 และรองลงมาเป็นเพศชาย จำานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0

3) ระดับความพึงพอใจการให้บริการรายด้าน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจการให้บริการด้าน             

โรงอาหารอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.62) ด้านระบบรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.62) ด้านระบบ

สาธารณูปโภค อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.54) ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.57) และด้าน            

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.61)

คำ�สำ�คัญ : ความพึงพอใจการให้บริการ  สิ่งแวดล้อม  ภูมิทัศน์  ระบบรักษาความปลอดภัย
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Abstract

The present study was aimed at exploring service satisfaction towards environment, the landscape and the 

security system of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University. Five hundred participants 

in the study consisted of lecturers, supporting staff and students of the Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Khon Kaen University. Questionnaires on the service satisfaction were used to obtain the data. The collected data 

were analyzed through the computer software to yield statistical findings: frequency, percentage, a mean score and 

the standard deviation.

The findings of the study were as follows:

1)  Classifying the participants according to their work status, the study showed that most of the participants 

were 406 of the students, 81.2 % of the entire participants, followed by 53 of supporting staff, 10.6%. 

2)  With the classification of the participants based on their gender, it was found that most of them were 273 

females, 54.6%, followed by 210 males, 42%.

3)  Concerning the participants’ satisfaction, the findings showed a high level of satisfaction towards all these 

services respectively: a cafeteria with a 3.62 mean score, a security system with 3.62,the aesthetic development in 

artistic and cultural dimensions with 3.61,the landscape improvement with 3.57 and public utilities with a mean score 

of 3.54

Keywords : the satisfaction of service, environmental, landscape, security

1. บทนำ�

เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้กำาหนดตัวชีว้ดัที ่2.5 ห้องสมดุ 

อปุกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรยีนรู ้และ 6.3 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ซ่ึงได้กำาหนดไว้ต่อเน่ืองมาหลายปีการศึกษา โดยให้

คณะฯ รายงานผลการดำาเนินงานของคณะฯ ตามเกณฑ์

มาตรฐานของตัวชี้วัดดังกล่าว เน่ืองจากนอกเหนือจาก

การเรียนการสอน คณะฯ ยังมีความจำาเป็นต้องมีสภาพ

แวดล้อมและการบริการด้านกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน ห้องเรียน 

การจดัจำาหน่ายอาหาร เป็นต้น ต้องมีระบบสาธารณูปโภค

และรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดย

รอบ อย่างนอ้ยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกำาจดัของเสยี  

การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน

อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลการประเมินคุณภาพของบริการไม่

ตำ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และต้องมีการนำาผลการ

ประเมินคุณภาพนั้น มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการด้านกายภาที่สนองความต้องการของผู ้รับ

บรกิาร ต้องมกีารมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อ

ให้เกิดวัฒนธรรมอันดี มีสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย

ของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตกแต่ง

อย่างมีความสุนทรีย์ ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้

สวยงาม สอดคล้องกบัธรรมชาติ เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  

ต้องมีการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อ

และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง

สมำ่าเสมอ อีกทั้งต้องมีระดับความพึงพอใจของบุคลากร

และนักศึกษาไม่ตำ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 เช่นกัน 

ดังน้ัน เพื่อให้คณะฯ ทราบระดับความพึงพอใจ

การให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบรักษา

ความปลอดภัยของคณะฯ และได้แนวทางในการพัฒนา

ระดับความพึงพอใจไม่ตำ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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สำาหรับรายงานผลการการดำาเนินการเพื่อตอบตัวชี้วัด 

ข้างต้น ผู ้วิจัยจึงเห็นความสำาคัญในการดำาเนินการ

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านส่ิงแวดล้อม 

ภูมิทัศน์ และระบบรักษาความปลอดภัยของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                   

ปีการศึกษา 2556   

2. วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

เพื่อสำารวจความพึงพอใจการให้บริการด้าน 

สิง่แวดล้อมภมิูทศัน์ และระบบรกัษาความปลอดภยัของ

คณะฯ

3. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

1) ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ที่

อยู่ปฏิบัติราชการ จำานวน 126 คน ได้รับแบบประเมิน

คืน 25 ชุด บุคลากรสายสนับสนุน จำานวน 75 คน ได้รับ

แบบประเมินคืน 53 ชุด นักศึกษา จำานวน 500 คน ได้รับ

แบบประเมินคืน 406 ชุด บุคคลท่ัวไป จำานวน 20 คน  

ได้รับแบบประเมินคืน 13 ชุด โดยมีผู้ที่ไม่ระบุ จำานวน  

3 ชุด รวมได้แบบประเมินคืน 500 ชุด

2) เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมิน 

ความพึงพอใจการให้บริการด้านส่ิงแวดล้อม ภูมิทัศน์ 

และระบบรักษาความปลอดภัยของคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปี

การศึกษา 2556 ซ่ึงปรับปรุงจากแบบประเมินความ 

พึงพอใจระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ภูมิทัศน์ 

และสนุทรยีภาพของคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่นประจำาปีการศึกษา 2555 และได้รบั

ความเห็นชอบจากคณบดีซึ่งเป็นผู้อนุมัติ การดำาเนินการ

ในแต่ละประเด็นการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน

ได้แก่

 1.1 สถานภาพ

 1.2 เพศ  

 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจได้แก่

 2.1 โรงอาหาร

 2.2 ระบบรักษาความปลอดภัย

 2.3 ระบบสาธารณูปโภค

 2.4 การปรับปรุงภูมิทัศน์

 2.5  การพฒันาสนุทรยีภาพในมิติทางศิลปะและ 

  วัฒนธรรม

3) ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัได้ดำาเนนิการเกบ็

รวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้

 - จัดเตรียมแบบประเมินความพึงพอใจการ

ให้บริการด้านส่ิงแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบรักษา

ความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำาหรับให้คณาจารย์ บุคลากร 

นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ตอบแบบประเมิน  

 - ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบ

ประเมินคุณภาพการบริการด้านส่ิงแวดล้อม ภูมิทัศน์ 

และระบบรักษาความปลอดภัยคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงคณาจารย์และ

บุคลากรในสังกัดคณะฯ

 - รวบรวมแบบประเมินตรวจสอบความครบ

ถ้วนสมบูรณ์ของแบบประเมินก่อนดำาเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลผล

 - นำาไปทำาการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

4) ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 ผู ้วิจัยทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 

 การให้นำ้าหนักคะแนนของการตอบแบบ

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านส่ิงแวดล้อม  

ภมิูทศัน์ และระบบรกัษาความปลอดภยั คณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะให้คะแนน

ตามระดับ ดังนี้
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    มากที่สุด  ให้ 5 คะแนน

    มาก  ให้ 4 คะแนน

    ปานกลาง ให้ 3 คะแนน

    น้อย  ให้ 2 คะแนน

    น้อยที่สุด  ให้ 1 คะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นวัดความพึงพอใจทั้ง 5 ด้าน กำาหนดคะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งประกอบด้วยความ

พึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้ (1)

         ระดับความพึงพอใจ                                          ค่าประเมิน

   ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50  ถือเป็นระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

   ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50  ถือเป็นระดับความพึงพอใจน้อย 

   ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50  ถือเป็นระดับความพึงพอใจปานกลาง 

   ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50  ถือเป็นระดับความพึงพอใจมาก 

   ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00  ถือเป็นระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

5) สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการทำาวิจัยครั้งนี้สถิติ

ที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

4. ผลก�รวิจัย

การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิสำารวจ ทำาการประเมิน

ความพึงพอใจการให้บริการด้านส่ิงแวดล้อม ภูมิทัศน์ 

และระบบรักษาความปลอดภัยของคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช ้กลุ ่ม

ตัวอย่างจากอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นและบุคคลทั่วไป รวมท้ังส้ินจำานวน 500 คน

เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบประเมนิความพงึพอใจ

การให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบรักษา

ความปลอดภัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงปรับปรุงจากแบบประเมิน

ความพึงพอใจระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย 

ภูมิทัศน์ และสุนทรียภาพของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำาปีการศึกษา 

2555 และได้รบัความเหน็ชอบจากคณบดีซ่ึงเป็นผูอ้นมัุติ

การดำาเนินการในแต่ละประเด็นการประเมิน วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป            

ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1 )  ข ้อมูลทั่วไปจำาแนกตามสถานภาพของ 

ผู ้ประเมิน พบว่า ผู ้ประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 

จำานวน 406 คน คิดเป็น ร้อยละ 81.2 และรองลงมาเป็น

เจ้าหน้าที่ จำานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6

2) ข้อมูลทั่วไปจำาแนกตามเพศของผู ้ประเมิน  

พบว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 273 คน 

คิดเป็น ร้อยละ 54.6 และรองลงมาเป็นเพศชาย จำานวน 

210 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0

3) ระดับความพึงพอใจการให ้บริการด ้าน 

โรงอาหาร พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความ

พึงพอใจมากที่สุดในประเด็นความเหมาะสมของราคา

กับปริมาณอาหาร และคุณภาพของอาหาร อยู่ในระดับ

มาก (Mean = 3.83) โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความ

พึงพอใจการให้บริการด้านโรงอาหาร อยู่ในระดับมาก 

(Mean = 3.62)

4) ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านระบบ

รักษาความปลอดภัย พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วน

ใหญ่มีความ พงึพอใจมากท่ีสดุในประเด็นความปลอดภยั

จากแสงสว่างที่ มี เพียงพอ ท่ัวถึง อยู ่ในระดับมาก  
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(Mean = 3.74) โดยมค่ีาคะแนนเฉลีย่ระดับความพงึพอใจ

การให้บรกิารด้านระบบรกัษาความปลอดภยั อยูใ่นระดับ

มาก (Mean = 3.62)

5) ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านระบบ

สาธารณูปโภค พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจมากท่ีสุดในประเด็นการกำาจัดขยะท้ัง

ภายในและภายนอกอาคาร อยู ่ในระดับมาก (Mean  

= 3.62) โดยมค่ีาคะแนนเฉลีย่ระดบัความพึงพอใจการให้

บริการด้านระบบสาธารณูปโภค อยู่ในระดับมาก (Mean 

= 3.54)

6) ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นการจัดการภูมิทัศน์

โดยรอบบรรยากาศดี มีความสวยงาม และเป็นเอกลกัษณ์ 

อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.62) โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.57)

7) ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านการ

พฒันาสนุทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม พบว่า 

ผูต้อบแบบประเมนิส่วนใหญ่มีความพงึพอใจมากท่ีสดุใน

ประเด็นท่านมีส่วนร่วมในการก่อให้เกดิวฒันธรรมทีดี่ใน

องค์กร อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.67) โดยมีค่าคะแนน

เฉลี่ยระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านการพัฒนา

สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ

มาก (Mean = 3.61)

5. สรุปและอภิปร�ยผล

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ขอนแก่น เป็นคณะฯ ท่ีให้บริการสอนวิชาเลือกให้แก่

นักศึกษาหลายคณะฯ ทำาให้มีผู้มาใช้บริการมาก การท่ี

จะรองรบัผูม้าใช้บรกิารด้วยพืน้ทีแ่ละงบประมาณทีจ่ำากดั

นั้นเป็นการยาก จึงส่งผลให้การให้บริการในแต่ละด้าน

มีระดับความพึงพอใจที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่

ต้ังไว้ได้อย่างไรก็ตาม ใคร่ขอสรุปข้อเสนอแนะท่ีคณะฯ 

สามารถดำาเนินการได้ดังนี้ 

ด้�นโรงอ�ห�ร 

ควรจดัสรรงบประมาณในการปรบัปรงุโรงอาหาร

ให้กว้างขวางข้ึน หรือสร้างโรงอาหารใหม่ ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ให้มีต้นไม้สวยงามมากขึ้น เพิ่มจำานวนร้านอาหาร

และที่น่ังรับประทานอาหาร ควรมีการระบายนำ้าและ

อากาศที่ดี สอดคล้องกับ ภัทราพร จุลราช และคณะ (2)

ด้�นระบบรักษ�คว�มปลอดภัย 

ควรจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่อตรวจ

ตราความเรยีบร้อยและรกัษาความปลอดภยัในยามคำา่คนื 

เพิ่มแสง

สว่างให้ทั่วถึง เพิ่มกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุม

พืน้ท่ีเสีย่ง ควรมกีารจัดพืน้ท่ีจอดรถท่ีเป็นระบบระเบยีบ

และปลอดภัย ระบุตำาแหน่งท่ีติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงให้

ชดัเจน สอดคล้องกบั เกษม ภธูรรมะ (3) , ชยัวฒุ ิกาญจน

สันติสขุ (4) , มฮูมัมัดนรู มามะ (5) และ อำาพนั ปลืม้ใจ (6)

ด้�นระบบส�ธ�รณูปโภค

ควรเพิ่มจำานวนห้องนำ้าให้เพียงพอ อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้ สะอาด ไร้กลิ่น ทำาความสะอาดห้องนำ้าทุกๆ 

ช่ัวโมง และมีถังขยะในห้องนำ้า ตรวจสอบและควบคุม

ราคาสินค้าของร้านถ่ายเอกสารอยู่เสมอ 

ด้�นก�รปรับปรุงภูมิทัศน์

ควรทำาความสะอาดตึกไม่ให้มีฝุ ่น แก้ปัญหา

ขยะล้น ปรับพื้นท่ีโรงอาหารและอาคารให้เสมอกัน  

เพื่อป้องกันอันตรายควรจะมีบริเวณออกกำาลังกายของ

บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ จัดมุมพักผ่อนหรือมุม

อ่านหนังสือท่ีมีความร่มรื่นให้นักศึกษาทำางานได้ และมี

สวนดอกไม้หรือไม้ประดับเพื่อความสวยงาม โดยมีการ

ดูแลรักษาอย่างต่อเน่ืองและสมำ่าเสมอ สอดคล้องกับ  

ณิชา มนิุนทร์นมิิตต์ (7)  และ อรรถพล เช้ือไสย และคณะ 

(ม.ป.พ.) (8)

ด้�นก�รพัฒน�สุนทรียภ�พในมิติท�งศิลปะและ

วัฒนธรรม

ควรจัดบริเวณอาคารให้เอื้อต่อการทำางานของ

อาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรมีงานศิลปะ

ประดับตามท่ีต่างๆ จัดสวนท่ีสอดคล้องกับภาษาต่างๆ 

ที่เปิดสอน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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มากข้ึน จัดพื้นท่ีทางวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน และส่งเสริม

บคุลากรให้มส่ีวนร่วมในการก่อให้เกดิวฒันธรรมองค์กร

ท่ีดี ควรจ้างบริษัทหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตกแต่ง

สภาพพื้นที่มาพัฒนาสุนทรียภาพโดยเฉพาะ สมำ่าเสมอ  

สอดคล้องกบั ณชิา มุนนิทร์นมิติต์ (7) และ อรรถพล เชือ้

ไสย  และคณะ (ม.ป.พ.) (8)

6. กิตติกรรมประก�ศ

ผูว้จิยัขอขอบคุณฝ่ายวจิยัและบรกิารวชิาการ คณะ
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมออกกำาลังกายต่อกิจวัตรประจำาวันในผู้ป่วยจิตเวช ที่มีความ 

พร่องทางสติปัญญา  วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ชนิด Two groups  

pretest-posttest  design  กลุม่ตัวอยา่งตามคุณสมบติัทีก่ำาหนดคอื ผูป้ว่ยจติเวชทีมี่ความพรอ่งทางสติปัญญาทีเ่ขา้รบัการ

รักษาที่หอผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มตัวอย่าง  มีทั้งหมด  50 ราย  แบ่งเป็น  กลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคุม ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่าง

ง่าย   กลุม่ละ 25 ราย  ผูป่้วยได้รบัการประเมนิความสามารถในการปฏบัิติกจิวตัรประจำาวนั  ท้ังกอ่นและหลงัเข้าโปรแกรม

ออกกำาลงักาย  ซ่ึงกลุม่ทดลอง  ได้รบัการฝกึกจิกรรมการออกกำาลงักายทกุวนั  ครัง้ละ  30 นาท ี รวมทำาท้ังหมด  1 สัปดาห์

ต่อราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมินความสามารถเชิงปฏิบัติ

ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL  index)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ analysis of covariance   

ผลการศึกษา : หลังการฝึกโปรแกรมการออกกำาลังกายพบว่า คะแนนเฉลี่ย ADL ของกลุ่มทดลอง=19.36±1.38  ส่วน

กลุ่มควบคุม = 17.84±2.69 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน ADL ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  

พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าฝึกโปรแกรมออกกำาลังกาย มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันดีข้ึน มากกว่า   

กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้รับการฝึกโปรแกรมออกกำาลังกาย อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความเชื่อมั่นที่ 

ร้อยละ 95 (95% confidence interval; CI) อยู่ระหว่าง 0.34 ถึง 2.35  สรุป :  ผู้ป่วยที่เข้าโปรแกรมออกกำาลังกายมีความ

สามารถในการปฏบิติักิจวตัรประจำาวนัดีขึน้ ดังนัน้จงึควรนำากจิกรรมออกกำาลงักาย  มาใชก้บัผูป่้วยจติเวชท่ีความพรอ่ง

ทางสติปัญญาต่อไป

คำาสำาคัญ : การออกกำาลังกาย  ความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน
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Abstract
Objectives : To study the effects of physical exercise program on activities of daily living (ADLs) in  

psychiatric patients with cognitive impairment. Methods : This study is quasi-experimental research two- group 

pretest-posttest design.  Fifty psychiatric patients with cognitive impairment were randomly assigned to receive either 

physical exercise program (n=25) or usual care (n=25). ADLs using Barthel ADL index before and after physical 

exercise program and usual care were assessed.  For intervention group, the subjects participated the program 30 

minutes a day for a week. Demographic data and Barthel ADL index were collected and analyzed using descriptive 

statistics  and analysis of covariance.  Result :  The  mean  ADL  of  the intervention and the control groups were 

19.36±1.38 and 17.84±2.69. The subjects who attended the physical exercise programs had higher Barthel ADL scores 

than the control group (p = 0.010) with 95% confidence interval;CI of 0.34-2.35.  Conclusion : The exercise program 

improved ADLs in psychiatric patients with cognitive impairment. Therefore, it is recommended to incorporate this 

program in these patients. 

Keywords : physical exercise, function of activities of daily living

1.บทนำา

ปัญหาทางด้านสขุภาพจติและจิตเวช  ปัจจบุนัเป็น

ปัญหาท่ีสำาคัญระดับโลก  ในประเทศไทยพบผู้ป่วยที่มี

ปัญหาด้านนี้มากถึง 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของ

ประชากร (1) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554-2556 มีจำานวนผู้ป่วย

จติเวชท่ีเข้ามารบัการรกัษาเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาล

ศรนีครนิทร์ เพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ ในบรรดาผูป่้วยจติเวชเหล่านี้

มักพบผูป่้วยท่ีมีความพร่องด้านสติปัญญา  ซึง่สาเหตุน้ัน

มาจากท้ังปัญหาด้านสุขภาพจิตและปัญหาด้านสุขภาพ

ทางกายผู้ป่วยกลุ่มน้ีมักมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารกับ

บุคคลรอบข้าง มีความพร่องในการดูแลกิจวัตรประจำา

วัน บางรายมีพฤติกรรมหงุดหงิด ก้าวร้าว  นอนโรง

พยาบาลนาน ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษา การ

รักษาพยาบาลผู้ป่วยเหล่านี้มีหลายๆวิธี  โปรแกรมการ

ออกกำาลังกายนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูการทำาหน้าท่ี

ของสมองให้ดีข้ึน และลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมลง 

ซ่ึงมีผู้ศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมน้ีในผู้ป่วย

สมองเสื่อม พบว่ามีผลดีต่อผู้ป่วย ซ่ึงน่าจะนำามาศึกษา

ผลของการใช้โปรแกรมนี้ในผู้ป่วยจิตเวชอื่นๆที่มีความ

พร่องด้านสติปัญญา  การออกกำาลังกายเป็นวิธีการใน

การพัฒนาทักษะการสั่งการ (motor skills) ความฟิต

ของร่างกาย สร้างความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ กระดูก 

และการทำางานของข้อต่อ ซ่ึงการออกกำาลังกายนั้นช่วย 

ลดลดไขมนัในเลอืด โดยทำาให้เลอืดไปหล่อเลีย้งสมองได้ 

มากขึ้น สมองจึงทำาให้รับออกซิเจนมากข้ึน นอกจากน้ี

การออกกำาลังกายยังทำาให้กล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆ ประสาน

งานกันได้ดี กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ กระดูกและผิวหนัง 

แข็งแรงยิง่ข้ึน การเคลือ่นไหวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนัน้การออกกำาลงักายจงึสามารถช่วยเพิม่ประสิทธิภาพ

ในการทำากิจวัตรประจำาวันได้ดียิ่งขึ้น

จ า ก ก า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง  

มีผู้ศึกษาคือ ในปี 2004 Heyn and et al ได้ศึกษาผลของ

การฝึกการออกกำาลังกายในผู้สูงอายุที่มีความพร่องทาง 

สติปัญญาและสมองเสือ่ม พบว่าการฝึกการออกกำาลงักาย

น้ีช่วยเพิ่มความฟิตของร่างกาย เพิ่มการทำาหน้าที่ของ 

สติปัญญา รวมทั้งช่วยให้มีพฤติกรรมเหมาะสมขึ้น (2) 

ส่วน ในปี 2006 Larson and et al ได้ศึกษาความสำาคัญ

ของการออกกำาลงักายพบว่า ถ้าออกกำาลงัมากกกว่า 3 ครัง้ 

ต่อสัปดาห์ อัตราอุบัติการณ์ของภาวะสมองเส่ือมเป็น 

13.0 ต่อ 1000 คน ถ้าออกกำาลงัน้อยกายน้อยกว่า 3 ครัง้ต่อ

สัปดาห์ อัตราอุบัติการณ์ของภาวะสมองเสื่อมเป็น 17.9 

ต่อ 1000 คน (3) ต่อมา ในปี2008 Angevaren and et al   

ได ้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข ้องกับผลของการ

ออกกำาลังกายในผู้สูงอายุ ผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่า 
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การออกกำาลงักายช่วยเพิม่การทำาหน้าทีข่องสมองได้ดีข้ึน 

(4)  นอกจากนี้ ในปี 2010 Etgen and et al  ได้ศึกษาการ

ออกกำาลังกายในผู้สูงอายุ พบว่าช่วยลดอุบัติการณ์การ

เกิดความพร่องทางสติปัญญา (5) และจากการศึกษาของ 

Ahlskog and et al  ในปี 2011 เกี่ยวกับการออกกำาลังกาย

แบบแอโรบิค เช่น การเดิน การออกกำาลังในโรงยิม การ

ทำางานสนาม นานอย่างน้อย 20 - 30 นาทีต่อครั้ง พบว่า

มีความเกี่ยวข้องกับการลดความเส่ียงของการเกิดความ

พร่องทางสติปัญญาและภาวะสมองเสือ่มได้ (6) นอกจาก

นัน้ ในปี 2011 Lin and et al  ยงัได้ศึกษาผลการนำากจิกรรม

มอนเตสซอรี่มาใช้กับผู้ป่วยสมองเสื่อม พบว่าสามารถ

เพิ่มความสามารถในการรับประทานอาหารได้ (7)  

รวมท้ัง ในปี 2013 Hosseini and et al ยงัได้ศึกษาพบว่าการ

วิ่งบนสายพาน 21 วันติดต่อกัน ช่วยเรื่องการเรียนรู้และ

ความจำาให้ผู้ป่วยได้ (8) และ ในปี 2013 Barnes and et al  

ได้ ศึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาcognitive โดยให้ฝึกโปรแกรม

ด้านจิตใจคู่กับออกกำาลังกายแบบแอโรบิค 1 ชั่วโมง/วัน 

3 วัน/สัปดาห์ พบว่า global cognitive function ดีขึ้น (9)  

2.วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมออกกำาลังกาย

ต่อกิจวัตรประจำาวันในผู้ป่วยจิตเวช ที่มีความ พร่องทาง

สติปัญญา

3.วิธีดำาเนินการวิจัย (methodology)

เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental 

Research) ชนิด Two Groups Pretest - Posttest  Design   

เกณฑ์การคัดเลือกผู ้ป่วยเข้ากลุ ่ม (Inclusion  

criteria) คือ เป็นผู้ป่วยจิตเวชท่ีเข้ารับการรักษาเป็น 

ผูป่้วนใน, ประเมนิสมรรถภาพสมองด้วยแบบวดั TMSE 

(Thai Mental State Examination ) ได้คะแนน = 10 - 24, 

เข้าใจภาษาไทย, การได้ยินปกติ, มีสมาธิพอท่ีจะเข้า

โปรแกรมออกกำาลังกายได้ 

เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกจากการศึกษา  

(Exclusion criteria) คือ มีความคิดทำาร้ายตัวเองอย่าง

รุนแรง มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง หรือมีพฤติกรรม

เลอะเทอะ สับสน นอนติดเตียง

กลุ่มตัวอย่าง: เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่มีความพร่อง

ด้านสติปัญญาที่ เข ้ารับการรักษาที่หอผู ้ป ่วยจิตเวช  

โรงพยาบาลศรนีครนิทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น จำานวน 50 ราย แบ่งเป็น 2 กลุม่คอืกลุม่ควบคุม 

และกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 25 ราย ใช้วิธีการสุ่มอย่าง

ง่าย โดยจะเก็บข้อมูลที่ละกลุ่มให้ครบตามที่กำาหนด  

เพื่อป้องกันการ contaminate ซ่ึงจะเริ่มเก็บข้อมูลกลุ่ม

ควบคุมในช่วงเดือน กรกฎาคม 2556 ถึง พฤศจิกายน 

2556 และเก็บข้อมูลกลุ่มทดลองในช่วงเดือน ธันวาคม 

2556 ถึง เมษายน 2557  

กลุ่มตัวอย่างคำานวณจากสูตรดังต่อไปนี้

3 
 

Lin and et al  ยังได้ศึกษาผลการน ากิจกรรมมอนเตสซอร่ีมาใช้กับผู้ป่วยสมองเสื่อม พบว่าสามารถเพิ่มความสามารถใน1 

การรับประทานอาหารได้ (7) รวมท้ัง ในปี 2013  Hosseini and et al  ยังได้ศึกษาพบว่าการวิ่งบนสายพาน  21  วัน2 

ติดต่อกัน ช่วยเรื่องการเรียนรู้และความจ าให้ผู้ป่วยได้  (8) และ ในปี 2013 Barnes and et al  ได้ ศึกษาผู้ป่วยที่มี3 

ปัญหาcognitive  โดยให้ฝึกโปรแกรมด้านจิตใจคู่กับออกก าลังกายแบบแอโรบิค 1 ชั่วโมง/วัน 3 วัน/สัปดาห์ พบว่า 4 

global cognitive function ดีขึ้น (9)   5 

 6 

2.วัตถุประสงค์  7 

    เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมออกก าลังกายต่อกิจวัตรประจ าวันในผู้ป่วยจิตเวช ที่มีความ พร่องทาง8 

สติปัญญา 9 

 10 

3.วิธีด าเนินการวิจัย (methodology) 11 

เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) ชนิด Two Groups Pretest - Posttest  12 

Design    13 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้ากลุ่ม(Inclusion criteria) คือ เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วนใน, ประเมิน14 

สมรรถภาพสมองด้วยแบบวัด TMSE (Thai Mental State Examination ) ได้คะแนน = 10 - 24, เข้าใจภาษาไทย,  15 

การได้ยินปกติ, มีสมาธิพอที่จะเข้าโปรแกรมออกก าลังกายได้  16 

เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) คือ มีความคิดท าร้ายตัวเองอย่างรุนแรง  มี17 

พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง หรือมีพฤติกรรมเลอะเทอะ สับสน นอนติดเตียง 18 

กลุ่มตัวอย่าง: เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่มีความพร่องด้านสติปัญญาที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลศรี19 

นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ านวน 50 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง  20 

กลุ่มละ 25 ราย ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยจะเก็บข้อมูลที่ละกลุ่มให้ครบตามที่ก าหนด เพื่อป้องกันการcontaminate 21 

ซึ่งจะเร่ิมเก็บข้อมูลกลุ่มควบคุมในช่วงเดือน กรกฎาคม 2556 ถึง พฤศจิกายน 2556  และเก็บข้อมูลกลุ่มทดลองในช่วง22 

เดือน ธันวาคม 2556 ถึง เมษายน 2557   23 

 24 

                กลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตรดังต่อไปนี้ 25 

n/ group = 2

2])[(2
d
ZZ p   = 25 26 

 27 

α คือ นัยส าคัญทางสถิติ = 0.05 28 

β คือ อ านาจการทดสอบ = 80 29 

 คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 5 (จากการทบทวนงานวรรณกรรม) 30 

 d=ความแตกต่างของคะแนนADL = 4 (จากการทบทวนงานวรรณกรรม) 31 

การเตรียมตัวให้กับคณะผู้วิจัย และบุคลากร 32 

α คือ นัยสำาคัญทางสถิติ = 0.05

β คือ อำานาจการทดสอบ = 80

σ คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 5 (จากการ

ทบทวนงานวรรณกรรม)

 d = ความแตกต่างของคะแนนADL = 4 (จากการ

ทบทวนงานวรรณกรรม)

การเตรียมตัวให้กับคณะผู้วิจัย และบุคลากร

จดัอบรมโปรแกรมการฝึกโปรแกรมการออกกำาลงั

กาย ให้กับคณะผู้วิจัย เพื่อให้คณะผู้วิจัย และบุคลากร  

มีความรู้ และเข้าใจโปรแกรมการออกกำาลังกาย ให้เป็น

แนวทางเดียวกนั  จดัทำาคูม่อืการออกกำาลงักาย มีท้ังหมด 

16  ท่า 

โปรแกรมการฝึกการออกกำาลังกาย  

ฝึกโดยใช้โปรแกรมการออกกำาลังกาย ท้ังหมด  

16 ท่า ทำาทุกวัน ทั้งรายบุคคล และรายกลุ ่ม เวลา 

15.00 - 15.30 น. ทำาครั้งละ 30 นาที ใช้เวลาในการฝึก  

1 สปัดาห์ เม่ือครบแล้วประเมิน Posttest หลงัฝึกทุกครัง้พดู 

คุย-แสดงความคิดเห็น
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เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิย   ประกอบด้วย  4  ส่วนคอื

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามข้อมูล

ส่วนบคุคลของผูป่้วย ซ่ึงเป็นคำาถามท่ีเกีย่วกบัข้อมูลท่ัวๆ

ไปของผูป่้วย ได้แก่  เพศ อาย ุ อาชพี การวนิจิฉยัโรค  และ

จำานวนวันนอน  

ส่วนที่ 2  แบบทดสอบสมรรถภาพสมองของไทย  

TMSE ( Thai  Mental  State  Examination )

ส่วนท่ี 3 แบบประเมินความสามารถเชิงปฏิบัติ

ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) ประกอบ

ด้วยข้อคำาถาม 10 ข้อ ให้คะแนนตั้งแต่ 0-3 รวมคะแนน

ทั้งหมด คือ 20 คะแนนระดับการวัดของข้อคำาถามเป็น

แบบอันตรภาคมาตร

(interval scale)   

ส่วนท่ี 4 โปรแกรมการออกกำาลังกาย ในผู้ป่วย

จิตเวชท่ีมีความพร่องทางสติปัญญา ท่ีผู้วิจัยพัฒนามา

จากท่าการออกกำาลงักายทางกายภาพบำาบดัสำาหรบับคุคล

ทั่วไป (10) มีดังนี้

●  กายบริหารท่านั่ง 8  ท่า(ท่าที่ 1-8) 

●  กายบริหารท่ายืน 6 ท่า(ท่าที่ 9-14)

● ท่าท่ี 15 ฝึกการทรงตัวด้วยการการเดินช้าๆ  

  ระยะทาง 10  เมตร

●  ปั่นจักยานกับที่ 10 นาที 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

- ทบทวนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโปรแกรม

การออกกำาลังกายให้กับคณะผู้วิจัยและบุคลากรในหอ 

ผู้ป่วยจิตเวช

- จดัทำาคูมื่อการออกกำาลงักายสำาหรบัผูป่้วยจติเวช

ที่มีความพร่องทางด้านสติปัญญา

- เกบ็ข้อมูลกบัผูป่้วยทีม่จีติเวชท่ีมีความพร่องทาง

ด้านสติปัญญา โดยอธิบายวัตถุประสงค์ของการทำาวิจัย

และให้เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ

- ประเมินTMSE ในวนัแรกทีเ่ข้าอยูร่กัษา (ท้ัง 2 กลุม่)

- ประเมินADLในวันแรกที่เข้าอยู่รักษา และก่อน

จำาหน่าย (ทั้ง 2 กลุ่ม)

- ฝึกการออกกำาลังกาย.ให้กับกลุ่มทดลองด้วย

โปรแกรมการออกกำาลังกาย มีทั้งหมด 16 ท่า โดยทำาทุก

วัน เวลา 15.00 น.   

- 15.30 น. ทำาครั้งละ 30 นาที เป็นระยะเวลา  

1 สัปดาห์ พร้อมกับแจกคู่มือการฝึกการออกกำาลังกาย

ให้กับผู้ป่วย ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการบำาบัดรักษากลุ่ม

ตามปกติ  

- เพื่อป้องกันการปนเปื ้อน (Contaminate)  

กัน  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  จึงเก็บข้อมูล

ทีละกลุ่ม โดยเก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุมก่อนคือระหว่าง

วันที่ 30 สิงหาคม 2556  ถึงวันที่ 16 มกราคม  2557 ส่วน

กลุ่มทดลองระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 16 

มิถุนายน  2557 

4. ผลการวิจัย

ลักษณะท่ัวไปของกลุ ่มตัวอย ่าง พบว ่าจาก

กลุ ่มตัวอย่าง 50 ราย แบ่งเป็น กลุ ่มทดลอง และ 

กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 ราย ส่วนใหญ่  เป็นเพศชาย  

(กลุม่ทดลอง ร้อยละ 56, กลุม่ควบคมุร้อยละ 56) สถานภาพ 

สมรสคู่  (กลุม่ทดลอง ร้อยละ 56, กลุม่ควบคุมร้อยละ 52) 

อายุอยู่เฉลี่ย 57.5 ปี (กลุ่มทดลอง 54.6 ปี ,กลุ่มควบคุม 

60.4 ปี) การศึกษา ประถมศึกษา (กลุ่มทดลอง ร้อยละ 

44, กลุ่มควบคุมร้อยละ 76) ไม่มีอาชีพ(กลุ่มทดลอง  

ร้อยละ12,  กลุ่มควบคุม ร้อยละ 20) ผู้ป่วยเป็นโรคติด

สุราเรือ้รงั (กลุม่ทดลอง ร้อยละ 28 , กลุม่ควบคุมร้อยละ 20) 

รองลงมาคือเป็นโรคซึมเศร้า (ทั้ง 2 กลุ่มร้อยละ 24)   

โรคอารมณ์แปรปรวน (กลุ่มทดลอง ร้อยละ 16, กลุ่ม

ควบคุมร้อยละ20) โรคสมองเส่ือม (กลุ ่มทดลอง  

ร้อยละ 12, กลุ่มควบคุมร้อยละ 20) และโรคจิตเภท  

(ท้ัง 2 กลุม่ร้อยละ 8) ส่วนจำานวนวนัอยูร่กัษาเฉลีย่ 15 วัน

(กลุ่มทดลอง 13 วัน,  กลุ่มควบคุม 17 วัน) 
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ตารางที่ 1  จำานวนและร้อยละของผู้ดูแลจำาแนกตาม เพศ  ศาสนา  อายุ  การศึกษา  อาชีพ และการวินิจฉัยโรค  

ข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มทดลอง

(n=25)

กลุ่มควบคุม

(n=25)
p-value

อายุ (ปี), . .X S D± 54.6±13.53 60.4±14.80 0.155

เพศ, n(%) >0.999

ชาย 14 (56.0) 14 (56.0)

หญิง 11 (44.0) 11 (44.0)

สถานภาพสมรส, n(%) 0.327

โสด 6 (24.0) 2 (8.0)

คู่ 14 (56.0) 13 (52.0)

หม้าย 4 (16.0) 8 (32.0)

หย่า/แยกกันอยู่ 1 (4.0) 2 (8.0)

อาชีพ, n(%) 0.180

รับราชการ 5 (20.0) 0 (0.0)

ทำานา / ทำาไร่ 3 (12.0) 3 (12.0)

รับจ้าง / ลูกจ้าง 3 (12.0) 2 (8.0)

ว่างงาน 3 (12.0) 5 (20.0)

อื่นๆ 11 (44.0) 15 (60.0)

การศึกษา, n(%) 0.109

ประถมศึกษา 11 (44.0) 19 (76.0)

มัธยมศึกษา 8 (32.0) 4 (16.0)

ปริญญาตรี 5 (20.0) 2 (8.0)

สูงกว่าปริญญาตรี 1 (4.0) 0 (0.0)

การวินิจฉัยโรค , n(%) 0.964

Dementia 3 (12.0) 5 (20.0)

Alcohol dependence 7 (28.0) 5 (20.0)

Schizophrenia 2 (8.0) 2 (8.0)

Depression 6 (24.0) 6 (24.0)

Bipolar  disorder 4 (16.0) 5 (20.0)

Other 3 (12.0) 2 (8.0)

จำานวนวันอยู่รักษา(วัน), . .X S D± 13.0±6.56 17.2±11.39 0.117
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หลังการฝึกโปรแกรมการออกกำาลังกายพบว่า 

คะแนนเฉลี่ย ADL ของกลุ่มทดลอง =19.36±1.38 ส่วน

กลุ่มควบคุม = 17.84±2.69 เม่ือเปรียบเทียบคะแนน 

Post-test ทั้งสองกลุ่มได้ค่า Mean difference = 1.34 

และเม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าฝึก

โปรแกรมออกกำาลังกาย มีความสามารถในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจำาวันดีขึ้น มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับ

การฝึกโปรแกรมออกกำาลังกาย อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความเชื่อม่ันที่ร้อยละ 95 

(95% confidence interval; CI อยู่ระหว่าง 0.34 ถึง 2.35)  

(ดังตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน ADL ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (ใช้ Analysis   

   of covariance)

Variable

Intervention group

n=25

Control

group

n=25
Mean diff 95%CI p-value*

mean SD mean SD

Pretest 15.8 4.78 15.16 4.08 1.34 0.34, 2.35 0.010

Posttest 19.36 1.38 17.84 2.69

5. สรุปและอภิปรายผล 

จากการท่ีได้มีการทดสอบความแตกต่างกัน

ของตัวแปรแต่ละตัวของข้อมูลส่วนบุคคลท้ัง 2 กลุ่มนี้  

ที่พบว่า  ตัวแปรทุกตัวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผู ้ป่วยท้ัง 2 กลุ ่มมีลักษณะท่ีใกล้

เคียงกัน และเม่ือพิจารณาลักษณะท่ัวไปในภาพรวมของ

ตัวแปรแต่ละตัวคือ ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย เน่ืองจาก 

ผูป่้วยท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายเป็นโรคติดสุราและโรคซึมเศร้า 

ซ่ึงโรคติดสรุาพบมากในเพศชายอยูแ่ล้ว อาชพี ส่วนใหญ่ 

ว่างงาน ซ่ึงแสดงให้เป็นว่าผู้ป่วยท่ีมีความพร่องทางสติ

ปัญญา มักจะตามมาด้วยความสามารถทางหน้าท่ีการ

งานลดลง ดังนั้นภาวะว่างงานจึงมีโอกาสสูง อายุเฉลี่ย 

57.5 ปี แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างอยู่ในวัยย่างเข้าผู้สูงอายุ   

การศึกษาส่วนมากอยูใ่นระดับประถมศึกษา ซ่ึงแสดงให้

เห็นว่ากลุ่มตัวมีระดับการศึกษาในระดับตำ่า ส่วนระยะ

เวลาที่อยู่รักษาของกลุ่มทดลองคือ 13.0 วัน ซึ่งน้อยกว่า

กลุม่ควบคมุคอื 17.2 วนั แสดงให้เหน็ว่าโปรแกรมนีช่้วย

ลดระยะเวลาในการอยู่รักษาในโรงพยาบาล

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน  

Post-test ของ ADL ระหว่างกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ  

พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  

ที่ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการออกกำาลัง

กายน้ีมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยที่เข้าโปรแกรมการออกกำาลัง

กายสามารถประกอบกจิวตัรประจำาวนัได้ดีขึน้กว่าผูป่้วย

ที่ไม่ได้เข้าโปรแกรมการออกกำาลังกาย ซ่ึงสอดคล้อง 

กบั  Barnes and et al ท่ีได้ ศึกษาผูป่้วยท่ีมปัีญหา   cognitive   

โดยให้ฝึกโปรแกรมด้านจิตใจคู่กับออกกำาลังกายแบบ

แอโรบิค 1 ช่ัวโมง/วัน 3 วัน/สัปดาห์ พบว่า global  

cognitive function ดีขึน้ (9) รวมท้ัง Angevaren  and et al

ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับผลของการออก 

กำาลังกายในผู้สูงอายุ ซ่ึงผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่าการ

ออกกำาลงักายช่วยเพิม่การทำาหน้าทีข่องสมองได้ดีข้ึน (4)  

เม่ือสมองทำาหน้าท่ีได้ดีขึน้ การประปอบกิจวตัรประจำาวนั

น่าจะต้องทำาได้ดีขึ้นด้วย

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ป่วยท่ีมีความพร่องทางสติ

ปัญญา จะเห็นว่าโรคท่ีพบมากที่สุดท้ัง 2 กลุ่มคือเป็น 

ผู้ป่วยเป็นโรคติดสุราเรื้อรัง  ซึ่งโดยทั่วไปผู้ป่วยที่ติดสุรา

เรื้อรังที่มักมีปัญหาด้านสติปัญญาอยู่เสมอๆ เพราะเป็น
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ผลมาจากที่สมองถูกทำาลาย นอกจากน้ีโรคท่ีพบในกลุ่ม

ตัวอย่างนอกจากโรคสมองเสื่อมโดยตรงแล้ว ยังพบใน 

ผูป่้วยโรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวน  และโรคจิตเภท

อีกด้วย  

ส่วนในเรื่องจำานวนวันที่อยู่รักษาในโรงพยาบาล

พบว่า ผู ้ป่วยที่เข้าโปรแกรมการออกกำาลังกาย เฉลี่ย

วันนอนคือ 13 วัน ส่วนผู้ป่วยท่ีไม่ได้เข้าโปรแกรมการ

ออกกำาลังกาย เฉลี่ยวันนอนคือ 17 วัน แสดงให้เห็นว่า

โปรแกรมการออกกำาลังกายน้ี นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วย

สามารถทำากิจวัตรได้ดีข้ึนแล้ว ในทางอ้อมคือช่วยลด

จำานวนวันในการนอนรักษาในโรงพยาบาล ซ่ึงนับเป็น

ประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายลง  

ผู้ป่วยสาสรถกลับไปดำาเนินชีวิตต่อที่บ้านหรือไปทำางาน

ได้เร็วขึ้น

เมื่อนำาโปรแกรมการออกกำาลังกายมาใช้กับผู้ป่วย

จิตเวชที่มีความพร่องทางสติปัญญาในระยะ 1 สัปดาห์  

ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถประกอบกิจวัตรประจำาวันได้ดีข้ึน  

โปรแกรมน้ีอาจมีประโยชน์กบัผูป่้วยจติเวชโรคอืน่ๆ หรอื

แม้แต่ในผู้ป่วยท่ีย่างเข้าวัยสูงอายุ เพราะจะช่วยให้การ

ทรงตัวและเสริมความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ น่าจะลด

การเกิดอุบัติการณ์การหกล้มได้ 

6. กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์

ปณติา ลิมปะวัฒนะ อาจารย์ประจำา ภาควิชาอายุรศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีกรุณาให้

ข้อเสนอแนะท่ีประโยชน์ต่อการทำาวิจัย รวมท้ังขอ

ขอบพระคุณอาจารย์แก้วใจ เทพสธุรรมรตัน์  นกัวชิาการ

เวชสถิติ ประจำาสำานักงานระบาดวิทยาคลินิก ฝ่ายวิจัย 

คณะแพทยศาสตร์ ท่ีกรณุาเป็นทีป่รกึษาด้านการวเิคราะห์

ข้อมูลให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

นอกจากนี้ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่หอผู ้ป่วย

จิตเวช ผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน ที่ให้ความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปด้วยดี ตลอด

จนมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน

ในครั้งนี้      
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ภาคผนวก

โปรแกรมการออกกำาลังกาย

ท่านั่ง  นั่งบนเก้าอี้มีพนักพิง

ภาพประกอบ ท่าออกกำาลังกาย ประโยชน์

ท่าที่ 1 ท่านั่งที่ 1 นั่งยืดตัวตรง ก้มศีรษะลง นับ 

1-5 แล้วแหงนศีรษะ หงายหน้าขึ้น นับ 1-5 

พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ ทำาสลับกัน 1 ชุด 

(5 ครั้ง )

เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอและ

ลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึกการหายใจ

ท่าที่ 2 ท่านั่งที่ 2 นั่งยืดตัวตรง เอียงศีรษะลงไปด้าน

ซ้าย นับ 1-5 แล้วเอียงศีรษะลงไปด้านขวา

นับ 1-5 พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ ทำาสลับ

กัน1 ชุด (5ครั้ง )

เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอและ

ลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึกการหายใจ

ท่าที่ 3 ท่านั่งที่ 3 นั่งยืดตัวตรง ยกไหล่ซ้ายขึ้นสูง

ค้างไว้ นับ 1-5 แล้วยกไหล่ซ้ายขึ้นสูงค้างไว้ 

นับ 1-5 พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ ทำาสลับ

กัน 1 ชุด (5 ครั้ง )

เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวไหล่และ

ลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึกการหายใจ

ท่าที่ 4 ท่านั่งที่ 4 นั่งยืดตัวตรง บิดเอวไปทางซ้าย

ค้างไว้ นับ 1-5 แล้วบิดเอวไปทางขวาค้างไว้

นับ 1-5 พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ ทำาสลับ

กัน1 ชุด (5ครั้ง )

เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นลำาตัวและลด

การปวดเมื่อยร่วมกับการฝึกการหายใจ

ท่าที่ 5 ท่านั่งที่ 5 นั่งยืดตัวตรง แล้วงอตัวก้มหน้าลง 

หายใจเข้าค้างไว้นับ 1-5 ยืดตัวขึ้นนั่งท่าตรง

พร้อมหายใจออกลึกๆ ทำาสลับกัน  

1 ชุด (5 ครั้ง)

เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นลำาตัวและและ

ลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึกการหายใจ



342 ผลของการใช้โปรแกรมออกกำาลังกายต่อกิจวัตรประจำาวันในผู้ป่วยจิตเวช ที่มีความ พร่องทางสติปัญญา

ภาพประกอบ ท่าออกกำาลังกาย ประโยชน์

ท่าที่ 6 ท่านั่งที่ 6 นั่งยืดตัวตรง ส้นเท้าชิดกัน 

ยกเท้าซ้ายขึ้นเหยียดตรง 90 องศา 

กระดกปลายเท้าขึ้นลง นับ 1-5 พร้อม

หายใจเข้าออกลึกๆ  แล้ววางท้าลง จาก

นั้นยกเท้าขวาขึ้นเหยียดตรง 90 องศา 

กระดกปลายเท้าขึ้นลง นับ 1-5 พร้อม

หายใจเข้าออกลึกๆ  วางท้าลง ทำาสลับ

กัน  1 ชุด (5 ครั้ง)

ประโยชน์เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่น

ของขาลดการปวดเข่าและเพิ่มความ

แข็งแรงขาและลดการปวดเมื่อยร่วม

กับการฝึกการหายใจ

ท่าที่ 7 ท่านั่งที่ 7 นั่งยืดตัวตรง เท้าแยกจากกัน

เล็กน้อย ยกเข่าซ้ายขึ้นค้างไว้นับ 1-5 

สลับกับยกเข่าขวาขึ้นค้างไว้นับ 1-5  

พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ ทำาสลับกัน 

1 ชุด (5 ครั้ง )

เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของขาลด

การปวดเข่าและเพิ่มความแข็งแรงขา

และลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึก

การหายใจ

ท่าที่ 8 ท่านั่งที่ 8 นั่งยืดตัวตรง  เท้าชิดกัน 2 ข้าง 

ขยับยกส้นเท้าขึ้นค้างไว้นับ 1-5 สลับ

กับยกปลายเท้าขึ้นค้างไว้นับ 1-5  พร้อม

หายใจเข้าออกลึกๆ ทำาสลับกัน 1 ชุด 

(5 ครั้ง)

เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของขาลด

การปวดเข่าและเพิ่มความแข็งแรงขา

และลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึก

การหายใจ

ท่าที่ 9 ท่าที่ 9 ยืนยืดตัวตรง ก้มศีรษะลง นับ 1-5 

แล้วแหงนศีรษะ หงายหน้าขึ้น นับ 1-5 

พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ ทำาสลับกัน 1 ชุด 

(5 ครั้ง หรือ)

เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอและ

ลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึกการหายใจ

ท่าที่ 10 ท่าที่ 10 ยืนยืดตัวตรง เอียงศีรษะลงไปด้าน

ซ้าย นับ 1-5 แล้วเอียงศีรษะลงไปด้านขวา

นับ 1-5 พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ ทำาสลับ

กัน 1 ชุด (5 ครั้ง)

เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอและ

ลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึกการหายใจ

ท่าที่ 11 ท่าที่ 11 ยืนยืดตัวตรง ยกไหล่ซ้ายขึ้นสูงค้าง

ไว้ นับ 1-5 แล้วยกไหล่ซ้ายขึ้นสูงค้างไว้ 

นับ 1-5 พร้อมหายใจเข้าออกลกึๆ ทำาสลบักนั 

1 ชุด (5 ครั้ง) 

เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอและ

ลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึกการหายใจ
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ภาพประกอบ ท่าออกกำาลังกาย ประโยชน์

ท่าที่ 12 ท่าที่ 12 ยืนยืดตัวตรง บิดเอวไปทางซ้าย

ค้างไว้ นับ 1-5 แล้วบิดเอวไปทางขวาค้าง

ไว้นับ 1-5 พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ 

ทำาสลับกัน 1 (5 ครั้ง )

ประโยชน์ เป็นการเพิ่มองศาการ

เคลื่อนไหวคอและลดการปวดเมื่อย

ร่วมกับการฝึกการหายใจ

ท่าที่ 13 ท่าที่ 13 ยืนยืดตัวตรงแหงนหน้าขึ้นค้าง

ไว้ นับ 1-5 แล้วงอตัวก้มหน้าลงค้างไว้

นับ 1-5 พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ 

ทำาสลับกัน 1 ชุด (5 ครั้ง )

เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอ

และลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึก

การหายใจ

ท่าที่ 14 ท่าที่ 14  ยืนยืดตัวตรง ก้าวเท้าซ้ายไปข้าง

หน้า ย่อตัวลงต้นขาตั้งฉากกับน่องขา 

ค้างไว้ นับ 1-5 แล้วงอตัวก้มหน้าลงค้าง

ไว้นับ 1-5 พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ 

ทำาสลับกัน 1 ชุด (5 ครั้ง)

เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอ

และลดการปวดเมื่อยเพิ่มความยืดหยุ่น

ของขาลดการปวดเข่าและเพิ่มความ

แข็งแรงขาร่วมกับการฝึกการหายใจ

ท่าที่ 15 ท่าที่ 15  เดินช้าๆ10เมตร เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอ

ลำาตัวและลดการปวดเมื่อยเพิ่มความ

ยืดหยุ่นของขาลดการปวดเข่าและ

เพิ่มความแข็งแรงขาร่วมกับการฝึก

การหายใจ

ท่าที่ 16 ปั่นจักรยาน 10 นาที เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอ

ลำาตัวและลดการปวดเมื่อยเพิ่มความ

ยืดหยุ่นของขาลดการปวดเข่าและ

เพิ่มความแข็งแรงขาร่วมกับการฝึก

การหายใจ



รายละเอียดประกอบการจัดส่งบทความวิจัยสถาบัน
สถานที่ส่งบทความ

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำานักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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หรือลงทะเบียนออนไลน์พร้อมอัพโหลดบทความได้ที่  www.irj.kku.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมที่ : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-203178

สามารถดาวน์โหลดแบบนำาส่งบทความได้ที่ http://irj.kku.ac.th (หมวดวารสารวิจัยสถาบัน มข.)

หากบทความของท่านผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) และได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารแล้ว                     

ผู้ส่งบทความจะได้รับเล่มวารสารที่บทความนั้นลงตีพิมพ์ จำานวน 2 เล่ม และต้นสังกัดนักวิจัยจำานวน 1 เล่ม

ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์

1.  บทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำา วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำาเนินการวิจัย ผลการวิจัย            

สรุปและอภิปรายผล กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

2.  บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำา เนื้อหา บทสรุป และเอกสารอ้างอิง

การเตรียมบทความตีพิมพ์วาสารวิจัยสถาบัน มข

1. การจัดพิมพ์ในหน้ากระดาษขนาดเอ 4 หน้าเดียว 1 คอลัมน์ และใส่หมายเลขบรรทัดโดยให้เริ่มต้นใหม่ใน

แต่ละหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า 

2. ระยะขอบของหน้ากระดาษเว้นระยะ หน้า - หลัง 2 ซม. 

3. ตัวอักษรใช้ TH SarabanPSK 15 สำาหรับภาษาไทย และ Times New Roman 10 สำาหรับภาษาอังกฤษ 

4. ชื่อเรื่องภาษาไทย ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 17 พอยต์ ชื่อเรื่องภาษา

อังกฤษให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 12 พอยต์

5. ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน และหน่วยงานที่สังกัด (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ที่นำาส่ง

บทความ

6. บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกจัดย่อหน้า และมีความยาวไม่เกิน 18 บรรทัด

7. คำาสำาคัญ เป็นคำาสำาคัญในบทความ ไม่เกิน 5 คำา

8. การเขียนคำาศัพท์ ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

9. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เป็นกิตติกรรมประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย 

10. ภาพและตาราง  พิมพ์ชิดซ้ายหน้ากระดาษ สำาหรับตาราง ใช้คำาว่าตารางที่ ต่อด้วยหมายเลขตาราง ตามด้วย 

คำาอธิบายตาราง จัดวางอยู่ด้านบนเหนือตาราง ในกรณีที่เป็นการทบทวนวรรณกรรม หรือ บทความวิชาการ 

ให้บอกแหล่งที่มาของตาราง โดยพิมพ์บอกไว้ใต้ตาราง เช่น เดียวกันกับการอธิบายตัวย่อที่ใช้ในตาราง             

ส่วนภาพ ให้ใช้คำาว่าภาพที่ ต่อด้วยหมายเลขภาพ ตามด้วยคำาอธิบายภาพ จัดวางอยู่ด้านล่างใต้ภาพ



11. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาของบทความ ใช้แบบตัวเลข เช่น ญาณี และคณะ (9) ได้เสนอรูปแบบ....... หรือ 

ระบบในการจัดเก็บเอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เป็นต้น

12. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเป็นเอกสารที่มีการอ้างอิงในเนื้อหา 

ของบทความ โดยจัดพิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษเรียงลำาดับตามลำาดับหมายเลขเอกสารอ้างอิงที่ได้

อ้างอิงในเนื้อหาของบทความ  และใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงเช่นเดียวกันกับ วารสารวิจัย มข.  

http://resjournal.kku.ac.th

####################




