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ในอาการ เจ็บคอ บาดแผลสะอาด ท้องร่วง
Behavior of KKU students on antibiotics use in sore throat,
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บทคัดย่อ
บทนำ� โรคติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินหายใจส่วนบน อุจจาระร่วงเฉียบพลัน และแผลสด เป็นความเจ็บป่วยทีพ่ บบ่อย
ในประชากรทั่วไปทั้งสามโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส มักหายเองได้โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยอาการ เจ็บคอ บาดแผลสะอาด ท้องร่วง ประจำ�ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่าง 480 คน จาก 24 คณะวิชาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเคยรักษาด้วยยาปฏิชีวนะในอาการเจ็บคอ บาดแผลสะอาด ท้องร่วง เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมาเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ แบบ Rating scale ชนิดเลือกตอบด้วยตนเองระหว่างเดือน พฤษภาคมกันยายน 2556 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และเปรียบเทียบพฤติกรรมทั้งสองกลุ่มด้วยค่า t-test ผลการศึกษา
ได้รับแบบสอบถามตอบกลับร้อยละ100 พบว่าพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง
เมือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะของกลุม่ สายวิทยาศาสตร์สขุ ภาพมีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะดีกว่ากลุม่
ทีไ่ ม่ใช่สายวิทยาศาสตร์สขุ ภาพทีม่ นี ยั สำ�คัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ผลการวิจยั นีจ้ ะนำ�ไปใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะให้ถูกต้องในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
คำ�สำ�คัญ : พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ อาการเจ็บคอ บาดแผลสะอาด ท้องร่วง นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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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. บทน�ำ
การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมจัดล�ำดับอยู่
ในความส�ำคั ญ ของปั ญ หาระดั บ โลกแม้ ป ระเทศที่
เจริญแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา สเปน ก็เผชิญปัญหานี้
เช่นกัน สถานการณ์ยาปฏิชีวนะในประเทศไทยยาใน
กลุ่มยาปฏิชีวนะมีมูลค่าการผลิตและการน�ำเข้าสูงสุด
เป็นอันดับ1ของประเทศอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ.2550
น�ำเข้ายาปฏิชีวนะสูงถึง 2 หมื่นล้านบาท จากการส�ำรวจ
พฤติ ก รรมการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะของประชาชนพบว่ า
ประชาชนในต่างจังหวัดใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคหวัด
คิดเป็นร้อยละ 40-60 และสูงถึงร้อยละ 70-80 ของการ
ใช้ยาปฏิชีวนะเกินจ�ำเป็นส�ำหรับไข้หวัดและท้องเดินซึ่ง
เป็นโรคทีไ่ ม่จ�ำเป็นต้องใช้ยาปฏิชวี นะซึง่ เสีย่ งต่ออันตราย
ถึงชีวิตได้ (1) โครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผล (Antibiotic smart used, ASU) เริ่มในปี
ด�ำเนินการในปีพ.ศ.2551 โดยมีสถานบริการทั้งรัฐและ
เอกชนรวมทั้งหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งถือว่าใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากทีส่ ดุ และส�ำนักงานหลักประกันแห่งชาติ
(สปสช) ได้น�ำเกณฑ์ตัวชี้วัดของโรงพยาบาลเรื่องการใช้
ยาปฏิชีวนะในโรค การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วน

บน ท้องร่วงเฉียบพลัน และแผลเลือดออก ซึง่ การด�ำเนิน
งานเชื่อมโยงนโยบายบริการสาธารณสุขของประเทศ
เครือข่ายและการสื่อสารกับประชาชน (2)
การเข้าถึงยาได้ง่ายในประเทศไทย เมื่อเจ็บป่วย
ประชาชนสามารถซือ้ ยาตามร้านขายยามารับประทานเอง
โดยไม่มใี บสัง่ การใช้ยาจากแพทย์และควบคุมการให้ความ
รู้เกี่ยวกับยาอย่างถูกต้องจากเภสัชเสี่ยงต่อการแพ้ยาและ
การได้รับยามากหรือน้อยเกินไป ซึ่งนักศึกษาเป็นบุคคล
หนึ่งที่สามารถแสวงหาความรู้เรื่องโรคและยาที่ต้องการ
ได้ และของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหน่วยบริการด้าน
สุขภาพตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษา
สามารถไปรับบริการด้านสุขภาพได้สะดวกดังนั้นใน
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ใน1ปี ที่ ผ ่ า นมาที่ มี อ าการและ
เคยใช้ยาปฺฏิชีวนะทั้ง 3 โรค คือเจ็บคอ บาดแผลสะอาด
ท้องร่วงนี้ข้อมูลที่ได้หน่วยบริการปฐมภูมิจะน�ำไปใช้
เป็ น แนวทางในการรณรงค์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรม
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องทั้งภายในและภายนอก
หน่วยบริการรวมทัง้ บริการเชิงรุก การเฝ้าระวังการได้รบั
อันตรายจาการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาต่อไป
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2. วัตถุประสงค์

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะในการ
รักษาอาการไข้เจ็บคอ ท้องร่วงเฉียบพลันอาการบาดแผล
สะอาด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพกับนักศึกษาสาย
วิชาอื่น
2.1 นิยามศัพท์
ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เป็นยาที่มีฤทธิ์
ในการฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
ไม่มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัส ไม่มีผลต่อโรคภูมิแพ้จึงไม่
ช่วยให้หายจากโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส หรือโรคภูมิแพ้
หายเร็วขึ้น หรือมีอาการดีขึ้น รวมทั้งไม่ช่วยป้องกันโรค
แทรกซ้อนจากโรคเหล่านี้เช่นกัน
ไข้หวัด (Common cold) เป็นโรคติดต่อทางเดิน
หายใจส่วนบนที่พบได้บ่อยเกิดจากเชื้อไวรัส สามารถ
ติดต่อกันได้ง่ายจากการไอ จาม มีอาการเจ็บคอ มีไข้เป็น
พักๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว อ่อนเพลีย ปวดหนักศีรษะ จาม
คอแห้ง น�้ำมูกใส หรือ ไอเล็กน้อย หรือไอมีเสมหะเล็ก
น้อยลักษณะเสมหะสีขาว
อาการท้องร่วง หมายถึงการถ่ายอุจจาระเหลว
จ�ำนวน 3 ครั้งต่อวัน ไม่ได้ถ่ายเป็นน�้ำจ�ำนวนมากหรือ
บ่อยครั้งกว่าที่เคยเป็น
แผลฉีกขาด ( Lacerated wound) คือการฉีกขาด
ที่ ผิ ว หนั ง ที่ ผู ้ ม ารั บ บริ ก ารมาถึ ง หน่ ว ยบริ ก ารภายใน
6 ชั่วโมงหลังเกิดบาดแผล เป็นแผลเปิดล้างท�ำความ
สะอาดได้ ง ่ า ยมั ก เป็ น บาดแผลจากของมี ค มที่ ไ ม่ ใ ช่
บาดแผลผ่าตัด หรือเกิดจากสัตว์หรือคนกัด ไม่มีสิ่ง
ปนเปื้อน เช่นน�้ำคร�ำ มูลสัตว์ ดิน ขอบเรียบ
สื่ อ รณรงค์ ข องโครงการส่ ง เสริ ม การใช้ ย า
ปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ส มผล คื อ โปสเตอร์ แผ่ น พั บ
เรื่อง 3 โรครักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ และยา
ปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ

ได้ท�ำการศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชวี นะในการรักษาอาการไข้เจ็บคอ ท้องร่วงเฉียบพลัน
บาดแผลฉีกขาดมีผู้ศึกษาเช่น ทศพร ตันติพิพัฒน์ และ
คณะ (3) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายยาปฏิชีวนะ
รักษาโรคไข้หวัดของโรงพยาบาลสูงเนินพบว่าปัจจัยทีส่ ง่
ผลต่อการจ่ายยาปฏิชีวนะมีดังนี้ ปัจจัยด้านบุคคลมักซื้อ
ยาปฏิชีวนะให้กินเองมาก่อน หรือพาไปรักษาจากที่อ่ืน
มาแล้วเมื่ออาการไม่ดีขึ้นจึงพามาโรงพยาบาล ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมบุคคลในบ้านเดียวกันเป็นหวัดไม่ได้มีการ
ป้องกัน เช่น ไอไม่ปิดปาก และการเจ็บป่วยสัมพันธ์กับ
ฤดูกาลในช่วงหน้าฝนจะมีผู้ป่วยไข้หวัดมากว่าในฤดูอื่น
ปัจจัยระบบบริการจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแพทย์ผรู้ กั ษา
พบว่า ยังไม่มแี นวทางทีช่ ดั เจนในการให้ยาปฏิชวี นะและ
ยังไม่ตระหนักถึงภาวะดื้อยา ยังไม่มีการให้ความรู้ใน
ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคและการด�ำเนินการของไข้หวัดส่วน
การวินจิ ฉัยโรคยังไม่แน่นอน มีหลายรูปแบบ ดูจากอาการ
และอาการแสดงซึ่งแพทย์บางคนจ่ายยาปฏิชีวนะเกิน
ความจ�ำเป็น ส่วนการปฏิบัติของพยาบาลที่ตรวจรักษา
จะปฏิบัติตามแพทย์บอกไว้ว่าหากมี ไข้สูง คอแดง หรือ
เห็นเป็นหนองก็ให้ยาปฏิชวี นะ ปัจจัยความเชือ่ ของผูป้ ว่ ย
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตพบว่า เมื่อ
เป็นไข้หวัดไปรักษาทีค่ ลินคิ หรือซือ้ ยากินเองมักได้รบั ยา
ปฏิชีวนะด้วยท�ำให้เข้าใจว่าต้องกินยาปฏิชีวนะร่วมด้วย
ถ้าแพทย์อธิบายว่าไม่จ�ำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะก็ไม่กิน
ตามแพทย์สงั่ และมีการจ่ายยาปฏิชวี นะทีไ่ ม่เหมาะสมใน
กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีช่ �ำระเงินเอง ด้านการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
ทางโรงพยาบาลมีสื่อและแหล่งความรู้ที่เหมาะสมทั้ง
บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มารับบริการแต่ยังไม่น�ำ
สื่อนั้น มาใช้อย่างเต็มที่ การศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง
กับการศึกษาของ ชยพงศ์ รัตนพงศ์เลขา และคณะ (4)
ได้ศกึ ษาระบบการให้ยาปฏิชวี นะในการรักษาโรคคอหอย
และต่อมทอลซิลอักเสบตามนโยบาย Antibiotic smart use
ของโรงพยาบาลครบุรีพบว่าผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะโดย
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ไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนถึงร้อยละ 85 และแสงไฟฉายส�ำหรับ
การส่องคอมีผลต่อการตรวจคือแสงไฟสีเหลืองอาจท�ำให้
เห็นคอแดงมากกว่าแสงสีขาว และพสุธา เอกสิทธิไพศาล
และคณะ (5) ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการให้ยาปฏิชวี นะใน
ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของโรงพยาบาลพิมาย
พบว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยถึง
ร้อยละ 57.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ยาปฏิชีวนะ คือ
วินิจฉัยโดยกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่ม
ท้องร่วงที่มีการติดเชื้อ (diarrhea) กับกลุ่มที่ไม่มีการ
ติดเชื้อ (infectious diarrhea) ซึ่งมีแนวโน้มได้รับยา
ปฏิชีวนะมากกว่า โดยพบว่าเป็นการให้ยาปฏิชีวนะที่ไม่
เหมาะสมถึงร้อยละ 50 ส่วนกลุม่ non-infectious diarrhea
นั้นมีอัตราการให้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมถึงร้อยละ
59.7 และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการและอาการ
แสดง พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการให้ยาปฏิชีวนะใน
กลุ่มที่ท�ำการศึกษาด้วย
ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อ
เจ็บป่วยด้วย3 โรคของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้
จะมีพฤติกรรมการใช้ยาถูกต้องอย่างไร

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยใช้แบบสอบถาม
แบบตอบเอง ของโครงการใช้ยาปฏิชีวนะ Antibiotic
smart use โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
จังหวัดสระบุรีส�ำหรับสถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน
พ.ศ.2551 ของแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา
(4) โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ำ
กลุ่มวิจัยและน�ำไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง 30 คน หาความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถามในพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะโดยหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบัค (Cronbach’s alpha
coefficient) มีค่า0.82 จากนั้นน�ำเครื่องมือที่ปรับปรุง
แล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่
ส่วนที1่ : ข้อมูลส่วนบุคลการได้รบั ข้อมูลความ
รู้ยาปฏิชีวนะช่องทางที่ใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพ
ส่วนที่2 : ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชวี นะ 19 ข้อ การน�ำเสนอข้อมูลในบทความนี้จะน�ำ
เสนอในส่วนที่ 1และ 3
ส่ ว นที่ 3 : พฤติ ก รรมการใช้ ย า
ปฏิชวี นะในการรักษาอาการไข้เจ็บคอท้องร่วงเฉียบพลัน
บาดแผลสะอาด 10 ข้อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะซึ่ง
ใช้คะแนนเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มพฤติกรรมข้อค�ำถาม
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะไม่ถูกต้องได้แก่ข้อที่ 2 3
4 6 7 9 และข้อ10 หากการปฏิบัติเป็นประจ�ำค่าน�้ำหนัก
ของการประเมินบ่งกลุ่มส�ำหรับพฤติกรรมเชิงบวกและ
เกณฑ์ส�ำหรับพฤติกรรมเชิงลบดังนี้
1. ปฏิบัติเป็นประจ�ำเท่ากับ
1 คะแนน
2. ปฏิบัติบ่อยครั้งเท่ากับ
2 คะแนน
3. ปฏิบัติเป็นบางครั้งเท่ากับ 3 คะแนน
4. ไม่เคยปฏิบัติ เท่ากับ
4 คะแนน
เกณฑ์ส�ำหรับพฤติกรรมเชิงบวกในข้อที่ 1 5 และ
ข้อที่ 8 ดังนี้
1. ปฏิบัติเป็นประจ�ำเท่ากับ
4 คะแนน
2. ปฏิบัติบ่อยครั้งเท่ากับ
3 คะแนน
3. ปฏิบัติเป็นบางครั้งเท่ากับ 2 คะแนน
4. ไม่เคยปฏิบัติ เท่ากับ
1 คะแนน
จากนัน้ น�ำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบตั โิ ดยใช้

4. ระเบียบวิธีการวิจัย
4.1. ประเภทและขอบเขตงานวิจัย
การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา (Descriptive
research) เพื่ อ ศึ ก ษาความรู ้ แ ละพฤติ ก รรมการใช้ ย า
ปฏิชีวนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2. ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง: นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกชัน้ ปีทลี่ งทะเบียนเรียนภาคต้น
ปีการศึกษา 2556 ทั้งหมด 39,858 คนคัดเลือกกลุ่มศึกษา
โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายและเคยใช้ยาปฏิชีวนะในอาการ
ไข้ เจ็บคอ บาดแผลสะอาด และท้องร่วงเมื่อ 1 ปีที่ผ่าน
มาได้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 480 คนสูตรค�ำนวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ (Taro Yamane) (6) ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05
กลุม่ ตัวอย่างทีอ่ าจถูกคัดออกของการตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ20 กลุ่มดังนั้นจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้ง
นี้เป็น 480 คน

225

KKU Institutional Research 2015; 3(3)

วิธกี ารหาค่าเฉลีย่ (x) จ�ำแนกรายข้อโดยใช้เกณฑ์ตดั สินค่า
เฉลี่ยก�ำหนดเป็น 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
เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ก ารใช้ ย า
ปฏิ ชี ว นะของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งสายวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
ทั้งหมด 7 คณะจ�ำนวน 101 คนกับกลุ่มตัวอย่างสายวิชา
อื่นที่คัดเลือกเป็นตัวแทน 6 คณะจ�ำนวน 101 คน ได้แก่
คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาการจัดการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี
4.3.1 วิธีการเก็บข้อมูล : ผู้วิจัยด�ำเนินการ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
1. จั ด ท�ำหนั ง สื อ ถึ ง ผู ้ อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ เ พื่ อ ขอหนั ง สื อ รั บ รองการ
ขออนุญาตเก็บข้อมูลนักศึกษาคณะต่างๆ การศึกษาวิจัย
นี้ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์เข้าข่ายยกเว้นพิจารณาการรับรองปี พ.ศ.2556
เลขที่โครงการ HE 561369
2. เก็บข้อมูล 2 วิธีคือโดยเจ้าหน้าที่
ประจ�ำคณะและผู้วิจัย ผู้ช่วยนักวิจัยแจกแบบสอบถาม
และนัดหมายวันมารับแบบสอบถามคืน
4.4 สถิตแิ ละการวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปในการประมวลผลซึง่ สถิตทิ ี่

ใช้คอื ค่าเฉลีย่ ร้อยละและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เปรียบ
เทียบพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะของนักศึกษาโดยแยก
ตามคณะโดยใช้สถิติที่ใช้ Independent Samples T-Test
นำ�เสนอข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากร ช่องทางที่
ใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ วิเคราะห์ในรูป
แบบ ความถี่ ร้อยละ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะของ
นักศึกษาโดยแยกตามคณะวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติที่ใช้ Independent
Samples T-Test

5. ผลการวิจัย
ได้ รั บ แบบสอบถามคื น ร้ อ ยละ100 เมื่ อ น�ำมา
แจกแจงความถี่และใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ดังนี้
ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับข้อมูลความรู้ยา
ปฏิชวี นะช่องทางทีใ่ ช้ในการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยคณะสังกัดที่ให้ข้อมูล
ทั้งหมด 24 คณะ 480 คนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย185 คนคิดเป็นร้อยละ 61.5 และ เพศ
หญิง 295 คนคิดเป็น 38.5 ตามล�ำดับ อายุระหว่าง 20 - 21
ปี 223 คนคิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาอายุระหว่าง 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 ปีจ�ำนวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.3 คณะทีศ่ กึ ษาจากคณะสายวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ร้อยละ 101 คนคิดเป็น 21.05 และคณะสายวิชาอื่น 379
คนคิดเป็นร้อยละ 78.95 (ตาราง 1)
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ตาราง 1. ร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
รายละเอียดข้อมูลทั่วไป
คณะที่ศึกษา
1. เกษตรศาสตร์
2. เทคโนโลยี
3. นิติศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยเขตหนองคาย
5. สังคมศาสตร์บรู ณาการ วิทยาลัยเขตหนองคาย
6. บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเขตหนองคาย
7. มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. วิทยาศาสตร์
9. วิศวกรรมศาสตร์
10. ศิลปกรรมศาสตร์
11. ศึกษาศาสตร์
12. วิทยาการจัดการ
13. สถาปัตยกรรมศาสตร์
14. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
15. วิทยาลัยนานาชาติ
16. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
17. บัณฑิตวิทยาลัย
รวม
คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. เทคนิคการแพทย์
2. สัตวแพทยศาสตร์
3. สาธารสุขศาสตร์
4 ทันตแพทยศาสตร์
5. พยาบาลศาสตร์
6. แพทยศาสตร์
7. เภสัชศาสตร์
รวม

จ�ำนวน(คน)

ร้อยละ

34
10
20
10
10
10
40
40
40
10
40
35
10
30
5
30
5
379

7.1
2.1
4.2
2.1
2.1
2.1
8.3
8.3
8.3
2.1
8.3
7.3
2.1
6.3
1.0
6.3
1.0
78.95

10
10
15
10
16
30
10
101

2.1
2.1
3.1
2.1
3.3
6.3
2.1
21.05
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ส่วนที่ 1.1. การได้รบั ข้อมูลความรูข้ องยาปฏิชวี นะ
และช่องทางที่ใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
ของกลุ่มตัวอย่าง หัวข้อของสื่อที่ได้รับ พบว่ามาจาก
สื่อออนไลน์มากที่สุด ร้อยละ 28.0 รองลงมาคือได้รับ
ความรูย้ าปฏิชวี นะจากบุคลากรทางการแพทย์ และได้รบั
ความรูจ้ ากการอ่าน ร้อยละ 22.7 และ 16.4 ตามล�ำดับ และ
จากแผ่นพับน้อยที่สุด ร้อยละ9.8 บุคคลที่ให้ข้อมูลเรื่อง
การรักษาโรคที่เป็นโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ/ฆ่าเชื้อโรค
เมื่อต้องไปสถานพยาบาลมากที่สุดคือจากแพทย์ ร้อยละ

28.2 รองลงมาคือไม่มใี ครอธิบายเรือ่ งนี้ ร้อยละ 24.7 และ
ได้รบั จากเภสัชกร ร้อยละ 22.6 และบุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูลเรือ่ ง
อันตรายของยาปฏิชีวนะ/ฆ่าเชื้อโรคเมื่อต้องไปสถาน
พยาบาล มีค่าใกล้เคียงกันโดยไม่มีใครให้ข้อมูลเรื่องนี้
ร้อยละ 25.6 แพทย์ให้ข้อมูล ร้อยละ 25.2 เภสัชกรให้
ข้อมูล ร้อยละ 25.0 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูล
ยาปฏิชีวนะจากสื่อบุคคลเมื่อไปสถานพยาบาลเรื่องการ
รักษาโรคโยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะแต่จ�ำไม่ได้ถึงร้อยละ
9.6 และอันตรายจากยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 8.4 (ตาราง 2)

ตาราง 2. ร้อยละการได้รับข้อมูลความรู้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่าง
รายละเอียดการได้รับข้อมูลความรู้ยาปฏิชีวนะ
จ�ำนวน(คน)
1. สื่อที่ได้รับข้อมูลความรู้ยาปฏิชีวนะ
1. เห็นโปสเตอร์ “3 โรครักษาได้ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ”
96
ของโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
2. เห็นแผ่นพับ “3 โรครักษาได้ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ” ของ
68
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3. ได้รับ
66
4. ได้อ่าน
114
5. สื่อจากออนไลน์
195
6. บุคลากรทางการแพทย์
158
รวม
697
2. บุ ค คลที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล เรื่ อ งการรั ก ษาโรคที่ เ ป็ น โดยไม่ ต ้ อ งใช้ ย า
ปฏิชีวนะ/ฆ่าเชื้อโรคเมื่อต้องไปสถานพยาบาล
1. ไม่มีใครให้ข้อมูลเรื่องนี้
168
2. แพทย์ให้ข้อมูล
192
3. เภสัชกรให้ข้อมูล
154
4. พยาบาลให้ข้อมูล
101
5. มีผู้ให้ข้อมูล แต่จ�ำไม่ได้
65
รวม
680

ร้อยละ
13.8
9.8
9.5
16.4
28.0
22.7
100.0

24.7
28.2
22.6
14.9
9.6
100.0
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ตาราง 2. ร้อยละการได้รับข้อมูลความรู้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
รายละเอียดการได้รับข้อมูลความรู้ยาปฏิชีวนะ
จ�ำนวน(คน)
3. บุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูลเรือ่ งอันตรายของยาปฏิชวี นะ/ฆ่าเชือ้ โรคเมือ่ ต้อง
ไปสถานพยาบาล
1. ไม่มีใครให้ข้อมูลเรื่องนี้
173
2. แพทย์ให้ข้อมูล
170
3. เภสัชกรให้ข้อมูล
169
4. พยาบาลให้ข้อมูล
106
5. มีคนให้ข้อมูลแต่จ�ำไม่ได้
57
รวม
675
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 480 คนภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรม
การใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ระดับ
ของพฤติ ก รรมการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะควรปรั บ ปรุ ง มาก
ที่สุดในข้อ 5 ข้อความการปฏิบัติที่ถูกต้องมีค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการใช้ยาน้อยที่สุด 2.7 คือเมื่อเป็นโรคท้อง
ร่วงควรดืม่ นำ�้ เกลือแร่และรับประทานอาหารอ่อนๆ โดย
ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะก่อน รองลงมาคือข้อที่ 8 การสังเกตวัน
หมดอายุบนแผงยาทุกครั้งก่อนรับประทาน และไม่น�ำ
ยาที่แบ่งบรรจุเกิน 1 ปีมารับประท่านค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
การใช้ยา 2.8 ส่วนข้อ 1 รับประทานยาปฏิชวี นะสม�ำ่ เสมอ
และครบตามก�ำหนดที่หมอสั่งเพื่อป้องกันการดื้อยามี
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยา 3.1 ข้อความการปฏิบัติไม่
ถูกต้องค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยา 2.8 ข้อ 3 เมื่อซื้อ
ยาปฏิชีวนะมารับประทานเองใช้ยาเพียง 1-2 วันเมื่อ
อาการดีขนึ้ แล้วก็หยุดยา ค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการใช้ยา 2.9

ร้อยละ

25.6
25.2
25.0
15.7
8.4
100.0

เท่ากันใน ข้อ 4 และข้อ 6 เมื่อเป็นหวัด มีไข้ ไอ น�้ำมูกใส
เริ่มรับประทานยาปฏิชีวนะทันทีเพื่อให้อาการดังกล่าว
หายเร็วขึ้น ข้อที่ 6 รับประทานยาปฏิชีวนะเมื่อมีอาการ
คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องเนื่องจากอาหารเป็นพิษ ข้อ 2
ข้อ 7 และข้อ10 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยา 3.3 เท่ากัน
ทั้ง 3 ข้อ คือการน�ำยาปฏิชีวนะของญาติ หรือคนรู้จักที่มี
อาการคล้ายกันมารับประทาน เมือ่ เป็นแผลเลือดออกก็รบั
ประทานยาปฏิชีวนะทุกครั้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และ
พยายามขอให้หมอสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะให้แม้หมอจะแจ้ง
ว่าไม่จ�ำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ (ตาราง 3)
ส่ ว นที่ 3. เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการใช้ ย า
ปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่างโดยแยกตามคณะที่ศึกษาแบ่ง
เป็นสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะวิชาอื่น พบว่า
กลุ่มตัวอย่างสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมีพฤติกรรมการ
ใช้ยาปฏิชวี นะดีกว่ากลุม่ ตัวอย่างคณะวิชาอืน่ ทีร่ ะดับนัย
ส�ำคัญทางสถิติ 0.05 (ตาราง 4)
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ตาราง 3. ภาพรวมระดับของพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่าง (N=480 คน)
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
1. เมือ่ ได้รบั ยาปฏิชวี นะท่านได้รบั ประทานยาสมำ�่ เสมอ และครบ
ตามก�ำหนดที่หมอสั่งเพื่อป้องกันการดื้อยา
2. ท่านน�ำยาปฏิชีวนะของญาติ หรือคนรู้จักที่มีอาการคล้ายกัน
มารับประทาน
3. เมื่อซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเอง ท่านใช้ยาเพียง 1-2 วัน
เมื่ออาการดีขึ้นแล้วก็หยุดยา
4. เมื่อท่านเป็นหวัด มีไข้ ไอ น�้ำมูกใส ท่านเริ่มรับประทานยา
ปฏิชีวนะทันที เพื่อให้อาการดังกล่าวหายเร็วขึ้น
5. เมื่อเป็นโรคท้องร่วง ถ่ายเหลวไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน ท่านดื่มน�้ำ
เกลือแร่ และกินอาหารอ่อน ๆ โดยไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะ
6. ท่านรับประท่านยาปฏิชีวนะเมื่อมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวด
ท้องเนื่องจากอาหารเป็นพิษ
7. เมือ่ เป็นแผลเลือดออก ท่านรับประทานยาปฏิชวี นะทุกครัง้ เพือ่
ป้องกันการติดเชื้อ
8. ท่านสังเกตวันหมดอายุบนแผงยาทุกครัง้ ก่อนรับประทาน และ
ไม่น�ำยาที่แบ่งบรรจุเกิน 1 ปีมารับประทาน
9. เมื่อหมอสั่งยาปฏิชีวนะให้รับประทาน หลังได้ใช้ยา 1 วัน
อาการไม่ดีขึ้นท่านพยายามเปลี่ยนหมอเพื่อจะได้ยาใหม่กลับมา
รับประทาน
10. ท่านพยายามขอให้หมอสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะให้แม้หมอจะแจ้ง
ว่าโรคที่เป็นไม่จ�ำเป็นต้องใช้

ค่าเฉลี่ย
3.1

S.D
0.8

ระดับ
ปานกลาง

3.3

0.7

ปานกลาง

2.8

1.0

ปานกลาง

2.9

1.0

ปานกลาง

2.7

1.0

ปานกลาง

2.9

1.0

ปานกลาง

3.3

1.0

ปานกลาง

2.9

1.0

ปานกลาง

3.2

1.0

ปานกลาง

3.3

1.0

ปานกลาง

ตาราง 4. เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่างโดยแยกตามคณะที่ศึกษาแบ่งเป็นสายสุขภาพ
		
และคณะวิชาอื่น
สาขา
ไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
P<0.05

จ�ำนวน(คน)
101
101

ค่าเฉลี่ย
73.8
77.2

S.D
12.3
14.3

t-test
2.1

p-value
0.02
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พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในอาการ เจ็บคอ บาดแผลสะอาด ท้องร่วง

6. สรุปและอภิปรายผล

รมการใช้ยาปฏิชวี นะโดยไม่จ�ำเป็นในโรคไข้หวัดและโรค
ท้องเสียปัจจัยส่งผลให้ประชาชนให้ยาปฏิชวี นะประชาชน
มี ค วามคาดหวั ง ว่ า จะหายป่ ว ยโดยเร็ ว ไม่ อ ดทนและ
มีความคาดหวังสูงกับยาปฏิชีวนะว่าคือทีพึ่งและท�ำให้
หายป่วยความรู้ และความเชื่อที่ผิดน�้ำมูกหรือเสมหะ
สีเขียวเหลืองคือการติดเชื้อแบคทีเรียหรืออาการหนัก
ต้องกินยาปฏิชีวนะถ้าไม่รีบกินยาปฏิชีวนะป้องกันไว้
ตั้งแต่แรกเมื่อมีอาการหวัดจะท�ำให้อาการรุนแรงมาก
ขึ้นยาปฏิชีวนะป้องกันหรือรักษาอาการเจ็บคอกินเผื่อ
ไว้เพื่อความสบาย การมีความรู้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค
และการรักษาเช่นการศึกษาของ ชยพงศ์ รัตนเลขา และ
คณะ (4) ที่ศึกษาการพัฒนาระบบการให้ยาปฏิชีวนะ
รักษาโรคคอหอยและต่อมทอนซิลอักเสบตามนโยบาย
Antibiotic smart usedของโรงพยาบาลครบุรี พบว่าผูป้ ว่ ย
ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวโรคและการรักษา
ภาวะคอหอยและต่อมทอลซิลอักเสบไม่ทราบความแตก
ต่างระหว่างยาแก้อกั เสบและยาฆ่าเชือ้ ผูป้ ว่ ยไม่ทราบผล
เสียของการได้รับยาที่เกินความจ�ำเป็น การศึกษาครั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาสามารถหาข้อมูลการดูแล
ตนเองจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อบุคคลและสื่อออนไลน์
ดังนั้นการรณรงค์และสร้างความรู้อย่างถูกต้องจะท�ำให้
นักศึกษาเกิดพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะดีขนึ้ สือ่ ข้อมูล
“3 โรครักษาได้ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ” ของโครงการส่ง
เสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล บุคคลที่ให้ข้อมูลเรื่อง
การรักษาโรคที่เป็นโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ/ฆ่าเชื้อโรค
และอันตรายของยาปฏิชีวนะเมื่อต้องไปสถานพยาบาล
มากที่สุดคือแพทย์รองลงมาคือไม่ได้รับข้อมูลเลยหาก
มีผู้รับบริการมากแพทย์อาจอธิบายให้ผู้รับบริการได้ไม่
ครอบคลุม และอาจท�ำให้ผรู้ บั บริการตอบว่าไม่ได้รบั ทราบ
ข้อมูลในเรือ่ งนี้
เมือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะของ
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สขุ ภาพกับนักศึกษาสายวิชาอืน่
ภาพรวมพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่าง
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพมีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 ทั้งนี้ ความรู้ของกลุ่ม

จาการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ
ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการรั ก ษาอาการไข้ เ จ็ บ คอ ท้ อ ง
ร่ ว งเฉี ย บพลั น อาการบาดแผลสะอาด ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระดับของพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะมีค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องในระดับปานกลางทุกด้าน
ซึง่ มีความเสีย่ งต่อการได้รบั อันตรายจาการใช้ยาปฏิชวี นะ
มีการรับประทานยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันเมื่อมีอาการ
เช่นเมื่อป่วยเป็นโรคท้องร่วงควรดื่มน�้ำเกลือแร่และ
รั บ ประทานอาหารอ่ อ นๆโดยไม่ ใ ช้ ย าปฏิ ชี ว นะก่ อ น
รับประทานยาปฏิชีวนะเมื่อมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวด
ท้องเนื่องจากอาหารเป็นพิษ รับประทานยาปฏิชีวนะ
ป้องกันไว้ เมื่อเป็นหวัด มีไข้ ไอ น�้ำมูกใสเริ่มรับประทาน
ยาปฏิ ชี ว นะทั น ที เ พื่ อ ให้ อ าการดั ง กล่ า วหายเร็ ว ขึ้ น
ด้านความไม่ปลอดภัยจากการใช้ยาคือ น�ำยาปฏิชีวนะ
ของญาติ หรือคนรู้จักที่มีอาการคล้ายกันมารับประทาน
การไม่ สั ง เกตวั น หมดอายุ บ นแผงยาทุ ก ครั้ ง ก่ อ นรั บ
ประทาน และไม่น�ำยาทีแ่ บ่งบรรจุเกิน 1 ปีมารับประทาน
รับประทานยาปฏิชีวนะโดยไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อ
เมือ่ เป็นแผลเลือดออกรับประทานยาปฏิชวี นะทุกครัง้ เพือ่
ป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งพยายามขอให้หมอสั่งจ่ายยา
ปฏิชีวนะให้แม้หมอจะแจ้งว่าโรคที่เป็นไม่จ�ำเป็นต้องใช้
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเชื้อดื้อยา การไม่รับประทานยาให้
ครบตามระยะเวลาของการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน
เชื้อดื้อยา คือเมื่อซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเอง ใช้
ยาเพียง 1-2 วัน เมื่ออาการดีขึ้นแล้วก็หยุดยาซึ่งการรับ
ประทานยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องเมื่อพบว่ามีการติดเชื้อ
ต้องรับประทานต่อเนือ่ งอย่างน้อย 5 วัน เช่นเดียวกับการ
ศึกษา ของวสาวี กลิ่นขจร (7) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชวี นะของผูร้ บั บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 3 พบว่าพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะหลาย
ด้านที่ยังไม่ถูกต้องเหมาะสมพฤติกรรมที่อยู่ในระดับ
พอใช้โดยเป็นพฤติกรรมด้านการรับประทานยาสมำ�่ เสมอ
ระยะเวลาครบตามก�ำหนดการใช้ยาในโรคอาหารเป็นพิษ
แผลเลือดออกพฤติกรรมทีค่ วรปรับปรุงซึง่ เป็นพฤติกรร
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ตัวอย่างสายวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเชื่อว่าที่มีความรู้
เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและมีพื้นฐานในการใช้ยาเบื้องต้น
อยู่แล้ว นอกจากนี้การสื่อความหมายยาปฏิชีวนะเท่ากับ
ยาฆ่าเชื้อจึงมีความชัดเจนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
สายวิทยาศาสตร์สขุ ภาพซึง่ การตอบค�ำถามอาจตอบตาม
ความรู้ที่ได้เรียนมาโดยตรง สอดคล้องกับการศึกษาของ
ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล และ ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์ (8)
ศึกษาความรู้และการปฏิบัติตัวในการใช้ยารักษาตนเอง
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ด้านยาระดับปานกลางและ
การปฏิบัติตัวในการใช้ยารักษาตนเองโดยกลุ่มตัวอย่าง
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพมีคะแนนในการใช้ยาอย่างสม
เหตุสมผลมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์
สุขภาพอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05
ในทางปฏิบัติการได้รับข้อมูลเรื่องยาปฏิชีวนะ
ของผู้ป่วยไม่ได้มีความเชื่อว่าต้องกินยาปฏิชีวนะจึงจะ
หายจากไข้หวัด แต่ถ้าไปรักษาที่คลินิกหรือซื้อยากินเอง
ก็มักจะได้ยาปฏิชีวนะมาด้วยเสมอๆท�ำให้เข้าใจว่าต้อง
กินยาปฏิชวี นะร่วมด้วย (9) ได้ศกึ ษาเรือ่ งความรูแ้ ละความ
ตระหนักเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา
2554 ด้วยวิธีบรรยายและเผยแพร่สื่อเกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในโรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจส่วนบน อุจจาระร่วงเฉียบพลัน และแผลสด พบว่า
คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ยังมีความรูแ้ ละความตระหนักเกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะ
อย่างสมเหตุผลในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจส่วน
บนอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และแผลสดน้อยการรณรงค์
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลด้วยสื่อสามารถเพิ่ม
ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผลได้และนักศึกษายังตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ปฏิชีวนะด้วย ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลด้าน
การรักษาและอันตรายของการใช้ยาปฏิชวี นะดังตาราง 2
การรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและการ
รักษาที่ถูกต้องทั้งในสถานบริการแพทย์ผู้ตรวจรักษาให้

ข้อมูลเรื่องโรคและการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบ
ให้บริการเชิงรุกอย่างและการท�ำกิจกรรมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องจะท�ำให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลและซักถาม
ความเข้าใจได้มากขึ้นนอกจากนี้ควรใช้สื่อที่หลากหลาย
ช่องทางทั้งสื่อออนไลน์การถามตอบปัญหาสุขภาพเพื่อ
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของกลุ่มนักศึกษาที่มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยี

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์.
1. ด้ า นการให้ ข ้ อ มู ล ความรู ้ เ รื่ อ งยา
ปฏิชีวนะควรท�ำหลายๆช่องทาง การจัดกิจกรรมส่ง
เสริมสุขภาพของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. การบันทึกตรวจร่างกายที่เป็นข้อมูล
ส�ำคั ญ ต้ อ งครบถ้ ว นและควรใช้ ไ ฟฉายแสงสี ข าวใน
การส่องคอเพื่อตรวจช่องปากและควรปฏิบัติในการให้
ยาปฏิชีวนะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและควรสุ่มนัด
ติดตามผลการใช้ยาปฏิชีวนะ.
3. หน่วยงานบริการด้านสุขภาพควรจัด
อบรมทบทวนความรู ้ ก ารใช้ ยาปฏิ ชีวนะแก่ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ของหน่วยบริการปฐมภูมิ
7.2 ข้ อ เสนอแนะในการวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไป :
ควรศึ ก ษาผลการตรวจสุ ข ภาพช่ อ งปากของผู้ ม ารั บ
บริการที่มีอาการเจ็บคอต่อการใช้ยาปฏิชีวนะ

8. กิตติกรรมประกาศ
ผู ้ วิ จั ย ขอบพระคุ ณ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาที่ ก รุ ณ า
พิ จ ารณาความตรงเชิ ง เนื้ อ หาของเครื่ อ งมื อ วิ จั ย และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้การสนับสนุนได้
รับทุนจากวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดการ
ด�ำเนินการวิจัยที่ลุล่วงไปด้วยดี ที่ส�ำคัญคือกลุ่มตัวอย่าง
ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลการวิจัย

9. เอกสารอ้างอิง
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โครงการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ล
(Antibiotic Smart Use Program) .[ระบบ
ออนไลน์] แหล่งที่มา. http://newsser.fda.moph.
go.th/rumthai/userfiledownload/asu90dl.pdf เข้า
ถึงได้15/01/2557
ยาปฏิชีวนะ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบ
ยา (กพย.) Antibiotics Smart Use Program.[ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งที่มา www.thaidrugwatch.org/
download/otherprint/otherprint02.pdf. เข้าถึง
ได้15/12/2556
ทศพร ตันติพิพัฒน์, ภัทร รัตนวงศ์ เทอดพงษ์,
ธนาวิรยิ ะชัย ,วิชาญ สุรรัตน์เดชา(2554).การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายยาปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วยไข้
หวัดโรงพยาบาลสูงเนิน. [ระบบออนไลน์]. แหล่ง
ที่มาhttp://med.mahidol.ac.th/commed/sites/
default/files/public/pdf/pdf1/Ex_Soon_7_54.pdf.
เข้าถึงได้15/01/2557
ชยพงศ์ รัตนพงศ์เลขา,ปริวัตร คูณะรังสี,ธันยา
วิชัยโกศล,อัชฌา สืบสังข์ ,อานนท์ กุลธรรมานุ
สรณ์. (2555). การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการให้
ยาปฏิชีวนะรักษาโรคคอหอยและต่อมทอลซิล
อักเสบ ตามนโยบาย Antibiotic smart use ของโรง
พยาบาลครบุร.ี (บทคัดย่อผูบ้ ริหารปี 2551) [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://med.mahidol.ac.th/
commed/sites/default/files/public/pdf/pdf1/pdf2/
Korn_12_55.pdf.เข้าถึงได้ 12/5/2556
พสุธา เอกสิทธิไพศาล ภัทร์ วงศ์จารุพรรณ และ
วสั น ต์ เจนธนากุ ล . 2555. ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ล
ต่อการให้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
เฉี ย บพลั น ของโรงพยาบาลพิ ม าย.(บทคั ด ย่ อ
ผู้บริหารปี2555) [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา

(6)
(7)

(8)

(9)

พวงรั ต น์ ทวี รั ต น์ . (2535). วิ ธี ก ารวิ จั ย ทาง
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. หน้า 296,
ฟิงเกอร์ ปริ้น แอนด์มีเดีย.กรุงเทพฯ.
วสาวี กลิ่นขจร. (2554). พฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิ ชี ว นะของผู ้ รั บ บริ ก ารในโรงพยาบาลส่ ง
เสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 3 [ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา hpc3.anamai.moph.go.th/hpc/vijai/
tong1.20454.pdf เข้าถึงได้ 15/12/2556
ปริญดา ไอศูรย์พศิ าลกุล และ ฉัตรวดี กฤษณพันธุ.์
การส�ำรวจความรูด้ า้ นยาและการปฏิบตั ติ วั ในการ
ใช้ยารักษาตนเองของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
2557 :10(1)42-55.
กานนท์ อังคณาวิศัลย์,พศวัต พึ่งเกียรติไพโรจน์,
นวลนิตย์ แปงดี,สคณรัชทองค�ำคูณ,กัลยรัตน์ วิไล
วงศ์เสถียร, พิรญาณ์ เพียรกลิ่นธรรม, สุภาพรรณ
ชุ ม มุ ง .กมลชนก ดี ศ รี ศั ก ดิ์ แ ละคณะ. (2554).
ความรู ้ แ ละความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ การใช้ ย า
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาชั้นปีที่1
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2554. [ระบบ
ออนไลน์] แหล่งที่มา. http://kb.hsri.or.th/dspace/
handle/11228/3701.เข้าถึงได้15/01/2557

233

KKU Institutional Research 2015; 3(3)

KKU isr.j. 2015; 3(3) : 233-244
http://irj.kku.ac.th

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

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้กิจกรรม
สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทลี่ งทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม (SPE 3601) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เครื่องมือการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบสอบถาม แบบทดสอบ
และแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานระหว่างการเรียนการสอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีคะแนนสูงสุดร้อยละ 93 ต�่ำสุดร้อยละ 48 และค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 78 โดยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.2) ได้ระดับผลการเรียน A ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนต�่ำของ
นักศึกษาจ�ำนวนหนึ่ง คือ การขาดเรียนบ่อย ไม่ส่งงาน และการขาดความรับผิดชอบในการติดตามงานเมื่อขาดเรียน
2. นักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.6) ท�ำแบบฝึกหัดและใบงานด้วยตนเองโดยศึกษาจากต�ำราประกอบ และ
กิจกรรมการเรียนการสอน 3 อันดับแรกที่นักศึกษาส่วนใหญ่ชอบมากที่สุดคือ การชมวีดีทัศน์ การท�ำแบบฝึกหัดและ
ใบงาน และกิจกรรมเกมการศึกษา ตามล�ำดับ
3. นักศึกษาให้ความคิดเห็นทีเ่ ป็นข้อมูลเชิงสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะสือ่ ประสมทีไ่ ด้
จัดขึน้ ตลอดปีวา่ เกิดประโยชน์ ทัง้ ในส่วนของการพัฒนาตนเองและพัฒนาการท�ำงานเป็นทีม อย่างไรก็ตามพบว่ามีขอ้ มูลเชิง
ไม่สนับสนุนอยูบ่ างส่วน ในลักษณะของข้อเสนอแนะเกีย่ วกับปริมาณงานทีม่ ากเกินไปภายในเวลาทีจ่ ำ� กัด
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ผลการใช้กิจกรรมสื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม
(SPE 3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. นักศึกษาให้ข้อมูลว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้สอนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินไม่ได้มี
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่อย่างใด แม้ว่าบางครั้งอาจจะมีความยากล�ำบากในการสื่อสาร แต่ก็เป็นปัญหา
เพียงเล็กน้อย รวมทั้งได้เห็นถึงความพยายามและความทุ่มเทของผู้สอน ซึ่งช่วยให้เห็นและเข้าใจผู้ที่มีความบกพร่อง
ประเภทนี้มากขึ้น และท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่างของการเป็นครูได้เป็นอย่างดี
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. บทน�ำ
การเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาแบบเรียน
รวม (SPE3601) ในระดับปริญญาตรี ได้ใช้หลักสูตรของ
โปรแกรมการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวิชาชีพครู (บังคับ) 2 หน่วยกิต
เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษที่เรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนปกติ
การเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม ยังคง
ประสบปัญหาอยู่หลายประการ ปัญหาที่ส�ำคัญประการ
หนึ่ ง ก็ คื อ ปั ญ หาเรื่ อ งผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักศึกษาจ�ำนวนหนึง่ ทีย่ งั ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทผี่ สู้ อนต้องการ
ดังเช่นทีป่ รากฏในแบบประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2554 ซึง่ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักศึกษาร้อยละ 5-10 มีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ กว่าเกณฑ์ทผี่ ู้
สอนต้องการ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้มีสาเหตุที่ส�ำคัญหลาย
ประการด้วยกัน กล่าวคือ
สาเหตุเกี่ยวกับตัวผู้สอนพบว่า ผู้สอนมีข้อจ�ำกัด
ด้านการสือ่ สาร จึงไม่สามารถใช้วธิ กี ารสอนแบบบรรยาย
เพียงอย่างเดียว และการน�ำเสนอเนื้อหาจะเป็นไปในรูป
แบบของการสือ่ สารทางเดียว (One way communication)
เป็นส่วนใหญ่ นัน่ ก็หมายความว่าผูส้ อนจะเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนการสอน (Teacher center) เกือบตลอดคาบ
เรียน ท�ำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพลดลงส่ง
ผลให้ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นที่
พอใจเท่าที่ควร และยังเป็นต้นเหตุที่ท�ำให้นักศึกษาเกิด
ความเบื่อหน่าย ไม่สนใจการเรียน นอกจากนี้ก็ยังมีผลที่
ตามมาก็คือท�ำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ
จ�ำนวนหนึ่งดังกล่าวข้างต้น
นอกจากสาเหตุที่เกิดจากผู้สอนแล้ว การที่ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจ�ำนวนหนึ่งต�่ำ  ยังมี
สาเหตุมาจากตัวของนักศึกษาเอง ซึ่งสาเหตุที่ส�ำคัญอีก
ประการหนึ่งก็คือ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
ท�ำให้มเี วลาทีจ่ ะสนใจในการเรียนของนักศึกษาไม่เพียงพอ
บางคนก็ยังต้องใช้เวลาหลังจากเลิกเรียน หรือออกจาก
ชั้นเรียนก่อนหมดชั่วโมงเรียนแล้วไปท�ำกิจกรรมต่างๆ
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ในหรือนอกมหาวิทยาลัย หรือกลับไปดูแลผูป้ กครองป่วย
ที่ต่างจังหวัดอีกด้วย  ประกอบกับความเจริญก้าวหน้า
ของวิทยาการแขนงต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว การเรียน
การสอนในชั้นเรียนปกติเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
จากประสบการณ์การสอนรายวิชาการศึกษาแบบ
เรียนรวม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ตลอด
จนถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มักพบว่านักศึกษา
จ�ำนวนหนึ่งขาดพฤติกรรม ความกระตือรือร้นในชั้น
เรียน มีพฤติกรรมไม่ท�ำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง ลอกงาน
จากเพื่อน ไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามก�ำหนด
เวลา ผลงานไม่มีคุณภาพ นักศึกษาจ�ำนวนหนึ่งขาดเรียน
มาสาย ส่งผลให้มีนักศึกษาร้อยละ 5-10 ที่ได้คะแนน
สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์โดย
เฉลีย่ ของนักศึกษาทัง้ หมดในชัน้ เรียน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจาก
นักศึกษาไม่เห็นความส�ำคัญของรายวิชานี้ ไม่เห็นความ
ส�ำคัญของการท�ำแบบฝึกหัด ไม่ชอบท�ำงาน นอกจากนีย้ งั
พบอีกว่า นักศึกษาบางคนในกลุม่ ไม่คอ่ ยให้มสี ว่ นร่วมใน
การท�ำกิจกรรมกลุม่ ในช่วงกิจกรรมการน�ำเสนอหน้าชัน้
เรียนของกลุม่ นักศึกษา พบว่ามีนกั ศึกษาผูฟ้ งั จ�ำนวนหนึง่
คุยกัน นักศึกษาไม่กล้าถามผู้สอนหลังจากผู้สอนมอบ
หมายงาน รวมทั้งจากการสนทนากับนักศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาของการได้รับมอบหมายงาน ค�ำตอบที่ได้รับคือ
งานเยอะ เตรียมตัวไม่พอ ไม่มนั่ ใจว่าถูกหรือผิด กอปรกับ
ผู้สอนขาดเทคนิคการควบคุมชั้นเรียนให้น่าสนใจตลอด
คาบเรียน   ด้วยเหตุนี้ผู้สอนจึงได้พัฒนาการเรียนการ
สอนที่มีการใช้กิจกรรมด้วยการใช้สื่อประสมทั้งหลาก
หลาย ได้แก่ การจัดกิจกรรมกลุม่ กิจกรรมคูแ่ ละรายเดีย่ ว
การจัดท�ำใบงาน แบบฝึกหัด วีดีทัศน์ เกมการศึกษา และ
โครงงานการผลิตสื่อการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนทีน่ กั ศึกษาได้ปฏิบตั มิ ากกว่าการนัง่ ฟัง
การบรรยาย พร้อมกับการปลูกฝังลักษณะนิสยั ในการตรง
ต่อเวลา และปลูกฝังลักษณะนิสัยและค่านิยมเกี่ยวกับ
ความซือ่ สัตย์ ซึง่ เป็นการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
การเรียนการสอน ทั้งนี้ก็เพื่อฝึกการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองตลอดจนให้มคี วามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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ผลการใช้กิจกรรมสื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม
(SPE 3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

และนักศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งวาสนา ชาว
หา (1) ได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของกิจกรรมสื่อประสม
ไว้ว่า นักศึกษาสามารถเรียนได้ตามล�ำพัง เป็นกลุ่ม หรือ
เป็นรายบุคคลโดยไม่ต้องอาศัยผู้สอนและเป็นไปตาม
ความสามารถของนักศึกษาในอัตราเร็วของแต่ละคน โดย
ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะตามเพือ่ นไม่ทนั หรือเสียเวลาคอยเพือ่ น
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ตลอดจนถึง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ผู้สอนได้พิจารณาค้นหา
ปั ญ หาเพื่ อ น� ำ มาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน
โดยได้พัฒนากิจกรรมสื่อประสมส�ำหรับการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมส�ำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะว่าการเรียนการสอน
รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมในระดับปริญญาตรีนั้น
เป็นวิชาชีพครูอยู่ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (บังคับ)
ดังนั้นการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาแบบเรียน
รวมในระดับนี้ จึงถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของการ
เรียนการสอนวิชาชีพครูในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างยิ่ง
จึงสมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้นกว่า
เดิมเสียก่อนเป็นอันดับแรก ผู้สอนจึงคิดว่าเมื่อน�ำเอา
ชุ ด กิ จ กรรมสื่ อ ประสมมาใช้ ใ นการสอนรายวิ ช าการ
ศึกษาแบบเรียนรวม จะสามารถแก้ปัญหาการสอนใน
ชั้นเรียนอันเนื่องมาจาก ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของนักศึกษา เทคนิคการควบคุมชั้นเรียนของผู้สอน
ประสิทธิภาพของสื่อการสอน ตลอดจนเทคนิควิธีการ
สอน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ
ในการหาความรู้ด้วยตนเอง และจะท�ำให้สามารถน�ำ
ความรู้นั้นไปใช้ในการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่
เรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนปกติได้ ครอบคลุมทั้ง
ด้านความคิด ด้านความรู้สึก และด้านการปฏิบัติ อันจะ
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการสอนและพัฒนาการ
เรี ย นการสอนรายวิ ช าการศึ ก ษาแบบเรี ย นรวมให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ให้มีคุณลักษณะพร้อมทั้งทางด้านความรู้ความสามารถ
และเจตคติ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมสื่อประสมที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม
(SPE 3601)
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ
ใช้กิจกรรมสื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม (SPE 3601)

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย
3.1 ขั้นตอนการวิจัย ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการโดยวิธี
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Classroom action research)
การเข้าสอนทุกครั้งใช้วงจร 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน
ขัน้ ลงมือท�ำ ขัน้ สังเกตและรวบรวมข้อมูล และขัน้ สุดท้าย
การสะท้อนการปฏิบตั ิ เพือ่ วางแผนในการสอนครัง้ ต่อไป
ตลอดภาคเรียนโดยภาพรวมดังสรุปต่อไปนี้  
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) เป็นขั้นที่ผู้วิจัย
วางแผนก่อนเข้าสอนทุกครัง้ สอนสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ๆ ละ
2 ชัว่ โมง โดยศึกษาปัญหาในชัน้ เรียนในการสอนรายวิชา
การศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งมาจากประสบการณ์ของ
ผู้วิจัย พัฒนาเครื่องมือในการเรียนการสอน   เตรียม
บันทึกการปฏิบัติงานระหว่างเรียน และพฤติกรรมของ
นักศึกษา  เตรียมข้อเงือ่ นไขและข้อตกลงเบือ้ งต้นของรูป
แบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาแบบ
เรียนรวม เตรียมประเด็นหัวข้อการน�ำเสนอหน้าชัน้ เรียน
ให้กลุม่ นักศึกษา  ก�ำหนดจ�ำนวนแบบฝึกหัดทีม่ อบหมาย
ให้ท�ำในชั้นหรือท�ำเป็นการบ้าน การก�ำหนดส่งการบ้าน
ก่อนการเรียนครั้งถัดไป รวบรวมข้อผิดพลาดจากการ
ตรวจงานแบบฝึกหัดเพือ่ บันทึกอธิบายข้อผิดพลาดลงใน
แบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล แต่บางครัง้ มีจำ� นวนครึง่ ห้องที่
ผิดพลาดเหมือนกันก็เตรียมน�ำไปอธิบายให้ฟงั ทัง้ ชัน้ เรียน
ขั้นตอนที่ 2 การลงมือท�ำ / การปฏิบัติการ (Act)
ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การสอนตามแผนการสอนด้ ว ยการใช้
กิจกรรมสื่อประสมที่วางแผนไว้ ร่วมกับการใช้แบบ
การปฏิบัติงานระหว่างเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนของ
นักศึกษา การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินคะแนน
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ผลงานการน�ำเสนอของกลุ่มและโครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ
แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการท� ำ งานในชั้ น เรี ย น ได้ แ ก่
การท�ำงานด้วยตนเอง การน�ำเสนอของกลุ่มนักศึกษา
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 3 สังเกตและรวบรวมข้อมูล (Observation) ขัน้ นีผ้ วู้ จิ ยั ท�ำการสังเกตการตอบค�ำถามระหว่าง
การเรียนการสอน การมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอข้อมูล
ที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มนักศึกษา การรวบรวมงาน
แบบฝึกหัด การเข้าคู่หรือกลุ่มตามข้อก�ำหนดระหว่าง
การท�ำงานเดีย่ ว คู่ หรือกลุม่ การรวบรวมงานทีไ่ ด้จากการ
ตรวจงานแบบฝึกหัด การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน การน�ำเสนอของกลุ่มนักศึกษาและโครงการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ นอกจากนี้ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้านความคิด
เห็นของนักศึกษาด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษา หลังเสร็จสิน้ การเรียนการสอน  นอกจากนีก้ าร
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขาดเรียนและไม่ส่งการบ้าน  
ผู ้ วิ จั ย ใช้ ข ้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก เป็ น หลั ก ฐานในการเตื อ นให้
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไข
ขัน้ ตอนที่ 4 การสะท้อนการปฏิบตั ิ / ผลการปฏิบตั ิ
(Reflect) ขั้นสุดท้ายนี้ขึ้นกับการปฏิบัติงานการสังเกต
และการรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการ
สังเกตและผลการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับน�ำไปสู่การ
วางแผนในวรจรถัดไป กล่าวคือ ผลการตรวจแบบฝึกหัด
และงานที่ ได้ จ ากการน�ำเสนอของกลุ่ม นักศึกษาและ
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนส�ำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ  พบข้อสังเกตและการตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและกิจกรรมสื่อ
ประสม ประมวลผลน�ำไปวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนวิธี
การท�ำกิจกรรมสื่อประสมในครั้งต่อไป เช่น ปรับจาก
วิธีแบบกลุ่มเป็นคู่ เดี่ยวและปรับวิธีปฏิบัติในแต่ละแบบ
ตามความเหมาะสม
3.2 กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ที่
ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าการศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม
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(SPE 3601) หมู่เรียน 02 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
จ�ำนวน 67 คน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แผนการสอนที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน จ�ำนวน 6 แผน ระยะในเวลาในการใช้แผน
เท่ากับ 15 สัปดาห์
2) กิจกรรมสื่อประสมรายวิชาการศึกษาแบบ
เรียนรวม ได้แก่ ผลงานจากกิจกรรมคู่ ผลงานจากกิจกรรม
รายบุคคล (แบบฝึกหัด ใบงาน) ผลงานจากกิจกรรมกลุ่ม
(การน�ำเสนอ เกมการศึกษา และโครงงานการผลิตสือ่ การ
เรียนการสอนส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ)
3) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบ
ทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน แบบบันทึก
ผลการปฏิบัติงานระหว่างเรียน และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้กจิ กรรมสือ่ ประสมในการ
สอนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม
3.4 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการ
ใช้กิจกรรมสื่อประสม ได้ด�ำเนินการดังนี้
1) ศึ ก ษาค� ำ อธิ บ ายรายวิ ช าตามหลั ก สู ต ร
การศึกษาพิเศษแล้วน�ำมาก�ำหนดบทเรียนได้ทั้งหมด
6 บทเรียน
2) ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
การใช้กิจกรรมสื่อประสมที่ใช้ในรายวิชาการศึกษาแบบ
เรียนรวมให้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรูใ้ นเนือ้ หาการ
ศึกษาแบบเรียนรวม
3) จั ด พิ ม พ์ เ นื้ อ หาและจั ด ท� ำ สื่ อ ประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้กจิ กรรมสือ่ ประสม
ในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม ตรวจทานความถูก
ต้องและแก้ไข
4) น�ำสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้วยการใช้กิจกรรมสื่อประสมและแบบสอบถามความ
คิดเห็น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน ซึ่งเป็นอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรการศึกษาพิเศษตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงโครงสร้าง ได้คา่ IOC = 1.00 แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
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ผลการใช้กิจกรรมสื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม
(SPE 3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5) น�ำเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการ
เก็บข้อมูลของผูเ้ รียนทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษา
แบบเรียนรวม
3.5 การสร้ า งเครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
มีขั้นตอนดังนี้
1) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม จ�ำนวน 2 ชุด
ชุดแรกข้อสอบกลางภาคเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จ�ำนวน 90 ข้อ และชุดทีส่ องข้อสอบปลายภาค
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 100 ข้อ
ซึ่งข้อสอบทั้ง 2 ชุดนี้มาจากการคัดเลือกข้อสอบที่ผู้วิจัย
ได้จัดเก็บไว้ในคลังข้อสอบย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี และเป็น
ข้อสอบทีผ่ า่ นการวิเคราะห์คา่ อ�ำนาจจ�ำแนก (r > 0.2) และ
ค่าความยากง่าย (p มีค่า 0.2 – 0.8)
2) สร้ า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้กิจกรรม
สื่อประสม โดยแบ่งเนื้อหาของค�ำถามออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับพื้นฐานส่วนบุคคล
ของ ส่วนที่ 2 เป็นค�ำถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน และส่วนที่ 3 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับแสดงความคิด
เห็นของผู้เรียน โดยแบบสอบถามมีลักษณะแบบค�ำถาม
ปลายเปิด
3) น� ำ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.91  
แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ
4) น�ำแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (try out)
กั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต รการ
ศึกษาพิเศษที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 20 คน แล้วน�ำมา
ปรับปรุงแก้ไขด้านภาษาที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจ
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการใน
ขณะจั ด การเรี ย นการสอนตามแผนการสอนทั้ ง หมด
จ�ำนวน 6 แผน  การรวบรวมข้อมูลเพือ่ การวิจยั ได้แก่ การ
รวบรวมแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมายจากกิจกรรม

เดี่ยว คู่ หรือกลุ่ม การบันทึกผลการปฏิบัติงานระหว่าง
การเรียนการสอน การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน และน�ำแบบสอบถามความคิดเห็นไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างกรอกหลังสอบปลายภาค น�ำผลมาวิเคราะห์เพื่อ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้กิจกรรมสื่อประสม
3.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการใช้กจิ กรรมสือ่ ประสมทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม
ผลการใช้ กิ จ กรรมสื่ อ ประสมและผลการ
ตรวจงานในระหว่ า งเรี ย น พบว่ า การใช้ กิ จ กรรมสื่ อ
ประสมในระหว่างเรียนพิจารณาจากการท�ำกิจกรรม
การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
จ�ำนวน 15 ครัง้ ประกอบด้วยผลงานจากกิจกรรมทัง้ รายคู่
เดี่ยว และกลุ่ม ส�ำหรับการเรียนการสอนด้วยการใช้
กิจกรรมสื่อประสม และได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการเข้า
คูห่ รือกลุม่ ตามข้อก�ำหนดระหว่างการท�ำงานเดีย่ ว คู่ หรือ
กลุ่มตามแผนการสอนด้วยการใช้กิจกรรมสื่อประสม
ที่วางแผนไว้ตลอดภาคเรียน  ส�ำหรับวิธีการด�ำเนินการ
ท�ำกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้สื่อประสมที่ได้
ปฏิบัติจริง ตามความคิดเห็นของนักศึกษาคือ กิจกรรมคู่
สลับกับกลุ่ม เป็นวิธีดีที่สุด
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาใน
รายวิ ช าการศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม พบว่ า คะแนนเก็ บ
ระหว่างเรียนมีคะแนนสูงสุดร้อยละ 49  ต�่ำสุดร้อยละ 1
ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 42 ส� ำ หรั บ คะแนนสอบกลางภาค
มี ค ะแนนสู ง สุ ด ร้ อ ยละ 19 ต�่ ำ สุ ด ร้ อ ยละ 9 ค่ า เฉลี่ ย
ของคะแนนสอบกลางภาคร้ อ ยละ 15 ส่ ว นการ
สอบปลายภาคมี ค ะแนนสู ง สุ ด ร้ อ ยละ 25 ต�่ ำ สุ ด
ร้อยละ 11 และมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาค
ร้ อ ยละ 19 ส� ำ หรั บ คะแนนรวมผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช าการศึ ก ษาแบบเรี ย น
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รวม พบว่ า มี ค ะแนนสู ง สุ ด ร้ อ ยละ 93   ต�่ ำ สุ ด 12  
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 77  ซงึ่ ถึงแม้วา่ คะแนนเฉลีย่ จะอยูใ่ นระดับดี
แต่คะแนนต�ำ่ สุดยังถือว่าต�ำ่ กว่าเกณฑ์เนือ่ งจากนักศึกษา

มาเข้าเรียนเพียง 1 ครั้ง แม้จะเข้าสอบกลางภาค แต่ก็ขาด
สอบปลายภาค ท�ำให้คะแนนรวมต�่ำมาก ดังน�ำเสนอใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1  คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจ�ำแนกตามแจกแจงคะแนนระหว่างเรียน สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ร้อยละ)
คะแนน
สูงสุด
ระหว่างเรียน    (คะแนนเต็มร้อยละ 50)
49
สอบกลางภาค  (คะแนนเต็มร้อยละ 20)
19
สอบปลายภาค  (คะแนนเต็มร้อยละ 30)
25
คะแนนรวม      (คะแนนเต็มร้อยละ 100)
93

ต�่ำสุด
1
9
11
12

เฉลี่ย
42
15
19
77

ตารางที่ 2  จ�ำนวนนักศึกษาจ�ำแนกตามระดับผลการเรียน
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
รวม
ระดับผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการ
ศึกษาแบบเรียนรวม พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เกินกว่า
ครึ่ ง ของจ� ำ นวนนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดถึ ง จ� ำ นวน 35 คน
(ร้อยละ 52.2) ได้ระดับผลการเรียน A  รองลงมาร้อยละ
16.4 และ 13.4 ได้ระดับผลการเรียน B+ และ B ตามล�ำดับ
โดยมีนักศึกษาจ�ำนวน 4 คนคิดเป็นจ�ำนวนร้อยละ 6
ได้ระดับผลการเรียน F ดังน�ำเสนอในตารางที่ 2
ผลการปฏิบัติงานระหว่างเรียนของนักศึกษาใน
รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
ร้อยละ 28.4 ได้ปฏิบตั งิ านเข้าชัน้ เรียนอย่างสม�ำ่ เสมอโดย
ขาดเรียนเพียงแค่ 1 ครัง้ และมีจำ� นวนนักศึกษาถึงร้อยละ
25.4 ที่เข้าชั้นเรียนครบทุกครั้ง ส�ำหรับการส่งงานพบ

จ�ำนวนนักศึกษา (ร้อยละ)
35 (52.2)
11 (16.4)
9 (13.4)
7 (10.5)
1 (1.5)
4 (6.0)
67 (100)
ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 53.7 ได้ปฏิบัติส่งงานครบ
ทุกครั้ง และรองลงมาร้อยละ 28.4 ขาดส่งเพียง 1 ครั้ง
ตามล�ำดับ
ส�ำหรับกลุม่ นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนต�ำ่ พบว่า มาจาก
ปัจจัยส�ำคัญคือ การขาดเรียนบ่อย (ร้อยละ 8 ถึง 38 ของ
จ�ำนวนครั้งทั้งหมด) และไม่ส่งงาน 4 ถึง 17 ในทั้งหมด
17 ครั้ง ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการเตือนทั้งเรื่องขาดเรียน
และไม่ ส ่ ง งาน สาเหตุ ส ่ ว นหนึ่ ง เนื่ อ งจากต้ อ งไปท� ำ
กิจกรรมในและนอกมหาวิทยาลัย ส่วนหนึง่ ต้องไปซ้อม
และแข่งกีฬา และอีกส่วนหนึง่ ลาป่วย นอกจากนีต้ วั แปร
ส�ำคัญของการได้คะแนนต�ำ่ คือ การขาดความรับผิดชอบ
ในการติดตามงาน เมือ่ ขาดเรียนของนักศึกษา
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ผลการใช้กิจกรรมสื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม
(SPE 3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตารางที่ 3  ร้อยละของจ�ำนวนนักศึกษาจ�ำแนกตามลักษณะการท�ำแบบฝึกหัดและใบงาน
ลักษณะการท�ำแบบฝึกหัดและใบงาน*
1. ท�ำแบบฝึกหัด ใบงานด้วยตนเอง โดยศึกษาจากต�ำราอย่างเดียว
2. ท�ำแบบฝึกหัด ใบงานด้วยตนเอง โดยศึกษาจากต�ำราและตรวจจากเพื่อนว่า   
    ถูกต้อง หรือ เข้าใจตรงกันหรือไม่
3. ท�ำเองไม่ได้ปรึกษาเพื่อนหรือลอกจากเพื่อน
4. อื่นๆ... ท�ำเองบ้าง ลอกจากเพื่อนเป็นส่วนน้อย
* เลือกได้มากกว่า 1 ค�ำตอบ
การท�ำแบบฝึกหัดและใบงานพบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.6) ท�ำแบบฝึกหัดและใบงานด้วย
ตนเองโดยศึกษาจากต�ำรา มีจ�ำนวนร้อยละ 3.6 ท�ำเอง
ไม่ได้โดยใช้วิธีการปรึกษาเพื่อนหรือลอกจากเพื่อน โดย
ให้เหตุผลว่า ขาดเรียนติดต่อกันท�ำให้ไม่เข้าใจบทเรียน
เรียนตามเพื่อนไม่ทัน ไม่ได้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน เวลา
เรียนเข้าใจช้า ขอให้เปลีย่ นเวลาส่งการบ้านเพราะส่งก่อน
เที่ยงไม่ได้เนื่องจากติดเรียนหรือกิจกรรมในหรือนอก
มหาวิทยาลัย ดังน�ำเสนอในตารางที่ 3
4.2 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
การใช้กจิ กรรมสือ่ ประสมทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม
ความคิ ด เห็ น ต่ อ การใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอนโดยใช้สื่อประสมพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอน
3 อั น ดั บ แรกที่ นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ช อบมากที่ สุ ด คื อ
อันดับที่ 1 การชมวีดีทัศน์ รองลงมาคือ การท�ำแบบ
ฝึกหัดและใบงาน และอันดับที่ 3 กิจกรรมเกมการศึกษา
ส่วนการเขียนสรุปบทเป็นกิจกรรมการเรียนที่นักศึกษา
ส่วนใหญ่ชอบน้อยที่สุดส�ำหรับปัญหาที่เกิดจากการ
ท�ำกิจกรรมแบบคู่และแบบกลุ่มที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน นักศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีปัญหาใน การท�ำ
กิจกรรมทัง้ แบบคูแ่ ละแบบกลุม่ โดยให้เหตุผลว่าท�ำงาน
เข้ากันได้ดี มีความสามัคคีดี ช่วยกันท�ำงานได้ดี อย่างไร
ก็ ต ามมี นั ก ศึ ก ษาบางส่ว นที่มีปัญ หาที่เกิด จากการท�ำ
กิจกรรมทั้งแบบคู่และแบบกลุ่ม โดยให้เหตุผลว่าเพื่อน

จ�ำนวน (ร้อยละ)
42 (50.6)
37 (44.6)
3 (3.6)
1 (1.2)

ที่เข้าคู่ ไม่คุ้นเคยกันและเพื่อนที่เข้ากลุ่ม นั่งเฉยๆ ไม่ช่วย
ท�ำกิจกรรม ตามล�ำดับ
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการท�ำกิจกรรมแบบ
เดี่ยว แบบคู่ และแบบกลุ่มที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน
พบว่านักศึกษาให้ความคิดเห็นทีเ่ ป็นข้อมูลเชิงสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะสือ่ ประสมที่
ได้จัดขึ้นตลอดปีการศึกษาที่ผ่านว่าเกิดประโยชน์ ทั้งใน
ส่วนของการพัฒนาตนเองและพัฒนาการท�ำงานเป็นทีม
อย่างไรก็ตามพบว่ามีข้อมูลเชิงไม่สนับสนุนอยู่บางส่วน
ซึง่ ให้ขอ้ มูลในลักษณะของข้อเสนอแนะเกีย่ วกับปริมาณ
งานที่ ม ากเกิ น ไปภายในเวลาที่ จ� ำ กั ด รวมทั้ ง ปั ญ หา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละลักษณะของกิจกรรม
ส่ ว นความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ กิ จ กรรม
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมในภาพรวมพบว่า
มีนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมในภาพรวมเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 46.3 โดยส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า การใช้สื่อ
ช่วยในการสอนก็ดี สะดวกต่อการเข้าใจ ท�ำให้เรียนรู้
จากสื่อได้เข้าใจมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยให้เข้าใจในเรื่องที่
เรียนมากขึ้น เพราะเป็นการสอนแบบหลากหลาย ท�ำให้
ได้รับความรู้ในหลากหลายด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่างไรก็ตามพบว่านักศึกษาบางส่วนให้ความคิดเห็นว่า
อุปสรรคหลักของการใช้สื่อมีสาเหตุมาจากคุณภาพของ
อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่คอ่ ยเอือ้ อ�ำนวยต่อการเรียน
การสอน เช่น เครื่องฉายสไลด์เสีย หรือช�ำรุด เป็นต้น
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4.3 ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
นักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ออกเป็น
2 ด้าน ดังนี้
4.3.1   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผู้สอนเป็นผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยนิ นักศึกษาให้ขอ้ มูลว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้สอนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยนิ ไม่ได้มอี ปุ สรรคต่อการเรียนรูข้ องนักศึกษา
แต่อย่างใด แม้วา่ บางครัง้ อาจจะมีความยากล�ำบากในการ
สื่อสาร แต่ก็เป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย รวมทั้งได้เห็นถึง
ความพยายามและความทุ่มเทของผู้สอน ซึ่งช่วยให้เห็น
และเข้าใจผู้ที่มีความบกพร่องประเภทนี้มากขึ้น และ
ท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่างของการเป็นครูได้เป็นอย่างดี
4.3.2  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวม นักศึกษา
เสนอความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมในการเรียนการ
สอนในภาพรวมถือว่าดี เพราะมีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มีกิจกรรมช่วยกระตุ้นให้เรียนรู้ตลอดเวลา จึงท�ำให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และเกิดความสนุกสนานไปกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน รวมทั้ง
ท�ำให้ได้ท�ำงานร่วมกับเพื่อน และได้ลงมือปฏิบัติท�ำสื่อ
ด้วยตนเอง

5. อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษาผลการใช้กิจกรรม
สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการ
ศึกษาแบบเรียนรวมของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 อภิปรายตามประเด็นผล
การวิจัยได้ดังนี้
ผลการใช้กจิ กรรมสือ่ ประสมและผลการตรวจงาน
ในระหว่างเรียน การท�ำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 15 ครั้ง ประกอบ
ด้วยกิจกรรมทั้งรายคู่ เดี่ยว และกลุ่ม และได้มีการปรับ
เปลี่ยนเป็นการเข้าคู่หรือกลุ่มตามข้อก�ำหนดระหว่าง
การท�ำงานเดี่ยว คู่ หรือกลุ่มตามแผนการสอนด้วยการ
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ใช้ กิ จ กรรมสื่ อ ประสมที่ ว างแผนไว้ ต ลอดภาคเรี ย น  
การท�ำงานแบบฝึกหัดเป็นกิจกรรมรายบุคคล การท�ำงาน
ใบงานเป็นกิจกรรมเดี่ยวสลับกับคู่ การน�ำเสนอหน้า
ชั้นเรียนและโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนส�ำหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นกิจกรรมกลุ่ม จากการที่
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ลักษณะกิจกรรมที่ต่างกัน
ท�ำให้นักศึกษาเลือกว่าต้องการให้ใช้กิจกรรมแบบผสม
ทั้งนี้มีส่วนต่อการแก้ปัญหา ได้แก่ กิจกรรมแบบคู่และ
แบบกลุม่ มีการเอาเปรียบกันของเพือ่ นทีเ่ ข้าคูห่ รือกลุม่ ไม่
ได้ชว่ ยคิดท�ำแต่รอลอก ช่วยให้นกั ศึกษาได้คะแนนดีสว่ น
ใหญ่ กลับเป็นผลประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ เนื่องจาก
นักศึกษาที่มีความสามารถดีกว่าเป็นผู้ท�ำและช่วยกัน
เรียนรูร้ ะหว่างกัน ส่วนกิจกรรมรายเดีย่ วเป็นการกระตุน้
นักศึกษามีความรับผิดชอบและรับรู้การตรวจวัดความมี
รับผิดชอบในการส่งงานของรายบุคคล
ส่ ว นการด� ำ เนิ น การท� ำ กิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอนด้วยการใช้สื่อประสมที่ได้ปฏิบัติจริง ผู้สอนได้บอก
นักศึกษาล่วงหน้าว่าครัง้ ต่อไปมีการตรวจงานโดยบอกให้
ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมแต่ไม่ระบุชดั เจนว่าเป็นกิจกรรม
แบบคู่ แบบกลุม่ หรือแบบเดีย่ ว เพียงให้แนวทางว่าอาจใช้
แบบใดแบบหนึ่งดังกล่าว สังเกตว่านักศึกษาเตรียมตัวดี
กว่าที่ทราบล่วงหน้าว่าใช้แบบคู่หรือแบบเดี่ยว
คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษา
ในรายวิ ช าการศึ ก ษาแบบเรี ย นรวมโดยคะแนนเฉลี่ ย
จะอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับวัลภา วงศ์จันทร์ (2)
ได้ ศึ ก ษางานวิ จั ย พบว่ า พฤติ ก รรมการเรี ย นมี ค วาม
สัมพันธ์ทางบวกกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษา
ที่เข้าชั้นเรียนอย่างสม�่ำเสมอ ส่งงานอย่างสม�่ำเสมอ
และการมี ส ่ ว นร่ ว มในชั้ น เรี ย นและมี ค วามพึ ง พอใจ
ในการเรียน จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง อย่างไร
ก็ ต ามนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ ค ะแนนต�่ ำ สุ ด อยู ่ ร ะหว่ า งร้ อ ยละ
12 ถึงร้อยละ 48 ยังถือว่าต�่ำกว่าเกณฑ์ พบว่ามาจาก
สาเหตุของการขาดเรียน ไม่ส่งการบ้าน และขาดสอบ
สอดคล้ อ งกั บ สุ ร กิ จ ค� ำ วงศ์ ป ี น (3) ได้ ศึ ก ษาพบว่ า
นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดเรี ย นค่ อ นข้ า งบ่ อ ย ท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษา
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ผลการใช้กิจกรรมสื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม
(SPE 3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขาดความรู ้ ที่ ต ่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ไ ม่ เ ข้ า ใจในบทเรี ย น
เนื่ อ งจากขาดความรู ้ ที่ ต ่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ไ ม่ เ ข้ า ใจ
ในบทเรียนต่อไป นอกจากนี้การขาดการส่งงาน หรือ
ส่งงานไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ขาด
ทักษะในการท�ำข้อสอบ ทั้งนี้การเรียนที่ต้องใช้ความ
เข้าใจเป็นหลัก ไม่ใช่การท่องจ�ำ  จะต้องหมั่นท�ำแบบ
ฝึกหัดอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ทดสอบความเข้าใจ จะมีทกั ษะ
ในการท�ำข้อสอบ ทัง้ นีน้ กั ศึกษาทีไ่ ม่ได้ทำ� แบบฝึกหัดด้วย
ตนเองจะไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา
นอกจากนี้ ยั ง พบตั ว แปรที่ ส� ำ คั ญ คื อ การขาด
ความรับผิดชอบในการติดตามงาน เมื่อขาดเรียนของ
นักศึกษา และการมีทศั นคติทไี่ ม่ดที ตี่ ดิ ตัวมาก่อนเข้าเรียน
ในรายวิชานี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวชิระ พิมพ์ทอง
(4) ที่พบว่าพฤติกรรมการเรียนด้านทัศนคติในการเรียน
อยู่ในระดับต�่ำ  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้เรียนยัง
ไม่สามารถปรับตัวในการเรียนและสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่ นแปลง ซึง่ ท�ำให้ผเู้ รียนมีทศั นคติทไี่ ม่ดตี อ่ การเรียน
เท่าทีค่ วร ทัง้ นีผ้ สู้ อนควรมีการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
ตามที่ Bloom (5) และฉวีวรรณ หลิมวัฒนา (6) ได้เสนอ
รายงานไว้ นอกจากตัวแปรดังกล่าวแล้ว ยังมีตวั แปรด้าน
จิตพิสยั เช่น ความสนใจและทัศนคติทมี่ ตี อ่ การเรียนการ
สอนในวิชาทีเ่ รียน และตัวแปรด้านคุณภาพการเรียนการ
สอนที่ช่วยอธิบายถึงความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่งานวิจัยครั้งนี้ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบไว้ แต่จากการสังเกตพบว่านักศึกษาทีม่ พี นื้ ฐาน
ความรู้เดิมที่ไม่ดีมาก่อน อาจมีทัศนคติและมีความสนใจ
ในการเรียนวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมไม่ดีไปด้วย และ
ตัวแปรด้านผู้เรียน การที่ผู้เรียนแต่ละคนมีความตั้งใจ
ในการเรียนต่างกันตามความสนใจ สาเหตุหนึ่งจากแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้เรียนแตกต่างกัน ผู้เรียนที่มีแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะตั้งใจเรียนและประสบผลส�ำเร็จใน
การเรียน ตรงกันข้ามกับผู้เรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ต�ำ่ จะขาดความสนใจและไม่ตงั้ ใจเรียน ดังที่ ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ (7) กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom
พืน้ ฐานของผูเ้ รียนเป็นหัวใจในการเรียน ผูเ้ รียนแต่ละคน

จะเข้าชั้นเรียนด้วยพื้นฐานที่จะช่วยให้เขาประสบความ
ส�ำเร็จในการเรียนรู้ต่างกัน ถ้าเขามีพื้นฐานที่คล้ายคลึง
กัน ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจะไม่แตกต่างกัน คุณลักษณะ
ของแต่ละคน เช่น ความรู้ที่จ�ำเป็นก่อนเรียน แรงจูงใจใน
การเรียน คุณภาพของการสอนเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ เพื่อ
ให้แต่ละคนและทัง้ กลุม่ มีระดับการเรียนทีส่ งู ขึน้ และยัง
สอดคล้องกับอริยา คูหา และบัญญัติ ยงย่วน (8) กล่าวถึง
องค์ประกอบทีม่ ผี ลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ประกอบ
ด้วย 5 ด้าน คือ ความพร้อมด้านสติปัญญาหรือความรู้
ทักษะพื้นฐาน บุคลิกภาพหรือจิตลักษณะ พฤติกรรม
การเรี ย น บรรยากาศในการเรี ย น และตั ว แปรทาง
ประชากร   นอกจากนี้ ง านวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ห็ น ว่ า มี ค วาม
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Jilardi Damavandi et al. (9)
ซึ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
ที่แตกต่างกัน จากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่มีกิจกรรม
การเรียนที่แตกต่างกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนี้ Hall et al. (10)
พบว่าพฤติกรรมการเรียน ซึ่งได้แก่การขาดเรียน มีความ
เกี่ยวข้องกับความส�ำเร็จในการเรียน
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
จากผลวิจัยพบว่านักศึกษาบางคน (ร้อยละ 4.8) ท�ำแบบ
ฝึกหัดและใบงานเองไม่ได้จึงใช้วิธีการปรึกษาเพื่อนหรือ
ลอกจากเพื่อน ถือว่าเป็นธรรมชาติของชั้นเรียนทุกครั้ง
ที่ มี นั ก ศึ ก ษาอ่ อ นหรื อ พื้ น ฐานความรู ้ เ ดิ ม ไม่ ค ่ อ ยดี
ซึ่ ง แสดงว่ า นั ก ศึ ก ษายั ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบท� ำ งานส่ ง
ตามทีป่ รีชา คัมภีรปกรณ์ (11) กล่าวไว้วา่ ความพร้อมหรือ
ธรรมชาติของผู้เรียน ในที่นี้หมายรวมถึงวุฒิภาวะของ
ผูเ้ รียน ความรูพ้ นื้ ฐานเดิมของผูเ้ รียนหรืออืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผู้เรียน ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวบังคับหรือชี้น�ำในการ
แสดงออกพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียน กล่าวคือ
ผู้เรียนที่ดีนั้นความรู้พื้นฐานในวิชาที่เรียนดีไม่ดีย่อมจะ
พัฒนาพฤติกรรมในวิชานั้นต่างกัน และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุมิตตรา เจิมพันธ์ (12) พบว่าปัญหา
ที่ พ บในการเรี ยนการสอน เนื่ องจากประสบการณ์ ที่
ไม่ดีในการเรียนท�ำให้ผู้เรียนบางส่วนเกิดความท้อแท้ไม่
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อยากเรียน ผู้เรียนขาดการฝึกฝนและทบทวนด้วยตนเอง
มักลอกการบ้าน เกิดจากขาดการปลูกฝังความรับผิด
ชอบ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ผู้เรียนไม่ชอบคิด
ไม่ชอบแก้ปัญหา ขาดการฝึกฝนและทบทวนด้วยตนเอง
อย่างสม�ำ่ เสมอ ท�ำให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต�ำ ่

6. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้
ช่วงต้นของการเริ่มการเรียนการสอน ควรจัด
กิจกรรมเสริมให้นักศึกษาทุกคนคุ้นเคยกันก่อน
ควรให้ข้อมูลที่เรียนรู้จากงานวิจัยแก่นักศึกษารุ่น
ต่อไปได้รบั ทราบเพือ่ การเตรียมตัวโดยเฉพาะข้อมูลเกีย่ ว
กับการท�ำคะแนนดีและสาเหตุส�ำคัญที่ได้คะแนนต�่ำ  คือ
การขาดความรับผิดชอบในการติดตามงาน การขาดเรียน
และการไม่ส่งการบ้าน
ควรชี้แจงเหตุผลของการใช้กิจกรรมเดียว คู่ กลุ่ม
และการท�ำแบบฝึกหัด / ใบงานเพื่อการตรวจสอบการ
เรียนรู้ โดยใช้ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้จาก
การวิจัยแจ้งแก่นักศึกษารุ่นต่อไปได้รับทราบ
ควรแนะน�ำวิธีการของกิจกรรมเดี่ยว คู่ กลุ่มแบบ
ต่างๆ และแนะวิธีการของกิจกรรมเดี่ยว คู่ หรือกลุ่มที่ได้
ผลดีที่สุดแก่นักศึกษารุ่นต่อไปได้รับทราบ
ควรใช้กิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูป
แบบให้เหมาะสมกับนักศึกษา โดยส่งเสริมให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการเสนอวิธีใหม่ รวมถึงการแก้ไขจุดอ่อน
ของรูปแบบเดิม เพื่อความเหมาะสมในการตรวจสอบ
การเรียนรู้
ควรจัดให้มีการเสนอผลงานของรายเดี่ยว รายคู่
หรือรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
ศึ ก ษาผลการใช้ กิ จ กรรมสื่ อ ประสมที่ มี ต ่ อ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมให้
มีความหลากหลาย มีความเหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษา
หรือเพิม่ คุณภาพในการเรียนการสอนวิชาการศึกษาแบบ
เรียนรวม

ศึกษาการแยกเนื้อหาเดี่ยวและหรือการจัดกลุ่ม
เนื้อหาที่ใช้ในการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุดส�ำหรับนักศึกษา
ศึกษาและคัดเลือกตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสม และต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม ได้แก่
ตัวแปรด้านผูส้ อน เช่น ความเชือ่ และเจตคติตอ่ วิชาชีพครู
ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการสื่อสาร
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
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หาระดั บ ที่ เ หมาะสมในการใช้ เ ศษขนมปั ง เป็ น แหล่ ง พลั ง งานในอาหารไก่
โดยแบ่งเป็น 2 การทดลอง ได้แก่ การทดลองที่ 1 ศึกษาในไก่เนื้อ ด�ำเนินการโดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
(CRD) ใช้ลูกไก่เนื้อแรกเกิดพันธุ์ Ross 208 จ�ำนวน 300 ตัว แบ่งเป็น 5 กลุ่มๆละ 3 ซ�้ำ แต่ละซ�้ำใช้ไก่ 20 ตัว สุ่มไก่แต่ละ
กลุ่มให้ได้รับอาหารทดลอง 5 สูตร คือ ใช้เศษขนมปังเป็นแหล่งของพลังงานทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารที่ระดับ
0 25 50 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารและน�้ำอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเป็นเวลา 42 วัน เก็บข้อมูลปริมาณอาหาร
ที่กิน น�้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเปลี่ยนอาหาร อัตราการรอดชีวิต เปอร์เซ็นต์ซาก เปอร์เซ็นต์ตับ และไขมัน
ช่องท้อง ผลการทดลองปรากฏว่า สามารถใช้เศษขนมปังทดแทนปลายข้าวถึงระดับ 75% ในสูตรอาหาร โดยไม่มีผลก
ระทบต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากมากนัก แต่ท�ำให้ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน�้ำหนัก 1 กิโลกรัมต�่ำที่สุด
การทดลองที่ 2 ศึกษาในไก่ไข่ ด�ำเนินการโดยใช้แผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ภายในบล็อก (RCBD) ใช้แม่ไก่ไข่พนั ธุ์
อีซ่าบราวน์จ�ำนวน 280 ตัว แบ่งไก่เป็น 8 บล็อก (แถวของกรงไก่ภายในโรงเรือน) ในแต่ละแถวใช้กรงตับไก่ชุดละ 7 ตัว
สุ่มไก่ในแต่ละชุดให้ได้รับอาหารทดลอง 5 สูตร เช่นเดียวกับการทดลองในไก่เนื้อ เก็บข้อมูลด้านผลผลิตไข่ อัตราการ
รอดชีวติ คุณภาพไข่ และระดับกลูโคสในเลือดเป็นเวลา 6 ช่วงๆละ28วัน ผลการทดลองปรากฏว่า สามารถใช้เศษขนมปัง
ทดแทนปลายข้าวได้ถงึ ระดับ 50 % ของปลายข้าวในสูตรอาหาร โดยไม่มผี ลต่อประสิทธิภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ และ
ระดับกลูโคสในเลือด และการทดแทนปลายข้าวด้วยเศษขนมปังที่ระดับ 25-50 % ให้ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่
1 กิโลกรัมต�่ำกว่ากลุ่มอื่น
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 supplemented 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
ผลพลอยได้ จ ากอาหารขยะ (Junk food)
ในประเทศไทยมีเป็นจ�ำนวนมากผลพลอยได้ก็มีมาก
เช่ น ขนมปั ง หมดอายุ ไม่ ไ ด้ คุ ณ ภาพ เศษเหลื อ จาก
การตั ด แต่ ง ขนมเค้ ก โรงงานผู ้ ผ ลิ ต ขนมได้ จ� ำ หน่ า ย
ผลพลอยได้ในราคาถูกให้กับเกษตรกร ซึ่งส่วนมากน�ำ
ไปเลี้ยงปลาเพื่อลดต้นทุนด้านอาหารเนื่องจากมีโภชนะ
ส�ำคัญสูง ขนมปังแซนวิชประกอบไปด้วยแป้งขนมปัง
100 ส่วน น�้ำ 60 ส่วน ยีสต์เม็ด 1 ส่วน เกลือ 1.75 ส่วน
น�้ำตาล 10 ส่วน นมผงปราศจากไขมัน 4ส่วน เนยขาว
6 ส่วน (1) เช่นเดียวกันกับ Bernard (2) ที่ได้รายงาน
ไว้วา่ bakery waste มีพลังงาน 1.53 เมกะแคลอรีต่ อ่ ปอนด์
โปรตีน 12.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วน Slominski (3) รายงาน
ว่าเศษเหลือจากการท�ำเบเกอรี (Bakery by-products)
มีโปรตีน 11.9 เปอร์เซ็นต์ พลังงาน 3,427 กิโลแคลอรี่

ต่อกิโลกรัม Zand และ Foroudi (4) รายงานผลการน�ำ
เศษเหลื อ จากการท� ำ ขนมขบเคี้ ย วที่ ท� ำ จากข้ า วโพด
ซึ่ ง มี พ ลั ง งาน 4,527.4 กิ โ ลแคลอรี่ ต ่ อ กิ โ ลกรั ม
เลี้ยงไก่เนื้อระยะรุ่นและขุน พบว่าการผสม corn waste
ที่ระดับ50เปอร์เซ็นต์ในอาหารไก่เนื้อ ไก่มีอัตราการใช้
อาหารดีกว่ากลุ่มที่ใช้เศษเหลือจากการท�ำขนมขบเคี้ยว
ทีท่ ำ� จากข้าวโพดทีร่ ะดับต�ำ่ กว่าและทีไ่ ม่ได้ใช้ ถึงแม้จะมี
ผลให้อาหารทีก่ นิ และน�ำ้ หนักตัวไก่ทเี่ พิม่ น้อยกว่า Torki
และ Kimiaee (5) ทดลองผสม Enzyme ลงใน เศษเหลือ
จากการท�ำเบเกอรีพบว่าสามารถใช้ เศษเหลือจากการ
ท�ำเบเกอรีแทนข้าวโพดในสูตรอาหารได้100เปอร์เซ็นต์
โดยไม่ ท� ำ ให้ ผ ลผลิ ต ไข่ ไ ก่ แ ตกต่ า ง ส่ ว นในการเลี้ ย ง
สัตว์อื่น พบว่าปลาทับทิมในกระชังเจริญเติบโตได้ดีเมื่อ
ใช้เศษขนมปังตากแห้ง 25 เปอร์เซ็นต์ผสมกับอาหารเม็ด
ส�ำเร็จรูป (6) ในประเทศไทยยังไม่พบรายงานการน�ำเอา
เศษขนมปัง ที่ได้จากการท�ำแซนวิชในระดับที่เหมาะสม
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ไปใช้ในอาหารไก่ ทั้งนี้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีของเศษขนมปังดังกล่าวที่ห้องปฏิบัติการอาหาร
สัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
พบว่าเศษขนมปัง มีความชื้น เถ้า ไขมัน โปรตีน เยื่อใย
แคลเซียมและฟอสฟอรัสเท่ากับ 3.62 1.69 8.20 12.58
1.71 0.52 และ 0.13 เปอร์เซ็นต์ตามล�ำดับ และมีพลังงาน
รวม 4,400 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม ในขณะที่ปลายข้าวมี
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ในสัตว์ปีก 3,500 กิโลแคลอรี่
ต่อกิโลกรัม (7) ดังนั้นหากมีการศึกษาระดับที่เหมาะ
สมในการน�ำเศษขนมปังจากการท�ำแซนวิชชนิดแป้งสี
ขาว เป็นแหล่งพลังงานในอาหารไก่ทดแทนวัตถุดบิ กลุม่
พลังงานที่ใช้กันอยู่ประจ�ำ เช่น ปลายข้าว และข้าวโพด
ก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตด้านอาหารสัตว์ได้

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสมในการใช้ เ ศษ
ขนมปังเป็นแหล่งพลังงานในอาหารไก่เนื้อและไก่ไข่
ทดแทนปลายข้าวโดยพิจารณาจากสมรรถภาพการผลิต
คุณภาพเนื้อ คุณภาพไข่ และต้นทุนการผลิต

3. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การทดลองที่ 1 ศึกษาในไก่เนื้อ ด�ำเนินการโดย
ใช้ไก่อายุ 1 วัน พันธุ์ Ross 208 จ�ำนวน 300 ตัว วางแผน
การทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (CRD) แบ่งกลุม่ ทดลองเป็น
5 กลุ่ม (treatment) แต่ละกลุ่มมี 3 ซ�้ำ (replication)
ในแต่ละซ�้ำใช้ไก่ จ�ำนวน 20 ตัว สุ่มไก่แต่ละซ�้ำ ให้ได้รับ
อาหารทดลองที่ใช้เศษขนมปังทดแทนปลายข้าวในสูตร
อาหารที่ระดับ 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่ม
ทดลองที่1 2 3 4 และ5 ตามล�ำดับ อาหารทดลองทุกสูตร
ได้ค�ำนวณให้มีโภชนะ ได้แก่ พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้
แคลเซียม ฟอสฟอรัส กรดอะมิโนที่จ�ำเป็น เช่น ไลซีน
และเมทไธโอนีน ตรงตามความต้องการของไก่กระทง
ที่ แ นะน� ำ โดย NRC (8) โดยแบ่ ง อาหารทดลองเป็ น
3 ระยะ คืออาหารทดลองส�ำหรับไก่อายุ 0 – 2 สัปดาห์,
2 – 4 สัปดาห์ และ 4 – 6 สัปดาห์ (สูตรอาหารทดลอง
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ของไก่แต่ละรุ่นแสดงในตารางที่ 1-3) เลี้ยงไก่ทดลอง
ในโรงเรื อ นเปิ ด เป็ น เวลา 42 วั น ท� ำ การเก็ บ ข้ อ มู ล
โดยบั น ทึ ก น�้ ำ หนั ก ไก่ และน�้ ำ หนั ก อาหารที่ ใ ห้
กิ น ทุ ก สั ป ดาห์ บั น ทึ ก น�้ ำ หนั ก ไก่ ต าย และอาหาร
ที่ เ หลื อ แต่ละสัปดาห์ เพือ่ น�ำข้อมูลมาใช้ในการค�ำนวณหา
อัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ ปริมาณอาหารที่
กินเฉลี่ยต่อวัน ต้นทุนค่าอาหารต่อน�้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
1 กิโลกรัม และอัตราการรอดชีวติ เมือ่ สิน้ สุดการทดลอง
สุ่มไก่เนื้อเพศผู้ และเพศเมีย เพศละ 2 ตัวในแต่ละซ�้ำ
เพื่อท�ำการฆ่า และช�ำแหละเก็บข้อมูล เปอร์เซ็นต์ซาก
เปอร์เซ็นต์ตับและเปอร์เซ็นต์ไขมันช่องท้อง
การทดลองที่ 2 ศึกษาในไก่ไข่ ด�ำเนินการโดยโดย
ก�ำหนดให้บล็อก คือ ต�ำแหน่งของแถวกรงตับภายในโรง
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�ำดับ อาหาร
ทดลองทุกสูตรได้คำ� นวณให้มโี ภชนะ ได้แก่ พลังงานทีใ่ ช้
ประโยชน์ได้ แคลเซียม ฟอสฟอรัส กรดอะมิโนทีจ่ ำ� เป็น เช่น
ไลซีน และเมทไธโอนีน ตรงตามความต้องการของไก่ไข่ที่
แนะน�ำโดย NRC (8) ทั้งนี้สูตรอาหารไก่ไข่ทดลองแต่ละ
สูตรแสดงในตารางที่ 4 ไก่ทุกกรงจะได้รับอาหารและ
น�ำ้ อย่างเต็มทีโ่ ดยให้วนั ละ 2 มือ้ คือ เช้า และบ่าย ก�ำหนด
โปรแกรมให้แสงส�ำหรับไก่จ�ำนวน 16 ชั่วโมงต่อวัน
การบันทึกข้อมูลจะท�ำเป็นช่วงๆ โดยแบ่งเป็น 6 ช่วง
(period) ช่วงละ 28 วัน ในแต่ละช่วงมีการเก็บข้อมูล
ปริมาณอาหารที่กิน ผลผลิตไข่แต่ละวัน และจ�ำนวน
ไก่ตาย และทุก 3 วันสุดท้ายของแต่ละช่วง สุม่ ไข่ไก่ชดุ ละ
4 ฟองต่อวัน เพือ่ น�ำมาศึกษาคุณภาพไข่ ได้แก่ น�ำ้ หนักไข่
สีไข่แดง ความสูงไข่ขาว และค่า Haugh unit โดยใช้เครือ่ ง
Egg Multi-Tester EMT-5200 ของบริษัท Robotmation
Co., LTD. ประเทศญี่ปุ่น ส่วนความหนาของเปลือกไข่
ใช้เครือ่ ง Thickness Gage ของบริษทั Dial Type/Digimatic
Type, Mitutoyo Co., LTD. ประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ สิน้ สุดการ
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ทดลองสุม่ เก็บตัวอย่างเลือด 2 ตัวต่อชุด เพือ่ หาค่ากลูโคส
ในเลือดโดยใช้เครื่องวัดค่าทางเคมีของเลือด Accutrend®
GCT ของบริษัท Roche Diagnostics GmbH Co., LTD.
ประเทศเยอรมนี

ข้อมูลที่ได้ทั้งสองการทดลองน�ำมาวิเคราะห์ทาง
สถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างโดยวิธี DMRT โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
SAS (9)

Table 1 Composition of the basal experimental diets of broilers (Starter)
Ingredients(kg)
1. Broken rice
2. Rice bran
3. Soybean meal(44% CP)
4. Fish meal(60%CP)
5. Breadcrumb
6. DCP (P16)
7. Oyster shell meal
8. DL-Methionine
9. Oil
10.Iodized salt
11.Premix
Total
Calculated chemical analysis
Crude protein, %
ME, kcal/kg
Calcium, %
Phosphorus, %
Price(baht/kg)

T1
45.75
10.00
30.65
8.00
0
0.70
0.80
0.25
3.10
0.50
0.25
100

T2
35.29
10.00
29.30
8.00
11.44
0.65
0.70
0.27
3.60
0.50
0.25
100

T3
24.82
10.00
27.93
8.00
22.88
0.65
0.55
0.30
4.12
0.50
0.25
100

T4
14.24
10.00
26.58
8.00
34.31
0.60
0.50
0.34
4.68
0.50
0.25
100

T5
0
10.00
26.28
8.00
48.98
0.60
0.40
0.38
5.61
0.50
0.25
100

22.99
3,080
1.00
0.47
15.66

22.99
3,080
1.01
0.47
15.20

23.00
3,080
1.01
0.47
14.75

23.00
3,080
1.03
0.47
14.29

23.00
3,079
1.01
0.46
14.01
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Table 2 Composition of the basal experimental diets of broilers (Grower)
Ingredients(kg)
1. Broken rice
2. Rice bran
3. Soybean meal(44% CP)
4. Fish meal(60%CP)
5. Leucaena leaf meal
6. Breadcrumb
7. DCP (P16)
8. Oyster shell meal
9. L-Lysine
10.DL-Methionine
11.Oil
12.Iodized salt
13.Premix
Total
Calculated chemical analysis
Crude protein, %
ME, kcal/kg
Calcium, %
Phosphorus, %
Price(baht/kg)

T1
50.50
10.00
29.95
7.00
3.00
0
0.55
0.80
0
0.08
4.37
0.50
0.25
100

T2
39.46
10.00
21.50
7.00
3.00
12.05
0.50
0.70
0
0.12
4.92
0.50
0.25
100

T3
28.55
10.00
20.03
7.00
3.00
24.10
0.50
0.50
0
0.15
5.42
0.50
0.25
100

T4
17.67
10.00
18.56
7.00
3.00
36.15
0.35
0.45
0
0.16
5.91
0.50
0.25
100

T5
0
10.00
16.34
7.00
3.00
55.00
0.35
0.25
0.01
0.24
6.88
0.50
0.25
100

20.00
3,180
0.92
0.41
15.94

20.00
3,180
0.92
0.41
14.14

20.00
3,180
0.90
0.42
13.70

20.00
3,180
0.90
0.40
13.22

20.00
3,179
0.91
0.41
12.65
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Table 3 Composition of the basal experimental diets of broilers (Finisher)
Ingredients(kg)
1. Broken rice
2. Rice bran
3. Soybean meal(44% CP)
4. Fish meal(60%CP)
5. Leucaena leaf meal
6. Breadcrumb
7. DCP (P16)
8. Oyster shell meal
9. L-Lysine
10.DL-Methionine
11.Oil
12.Iodized salt
13.Premix
Total
Calculated chemical analysis
Crude protein, %
ME, kcal/kg
Calcium, %
Phosphorus, %
Price(baht/kg)

T1
58.14
10.00
17.01
7.00
3.00
0
0.30
0.70
0
0
3.10
0.50
0.25
100

T2
44.95
10.00
15.27
7.00
3.00
14.44
0.25
0.55
0
0.05
3.74
0.50
0.25
100

T3
31.96
10.00
13.50
7.00
3.00
28.87
0.20
0.40
0
0
4.32
0.50
0.25
100

T4
18.51
10.00
11.82
7.00
3.00
43.33
0.15
0.30
0
0.12
5.05
0.50
0.25
100

T5
0
10.00
9.49
7.00
3.00
63.17
0.10
0.10
0.15
0.18
6.06
0.50
0.25
100

18.00
3,200
0.81
0.35
13.49

18.00
3,200
0.80
0.36
13.01

18.00
3,200
0.80
0.36
12.31

18.00
3,200
0.82
0.36
12.00

18.00
3,200
0.82
0.36
11.48
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Table 4 Composition of the basal experimental diets of layers.
Ingredients(kg)
1. Broken rice
2. Rice bran
3. Soybean meal(44% CP)
4. Fish meal(60%CP)
5. Breadcrumb
6. DCP (P16)
7. Oyster shell meal
8. Iodized salt
9. Premix
10.Leucaena leaf meal
11.L-Lysine
12.DL-Methionine
13.Oil
Total
Calculated chemical analysis
Crude protein, %
ME, kcal/kg
Calcium, %
Phosphorus, %
Price(baht/kg)

T1
48.78
10.00
18.58
5.00
0
0.70
8.50
0.50
0.25
4.00
0
0.12
3.57
100

T2
37.59
10.00
17.14
5.00
12.25
0.60
8.40
0.50
0.25
4.00
0
0.17
4.10
100

T3
26.48
10.00
15.68
5.00
24.40
0.60
8.24
0.50
0.25
4.00
0
0.20
4.65
100

T4
15.30
10.00
14.22
5.00
36.60
0.60
8.09
0.50
0.25
4.00
0
0.24
5.20
100

T5
0
10.00
12.26
5.00
53.16
0.50
7.95
0.50
0.25
4.00
0.08
0.30
6.00
100

17.00
2,899
3.75
0.37
11.50

17.00
2,899
3.75
0.37
11.11

17.00
2,900
3.75
0.36
10.48

17.00
2,899
3.76
0.35
10.27

16.99
2,900
3.76
0.36
9.81

4. ผลการวิจัยและวิจารณ์
จากการศึ ก ษาการใช้ เ ศษขนมปั ง เป็ น แหล่ ง
พลังงานในอาหารไก่ซึ่งท�ำการทดลองทั้งในไก่เนื้อและ
ไก่ไข่ โดยใช้เศษขนมปังทดแทนปลายข้าวในระดับ 0, 25,
50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารไก่เนือ้ และไก่ไข่
ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 5 (ไก่เนื้อ) และ ตารางที่ 6
(ไก่ไข่) จากตารางที่ 5 พบว่า ไก่เนื้อที่ได้รับอาหารผสม
เศษขนมปังทดแทนปลายข้าวที่ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์
มีสมรรถภาพการผลิต ได้แก่ ปริมาณอาหารที่กิน อัตรา
การเจริญเติบโต และอัตราการเปลี่ยนอาหาร (FCR)
ไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05)เมื่อเปรียบเทียบกับไก่
ที่ ไ ด้ รั บ อาหารที่ มี ป ลายข้ า วเป็ น แหล่ ง พลั ง งานเพี ย ง

อย่างเดียว แต่มีปริมาณอาหารที่กิน และอัตราการเจริญ
เติบโตสูงกว่าไก่ที่กินอาหารผสมเศษขนมปังทดแทน
ปลายข้าวทีร่ ะดับ 50 ,75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ (P<0.01) ซึง่
ไก่ทกี่ นิ อาหารผสมเศษขนมปังทดแทนปลายข้าวทีร่ ะดับ
50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์มีการกินอาหารในปริมาณไม่
แตกต่างต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในท�ำนองเดียวกัน
อัตราการเจริญเติบโตของไก่ทกี่ นิ อาหารผสมเศษขนมปัง
ทดแทนปลายข้าวทีร่ ะดับ 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ตำ�่ กว่า
ไก่ทกี่ นิ อาหารผสมเศษขนมปังทดแทนปลายข้าวทีร่ ะดับ
0, 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์ (P<0.01) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เศษขนมปั ง มี ค วามฟ่ า มมาก เนื่ อ งจากเป็ น แป้ ง สุ ก
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ซึ่งแป้งเมื่อผสมน�้ำและท�ำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ท�ำให้น�้ำ
เข้าไปในเม็ดแป้งมากขึ้น เม็ดแป้งบวม ความหนาแน่น
ลดลง ความหนืดสูงขึ้น ผิวของเม็ดแป้งเปิดมากขึ้นซึ่งก็
คือเกิดการพองตัว (10) เมื่อสัตว์กินอาหารที่มีความฟ่าม
มากเข้าไป ถึงแม้เป็นปริมาณน้อย (โดยน�ำ้ หนัก) แต่ทำ� ให้
อาหารเต็มกระเพาะเร็ว สัตว์จงึ ไม่กนิ อาหารอีก ดังนัน้ จึง
ท�ำให้ไก่กินอาหารน้อยลง และส่งผลให้มีอัตราการเจริญ
เติบโตต�่ำลงด้วย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสมิงและ
คณะ (6) ที่กล่าวว่าปลาทับทิมในกระชังเจริญเติบโตได้
ดีที่สุด เมื่อใช้เศษขนมปังตากแห้ง ไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์
ผสมกับอาหารเม็ดส�ำเร็จรูป
อย่ า งไรก็ ต ามไก่ ที่ กิ น อาหารผสมเศษขนมปั ง
ทดแทนปลายข้าวที่ระดับ 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์มีอัตรา
การเปลี่ยนอาหารดีกว่ากลุ่มอื่น (P<0.05) แต่ไม่แตก
ต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับไก่ที่กินอาหารผสมเศษ
ขนมปังทดแทนปลายข้าวทีร่ ะดับ 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์
และเมื่อพิจารณาต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน�้ำหนักตัว
1 กิโลกรัมก็พบว่าไก่ทกี่ นิ อาหารผสมเศษขนมปังทดแทน
ปลายข้าวที่ระดับ 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์มีต้นทุนค่า
อาหารต่อการเพิม่ น�ำ้ หนักตัว 1 กิโลกรัมใกล้เคียงกันและ
ต�่ำกว่าไก่ทดลองกลุ่มอื่น ทั้งนี้ Radwan (11) ได้รายงาน
ว่าการใช้เศษเหลือจากเบเกอรี่ ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ในอาหาร
ไก่เนื้อไม่มีผลกระทบต่อน�้ำหนักตัว หรือเปอร์เซ็นต์ซาก
ของไก่ ในขณะที่มีปริมาณการกินอาหารเพิ่มขึ้น และ
อัตราการเปลี่ยนอาหารด้อยลง แต่ท�ำให้ต้นทุนต�่ำกว่า
ไก่ที่กินอาหารที่ไม่มีการใช้เศษเหลือจากเบเกอรี่เป็น
ส่วนผสม นอกจากนีย้ งั มีรายงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาในนกกระทา
ญีป่ นุ่ พบว่าการใช้เศษเหลือจากเบเกอรี่ 25 เปอร์เซ็นต์ใน
สูตรอาหารท�ำให้นกกระทามีน�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น มีการ
กินอาหารและอัตราการเปลี่ยนอาหารดีขึ้น (12) ส่วน
Abdullatif และคณะ (13) ได้ศึกษาการใช้เศษเหลือจาก
เบเกอรีใ่ นอาหารไก่เนือ้ พบว่าการใช้เศษเหลือจากเบเกอรี่
30 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ใ นสู ต รอาหารไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สมรรถภาพการผลิตของไก่
นอกจากนี้อัตราการรอดชีวิตของไก่ที่กินอาหาร
ผสมเศษขนมปังทดแทนปลายข้าวทีร่ ะดับ 75 เปอร์เซ็นต์
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มีค่าสูงที่สุด (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบ
เทียบกับไก่ที่กินอาหารผสมเศษขนมปังทดแทนปลาย
ข้าวทีร่ ะดับ 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนไก่ทกี่ นิ อาหารที่
มีปลายข้าวเป็นแหล่งพลังงานเพียงอย่างเดียวมีอตั ราการ
รอดชีวิตต�่ำที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแป้งขนมปังเป็น
แป้งสุกย่อยได้ง่าย อีกทั้งไก่ที่กินอาหารผสมเศษขนมปัง
มีการกินอาหารในปริมาณน้อยลง จึงท�ำให้กระบวนการ
ย่อย ดูดซึม และเมตาบอไลซ์อาหารแล้วท�ำให้เกิดความ
ร้อนในร่างกายน้อยกว่าไก่ที่กินอาหารที่มีปลายข้าวเป็น
แหล่งพลังงานเพียงอย่างเดียวซึง่ กินได้มากกว่า นอกจาก
นี้ ในอาหารทดลองที่ใช้เศษขนมปังเป็นแหล่งพลังงาน
มีการเสริมไขมันมากกว่าสูตรอาหารที่ใช้ปลายข้าวเพียง
อย่างเดียวเป็นแหล่งพลังงาน (ตารางที่ 1-3) ซึ่งในกรณี
ที่ อุ ณ หภู มิ ข องสิ่ ง แวดล้ อ มสู ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
ของสัตว์ไม่เต็มที่ นักโภชนศาสตร์แก้ไขโดยให้อาหารมี
พลังงานสูง โดยการเสริมไขมันพืชหรือสัตว์ (14) เพราะ
ไขมันสามารถลดความเสียหายของสัตว์เลี้ยงจากภาวะ
อากาศร้อนได้ มีรายงานการลดผลเสียหายทีเ่ กิดกับแม่โค
อันเนือ่ งมาจากความร้อนโดยการเติมไขมันในสูตรอาหาร
(15) การเสริมไขมันจากทั้งพืชและสัตว์ในอาหารไก่
กระทง มีผลให้ประสิทธิภาพการใช้อาหารดีกว่าไม่เสริม
ไขมัน (16) เนือ่ งจากไขมันมีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยลดความร้อน
จากการย่อยอาหาร (heat increment) เพราะเมื่อสัตว์ย่อย
ไขมันแล้วจะมีความร้อนดังกล่าวเกิดขึน้ น้อยกว่าการย่อย
โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต ดังนัน้ การเสริมไขมันในระดับ
ที่เหมาะสมจึงช่วยลดความเครียดเนื่องจากความร้อนใน
สภาพอากาศร้อนได้ เนื่องจากการเลี้ยงไก่ทดลองครั้ง
นี้อยู่ในช่วงที่มีอากาศร้อน จึงท�ำให้พลังงานความร้อน
ระบายออกจากร่างกายสัตว์ได้ยาก ดังนั้นไก่ที่กินอาหาร
ที่มีปลายข้าวเป็นแหล่งพลังงานเพียงจึงมีโอกาสตายได้
มากกว่าไก่ทกี่ นิ อาหารผสมเศษขนมปังทดแทนปลายข้าว
ในส่วนของคุณภาพซาก ปรากฏว่า เปอร์เซ็นต์ซาก
เปอร์เซ็นต์ตบั และไขมันช่องท้อง ของไก่ทกุ กลุม่ ไม่แตก
ต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ทั้งนี้เนื่องจากอาหารทดลอง
ทุกกลุ่มมีโปรตีนและพลังงานใกล้เคียงกัน ซึ่งมีรายงาน
ว่าส่วนประกอบของซากโดยเฉพาะไขมันทีส่ ะสมในซาก
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จะไม่มีความแตกต่างกัน หากสัตว์ได้รับอาหารที่โปรตีน
และพลังงานใกล้เคียงกัน (17)
ผลการทดลองในไก่ไข่ซึ่งแสดงในตารางที่ 6
พบว่าไก่ที่กินอาหารผสมเศษขนมปังทดแทนปลายข้าว
ที่ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ให้ผลผลิตไข่สูงที่สุด (P<0.01)
แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับไก่
ทีไ่ ด้รบั อาหารทีม่ ปี ลายข้าวเป็นแหล่งพลังงานเพียงอย่าง
เดียว และไก่ที่กินอาหารผสมเศษขนมปังทดแทนปลาย
ข้าวทีร่ ะดับ 50 เปอร์เซ็นต์กใ็ ห้ผลผลิตไข่ไม่แตกต่างทาง
สถิติ (P>0.05) เมือ่ เปรียบเทียบกับไก่ทกี่ นิ อาหารทีม่ ปี ลาย
ข้าวเป็นแหล่งพลังงานเพียงอย่างเดียว ส่วนไก่ทกี่ นิ อาหาร
ผสมเศษขนมปังทดแทนปลายข้าวที่ระดับ 75 และ100
เปอร์เซ็นต์ให้ผลผลิตไข่ตำ�่ ลง (P<0.01) แต่ปริมาณอาหาร
ทีก่ นิ อัตราการเปลีย่ นอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม อัตราการ
รอดชีวติ ของไก่ทกุ กลุม่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
แต่มีแนวโน้มว่าปริมาณการกินอาหารของไก่ลดลงตาม
ระดับที่เพิ่มขึ้นของเศษขนมปังที่ทดแทนปลายข้าวซึ่ง
สอดคล้องกับการทดลองในไก่เนื้อ และเมื่อพิจารณา
ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมก็พบว่าไก่ทกี่ นิ
อาหารผสมเศษขนมปังทดแทนปลายข้าวทีร่ ะดับ 25 และ

50 เปอร์เซ็นต์มตี น้ ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัม
ต�่ำกว่ากลุ่มอื่น อย่างไรก็ตาม Torki และ Kimiaee (5)
ได้ ร ายงานว่ า การใช้ เ ศษเหลื อ จากเบเกอรี่ เ ป็ น แหล่ ง
พลังงาน ทดแทนข้าวโพดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ในอาหารไก่
ไข่ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิตไข่
นอกจากนี้ คุณภาพไข่ (น�้ำหนักไข่ สีไข่แดง และ
ความหนาของเปลือกไข่) และระดับกลูโคสในเลือดของ
ไก่ทกุ กลุม่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตาม
ไข่ของไก่ที่กินอาหารผสมเศษขนมปังทดแทนปลายข้าว
ที่ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์มีความสูงไข่ขาว และค่า haugh
unit สูงที่สุด (P<0.01) ส่วนไข่ของไก่ที่กินอาหารผสม
เศษขนมปังทดแทนปลายข้าวที่ระดับ 100 เปอร์เซ็นต์
มีความสูงไข่ขาว และค่า haugh unit ต�่ำที่สุด ซึ่งค่าความ
สูงไข่ขาว และค่า haugh unit ของไข่ไก่ทั้งสองกลุ่มนี้ไม่
แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับไข่ไก่ที่
กินอาหารทีม่ ปี ลายข้าวเป็นแหล่งพลังงานเพียงอย่างเดียว
สอดคล้องกับรายงานของ Torki และ Kimiaee (5) ทีก่ ล่าว
ว่าสามารถใช้ผลพลอยได้จากการท�ำเบเกอรี่เป็นแหล่ง
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 (%)
0
25
50
75
100
Feed Intake (g/b/d)
108.70a
104.25a
89.48b
82.20b
81.43b
Average Daily Gain, ADG (g/b/d) 48.05ab
50.58a
46.49b
42.82c
40.13c
Feed Conversion Ratio, FCR
2.25x
2.06xy
1.91y
1.91y
2.02y
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
Dressing Percentage (%)
79.81
80.30
78.15
77.87
77.55
liver (%)
2.69
2.51
2.70
2.28
2.19
Abdominal fat (%)
2.67
2.53
3.13
2.98
3.35
abc
xyz

CV
(%)
5.88
4.31
5.72
7.64
2.42
18.30
21.03

Means between treatment diets in the same row with different superscript letters are significantly different (P <0.01)
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
ab
a
High of Albumen(mm)
6.91
7.38
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. สรุปผลการวิจัย

6. กิตติกรรมประกาศ

จากการศึ ก ษาการใช้ เ ศษขนมปั ง เป็ น แหล่ ง
พลังงานทดแทนปลายข้าวในอาหารไก่เนื้อ และไก่ไข่
สรุปได้ว่าสามารถใช้เศษขนมปังทดแทนปลายข้าวถึง
ระดับ 75% ในสูตรอาหารไก่เนื้อได้ โดยไม่มีผลกระ
ทบต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากมากนัก
แต่ท�ำให้ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน�้ำหนัก 1 กิโลกรัม
ต�ำ่ ทีส่ ดุ และใช้เศษขนมปังทดแทนปลายข้าวได้ถงึ ระดับ
50% ของปลายข้าวในสูตรอาหารไก่ไข่ โดยไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ และระดับกลูโคส
ในเลือด และการทดแทนปลายข้าวด้วยเศษขนมปังที่
ระดับ 25-50 % ท�ำให้ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่
1 กิโลกรัมต�่ำกว่ากลุ่มอื่น

บทความวิจัยเรื่องการใช้เศษขนมปังเป็นแหล่ง
พลั ง งานในสู ต รอาหารไก่ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น จากงบ
ประมาณ โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัย
ตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน
ประจ�ำปี 2557

7. เอกสารอ้างอิง
(1)
(2)

จิตธนา แจ่มเมฆ และอรอนงค์ นัยวิกุล. 2539.
เบเกอรี่เทคโนโลยีเบื้องต้น.พิมพ์ครั้งที่4 ส�ำนัก
พิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ.224 น.
Bernard, J, K. 2010. Using by-product feeds.
Learning for Life. The University of Georgia.11pp.

KKU Institutional Research 2015; 3(3)

(3)

Slominski, B. A., D. Boros, L. D. Campbell,
W. Guenter and O. Jones. 2004. Wheat
by-products in poultry nutrition. Part I. Chemical and
nutritive composition of wheat screenings, bakery
by-products and wheat mill run. Can J. Anim
Sci. 84: 421-428.
(4) Zand, N and F Foroudi. 2011. Effect of feeding
different levels of corn snack waste on broiler
performance. Afr. J. Biotechnol.10: 1260-1264.
(5) Torki M. and V. Kimiaee. 2011. Effects of
Dietary Replacing Corn with Bakery by-product
with or without Enzyme Supplementation on
Performance of Laying Hens. 2nd International
Conference on Environmental Science and
Technology IACSIT Press, Singapore. vol.6 :
297-300.
(6) สมิ ง จ� ำ ปาศรี เดชา นาวานุ เ คราะห์ และ
สมกิจ อนะวัชกุล. 2551. การใช้เศษขนมปังใน
สู ต รอาหารปลาทั บ ทิ ม .คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร มทร.ล้ า นนาเขตพื้ น ที่
พิษณุโลก,พิษณุโลก.
(7) กองส่งเสริมการปศุสตั ว์ .2535. อาหารไก่พนื้ เมือง
กรมปศุสัตว์,กรุงเทพฯ. 21 น.
(8) NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry 9th
Revised Edition. Academy of Sciences. Washington
DC. 155 p.
(9) SAS. 1990. SAS/STAT User’s Guide (Vol. 2).
SAS Inst. Inc., Cary, NC.
(10) ดุษฎี อุตภาพและน้องนุช เจริญกูล.ม.ป.ป.เคมี
และสมบัตขิ องแป้ง.คาร์โบไฮเดรตและเทคโนโลยี.
คณะทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุ รี . ม.ป.ป. และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร.ี แหล่งทีม่ า :http://
eu.lib.kmutt.ac.th/elearning, 10 เมษายน 2555.

255
(11) Radwan, M.S.M. 1995. Effect of replacing corn
by bakery by -product diets for growing Baladi
chicks. Cited by Torki M. and V. Kimiaee. 2011.
Effects of Dietary Replacing Corn with Bakery
by-product with or without Enzyme Supplementation on Performance of Laying Hens. 2nd
International Conference on Environmental
Science and Technology IACSIT Press,
Singapore. vol.6 : 297-300.
(12) El-Yamny, A.T., Abd El-Latif, S. A. and
El-Ghamry, A. A. 2003. Effect of using
some untraditional energy sources in growing
Japanese quail diet on performance, digestibility,
metabolic changes and economic efficiency.
Cited by Torki M. and V. Kimiaee. 2011. Effects
of Dietary Replacing Corn with Bakery byproduct with or without Enzyme Supplementation
on Performance of Laying Hens. 2nd International
Conference on Environmental Science and
Technology IACSIT Press, Singapore. vol.6 :
297-300.
(13) Abdullatif A., Al-Tulaihan1, Huthail Najib
and Salah M. Al-Eid. 2004. The Nutritional
Evaluation of Locally Produced Dried Bakery
Waste (DBW) in the Broiler Diets. Cited by
Torki M. and V. Kimiaee. 2011. Effects of
Dietary Replacing Corn with Bakery by-product
with or without Enzyme Supplementation on
Performance of Dietary Replacing Corn with
Bakery by-product with or without Enzyme
Supplementation on Performance of
Laying Hens. 2nd International Conference on
Environmental Science and Technology IACSIT
Press, Singapore. vol.6 : 297-300.

256
(14) ไพโชค ปัญจะ. 2536. อิทธิพลของการเสริมไข
มันในอาหารต่อการเจริญเติบโตของไก่กระทง.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4(1) : 26-35.
(15) นาม บั ว ทองและสิ ท ธิ วั ย แก้ ว สุ ว รรณ.2557.
การจั ด การเลี้ ย งโคนมในช่ ว งฤดู ร ้ อ น.สั ต ว์
เศรษฐกิจ.30(726) : 36-38.
(16) สมชาย อั ค รปั ญ ญาวิ ท ย์ สุ ภ าพร อิ ส ริ โ ยดม
ประทีป ราชแพทยาคม ประเทืองศรี สินชัยศรี
และวิไล ตันติโสภาศรี.2540 ผลการเสริมไขมันต่าง
ชนิดในอาหารไก่กระทง.การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขา
สัตว์ สัตวแพทย์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540. หน้า 132-143.

การใช้เศษขนมปังเป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารไก่

(17) Bartov, I.S. Bornstein and B.Lipstein.1974.
Effect of Calorie to Protein Ration on the Degree
of Fatness in Broilers Fed on Practical Diets.
อ้างโดย ไพโชค ปัญจะ. 2536. อิทธิพลของการ
เสริมไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโตของไก่
กระทง.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4(1) : 26-35.
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ความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำ�เนินงาน
ตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)
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บทคัดย่อ
การศึกษาความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำ�เนินงานตามโครงการ
การให้โควตานิสติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก) ครัง้ นี้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาข้อมูลของนิสติ ทีเ่ ข้าศึกษาตามโครงการฯ ศึกษาความคิดเห็นในการดำ�เนินงานโครงการฯ ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไข สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือ
นิสติ ทีเ่ ข้าศึกษาตามโครงการฯ และศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำ�เนินงาน
โครงการฯ โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิด
ชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการของคณะ หลักสูตร/สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาโท ภาคปกติ ในปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 40 คน เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตคิ า่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนำ�ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิดมาประมวลและ
นำ�เสนอตามประเด็นที่กำ�หนด
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ความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำ�เนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ข้อมูลของนิสติ ทีเ่ ข้าศึกษาตามโครงการนับตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2550 – 2556 จำ�นวนนิสติ ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้า
ศึกษาตามโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.97), ค่าระดับขัน้ เฉลีย่ สะสมทีส่ �ำ เร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี
มากที่สุด คือ 3.01 – 3.25 (ร้อยละ 32.26), ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้สำ�เร็จการศึกษา
มากทีส่ ดุ คือ 3.76 – 4.00 (ร้อยละ 75.00), ผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ของผูส้ �ำ เร็จการศึกษา ส่วนใหญ่ได้ผลการ
ประเมินระดับดี (Good) (ร้อยละ 62.50), การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของผู้สำ�เร็จการศึกษา มากที่สุด คือ
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดับชาติ (ร้อยละ 41.67), ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาจนสำ�เร็จของผู้สำ�เร็จการศึกษา มากที่สุด คือ 3 – 4 ปี
(ร้อยละ 41.67) และจำ�นวนผู้พ้นสภาพและ/หรือลาออกโดยที่ยังไม่สำ�เร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2550 มีผู้พ้นสภาพ
และ/หรือลาออกมากที่สุดร้อยละ 50.00 ส่วนปีการศึกษา 2554 และ 2555 ไม่มีนิสิตที่พ้นสภาพและ/หรือลาออก
2. ความคิดเห็นของคณบดีคณะทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาตามโครงการทีม่ ตี อ่ การดำ�เนินงานตามโครงการในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากที่สุดทุกด้าน
3. ความคิดเห็นของคณบดีคณะทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำ�เนินโครงการจำ�แนกเป็นราย
ประเด็น โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือควรมีการดำ�เนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.85)
ส่วนประเด็นอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากที่สุดทุกประเด็น ยกเว้นประเด็นเดียวคือจำ�นวนการ
ให้โควตาตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครตามระบบปกติหลักสูตร/สาขาวิชาละ 1 คน ที่แม้จะมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.58) จากประเด็นทั้งหมด
คำ�สำ�คัญ : ความคิดเห็น การดำ�เนินงาน 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)

บทน�ำ
มหาวิทยาลัยทักษิณให้ความส�ำคัญกับการรับนิสติ
เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก)
ของมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อให้มีจ�ำนวนมากขึ้นตามเป้า
หมายการรับนิสิตของหลักสูตร สอดคล้องกับนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยที่จะปรับเปลี่ยนการรับนิสิตจาก
แผน ข ไปสู่แผน ก ให้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่นสิ ติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ทักษิณในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามากขึน้ ด้วย
คณะกรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยและสภาวิชาการ
จึงเห็นชอบให้บัณฑิตวิทยาลัยด�ำเนินโครงการการให้
โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ

เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก)
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบัน
จากการด�ำเนินงานโครงการดังกล่าวมาช่วงระยะเวลา
หนึ่ ง (1) ก�ำหนดให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น นิ สิ ต
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการดังกล่าวด้วย
บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นว่าควรจะมีการสอบถามความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะต่อการด�ำเนินงานตามโครงการ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตร
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประธานกรรมการผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตที่เข้าศึกษาตาม
โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนาการด�ำเนินงานโครงการดังกล่าวให้เป็นไป
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ความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำ�เนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)

อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ทั้งตัวนิสติ หลักสูตร/
สาขาวิชา คณะบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย รวมทัง้
เป็นข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาในเชิง
นโยบายต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ของนิ สิ ต ที่ เ ข้ า ศึ ก ษาตาม
โครงการการให้ โ ควตานิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปกติ (แผน ก)
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิด
สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการ
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการด�ำเนิน
งานตามโครงการการให้โควตานิสติ ระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปกติ (แผน ก)
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่คณบดีคณะ
ที่ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประธาน
กรรมการผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ
ต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยปรับปรุง
แก้ไข สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือนิสิตที่เข้าศึกษา
ตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปกติ (แผน ก)
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ของคณบดี ค ณะที่ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต
ศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา
ตามโครงการในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการด�ำเนิ น
งานโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปกติ (แผน ก)

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรในการวิจัยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
การให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ทั ก ษิ ณ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาภาคปกติ
(แผน ก) ได้แก่ คณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ
ของคณะ หลักสูตร/สาขาวิชาทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาโทภาคปกติ ในปีการศึกษา 2556
เครื่องมือและวิธีสร้างเครื่องมือการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือการวิจัย โดยอาศัย
แนวคิดจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการการให้โควตา
นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก) ดังนี้
1. การศึ ก ษาข้ อ มู ล ของนิ สิ ต ผู ้ เ ข้ า ศึ ก ษาตาม
โครงการการให้ โ ควตานิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปกติ (แผน ก) จัดท�ำเป็นแบบบันทึกและวิเคราะห์
ข้อมูลของนิสิตผู้เข้าศึกษาตามโครงการในประเด็นที่
คณะผู้วิจัยก�ำหนด
2. การศึกษาความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิต ศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้า
ศึกษาตามโครงการที่มีต่อการด�ำเนินโครงการการให้
โควตานิสติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้า
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก) จัดท�ำ
เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่
1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับใช้ส�ำหรับสอบถามความคิดเห็นต่อการด�ำเนิน
งานตามโครงการ ตามแบบของลิเคอร์ท (2) ตอนที่ 3
เป็นแบบสอบถามปลายเปิดส�ำหรับสอบถามปัญหาและ
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อุปสรรคที่ต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงแก้ไข สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือนิสิตที่
เข้าศึกษาตามโครงการ และตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดส�ำหรับสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะอืน่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานตาม
โครงการ
3. น�ำแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ เสนอคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และความ
คลอบคลุมขอบเขตเนื้อหาที่ต้องการศึกษา รวมทั้งให้ข้อ
เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
การด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. จัดโครงการ “พี่พบน้อง : ตามโครงการการให้
โควตานิสติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้า
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก)” เมือ่ วัน
ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 และเก็บข้อมูลจากนิสติ ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ รวมทัง้ เก็บข้อมูลเพิม่ เติมในภายหลังจากนิสติ ที่
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวด้วย
2. ขอความอนุเคราะห์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลความคิดเห็น
ต่อการด�ำเนินงานตามโครงการจากคณบดีคณะที่เปิด
สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผูร้ บั
ผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท)
และนิสติ ทีเ่ ข้าศึกษาตามโครงการ โดยส่งแบบสอบถามที่
ตอบครบถ้วนแล้วกลับไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะ
เวลาที่ก�ำหนด
การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลของนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ น�ำมา
จัดหมวดหมู่ตามประเด็นที่ก�ำหนด แล้วน�ำ เสนอข้อมูล
โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ในการด�ำเนิ น งานตามโครงการที่ ไ ด้ รั บ
คืนมาทั้งหมดจัดหมวดหมู่ตามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม แล้วหาค่าร้อยละ (Percentage) ส�ำหรับ
ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 1

3. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล หาค่ า เฉลี่ ย ( X ) และค่ า
ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ส�ำหรั บ ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ในการด�ำเนิ น งานตาม
โครงการในตอนที่ 2 แล้วเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การ
ประเมินค่าความคิดเห็น (Opinionnaire) ตามแนวคิด
ของเบสต์ (2)
4. น�ำข้อมูลปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม ในตอนที่ 3 และ 4
มาประมวลและน�ำเสนอตามประเด็นที่ก�ำหนด
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมด
มาตรวจสอบความสมบูรณ์และประมวลผลหาค่าทาง
สถิ ติ โ ดยใช้ โ ปรแกรมส�ำเร็ จ รู ป เพื่ อ หาค่ า สถิ ติ ได้ แ ก่
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (3)

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของคณบดี ค ณะที่ เ ปิ ด
สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการ
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการด�ำเนิน
งานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต
ศึกษาภาคปกติ (แผน ก) สรุปผลผลการวิจยั และอภิปราย
ผลได้ดังนี้
1. ข้อมูลของนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการการ
ให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก)
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 – 2556 ปรากฏดังนี้
1.1 จ�ำนวนนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ตามโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
(ร้อยละ 70.97 : 29.03) ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับข้อมูลสถิติของนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ทั้ งระบบปกติ และเข้ า ศึ ก ษาตาม
โครงการ โดยนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 – 2556 ส่วน
ใหญ่จะเป็นนิสิตเพศหญิงมากกว่า เพศชาย (4)
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ความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำ�เนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)

1.2 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมที่ส�ำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีของนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 32.26 มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมอยู่
ในช่วง 3.01 – 3.25 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
นิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการส่วนใหญ่แม้จะมีค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมที่ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสูง
กว่า 3.00 แต่ก็ยังถือว่าไม่สูง มากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การให้โควตานิสิต
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก) (5) ก�ำหนด
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาตามโครงการว่าจะต้อง
มีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงวันที่สมัคร 3.00 ขึ้นไป หรือมี
ผลการเรียนเป็นล�ำดับที่ 1 – 10 ของหลักสูตร/สาขาวิชา
ส่งผลให้มผี ทู้ มี่ ผี ลการเรียนเฉลีย่ 3.00 ขึน้ ไป ซึง่ มีจ�ำนวน
มากสามารถสมัครเข้าศึกษาตามโครงการได้ และมีนิสิต
ส่วนหนึ่งที่ผลการเรียนสูงมากได้ไปสมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งมีการจูงใจ
ให้เข้าศึกษาโดยวิธีการและมาตรการที่หลากหลายและ
น่าสนใจกว่า ดังนั้น มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
หลักสูตรและสาขาวิชา ควรร่วมกันพิจารณาก�ำหนดวิธี
การหรือมาตรการในการจูงใจให้นิสิตระดับปริญญาตรี
ที่มีผลการเรียนดีและมีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมในระดับ
ทีส่ งู ขึน้ เข้าศึกษาต่อตามโครงการดังกล่าวนีม้ ากขึน้ ต่อไป
1.3 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมในระดับบัณฑิต
ศึกษาของผู้ส�ำเร็จการศึกษาซึ่งเป็นนิสิตที่เข้าศึกษาตาม
โครงการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.00 จะมีค่าระดับขั้นเฉลี่ย
สะสมอยู่ในช่วง 3.76 – 4.00 จากข้อมูลดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าผู้ส�ำเร็จการศึกษาซึ่งเป็นนิสิตที่เข้าศึกษาตาม
โครงการมีผลการเรียนโดยได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับที่สุรีย์ ชูประทีป และ
คณะ (6) ได้ประเมินผลนักศึกษาทุนดีวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้าน
การเรี ย นในภาพรวมโดยพิ จ ารณาจากล�ำดั บ ขั้ น เฉลี่ ย
สะสมในระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับดี ประกอบกับ
บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมกับคณะและหลักสูตร/สาขาวิชา
มีมาตรการในการติดตามและช่วยเหลือนิสติ เหล่านีอ้ ย่าง

ใกล้ชิด เช่น โครงการ “พี่พบน้อง : ตามโครงการการให้
โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก)”
การก�ำหนดให้นิสิตรายงานผลและความก้าวหน้าในการ
เรียน การสอบพิเศษ การท�ำวิทยานิพนธ์ทุกภาคเรียน
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ก�ำหนดให้มี
การติดตามและประเมินนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ
(1) อย่างไรก็ตามยังมีผู้ส�ำเร็จการศึกษาซึ่งเป็นนิสิตที่
เข้าศึกษาตามโครงการอีกส่วนหนึ่งที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ย
สะสมต�่ำกว่า 3.76 ดังนั้น มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ หลักสูตรและสาขาวิชา ควรร่วมกันก�ำกับดูและและ
พัฒนาให้นิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการมีผลการเรียนที่ดี
ขึ้นและมีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
1.4 ผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ของ
ผู ้ ส�ำเร็ จ การศึกษาซึ่งเป็นนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ
ส่ ว นใหญ่ มี ผ ลการประเมิ น อยู ่ ใ นระดั บ ดี (Good)
ร้อยละ 62.50 และทีเ่ หลือทัง้ หมดอยูใ่ นระดับดีมาก (Very
Good) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวิทยานิพนธ์ของ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาซึ่งเป็นนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ
มีผลการประเมินคุณภาพเป็นทีน่ า่ พอใจโดยอยูใ่ นระดับดี
และดีมากทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วม
กับคณะและหลักสูตร/สาขาวิชามีระบบกลไกการติดตาม
และช่วยเหลือนิสติ เหล่านีใ้ ห้ส�ำเร็จการศึกษา (7-8) อย่าง
ใกล้ชิด อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
หลักสูตรและสาขาวิชา ควรร่วมกันก�ำกับดูแลและพัฒนา
คุณภาพวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ
อย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่ งมากขึน้ ให้มคี ณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับ
ดีมาก มากยิ่งขึ้นต่อไป
1.5 การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาซึ่งเป็นนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 41.67 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ (Proceedings)
และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ อย่างไร
ก็ตามยังผู้ส�ำเร็จการศึกษาซึ่งเป็นนิสิตที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ มี ก ารตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงาน
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วิทยานิพนธ์ในระดับที่ต�่ำกว่าระดับชาติ ในขณะที่ยัง
ไม่มีวิทยานิพนธ์ของผู้ส�ำเร็จการศึกษาซึ่งเป็นนิสิตที่เข้า
ศึกษาตามโครงการทีม่ กี ารตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ
เลย ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินในการปรับปรุงและพัฒนาผลการด�ำเนินงาน
ตามตัวบ่งชีก้ ารตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ของนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา (9) ดังนั้น มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ หลักสูตรและสาขาวิชา ควรร่วมกันก�ำกับดูแล
และพัฒนาให้นิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการมีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ สมศ. ทั้ ง นี้ เ พื่ อ
สะท้อนคุณภาพของวิทยานิพนธ์และเป็นประโยชน์ใน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไปด้วย
1.6 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาจนส�ำเร็จของ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาซึ่งเป็นนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ
ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
(ร้อยละ 41.67) โดยมีข้อสังเกตว่ามีผู้ส�ำเร็จการศึกษา
โดยใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี และส�ำเร็จการศึกษาโดยใช้เวลา
มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ
29.17 อย่างไรก็ตามบัณฑิตวิทยาลัยได้ตระหนักและให้
ความส�ำคัญกับเรือ่ งระยะเวลาในการส�ำเร็จการศึกษาของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งที่เข้าศึกษาตามระบบปกติ
และเข้าศึกษาตามโครงการ จึงได้ออกประกาศฯ เรือ่ ง แนว
ปฏิบัติในการท�ำและสอบวิทยานิพนธ์ (10) โดยก�ำหนด
ให้นิสิตต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน
3 ปีการศึกษา นับแต่ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้น
จะต้องพ้นจากสภาพนิสติ ทัง้ นีเ้ พือ่ กระตุน้ ให้นสิ ติ ส�ำเร็จ
การศึกษาเร็วขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงกับคุณสมบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนการท�ำวิทยานิพนธ์ตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย (11) ที่ก�ำหนดให้นิสิตผู้ขอรับทุนจะต้องได้รับ
อนุมัติเค้าโครงฯ และก�ำลังศึกษาไม่เกินชั้นปีที่ 3 จึงจะมี
สิทธิย์ นื่ ขอรับทุนได้ ดังนัน้ มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ หลักสูตรและสาขาวิชา ควรร่วมกันก�ำกับดูแลและ
หามาตรการที่จะส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือให้
นิสติ ทีเ่ ข้าศึกษาตามโครงการสามารถส�ำเร็จการศึกษาใน
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ระยะเวลาทีเ่ ร็วยิง่ ขึน้ ภายในระยะเวลา 2 – 3 ปี และไม่เกิน
2 ปี ตามล�ำดับต่อไป
1.7 จ�ำนวนนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการซึ่ง
พ้นสภาพและ/หรือลาออกโดยที่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา
พบว่า นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 มีจ�ำนวน
ผู้พ้นสภาพและ/หรือลาออกมากที่สุด ร้อยละ 50.00
(พ้นสภาพ 4 คน จากนิสิตที่เข้าศึกษาทั้งรุ่น 8 คน) ทั้งนี้
เนื่ องจากเป็ น ปี แรกของการเริ่ ม ด�ำเนิ น โครงการและ
ยังไม่มีเงื่อนไขโดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตาม
โครงการต้องท�ำสัญญารับทุน จึงยังไม่มีมาตรการที่เข้ม
งวดในการก�ำกับดูแลนิสิตให้ส�ำเร็จการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วและครบถ้วน อย่างไรก็ตามนิสิตรุ่นแรกที่เข้า
ศึกษาตามโครงการที่เหลืออีกร้อย 50.00 สามารถส�ำเร็จ
การศึกษาได้ทุกคนและใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ
3 – 4 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่านอกจากจะมีหลักเกณฑ์และ
เงือ่ นไขในการก�ำกับดูแลแล้ว ศักยภาพความพร้อมความ
เพียรพยายาม แรงจูงในใฝ่สัมฤทธิ์ที่จะประสบความ
ส�ำเร็จ และพฤติกรรมส่วนบุคคลก็มีผลต่อการส�ำเร็จ
การศึกษาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับที่กริสนา นกสกุล (12)
กล่าวว่าในการศึกษาและท�ำวิทยานิพนธ์นั้นนิสิตต้องมี
ความเชื่อมั่นและมีความมานะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะ
ท�ำให้ส�ำเร็จ ความส�ำเร็จและความตั้งใจจะท�ำให้ส�ำเร็จ
ตามเป้าหมาย มนุษย์เรามีความต้องการใฝ่สมั ฤทธิก์ นั ทุก
คน ความต้องการใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความต้องการทางจิตใจ
ที่จะเอาชนะอุปสรรคและกระท�ำสิ่งที่ยากให้ประสบผล
ส�ำเร็จมีความเพียรพยายามที่จะท�ำสิ่งใดโดยไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ หากจะพิจารณา
ข้อมูลในปีการศึกษาอื่นๆ หลังจากปีแรกที่ด�ำเนินการจะ
พบว่า มีผู้พ้นสภาพและ/หรือลาออกน้อยลงเนื่องจากมี
มาตรการและเงือ่ นไขในการก�ำกับดูแลทีเ่ ข้มงวดขึน้ รวม
ทัง้ มีขอ้ ก�ำหนดว่าหากมีการพ้นสภาพหรือลาออกนิสติ ดัง
กล่าวจะต้องชดใช้เงินคืนแก่มหาวิทยาลัยเท่ากับจ�ำนวน
ที่นิสิตได้รับการยกเว้นไว้แล้ว จึงส่งผลให้มีผู้พ้นสภาพ
และ/หรือลาออกน้อยลง ซึ่งสาเหตุหลักที่นิสิตลาออก
เนือ่ งจากมีปญ
ั หาสุขภาพและเรียนไปแล้วระยะหนึง่ แล้ว
ประเมินตนเองว่าไม่ถนัดในสาขาวิชาทีเ่ ข้าศึกษา ในขณะ
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ความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำ�เนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)

ที่บางปีการศึกษาคือ ปีการศึกษา 2554 และ 2555 พบว่า
ไม่มนี สิ ติ ทีพ่ น้ สภาพและ/หรือลาออกเลย ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
นิสติ จะต้องปฏิบตั ติ ามประกาศฯ เรือ่ ง แนวปฏิบตั ใิ นการ
ท�ำและสอบวิทยานิพนธ์ (10) ทีก่ �ำหนดให้นสิ ติ ต้องได้รบั
อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปีการศึกษา นับแต่
ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะต้องพ้นจากสภาพ
นิสิต รวมทั้งพบว่าข้อมูลนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการมี
การพ้นสภาพและ/หรือออกกลางคันน้อยกว่านิสิตที่เข้า
ศึกษาตามระบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับที่สมชาย คงเมือง
และคณะ (13) ทีป่ ระเมินโครงการรับนักศึกษาโควตาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พบว่า ร้อยละของนักศึกษาโควตาที่ออกกลาง
คั น มี น ้ อ ยกว่ า นั ก ศึ ก ษาปกติ จากข้ อ มู ล ดั ง ที่ ก ล่ า วมา
มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หลักสูตรและสาขา
วิชา ควรร่วมกันก�ำกับดูแลและหามาตรการทีจ่ ะส่งเสริม
สนับสนุน และช่วยเหลือให้นสิ ติ ทีเ่ ข้าศึกษาตามโครงการ
สามารถศึกษาจนส�ำเร็จตามเงือ่ นไขโดยไม่พน้ สภาพและ/
หรือลาออกก่อนที่จะส�ำเร็จการศึกษา รวมทั้งพิจารณา
คัดเลือกผูท้ มี่ คี วามพร้อมและมีความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะศึกษา
จนส�ำเร็จ มิฉะนั้นแล้วจะส่งผลกระทบทั้งตัวผู้เข้าศึกษา
ตามโครงการ มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา ตลอดจน
นิสิตอื่นๆ ที่มีความพร้อมและตั้งใจจะเข้าศึกษาแต่เสีย
โอกาสเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกในล�ำดับส�ำรอง
ซึง่ หากผูท้ ไี่ ด้คดั เลือกล�ำดับแรกไม่ได้สละสิทธิต์ งั้ แต่ตน้ ก็
จะไม่ได้สทิ ธิเ์ ข้าศึกษา เพราะหากเริม่ เปิดสอนไปแล้วและ
ปรากฏว่าต่อมามีผพู้ น้ สภาพและ/หรือลาออกกลางคันจะ
ไม่มกี ารเรียกผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกส�ำรองมาเข้าศึกษาแทน
2. ความคิ ด เห็ น ของคณบดี ค ณะที่ เ ปิ ด สอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับ
ผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการด�ำเนิน
งานตามโครงการ ในภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( X = 4.51) การที่ ผ ลเป็ น เช่ น นี้ น ่ า จะเป็ น เพราะว่ า
ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวมี
การด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์และให้
โอกาสแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่มีผล

การเรียนดีและมีความประพฤติดีได้มีโอกาสเข้าศึกษา
ต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ ที่ สุ รี ย ์ ชู ป ระที ป
และคณะ (6) ได้ประเมินผลนักศึกษาทุนดีวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ โดยสอบถามความคิด
เห็นจากกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง
ของนักศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจในนโยบายการ
ด�ำเนินงานของโครงการมากที่สุด โดยเห็นว่าโครงการ
ทุนเรียนดีเป็นโครงการที่ดีและสร้างประโยชน์ให้เกิด
กับประเทศชาติ ส่งผลให้นักเรียนที่เรียนดีและสนใจ
วิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าเรียน รวมทั้งเป็นโครงการ
ที่ประสบผลส�ำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และยั ง สอดคล้ อ งกั บ ที่ ส มชาย คงเมื อ ง และคณะ
(13) ได้ ป ระเมิ น โครงการรั บ นั ก ศึ ก ษาโควตาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
ธนบุรี โดยศึกษาจากประชากร 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1
กลุ่มคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา กลุ่มที่ 2
อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์ทปี่ รึกษา และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
กับโครงการ กลุ่มที่ 3 ผู้อ�ำนวยการหรืออาจารย์แนะแนว
จากโรงเรียนในโครงการ กลุ่มที่ 4 นักศึกษาปัจจุบันและ
บัณฑิต และกลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการและนายจ้างบัณฑิต
พบว่า การด�ำเนินการของโครงการรับนิสติ โควตามีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
รวมทัง้ ผลการวิจยั ในภาพรวมครัง้ นีย้ งั สอดคล้องและเป็น
ไปในทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงาน
ตามโครงการทีจ่ �ำแนกเป็นรายประเด็น โดยประเด็นทีม่ คี า่
เฉลีย่ ความคิดเห็นมากทีส่ ดุ คือควรมีการด�ำเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง ( X = 4.85) โครงการมีประโยชน์และให้
โอกาสแก่นสิ ติ ( X = 4.68) ส่วนประเด็นอืน่ ๆ มีคา่ เฉลีย่
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากที่สุดทุกประเด็น
รวมทั้งยังสอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิดด้วย ยกเว้นประเด็น
เดียวคือจ�ำนวนการให้โควตาตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่
เปิดรับสมัครตามระบบปกติหลักสูตร/สาขาวิชาละ 1 คน
ที่แม้จะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ( X = 3.58) จากประเด็นทั้งหมด และเมื่อพิจารณา
ลงลึกในรายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามในประเด็น
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เดียวกันนี้พบว่าคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นโดยมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับน้อย
( X = 2.50) ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะเพิม่ เติมทีว่ า่ ควรมีการขยายจ�ำนวนโควตาให้แก่นสิ ติ
โดยอาจเพิ่มเป็น/หลักสูตรสาขาวิชาละ 2 คน หรือเกลี่ย
โควตาของหลักสูตร/สาขาวิชาอืน่ ทีไ่ ม่มผี สู้ มัครหรือไม่มี
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้แก่หลักสูตร/สาขาวิชาอื่นๆ แทน
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิด
สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการ
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการด�ำเนิน
งานตามโครงการเป็นรายประเด็นในแต่ละด้านที่มีความ
คิดเห็นมากที่สุด ( X = 4.51 ขึ้นไป) ปรากฏผลดังนี้
2.1 ด้านความเหมาะสมของโครงการ มีความ
คิดเห็นว่าโครงการนี้มีความเหมาะสมและควรมีการ
ด�ำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่มี
ประโยชน์และให้โอกาสแก่นิสิต มีการยกเว้นค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร โดยเฉพาะการก�ำหนดให้ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าศึกษาตามโครงการจะต้องท�ำสัญญากับ
มหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดเพื่อจะ
ได้เป็นการก�ำกับดูแลให้นิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ
ส�ำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ แต่
ควรจะขยายจ�ำนวนทุนโควตาเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในสาขา
วิชาที่ขาดแคลนและเป็นหลักสูตร ใหม่ๆ รวมทั้งควร
เปิดโอกาสให้บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถ
สมัครเข้าศึกษาตามโครงการนี้ได้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
ที่สุรีย์ ชูประทีป และคณะ (6) ได้ประเมินผลนักศึกษา
ทุนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ
พบว่า โครงการทุนเรียนดีเป็นโครงการที่ดีและสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดกับประเทศชาติ ส่งผลให้นกั เรียนทีเ่ รียน
ดีและสนใจวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าเรียน รวมทั้งเป็น
โครงการที่ประสบผลส�ำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และยังสอดคล้องกับที่สมชาย คงเมือง และ
คณะ (13) ได้ประเมินโครงการรับนักศึกษาโควตาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พบว่า การด�ำเนินการของโครงการรับนิสิตโควตา
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มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี
2.2 ด้านคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาตาม
โครงการ มีความคิดเห็นว่าคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า
ศึกษาตามโครงการมีความเหมาะสม ทีก่ �ำหนดให้ผสู้ มัคร
ต้องเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษาที่รับ
สมัครโดยมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงวันสมัคร 3.00 ขึ้นไป
(อาจปรับให้ครอบคลุมถึงนิสิตที่ส�ำเร็จการ ศึกษาภายใน
3 ปีครึ่งด้วย) หรือมีผลการเรียนเป็นล�ำดับที่ 1 – 10 ของ
หลักสูตรสาขาวิชา (อาจปรับเป็นล�ำดับที่ 1 – 5 เพราะใน
บางสาขาวิชามีนสิ ติ จ�ำนวนน้อยอาจจะไม่สะท้อนเรือ่ งผล
การเรียน) มีศักยภาพในการศึกษาให้ส�ำเร็จตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนดโดยผ่านการพิจารณากลัน่ กรองและ
คัดเลือกเบือ้ งต้นจากคณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ทีส่ มัครประสงค์จะเข้าศึกษา มีความรูค้ วามสามารถและ
จิตสาธารณะ มีความประพฤติดีหรือมีผลงานที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับคณะ และมีหนังสือรับรองจากอาจารย์
ทีป่ รึกษาหรืออาจารย์ทเี่ คยสอนผูส้ มัครในระดับปริญญา
ตรี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ที่ สุ รี ย ์ ชู ป ระที ป และคณะ (6)
ได้ประเมินผลนักศึกษาทุนดีวทิ ยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในเขตภาคเหนือ โดยกลุ่มนักศึกษามีความเห็นว่าวิธีการ
คัดเลือกและการรับทุนมีความเหมาะสมมาก
2.3 ด้านการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาตาม
โครงการ มีความคิดเห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้า
ศึกษาตามโครงการมีความเหมาะสม โดยมีการคัดเลือก
และเรียงล�ำดับเบื้องต้นโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่นิสิตสมัครเข้าศึกษาตามโครงการ หลังจาก
นั้นจะมีการพิจารณาคัดเลือกขั้นสุดท้ายโดยกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งมีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรให้
หลักสูตร/สาขาวิชามีส่วนร่วมในการคัดเลือกขั้นตอน
สุดท้ายด้วย และประกาศผลโดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับที่สุรีย์ ชูประทีป และ
คณะ (6) ได้ ป ระเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษาทุ น ดี วิ ท ยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ โดยกลุ่มนักศึกษา
มี ค วามเห็ น ว่ า วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กและการรั บ ทุ น มี ค วาม
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ความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำ�เนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)

เหมาะสมมาก และกลุ่มผู้ปกครองของนักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนมากที่สุด
2.4 ด้านการสนับสนุน ช่วยเหลือ และติดตาม
ความก้ า วหน้ า ในการศึก ษาของนิสิตผู้เข้าศึก ษาตาม
โครงการ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า แนวทางการสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือ และติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาของ
นิสิตตามโครงการมีความเหมาะสม โดยการก�ำหนดให้
นิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการรายงานผลการศึกษาให้
บัณฑิตวิทยาลัยทราบทุกภาคเรียน และการมอบเกียรติ
บัตรเพือ่ เชิดชูเกียรติให้แก่ศษิ ย์เก่าตามโครงการทีม่ คี วาม
ประพฤติดีและช่วยเหลืองานและกิจกรรมต่างๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา รวมทั้งการก�ำหนดให้นิสิตทุกคน
ที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน (TA) หรือ
ผู้ช่วยวิจัย (RA) อย่างน้อย 1 ภาคเรียน รวมทั้งการปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ซึ่งเป็นการช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย
โดยมีเอกสารค�ำรับรองจากอาจารย์ประจ�ำวิชานั้นๆ และ
ยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นเงื่อนไข
ในการส�ำเร็จการศึกษาของนิสิต จะเป็นการช่วยให้นิสิต
มีศักยภาพและประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัย
เพิ่มขึ้น ส�ำหรับเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการท�ำงานและ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายหลังจากที่ส�ำเร็จการศึกษา
แล้ว อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าในการให้
นิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ
นั้น บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยควรก�ำหนดแผน
และระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียน
ของนิสิตด้วย ซึ่งสอดคล้องกับที่สุรีย์ ชูประทีป และ
คณะ (6) ได้ประเมินผลนักศึกษาทุนดีวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ โดยกลุ่มนักศึกษาและ
กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษามีความเห็นว่า การจัดกิจกรรม
พิเศษเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาในโครงการทุนเรียน
ดีมีความเหมาะสมและช่วยสร้างเจตคติที่ดีในวิชาชีพที่
ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาให้การสนับสนุนช่วยเหลือและ
ให้ค�ำแนะน�ำที่ดีแก่นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรและสถาน
ศึกษามีความพร้อมในการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา

2.5 ด้ า นความคาดหวั ง ต่ อ นิ สิ ต ผู ้ เ ข้ า ศึ ก ษา
ตามโครงการ มีความคิดเห็นและคาดหวังต่อนิสิตผู้เข้า
ศึกษาตามโครงการว่า เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ตามโครงการแล้วจะต้องศึกษาให้ส�ำเร็จโดยไม่ลาออก
กลางคัน ซึ่งจะท�ำให้ต้องคืนเงินที่ได้รับการยกเว้นให้แก่
มหาวิทยาลัย รวมทั้งท�ำให้นิสิตคนอื่นๆ เสียสิทธิ์ในการ
เข้าศึกษาตามโครงการ และผลการเรียนเฉลีย่ ของผูส้ �ำเร็จ
การศึกษาซึ่งเป็นนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการอยู่ใน
ระดับสูง (3.50 ขึ้นไป) โดยเฉพาะความคาดหวังให้นิสิต
มีผลการเรียนในระดับสูงนั้นผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
ว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่เพื่อไม่ให้นิสิตมีความกดดันและเกิด
ความเครียดมากเกินไปอาจจะปรับลดลงจาก 3.50 ขึ้นไป
เป็น 3.25 ขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับที่สุรีย์ ชูประทีป และ
คณะ (6) ได้ประเมินผลนักศึกษาทุนดีวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ โดยกลุ่มนักศึกษามีความ
คาดหวังและตั้งใจมากที่สุดในการศึกษาให้ส�ำเร็จและจะ
ศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ ส่วนกลุม่ ผูป้ กครองของนักศึกษา
มี ค วามภู มิ ใ จมากที่ สุ ด ที่ บุ ต รหลานได้ รั บ ทุ น เรี ย นดี
วิทยาศาสตร์ และพอใจในความสามารถของนักศึกษา
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณบดี ค ณะที่ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึ ก ษา และนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาตาม
โครงการจากแบบสอบถามปลายเปิดต่อการด�ำเนินงาน
ตามโครงการ สรุปดังนี้
ควรมีการด�ำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพราะ
เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากและให้โอกาสแก่นิสิต
ควรมีการขยายจ�ำนวนทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสาขาวิชาที่
ขาดแคลนหรือเป็นหลักสูตรใหม่ ควรเปิดโอกาสให้นสิ ติ
ทีส่ �ำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีครึง่ และศิษย์เก่าทีส่ �ำเร็จการ
ศึกษาเป็นบัณฑิตแล้วมีโอกาสสมัครเข้าเรียนได้ดว้ ย สาขา
วิชาที่มีนิสิตจ�ำนวนน้อยควรปรับผลการเรียนเป็นล�ำดับ
ที่ 1 – 5 แทนล�ำดับที่ 1 – 10 ควรขยายเวลาการรับสมัคร
เพื่อสร้างแรงจูงใจมากขึ้น ควรมีแผนการจัดกิจกรรม
ต่ า งๆ ที่ ต ้ อ งขอความร่ ว มมื อ จากนิ สิ ต ที่ เ ข้ า ศึ ก ษา
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ตามโครงการอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียน
ของนิสิต ฯลฯ
4. ปัญหาและอุปสรรคที่คณบดีคณะที่เปิดสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิด
ชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสติ ระดับบัณฑิต
ศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาตามโครงการต้องการให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไข สนับสนุน ส่งเสริม และ
ช่วยเหลือนิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ สรุปดังนี้
ควรท�ำความเข้าใจกับนิสิตที่เข้าศึกษาตาม
โครงการและอาจารย์ในหลักสูตรถึงจุดมุ่งหมายและ
กระบวนการต่ า งๆ อั น น�ำไปสู ่ ผ ลส�ำเร็ จ ของผู ้ เ รี ย น
มีการวิเคราะห์สาเหตุของการที่นิสิตบางส่วนไม่ส�ำเร็จ
การศึกษาตามเวลาที่ก�ำหนด ควรมีฐานข้อมูลนิสิตที่
เคยได้รับทุนและส�ำเร็จการศึกษาไปแล้ว การจัดการให้
นิสิตปัจจุบันสนใจสมัครเข้าเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลัยทักษิณควรกระท�ำอย่างต่อเนื่องและยก
ระดับให้เชื่อมโยงกับการให้ทุนท�ำวิจัยของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะสาขาวิ ช าที่ ข าดแคลน ควรมี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง ควรเพิม่ ช่องทางประชาสัมพันธ์
ให้มากขึ้น ฯลฯ
5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ของคณบดี
คณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธาน
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานตามโครงการ สรุป
ดังนี้
ควรมีข้อก�ำหนดเพื่อเร่งรัดให้นิสิตที่เข้าศึกษา
ตามโครงการส�ำเร็ จ การศึ ก ษาเร็ ว ขึ้ น กรณี ที่ นิ สิ ต มี
ศักยภาพสูงอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้นิสิตรับผิดชอบ
ช่วยงานด้านการสอนและการวิจยั ได้ดว้ ย ควรปรับเปลีย่ น
ชื่อโครงการให้ดูทันสมัย น่าสนใจ และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการส่งเสริมให้นิสิตปัจจุบันมาเรียน และควร
มีหน่วยบริการและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยที่วิทยาเขต
พัทลุง เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของ
นิสิตที่เข้าศึกษาตามโครงการ รวมทั้งนิสิตอื่นๆ ที่เข้า
ศึกษาตามระบบปกติด้วย ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย ความคิ ด เห็ น ของคณบดี ค ณะ
ที่ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประธาน
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการต่อการ
ด�ำเนินงานตามโครงการการให้โควตานิสติ ระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต
ศึกษาภาคปกติ (แผน ก) มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์
1.1 จากผลการวิจยั ในภาพรวมและรายด้านจาก
ข้อค�ำถามในแบบสอบถาม ทีพ่ บว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานตามโครงการในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
และมากที่สุด แสดงว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์และ
ควรมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นเดียว
คือจ�ำนวนการให้โควตาตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิด
รับสมัครตามระบบปกติหลักสูตร/สาขา วิชาละ 1 คน
ที่แม้จะมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ( X = 3.58) จากประเด็นทั้งหมด และเมื่อพิจารณา
ลงลึกในรายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามในประเด็น
เดียวกันนี้พบว่าคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นโดยมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับน้อย
( X = 2.50) โดยควรจะพิจารณาทบทวนและปรับให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ว่าควรมีการขยายจ�ำนวนโควตา
ให้แก่นิสิตโดยอาจเพิ่มเป็น/หลักสูตรสาขาวิชาละ 2 คน
หรือเกลีย่ โควตาของหลักสูตร/สาขาวิชาอืน่ ทีไ่ ม่มผี สู้ มัคร
หรือไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้แก่หลักสูตร/สาขาวิชา
อื่นๆ แทน รวมทั้งอาจจะพิจารณาในประเด็นอื่นๆ ที่แม้
จะมีคา่ เฉลีย่ ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากแต่อาจพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้ ด้วย เช่น
ระยะเวลาในการรับสมัคร และประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น การจัดโครงการพี่พบน้อง

268

ความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการดำ�เนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)

ตามโครงการโควตาฯ เพือ่ ชีแ้ จง แนะน�ำ และให้ค�ำปรึกษา
ช่วยเหลือนิสิตให้มากขึ้น เป็นต้น ดังนั้น มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร/สาขาวิชาควรน�ำ
ข้อมูลดังกล่าวนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด�ำเนินงานตามโครงการให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
1.2 จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
แบบสอบถามปลายเปิด มีหลายประเด็นที่สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลวิจัยจากข้อค�ำถาม
ในแบบสอบถามที่สนับสนุนให้มีการด�ำเนินงานตาม
โครงการอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่เพิ่มเติม
จากข้อค�ำถามซึ่งน่าสนใจและเป็นประโยชน์ รวมทั้ง
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคทีต่ อ้ งการให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไข สนับสนุน ส่งเสริม และ
ช่วยเหลือนิสติ ทีเ่ ข้าศึกษาตามโครงการ ส�ำหรับเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการด�ำเนิน
งานตามโครงการให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น เช่น การท�ำความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการให้
โควตาเพือ่ ศึกษาต่อและความคาดหวังต่อผูเ้ รียนให้ชดั เจน
การท�ำความเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนในหลักสูตรถึงจุดมุง่
หมายและกระบวนการต่างๆ อันน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จของ
ผูเ้ รียน ให้นสิ ติ มีสว่ นในการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการที่นิสิต
บางส่วนไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามเวลาทีก่ �ำหนด การมีฐาน
ข้อมูลนิสิตที่เคยได้รับทุนและส�ำเร็จการศึกษาไปแล้ว
เพือ่ ให้นสิ ติ รุน่ น้องได้รบั รูข้ อ้ มูลท�ำให้เกิดความประทับใจ
และกระตุ้นให้พิจารณาสถานที่เรียนต่อเป็นอันดับต้นๆ
เพราะรุ่นพี่จะมีอิทธิพลต่อเจตคติและการตัดสินใจของ
นิสิตค่อนข้างมาก การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้
นิสิตปัจจุบันสนใจสมัครเข้าเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลัยทักษิณอย่างต่อเนื่องและยกระดับให้
เชื่อมโยงกับการให้ทุนท�ำวิจัยของมหาวิทยาลัย เพิ่มช่อง
ทางประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิต
หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี จะพลาดโอกาสและไม่ทราบข้อมูล
เนื่องจากต้องฝึกสอนในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร มีการ
ติดตามประเมินผลนิสิตทุกภาคการศึกษา พร้อมทั้งให้

อาจารย์ทปี่ รึกษารายงานผลการเรียน และความประพฤติ
หากภายในระยะเวลา 1 ปี ผลการเรียนและความประพฤติ
ไม่เหมาะสมสมควรพิจารณาและมีมาตรการในการก�ำกับ
ควบคุมดูแล มีข้อก�ำหนดในเรื่องการเร่งรัดระยะเวลาใน
การส�ำเร็จการศึกษาของนิสิตรับทุนโดยเป็นกติกาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากอาจารย์บางท่านมีภารกิจมาก
อาจไม่ค่อยมีเวลาทุ่มเทกับนิสิตท�ำให้นิสิตส�ำเร็จการ
ศึกษาล่าช้า ในกรณีทนี่ สิ ติ มีศกั ยภาพสูงอาจารย์ทปี่ รึกษา
ยังสามารถให้นสิ ติ รับผิดชอบช่วยงานอืน่ ๆ ได้ดว้ ย โดยให้
มาช่วยสอน ช่วยท�ำวิจัยและอาจจะก�ำหนดไว้ในเงื่อนไข
หรื อสั ญ ญาของนิ สิต ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น นอกจากนี้ อาจปรั บ
เปลีย่ นชือ่ โครงการให้ดทู นั สมัย น่าสนใจ และสอดคล้อง
กับเป้าหมายการส่งเสริมให้นิสิตปัจจุบันมาเรียน เช่น
“ทุนเพชรทักษิณ” “ทุนปาริชาต” และ “ทุนศิษย์ก้นกุฏิ”
และควรมีหน่วยบริการและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยที่
วิทยาเขตพัทลุง เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสาน
งานของนิ สิ ต ที่ เ ข้ า ศึ ก ษาตามโครงการ รวมทั้ ง นิ สิ ต
อืน่ ๆ ทีเ่ ข้าศึกษาตามระบบปกติดว้ ย ดังนัน้ มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร/สาขาวิชาควรน�ำ
ข้อมูลดังกล่าวนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด�ำเนินงานตามโครงการให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
2.1 ควรศึ ก ษาติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ด�ำเนินงานตามโครงการจากผู้เกี่ยวข้องทั้งคณบดีคณะที่
เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตปัจจุบัน
และบัณฑิตที่เข้าศึกษาตามโครงการซึ่งส�ำเร็จการศึกษา
ไปแล้ว รวมทัง้ จากผูป้ ระกอบการและนายจ้างของบัณฑิต
อย่างต่อเนื่อง
2.2 ควรศึกษาข้อมูลของนิสิตที่เข้าศึกษาตาม
โครงการเป็นรายบุคคล รายหลักสูตร/สาขา วิชา และ
รายคณะ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
และสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิง
ลึกส�ำหรับน�ำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนิน
งานโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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มากยิ่งขึ้น รวมทั้งก�ำหนดแนวทางและมาตรการในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือนิสิตที่เข้าศึกษาตาม
โครงการ ให้ ส ามารถศึกษาและส�ำเร็จ การศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามความคาดหวังของมหาวิทยาลัย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และคณะ
กรรมการประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่สนับสนุนและเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยวิจัยสถาบัน
รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการท�ำวิจัยสถาบันผ่าน
โครงการสนับสนุนและพัฒนาหน่วยวิจยั สถาบันซึง่ บรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบตั งิ านของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประจ�ำทุกปี
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และวิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการสร้างให้
เป็นหลักสูตรการเรียนรูแ้ บบง่ายเพือ่ นำ�ไปใช้กบั กลุม่ พนักงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนประจำ�สำ�นักงานในอำ�เภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรที่ใช้การวิจัยทั้งหมดที่ทำ�งานประจำ�ในภาครัฐและเอกชน ปี 2552 มีจำ�นวน 11,150 คน
โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำ�นวนทั้งหมด 240 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มแรกใช้แบบสอบถามมีจำ�นวน 200 คน (เป็นพนักงานภาครัฐ 100 คน และ ภาคเอกชน 100 คน) กลุ่มที่สองใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจำ�นวน 40 คน (ภาครัฐ 20 คน และภาคเอกชน 20 คน) สถิติที่ใช้สำ�หรับการวิเคราะห์ได้แก่
สถิตพิ นื้ ฐาน ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูร่ ะหว่าง 41-50 ปี มีสถานภาพสมรส
สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนมากเคยได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างน้อย 2 ครั้ง ซึ่งหน่วยงานที่จัดอบรม หรือ พาไปอบรมคือหน่วยงานที่ทำ�งานอยู่ โดยสถานที่ที่ไปอบรมนั้นมักจะ
อยูภ่ ายในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย์ ส่วนใหญ่ประเมินตนเองตามความรูส้ กึ ว่า มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ดังนั้น จึงควรที่จะมีการสร้างหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะการประยุกต์ให้เน้น ไปที่
การให้เข้าใจถึงความหมายของคำ�ว่า พอเพียง ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ส�ำ หรับผูป้ ฏิบตั งิ านในสำ�นักงานอย่างแท้จริง และ
เน้นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ที่สำ�คัญคือ 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

บทน�ำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางพระ
ราชด�ำริ ที่ มี ค วามประจวบเหมาะกั บ สภาพเศรษฐกิ จ
ในปัจจุบันที่ประชาชนก�ำลังประสบและเผชิญหน้าอยู่
ซึ่งมีประชาชนหลายกลุ่มในทุกระดับชั้น ได้น้อมน�ำไป
ปฏิบัติและประสบผลส�ำเร็จอย่างแพร่หลาย ประชาชน
ในหลายพื้นที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับความเป็นอยู่
ที่แตกต่างกันจึงมีวิธีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่างกัน รวมทั้งมีวิธีการปรับตัวให้เข้า
กับเศรษฐกิจในปัจจุบนั ทีต่ า่ งกัน จึงท�ำให้ประชาชนเหล่า
นั้นประสบความส�ำเร็จระดับหนึ่งในการใช้ชีวิตของตน
บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่ก�ำลังก่อตัวทวีความรุนแรงอัน
เกิดจากพิษทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ อย่างไรก็ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี ค วามจ�ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษา
จากผู ้ ที่ น�ำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นแต่ ล ะสาขาวิ ช าชี พ เพื่ อ
สร้างให้เป็นบรรทัดฐานต่อกลุ่มอื่นๆ ในเขตพื้นที่อื่นๆ
ในการน�ำไปประยุกต์และปฏิบตั ติ าม โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผู้ที่น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และน้ อ มน�ำไปประพฤติ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ม ากกว่ า กลุ ่ ม อื่ น ๆ
ก็คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ซึ่งท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพราะส่วนใหญ่หน่วยงานจะมีการจัดอบรม
เกี่ยวกับวิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
ส�ำนักงานหรือจัดพาไปทัศนศึกษานอกพื้นที่ในแหล่งที่
มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไรก็ตาม
ในกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านเหล่านี้ ก็เกิดปัญหาในทางปฏิบตั เิ ช่น
กัน กล่าวคือ บางกลุม่ อาจไม่มจี ติ ส�ำนึกในการน้อมน�ำไป
ปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งจากงานวิจัยของปรีชา ปาโนรัมย์
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(1) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาภาพรวมสภาพเศรษฐกิจ
ภายในจังหวัดบุรีรัมย์” พบเกี่ยวกับสภาพปัญหาของ
พนักงานในภาครัฐและภาคเอกชน คือ มีหนี้สินที่เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น บางกลุ่มยังไม่มีวินัยในการใช้เงินและมีการใช้
จ่ายทีฟ่ มุ่ เฟือยในแต่ละวัน บางกลุม่ ยังลุม่ หลงในอบายมุข
มีวิถีชีวิตยึดติดในสิ่งเสพติดต่างๆ เป็นต้น ปัญหาต่างๆ
เหล่านี้ สาเหตุหลักคือ ยังไม่มีวิธีการในการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม หรือ
อาจจะยังไม่เข้าใจในกระบวนการของภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อท�ำ
วิจยั และสร้างให้เป็นหลักสูตรการเรียนรูแ้ บบง่ายในการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อศึกษาความรู้ที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของกลุ่มพนักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งท�ำงาน
ประจ�ำส�ำนักงานภายในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มพนักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ซึง่ ท�ำงานประจ�ำส�ำนักงานภายในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์
เพื่อสร้างให้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้แบบง่ายเพื่อ
น�ำไปใช้กับของกลุ่มพนักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ซึง่ ท�ำงานประจ�ำส�ำนักงานภายในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด
บุรรี มั ย์ และเขตอืน่ ๆ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก�ำหนดไว้นี้ ผู้วิจัย
มีวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรทีใ่ ช้การ
วิจยั คือ กลุม่ ประชากรทีท่ �ำงานประจ�ำในภาครัฐและเอกชน
ปี 2552 ซึง่ มีจ�ำนวนทัง้ หมด 11,150 คน และกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ มีจ�ำนวนทั้งหมด 240 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งเป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกใช้แบบสอบถามมีจ�ำนวน 200 คน
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(เป็นพนักงานภาครัฐ 100 คน และ ภาคเอกชน 100 คน)
กลุ่มที่สองใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจ�ำนวน 40
คน (ภาครัฐ 20 คน และภาคเอกชน 20 คน
2. ด้านข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยมีวิธีการในการ
สร้างแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้
1. ท�ำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็น
แนวทางในการด�ำเนินการวิจัย
2. สร้างแบบสอบถามเชิงส�ำรวจตามแนวคิด
ทฤษฏีและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วน�ำแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา
3. ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขแบบสอบถามตามที่ ค ณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะพร้อมทั้งน�ำแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ ในเขตพื้นที่อื่น จ�ำนวน 30 ชุด และก�ำหนดหา
ค่าความเที่ยงตรงตามรูปแบบ Reliability Analysis ซึ่งมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97
4. น�ำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ ได้
มาคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ
3. ด้านข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้จัดท�ำแนวทาง
ในการสัมภาษณ์ถงึ วิธกี ารประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แล้วท�ำการก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะใช้
สั ม ภาษณ์ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้เก็บแบบสอบถามเชิง
ส�ำรวจมา และได้กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 40 คน โดยพิจารณา
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี ณ
ุ สมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้ มีความรู้
และประสบการณ์ดา้ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการอบรมปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างน้อย เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้ว
ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ผู ้ วิ จั ย ได้ จั ด สนทนากลุ ่ ม ย่ อ ยจากกลุ ่ ม
ตัวอย่าง 40 คน แล้วน�ำประเด็นปัญหาที่จัดอันดับไว้มา
เสนอต่อทีป่ ระชุมเพือ่ ขอค�ำเสนอแนะและวิธกี ารแก้ไขถึง
แนวทางปฏิบัติตนเพื่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เหมาะสมอันเป็นบรรทัดฐานแห่งความรู้
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3.2 น�ำข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชีย่ วชาญมาสังเคราะห์
แล้วก�ำหนดเป็นรูปแบบและแนวทางในการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มพนักงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนซึ่งท�ำงานประจ�ำส�ำนักงานภายในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการวิจัย
ผู ้ วิ จั ย ได้ ด�ำเนิ น การวิ จั ย ตามกระบวนการที่ ไ ด้
ก�ำหนดไว้ โดยขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ตั้งไว้ มีรายละเอียดดังนี้
1. ความรู้ที่มีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของกลุ่มพนักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งท�ำงาน
ประจ�ำส�ำนักงานภายในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู ้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล โดยมี เ ป้ า หมายไปที่
บุคลากรทีท่ �ำงานสังกัดหน่วยงานภาครัฐจ�ำนวน 100 คน
และภาคเอกชนจ�ำนวน 100 คน พบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามโดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ อ ยู ่
ระหว่าง 41 ถึง 50 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว ส�ำเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ในระดับ 5,00110,000 บาท ส่วนใหญ่จะเคยได้รับการฝึกอบรมความรู้
เกีย่ วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเคยอบรมกัน
คนละอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยหน่วยงานที่อบรมคือหน่วย
งานทีท่ �ำงานอยู่ ซึง่ สถานทีท่ ไี่ ปอบรมนัน้ มักจะอยูภ่ ายใน
เขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพวกเขาประเมินตนเองตาม
ความรู้สึกว่ารู้จักค�ำว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่
ในระดับ 5-10 เปอร์เซ็นต์
ส�ำหรับด้านการประยุกต์ใช้น้ัน พบว่า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนมากจะเลือกตอบด้านที่ไม่สามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม โดยตอบมากที่สุดเป็นล�ำดับที่ 1 ได้แก่ ต้องอยู่
แบบเจียมตนเหมือนคนจน รองลงมาคือ หามาได้เท่าไหร่
ก็ใช้ไปเท่านั้น ส่วนการเลือกตอบด้านที่รู้จักประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น กลับเลือกตอบมาเป็น
ล�ำดับที่ 3 ได้แก่ ต้องหาเลี้ยงตัวเองแต่พอเพียง รองลงมา
คือ ต้องรู้จักเพียงพอ และต้องไม่ละโมภ

ส�ำหรับด้านการมีวิถีชีวิตโดยมีการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่จะเลือกรายละเอียดด้านที่ไม่มีการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า โดยมีรายละเอียด กล่าว
คือ ด้านการไม่ประยุกต์ใช้ มีพฤติกรรมในการด�ำเนิน
ชีวิตเรียงล�ำดับได้ดังนี้ 1) ยังมีพฤติกรรมในการใช้จ่าย
เหมือนเดิม และไม่มีการวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
2) ไม่รู้ว่าจะประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างไรบ้าง 3) ไม่มีการแบ่งการจัดเก็บเงินออกเป็น
3 ส่วนได้แก่ ค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับ
การลงทุน และค่าใช้จ่ายส�ำหรับเงินออม ส่วนด้านการ
ประยุกต์ใช้ มีพฤติกรรมในการด�ำเนินชีวิตเรียงล�ำดับ
ได้ดังนี้ 1) ไม่ผลิตและบริโภคเกินกําลัง 2) แสวงหาความ
พอเหมาะพอดีได้ดุลยภาพ 3) มีลักษณะพึ่งตนเองเพิ่ม
มากยิง่ ขึน้ ไม่ใช้จา่ ยเกินตัว หรือ ไม่ลงทุนเกินขนาดความ
สามารถของตน 4) ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด
5) รวมตัวกันและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน 6) ส�ำนึกตลอด
เวลาในการประยุกต์ใช้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง และ
7) ต่างคนต่างมีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ต่าง
คนต่างอยู่โดยไม่เหลียวแลกัน
ส�ำหรับภายหลังจากทีไ่ ด้ทราบแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะมีวธิ กี ารจัดแบ่งสัดส่วนทีด่ นิ ใน
พื้นที่ของตนเป็นอย่างไรนั้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ตอบสลับกันทั้งด้านที่มีการจัดแบ่งที่ดิน และไม่จัด
แบ่ง แต่เฉพาะล�ำดับที่ 1 นั้นเอนไปทางด้านที่มีการจัด
แบ่งที่ดินโดยมีผู้เลือกตอบในด้านนี้ในรายละเอียดเกี่ยว
กับว่า มีการจัดแบ่งตามสัดส่วนโดยการวางแผนตาม
แบบฉบับของตน ส่วนล�ำดับที่ 2 นั้น ปรากฏว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลื อ กตอบด้ า นที่ ไ ม่ มี ก ารจั ด แบ่ ง ที่ ดิ น
โดยตอบว่า เป็นผู้ที่ชอบอยู่แบบเดิมๆ จึงไม่คิดจะจัด
แบ่งที่ดินเป็นสัดส่วนเพื่อการเพาะปลูก ล�ำดับที่ 3 คือ
สินค้าประเภทผักจะมีราคาถูก ซื้อที่ตลาดมาบริโภคจะดี
กว่าปลูกเอง แต่ล�ำดับที่ 4 เป็นด้านที่มีการจัดแบ่งที่ดิน
ได้แก่ มีการจัดแบ่งที่ดินเป็นสัดส่วน แต่ไม่ได้เฉลี่ยแบ่ง
เป็นสัดส่วนตามสูตร
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ส�ำหรับด้านสภาพหนี้สินในช่วงปี 2553 พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา โดยมีวธิ กี ารบริหารจัดการหนีส้ นิ คือ ล�ำดับที่ 1
(ด้านพยายามช�ำระหนี้สิน)พยายามรับจ้างบุคคลอื่นๆ
เพื่อหาเงินมาช�ำระหนี้สิน รองลงมาคือ ล�ำดับที่ 2 มีงาน
ท�ำเป็นหลักแหล่งและสามารถน�ำเงินมาจ่ายหนี้สินได้ใน
แต่ละเดือน แต่ล�ำดับที่ 3 ซึ่งตอบค่อนข้างมากกลับตอบ
ด้านไม่พยายามช�ำระหนี้สิน โดยตอบว่า อยากให้รัฐบาล
ช�ำระหนีส้ นิ ให้ทงั้ หมด และด้านทีไ่ ม่มใี ครเลือกตอบเลย
ได้แก่ ด้านพยายามช�ำระหนี้สิน คือ พยายามปลูกพืชผัก
เพื่อน�ำไปขายแล้วน�ำเงินมาช�ำระหนี้สินในแต่ละเดือน
2. วิ ธี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงของกลุ่มพนักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ซึง่ ท�ำงานประจ�ำส�ำนักงานภายในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์
ด้ า นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอ
เพียง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีวิถีชีวิตการเป็นอยู่
โดยมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไม่
ถูกต้องนัก เพราะเลือกตอบ 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ ล�ำดับที่
1 ชอบใช้จ่ายเงินแบบสุรุ่ยสุร่าย ล�ำดับที่ 2 ชอบใช้จ่าย
เงินในสิ่งของที่ไม่จ�ำเป็น ล�ำดับที่ 3 ใช้จ่ายตามทรัพย์สิน
ที่หาได้ กล่าวคือได้มาเท่าไหร่ใช้ไปเท่านั้น
ส�ำหรับค�ำถามที่ว่า หากมีการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะใช้หลักเกณฑ์การประยุกต์ใช้
เป็นแบบใด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตอบเรียงล�ำดับ
ดังนี้ ล�ำดับที่ 1 (ตามหลักปรัชญา) ตามกฏเกณฑ์สังคม
(รวมประเพณี-วัฒนธรรม) ล�ำดับที่ 2 (ไม่ใช้หลักปรัชญา)
มี วิ ถี ชี วิ ต การเป็ น อยู ่ ต ามที่ พ ่ อ แม่ มี ม าตั้ ง แต่ ดั้ ง เดิ ม
ล�ำดับที่ 3 (ตามหลักปรัชญา) ตามความจ�ำเป็นในการ
ด�ำเนินชีวิต/กิจกรรม
3. การสร้างให้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้แบบง่าย
เพื่อน�ำไปใช้กับกลุ่มพนักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และเขตอื่นๆ
การจัดท�ำหลักสูตรการเรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มพนักงานทั้งภาค
รัฐและภาคเอกชนภายในอ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์นั้น
จากการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับกลุม่ ตัวอย่าง
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ที่ก�ำหนด ผู้วิจัยได้น�ำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และผลการ
วิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การเรียนรู้หลักสูตร
1.1 ระยะเวลาหลักสูตร ควรจัดท�ำเป็นหลักสูตร
ระยะสั้ น โดยมี ก ารเรี ย นรู ้ ไ ม่ เ กิ น 3 วั น และภายใน
หลักสูตรควรที่จะมีการศึกษาดูงานเพราะจะท�ำให้เกิด
ภาพการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูก
ต้อง ส่วนการเรียนรู้นั้นควรมีการอธิบายพร้อมกับภาพ
ประกอบเพราะจะท�ำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจน
1.2 วิธกี ารเรียนรู้ ควรให้เป็นลักษณะการอบรม
เชิงปฏิบัติการในการเรียนรู้ เพราะหากมีการเรียนรู้จาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีเป็นจ�ำนวนน้อยมากที่จะเข้าไป
เรียนรู้ ซึ่งบุคคลที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้จะต้องรู้จักการใช้
คอมพิวเตอร์ดีพอสมควร และอาจจะเข้าใจยาก ในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการนั้น ควรที่จะให้มีการศึกษาดูงาน
พร้อมทัง้ มีการปฏิบตั โิ ดยมีการทดลองน�ำไปใช้จริงและมี
การประเมินผลเพือ่ ให้เกิดความสามารถในการน�ำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เนื้อหาของหลักสูตร
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ขอเสนอราย
ละเอียดเนื้อหาที่จะสามารถบรรจุเข้าไปในหลักสูตรได้
ดังต่อไปนี้
ด้ า นความหมายของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ให้เน้นอธิบาย ค�ำว่า “พอเพียง (Sufficiency)”
ซึ่ ง ควรอธิ บ ายโดยให้ ท�ำความเข้ า ใจในลั ก ษณะที่ ว ่ า
มีลกั ษณะเดียวกันกับค�ำว่า “พอประมาณ” หรือ พอดี และ
ให้เชื่อมโยงค�ำว่า “ดุลยภาพ หรือ สมดุล” (Equilibrium)
ด้านพอเพียง หรือ พอประมาณ ให้เน้นการ
อธิบาย ค�ำว่า พอเพียง หรือ สมดุล โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่า
เมื่อน�ำมาพิจารณาเพื่อการน�ำไปใช้ในการด�ำเนินชีวิต
ของคนท�ำงาน จะพบว่า สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
โดยท�ำให้คนท�ำงานได้มองเห็นภาพว่า การบริหารจัดการ
ชีวติ ให้เกิดความพอเพียง หรือ สมดุลนัน้ มีความส�ำคัญต่อ
วิถชี วี ติ ของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง การเน้นการบริหาร
ชีวิตให้เกิดความสมดุลจึงขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละ
คนว่าจะด�ำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ควรมีการยกตัวอย่างค�ำ
อธิบาย เช่น
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานในอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์่

การจัดการเรื่องรายได้ ให้อธิบายว่า พนักงาน
หรือ ลูกจ้าง จะมีรายได้ในรูปของ เงินเดือน หรือ ค่าจ้าง
ซึ่งส่วนมากจะได้รับเดือนละหนึ่งครั้ง นี้เป็นรายได้ที่เกิด
จากน�้ำพักน�้ำแรง แต่รายได้ส่วนนี้โดยส่วนมากพนักงาน
หรือ ลูกจ้าง มักจะใช้จ่ายเร็วและส่วนมากจะไม่มีการ
วางแผนเพื่อให้รายได้นั้นมีใช้จ่ายได้ตลอดทั้งเดือนรวม
ทั้งไม่มีการวางแผนเพื่อให้รายได้นั้นงอกเงยขึ้น หรือ
เกิดมูลค่าเพิ่ม แต่หากมีการน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงไปประยุกต์ใช้ พนักงาน หรือ ลูกจ้าง สามารถมีเงิน
ใช้ได้ตลอดทั้งเดือน รวมทั้งอาจท�ำให้เงินที่ได้รับงอกเงย
ขึ้นมา หรือ ท�ำให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ โดยสามารถท�ำได้คือ
เมื่อมีรายได้ ควรแบ่งรายได้นั้นออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 วางแผนเพื่อให้มีการใช้จ่ายได้ตลอดทั้งวัน
ส่วนที่ 2 วางแผนให้มีการใช้เงินได้ตลอดทั้งเดือน และ
ส่วนที่ 3 วางแผนเพื่อการออมเงินไว้ในอนาคต
การจัดการ “หนี้สิน” ให้อธิบายว่า เพื่อให้มอง
เห็นภาพของ หนี้สิน ว่าหากมองในรูปของพยางค์ที่
บอกว่า “หนี้สิน” จะท�ำให้ผู้ฟังเกิดการกลัว และน่าจะ
หลีกเลี่ยง แต่ถ้าเปลี่ยนค�ำพูดบอกว่า “เงินกู้” ก็จะท�ำให้
ฟังแล้วเหมือนกับเป็นลักษณะของเงินลงทุน อย่างไร
ก็ตามนีเ้ ป็นเพียงการเล่นค�ำเท่านัน้ แต่กม็ ผี ลต่อผูฟ้ งั อาจ
เป็นเพราะค�ำอธิบาย และการรับข้อมูลของผูฟ้ งั ว่า รับรูว้ า่
เลวร้าย หรือ ดี ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์นั้น เงินดังกล่าว
โดยความหมายแล้วจะเรียกว่า “เงินกู้ หรือ เงินส�ำหรับ
การลงทุน” ซึ่งสามารถเขียนเป็นรูปสมการคือ Y=C+I
(Y คือ รายได้, C = Consumption คือ ค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
การบริโภค และ I = Investment คือ เงินลงทุน) ซึ่งเป็น
สิ่งที่เพิ่มมูลค่าต่อธุรกิจ ต่อการเป็นอยู่ และอื่นๆ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับ “การบริหารจัดการหนี้สิน” ว่า สามารถสร้าง
ให้เกิดมูลค่าเพิม่ ได้อย่างไร นัน่ หมายความว่า ต้องเรียนรู้
วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ตาม พนักงาน หรือ
คนโดยส่วนใหญ่อาจมองว่าเป็นเรือ่ งทีน่ า่ กลัว และน่าจะ
หลีกเลีย่ ง แต่หนีส้ นิ นัน้ ในมุมมองของนักธุรกิจถือว่าเป็น
ที่มาของรายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีคิด การเปลี่ยนวิกฤติ
เป็นโอกาส หรือ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถูกต้องและมีภูมิคุ้มกัน โดยหากมีหนี้สิน

แล้วบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สมดุล พอเพียง พอดี
พอประมาณในด้านการลงทุน การผลิต การใช้จ่าย และ
ในกิจกรรมทุกอย่าง จะท�ำให้หนี้สินนั้นกลายเป็นมูลค่า
เพิ่ม หรือ กลายเป็นรายได้
ด้านความมีเหตุผล ให้อธิบายว่า ในด้านความ
มี เ หตุ ผ ลนั้ น ตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงก็ คื อ
การมีความรู้ รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง นี้เป็นใน
ความหมายของค�ำว่า “เหตุผล” อย่างไรก็ตาม เหตุผล
สามารถอธิบายในลักษณะเป็นข้อคิด โดยควรเน้นอธิบาย
ให้พนักงานเข้าใจว่า การด�ำเนินกิจกรรมทุกอย่างในชีวิต
ประจ�ำวันควรมีเหตุผลประกอบซึ่งเหตุผลจะต้องดูที่
ผลลัพธ์ว่า หากด�ำเนินการอย่างพอเพียง พอประมาณ
สมดุ ล หรื อ พอดี แ ล้ ว ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น อย่ า งไร
เป็นการเพิ่มขึ้นในทางที่ดีหรือเป็นการลดลง แย่ลง หรือ
ท�ำให้เรามีความเสื่อมเสียมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจภายในครอบครัว
ด้านการมีภมู คิ มุ้ กัน ให้อธิบายว่า ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การมีภมู คิ มุ้ กัน คือ การมีคณ
ุ ธรรม
ด้านซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน และมีการรู้จักแบ่งปัน
คนอื่น ซึ่งสิ่งที่ผู้วิจัยขอเพิ่มเติมในส่วนของ หลักการนี้
ก็คือ การรู้จักวางแผนในการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
และสิ่งที่จะให้ผลตามมา ก็คือ ผลส�ำเร็จอันเกิดจากงาน
นี้ในอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งในส่วนนี้ควรสร้างหลักสูตรและ
อธิบายให้ทราบถึงคุณค่าของการมีภมู คิ มุ้ กัน โดยสิง่ ทีเ่ ป็น
ภูมิคุ้มกันนั้น ก็คือ รากฐานแห่งความส�ำเร็จ ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยหนุนเสริมให้เกิดการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง และอย่าง
เป็นระบบโดยไม่เกิดการความหน่ายในการท�ำงาน แต่มี
ความกระตือรือร้นอยูต่ ลอดเวลา มีใจสดชืน่ ต่อการท�ำงาน
เพราะรูว้ า่ สิง่ ทีจ่ ะท�ำต่อไปนีจ้ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อการด�ำเนินชีวิต
3. การประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้ อ ธิ บ ายสิ่ ง ที่ ค วรเน้ น ว่ า ผู ้ ป ฏิ บั ติ ส ามารถ
วิเคราะห์ผลของการปฏิบัติได้โดยการประเมินตนเอง
โดยประเมินว่า ภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติแล้วความส�ำเร็จ
เหล่านีไ้ ด้เกิดขึน้ หรือไม่ หากเกิดขึน้ แสดงว่า การประยุกต์
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ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสัมฤทธิ์ผล และเมื่อสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ได้เพิ่มขึ้น ความอยู่ดีกินดีก็จะเกิดขึ้นทันที
สิ่งที่สามารถประเมินได้มีดังต่อไปนี้
3.1 ด้านทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง)
3.1.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะน�ำ
ไปสู ่ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของทรั พ ย์ สิ น ทั้ ง นี้ ใ ห้ พิ จ ารณาจาก
ทรัพย์สินถาวร หรือ ทรัพย์สินที่ใช้แล้วหมดไป เช่น
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถยนต์, รถไถ
เป็นต้น หากมีการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินเหล่านี้ แสดง
ให้เห็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ประสิทธิภาพ
หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้ หรือ
ไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะน�ำไปสู่การลดลงของทรัพย์สิน หรือ
ทรงตัว หยุดนิง่ ไม่เพิม่ ขึน้ ทัง้ นีใ้ ห้พจิ ารณาจากทรัพย์สนิ
ถาวร หรือ ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้แล้วหมดไป เช่น ทีด่ นิ , เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถยนต์, รถไถ เป็นต้น
หากทรัพย์สินเหล่านี้ไม่เพิ่มขึ้น หรือ ที่มีอยู่ก็หมดไป
แสดงให้เห็นว่า มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องมีการปรับใหม่เพื่อให้
เหมาะสม
3.2 ด้านค่าใช้จ่าย (เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง)
3.2.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะน�ำ
ไปสูก่ ารลดลงในเรือ่ งของรายจ่ายทีไ่ ม่จ�ำเป็น เมือ่ รายจ่าย
ลดลงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้น
3.2.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้
หรือไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะน�ำไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายที่
ไม่จ�ำเป็น เมื่อรายจ่ายเพิ่มขึ้นรายได้ก็ลดลง
3.3 ด้านหนี้สิน มีการเพิ่มขึ้น ลดลง
3.3.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะน�ำ
ไปสูก่ ารลดลงในเรือ่ งของรายจ่ายทีไ่ ม่จ�ำเป็น เมือ่ รายจ่าย
ลดลงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้น
หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้ หรือไม่มี
ภูมิคุ้มกัน ก็จะน�ำไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็น
เมื่อรายจ่ายเพิ่มขึ้นรายได้ก็จะลดลง

3.4 ด้านรายได้ มีการเพิ่มขึ้น ลดลง
3.4.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะน�ำ
ไปสูก่ ารเพิม่ ขึน้ ของรายได้ โดยอาจอยูใ่ นรูปของเงินเดือน
เพิ่ม มีสินค้าจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น
3.4.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้
หรือไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะน�ำไปสู่การลดลงของรายได้
3.5 ด้านเวลาพักผ่อน มีการเพิ่มขึ้น ลดลง
3.5.1 ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จะน�ำไปสู่การมีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้น และเป็นการพัก
ผ่อนแบบสบายใจเพราะมีเงินท�ำงานด้วยตัวของมันเอง
หมายความว่า มีเงินฝาก หรือ มีธุรกิจที่ท�ำหน้าที่ของ
ตัวมันเองโดยท�ำให้เรามีเวลาพักผ่อนมากยิง่ ขึน้ ด้วยความ
สบายใจ
3.5.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้
หรือไม่มภี มู คิ มุ้ กัน ก็จะน�ำไปสูก่ ารไม่มเี วลาทีจ่ ะพักผ่อน
เพราะจะต้องล�ำบากในการหารายได้มาเลีย้ งชีพ หางานท�ำ
เป็นต้น
3.6 ด้านอบายมุข มีการเพิ่มขึ้น ลดลง
3.6.1 ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จะน�ำไปสูก่ ารไม่หลงผิดในอบายมุขต่าง ๆ เช่น การไม่เล่น
การพนัน ไม่เที่ยวกลางคืน ไม่ดื่มสุราและเมรัย เป็นต้น
3.6.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้
หรือไม่มภี มู คิ มุ้ กัน ก็จะน�ำไปสูก่ ารหลงติด หรือ เสพติดต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะท�ำให้มีการสูญเสียเงินไปโดยใช่เหตุ
อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้ ผู้วิจัยการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาจเขียนวิธีการประยุกต์
ใช้และประสิทธิภาพของปรัชญาในรูปของ flow chat ได้
โดยเรียงล�ำดับตั้งแต่การประยุกต์ใช้และสิ้นสุดด้วยการ
ประเมินตนเอง ว่ามีมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือไม่

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะพบว่าวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาองค์ความรู้ที่มีต่อ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มพนักงานทั้งภาค
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานในอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์่

รัฐและภาคเอกชนซึ่งท�ำงานประจ�ำส�ำนักงานภายใน
เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ จ ะศึ ก ษาโดยเน้ น ไปยั ง บุ ค คลที่ มี ร ะดั บ การ
ศึกษาและถือว่ามีระดับรายได้อยู่ในระดับปานกลางของ
จังหวัด กล่าวคือ บุคลากรทีท่ �ำงานสังกัดหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะพบว่า
ส่ ว นใหญ่ จ ะเคยได้ รั บ การฝึ ก อบรมความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และเคยอบรมกั น
คนละอย่างน้อยไม่ต�่ำกว่า 2 ครั้ง โดยหน่วยงานที่จัด
อบรม หรือ พาไปอบรมคือหน่วยงานที่ท�ำงานอยู่ประจ�ำ
ซึง่ สถานทีท่ ไี่ ปอบรมนัน้ มักจะอยูภ่ ายในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
บุ รี รั ม ย์ และพวกเขาประเมิ น ตนเองตามความรู ้ สึ ก
ว่ารู้จักค�ำว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ
5-10 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ผลการวิเคราะห์นที้ �ำให้พบข้อเท็จจริง
ทีว่ า่ ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นกลุ่มที่มีระดับการศึกษา
และท�ำงานอยู่ในตัวอ�ำเภอเมือง แต่ยังประเมินตนเอง
ค่อนข้างต�่ำในเรื่องของความรู้ที่จะประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จากการสอบถามทีป่ ระเมินตนเอง
ในลักษณะนีก้ เ็ พราะพวกเขาเปรียบเทียบ เรือ่ งการเพิม่ ขึน้
ของหนี้ สิ น การไม่รู้จักการลดรายจ่ายของตนเองลง
โดยการปลูกพืชผักสวนครัว และแม้กระทัง่ การไม่มเี วลา
ในการจัดแบ่งที่ดินเพื่อการเพาะปลูกเป็นสัดเป็นส่วน
ซึ่งในส่วนนี้ท�ำให้บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับรายรับมีน้อย
กว่ารายจ่าย ซึง่ สอดคล้องกับ จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร (2)
ที่ได้อธิบายไว้ว่า หากมีปัญหาเกี่ยวกับรายรับมีน้อยกว่า
รายจ่าย อาจน�ำไปสู่ปัญหาแห่งความยากจนได้ อย่างไร
ก็ ต ามก็ มี บ างท่ า นที่ ส ามารถท�ำให้ ร ายรั บ มี ม ากกว่ า
รายจ่ายโดยสามารถด�ำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ ควรทีจ่ ะมีการน�ำท่านทีส่ ามารถ
ท�ำได้มาเป็นตัวอย่างว่า เขามีวธิ กี ารบริหารจัดการอย่างไร
จึงสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับด้านการประยุกต์ใช้น้ัน พบว่า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนมากจะเลือกตอบด้านที่ไม่สามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม โดยตอบมากที่สุดเป็นล�ำดับที่ 1 ได้แก่ ต้องอยู่

แบบเจียมตนเหมือนคนจน รองลงมาคือ หามาได้เท่าไหร่
ก็ใช้ไปเท่านัน้ สาเหตุอาจเป็นเพราะผูต้ อบแบบสอบถาม
ยังไม่เข้าใจในความหมายของค�ำว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ซึ่งจะต้องมีหลักสูตรในการอธิบายเพื่อท�ำให้เกิด
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพยายามให้เกิดทักษะ
การประยุกต์ใช้และมีความกระตือรือร้นในการน�ำไปใช้
อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ส�ำหรับด้านการมีวิถีชีวิตโดยมีการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่จะเลือกรายละเอียดด้านที่ไม่มีการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า โดยล�ำดับที่ 1 เลือก
เรื่อง ยังมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายเหมือนเดิม และไม่มี
การวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน สาเหตุเป็นเพราะ
เคยใช้ชีวิตอย่างไรก็มักจะเป็นอยู่อย่างนั้น ซึ่งจากการ
สังเกตวัฒนธรรมเรื่องการเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบัน
จะพบว่า การเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อน�ำไปสู่การ
พัฒนาที่ดีขึ้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้มีระดับการเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น หรือ ระดับเศรษฐกิจภายในครอบครัวดีขึ้น มัก
จะเปลี่ยนแปลงได้ยาก หรือ อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไป
เพราะคนโดยส่วนใหญ่จะท�ำตามอารมณ์ที่ชอบ เช่น
เคยดืม่ เหล้าอย่างไรก็มกั จะปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ดึกดืน่ เคยเทีย่ ว
อย่างไรก็มักจะมีลักษณะนิสัยอย่างนั้น การเปลี่ยนแปลง
เพื่อไม่ให้มีวิถีชีวิตในการไปใช้จ่ายแบบนั้นค่อนข้าง
จะยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีระดับคุณวุฒิสูงๆ
หากบุคคลนั้นมีพฤติกรรมในลักษณะนี้ มักจะเป็นคน
ที่ดื้อ และเชื่อฟังใครยาก อย่างไรก็ตาม จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องปรับเปลี่ยนจิตส�ำนึกของคนเหล่านี้ให้ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยจะต้องมีการ
เสริมเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม และเสริมเรื่อง ประโยชน์
ของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งใน
ผลงานวิจัยนี้ได้กล่าวถึง วิธีปฏิบัติอย่างละเอียดในช่วง
หลักสูตร
ส�ำหรับภายหลังจากทีไ่ ด้ทราบแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะมีวิธีการจัดแบ่งสัดส่วนที่ดิน
ในพื้นที่ของตนเป็นอย่างไรนั้น พบว่า ส่วนใหญ่จะมีการ
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จัดแบ่งที่ดินโดยการวางแผนตามแบบฉบับของตนหรือ
ตามรูปแบบที่ตนเห็นว่าเหมาะสม ส่วนล�ำดับที่ 2 นั้น
ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบด้านที่ไม่มีการ
จัดแบ่งที่ดิน โดยตอบว่า เป็นผู้ที่ชอบอยู่แบบเดิมๆ จึงไม่
คิดจะจัดแบ่งทีด่ นิ เป็นสัดส่วนเพือ่ การเพาะปลูก ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นเพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีพื้นที่
เพาะปลูกจ�ำกัด โดยจะอาศัยอยู่ในตัวเมือง จึงมีบางคน
ที่อาจเพาะปลูกบ้าง บางคนไม่เพาะปลูกบ้าง ตามความ
สะดวกของแต่ละคน ในขณะเดียวกัน พืน้ ทีใ่ ช้สอยบริเวณ
บ้านอาจมีไม่มากนัก เพราะหลายคนด้วยกันมักจะซื้อ
บ้านจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งบ้านจัดสรรโดยส่วนใหญ่
ก็จะมีพื้นที่ใช้สอยน้อย ดังนั้นหลายคนจึงมีการปลูกบ้าง
ไม่ปลูกบ้าง แต่หากมีการปลูกก็จะไม่มีการจัดแบ่งเป็น
สัดส่วน เพราะหากแบ่งเป็นสัดส่วนก็จะท�ำให้พื้นที่แคบ
ปลูกอะไรได้ไม่มากนัก ดังนั้นจึงมีการปลูกผสมผสาน
กั น และกั น อย่ า งไรก็ ต าม การปลู ก ตามลั ก ษณะของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถที่จะแบ่งสรรการ
ปลูกได้ โดยอาจมีการจัดล�ำดับของการปลูกไว้ก่อน เช่น
พืชส�ำหรับปรุงอาหาร พืชประเภทผัก เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
และอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกว่า พืชส�ำหรับ
ปรุ ง อาหารมี อ ะไรบ้ า ง ควรปลู ก ไว้ ต รงไหนอย่ า งไร
พื ช ประเภทผั ก จะทานอะไรบ้ า งควรปลู ก ไว้ ต รงไหน
อย่างไร และเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงสัตว์ประเภทใดและเลี้ยง
พืชที่เท่าไหร่อย่างไร เป็นต้น
ในด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีวิถีชีวิตการเป็นอยู่
โดยมี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ได้อย่างไม่ถกู ต้องนัก เพราะเลือกตอบ 3 ล�ำดับแรก ได้แก่
ล�ำดับที่ 1 ชอบใช้จ่ายเงินแบบสุรุ่ย สุร่าย ล�ำดับที่ 2 ชอบ
ใช้จ่ายเงินในสิ่งของที่ไม่จ�ำเป็น ล�ำดับที่ 3 ใช้จ่ายตาม
ทรัพย์สนิ ทีห่ าได้ กล่าวคือได้มาเท่าไหร่ใช้ไปเท่านัน้ ทัง้ นี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมักจะใช้เงินโดย
ขาดการวางแผนในการใช้จ่าย หรือ อาจน�ำเงินสดเก็บไว้
ในกระเป๋าสตางค์มากเกินไป และมีการน�ำไปใช้จ่ายออก
ไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเมื่อรู้ตัวอีกครั้งเงินในกระเป๋าสตางค์
ก็ถูกใช้หมดไปแล้ว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เอง คือการขาด
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การวางแผนที่ดี หรือ ขาดการน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการจัดท�ำหลักสูตรการเรียนรู้วิธีการประยุกต์
ใช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของกลุ ่ ม พนั ก งาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในอ�ำเภอเมือง จังหวัด
บุรรี มั ย์นนั้ จากการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนด ผู้วิจัยได้น�ำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
และผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การเรียนรู้หลักสูตร
1.1 ระยะเวลาหลั ก สู ต ร จากการสอบถาม
พบว่า ระยะเวลาทีค่ วรจะใช้ส�ำหรับการเรียนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ควรจัดท�ำเป็นหลักสูตรระยะสั้น
โดยมีการเรียนรู้ไม่เกิน 3 วัน และภายในหลักสูตรควรที่
จะมีการศึกษาดูงานเพราะจะท�ำให้เกิดภาพการประยุกต์
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีถ่ กู ต้อง ส่วนการเรียนรู้
นั้นควรมีการอธิบายพร้อมกับภาพประกอบเพราะจะ
ท�ำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจน
1.2 วิธีการเรียนรู้
		 จากการสอบถาม พบว่า วิธีการเรียนรู้นั้น
ส่วนใหญ่ตอบว่า ควรให้เป็นลักษณะการอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การในการเรียนรู้ เพราะหากมีการเรียนรูจ้ ากคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอน มี เ ป็ น จ�ำนวนน้ อ ยมากที่ จ ะเข้ า ไปเรี ย นรู ้
ซึ่ ง บุ ค คลที่ จ ะเข้ า ไปเรี ย นรู ้ ไ ด้ จ ะต้ อ งมี รู ้ จั ก การใช้
คอมพิวเตอร์ดีพอสมควร และอาจจะเข้าใจยาก และใน
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารนัน้ ควรทีจ่ ะให้มกี ารศึกษาดูงาน
พร้อมทั้งมีการปฏิบัติโดยมีการทดลองน�ำไปใช้จริงและ
มี ก ารประเมิ น ผลเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสามารถในการน�ำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เนื้อหาของหลักสูตร
ในส่วนเนื้อหาของหลักสูตรนั้น จากการศึกษา
สภาพการเรียนรูว้ ธิ กี ารประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพนักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใน
เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แล้ว พบว่า หลักสูตรที่
เป็นไปได้นั้นจะต้องพัฒนาเพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของพนักงานอย่างแท้จริง และควรที่จะเน้นหลักสูตร
ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติได้ตลอดชีวิต
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานในอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์่

โดยท�ำให้พนักงานแต่ละท่านมีจิตส�ำนึกในการปฏิบัติ
ตนเองภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งควรเน้น
ตั้งแต่ให้แต่ละท่านได้ทราบถึง ความหมายที่แท้จริง
ของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุ่งเน้นเรื่อง
ของชี วิ ต และการเป็น อยู่ของผู้ที่ท�ำงานในส�ำนักงาน
โดยตรงซึง่ สามารถทีจ่ ะประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ในการด�ำเนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กรมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (3) และ ธ�ำรง บัวศรี (4) ซึ่งอธิบาย
ไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตรควรมีการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสภาพการทั่วไปหรือบริบททั่วไปของผู้เรียน โดยผล
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น พบว่า เนื้อหาที่จะสามารถสร้าง
ให้เป็นหลักสูตรได้มีดังต่อไปนี้
2.1 ด้านความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ค�ำว่า “พอเพียง (Sufficiency)” ควรอธิบายโดย
ให้ท�ำความเข้าใจในลักษณะทีว่ า่ มีลกั ษณะเดียวกันกับค�ำ
ว่า “พอประมาณ” หรือ พอดี โดยสามารถอธิบายเชือ่ มโยง
ในหลักการเดียวกันทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ในทาง
เศรษฐศาสตร์นนั้ มีความหมายตรงกันกับค�ำว่า “ดุลยภาพ
หรือ สมดุล” (Equilibrium) หมายความว่า ในว่าจะด�ำเนิน
การในกิจกรรมใดก็ตามด้านการผลิต การลงทุน การใช้จา่ ย
หรือการท�ำงาน เป็นต้น ก็ให้อยู่ในลักษณะสมดุล หรือ
ดุลยภาพ
ในอี ก ความหมายหนึ่ ง เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อาจอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า เป็นปรัชญา
การศึกษาซึ่งเน้นไปที่ “ความประพฤติที่ท�ำอะไรเพื่อ
ให้เกิดผล” โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือ
ประพฤติปฏิบัติให้ถึงจุด “พอประมาณ” (ที่ไม่มากหรือ
น้อยเกินไป ให้อยู่ในระดับพอดี) โดยไม่เพียงแค่คิดอย่าง
มีเหตุผลเท่านั้น แต่ควรที่จะลงมือปฏิบัติด้วย เพราะ
การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติก็จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ของชี วิ ต ของผู ้ เ รี ย นในทางที่ มี ค วามเจริ ญ งอกงาม
มากยิ่งขึ้น และหลังจากนั้นก็จะตกผลึกเป็น “ปัญญา”
ที่สามารถจะน�ำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
เที่ยงตรงในเหตุและผลยิ่งๆ ขึ้น ซึ่งต่อมาก็จะกลายเป็น

“ภูมิคุ้มกัน” ของชีวิตต่อไป และการท�ำความเข้าใจว่า
“ผลทีด่ ”ี เป็นอย่างไร ตรงนีเ้ องจะน�ำไปสูก่ ารเป็นเงือ่ นไข
ด้าน “คุณธรรม” นัน่ หมายความว่า เมือ่ เราเข้าใจในสิง่ ว่า
ด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่พอดีและมีภูมิคุ้มกันผลที่
จะได้รับก็คือผลตอบแทนที่ดี ซึ่งสามารถสร้างอธิบายได้
2.2 ด้านพอเพียง หรือ พอประมาณ
ค�ำว่า พอเพียง หรือ สมดุล นั้น เมื่อน�ำมา
พิจารณาเพือ่ การน�ำไปใช้ในการด�ำเนินชีวติ ของคนท�ำงาน
จะพบว่า สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยท�ำให้คนท�ำงาน
ได้มองเห็นภาพว่า การบริหารจัดการชีวติ ให้เกิดความพอ
เพียง หรือ สมดุลนั้นมีความส�ำคัญต่อวิถีชีวิตของแต่ละ
บุคคลอย่างแท้จริง การเน้นการบริหารชีวิตให้เกิดความ
สมดุลจึงขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนว่าจะด�ำเนินการ
อย่างไร โดยสามารถยกตัวอย่างการรับรู้ของมนุษย์เพื่อ
การบริหารจัดการชีวติ ให้เกิดความสมดุลได้ เช่น ตัวอย่าง
ด้านการบริโภค เมื่อรับประทานอาหารย่อมรับรู้ได้ว่า
สภาพท้องทีจ่ ะอิม่ อยูใ่ นปริมาณเท่าใด ปริมาณเท่าใดถือว่า
ยังไม่อิ่ม อิ่มพอดี และอิ่มมาก ซึ่งหากยังไม่อิ่มก็สามารถ
ที่จะรับประทานอาหารเพิ่มได้ เพราะหากไม่รับประทาน
เพิ่ม อาจส่งผลเสียต่อกระเพาะอาหาร แต่หากอิ่มพอดี
ก�ำลังพอเหมาะแล้วก็ไม่ต้องรับประทานอาหารเพิ่มก็จะ
ท�ำให้รู้สึกดี สบายตัว ไม่แน่นท้อง เป็นต้น และหากรับ
ประทานอาหารมากเกินไป ก็สง่ ผลเสียต่อกระเพาะอาหาร
ซึ่งจะท�ำให้มีอาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ เน้นท้อง
หายใจล�ำบาก เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการรับประทาน
อาหารนั้นไม่ควรเน้นการบริโภคอย่างใดอย่างหนึ่งมาก
จนเกินไป ให้บริโภคแบบพอเพียง พอดี พอประมาณ หรือ
สมดุล เช่น การบริโภคเนือ้ ข้าว มัน เผ็ด เปรีย้ ว หวาน เค็ม
เป็นต้น นี้เป็นรูปแบบของการบริโภค ส่วนรูปแบบการ
ด�ำเนินชีวติ อืน่ ๆ ก็สามารถยึดในลักษณะแบบนีไ้ ด้เช่นกัน
นี้ เ ป็ น เพี ย งหนึ่ ง ตั ว อย่ า งที่ ส ามารถอธิ บ ายถึ ง
ธรรมชาติของความพอเพียงได้วา่ โดยธรรมดามนุษย์จะรู้
ตนเองดีว่า ความพอดีอยู่ ณ ตรงไหน แต่หากไม่รู้จักแล้ว
เกิดลุม่ หลงกระท�ำสิง่ นัน้ มากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะ
ท�ำให้ผลทีไ่ ด้รบั ไม่ขาดก็เกิน เหมือนกับทีย่ กตัวอย่างเรือ่ ง
การบริโภค ซึ่งโดยปกติหากไม่อิ่ม มนุษย์ย่อมรู้ตัวดีว่า
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จะต้องบริโภคเพิม่ ขึน้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ว่า จะมีอาหารบริโภค
หรือไม่ แต่หากมีอาหารมากเพียงพอต่อการบริโภคแล้ว
เมื่อบริโภคอิ่มก็จะหยุด นี้เป็นธรรมชาติที่จะต้องหยุด
การบริโภค แต่โดยส่วนมากเมือ่ สิง่ นัน้ มีความอร่อย หอม
หวาน และเป็นที่ต้องการ ความอยากในการบริโภคเกิน
ขนาดจะเกิดขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเกิดการบริโภคเกิน
ขนาดและท�ำให้เกิดโรคมากมายตามมา เช่น โรคอ้วน
ไขมันอุดตัน เป็นต้น
และเมื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจก็ยิ่งท�ำให้
เกิดความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ เกีย่ วกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยหากมีความพอเพียง อาจท�ำให้เกิดมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐศาสตร์ทสี่ ามารถคิดเป็นตัวเงินทีเ่ พิม่ เข้าไปใน
รายได้ ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างประกอบในการด�ำเนิน
ชีวิตแบบพอเพียงในด้านต่างๆ ที่พนักงานหรือบุคคล
ทั่วไปสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ เช่น
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(1) การจัดการเรื่องรายได้
พนักงาน หรือ ลูกจ้าง จะมีรายได้ในรูปของ
เงินเดือน หรือ ค่าจ้าง โดยส่วนมากจะได้รับเดือนละ
หนึ่งครั้ง นี้เป็นรายได้ที่เกิดจากน�้ำพักน�้ำแรง แต่รายได้
ส่วนนี้โดยส่วนมากพนักงาน หรือ ลูกจ้าง มักจะใช้จ่าย
เร็วและส่วนมากจะไม่มีการวางแผนเพื่อให้รายได้นั้น
มีใช้จ่ายได้ตลอดทั้งเดือนรวมทั้งไม่มีการวางแผนเพื่อให้
รายได้นนั้ งอกเงยขึน้ หรือ เกิดมูลค่าเพิม่ แต่หากมีการน�ำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ พนักงาน
หรือ ลูกจ้าง สามารถมีเงินใช้ได้ตลอดทัง้ เดือน รวมทัง้ อาจ
ท�ำให้เงินทีไ่ ด้รบั งอกเงยขึน้ มา หรือ ท�ำให้เกิดมูลค่าเพิม่ ได้
โดยสามารถท�ำได้คอื เมือ่ มีรายได้ ควรแบ่งรายได้นนั้ ออก
เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 วางแผนเพือ่ ให้มกี ารใช้จา่ ยได้
ตลอดทัง้ วัน ส่วนที่ 2 วางแผนให้มกี ารใช้เงินได้ตลอดทัง้
เดือน และส่วนที่ 3 วางแผนเพือ่ การออมเงินไว้ในอนาคต
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สมมติว่า มีเงินเดือนๆ ละ 10,000 บาท ให้มีการ
วันนี้จะต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการรับ
วางแผนใช้จา่ ยได้ตลอดทัง้ วันๆ ละ 300 บาท ส่วนทีเ่ หลือ
ประทานอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ค่านำ�้ มันรถ เป็นต้น
ให้ฝากออมทรัพย์กับธนาคารและท�ำบัตรเอทีเอ็มไว้เป็น
หลั ง จากนั้ น ให้ เ ก็ บ เงิ น สดไว้ ใ นกระเป๋ า เป็ น จ�ำนวน
ซึ่งในส่วนนี้ อธิบายเพิ่มเติมได้ ดังนี้
จ�ำนวนเงิน 8,700 บาท และส่วนที่เหลืออีก 1,000 บาท
เงินเท่ากับที่มีการค�ำนวณ ตัวอย่างเช่น มีเงินเดือนๆ
ส่วนที่ 1 วางแผนเพื่อให้มีการใช้จ่ายได้ตลอดทั้งวัน ในการวางแผนเพื่อให้มีการใช้จ่ายได้ตลอดทั้งวันนั้น
ให้ น�ำไปฝากเป็ น เงิ น ออมโดยไม่ ท�ำบั ต รเอที เ อ็ ม
ละ 10,000 บาท รับประทานอาหารเช้าเป็นจ�ำนวนเงิน
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ข้อควรระวังก็คือ อย่าพยายามเก็บเงินสดไว้ในกระเป๋าสตางค์มากเกินไป เพราะหากเก็บไว้เป็นจานวนมาก
จะทาให้มีการใช้จ่ายโดยไม่รู้ตัว และการใช้จ่ายจะเกิดขึ้นโดยไม่จาเป็น
ส่วนที่ 2 วางแผนให้มีใช้เงินได้ตลอดทั้งเดือน ให้มีการวางแผนฝากเงินไว้ในธนาคารในลักษณะฝากออม
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานในอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์่

ข้อควรระวังก็คือ อย่าพยายามเก็บเงินสดไว้ใน
กระเป๋าสตางค์มากเกินไป เพราะหากเก็บไว้เป็นจ�ำนวนมาก
จะท�ำให้มีการใช้จ่ายโดยไม่รู้ตัว และการใช้จ่ายจะเกิด
ขึ้นโดยไม่จ�ำเป็น
ส่วนที่ 2 วางแผนให้มีใช้เงินได้ตลอดทั้งเดือน
ให้มีการวางแผนฝากเงินไว้ในธนาคารในลักษณะฝาก
ออมทรัพย์ แล้วท�ำบัตร ATM ไว้เพื่อสะดวกในการ
กดเงินออกมาใช้ในแต่ละวัน โดยหากมีเงินเดือนๆ ละ
10,000 บาท และมี เ งิ น ส�ำรองใช้ แ ล้ ว ต่ อ วั น ๆ ละ
300 บาท เงินคงเหลือ คือ 9,700 บาท แต่ให้มีการน�ำไป
ฝากไว้ในบัญชีนี้เป็นจ�ำนวนเงิน 8,700 บาท และเมื่อ
ใช้หมดแล้วก็ให้กดมาครั้งละ 300 บาทเพื่อน�ำไปใช้ใน
แต่ ล ะวั น ลั ก ษณะการท�ำแบบนี้ เ ป็ น การควบคุ ม การ
ใช้จ่ายโดยไม่ต้องมีการจัดท�ำเป็นบัญชีครัวเรือน และ
เป็นการสะดวกส�ำหรับผูท้ ที่ �ำงาน และเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
หากมีการด�ำเนินการใช้จ่ายในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะ
เกิดเป็นลักษณะนิสัยและเป็นการจัดระเบียบการด�ำเนิน
ชีวิตด้านค่าใช้จ่ายไปภายในตัว และเมื่อใช้จ่ายไปเรื่อยๆ
ในแต่ละวันในลักษณะนี้อาจท�ำให้มีการใช้จ่ายในแต่ละ
วันไม่ถึง 300 ก็เป็นไปได้ และเมื่อเป็นเช่นนั้น เงินส่วน
ที่จะใช้เป็นการออมเพื่อฝากไว้ใช้ในอนาคตนั้นอาจไม่ใช่
เงินเพียงแค่ 1,000 บาทก็ได้ แต่อาจจะเพิม่ เป็น 1,200 บาท
ถึง 1,500 บาท ต่อเดือนก็เป็นได้ เมื่อบุคคลมีการด�ำเนิน
ชีวติ ไปในลักษณะนีเ้ รือ่ ย ๆ สิง่ หนึง่ ทีจ่ ะตามมาก็คอื กลาย
เป็นนิสัยของบุคคลนั้นทันที หรือ เรียกว่าภูมิคุ้มกันที่จะ
ท�ำให้บคุ คลนัน้ มีวถิ ชี วี ติ ทีเ่ ป็นระเบียบด้านการใช้จา่ ยเงิน
และส่ ว นที่ 3 วางแผนเพื่ อ การออมในอนาคต
ในส่วนของการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้ในอนาคต หรือ
ที่เรียกว่า เงินออม นั้น ในที่นี้ก็ให้มีการฝากเงินจากเงิน
เดือน โดยแบ่งมาฝากไว้เพียง 1,000 บาท เงินส่วนนี้ไม่
ควรฝากแล้วท�ำบัตรเอทีเอ็ม เพราะหากท�ำบัตรเอทีเอ็ม
แล้วก็จะท�ำให้บคุ คลนีส้ ามารถเบิกเงินไปใช้ได้ตลอดเวลา
แล้ ว ลั ก ษณะการฝากจะไม่ เ ป็ น การฝากเพื่ อ การออม
อย่างไรก็ตามการฝากเงินในลักษณะนีน้ นั้ ควรจะฝากใน
ลักษณะการฝากประจ�ำ เพราะจะได้รบั อัตราดอกเบีย้ ทีส่ งู
กว่าการฝากแบบปกติ ดังนัน้ หากบุคคลมีการฝากแบบนี้

ไปเรือ่ ยๆ ผ่านไปหนึง่ ปี ก็จะมีเงินออมเป็นจ�ำนวนเงินถึง
12,000 บาท และหากธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
นี้เป็นร้อยละ 3 ต่อปี ก็จะมีดอกเบี้ยคิดเป็นจ�ำนวนเงิน
360 บาท นีเ้ ป็นมูลค่าของเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ และเมือ่ มีการท�ำ
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ และมีเงินฝากเป็นจ�ำนวน 5 ปี เขาจะมี
เงินถึง 12,000 บาท x 5 ปี เท่ากับเป็นจ�ำนวนเงิน 60,000 บาท
ลักษณะแบบนี้เรียกว่า มูลค่าเพิ่มที่คิดเป็นตัวเงินในเชิง
เศรษฐศาสตร์
และตั้งข้อสังเกตก็คือว่า หากเราไม่มีการด�ำเนิน
ชีวติ ทีเ่ ป็นระบบแบบนี้ ท้ายทีส่ ดุ ก็ไม่มที รัพย์สนิ อะไรเลย
นอกจากการใช้ไปกินไปในแต่ละวันเท่านั้น โดยหากทุก
คนลองพิจารณาดูก็จะพบว่า ตั้งแต่เกิดมาจากอายุ 1 ขวบ
จนกระทั่งถึงปัจจุบันสมมติว่าอายุ 26 ปี เรามีการใช้เงิน
ไปแล้วเป็นจ�ำนวนเท่าใด ก็จะพบว่า บางคนมีการใช้เงิน
มาแล้วร่วมหลายล้านบาท ลองเอา 5,000 บาทต่อเดือนที่
ใช้จา่ ยคูณไปเป็นปีแล้วพิจารณาดูกจ็ ะพบว่า ข้อเท็จจริงก็
จะเป็นแบบนี้ ซึ่งบางคนไม่ใช่น�ำตัวเลขเพียง 5,000 บาท
มาคูณเท่านั้น แต่อาจจะมีตัวเลขของค่าเทอม ค่าเล่าเรียน
ค่าอื่นๆ เข้ามาร่วมค�ำนวณด้วย ซึ่งอาจจะไม่ใช่เพียงเงิน
จ�ำนวน 5,000 บาทเท่านัน้ แต่อาจเป็นจ�ำนวนเงิน 10,000
ถึง 20,000 บาทก็เป็นได้และหากเป็นเช่นนั้น จะพบว่า
ตัวเลขของการใช้จ่ายตั้งแต่มีชีวิตมาจนกระทั่งถึงอายุ
26 ปี จะเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายที่มหาศาล และเมื่อพิจารณา
เรื่องของเงินที่เหลือในปัจจุบันก็จะพบว่า ถึงแม้จะมีการ
ใช้จ่ายเงินไปแล้วเป็นจ�ำนวนมหาศาล แต่ตัวเลขเงินออม
ในปีปจั จุบนั กลับไม่มเี หลือ ซึง่ เรือ่ งนีห้ ากมีการวิเคราะห์
ดูกจ็ ะพบว่า คนส่วนใหญ่จะเสียโอกาสด้านนีเ้ ป็นจ�ำนวน
มาก เพราะไม่รวู้ า่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีแ่ ท้จริง
แล้วควรจะประยุกต์ใช้อย่างไร
(2) การจัดการ “หนี้สิน” หนี้สินนั้น หากมอง
ในรูปของพยางค์ที่บอกว่า “หนี้สิน” จะท�ำให้ผู้ฟังเกิด
การกลัว และน่าจะหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเปลี่ยนค�ำพูดบอกว่า
“เงินกู้” ก็จะท�ำให้ฟังแล้วเหมือนกับเป็นลักษณะของ
เงินลงทุน อย่างไรก็ตามนี้เป็นเพียงการเล่นค�ำเท่านั้น
แต่ ก็ มีผ ลต่ อผู ้ ฟ ั ง อาจเป็ น เพราะค�ำอธิ บ าย และการ
รับข้อมูลของผู้ฟังว่า รับรู้ว่าเลวร้าย หรือ ดี ซึ่งในทาง

พบว่า คนส่วนใหญ่จะเสียโอกาสด้านนี้เป็นจานวนมาก เพราะไม่รู้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วควร
จะประยุกต์ใช้อย่างไร
(2) การจั
ดการ2015;
“หนี3(3)
้สิน” หนี้สินนั้น หากมองในรูปของพยางค์ที่บอกว่า “หนี้สิน” จะทาให้ผู้ฟ283
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การกลัว และน่าจะหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเปลี่ยนคาพูดบอกว่า “เงินกู้” ก็จะทาให้ฟังแล้วเหมือนกับเป็นลักษณะของเงิน
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ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาจากรู ป ภาพด้ า นบน จะพบว่ า
การบริหารจัดการเงินกู้เพื่อสร้างเป็นมูลค่าเพิ่ม หรือ
รายได้ บางท่านอาจมองว่า ควรน�ำเงินไปลงทุนเพื่อท�ำ
ธุรกิจทัง้ หมด ไม่ควรแบ่งมาเพือ่ การบริโภค แต่ส�ำหรับข้อ
ค้นพบในงานวิจยั นี้ พบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่ หากมี
การกู้ยืมเงินแล้วจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่เป็นการ
บริโภคและส่วนทีเ่ ป็นการลงทุน แต่มกั จะเน้นการบริโภค
มากกว่าการลงทุน จึงท�ำให้เงินลงทุนไม่เพียงพอที่จะ
สร้างก�ำไร หรือ เมื่อมีการลงทุนมักจะมีการวางแผนใน
การบริหารจัดการเงินไม่ลงตัว ไม่เหมาะสม ไม่สมดุล
หรือ ไม่พอเพียง ซึง่ เมือ่ พิจารณาในลักษณะนีจ้ ะเห็นว่า น�ำ้
หนักทีจ่ ะมีตอ่ การลงทุนค่อนข้างน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับ
การบริโภค ซึ่งอาจมองไม่เห็นช่องทางที่จะได้ประโยชน์
จากการลงทุ น ว่ า เป็ น ช่ อ งทางของรายได้ แต่ ใ นงาน
วิจัยนี้ ผู้วิจัยขอเสนอเข้าไปเพื่อการจัดท�ำหลักสูตรว่า

ควรอธิ บ ายให้ พ นั ก งานเข้ า ใจถึ ง วิ ธี จั ด แบ่ ง เงิ น ใน
เบื้ อ งต้ น ว่ า เงิ น กู ้ นั้ น ควรแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นและ
ควรจั ด แบ่ ง ส่ ว นที่ 1 เพื่ อ การบริ โ ภคประมาณ
20 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ และส่วนที่ 2 ส่วนของการวางแผน
เพื่อการลงทุน ควรจัดแบ่งไว้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์
เพราะเมื่อได้ผลก�ำไรมาก ก็สามารถน�ำส่วนที่เป็นก�ำไร
มาเพื่อการบริโภคได้
2.3 ด้านความมีเหตุผล ในด้านความมีเหตุผล
นั้ น ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งก็ คื อ การมี
ความรู้ รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง นี้เป็นในความ
หมายของค�ำว่า “เหตุผล” อย่างไรก็ตาม เหตุผลสามารถ
อธิบายในลักษณะเป็นข้อคิด โดยควรเน้นอธิบายให้
พนักงานเข้าใจว่า การด�ำเนินกิจกรรมทุกอย่างในชีวิต
ประจ�ำวันควรมีเหตุผลประกอบซึ่งเหตุผลจะต้องดูที่
ผลลัพธ์ว่า หากด�ำเนินการอย่างพอเพียง พอประมาณ
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สมดุ ล หรื อ พอดี แ ล้ ว ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น อย่ า งไร
เป็นการเพิ่มขึ้นในทางที่ดีหรือเป็นการลดลง แย่ลง หรือ
ท�ำให้เรามีความเสื่อมเสียมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจภายในครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น
เมื่อมีรายได้น้อย หากด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว
จะสามารถท�ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ก็ควรที่จะด�ำเนินการ
สิ่งนั้น เหมือนกับตัวอย่างข้างต้นซึ่งใช้วิธีการวางแผน
การบริหารจัดการเฉพาะเรื่องเงินเท่านั้น โดยไม่ได้มี
การน�ำเงินไปลงทุนเป็นอย่างอื่น แต่ก็สามารถที่จะท�ำให้
มีกิน มีใช้ และมีเก็บและผลของการเก็บนี้เองที่จะน�ำ
ไปสู่การเพิ่มมูลค่า ซึ่งความมีเหตุผลนี้อาจแยกได้เป็น
2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 เป็นการลดรายจ่าย ประเด็น
ที่ 2 เป็นการเพิ่มมูลค่า ซึ่งทั้งสองส่วนนี้อาจเกี่ยวข้องกัน
เพราะเมื่อด�ำเนินการอย่างหนึ่งจะท�ำให้ได้อีกอย่างหนึ่ง
โดยอัตโนมัติ กล่าวคือ
ประเด็ น ที่ 1 เหตุ ผ ลเพื่ อ เป็ น การลดรายจ่ า ย
ในด้ า นการลดรายจ่ า ยนี้ สามารถท�ำได้ โ ดยการเพิ่ ม
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อลดรายจ่ายลง ซึ่งพนักงาน
แต่ละท่านสามารถที่จะน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำ
วันได้ โดยการด�ำเนินกิจกรรมเหล่านี้ในช่วงที่ว่าง เช่น
ช่วงเลิกงาน หรือช่วงวันหยุด เป็นต้น โดยเมือ่ ต้องการลด
รายจ่ายหลักได้แก่เรื่อง อาหารที่จะใช้ส�ำหรับการบริโภค
ในแต่ละมื้อ ซึ่งสามารถที่จะน�ำกิจกรรมด้านการเกษตร
มาใช้ เช่ น ปลู ก ผั ก สวนครั ว เลี้ ย งเป็ ด ไว้ ส�ำหรั บ ไข่
เลีย้ งไก่ เลีย้ งปลา เลีย้ งหมู เป็นต้น โดยสามารถทีจ่ ะด�ำเนิน
กิจกรรมดังกล่าวบนพื้นที่ดินของตนเอง ซึ่งลักษณะการ
ใช้พื้นที่ดินนั้น สามารถที่จะใช้วิธีการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยการค�ำนวณพื้นที่ดินว่า
ใช้ร้อยละเท่าไหร่ และควรจะแบ่งพื้นที่อย่างไร เช่น
ร้อยละ 10 เป็นพืน้ ทีบ่ า้ น ร้อยละ 10 เป็นบ่อนำ�้ ร้อยละ
20 ปลูกพืชสวนครัว ร้อยละ 10 พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และอีก
ร้ อ ยละ 50 ปลู ก พื ช ผสมผสานที่ ส ามารถน�ำมารั บ
ประทานได้ เช่น กล้วย มะพร้าว มะม่วง มะขาม เป็นต้น
การแบ่งสัดส่วนพื้นที่นั้นสามารถยึดหยุ่นได้ โดยการ
ด�ำเนินกิจกรรมทางการเกษตรดังกล่าว จะช่วยให้ไม่ต้อง
ซือ้ อาหารจากตลาด โดยหากต้องการบริโภคสิง่ ใด ภายใน

บริเวณบ้านก็จะมีสงิ่ นัน้ ในการบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์
ประเด็นที่ 2 เหตุผลเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือ
เพิ่มรายได้ ในการเพิ่มมูลค่านั้น สามารถขยายผลได้จาก
ประเด็นที่ 1 โดย เมื่อมีการปลูกผัก เช่น ผักกาด ผักบุ้ง
คะน้า ชะอม เป็นต้น หรือ ปลูกผลไม้ในลักษณะเกษตร
ผสมผสาน ก็สามารถน�ำผลผลิตเหล่านั้นไปจ�ำหน่ายที่
ท้องตลาดได้ หรือหากไม่มีเวลาในการนั่งขาย หรือ ไม่มี
ร้านเป็นของตนเอง ก็สามารถที่จะวางแผนเพื่อน�ำไป
ขายส่งให้กับร้านรับซื้อโดยตรงซึ่งเป็นพ่อค้าส่ง หรือ
น�ำไปจ�ำหน่ายส่งเองตามร้านอาหาร หรือ อาจบรรจุใส่
ภาชนะทีด่ มี ชี อื่ ทีอ่ ยูแ่ ล้วติดต่อไปยังร้านสะดวกซือ้ ต่างๆ
เช่น บิ๊กซี แม็คโคร โลตัส เซเว่น เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
การตลาดของแต่ละคนว่าจะด�ำเนินการอย่างไรจึงจะ
สะดวก
อย่างไรก็ตามเหตุผลในประเด็นที่ 2 นี้ ก็น�ำไป
สูก่ ารมีรายได้เพิม่ หรือ เป็นการเพิม่ มูลค่าให้กบั ทรัพย์สนิ
ที่มีอยู่ ซึ่งการมีเหตุและผลสนับสนุนกันและกันนี้เป็น
ข้ อ คิ ด อย่ า งหนึ่ ง ที่ พ นั ก งาน หรื อ ประชาชนทุ ก คน
สามารถน�ำไปประยุกต์ได้เพือ่ ให้ใช้กบั ทรัพย์สนิ ทีต่ นเอง
มีอยู่ เช่น ไม่มีที่ดินส�ำหรับการเพาะปลูก ก็สามารถใช้
เหตุและผลในการออกแบบบนที่ดินที่มีจ�ำกัดของตนให้
สามารถปลูกพืชได้ กล่าวคือ ปลูกในกระถาง ปลูกใน
ยางรถยนต์ หรือ ปลูกบนดาดฟ้า เป็นต้น และออกแบบ
เก็บไว้ในมุมใดมุมหนึ่งที่ไม่เกะกะสายตาแต่มองดูแล้ว
สวยงาม เพราะสิง่ เหล่านีข้ นึ้ อยูก่ บั ว่า เรามีสภาพแวดล้อม
เป็นอย่างไร ก็ออกแบบตามลักษณะของสภาพแวดล้อม
นั้น ซึ่งทุกอย่างสามารถประยุกต์ได้ หรือ หากไม่มีที่
ส�ำหรับการเลี้ยงปลา ก็สามารถออกแบบเพื่อเลี้ยงในโอ่ง
น�้ำโดยเลือกขนาดของโอ่งให้มีลักษณะเป็นไปตามขนาด
ของพื้นที่ที่มีอยู่ เป็นต้น การใช้เหตุและผลสนับสนุน
กันและกันดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่น�ำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในหลักค�ำ
สอนของศาสนาพุทธก็ได้ระบุไว้ และสื่อความหมายนี้
เช่นกันว่า เมือ่ สิง่ นีม้ ี สิง่ นีก้ ย็ อ่ มต้องมี ดังนัน้ เมือ่ มี “เหตุ”
หมายถึง สิ่ ง ที่ จ ะเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น “ผล” หมายถึ ง
สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีเหตุ

กับว่า เรามีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ก็ออกแบบตามลักษณะของสภาพแวดล้อมนั้น ซึ่งทุ กอย่างสามารถประยุกต์
ได้ หรือ หากไม่มีที่สาหรับการเลี้ยงปลา ก็สามารถออกแบบเพื่อเลี้ยงในโอ่งน้าโดยเลือกขนาดของโอ่งให้มีลักษณะ
เป็ น ไปตามขนาดของพื้ น ที่ ที่ มีอยู่ เป็ น ต้ น การใช้เหตุ และผลสนั บ สนุ น กัน และกัน ดังกล่ าว จึงเป็ น สิ่ งที่ น ามาซึ
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หาวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างรอบคอบ และที่สาคัญก็คือ ต้องทางานและมีการวางแผนในการทางานนั้นไม่
อย่าง
ท�ำงานด้
ว
ยความอดทนไม่
ย
่
อ
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อ
รวมทั
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ง
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ง
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ต่อเนื่อง สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ผลตอบแทนที่ยั่งยืน
โดยเฉพาะบุ
ค คลในครอบครั
ว ในเบื้ อ งต้กพืนชก่สวนครั
อ น ว พืพอเพี
ยงสัมดฤทธิ
่อสิ่งต่ดาเก็
งๆบเหล่
านี้ไจด้ก็เพิต่้มอขึงปลู
้น ก
ยกตัวอย่
างเช่น หากมีการเพาะปลู
ชบางชนิ
อยู่ไ์ผด้ลนและเมื
าน บางชนิ
ผลเสร็
แล้ซึว่งค่พือชยแบ่
งปัอนงปลู
ไปยักงใหม่
บุคคลอื
และ่จะมี
ในการท�ำงาน
ความอยู่ดีกกินอย่ดีากงต่
็จะเกิ
นที สิ่งทีก่สารด
ามารถประเมิ
ใหม่
ที่จะต้
นั้น ่นควรที
การวางแผนในการเพาะปลู
อเนืด่อขึ้งนทัและอาจมี
าเนินการคินดที่
ต้องคอยวิ
จะเพิ
่มพืชที่จเคราะห์
ะปลูกเพิถึง่มข้เติอมบกพร่
ลงไปอีองและหาวิ
กก็ได้ ธีการแก้ไข ได้มีดังต่อไปนี้
ข้อบกพร่องนั้นอย่างรอบคอบ และที่ส�ำคัญก็คือ ต้อง
3.1 ด้านทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง)
ท�ำงานและมีการวางแผนในการท�ำงานนั้นอย่างต่อเนื่อง
3.1.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ผลตอบแทนที่ยั่งยืน
จะน�ำไปสูก่ ารเพิม่ ขึน้ ของทรัพย์สนิ ทัง้ นีใ้ ห้พจิ ารณาจาก
ยกตั ว อย่ า งเช่ น หากมี ก ารเพาะปลู ก พื ช สวน
ทรัพย์สนิ ถาวร หรือ ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้แล้วหมดไป เช่น ทีด่ นิ ,
ครัว พืชบางชนิดอยู่ได้นาน บางชนิดเก็บผลเสร็จก็ต้อง
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถยนต์, รถไถ
ปลูกใหม่ ซึ่งพืชที่จะต้องปลูกใหม่นั้น ควรที่จะมีการ
เป็นต้น หากมีการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินเหล่านี้ แสดง
วางแผนในการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง และอาจมีการ
ให้เห็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด�ำเนินการคิดที่จะเพิ่มพืชที่จะปลูกเพิ่มเติมลงไปอีกก็ได้
มีประสิทธิภาพ
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานในอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์่

3.1.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้
หรือไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะน�ำไปสู่การลดลงของทรัพย์สิน
หรือ ทรงตัว หยุดนิ่ง ไม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ให้พิจารณาจาก
ทรัพย์สินถาวร หรือ ทรัพย์สินที่ใช้แล้วหมดไป เช่น
ที่ดิน, เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถยนต์,
รถไถ เป็นต้น หากทรัพย์สินเหล่านี้ไม่เพิ่มขึ้น หรือ ที่มี
อยู่ก็หมดไป แสดงให้เห็นว่า มีการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องมีการปรับ
ใหม่เพื่อให้เหมาะสม
3.2 ด้านค่าใช้จ่าย (เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง)
3.2.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะน�ำไปสู ่ ก ารลดลงในเรื่ อ งของรายจ่ า ยที่ ไ ม่ จ�ำเป็ น
เมื่อรายจ่ายลดลงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้น
3.2.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้
หรือไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะน�ำไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายที่
ไม่จ�ำเป็น เมื่อรายจ่ายเพิ่มขึ้นรายได้ก็ลดลง
3.3 ด้านหนี้สิน มีการเพิ่มขึ้น ลดลง
3.3.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะน�ำไปสู ่ ก ารลดลงในเรื่ อ งของรายจ่ า ยที่ ไ ม่ จ�ำเป็ น
เมื่อรายจ่ายลดลงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้น
3.3.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้
หรือไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะน�ำไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายที่
ไม่จ�ำเป็น เมื่อรายจ่ายเพิ่มขึ้นรายได้ก็จะลดลง
3.4 ด้านรายได้ มีการเพิ่มขึ้น ลดลง
3.4.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะน�ำไปสูก่ ารเพิม่ ขึน้ ของรายได้ โดยอาจอยูใ่ นรูปของเงิน

เดือนเพิ่ม มีสินค้าจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น
3.4.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้
หรือไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะน�ำไปสู่การลดลงของรายได้
3.5 ด้านเวลาพักผ่อน มีการเพิ่มขึ้น ลดลง
3.5.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะน�ำไปสู่การมีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้น และเป็นการ
พั ก ผ่ อ นแบบสบายใจเพราะมี เ งิ น ท�ำงานด้ ว ยตั ว ของ
มันเอง หมายความว่า มีเงินฝาก หรือ มีธุรกิจที่ท�ำหน้าที่
ของตัวมันเองโดยท�ำให้เรามีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้นด้วย
ความสบายใจ
3.5.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้
หรือไม่มภี มู คิ มุ้ กัน ก็จะน�ำไปสูก่ ารไม่มเี วลาทีจ่ ะพักผ่อน
เพราะจะต้องล�ำบากในการหารายได้มาเลีย้ งชีพ หางานท�ำ
เป็นต้น
3.6 ด้านอบายมุข มีการเพิ่มขึ้น ลดลง
3.6.1 ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะน�ำไปสูก่ ารไม่หลงผิดในอบายมุขต่างๆ เช่น การไม่เล่น
การพนัน ไม่เที่ยวกลางคืน ไม่ดื่มสุราและเมรัย เป็นต้น
3.6.2 หากมีความย่อหย่อนในการประยุกต์ใช้
หรือไม่มีภูมิคุ้มกัน ก็จะน�ำไปสู่การหลงติด หรือ เสพ
ติดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะท�ำให้มีการสูญเสียเงินไปโดย
ใช่เหตุ
อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อาจเขียนวิธีการประยุกต์ใช้และประสิ14
ทธิภาพ
ของปรัชญาในรูปของ Flow Chat ได้ดังต่อไปนี้
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ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ควรมีการจัดอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แก่กลุม่ พนักงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ เสริมความรู้
ในการด�ำเนินชีวติ โดยเน้นให้มรี ะเบียบในการใช้เงิน และ
เน้นการลดรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็นลง ซึ่งจัดอบรมอย่างน้อย
หนึ่งวัน หรือ สองวัน
ควรน�ำ ตัวแทนกลุ่มพนักงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีการประยุกต์
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับหมู่บ้านที่ประสบ
ความส�ำเร็จ
ข้อเสนอแนะเพื่อการท�ำวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาแล้วสร้างหลักสูตรวิธกี ารประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ นักธุรกิจอืน่
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ควรมีการศึกษาเจาะลึก ไปสูช่ าวบ้านทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง แล้วสร้างเป็นโมเดลให้กลุม่ พนักงานทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตาม

(1)
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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นีม้ จี ดุ มุง่ หมาย เพือ่ ศึกษาความศรัทธาต่อองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านลักษณะ
ส่วนบุคคล ด้านลักษณะงาน และด้านประสบการณ์ในงานกับความศรัทธาต่อองค์กร และหาตัวพยากรณ์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล สังกัดสำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดยกำ�หนดปัจจัยทีค่ าดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กบั ความศรัทธาต่อองค์กรออกเป็น 3 ส่วน
คือ ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน ประสบการณ์ในงานกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล สังกัดสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำ�นวน 234 คน
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์พหุคูณ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า
1. ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล สังกัดสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม อยู่ในระดับมาก 2. ความสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะส่วนบุคคลกับความศรัทธาต่อองค์กรจำ�แนกตามเพศ
พบว่า เพศชายมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05) อายุ และสถานภาพการสมรสของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล สังกัดสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมทีส่ มรสแล้ว มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั
สำ�คัญทางสถิติ (p < .01) แต่ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการทำ�งานมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
3. ด้านลักษณะงานและด้านประสบการณ์ในงานกับความศรัทธาต่อองค์กร พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p < .05 และ p < .01) 4. ปัจจัยที่ใช้พยากรณ์ ได้แก่ ตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล ด้านลักษณะงาน และ
ด้านประสบการณ์ในงาน ซึ่งปัจจัยที่มีอาจพยากรณ์ความศรัทธาต่อองค์กรดีที่สุด คือตัวแปรด้านประสบการณ์ในงาน
และปัจจัยที่มีอำ�นาจในการพยากรณ์เป็นอันดับสองคือ ตัวแปรด้านลักษณะงาน ส่วนตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล
นั้นไม่สามารถนำ�มาพยากรณ์ได้ โดยตัวแปรทั้งสองที่สามารถนำ�มาพยากรณ์ได้นั้นมีอำ�นาจการพยากรณ์เท่ากับ 38.38
เปอร์เซ็นต์และนำ�ค่าสถิติต่างๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความศรัทธาต่อองค์กรในรูปคะแนนดิบ
= .8452 + .5402 (x12) + .2875 (x11)
คำ�สำ�คัญ : เพื่อศึกษา ความศรัทธาต่อองค์กร

289

KKU Institutional Research 2015; 3(3)

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 (x12) +.2875 (x11)
Keywords : to determine, the organizational commitment

1.บทน�ำ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตลอด
จนค่านิยมของคนในปัจจุบนั ก่อผลกระทบอย่างมากต่อ
สถาบันต่างๆ ในสังคม ซึ่งรากฐานดั้งเดิมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย มีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรม แต่ใน
ระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยมีการพัฒนาจาก
การเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมและการบริการมากขึ้น (1)
และจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง มีผล
ท�ำให้องค์กรทุกประเภททัง้ ภาครัฐและเอกชน จ�ำเป็นต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับภาวะแวดล้อมใหม่ๆ ซึง่ อาจเกิดจากการ

ขยายตัวและการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
หรือวิทยาการสมัยใหม่ การติดต่อสื่อสารค่านิยมและ
อุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่ ท�ำให้องค์กรต้องการแสวงหา
กลไกทีจ่ ะปรับตัวเองให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงเหล่า
นัน้ ให้ได้ (2) จุดมุง่ หมายของการบริหารองค์กรว่าเน้นงาน
เป็นหลัก ส่งเสริมในความรับผิดชอบและความภักดีต่อ
องค์กรส่วนรวมทั้งหมด ให้ความส�ำคัญแก่ความส�ำเร็จ
ในงานและความเป็นเลิศในผลงานเพื่อความส�ำเร็จของ
องค์กร (3) ซึ่งมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในองค์กรต้องรับผิด
ชอบที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ได้รับผลดีมากยิ่งขึ้น
ทรัพยากรในการบริหารจึงเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น
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ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
สังกัดสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ในการบริหารงานขององค์กร หากองค์กรหรือหน่วยงาน
ใดขาดทรัพยากรการบริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพหรือมีปริมาณไม่
เพียงพอ ก็จะท�ำให้ประสิทธิภาพการบริหารของหน่วย
งานนัน้ ด้อยลงไป ในบรรดาองค์ประกอบของทรัพยากร
การบริหารนัน้ บุคลากรเป็นองค์ประกอบทีส่ �ำคัญอย่างยิง่
เพราะเป็นองค์ประกอบเข้าไปสอดแทรกรวมอยูใ่ นเกือบ
ทุกขัน้ ตอนของการบริหาร (4) หาก มีการกระตุน้ บุคลากร
ในองค์กรให้คงอยู่กับองค์กรโดยโยงคนกับคนและคน
กับงานให้อยู่ร่วมกันในองค์กรได้ ให้ความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นเพื่อให้รู้จักวิธีการท�ำงาน
รักษาหน้าที่ ตลอดจนมีทศั นคติทดี่ แี ละมีความผูกพันต่อ
องค์กรให้มากขึ้น (5)
นอกจากนี้ องค์กรต้องให้ความส�ำคัญต่อการจัด
บริการต่างๆ แก่บุคลากรอีกด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้ย่อม
เป็นสิ่งผูกพันที่จะท�ำให้ผู้ท�ำงานมีความจงรักภักดีต่อ
องค์กรและเมื่อเขามีความศรัทธาต่อองค์กรแล้ว ก็ย่อม
จะทุ่มเทก�ำลังใจและก�ำลังกายปฏิบัติงานให้แก่องค์กร
อั น จะเป็ น ผลท�ำให้ อ งค์ ก รนั้ น ๆ ได้ ผ ลตอบแทนใน
ระยะยาว (6) ซึ่งองค์กรสาธารณสุขก็เป็นอีกองค์กรหนึ่ง
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ค่านิยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลมีบทบาทอย่าง
ส�ำคัญยิ่งในการให้การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ แต่จากการด�ำเนินงานของโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เมื่อยังมีฐานะเป็นสถานีอนามัย
ต�ำบลจนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่า ประสบกับปัญหาด้าน
บุคลากรในส่วนของเจตคติต่ออาชีพ ตั้งแต่ระเบียบการ
ปฏิบัติราชการ งบประมาณ ตัวผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ
เกิดความอึดอัดต่อระเบียบ กฎเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานทั้งในส่วนของตนเองและหน่วยงานที่
ตนสังกัดอยู่ เป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งเบื่อหน่าย
โดยหาทางออกด้ ว ยการขอย้ า ย ลาออก หรื อ ของ
เกษียณอายุก่อนเวลาที่ทางราชการได้มีโครงการตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วที่ สื บ เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและค่านิยมของ
สังคมผูบ้ ริหารหน่วยงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�ำบลได้ตระหนักถึงปัญหานี้ อีกทัง้ เห็นความส�ำคัญของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่ดีนั้น ต้องเริ่มต้นจากการมีทัศนคติและความเข้าใจ
ของผู้บริหารด้วยเหตุนี้จึงให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์มีความศรัทธาต่อองค์กรมาก
ยิ่งขึ้น แต่ยังขาดแนวทางในการด�ำเนินงานทางด้านนี้
อย่างชัดเจน จึงต้องอาศัยการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความศรัทธาต่อองค์กร อันจะเป็นแนวทางให้
ทราบและช่วยปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัด
นครปฐมให้ ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วาม
ต้องการทีจ่ ะศึกษาในแนวทางดังกล่าว เพือ่ เป็นประโยชน์
ในการสร้างความศรัทธาต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลของผู้ปฏิบัติงาน และยังช่วยให้ทราบถึงการรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ให้คงอยู่ในองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล สังกัดส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะงานของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
3. เพือ่ ศึกษาประสบการณ์ในงานของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล สังกัดส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
4. เพื่อศึกษาความศรัทธาต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล สังกัดส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วน
บุคคลกับความศรัทธาต่อองค์กร โดยจ�ำแนกเป็นรายด้าน
คือการแสดงตน ความเกีย่ วพันกับองค์กรและความภักดี
ต่อองค์กร
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน
กับความศรัทธาต่อองค์กรโดยจ�ำแนกเป็น รายด้าน คือ
การแสดงตน ความเกี่ยวพันกับองค์กร และความภักดี
ต่อองค์กร
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7. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์
การพัฒนาเครือ่ งมือ การสร้างเครือ่ งมือเพือ่ ใช้เก็บ
ในงานกับความศรัทธาต่อองค์กร โดยจ�ำแนกเป็นรายด้าน
รวบรวมข้อมูล ได้ด�ำเนินการดังนี้
2.วิธีการวิกจดีัย ครั้งนี้ ได้แบ่งวิ1.ธีดศึาเนิ
นการตามขั
ตอนตามลาดับ หนั
ดังนีง้ สือและงานวิจยั
คือ การแสดงตน ความเกีย่ วพันกับองค์ก1รและความภั
กษาค้
นคว้า้นจากเอกสาร
2
1.ต่าง ๆประชากรและกลุ
่มตัวอย่ดาแนวคิ
ง ดของคุก๊ และคนอืน
ต่อองค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยยึ
่ ๆ (7)
3
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
8. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่4างลักษณะส่วน 3. การสร้
2. เรีางเครื
ยบเรี่องมืยงข้
อ อค�ำถามในแบบสอบถามส�ำหรับใช้
การเก็
บรวบรวมข้
บุคคล ลักษณะงานและประสบการณ์ใ5นงานกับความ 4.ในการศึ
กษาครั
้งนี้ อมูลและการจัดการกระทาข้อมูล
6
5.
สถิ
ต
ท
ิ
ใ
่
ี
ช้
ใ
นการวิ
เคราะห์ข้อมูส
ศรัทธาต่อองค์กรโดยรวมของผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
3. น�ำแบบสอบถามที
่ล ร้างเสร็จแล้วให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
7
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ ใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ
ขตอนที่ 1ตรวจ
ปรับปรุง แก้ไข เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
8
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบา
จังหวัดนครปฐม
(Content
Validity)
9
สุขภาพตาบลสั
งกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จานวน 5 ข้อ
่ยวกับลักษณะงานและประสบการณ์
ในงานไขแล้
จานวน
9. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์10ความศรัทธาต่อตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี
4. น�ำแบบสอบถามที
่ได้รับการตรวจแก้
ว 37 ข้อ
11
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความศรัทธาต่อองค์กร มีข้อคาถามเพื่อวัดประเด็นต่างๆจานวน
องค์กรของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่
งเสริมสุขภาพ
ไปทดลองใช้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สังกัดส�ำนักงาน
12
ต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั13ง หวั ดการพั
นครปฐม
ที่ไอม่มูใลช่กได้ลุด่มาเนิตัวนอย่
างที
ฒนาเครื่องมือ สาธารณสุ
การสร้างเครืข่อจังมืงอหวั
เพื่อดใช้นครปฐม
เก็บรวบรวมข้
การดั
งนี้ ่ใช้ใน
1. ศึกษาค้นการศึ
คว้าจากเอกสาร
อและงานวิ40จัยต่คน
าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดแนวคิดของคุ๊กและคนอื่น
โดยใช้ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ลั14กษณะงาน และ
กษาค้นคว้หนัางสืจ�ำนวน
15
2.
เรี
ย
บเรี
ย
งข้
อ
ค
าถามในแบบสอบถามส
าหรั
บ
ใช้
ใ
นการศึ
กษาครั
้งนี้ เพื่อหา
ประสบการณ์ในงานเป็นตัวพยากรณ์
5. น�ำแบบสอบถามมาตรวจให้
คะแนน
16
3. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อหาความเที่ยงตรงเช
17
(Content Validity) คุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
2.วิธีการวิจัย ครั้งนี้ ได้แบ่งวิธ18ีด�ำเนินการ4. นาแบบสอบถามที่ไ5.1
ด้ รับ การตรวจแก้
ไขแล้ ว ไปทดลองใช้
ับ เจ้ าหน้ค่าสห
ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน สั ง กัด ส
หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้
อ กโดยใช้
19
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ที
ไ
่
ม่
ใ
ช่
ก
ลุ
ม
่
ตั
ว
อย่
า
งที
ใ
่
ช้
ใ
นการศึ
ก
ษาค้
น
คว้
า
จ
านวน
40
คน
สัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product – moment
ตามขั้นตอนตามล�ำดับ ดังนี้ 20
5. นาแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
correlation
coefficient)
กับ product – m
21
5.1 หาค่
าอานาจจาแนกรายข้
อ โดยใช้ระหว่
ค่าสหสัามงการตอบรายข้
พันธ์แบบเพียร์สัน อ(Pearson
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 22 correlation coefficient)
ระหว่างการตอบรายข้
อกับ–คะแนนรวม
(item
total –สcorrelation)
(8) โดยใช
คะแนนรวม
(item – total
correlation)
(8)–โดยใช้
ูตร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้น23คว้า
3. การสร้างเครื่องมือ
24
=
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการกระท�ำ
25
ข้อมูล
หลั ง จากที่ น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้
กั บ งเสริมสุขภาพตาบ
หลังจากที่น าแบบสอบถามไปทดลองใช้
กับ เจ้าหน้ าที่ ผู้ป ฏิบั ติงานในโรงพยาบาลส่
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู26
ล
27
สานั กงานสาธารณสุเจ้
ขจัางหน้
หวั ดานครปฐม
ใช่ กลุ่ ม ตั ว อย่ าง 40 คน งได้เสริ
แ บบสอบถามกลั
ที่ผู้ปฏิบทีัต่ ไิงม่านในโรงพยาบาลส่
มสุขภาพ บ คืน 40 ฉบั บ ป
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้28น คว้แบบสอบถามเกี
า ในการ ่ยวกับสิ่งที่ ส่งผลต่อความศรัท ธาต่ อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบ
ต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครปฐม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.21 ถึง 0.82 รายละเอียดค่าอานา
ศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ ใช้เครื่องมือที่เป็29นแบบสอบถาม
ที่ไบม่ปรากฏในภาคผนวก
ใช่กลุ่มตัวอย่าง 40 คน ได้แบบสอบถามกลับคืน
30
ของแบบสอบถามทั้งฉบั
มี 3 ตอน คือ
31
5.2 วิเ40
คราะห์
่อมั่น า(reliability)
โดยวิธีสัม่ ยประสิ
Alpha) (
ฉบัหบาความเชื
ปรากฏว่
แบบสอบถามเกี
วกับทสิธิ่ง์อทีัลฟา
่ส่ง(Coefficient
ผล
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี32่ ย วกัสูบตรลั ก ษณะ
ต่อความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
33
=
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล
สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบลสั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดนครปฐม มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
34
จังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 5 ข้อ
35
ผลการหาค่าความเชื
ปรากฏว่
านลักษณะงานมีค่าความเชื่อม
0.21่อมัถึ่นงของแบบสอบถาม
0.82 รายละเอี
ย ดค่า าแบบสอบถามด้
อ�ำนาจจ�ำแนกของ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ย36วกับลั.8946
กษณะงาน
แบบสอบถามด้านประสบการณ์ในงานมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .8574 และแบบสอบถามด้านความศร
แบบสอบถามทั้งฉบับ ปรากฏในภาคผนวก
และประสบการณ์ในงาน จ�ำนวน 37 ข้37อ ความเชื่อมั่นเท่ากับ .8139
5.2 วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความศรัทธา
โดยวิ ธีสัม ประสิ ท ธิ์ อั ลฟา (Coefficient Alpha) (9)
ต่อองค์กร มีขอ้ ค�ำถามเพือ่ วัดประเด็นต่างๆ จ�ำนวน 9 ข้อ
โดยใช้สูตร

หลังจากที่น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ เจ้าหน้ าที่ ผู้ป ฏิบั ติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบล สังกัด
สานั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด นครปฐม ที่ ไม่ ใช่ กลุ่ ม ตั ว อย่ าง 40 คน ได้ แบบสอบถามกลั บ คื น 40 ฉบั บ ปรากฏว่ า
แบบสอบถามเกี่ย วกับ สิ่ งที่ ส่ งผลต่ อความศรัท ธาต่ อองค์ กรของเจ้ าหน้ าที่ โรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ขภาพต าบล สั ง กัด
292ขจังหวัดนครปฐม มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.21 ถึความศรั
ทธาต่อองค์
หน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
สานักงานสาธารณสุ
ง 0.82 รายละเอี
ยดค่การของเจ้
อานาจจาาแนก
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ปรากฏในภาคผนวก
สังกัดสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
5.2 วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) (9) โดยใช้
สูตร

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงาน
และประสบการณ์ในงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลส่
ผลการหาค่
า ความเชืปรากฏว่
่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม
ผลการหาค่าความเชื
่อมั่นของแบบสอบถาม
า แบบสอบถามด้านลักษณะงานมี
ค่าความเชื่อมั่นงเท่เสริ
ากับมสุขภาพต�ำบล สังกัดส�ำนักงาน
สาธารณสุ
ข จั งทหวั
จ�ำนวน 37 ข้ อ เป็ น
.8946 แบบสอบถามด้
านประสบการณ์
ในงานมีคา่านลั
ความเชื
่อมั่นเท่ากับค่า.8574
านความศรั
ธามีดคนครปฐม
่า
ปรากฏว่
า แบบสอบถามด้
กษณะงานมี
ความเชืและแบบสอบถามด้
่อ
ความเชื่อมั่นเท่ามักับน
.8139
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก�ำหนด
่ เท่ากับ .8946 แบบสอบถามด้านประสบการณ์ในงาน
น�้ำหนักคะแนนตามแบบของลิเคิร์ท (10)
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .8574 และแบบสอบถามด้าน
การแปลความหมายคะแนนในการศึกษาครัง้ นีใ้ ช้
ความศรัทธามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .8139
ค่าเฉลี่ย (mean) เป็นตัวชี้วัดโดยก�ำหนดเกณฑ์ดังนี้ (11)
5.3 น�ำแบบสอบถามทีม่ คี า่ อ�ำนาจจ�ำแนกตัง้ แต่
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความศรัทธา
.20 ขึ้นไป และผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นมีความ
ต่ อ องค์ ก รของเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล
สมบูรณ์ ไปเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข
การวิเคราะห์ข้อมูล
จั ง หวั ด นครปฐม จ�ำนวน 9 ข้ อ เป็ น แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก�ำหนดน�้ำหนักคะแนน
1. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด�ำเนิ น การตาม
ตามแนวคิดของลิเคอร์ท(Best and Kahn) (10)
ขั้นตอน ดังนี้
การแปลความหมายของคะแนน ในการศึกษา
1.1 แจ้งเรื่องขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
ครั้งนี้ใช้ค่าเฉลี่ย (mean) เป็นตัวชี้วัด โดยก�ำหนดเกณฑ์
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ดังนี้ (11)
1.2 จั ด ส่ ง แบบสอบถามจ�ำนวน 234 ฉบั บ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล สังกัดส�ำนักงาน
1. การทดสอบสมมติฐานที่ 1 – 12 ใช้สถิติสห
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
สัมพันธ์พหุคูณ (multiple correlation)
2. การจัดกระท�ำข้อมูล ด�ำเนินการตามขั้นตอน
2. การทดสอบสมมติฐานที่ 13 ใช้สถิติการสร้าง
ดังนี้
สมการถดถอยพหุคณ
ู (multiple regression) และทดสอบ
2.1 ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 234 ฉบับ
นัยส�ำคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 100 และท�ำการตรวจความสมบูรณ์ของ
3. สูตรของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามทุกฉบับ ปรากฏว่าได้แบบสอบถามที่
3.1 คะแนนเฉลี่ย ( ) (8)
สมบูรณ์ 234 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
2.2 น�ำแบบสอบถามทั้ ง หมดมาลงรหั ส ให้
=
คะแนนตามเกณฑ์คะแนนแต่ละข้อ และบันทึกข้อมูล
ในคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS Program
3.2 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) (8)
2.3 ท�ำการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และน�ำผลการ
ค�ำนวณมาวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ตามความมุ ่ ง หมายและ
สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
SD
=
การแปลความหมายของคะแนน เกณฑ์การให้
คะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของ
คะแนนที่ก�ำหนดไว้ แบ่งเป็น 2 ตอน
=
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3.3 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปร y กับ
x1 ถึง xp โดยใช้สูตร (12) ดังนี้

6

ที่สมรสแล้ว 132 คนจากกลุ่มตัวอย่าง 234 คน และ
มีสถานภาพโสด จ�ำนวน 102 คน จึงกล่าวได้วา่ เจ้าหน้าที่
3.3 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปร y กับ x1 ถึง xp โดยใช้สูตร (12) ดังนี้
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล มีจ�ำนวนผูท้ สี่ มรส
Ry 123…………p = bi
1i yi + bƩ
I yi + ….. + bp pi yi
แล้วมากกว่าผู้ที่ยังไม่สมรส
3.4 ทดสอบนัยสาคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณโดยใช้สูตร (12) ดังนี้
3.4 ทดสอบนั ย ส�ำคั ญ ของค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
1.4 ระดับการศึกษา เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
สหสัมF พันธ์พหุ=คูณโดยใช้สูตร (12) ดังนี้
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล สังกัดส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
F คูณ =(multiple regression) จะใช้ตัวแบบดังนี้ (12) หรืองสูงกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน 230 คน และต�่ำกว่า
3.5 การสร้างสมการถดถอยพหุ
= a + b1x1 + b2x2 + … + bpxp
ปริญญาตรีจ�ำนวน 4 คน
ในการวิเคราะห์จะใช้
regression analysis โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS 1.5 ระยะเวลาการท�ำงาน เจ้ า หน้ า ที่ ใ น
3.5วิธี stepwise
การสร้างสมการถดถอยพหุ
คูณตัว(multiple
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งาน
regression)
จะใช้ตัวแบบดังนี้ (12)
3.ผลการวิจัยและอภิ
ปราย
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 91 คน มีระยะเวลา
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุ
ป
สาระส
าคั
ญ
ของผลการศึ
ก
ษา
ได้
ด
ง
ั
นี
้
= a + b 1x 1 + b 2x 2 + … + b px p
ท�ำงานต�ข่ำจักว่
1. ลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่
งเสริมสุขภาพตาบล สังกัดสานักงานสาธารณสุ
งหวัาด 5 ปี จ�ำนวน 82 คน มีระยะเวลาการ
นครปฐม โดยจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทางาน
ปรากฏผลดั
นี้ ปี และจ�ำนวน 61 คน ท�ำงานมากกว่า
ท�ำงาน 5 – ง10
1.1 เพศ เจ้าหน้าทีในการวิ
่ในโรงพยาบาลส่
ง
เสริ
ม
สุ
ข
ภาพต
าบล
สั
ง
กั
ด
ส
านั
ก
งานสาธารณสุ
ข
จั
ง
หวั
ด
นครปฐม
จาก
เคราะห์จะใช้วิธี stepwise regression
10 ปี
กลุ่มตัวอย่าง 234 คน แบ่งเป็นเพศชาย 74 คน เพศหญิง 160 คนเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย
analysis
โดยใช้
ต
ว
ั
โปรแกรมคอมพิ
ว
เตอร์
SPSS
2. มีลัอกายุษณะงานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นโรงพยาบาล
1.2 อายุ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
เฉลี่ย 34 ปี
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข
1.3 สถานภาพการสมรส
ข้อมูลพบว่า เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
3.ผลการวิจจากผลการวิ
ัยและอภิเคราะห์
ปราย
จังหวั
ดนครปฐม ปรากฏผลดังนี้ เจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาล
สังกัด สานักงานสาธารณสุ ขจั งหวัด นครปฐม ที่ สมรสแล้ ว 132 คนจากกลุ่ มตัวอย่าง 234 คน และมี
สถานภาพโสด
จานวน 102 คน จึงกล่าวได้จากการวิ
ว่าเจ้าหน้า ทีเคราะห์
่ในโรงพยาบาลส่
ง
เสริ
ม
สุ
ข
ภาพต
าบล
มี
จ
านวนผู
้
ท
่
ี
ส
มรสแล้
ว
มากกว่
ังไม่
ส่งเสริมาผูสุ้ทขี่ยภาพต�ำบล
มีระดับความรูส้ กึ เกีย่ วกับลักษณะ
ขอ้ มูล สามารถสรุปสาระส�ำคัญ
สมรส
งานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลทีต่ นท�ำงานอยู่
ของผลการศึ
ดังนี้
1.4 ระดั
บการศึกษา เจ้กาษา
หน้าทีได้่ในโรงพยาบาลส่
งเสริมสุขภาพตาบล สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
่ในระดั
บ เห็4 นด้วย (มาก)
นครปฐม ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึ1.กษาปริ
ญญาตรีวหนบุ
รืองสูคงคลของเจ้
กว่าปริญญาตรี
230 คน และต่ากว่ าปริอยู
ญญาตรี
จานวน
ลักษณะส่
าหน้จาานวน
ทีใ่ นโรงพยาบาล
คน
3. ประสบการณ์ ใ นงานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นโรง
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข
1.5 ระยะเวลาการทางาน เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สังกัดสานักงานสาธารณสุข
พยาบาลส่
ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งาน
จังหวั91ดนครปฐม
โดยจ�ำแนกตามเพศ
อายุ 82สถานภาพ
จังหวัดนครปฐม จานวน
คน มีระยะเวลาท
างานต่ากว่า 5 ปี จานวน
คน มีระยะเวลาการท
างาน 5 – 10
ปี และจานวน 61 การสมรส
คน ทางานมากกว่
า
10
ปี
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ปรากฏผลดังนี้ เจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการท�ำงาน
2. ลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล มีระดับความรู้สึก
งนี้ งเสริมสุขภาพตาบล มีระดับความรู้สึกเกี่ยวกับลักษณะงานของโรงพยาบาล
ปรากฏผลดังนี้ เจ้าปรากฏผลดั
หน้าที่ ในโรงพยาบาลส่
เกี่ยวกับประสบการณ์ในงานที่ตนท�ำอยู่ อยู่ในระดับไม่
ส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตนทางานอยู
่ในระดับเจ้เห็
นด้วายที(มาก)
1.1่ อยูเพศ
าหน้
่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
3. ประสบการณ์ในงานของเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สังกัดสานักงานสาธารณสุ
ขจังหวัด
แน่ใจ (ปานกลาง)
ภาพต�ำบล สังกัดส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
นครปฐม ปรากฏผลดังนี้ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล มีระดับความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ในงานที่
4. ความศรั ท ธาต่ อ องค์ ก รของเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
ตัวอย่าง 234 คน แบ่งเป็นเพศชาย 74 คน เพศ
ตนทาอยู่ อยู่ในระดับจากกลุ
ไม่แน่ใจ ่ม(ปานกลาง)
4. ความศรัหญิ
ทธาต่ง อ160
องค์กคนเพศหญิ
รของเจ้าหน้าทีง่ใมี
นโรงพยาบาลส่
ง
เสริ
ม
สุ
ข
ภาพต
าบล
สั
ง
กั
ด
ส
านั
ก
งานสาธารณสุ
ข
จังหวัด ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งาน
โรงพยาบาลส่
มากกว่าเพศชาย
นครปฐม ปรากฏผลดังนี้ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมีระดับความรู้สึกศรัทธาต่อองค์กรที่ตนทางาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ปรากฏผลดังนี้ เจ้าหน้าที่
1.2 อายุ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
อยู่ อยู่ในระดับมาก
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลมีระดับความรู้สึก
ภาพต�ำบล สังกัดส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ศรัทธาต่อองค์กรที่ตนท�ำงานอยู่ อยู่ในระดับมาก
มีอายุเฉลี่ย 34 ปี
5. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับ
1.3 สถานภาพการสมรส จากผลการวิเคราะห์
ความศรัทธาต่อองค์กร โดยจ�ำแนกเป็น รายด้าน ปรากฏ
ข้อมูลพบว่า เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ผลดังนี้
ต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครปฐม
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ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
สังกัดสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

5.1 เพศชายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ศรัทธาต่อองค์กรด้านการแสดงตนอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ ( p < .01) แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความศรัทธาด้าน
ความเกี่ยวพันกับองค์กร และด้านความภักดีต่อองค์กร
เพศหญิงไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความศรัทธาต่อ
องค์กรทั้ง 3 ด้าน
5.2 อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความ
ศรั ท ธาด้ า นการแสดงตนและด้ า นความเกี่ ย วพั น กั บ
องค์กรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .01) แต่ไม่มีความ
สัมพันธ์กับความศรัทธาด้านความภักดีต่อองค์กร
5.3 สถานภาพการสมรสโสด ไม่ มี ค วาม
สัมพันธ์ทางบวกกับความศรัทธาต่อองค์กร ทั้ง 3 ด้าน
ส่วนสถานภาพการสมรสที่สมรสแล้ว มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความศรัทธาต่อองค์กรด้านการแสดงตนและ
ด้านความเกี่ยวพันกับองค์กรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p < .01 และ p < .05) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
ศรัทธาด้านความภักดีต่อองค์กร
5.4 ระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรีและ
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับความศรัทธาต่อองค์กรทั้ง 3 ด้าน
5.5 ระยะเวลาในการท�ำงานต�่ำกว่า 5 ปี และ
ระหว่าง5 – 10 ปีไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ศรัทธาต่อองค์กรทั้ง 3 ด้าน แต่ระยะเวลาการท�ำงาน
มากกว่า10 ปี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความศรัทธา
ต่อองค์กรด้านการแสดงตนและด้านความเกี่ยวพันกับ
องค์กรอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต(ิ p < .05,p < .05) แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความศรัทธาด้านความภักดีต่อองค์กร
6. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความ
ศรัทธาต่อองค์กร จ�ำแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ ลักษณะ
งานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
สังกัดส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มีความ
สั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การแสดงตน ความเกี่ ย วพั น กั บ
องค์กรและความภักดีต่อองค์กร โดยมีระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < .01)
7. ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในงาน
กับความศรัทธาต่อองค์กรจ�ำแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้

ประสบการณ์ ใ นงานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข
จั ง หวั ด นครปฐม มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การ
แสดงตน ความเกี่ยวพันกับองค์กร และความภักดีต่อ
องค์กร โดยมีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .01)
8. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
ลักษณะงาน และประสบการณ์ในงานกับความศรัทธา
ต่อองค์กรโดยรวม ดังนี้
8.1 เพศชายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ศรัทธาต่อองค์กรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05)
8.2 เพศหญิงไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความศรัทธาต่อองค์กร
8.3 อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความ
ศรัทธาต่อองค์กรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ(p < .01)
8.4 เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครปฐม
ที่เป็นโสดไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความศรัทธา
ต่อองค์กร
8.5 เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลสังกัดส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมที่
สมรสแล้วมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความศรัทธาต่อ
องค์กรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ(p < .01)
8.6 ระดับการศึกษาต�ำ่ กว่าปริญญาตรีไม่มคี วาม
สัมพันธ์ทางบวกกับความศรัทธาต่อองค์กร
8.7 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กับความศรัทธาต่อองค์กร
8.8 ระยะเวลาการท�ำงานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ต�่ำกว่า 5 ปี ไม่มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความศรัทธาต่อองค์กร
8.9 ระยะเวลาการท�ำงานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ระหว่าง 5 – 10 ปี ไม่มคี วาม
สัมพันธ์กับความศรัทธาต่อองค์กร
8.10 ระยะเวลาการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งาน
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สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มากกว่า 10 ปี มีความ
สัมพันธ์กับความศรัทธาต่อองค์กรที่ระดับนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < .05)
8.11 ลั ก ษณะงานมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวก
ความศรัทธาต่อองค์กรโดยมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p< .01)
8.12 ประสบการณ์ในงานมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับความศรัทธาต่อองค์กรโดยมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p < .01)
9. จ�ำนวนปัจจัยพยากรณ์ทสี่ ง่ ผลต่อความศรัทธา
ต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครปฐม
ปั จ จั ย ที่ มี อ�ำนาจพยากรณ์ ค วามศรั ท ธาต่ อ องค์ ก รที่ ดี
ที่สุด คือประสบการณ์ในงาน รองลงมาคือลักษณะงาน
โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ
.6192 อ�ำนาจการพยากรณ์เท่ากับ 38.338 เปอร์เซ็นต์
และเมื่อน�ำค่าสถิติต่างๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ จะได้
สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความศรัทธาต่อองค์กร
ในรูปคะแนนเดิม ได้ดังนี้
= .8452 + .5402 (x12) + .2875 (x11)

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจยั ครัง้ นี้ จะน�ำเสนอประเด็น
ส�ำคัญตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย กรอบความคิด และ
สมมติฐาน ดังนี้
1. ลั ก ษณะงานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดนครปฐม พบว่า เจ้าหน้าที่ฯ มีระดับความรู้สึก
ต่อลักษณะงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
สังกัดส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่
ในระดับรู้สึกเห็นด้วย กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ฯ มีความรู้สึก
เป็นอิสระในการท�ำงาน สามารถก�ำหนดเป้าหมายในการ
ท�ำงานด้วยตนเอง มีโอกาสใช้วจิ ารณญาณในการตัดสินใจ
อีกทั้งยังได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติงาน
ซึ่งนิวสตอร์ม และเดวิส (Newstrom and Davis) (13)
ได้ชี้ให้เห็นว่า ถ้าบุคลากรขาดการมีส่วนร่วมในงานแล้ว
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เขาก็จะไม่พงึ พอใจต่องานทีท่ �ำอยู่ เจ้าหน้าทีฯ่ มีความรูส้ กึ
ว่างานทีท่ �ำอยูม่ คี วามหลากหลาย คือได้รบั มอบหมายให้
ท�ำงานที่ต่างไปจากเดิม อีกทั้งเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้
และทักษะหลายด้าน รวมถึงต้องใช้ความคิดริเริ่มตลอด
เวลา และเป็นงานที่ท้าทายน่าสนใจอีกด้วย ส่วนมอนโร
และซาราห์ (Monroe and Sarah.) (14) ได้เสนอผลการ
วิจยั ว่า หากงานทีท่ �ำอยูน่ า่ เบือ่ หน่ายจะท�ำให้สมาชิกขาด
งานหรือลาออกได้เช่นกัน เจ้าหน้าที่ฯ รู้สึกว่างาน ที่ท�ำ
อยู่ไม่สับสน มีระบบที่ชัดเจน และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหาเป็น
อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชิดชัย คงวัฒนกุล
(15) ทีก่ ล่าวว่า ความขัดแย้งและความคลุมเครือถ้าเกิดขึน้
ในองค์กร จะมีผลต่อความศรัทธาต่อองค์กร และผลงาน
วิจัยของเล็ทวิท และสตริงเกอร์ (Letwit and Stringer.)
(16) พบว่า การได้มีโอกาสรับรู้เกี่ยวกับผลของงานที่
ปฏิบัติไปแล้ว มีส่วนพัฒนาไปสู่ความพึงพอใจและเกิด
ความศรัทธาต่อองค์กรในที่สุด นอกจากนี้ผลงานวิจัย
ของริชาร์ดและคนอื่นๆ (Richards and others.) (17)
ก็เสนอว่า ความสามัคคีของทีมงานเป็นตัวท�ำนายอันดับ
สองที่มีผลต่อความศรัทธา
2. ประสบการณ์ ใ นงานของ เจ้ า หน้ า ที่ ใ น
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครปฐม พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ฯ
มีระดับความรูส้ กึ ต่อประสบการณ์ในงานของหน่วยงาน
โดยรวม อยูใ่ นระดับความรูส้ กึ ไม่แน่ใจ กล่าวคือ ไม่แน่ใจ
ต่อการปฏิบัติของหน่วยงานต่อตัวเจ้าหน้าที่ฯ ไม่แน่ใจ
ว่าตนเองมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งาน และ ไม่แน่ใจ
ว่าผู้บริหารหน่วยงานจะมีอคติต่อตัวเจ้าหน้าที่หรือไม่
ในส่วนนี้อาจสืบเนื่องมาจากระยะเวลาในการท�ำงาน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาท�ำงานน้อยกว่า 5 ปี จึงยัง
ไม่ มี ค วามรู ้ สึ ก ต่ อ ปั จ จั ย แวดล้ อ มในงานว่ า โน้ ม เอี ย ง
ไปในทางดี ห รื อ ไม่ ดี มี ง านวิ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น แนวคิ ด
ดังกล่าวคือฮอลล์และชไนเดอร์ (Hall and Schneider.) (18)
ที่ศึกษาพบว่า บุคคลที่ใช้เวลาอยู่ในองค์กรเป็นระยะ
เวลานานจะท�ำให้เกิดความเข้าใจในงาน เจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล รู ้ สึ ก ไม่ แ น่ ใ จว่ า
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ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
สังกัดสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ได้ รั บ การสนั บ สนุ น อย่ า งพอเพี ย งในการปฏิ บั ติ ง าน
ไม่ แ น่ ใ จว่ า ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากระบบสวั ส ดิ ก ารของ
หน่วยงาน และไม่แน่ใจว่าได้รับผลประโยชน์ ตอบแทน
คุ ้ ม ค่ า กั บ ความอุ ต สาหะที่ ไ ด้ ทุ ่ ม เทให้ กั บ หน่ ว ยงาน
ในส่วนนี้อาจสืบเนื่องมาจากระบบสวัสดิการ การได้รับ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งอาจท�ำให้เจ้าหน้าที่ในโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ไม่มั่นใจในการท�ำงาน
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมาติอู (Mathieu.) (19)
ที่ศึกษาพบว่า ผลตอบแทนความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานมีความสัมพันธ์ต่อความศรัทธา เจ้าหน้าที่ฯรู้สึกไม่
แน่ใจว่าผูบ้ ริหารสามารถช่วยแก้ปญ
ั หาในการปฏิบตั งิ าน
ได้ ไม่แน่ใจว่าหน่วยงานสนับสนุนให้พฒ
ั นาความรูค้ วาม
สามารถ และไม่แน่ใจว่าได้รบั มอบหมายให้ท�ำงานตรงกับ
ความรู้ความสามารถและความต้องการ ในส่วนนี้อาจ
สืบเนื่องมาจากระยะเวลาการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่มรี ะยะเวลาการท�ำงานน้อยกว่า 5 ปี จึงยังไม่แน่ใจว่า
ผู้บริหารหน่วยงานมีนโยบายส่งเสริมหรือสนับสนุนไป
ในทิศทางใดบ้าง ในส่วนนีเ้ ปรโด (Pedro.) (20) กล่าวว่า
การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก ร การได้ รั บ การ
นิเทศงานบ่อยๆ โดยนวัตกรรมใหม่ๆ มีผลโดยตรงต่อ
ความศรัทธาของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รู้สึกไม่แน่ใจว่า
โรงพยาบาลที่ตนท�ำงานอยู่เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง
ไม่แน่ใจว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางลบ และไม่แน่ใจ
ว่าโรงพยาบาลที่ตนท�ำงานอยู่นี้มีความส�ำคัญต่อการให้
บริการผูป้ ว่ ย ซึง่ ในส่วนนีอ้ าจสืบเนือ่ งมาจากโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข
จั ง หวั ด นครปฐม มี ก ระจายอยู ่ ทุ ก พื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด
รวม 134 แห่งเป็นสถานพยาบาลขนาดเล็ก จึงท�ำให้
เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ มั่ น ใจในเรื่ อ งชื่ อ เสี ย งของหน่ ว ยงานที่
ตนท�ำอยู่ ซึง่ ลูอสิ (Lewis.) (21) พบว่าความมีชอื่ เสียงของ
หน่วยงานมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กร
และเจ้าหน้าที่รู้สึกไม่แน่ใจว่าได้รับความร่วมมือจาก
เพือ่ นร่วมงานเมือ่ ต้องการความช่วยเหลือ อีกทัง้ ผูบ้ ริหาร
หน่วยงานว่ามีความรูค้ วามสามารถเหมาะสมกับต�ำแหน่ง
หน้าที่หรือไม่ โดยในส่วนนี้อยู่ในด้านทัศนคติต่อเพื่อน
ร่วมงานและองค์กรนั้น แอลเลน (Allen.) (22) พบว่า

มนุษย์สมั พันธ์ระหว่างเพือ่ นร่วมงานมีความเกีย่ วพันกับ
ความศรัทธาต่อองค์กร
3. ความศรั ท ธาต่ อ องค์ ก รของเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พบว่า เจ้าหน้าที่ฯ มีระดับ
ความรู้สึกศรัทธาต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เจ้าหน้าที่ฯ มีความรู้สึกศรัทธาต่อองค์กรด้านการแสดง
ตนและความรู้สึกศรัทธาต่อองค์กรด้านความเกี่ยวพัน
กับองค์กรอยูใ่ นระดับมาก ในส่วนนีเ้ ป็นสิง่ ทีน่ า่ จะมีสว่ น
ส่งเสริมความศรัทธาของเจ้าหน้าที่ฯ ที่มีต่อองค์กรของ
ตนที่สอดคล้องกับข้อเสนอของ เสถียร เหลืองอร่าม (5)
ที่ว่า การกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรให้อยู่กับองค์กร
โดยการโยงคนกับคนและ คนกับงานให้อยู่รวมกันใน
องค์กรได้ ทางด้านความรูส้ กึ ศรัทธาต่อองค์กรด้านความ
ภักดีต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ฯ พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลาง ในส่วนนีอ้ าจสืบเนือ่ งมาจากเจ้าหน้าทีฯ่ ส่วนใหญ่
มีระยะเวลาในการท�ำงานตำ�่ กว่า 5 ปี ดังนัน้ ความรูส้ กึ ใน
ด้านความภักดีต่อองค์กรจึงยังเกิดขึ้น ไม่มากนัก ภรณี
กีร์ติบุตร (23) ก็เสนอแนวคิดว่า หากบุคลากรปรารถนา
ที่จะคงอยู่กับองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร
และพยายามปฏิเสธงานให้ได้ผลดี แสดงว่าบุคลากร
ผูน้ นั้ มีความศรัทธาต่อองค์กร ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ของฟอร์ทอป (Fjortoft.) (24) ทีก่ ล่าวว่า หากต้องการเพิม่
ระดับความศรัทธาของบุคลากรต้องพยายามให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ นอกจากนั้นหากบุคลากรมี
ความศรัทธาต่อองค์กรในระดับมากแล้ว บุคลากรก็จะ
ตั้งใจเสียสละที่จะท�ำงานให้องค์กร อีกทั้งจะมีความคิด
เกี่ยวกับองค์กรไปในทางบวก (25)
4. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
กั บ ความศรั ท ธา โดยจ�ำแนกเป็ น รายด้ า น คื อ การ
แสดงตน ความเกี่ยวพันกับองค์กร และความภักดีใน
องค์ ก ร พบว่ า เพศชายมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
การแสดงตน และความศรัทธาโดยรวมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < .01 , p < .05) ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของอังคณา โกสียสวัสดิ์ (26) ที่พบว่า อาจารย์เพศชายมี
ความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยมากกว่าอาจารย์
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เพศหญิง ตัวแปรด้านอายุปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับการแสดงตน ความเกีย่ วพันกับองค์กร และความ
ศรัทธาโดยรวมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .01) ใน
ส่วนนี้กล่าวได้ว่า บุคลากรที่มีอายุมากจะมีความศรัทธา
ต่อองค์กรมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของดีน
และคนอื่นๆ (Dean and others.) (27) พบว่า บุคลากรที่
มีอายุมากจะมีความศรัทธาต่อองค์กรมากกว่าบุคลากรที่
มีอายุน้อย เป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการศึกษาของ
อุษณีย์ ด่านวรนันท์ (28) พบว่าบุคลากรที่มีอายุ 31 ปี
ขึ้ น ไป มี ร ะดั บ ความศรั ท ธามากกว่ า บุ ค ลากรที่ มี อ ายุ
ต�่ำกว่า 31 ปี ตัวแปรด้านสถานภาพการสมรส พบว่า
เจ้าหน้าที่ฯ ที่สมรสแล้วมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
แสดงตน ความเกีย่ วพันกับองค์กร และความศรัทธาโดย
รวมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .01 , p < .05 , และ
p < .01) ซึ่ ง สอดคล้อ งกับผลการศึกษาของภาวิณี
นาวาพานิช (29) ที่กล่าวว่า สถานภาพการสมรสของ
ผู้ท่ีสมรสแล้ว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการขอย้าย
หรือลาออกจากงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05)
ในส่วนนี้อาจสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ฯ ที่สมรสแล้ว
จะมีภาระครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ อีกทั้งยังมีที่อยู่
อาศัยเป็นหลักแหล่งมั่นคง จ�ำเป็นต้องอยู่กับภูมิล�ำเนา
จึงก่อให้เกิดแนวโน้มการโยกย้ายหรือเปลีย่ นสายงานน้อย
กว่าเจ้าหน้าที่ฯ ที่เป็นโสด ตัวแปรด้านระดับการศึกษา
พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับความศรัทธาทั้ง 3 ด้าน และ
ความศรัทธาโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของธีระ วีระธรรมสาธิต (30) ที่กล่าวว่า ระดับการ
ศึกษากับความศรัทธาต่อองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กัน
นภาเพ็ญ โหมาศวิน (31) พบว่า ข้าราชการที่มีระดับการ
ศึกษาแตกต่างกันจะมีความศรัทธาต่อองค์กรไม่แตก
ต่างกัน ผลการศึกษาของจ�ำเนียร เพชรรัตน์ (32) พบว่า
ครูอาจารย์ที่มีวุฒิทางการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ในส่วนนี้อาจ
สืบเนื่องมาจากนโยบายด้านการบริหารที่ผู้บริหารโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล สังกัดส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม จะปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหน้าทีอ่ ย่างเท่าเทียมกัน
จึ ง ท�ำให้ ร ะดั บ การศึ ก ษาไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความ
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ศรัทธาต่อองค์กร ตัวแปรด้านระยะเวลาในการท�ำงาน
พบว่า เจ้าหน้าที่ฯ มีระยะเวลาการท�ำงานมากกว่า 10 ปี
มีความสัมพันธ์กบั การแสดงตน ความเกีย่ วพันกับองค์กร
และความศรั ท ธาโดยรวมอย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ
(p < .05) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเชลดอน
(Sheldon.) (33) ที่กล่าวว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาในการ
ท�ำงานในองค์กรมายาวนาน จะมีความผูกพันมากกว่า
บุคลากรที่มีระยะเวลาการท�ำงานน้อย ผลการศึกษาของ
ระพีพรรณ รัศมิภตู ิ (34) พบว่า ข้าราชการทีม่ อี ายุราชการ
นาน จะมีระดับของจิตส�ำนึกในการท�ำงานในแง่ของ
ความศรัทธาต่อองค์กรสูงกว่าข้าราชการที่มีอายุราชการ
น้อยกว่า ผลการศึกษาทีอ่ อกมาในรูปแบบนีอ้ าจสืบเนือ่ ง
มาจากเจ้าหน้าทีฯ่ ทีม่ รี ะยะเวลาการท�ำงานมากขึน้ ระดับ
ต�ำแหน่งการเป็นหัวหน้างาน เงินเดือน ผลตอบแทนต่าง ๆ
ย่อมมากขึน้ ตามไปด้วย สิง่ เหล่านีเ้ ป็นแรงจูงใจอย่างหนึง่
ที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่ฯ อยู่ในองค์กร ก่อให้เกิดความศรัทธา
ต่อองค์กรมากขึน้ ซึง่ เป็นไปตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก
(Herzberg.) (35) ที่กล่าวว่า เหตุที่จูงใจให้คนท�ำงาน คือ
รายได้ ต�ำแหน่ง และความก้าวหน้าในอาชีพ
5. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความ
ศรั ท ธา โดยจ�ำแนกเป็ น รายด้ า น คื อ การแสดงตน
ความเกี่ ย วพั น กั บ องค์ ก ร และความภั ก ดี ใ นองค์ ก ร
พบว่า ลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ศรัทธาทุกๆ ด้าน โดยมีค่านัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05)
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพอร์ตเตอร์และคน
อื่นๆ (Porter and others.) (36) ที่พบว่า ความศรัทธา
ต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของงาน และ
เป็นส่วนหนึง่ ของการตัดสินใจทีจ่ ะคงอยูห่ รือจะย้ายหรือ
ออกจากองค์กร แมคแคร็กเคนและคนอื่นๆ (Mccracken
and others.) (37) ได้พบว่า งานที่ท้าทายความสามารถมี
แนวโน้มที่จะน�ำไปสู่ความพอใจงาน เพราะได้ใช้ความ
คิดสร้างสรรค์ แต่ในทางตรงกันข้ามหากงานที่ท�ำอยู่น่า
เบื่อหน่าย จะท�ำให้สมาชิกขาดงานบ่อยหรือขอย้ายหรือ
ลาออกได้ ซัลลิเนนและคนอื่นๆ (Sallinen and others.)
(38) ได้กล่าวว่า การมีความเข้าใจในองค์กร การมีส่วน
ร่วมในการวางแผนงานและก�ำหนดเป้าหมายอยู่เสมอๆ
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ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
สังกัดสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

เป็นอีกปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความศรัทธาทางบวก
ผลการศึกษาของเวบบ์และมัลคอม (Webb and Malcolm.)
(39) พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความศรัทธาคือ
ลักษณะงาน หวัน่ แตงทิพย์ (40) พบว่า ทัศนะทีม่ ตี อ่ งาน
ของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความศรั ท ธาต่ อ องค์ ก ร
ในส่วนนีอ้ าจกล่าวได้วา่ หากเจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�ำบล สังกัดส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม มีความรูส้ กึ ต่อลักษณะงานของโรงพยาบาลใน
ระดับดี ความรูส้ กึ ศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าทีใ่ นโรง
พยาบาลก็จะอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน
6. ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในงาน
กับความศรัทธาต่อองค์กรโดยจ�ำแนกเป็น รายด้าน คือ
การแสดงตน ความเกี่ยวพันกับองค์กร และความภักดี
ในองค์กร พบว่า ประสบการณ์ในงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความศรัทธาทุกๆ ด้าน โดยมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < .01) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของโสภา
ทรัพย์มากอุดม (41) ที่พบว่า ตัวแปรด้านประสบการณ์
ในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมัน่ ศรัทธาต่อ
องค์กรของพนักงานการไฟฟ้า อังคณา โกสีย์สวัสดิ์ (42)
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพือ่ นร่วมงาน ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่ งอ�ำนวยความสะดวก มีความสัมพันธ์
กับความศรัทธาต่อสถาบันของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในส่วนนี้ผลการศึกษาของสมชาติ
คงพิ กุ ล (43) ได้ ก ล่ า วว่ า ปั จ จั ย บริ ห ารด้ า นรายได้
ผลประโยชน์ด้านความสะดวกสบายในการท�ำงาน และ
ด้านสัมพันธภาพกับ เพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับ
ความศรัทธาต่อองค์กรของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา
สั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษา จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ คาร์ เ วล
(Carvell.) (44) พบว่า บรรยากาศขององค์กรทีม่ มี ติ รภาพ
ไมตรีจิต นอกจากจะสนองความต้องการทางด้านสังคม
แล้ว ยังมีสว่ นช่วยลดอัตราการลาออก การย้าย การเปลีย่ น
งานอีกด้วย ส่วนผลการศึกษาของ กรีนเบอร์ก และ
แบรอน (Greenberg and Baron) (25) พบว่า ข้าราชการ
จะมีแนวโน้มความศรัทธาต่อองค์กรสูงถ้าประสบความ
ส�ำเร็จในอาชีพ และมีความสุขกับหน้าทีก่ ารงาน ผลการ

ศึกษาในส่วนนีอ้ าจกล่าวได้วา่ ถ้าเจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดนครปฐม มีความรู้สึกต่อประสบการณ์ในงาน
ในระดับดี เจ้าหน้าที่ฯ จะมีความรู้สึกศรัทธาต่อองค์กร
ในระดับดี
7. ตัวแปรปัจจัยที่มีอ�ำนาจพยากรณ์ความศรัทธา
ต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครปฐม
ผลการวิจัยตัวแปรทั้ง 3 พบว่า
7.1 ลักษณะส่วนบุคคลไม่สามารถพยากรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความศรัทธาต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของโสภา ทรัพย์มากอุดม (41) ที่พบว่า
ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความศรั ท ธาต่ อ องค์ ก ร ผลการศึ ก ษาของกอร์ แ มน
(Gorman.1987 : 874 – A) (45) กล่าวว่า เพศชายและเพศ
หญิงไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีส�ำคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาของเนเกิล(Nagle.1987 :33 – A) (46) พบว่า
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน
ทางลบ เช่นเดียวกับมอททาช (Mottag. 1986 : 214 – 228)
(47)ที่กล่าวถึงผลจากการส�ำรวจความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับการศึกษากับความศรัทธาต่อองค์กร ผลปรากฏว่า
ไม่มีสัมพันธ์กันทางบวกและผลการศึกษาของอุษณีย์
ด่านวรนันนท์ (28) พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความศรัทธาต่อองค์กรโดยรวม ผล
การศึกษาของเวบบ์ และมัลคอม (Webb and Malcolm.)
(35) พบว่า ปัจจัยทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความศรัทธาคือ
ระยะเวลาในการท�ำงาน
ในส่วนปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลทีไ่ ม่สามารถ
พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความศรัทธาต่อองค์กรของ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล สังกัด
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้นั้น อาจสืบ
เนื่องมาจากนโยบายด้านการบริหารของโรงพยาบาล
7.2 ลักษณะงานที่มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
การพยากรณ์เท่ากับ .2875 คือ มีอ�ำนาจการพยากรณ์
เป็นอันดับสอง ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของเชิดชัย
คงวั ฒ นกุ ล (15) ที่ พ บว่ า ปั จ จั ย ที่ ส ามารถพยากรณ์
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ความศรัทธาต่อกรมการปกครองได้ถกู ต้องคือ ปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน เช่นเดียวกับเวบบ์และมัลคอม (Webb and
Malcolm.) (39) ทีก่ ล่าวว่าปัจจัยทีส่ ามารถท�ำนายถึงความ
ศรัทธา ได้แก่ ลักษณะงานทีม่ งี านวิจยั สนับสนุนแนวคิด
ดังกล่าวคือซัลลิเนนและ คนอื่นๆ (Sallinan and others.)
(38) กล่าวในผลการศึกษาว่าการมีความเข้าใจในองค์กร
การมีส่วนร่วมในการวางแผนงานและก�ำหนดเป้าหมาย
ในอนาคตอยู่เสมอๆเป็นอีกปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความศรัทธาทางบวก
ในส่วนของอุทัย หิรัญโต (48) กล่าวว่ามูลเหตุ
ส�ำคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ท�ำให้ ลู ก จ้ า งไม่ ไ ด้ รั บ ความพึ ง
พอใจในงาน คือการท�ำงานจ�ำเจและไม่ท้าทาย อีกทั้งการ
บริหารงานโดยมีส่วนร่วมเป็นการสนองความพึงพอใจ
ของมนุษย์สอดคล้องกับแนวคิดของสมยศ นาวีการ (49)
ทีก่ ล่าวว่า เทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่เพียงแต่ให้โอกาสการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะให้โอกาส
ปรับปรุงคุณภาพของชีวติ การท�ำงานให้ดขี นึ้ อีกด้วย และ
ในเรือ่ งระดับความศรัทธานัน้ สมยศ นาวีการ (49) กล่าวว่า
ความศรัทธาระดับสูงจะเกิดขึ้นจากวิธีการบริหารที่เน้น
การติดต่อสื่อสารที่เปิดกว้าง และการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของสมาชิกในองค์กร
7.3 ประสบการณ์ในงานมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยการพยากรณ์ เ ท่ า กั บ .5400 คื อ มี อ�ำนาจการ
พยากรณ์เป็นอันดับทีห่ นึง่ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของโสภา ทรัพย์มากอุดม (41) ที่พบว่าตัวแปรมีผลต่อ
การมีความรู้สึกยึดมั่นศรัทธาต่อองค์กรของพนักงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมากที่สุด ปรากฏว่า
เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในงาน เช่นเดียวกับ
ผลการศึกษาของริชาร์ด และคนอื่นๆ (Richards and
others.) (17) พบว่า จากแบบสอบถามที่ตอบกลับมา
ของครูที่สอนทางด้านการตลาดและด้านสาธารณสุข
ว่าการได้รับผลตอบแทน การเลื่อนต�ำแหน่ง เพื่อนร่วม
งาน และบรรยากาศในการท�ำงานเป็นปัจจัยที่สามารถ
ท�ำนายถึงความศรัทธาได้ กัซลีย์ Gugley. (50) กล่าวว่า
จากการส�ำรวจพบว่า ระดับความศรัทธาของลูกจ้างใน
องค์กรสัมพันธ์กันในทางบวกกับบรรยากาศขององค์กร

ซึง่ สมยศ นาวีการ (49) กล่าวว่า ปัจจัยหลายอย่างทีท่ �ำให้
คนมีความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่องานของพวกเขา ปัจจัย
เหล่านั้นคือผลตอบแทน การเลื่อนต�ำแหน่ง และสภาพ
แวดล้อมของงานเช่นเดียวกับ อรุณ รักธรรม (51) ทีก่ ล่าว
ว่า การที่คนเราจะมีความสุขใจในการท�ำงาน สมาชิกใน
องค์กรต้องการเงินเดือนที่ยุติธรรม สภาพการท�ำงานที่ดี
ได้รับเกียรติและการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาได้รับการ
ยอมรับจากองค์กร
ในส่วนปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่สามารถ
พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความศรัทธาต่อองค์กรได้นั้น
คงเนื่องมาจากสวัสดิการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
เลื่อนระดับและต�ำแหน่ง จึงท�ำให้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผล
ถึงความศรัทธาที่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�ำบล สังกัดส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
มีต่อองค์กรของตน

4.สรุปผลการวิจัย
1. จากการศึกษาระดับความรูส้ กึ ด้านประสบการณ์
ในงานของเจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
สั งกั ดส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ดนครปฐม พบว่ า
อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง ดั ง นั้ น ผู ้ บ ริ ห ารโรงพยาบาล
ควรปรั บ นโยบายทางการบริ ห ารด้ า นสวั ส ดิ ก าร
ชือ่ เสียงของโรงพยาบาล และบรรยากาศของโรงพยาบาล
อีกทั้งควรแสดงให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกระดับ
เห็นว่า ผู้บริหารโรงพยาบาลเห็นความส�ำคัญของเจ้า
หน้าที่ทุกคน เพื่อเพิ่มความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้า
หน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น
2. จากการศึกษาระดับความศรัทธาต่อองค์กร
ด้านความภักดีในองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดนครปฐม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
ผู้บริหารโรงพยาบาลควรปรับปรุงในเรื่องการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและผลตอบแทน เพื่อเป็นการเพิ่ม
ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น
3. จากการศึกษาพบว่าลักษณะงานมีความสัมพันธ์
และสามารถพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความศรัทธาต่อ
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ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
สังกัดสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

องค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครปฐม
ดั ง นั้ น ผู ้ บ ริ ห ารโรงพยาบาลจึ ง ควรเน้ น นโยบายการ
บริหารงานแบบมีสว่ นร่วม จัดรูปแบบงานการให้บริการ
ให้หลากหลาย ซึ่งหมายรวมถึงการจัดแบ่งงานของเจ้า
หน้าที่ให้เป็นรูปธรรม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด
การท�ำงานกับ รพ.สต.อืน่ ๆ และเปิดโอกาสให้ประเมินผล
งานระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล
4. จากการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ในงานมี
ความสัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล สังกัดส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐมได้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลจึงควรปรับปรุง
และให้ความส�ำคัญในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผลตอบแทนควรแสดงความเอาใจใส่ ทั้ ง ปั ญ หาการ
ท�ำงานและปัญหาส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ อีกทัง้ พัฒนาชือ่
เสียงความนิยมของ รพ.สต.ให้เป็นที่รู้จักและมั่นใจจาก
ผู ้ ข อรั บ บริ ก าร รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง
บรรยากาศของ รพ.สต.อยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 จากการศึ ก ษาระดั บ ความรู ้ สึ ก ด้ า น
ประสบการณ์ ใ นงานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�ำบล สั ง กั ด ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดนครปฐมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ฉะนั้น
ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้การพิจารณาผลตอบแทน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเป็นธรรม ให้การ
สนับสนุนในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้การ
นิเทศงานบ่อยๆ โดยนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความมั่นใจ
ในชือ่ เสียงของหน่วยงาน และทัศนคติดา้ นมนุษยสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ เพราะมนุษยสัมพันธ์ตอ่ เพือ่ นร่วมงาน
มีความเกี่ยวพันธ์กับความศรัทธาต่อองค์กร
1.2 จากการศึกษาระดับความศรัทธาต่อองค์กร
ในด้านความภักดีในองค์กรของเจ้าหน้าที่ พบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง นั้นผู้บริหารหน่วยงานต้องพิจารณาถึง

ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยการ
มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ เพื่อสร้างความ
พอใจในงาน เพราะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการ
ให้เจ้าหน้าทีท่ กุ คน มีสว่ นร่วมในการวางแผนและก�ำหนด
เป้าหมายงานอยูเ่ สมอ เพราะหากว่าเจ้าหน้าทีม่ คี วามรูส้ กึ
ทีด่ ตี อ่ ลักษณะงาน ความรูส้ กึ ศรัทธาต่อองค์กรก็จะอยูใ่ น
ระดับดีด้วย
1.3 จากการศึกษาพบว่า ลักษณะงานมีความ
สัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ศรัทธาองค์กรของเจ้าหน้าทีไ่ ด้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารหน่วยงาน
ต้องให้เจ้าหน้าที่มีอิสระในการท�ำงานสามารถก�ำหนด
เป้ า หมายในการท�ำงานด้ ว ยตนเอง มี โ อกาสใช้
วิจารณญาณในการตัดสินใจ ขจัดปัญหาความขัดแย้ง
และความคลุมเครือที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งจะสร้าง
ความศรัทธาต่อองค์กรได้
1.4 จากการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ในงาน
มีความสัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความศรัทธาต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ได้นั้น ผู้บริหาร
หน่วยงานพึงตระหนักว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แต่ละ
คนมีอายุงาน อายุตัว ทัศนคติต่องาน ในองค์กรของตน
มีความเข้าใจในบริบท ขององค์กรตนเอง ให้โอกาสมีสว่ น
ร่วมในงาน และทีส่ �ำคัญอย่างยิง่ ผูบ้ ริหารหน่วยงานต้องมี
ความ เทีย่ งตรงยุตธิ รรม ในด้านการพิจารณาผลตอบแทน
อย่างเหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ส่งผลถึง
ความศรัทธาต่อองค์กรได้ เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวง
นครสวรรค์ 2) กำ�หนดยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์และ
3) ทดสอบประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ปี ระสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์
เพือ่ ลดคดีขนึ้ สูศ่ าลแขวงนครสวรรค์นอ้ ยลง เป็นการวิจยั และพัฒนา (The Research and Development: R&D) ซึง่ เป็นการ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) ดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ทสี่ ามารถนำ�ไปใช้ได้จริง โดยกำ�หนดกลุม่ ทดลอง
กลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group pretest-posttest design) ซึ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศึกษาครั้งนี้คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์ จำ�นวนทั้งสิ้น 176 คน ได้มาจากการ
กำ�หนดกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรม (E1/E2) วิเคราะห์ความแตกต่าง
โดยใช้ t-test และกำ�หนดนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ พบว่า 1) ปัญหา อุปสรรค และรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวง
นครสวรรค์ ซึง่ สำ�นักงานศาลแขวงนครสวรรค์ไม่ได้วางกรอบอัตรากำ�ลัง ซึง่ การสรรหา คัดเลือกผูไ้ กล่เกลีย่ นัน้ สำ�หรับ
กระบวนการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย พบว่า สำ�นักงานศาลยุติธรรมพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยด้วยการฝึกอบรมทักษะขั้นพื้นฐาน
ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านมาพบจุดอ่อนว่าหลักสูตรเน้นอธิบายทฤษฎีมากเกินไปและขาดความต่อเนื่องสำ�หรับ
ประสิทธิผลในการไกล่เกลี่ยนั้นมีผลชี้วัด 4 ประการ คือ (1) สัดส่วนของปริมาณคดีเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยต่อจำ�นวน
คดีขึ้นสู่ศาลทั้งหมดนั้นพบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี (2) สัดส่วนของปริมาณคดีที่ไกล่เกลี่ยสำ�เร็จต่อปริมาณคดีที่เข้าสู่
ระบบไกล่เกลี่ยทั้งหมด พบว่า ในคดีแพ่งจะมีอัตราการไกล่เกลี่ยสำ�เร็จมากกว่าคดีอาญาทุกปี (3) สัดส่วนของปริมาณ
คดีคงค้างต่อปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลพบว่า ปริมาณคดีคงค้างยังไม่บรรลุเป้าหมายทั้งคดีแพ่งและ
คดีอาญา และ (4) มาตรฐานการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครบถ้วนในกระบวนการไกล่เกลี่ย พบว่า ผู้ไกล่เกลี่ยมีมาตรฐาน
ในการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนแต่ขาดองค์ความรูท้ กั ษะและกลยุทธ์ในการไกล่เกลีย่ ให้มปี ระสิทธิผล 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์ ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์การสรรหาผู้ไกล่เกลี่ย (2) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย และ (3) ยุทธศาสตร์การนำ�ทักษะ
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และองค์ความรู้ไปปฏิบัติ 3) ผลการทดลองใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล
พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล”มีประสิทธิภาพเท่ากับ (E1/E2=86.62/85.38)
ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ตั้ ง ไว้ 80/80 และคะแนนวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นทดลองและหลั ง ทดลอง
มีประสิทธิผลทางสถิติอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 และ 4) ผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททีม่ ปี ระสิทธิผล”โดยผูป้ ระนีประนอมทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า (1) การประเมิน
ประสิทธิผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ประนีประนอมหลังได้รับการฝึกอบรมแล้วนำ�รูปแบบการไกล่เกลี่ยไปใช้โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) ผลการประเมินความพึงพอใจของคู่ความที่มีต่อการปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ
ผู้ประนีประนอมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บรรลุความสำ�เร็จโดยสันติวิธีและ
ลดคดีขึ้นสู่ศาลแขวงนครสวรรค์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05 (4) ผลการตรวจสอบยุทธศาสตร์การพัฒนารูป
แบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ปี ระสิทธิผลโดยผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒทิ กุ ยุทธศาสตร์มคี วาม
เหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 และสามารถนำ�รูป
แบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์ และนำ�ไปปฏิบัติได้จริงเมื่อผลการวิเคราะห์ในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลที่เกิดขึ้น ดังนั้นการนำ�ไปปฏิบัติย่อมส่งผลสำ�เร็จต่อการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์ และนำ�ไปเผยแพร่กับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างแน่นอน
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 (E1/E2), 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. บทน�ำ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางเลื อ กชั้ น พนั ก งาน
อัยการตามภาษิตกฎหมายที่ว่า “ความยุติธรรม ที่ล่าช้า
คือการปฏิเสธความยุติธรรม” “Justice delayed is justice
denied” ที่เล็งเห็นว่าผู้ที่อยู่ในภาวะเป็นคดีความทุกฝ่าย
ย่อมต้องการได้รับความเป็นธรรมในเวลาอันรวดเร็ว
นับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา สถิติคดีที่มีการฟ้องร้อง
กันที่ศาลยุติธรรมนั้นเฉลี่ยแล้วปีละประมาณ 1 ล้านคดี
เมื่ อ รวมกั บ คดี ที่ ค ้ า งพิ จ ารณาในแต่ ล ะปี ป ระมาณ
2 ล้านคดี ศาลยุ ติ ธ รรมต้ อ งรั บ ภาระในการพิ จ ารณา
พิพากษาคดีเฉลี่ยปีละประมาณกว่า 1 ล้านคดีจึงท�ำให้มี
คดีค้างพิจารณาเพิ่มขึ้นในแต่ละปี (1) ดังนั้นส�ำนักงาน
ศาลยุ ติ ธ รรมจึ ง มี ก ารส่ ง เสริ ม พั ฒ นาและเผยแพร่
การระงับข้อพิพาททางเลือก ด้วยการน�ำระบบไกล่เกลี่ย

มาใช้ในการบริหารจัดการคดีทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง
เพื่อเป็นการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลทั้งศาลชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา โดยให้ส่วนไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญเกี่ยวกับการลด
อรรถคดีทั้งทางตรงและทางอ้อม
หลังจากที่ได้น�ำระบบไกล่เกลี่ยมาใช้ในระบบ
ศาลแล้ว ต่อมาจึงมีการประเมินผลของระบบไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในศาลแพ่งดังกล่าว และปรากฏว่าระบบไกล่
เกลีย่ ข้อพิพาทได้รบั ความสนใจ โดยประชาชนนิยมใช้วธิ ี
การนี้เป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากระบบดังกล่าว เป็นเหตุ
ให้ประชาชนผูใ้ ช้บริการศาลเกิดความพึงพอใจ ประหยัด
เวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายของคู่ความ และที่ส�ำคัญที่สุด
ยังช่วยเยียวยาความสัมพันธ์อันดีของคู่ความ ก่อให้เกิด
ความสมานฉันท์ต่อกันไปอีกยาวนาน ทั้งนี้เพราะคดี
แพ่งส่วนใหญ่ที่มีข้อพิพาทบาดหมางกัน คู่กรณีมักจะ
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เป็นเครือญาติกันหรือมิเช่นนั้นก็จะเป็นผู้ที่คุ้นเคยกันอยู่
แล้ว อย่างไรก็ตามระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นแม้ว่าจะ
ได้มีการน�ำมาใช้ในระบบศาลมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
แล้ว แต่ก็ยังประสบปัญหาอุปสรรคที่ส�ำคัญคือ 1) ด้าน
นโยบายและระบบกฎหมายที่เป็นกลไกส�ำคัญต่อระบบ
ไกล่เกลี่ย ต้องประกอบด้วยทรัพยากรในการบริหาร
ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
ผู้บริหารศาล ต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส่วนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบไก่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นมีข้อจ�ำกัด เช่น ด้านประเภท
คดีในปัจจุบันนั้น สามารถไกล่เกลี่ยได้เฉพาะคดีบาง
ประเภทเท่ า นั้ น เช่น คดีแ พ่ง และคดีอ าญาในความ
ผิดอันยอมความได้ ส่วนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลัก
เกณฑ์การคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิส�ำหรับการไกล่เกลี่ยยัง
ไม่เป็นกฎหมายเฉพาะที่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
2) ผูไ้ กล่เกลีย่ ข้อพิพาทหรือผูท้ ที่ �ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของ
ผูพ้ พิ ากษา แต่ปจั จุบนั ยังประสบปัญหา ด้านการพิจารณา
สรรหาผู้ท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งประเทศ 3) ทนายความของคู่ความทนายความมัก
ปกป้องคู่ความ ในลักษณะการต่อสู้โต้เถียงข้อเท็จจริง
กับอีกฝ่ายหนึ่ง 4) งบประมาณไม่เพียงพอ ค่าตอบแทน
ของผูไ้ กล่เกลีย่ ไม่เหมาะสม 5) การขยายขอบเขตการไกล่
เกลีย่ ข้อพิพาทไปสูค่ ดีอาญา ในปัจจุบนั ได้มกี ารขยายและ
พัฒนาอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ซึ่งอาจ
เป็นผู้น�ำชุมชนที่นอกเหนือจากผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน หรือ
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ซึ่งควรศึกษาศักยภาพ
และการมี ส ่ ว นร่ ว มของบุ ค คลดั ง กล่ า ว นอกจากนี้
ปัจจุบันยังขาดรูปแบบในการพัฒนากระบวนการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทให้ครอบคลุมทั้งระบบ 6) การเชื่อมโยง
และการสร้างเครือข่ายการท�ำงานในปัจจุบันยังขาดการ
เชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วมกันของ
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งหน่วยงานทางศาล
เองและหน่วยงานภายนอก
ศาลแขวงนครสวรรค์ เป็นองค์กรที่ด�ำเนินการ
เกี่ยวกับคดีความของประชาชนที่เข้ามา เพื่อขออ�ำนวย
การความยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง มี น โยบายส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
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งานไกล่เกลี่ย ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
บริหารงานไกล่เกลี่ยประจ�ำศาลแขวงนครสวรรค์ ตลอด
จนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พนักงานราชการ
หรือลูกจ้างของศาลแขวงนครสวรรค์ ได้ทราบถึงระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมว่าด้วยการไกล่เกลีย่ ข้อ
พิพาท พ.ศ. 2544 ประกาศศาลแขวงนครสวรรค์ เรือ่ งการ
แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจ�ำปี 2554-2555 ข้อก�ำหนด
ของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554
ประมวลจริยธรรมผู้ประนีประนอม ที่คณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมก�ำหนดค�ำสั่งศาลแขวงนครสวรรค์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานไกล่เกลี่ยของศาล
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
และสนับสนุนการน�ำวิธกี ารระงับข้อพิพาททางเลือกโดย
เฉพาะการไกล่เกลี่ยมาใช้อย่างแพร่หลาย (2)
จากปั ญ หาที่ ส�ำคั ญ ดั ง กล่ า ว จึ ง น�ำมาซึ่ ง การ
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล
แขวงนครสวรรค์ ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาทั้ ง กระบวนการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์ ซึง่ มีหน้าทีร่ บั
ผิดชอบพิจารณาคดีทั้งคดีแพ่ง อาญา และกระบวนการ
ยุตธิ รรมทีเ่ กีย่ วข้องต่อเนือ่ งกัน ส�ำหรับผูป้ ระนีประนอม
ให้ มี ศั ก ยภาพในการอ�ำนวยความยุ ติ ธ รรมมากยิ่ ง ขึ้ น
แนวคิดดังกล่าวเป็นการสร้างรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทของศาลแขวง เพื่อการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ของคู่ความ ซึ่งผู้วิจัยได้พยายามค้นหาที่มาของสาเหตุ
แห่งปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในศาลแขวง แนวทางที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ จะน�ำไป
สู่การสร้างและพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และสามารถสร้างองค์ความรู้ เพื่อเสริมศักยภาพของ
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์
ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และบรรลุตามเป้าประสงค์
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ศ าลยุ ติ ธ รรม
พ.ศ. 2553-2556 พัฒนาศักยภาพการอ�ำนวยความยุตธิ รรม
เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปทั้งยังสร้างระบบ
การรักษาความเข้มแข็งมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการอ�ำนวย
ความยุติธรรม ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการไกล่เกลี่ยให้เกิด
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ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์

การมีส่วนร่วมของคู่ความ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลให้น้อยลง
สร้ า งความสะดวกรวดเร็ ว ประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ า งๆ
สร้างความพึงพอใจรักษาสัมพันธภาพอันดี และความ
สมานฉันท์ของคู่ความได้ดีดังเดิม และการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทให้มปี ระสิทธิผล เพือ่ อ�ำนวยความยุตธิ รรมสูค่ วาม
สมานฉันท์ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมประเทศ

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปัญหา อุปสรรค และรูปแบบการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์
2. เพื่ อ ก�ำหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นารู ป แบบ
ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์
3. เพื่อทดสอบประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การ
พัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล
ในศาลแขวงนครสวรรค์ เพื่ อ ลดคดี ขึ้ น สู ่ ศ าลแขวง
นครสวรรค์น้อยลง

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์
โดยการส�ำรวจข้อมูลสภาพจริงจากการตอบแบบสอบถาม
และสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่เป็นทางการ
น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แทนค่ากรอบการ
สร้างยุทธศาสตร์ โดยขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ
1) การส�ำรวจวิเคราะห์ปัญหาทุกข์ร้อนและปัญหาเป้า
2) การก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 3) การทดลอง
ใช้ยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้น
ขั้นตอนการวิจัยที่ 1 การส�ำรวจวิเคราะห์ปัญหา
ทุกข์ร้อน และปัญหาเป้า มีวิธีการด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1. การศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview
guide) การก�ำหนดแนวการสั ม ภาษณ์ ใ นลั ก ษณะกึ่ ง
โครงสร้าง (Semi-standardized form) เป็นชุดค�ำถาม
ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ไกล่เกลี่ยผู้ให้ข้อมูล
ภาพรวมความเกี่ยวข้องของผู้ถูกสัมภาษณ์รูปแบบการ

ไกล่เกลี่ยในศาลแขวง ซึ่งข้อค�ำถามส่วนนี้จะมีความ
สอดคล้องกับมโนทัศน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้
2. การศึ ก ษาจากการสั ง เกตการณ์ แ บบไม่ มี
โครงสร้างตามบริบทจริง แบบไม่เป็นทางการ ซึง่ เป็นการ
สังเกตการปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลแขวง
และอุปกรณ์บันทึกภาพ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1
โดยผู้วิจัย
3. การสนทนากลุม่ (Focus group discussion-FGD)
ในทางปฏิบัติจะรวมไปถึงการปรึกษาหารือ(Consultation) ซึ่งเป็นเทคนิคและวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งของการ
ด�ำเนินการวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาในระบบการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์ เพื่อค้นหาปัญหาเชิง
พัฒนา โดยการน�ำข้อมูลจากการการสัมภาษณ์เชิงลึก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์ ตรวจสอบแบบ
สามเส้า (Triangulation) ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์สรุป
อุปนัย (Analytic induction)
4. การประชุ ม ระดมสมอง (Brainstorming)
เพือ่ เป็นแนวทางสูก่ ารวางแผนการด�ำเนินการ, การค้นหา
สาเหตุของปัญหา เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเสนอแนวความ
คิดใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อยืนยันปัญหาทุกข์ร้อน ในกลุ่มผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสีย โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้องและสามารถ
ให้ข้อคิดเห็น และเป็นส่วนส�ำคัญที่จะสามารถวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาต่างๆ ทีไ่ ด้จากการส�ำรวจ สัมภาษณ์ และ
การสังเกตการณ์ ค้นหาปัญหาและความต้องการตามตัว
แบบยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. การวิเคราะห์ SWOT เป็นการน�ำปัญหามา
วิเคราะห์ระบบข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้าน
โครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศใน
การปฏิบัติงาน และทรัพยากร เพื่อสรุปการวิเคราะห์
ปัญหาทุกข์ร้อนที่มีความเชื่อมโยงกับการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในศาลแขวง และสรุปประเด็นปัญหา พร้อมทั้ง
อธิบายหลักการค้นหาปัญหาเป้า หลังจากนั้นวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหา ความส�ำคัญของปัญหา ความเร่ง
ด่ ว นของปั ญ หา โดยใช้ ก ระบวนการแผนที่ ท างเดิ น
ยุทธศาสตร์ท�ำให้ได้มาซึ่งปัญหาเป้าอย่างชัดเจน
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ขั้นตอนการวิจัยที่ 2 การก�ำหนดและวิเคราะห์
ปัญหาเป้า (ประเด็นยุทธศาสตร์/Strategic issues)
วิธีการด�ำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นการวิจัย
เชิ ง สั ง เคราะห์ เพื่ อ ก�ำหนดปั ญ หาเป้ า และการสร้ า ง
ยุทธศาสตร์ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวง ตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การสนทนากลุม่ (FGD)
การระดมสมอง (Brainstorming)เพื่อก�ำหนดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
โดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง
2. สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทหลักสูตรการฝึกอบรม “การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทที่มีประสิทธิผล”
3. ประชุมวิพากษ์ รูปแบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
และหลักสูตรการฝึกอบรม “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มี
ประสิทธิผล”
4. ปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและ
หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม “การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทที่ มี
ประสิทธิผล”
5. ตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการไกล่
เกลีย่ ข้อพิพาทและหลักสูตรการฝึกอบรม “การไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล”
6. สมมติฐานยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ขั้นตอนการวิจัยที่ 3 การทดลองยุทธศาสตร์ที่
สร้างขึ้น
ขัน้ ตอนการทดลองยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท น�ำยุทธศาสตร์ที่สร้างมาท�ำการ
ทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง ดังนี้
1. ทดลองใช้ และประเมิ น ผลประสิ ท ธิ ภ าพ
เพือ่ เปรียบเทียบผลการใช้ยทุ ธศาสตร์ โดยผูว้ จิ ยั นัดหมาย
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมหลักสูตร
2. ก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย กลุม่ ทดลอง เพือ่ ท�ำการ
ทดลองยุทธศาสตร์ จ�ำนวน 20 คน ตัง้ แต่วนั ที่ 5 มกราคม
ถึ ง 31 มี น าคม 2556 โดยการจั ด โครงการฝึ ก อบรม
หลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ปี ระสิทธิผล”

ให้กับผู้ ไกล่เกลี่ยที่เป็นบุคคลภายนอก ก�ำหนดเวลาการ
ฝึกอบรม วันละ 4 ชั่วโมง 12 สัปดาห์ ๆ ละ 2 วัน (เฉพาะ
วันเสาร์ - อาทิตย์) รวมระยะเวลา 96 ชั่วโมง
3. ท�ำการวัดความรู้ ทักษะพื้นฐาน Pretest ก่อน
การเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร ซึ่งเป็นการวัดก่อนการ
ทดลอง วัดความก้าวหน้าระหว่างการทดลอง และหลัง
การทดลองจบสัปดาห์ที่ 12 Posttest
4. จัดให้กลุ่มทดลองเข้ารับการพัฒนาความรู้
ทักษะ และกลยุทธ์ ตามหลักสูตรฝึกอบรม “ทักษะการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” โดยใช้แบบแผน
การทดลองเพือ่ พิสจู น์สมมติฐานแบบการทดลองกึง่ จริง
(Semi-experiment: Set-experiment+Set-treatment+No-control) (3) เป็นการทดลองแบบกลุม่ เดียวโดยให้การ
กระท�ำและวัดผลก่อน - หลังการทดลอง (One Group
Pretest-Posttest Design) จ�ำนวน 12 สัปดาห์ วัดผลหลัง
การทดลอง และระยะติดตามการปฏิบตั กิ ารไกล่เกลีย่ จริง
กับคู่ความในศาลแขวงนครสวรรค์ ในระยะเวลา 9 เดือน
โดยใช้แบบแผนการทดลองของโดยมีการติดตามตรวจ
สอบและประเมินผล จ�ำนวน 9 ครั้ง ซึ่งมีแบบแผนการ
ทดลองปฏิบัติดังนี้ (4)
5. สรุปผลการทดลอง และเผยแพร่ยทุ ธศาสตร์การ
พัฒนารูปแบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ปี ระสิทธิผลใน
ศาลแขวง

4. ผลการวิจัยและอภิปราย
1. ประเด็นปัญหาอุปสรรคของระบบการไกล่
เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าทในศาลแขวง จากลั ก ษณะของปั ญ หา
ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาพื้นฐานที่
ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ซึ่งประกอบด้วยสภาพปัญหาที่แบ่งออกเป็น
2 ระดับ คือ ระดับอ�ำนวยการ และระดับปฏิบัติการ
ซึ่งในประเด็นปัญหาดังกล่าวประกอบด้วยสาเหตุหลัก
คือ ด้านระเบียบกฎหมายทีไ่ ม่ชดั เจนปัญหาด้านบุคลากร
ทั้งในระดับอ�ำนวยการและระดับปฏิบัติการ ด้านงบ
ประมาณ ด้านพัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้ไกล่เกลี่ย
ด้วยกระบวนการฝึกอบรม การน�ำองค์ความรู้จากคู่มือ
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ไปปฏิบัติ เป็นต้น ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวถ้าด�ำเนิน
ไปอย่างต่อเนือ่ งก็จะส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ของระบบการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลในภาพรวมได้ ซึ่งเป็นปัญหา
อุปสรรคในการบริหารระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
ศาลแขวงนั้น พบว่า ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวง ส่วนใหญ่แล้ว
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารที่ส�ำคัญ ได้แก่ ระเบียบ

หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค ลากรไม่ ชั ด เจน
ขาดแคลนงบประมาณ บุคลากรไม่เพียงพอและขาด
ทักษะองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น
2. ผลการศึ ก ษาในการก�ำหนดยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ปี ระสิทธิผล
ในศาลแขวงนครสวรรค์ สามารถสรุปได้ดังภาพ
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วิสัยทัศน์
การพั ฒ นาทั ก ษะผู้ ไกล่ เกลี่ ยให้ มี อ งค์ค วามรู้ ทั ก ษะ เทคนิ ค กลยุท ธ์ คุ ณ ธรรมจริยธรรม เกิด ความช านาญ/เชี่ ยวชาญ ซึ่ งเป็ น ปั จ จัยสู่
ความสาเร็จในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เกิดประสิทธิผลเป็นที่พึ่งทางวิชาการจัดการความขัดแย้งแก่สังคมและชุมชน โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งการจัดการ
ความขัดแย้ง
พันธกิจ
1) มุ่งผลิตผู้ไกล่เกลี่ยให้มีคุณภาพ มีความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม 2) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้นาองค์ความรู้มา
ปฏิบัติจัดการความขัดแย้งให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสู่สังคม 3) ให้บริการด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อลดคดีขึ้นสู่ศาล มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในการจัดการความขัดแย้งสู่ความสมานฉันท์ แก่สังคม
เป้าหมาย
1) ประสิทธิภาพของกระบวนการไกล่เกลี่ยที่ดี 2) ประสิทธิภาพของผู้ไกล่เกลี่ย สู่ความเป็นเลิศ 3) ความพึงพอใจของคู่พิพาทสู่ความสมานฉันท์และ
ความสัมพันธ์ดังเดิม 4) การลดลงของปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การสรรหา
ผู้ไกล่เกลี่ย

เป้าประสงค์
กระบวนการสรรหา
คัดเลือก ผู้ไกล่เกลี่ยที่มี
ประสิทธิภาพสูงอย่าง
เป็นระบบ เป้าประสงค์

กลยุทธ์
แผนการพัฒนา
1. การวางแผนการจัดตำ�แหน่งงานและอัตรากำ�ลัง
1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คัดเลือก
ผู้ไกล่เกลี่ย
2. กำ�หนดอัตรากำ�ลังที่เหมาะสมกับปริมาณของงาน
2. กระบวนการสรรหาคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ย
3. จัดกระบวนการสรรหาอย่างเป็นระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ทธ์่ย
แผนการพัฒนา
3. คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ไกลยุ
กล่เกลี
4. คัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ยที่เหมาะสมกับงาน
1. ยุทธศาสตร์การสรรหา ผู้ไกล่ กระบวนการสรรหาคัดเลือ4.ก ความสามารถในการปฏิ
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มีประสิท2.ธิภกาพาหนดอัตรากาลังที่เหมาะสมกับปริมาณของงาน
2. ยุทธศาสตร์การสร้างและ กระบวนการสร้
างและ
1. สร้า2.
งเครืกระบวนการสรรหาคั
่องมือหลักสูตรฝึกอบรม
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เกลี่ยที่มีประสิทธิผล” ได้แก่
3.
คุ
ณ
สมบั
ต
ท
ิ
เ
่
ี
หมาะสมของผู
ไ
้
กล่
เ
กลี
ย
่
4.
คั
ด
เลื
อ
กผู
ไ
้
กล่
เ
กลี
ย
่
ที
เ
่
หมาะสมกั
ข้อพิพาทในศาลแขวงให้
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1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท บงาน
อง ผู้ไกล่2. กลยุทธ์ก5.ารเจรจาไกล่
ดาเนินการสรรหา
คัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ยที่เหมาะสมและมี
มีประสิทธิภาพสูง
ผู้ไกล่4.เกลีความสามารถในการปฏิ
่ยให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บเน้ัตนิหฝึน้กาทัทีก่ขษะ
เกลี่ยและการประนอม
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ข้อพิพาทประสิทธิภาพ
งสถานที
ง กสูตรฝึกอบรม “ทักษะการไกล่
3. การไกล่เจักลีดกระบวนการเรี
่ยข้อพิพาทตามหลั
กธรรมในพุ
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สนามของแต่ละเดือนในระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่
3. ยุทธศาสตร์การนาทักษะ
กระบวนการนาทักษะและ4. การปฏิ
1. บสััตดิตส่ามขั
วนของปริ
ที่เข้าสู่ระบบการไกล่ เดือนเมษายน
การนถึาทังเดืกอษะและองค์
วามรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร
้นตอนทีม่คาณคดี
รบถ้วนในกระบวนการ
น ธันวาคม ค2556
และ องค์ความรู้ไปปฏิบัติ
องค์ความรู้ไปปฏิบัติให้ ไกล่เกลี
ต่อจานวนที
“ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” โดยยุทธศาสตร์
เกลี่ย่ยของผู
้ไกล่เกลี่ยคดีเข้าสู่ศาล

บรรลุประสิทธิผลตาม

2. สัดส่วนของปริมาณคดีที่ไกล่เกลี่ยสาเร็จต่อ

การพัฒนาไปปฏิบัติการไกล่เกลี่ยภาคสนามกับคู่พิพาทของผู้

ตรวจสอบและประเมินผล

3. สัดส่วนของปริมาณจานวนคดีคงค้างต่อจานวน
คดีทั้งหมดในศาล
4. การปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครบถ้วนในกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยของผู้ไกล่เกลี่ย

เดือนในระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือน
ธันวาคม 2556

ภาพที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัเป้าฒหมาย
นารูโดยมี
ปแบบการไกล่
่ยข้อทพิี่เข้พาสูาทที
่มีปเกลี
ระสิ
ธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์
การติดตาม จเกลี
านวนคดี
่ระบบไกล่
่ยทั้งทหมด
ประนีประนอมกลุ่มทดลองหลังการปฏิบัติภาคสนามของแต่ละ
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จากภาพที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นารู ป แบบ
การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในศาลแขวง
นครสวรรค์ 1) จากผลการส�ำรวจการสรุ ป ปั ญ หา
อุปสรรคของระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวง
จากลักษณะของปัญหาดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็น
ถึงสภาพปัญหาพื้นฐานที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาระบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท ประกอบด้วยสภาพ
ปัญหาทีแ่ บ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับอ�ำนวยการ และ
ระดับปฏิบัติการ ซึ่งในประเด็นปัญหาดังกล่าวประกอบ
ด้วยสาเหตุหลัก คือ ด้านระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจน
ปัญหาด้านบุคลากรทั้งในระดับอ�ำนวยการและระดับ
ปฏิบัติการ ด้านงบประมาณ ด้านพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะของผู้ไกล่เกลี่ยด้วยกระบวนการฝึกอบรม การน�ำ
องค์ความรู้จากคู่มือไปปฏิบัติ เป็นต้น ซึ่งประเด็นปัญหา
ดังกล่าวถ้าด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลในภาพ
รวม 2) การสร้างยุทธศาสตร์ จากปัญหาเป้าหรือประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ในศาลแขวง ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก
ของปัญหาเป้า ได้แก่ (1) กระบวนการสรรหาผู้ไกล่เกลี่ย
(2) กระบวนการสร้างและพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย และ (3)
กระบวนการน�ำทักษะและองค์ความรู้ไปปฏิบัติ ดังนั้น
ในการก�ำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์)
คือ การสรรหา คัดเลือกอย่างเป็นระบบ การสร้างและ
พัฒนา ทักษะ องค์ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์ และน�ำทักษะ
และองค์ความรู้ไปปฏิบัติให้บรรลุประสิทธิผล ติดตาม
และประเมินผล ผู้ไกล่เกลี่ยมีความช�ำนาญ/เชี่ยวชาญให้
ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็น
บุคคลภายนอก เพื่อให้การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทในศาล
แขวงมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ และ
ในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการมอง
ภาพกว้างที่จะแก้ไขปัญหาเป้า และปัญหาทุกข์ร้อนให้
ครอบคลุม 3) ผลการทดลองยุทธศาสตร์การพัฒนารูป
แบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวง
นครสวรรค์ ทีส่ ร้างขึน้ พบว่า หลังการทดลองยุทธศาสตร์
ครบ 12 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีความรู้เจตคติ และทักษะ
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การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล น�ำความรู้ที่ได้
จากรูปแบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ปี ระสิทธิผลไปใช้
ปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับคู่ความแล้วบรรลุความ
ส�ำเร็จโดยสันติวธิ แี ละลดคดีขนึ้ สูศ่ าลแขวงนครสวรรค์ที่
ดีขนึ้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ค่าประสิทธิภาพของ
หลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ปี ระสิทธิผล”
เท่ากับ 86.62/85.38 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่าหลักสูตร “ทักษะการไกล่
เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ปี ระสิทธิผล” มีประสิทธิภาพสูง หลัง
การทดลองน�ำหลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
แล้วจัดท�ำรูปเล่มเป็นคูม่ อื ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบ
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ น�ำไปเผยแพร่
ต่อไป ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตร “ทักษะ
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ปี ระสิทธิผล” มีคา่ เท่ากับ .7434
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประนีประนอมกลุ่มทดลองมีความ
รู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.34 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
(.50) ผูป้ ระนีประนอมทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร
มี ผ ลรวมของคะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย นเท่ า กั บ 16.04
ภายหลังการฝึกอบรมด้วยหลักสูตร “ทักษะการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
38.25 มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.21 เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังทดลอง พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ให้เห็นว่าผู้ประนีประนอมที่เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้
หลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ปี ระสิทธิผล”
มีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมิน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทที่มีประสิทธิผล” โดยผู้ประนีประนอมที่ได้รับ
การฝึ ก อบรม โดยรวมทุ ก ด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 ทั้งนี้ผลการประเมินโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มี
ประสิทธิผล” โดยความคิดเห็นของผูป้ ระนีประนอมทีไ่ ด้
รับการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน จึงสรุปได้
ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
มีประสิทธิผลมากที่สุดนั่นเอง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์

สรุปผลการวิจัย
1. การศึ ก ษาข้ อ มู ล สภาพจริ ง พบว่ า ปั ญ หา
อุปสรรค กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในปัจจุบัน
สามอั น ดั บ แรก คื อ 1) ด้ า นการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ได้แก่ ประเด็นปัญหาอุปสรรคการสร้างและพัฒนาผูไ้ กล่
เกลี่ยข้อพิพาท งบประมาณในการด�ำเนินการฝึกอบรม
ผู้ไกล่เกลี่ย 2) ด้านระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในปัจจุบัน
ได้ แ ก่ ประเด็ น ปั ญ หาอุ ป สรรค ในระดั บ ผู ้ ท�ำหน้ า ที่
ไกล่เกลี่ยกับคู่ความ ปัญหาการจัดสรรอัตราก�ำลัง และ
การจัดสรรงบประมาณ และในด้านการฝึกอบรมและ
การสร้างขวัญก�ำลังใจบุคลากรที่เกี่ยวข้องข้อมีปัญหา
3) ด้านกระบวนการสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้งผู้ไกล่
เกลี่ ย ได้ แ ก่ ปั ญหาอุปสรรคในการสร้างและพัฒนา
ผู้ไกล่เกลี่ยของศาลแขวง การสรรหาผู้ไกล่เกลี่ยจาก
บุคคลภายนอกที่มีความเหมาะสม และความรู้ความ
สามารถเหมาะสมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ
4) ความคิดเห็นคู่พิพาทที่มีต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทของศาลแขวงนครสวรรค์ในปัจจุบนั ซึง่ มีประเด็น
ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ การแจ้งความคืบ
หน้าของการด�ำเนินการ ความเอาใจใส่ในการให้บริการ
การสร้ า งบรรยากาศระหว่ า งการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ความรู้และประสบการณ์ของผู้ไกล่เกลี่ย ความพร้อมใน
ด้านอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก การสร้างบรรยากาศ
ของการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ ยุ ติ ที่ ไ ด้ จ ากการไกล่ เ กลี่ ย มี ก าร
ยอมรับและปฏิบัติตาม รักษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ได้ทั้งสองฝ่าย และการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานไกล่เกลี่ย ทั้งนี้ก็คือต้องเน้นในด้านของ
กระบวนการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลตามมา
2. การก�ำหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นารู ป แบบ
การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในศาลแขวง
นครสวรรค์ พบว่ า มี 3 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ คื อ
1) ยุทธศาสตร์การสรรหาผู้ไกล่เกลี่ย 2) ยุทธศาสตร์การ
สร้างและพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย และ 3) ยุทธศาสตร์การน�ำ
ทักษะและองค์ความรู้ไปปฏิบัติ

3. ผลการวิจยั หลังทดลอง 1) กลุม่ ทดลองมีความรู้
เจตคติ และทักษะการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ปี ระสิทธิผล
น�ำความรู้ที่ได้จากรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มี
ประสิทธิผลไปใช้ปฏิบตั กิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทกับคูค่ วาม
แล้วบรรลุความส�ำเร็จโดยสันติวิธีและลดคดีขึ้นสู่ศาล
แขวงนครสวรรค์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05
2) ค่าประสิทธิภาพของหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” สรุปได้ว่าหลักสูตร “ทักษะ
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ปี ระสิทธิผล” มีประสิทธิภาพสูง
3) ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตร “ทักษะ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าผู้ประนีประนอมกลุ่มทดลองมีความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 74.34 4) เมือ่ ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนน
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังทดลอง พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผูป้ ระนีประนอมทีเ่ ข้ารับการ
ฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ที่มีประสิทธิผล” มีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ปี ระสิทธิผล” โดยผูป้ ระนีประนอม
ที่ได้รับการฝึกอบรม โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยความคิดเห็นของผู้ประนีประนอมที่ได้รับการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุดทุก 6) ผลการประเมิน
ประสิทธิผลการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท โดยผูป้ ระนีประนอม
หลังได้รับการฝึกอบรมแล้วน�ำรูปแบบการไกล่เกลี่ยไป
ใช้ปฏิบัติจริง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 7) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของคู่พิพาทที่มีต่อรูปแบบการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์หลังได้รับ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ประนีประนอมโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด 8) ผลการตรวจสอบผลการทดลอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ี
ประสิทธิผล โดยผูว้ จิ ยั จัดท�ำรายงานเสนอผลการประเมิน
ต่อที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 9 คน พบว่า มีความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบของยุทธศาสตร์การพัฒนารูป
แบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท มีความเหมาะสม มีความเป็น
ไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
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คิดเป็นร้อยละ 100 ในทุกองค์ประกอบ 9) ผลการเปรียบ
เทียบปริมาณคดี ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและประเมินผลเฉพาะคดี
แพ่งที่เข้าสู่ศาลแขวงนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2555-2556
เพื่อเปรียบเทียบผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ส�ำเร็จและ
คดี คงค้าง เนื่องจากต้องการทราบถึงประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานของผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นกลุ่มทดลองในการ
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทที่มีประสิทธิผล” ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือน
มีนาคม 2556 และฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่เดือนเมษายน
ถึ ง เดื อ นธั น วาคม 2556 ซึ่ ง เป็ น ระยะเวลาที่ ต ่ อ เนื่ อ ง
หลังจากการได้รับการฝึกอบรมเสร็จตามโครงการฝึก
อบรม พบว่า พ.ศ. 2555 มีคดี ที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย
186 คดี ไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ 140 คดี คิดเป็นร้อยละ 75.27
และ พ.ศ. 2556 มีคดีที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย 115 คดี
ไกล่เกลีย่ ส�ำเร็จ 115 คดี คิดเป็นร้อยละ 100.00 หลังจาก
ผู้ประนีประนอมได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรมี
ความก้าวหน้าในการไกล่เกลีย่ คิดเป็นร้อยละ 24.73 แสดง
ให้เห็นว่าผู้ประนีประนอมมีประสิทธิภาพในการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทสูงขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
1. ปัญหา อุปสรรค กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในปัจจุบันสามอันดับแรก คือ 1) ด้านการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท ได้แก่ ประเด็นปัญหาอุปสรรคการสร้าง
และพั ฒ นาผู ้ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท งบประมาณในการ
ด�ำเนินการฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ย 2) ด้านระบบไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในปัจจุบัน ได้แก่ ประเด็นปัญหาอุปสรรค
ในระดับผูท้ �ำหน้าทีไ่ กล่เกลีย่ กับคูค่ วาม ปัญหาการจัดสรร
อัตราก�ำลัง และการจัดสรรงบประมาณ และในด้าน
การฝึ ก อบรมและการสร้ า งขวั ญ ก�ำลั ง ใจบุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้อง 3) ด้านกระบวนการสรรหา คัดเลือกและ
แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคในการสร้าง
และพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยของศาลแขวง การสรรหาผู้ไกล่
เกลี่ยจากบุคคลภายนอกที่มีความเหมาะสม และความรู้
ความสามารถเหมาะสมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่ ง มี ป ระเด็ น ปั ญ หาที่ ต ้ อ งแก้ ไ ขอย่ า งเร่ ง ด่ ว น คื อ
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การแจ้งความคืบหน้าของการด�ำเนินการ ความเอาใจใส่ใน
การให้บริการ การสร้างบรรยากาศระหว่างการไกล่เกลี่ย
ข้ อ พิ พ าท ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ข องผู ้ ไ กล่ เ กลี่ ย
ความพร้อมในด้านอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก การสร้าง
บรรยากาศของการไกล่เกลีย่ ข้อยุตทิ ไี่ ด้จากการไกล่เกลีย่
มีการยอมรับและปฏิบตั ติ าม รักษาความสัมพันธ์ระหว่าง
กันได้ทั้งสองฝ่าย และการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับงานไกล่เกลี่ย ทั้งนี้ก็คือต้องเน้นในด้าน
ของกระบวนการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยให้มีประสิทธิภาพ
ซึง่ จะก่อให้เกิดประสิทธิผลตามมา ซึง่ สอคล้องกับผลงาน
วิจัยของอัครศักย์ จิตธรรมมา (5) ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนา
ระบบไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในศาลยุตธิ รรมของประเทศไทย
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า การพั ฒ นาระบบไกล่ เ กลี่ ย
ข้ อ พิ พ าทให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จ�ำเป็ น ต้ อ งพั ฒ นา
องค์ประกอบพืน้ ฐานทีส่ �ำคัญ คือ การสนับสนุนทรัพยากร
จากรัฐบาลอย่างเพียงพอ การก�ำหนดระเบียบกฎหมาย
ที่ ชั ด เจนไม่ ค ลุ ม เครื อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อีกทั้งสร้างเสริมทัศนคติในเชิงบวกต่อระบบการไกล่
เกลี่ยการฝึกอบรมและการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และ ประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ (1) ดุษฎีนิพนธ์ ประสิทธิผล
กระบวนการสร้างและพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยและการด�ำเนิน
งานของศาลยุตธิ รรมไทย ผลการวิจยั พบว่า ส�ำนักงานศาล
ยุติธรรมมิได้วางแผนกรอบอัตราก�ำลังและกระบวนการ
สรรหาคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ยไว้ แต่จะให้ศาลต่างๆ เป็นผู้
ก�ำหนดเองโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารศาลนั้นๆ
ซึ่งการสรรหาคัดเลือกมักจะเชิญชวนหรือแนะน�ำผู้ที่
เห็นว่าเหมาะสมมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยแต่โดยภาพรวมผู้
ไกล่เกลี่ยจะมีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที่แต่ทนายความส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มี
ความเหมาะสมส�ำหรับกระบวนการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย
พบว่ า ส�ำนั ก งานศาลยุ ติธ รรมพั ฒ นาผู ้ ไ กล่ เ กลี่ ยด้ วย
การฝึกอบรมตั้งแต่ทักษะขั้นพื้นฐานไปถึงความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ย
ข้ อ พิ พ าทที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในศาลแขวงนครสวรรค์
สร้างขึ้นโดยอาศัยข้อมูลปัจจัยพื้นฐานจากบริบทพื้นที่
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ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวง
นครสวรรค์ ได้แก่ ประเด็นปัญหาอุปสรรคการสร้าง
และพั ฒ นาผู ้ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท งบประมาณในการ
ด�ำเนินการฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ย ประเด็นปัญหาอุปสรรค
ในระดับผูท้ �ำหน้าทีไ่ กล่เกลีย่ กับคูค่ วาม ปัญหาการจัดสรร
อัตราก�ำลัง และการจัดสรรงบประมาณ และในด้านการ
ฝึกอบรมและการสร้างขวัญก�ำลังใจบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
และปัญหาอุปสรรคในการสร้างและพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย
ของศาลแขวง การสรรหาผู้ไกล่เกลี่ยจากบุคคลภายนอก
ทีม่ คี วามเหมาะสม และความรูค้ วามสามารถเหมาะสมไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมกับแนวคิดทฤษฎี
เช่น 1) หลักวิชาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีระบบ 2) หลักวิชา
ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 3) ตัวแบบกรอบการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา 4) หลักวิชาวิจัยยุทธศาสตร์
การพัฒนา โดยยึดหลักการของศาสตราจารย์ ดร.เฉลียว
บุ รี ภั ก ดี 5) หลั ก วิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ เทคนิ ค การวิ จั ย และ
พัฒนา 6) หลักวิชาที่เกี่ยวกับเทคนิคและการวิจัยทดลอง
7) แนวคิ ด ทฤษฏี เทคนิ ค การไกล่ เ กลี่ ย เพื่ อ สู ่ ค วาม
เป็นเลิศ เทคนิค จิตวิทยาและการสื่อสารส�ำหรับการ
ไกล่เกลี่ย และหลักศาสนากับการไกล่เกลี่ย ของสรวิศ
ลิมปรังษี และคณะ 8) ทฤษฎีเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท (6) และทฤษฎีการเจรจาต่อรอง ได้แก่ ทฤษฎี
เกม (Game Theory) ทฤษฎีการแข่งขัน (Competitive
theory) ทฤษฎีการแก้ปัญหา (Problem-Solving theory)
และมิติด้านผลลัพธ์ (Results) เป็นปัจจัยที่ก�ำหนดกรอบ
การพัฒนา 3 ด้าน (1) การพัฒนารายบุคคล ที่มุ่งเน้นตัว
บุคคล และมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะสั้นที่เกิดในช่วงของการ
พัฒนา (2) การพัฒนาสายอาชีพที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะ
ยาวที่เกิดขึ้นกับองค์การ (3) การบริหารผลการปฏิบัติ
งานที่มุ่งเน้นองค์การและมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะสั้นที่เกิด
ขึ้นกับองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาก�ำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ปี ระสิทธิผล
ในศาลแขวงนครสวรรค์ พบว่า มี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์
คือ 1) ยุทธศาสตร์การสรรหาผู้ไกล่เกลี่ย 2) ยุทธศาสตร์
การสร้างและพัฒนาผูไ้ กล่เกลีย่ และ 3) ยุทธศาสตร์การน�ำ
ทักษะและองค์ความรู้ไปปฏิบัติ

3. ผลการวิจยั หลังทดลอง 1) กลุม่ ทดลองมีความรู้
เจตคติ และทั ก ษะในการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทสู ง ขึ้ น
การน�ำความรู้ที่ได้จากรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มี
ประสิทธิผลไปใช้ปฏิบตั กิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทกับคูค่ วาม
แล้วบรรลุความส�ำเร็จโดยสันติวิธีและลดคดีขึ้นสู่ศาล
แขวงนครสวรรค์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05
2) ค่าประสิทธิภาพของหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลีย่ ข้อ
พิพาทที่มีประสิทธิผล” สรุปได้ว่าหลักสูตร “ทักษะการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” มีประสิทธิภาพสูง
3) ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตร “ทักษะการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ผู้ประนีประนอมกลุ่มทดลองมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ
74.34 4) เมือ่ ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
ทดลอง พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผู้ประนีประนอมที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ที่มีประสิทธิผล” มีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะ
การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล” โดยผู ้
ประนีประนอมที่ได้รับการฝึกอบรม โดยรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมากทีส่ ดุ โดยความคิดเห็นของผูป้ ระนีประนอม
ที่ได้รับการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุดทุก 6) ผลการ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท โดยผู ้
ประนีประนอมหลังได้รับการฝึกอบรมแล้วน�ำรูปแบบ
การไกล่เกลี่ยไปใช้ปฏิบัติจริง โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ดุ 7) ผลการประเมินความพึงพอใจของคูพ่ พิ าททีม่ ตี อ่
รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์
หลังได้รบั การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทโดยผูป้ ระนีประนอมโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด 8) ผลการตรวจสอบผลการ
ทดลองยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นารู ป แบบการไกล่ เ กลี่ ย
ข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล โดยผู้วิจัยจัดท�ำรายงานเสนอ
ผลการประเมินต่อที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 9 คน
พบว่า มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของยุทธศาสตร์การ
พัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเหมาะสม
มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถน�ำไปใช้
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ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ในทุกองค์ประกอบ
9) ผลการเปรียบเทียบปริมาณคดี ผู้วิจัยได้ศึกษาและ
ประเมินผลเฉพาะคดีแพ่งที่เข้าสู่ศาลแขวงนครสวรรค์
ในปี พ.ศ. 2555-2556 เพือ่ เปรียบเทียบผลการไกล่เกลีย่ ข้อ
พิพาททีส่ �ำเร็จและคดี คงค้าง เนือ่ งจากต้องการทราบถึง
ประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านของผูไ้ กล่เกลีย่ ทีเ่ ป็นกลุม่
ทดลองในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” ตั้งแต่เดือนมกราคม
จนถึงเดือน มีนาคม 2556 และฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่เดือน
เมษายน ถึงเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ต่อ
เนื่องหลังจากการได้รับการฝึกอบรมเสร็จตามโครงการ
ฝึกอบรม พบว่า พ.ศ. 2555 มีคดี ที่เข้าสู่ระบบการไกล่
เกลี่ย 186 คดี ไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ 140 คดี คิดเป็นร้อยละ
75.27 และ พ.ศ. 2556 มีคดีที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย
115 คดี ไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ 115 คดี คิดเป็นร้อยละ 100.00
หลั ง จากผู ้ ป ระนี ป ระนอมได้ ผ ่ า นการฝึ ก อบรมตาม
หลักสูตรมีความก้าวหน้าในการไกล่เกลี่ยคิดเป็นร้อยละ
24.73 แสดงให้เห็นว่าผูป้ ระนีประนอมมีประสิทธิภาพใน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับอัครศักย์
จิตธรรมมา (5) ดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในศาลยุตธิ รรมของประเทศไทย จากผลการศึกษา
ค้ น พบว่ า การพั ฒ นาระบบไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทให้ มี
ประสิทธิภาพนัน้ จ�ำเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบพืน้ ฐาน
ที่ส�ำคัญ คือ การสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐบาลอย่าง
เพี ย งพอ การก�ำหนดระเบี ย บกฎหมายที่ ชั ด เจนไม่
คลุมเครือการพัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องอีกทัง้ สร้างเสริม
ทัศนคติในเชิงบวกต่อระบบการไกล่เกลี่ยการฝึกอบรม
และการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม ส่วนการพัฒนา
ระบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในกระบวนการยุตธิ รรมทัง้
ระบบนั้น ปัจจุบันยังไม่ได้ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบดัง
เช่ น ที่ ศ าลยุ ติ ธ รรมด�ำเนิ น การอยู ่ แ ต่ ส ามารถเรี ย นรู ้
ประสบการณ์ ก ารพั ฒ นาไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทจากศาล
ยุตธิ รรมได้ ทัง้ ด้านรูปแบบองค์ความรู้ การพัฒนาในเชิง
นโยบาย ระเบียบกฎหมายและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็น
ทีป่ ระจักษ์แล้วว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ นัน้ ต่างเดินมาบน
เส้นทางที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก ข้อเสนอแนะจากการ
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ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ก็ จ ะสามารถน�ำไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพของสังคมไทยและเอื้ออ�ำนวยให้ระบบการอ�ำนวย
ความยุติธรรมของประเทศโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ และผลงานวิจยั ของไพศาล นุม่ นาค (7) ได้วจิ ยั
เรื่ อ ง รู ป แบบการพั ฒ นาของเกษตรกรการจั ด การ
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมในชุมชนจังหวัดพิจิตร
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการพัฒนาทักษะของเกษตรกร
มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากพอ การประเมิน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”
โดยผู้ประนีประนอมที่ได้รับการฝึกอบรมตลอดระยะ
เวลา 20 สัปดาห์ ใน 6 ด้าน พบว่า ผลการประเมินโครงการ
ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท” โดยผู ้
ประนีประนอมที่ได้รับการฝึกอบรม โดยรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณารายด้าน ด้านเนือ้ หา ของ
หลักสูตร และด้านสือ่ และแหล่งเรียนรูม้ ปี ระสิทธิผลเป็น
ล�ำดับสูงสุด และด้านผลที่เกิดจากการเข้าฝึกอบรมมี
ประสิทธิผลรองลงมา ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการฝึก
อบรมมีประสิทธิผลต�ำ่ สุด ทัง้ นีผ้ ลการประเมินโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท” โดยความคิด
เห็นของผู้ประนีประนอมที่ได้รับการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน จึงสรุปได้ว่ายุทธศาสตร์การ
พัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีประสิทธิผลมาก
ทีส่ ดุ นัน่ เอง อาจเป็นเพราะแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ผูว้ จิ ยั ได้ก�ำหนดไว้เป็นแผนยุทธศาสตร์อนั ชาญฉลาดของ
ท่าน ดร. เฉลียว บุรภี กั ดี ทีม่ คี วามสมบูรณ์ทสี่ ดุ จึงท�ำให้
โครงการอบรมหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ที่มีประสิทธิผล” ได้ด�ำเนินการไปส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
และมีมีประสิทธิผลเป็นล�ำดับสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีของเฉลียว บุรภี กั ดี (3) เป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่มีกรอบแนวความคิดการสร้างยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้วยการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้อย่างละเอียด
โดยการวิเคราะห์ จากขั้นตอนที่ 1 ไปถึงขั้นตอนที่ 5 คือ
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์เหตุแห่งปัญหา ปัญหาปัจจัย ก่อให้
เกิดปัญหาสืบเนือ่ งอันเป็นผลให้เกิดปัญหาทุกข์รอ้ นทีจ่ ะ
ต้องแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาทุกข์ร้อนมา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์

ก�ำหนดเป็นปัญหาเป้าแยกแยะองค์ประกอบของปัญหา
เป้าว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง ที่จะต้องแก้ไข ขั้นตอนที่ 3
เมื่อได้ปัญหาเป้าแล้วน�ำปัญหาเป้ามาก�ำหนดเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ขั้นตอนที่ 4 น�ำเป้าหมายทางยุทธศาสตร์มา
วิเคราะห์หาองค์ประกอบแยกแยะองค์ประกอบของ
เป้าหมายยุทธศาสตร์เป็นหน่วยระบบท�ำงานว่าประกอบ
ไปด้วยหน่วยระบบท�ำงานใดบ้างที่จะท�ำให้ประสบผล
ถึงเป้าหมายยุทธศาสตร์และขั้นตอนที่ 5 โดยค�ำนึงปัจจัย
ที่มีอยู่ในบริบท ตามล�ำดับในการวิเคราะห์ ในแต่ละขั้น
ตอนให้น�ำองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วิธีต่างๆ
มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เมื่อวิเคราะห์แยกแยะ
เข้าใจ เข้าถึงเหตุแห่งปัญหาแล้วน�ำมาสังเคราะห์เพื่อ
พัฒนาด้วยแนวคิดการสร้างยุทธศาสตร์สังเคราะห์ย้อน
กลับจากขั้นตอนที่ 5 ถึงขั้นตอนที่ 3 คือขั้นตอนที่ 5
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ในบริบทมีมาก
น้อยเพียงใด มีข้อจ�ำกัดใดบ้างใช้ได้อย่างประหยัดคุ้มค่า
อย่างไรน�ำมาเป็นปัจจัยน�ำเข้าของหน่วยระบบท�ำงาน
ขัน้ ตอนที่ 4 วิเคราะห์สงั เคราะห์หน่วยระบบท�ำงาน ของ
แต่ละหน่วยระบบท�ำงาน ส่งผลถึงเป้าหมายยุทธศาสตร์
ขัน้ ตอนที่ 3 เป้าหมายยุทธศาสตร์ซงึ่ เป็นยุทธศาสตร์ เป็น
ยุทธวิธี น�ำไปแก้ปัญหาเป้าคือขั้นตอนที่ 2 ส่งผลให้
ขัน้ ตอนที่ 1 คือปัญหาทุกข์รอ้ น ให้บรรเทาเบาบางลงไป
หรือหมดไป เป็นผลท�ำให้ปัญหาปัจจัยและปัญหาสืบ
เนื่องบรรเทาเบาบางลงไปหรือหมดไปด้วย โดยกรอบ
แนวคิ ด ดั ง กล่ า วอาศั ย ทฤษฎี ร ะบบคื อ มี ป ั จ จั ย น�ำเข้ า
มีขบวนการผลิต มีผลผลิต มีผลย้อนกลับใช้แนวคิด
ทฤษฎี เทคนิควิธี ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ เข้ามาสอดแทรก
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ไ ด้ ทุ ก ขั้ น ตอน ผลการประเมิ น
ประสิทธิผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ประนีประนอม
หลังได้รบั การฝึกอบรมแล้วน�ำรูปแบบการไกล่เกลีย่ ไปใช้
ซึ่งการประเมินประสิทธิผลมี 4 ด้าน พบว่า ผลการ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทโดยผู ้
ประนีประนอมหลังได้รับการฝึกอบรมแล้วน�ำรูปแบบ
การไกล่ เ กลี่ ย ไปใช้ โ ดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการบรรลุเป้าหมายทางสังคม
เป็นล�ำดับสูงสุด และด้านความเป็นปรปักษ์ระหว่าง

คู่ขัดแย้งเป็นอันดับรองลงมา ส่วนด้านการก่อให้เกิด
ความชอบธรรมเป็ น อั น ดั บ ต�่ ำ สุ ด อยู ่ ใ นระดั บ มาก
ทั้งนี้ผลการประเมินประสิทธิผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
โดยผู ้ ป ระนี ป ระนอมหลั งได้ รั บ การฝึ ก อบรมแล้ วน�ำ
รูปแบบ การไกล่เกลีย่ ไปใช้โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
สรุปได้ว่ารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีประสิทธิผล
มากที่สุดนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชนิดา
ทองมณโฑ (8) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการไกล่เกลี่ยของ
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผลการวิ จั ย พบว่ า
ประสิทธิผลการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารมี 4 องค์ประกอบ
คือ 1) การบรรลุเป้าหมายทางสังคม 2) การก่อให้เกิด
ความชอบธรรม 3) การเยียวยารักษาโดยมิติของการไกล่
เกลี่ ย 4) การลดความเป็ น ปรปั ก ษ์ ร ะหว่ า งคู ่ ขั ด แย้ ง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของคูพ่ พิ าททีม่ ตี อ่ รูปแบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในศาล
แขวงนครสวรรค์หลังได้รับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้
ประนีประนอม ซึ่งเป็นการประเมินคู่พิพาทที่ได้รับการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท จ�ำนวน 65 คน พบว่า ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของคูพ่ พิ าททีม่ ตี อ่ รูปแบบการไกล่เกลีย่ ข้อ
พิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์หลังได้รบั การไกล่เกลีย่ ข้อ
พิพาทโดยผูป้ ระนีประนอมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ทัง้ นีผ้ ลการประเมินความพึงพอใจของคูพ่ พิ าททีม่ ตี อ่ รูป
แบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในศาลแขวงนครสวรรค์หลัง
ได้ รั บ การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทโดยผู ้ ป ระนี ป ระนอม
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ จึงสรุปได้วา่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีประสิทธิผลมาก
ทีส่ ดุ นัน่ เอง ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (9) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิผล
ของระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ผลการวิจัยพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากทั้งสามด้านโดย
ประเด็ น ที่ พ บว่ า มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ สู ง ได้ แ ก่
ด้านการให้บริการ สถานทีต่ งั้ ของศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
มีความเหมาะสม ความรวดเร็วในการนัดหมายในการไกล่
เกลี่ยและการให้ค�ำชี้แจงในระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ด้านกระบวนการและผลของการไกล่เกลีย่ ผูป้ ระนีประนอม
เปิดโอกาสให้คู่พิพาทได้อธิบายชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
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มีการชีแ้ จงและอธิบายข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและ
มีการเตรียมความพร้อมของผู้ประนีประนอมก่อนการ
ไกล่เกลี่ยและด้านผู้ประนีประนอม ประชาชนมีความ
พึ ง พอใจมากเกี่ ย วกั บ คุ ณ วุ ฒิ / ความเชี่ ย วชาญของ
ผู ้ ป ระนี ป ระนอมและคุ ณ ลั ก ษณะโดยทั่ ว ไปของ
ผูป้ ระนีประนอม และผลงานวิจยั ของไพศาล นุม่ นาค (7)
ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาของเกษตรกรการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมในชุมชนจังหวัดพิจิตร
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการพัฒนาทักษะของเกษตรกร
มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากพอ เกษตรกร
ยอมรับรูปแบบการพัฒนาและมีความพึงพอใจรูปแบบ
การเรียนรูแ้ ละฝึกอบรมเหมาะสมกับบริบทในชุมชนตรง
ความต้องการของชุมชน ผลการตรวจสอบผลการทดลอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีม่ ี
ประสิทธิผล และประสิทธิผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 9 คน ซึง่ ผลการพิจารณาพบว่า
1) ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ องค์ ป ระกอบของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ว่าองค์ประกอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท กลยุทธ์การเจรจาไกล่เกลีย่ คนกลาง การไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทตามหลักในพุทธศาสนา และปัจจัยแห่งความ
ส�ำเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความเหมาะสม
มีความเป็นไปได้ มีความ ถูกต้อง และสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ในทุกองค์ประกอบ และ
ในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่
เกลีย่ ข้อพิพาท และ 2) ผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามคิดเห็นต่อองค์
ประกอบของยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท ว่าองค์ประกอบการบรรลุเป้าหมายทางสังคม
การก่อให้ เกิดความชอบธรรม การเยียวยารักษาโดยมิติ
ของการไกล่เกลี่ย การลดความเป็นปรปักษ์ระหว่างคู่ขัด
แย้ง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง
และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100
ในทุกองค์ประกอบและภาพรวมของประสิทธิผลการไกล่
เกลีย่ ผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามคิดเห็นว่ามีความเป็นไปได้มาก
ส�ำหรับน�ำรูปแบบดังกล่าวไปใช้ในการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ในศาลแขวงนครสวรรค์ และประสิทธิผลการไกล่เกลี่ย

แล้วตัวแปรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติได้จริงและไม่เกิด
ความสามารถในการน�ำไปปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์ในเชิง
ปริมาณแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลที่เกิดขึ้น การน�ำไป
ปฏิบัติย่อมส่งผลต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวง
นครสวรรค์ และน�ำไปเผยแพร่กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
แน่ น อน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของชนิ ด า
ทองมณโฑ (8) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการไกล่เกลี่ยของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ประสิทธิผลการ
ไกล่เกลีย่ ของผูบ้ ริหารมี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การบรรลุ
เป้าหมายทางสังคม 2) การก่อให้เกิดความชอบธรรม
3) การเยียวยารักษาโดยมิติของการไกล่เกลี่ย 4) การลด
ความเป็นปรปักษ์ระหว่างคู่ขัดแย้ง โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และรูปแบบการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานเป็นรูปแบบทีป่ ระกอบด้วย องค์ประกอบด้าน
พฤติกรรมการไกล่เกลี่ย 4 องค์ประกอบเป็นตัวแปรต้น
โดยองค์ประกอบทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ไกล่เกลี่ย
และองค์ ป ระกอบการคิ ดแก้ ไ ขปั ญ หา ส่ งผลต่ อองค์
ประกอบประสิทธิผลการไกล่เกลีย่ ในภาพรวม โดยผูท้ รง
คุณวุฒมิ คี วามคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมถูกต้อง เป็นไป
ได้และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของการวิจัย

5. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบ
การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในศาลแขวง
นครสวรรค์ ไ ด้ ข ้ อ ค้ น พบที่ เ ป็ น ประโยชน์ ที่ เ ป็ น องค์
ความรู้ ด้านกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จากการ
ทดลองยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททีม่ ปี ระสิทธิผล น�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการทดลอง
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบตั กิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทกับคูพ่ พิ าทใน
ศาลแขวงนครสวรรค์

ข้อเสนอแนะทั่วไป
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ น�ำ
ผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์

รู ป แบบการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรรหาผูไ้ กล่เกลีย่ เป็นกระบวน
การสรรหาคัดเลือก ผูไ้ กล่เกลีย่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงอย่าง
เป็นระบบ ซึง่ มีตวั ชีว้ ดั (Key Performance Indicator) และ
ค่าเป้าหมาย (Target) คือ 1) การวางแผนการจัดต�ำแหน่งงาน
และอัตราก�ำลังผูไ้ กล่เกลีย่ 2) กระบวนการสรรหาคัดเลือก
ผูไ้ กล่เกลีย่ 3) คุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมของผูไ้ กล่เกลีย่ และ
4) ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูไ้ กล่เกลีย่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย
เป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาทักษะผู้ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในศาลแขวงให้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีตัวชี้วัด
(Key Performance Indicator) และค่าเป้าหมาย (Target)
คือ 1) สร้างเครื่องมือหลักสูตรฝึกอบรม “ทักษะการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” 2) จัดฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อ สร้างและพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยให้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เน้นฝึกทักษะที่จ�ำเป็นและจัดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กัน และปฏิบัติงานจริงสถานที่จริง (1)
ภายใน 12 สัปดาห์กลุ่มทดลองมีความรู้ความสามารถใน
การไกล่เกลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 (2)
ภายใน 12 เดือนกลุ่มทดลองสามารถปฏิบัติภาคสนาม
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05
(3) ประสิทธิภาพของหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทที่มีประสิทธิผล” สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
(4) ดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตร “ทักษะการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทที่มีประสิทธิผล” สูงกว่า .50
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การน�ำทักษะและองค์ความรู้
ไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการน�ำทักษะและองค์ความรู้
ไปปฏิบัติให้บรรลุประสิทธิผลตามเป้าหมาย โดยมีการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งมีตัวชี้วัด (Key
Performance Indicator) และค่าเป้าหมาย (Target) คือ
1) สัดส่วนของปริมาณคดีที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยต่อ
จ�ำนวนที่คดีเข้าสู่ศาล 2) สัดส่วนของปริมาณคดีที่ไกล่
เกลี่ยส�ำเร็จต่อจ�ำนวนคดีที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยทั้งหมด
3) สัดส่วนของปริมาณจ�ำนวนคดีคงค้างต่อจ�ำนวนคดี
ทั้งหมดในศาล 4) การปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครบถ้วนใน
กระบวนการไกล่เกลี่ยของผู้ไกล่เกลี่ย

ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งควรให้ ค วามส�ำคั ญ และน�ำรู ป แบบ
ไปปรับปรุงและพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้
ด�ำเนินงานไกล่เกลี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ ลดข้อขัดแย้งและกรณีพพิ าทของ
คดีขึ้นสู่ศาลน้อยลงหรือให้หมดไป
2. ด้านการน�ำไปปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้องกับการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท ควรน�ำข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ทุกหน่วยงานหรือชุมชน โดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับบริบทของหน่วยงานนั้นๆ อีกทั้งสร้างและให้ความ
รู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเผยแพร่องค์ความรู้จาก
คูม่ อื ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ที่มีประสิทธิผล ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย หรือเผยแพร่
ให้แก่ชมุ ชนได้รบั องค์ความรูใ้ หม่เพือ่ น�ำไปพัฒนาหรือแก้
ปัญหาในการจัดการความขัดแย้งในสถานทีต่ า่ งๆ หรือน�ำ
ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ ทุกสถานการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ กับ
ทุกคนได้เป็นอย่างดียิ่ง
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้การวิจัยเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ได้มกี ารศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นประโยชน์
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือ
การจัดการความขัดแย้ง และผูท้ มี่ คี วามสนใจ ผูว้ จิ ยั จึงขอ
เสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของหน่วยงานต่างๆ เช่น ในสถานศึกษาต่าง ๆ
ศาลจั ง หวั ด ฝ่ า ยปกครอง ต�ำรวจ อั ย การ ศาล และ
ราชทัณฑ์ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ใช้ระบบการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทเป็นเครือ่ งมือในการระงับข้อพิพาทจัดการความ
ขัดแย้ง และเผยแพร่สู่ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดอื่นๆ
2. ควรศึกษาวิจยั เกีย่ วกับรูปแบบการไกล่เกลีย่ ข้อ
พิพาทให้หลากหลายรูปแบบในเชิงลึกและเชิงคุณภาพ
เชิงปฏิบตั ิ และเชิงปริมาณ เพือ่ สร้างสรรค์และพัฒนารูป
แบบการไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิผลและน�ำไปสู่ความเป็น
เลิศในการจัดการความขัดแย้งสร้างความสมานฉันท์แก่
ปวงชนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
3. ควรศึกษากลุม่ ตัวอย่างให้หลากหลายหน่วยงาน
และเน้นลงพื้นที่ชุมชนในแต่ละจังหวัดให้ทั่วทุกอ�ำเภอ
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ต�ำบล หมู่บ้าน เพื่อเป็นการทราบถึงปัญหาทุกข์ของ
ชุมชนในชนบทอย่างแท้จริง และเป็นเผยแพร่องค์ความรู้
หรือแก่นความให้เข้าถึงประชาชนจริง เพือ่ ให้ได้การวิจยั
ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพอย่างแท้จริง

(4)

6. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจและปัจจัย
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ
ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการเรียนรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษและแนวทางการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวระยะเวลาทีว่ จิ ยั ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 ทำ�การวิจยั กับนักศึกษา
ชัน้ ปีที่ 3 ทัง้ ภาคปกติและภาคพิเศษ จำ�นวน 39 และ 40 คนตามลำ�ดับ เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires)
วิเคราะห์ผลข้อมูลโดยค่าสถิตริ อ้ ยละและค่าเฉลีย่ ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัยทีม่ สี ว่ นสำ�คัญ
ในการเรียนวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ 4 ด้าน มีดังนี้ ด้านผู้สอน นักศึกษาภาคปกติมี
ระดับความพึงพอใจในระดับมาก (4.46) นักศึกษาภาคพิเศษมีระดับความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ (4.58) ด้านเนือ้ หา
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (4.27) และ (4.38) ตามลำ�ดับ ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน นักศึกษาภาคปกติมรี ะดับความพึงพอใจในระดับมาก (4.45) นักศึกษาภาคพิเศษมีระดับความพึงพอใจในระดับ
มากทีส่ ดุ (4.54) และด้านผูเ้ รียน (ผูเ้ รียนประเมินตนเอง) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษมีระดับความพึงพอใจในระดับ
มาก (3.70) และ (4.02) ตามลำ�ดับ สำ�หรับปัญหาและอุปสรรค มีดังนี้ปัญหาด้านการสื่อสารที่เกิดจากการสื่อสารที่ไม่
ชัดเจนทำ�ให้เกิดอุปสรรคต่อการสื่อสารเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ปัญหาด้านความรู้ความสามารถของ
ผูเ้ รียน และปัญหาการจัดกิจกรรมในชัน้ เรียน แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอน สรุปได้วา่ ควรจัดทำ�คูม่ อื แนวทาง
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ ควรทำ�การทดสอบประเมินความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียนก่อนและ
หลังเรียน เพื่อศึกษาระดับของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน ควรเน้นภาคปฏิบัติในการทำ�กิจกรรม
ร่วมกันเช่นการฟังการสนทนาเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ให้มากยิ่งขึ้น โดยผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
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การพัฒนาการเรียนรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ ในรูปแบบภาษาอังกฤษซึ่งหากนำ�ผลที่ได้ไปพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องก็จะส่งผลต่อสัมฤทธิผลทางการศึกษาในรายวิชานี้ต่อไป
คำ�สำ�คัญ : 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

บทน�ำ
ภาควิ ช าเภสั ช วิ ท ยาและพิ ษ วิ ท ยา คณะ
สั ต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ จั ด การ
เรียนการสอนรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ใน
รูปแบบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา
2554 เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาหลักเภสัชวิทยาทาง
สัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพสูงสุด
และส่งผลดีตอ่ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจน
เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ภาควิชาได้เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดัง
กล่าวว่านอกจากเนือ้ หาวิชา กระบวนการเรียนการสอนที่
มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การค้นคว้าข้อมูล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งวิธีและแนวการ
เรียนการสอนรูปแบบหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับผู้เรียน

กลุ่มหนึ่งแต่ก็อาจใช้ไม่ได้ดีกับอีกกลุ่ม การประเมินผล
การเรียนการสอน เป็นสิ่งที่ผู้สอนและสถาบันการศึกษา
ให้ความส�ำคัญมากขึน้ เนือ่ งจากสามารถน�ำไปพัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้เรียนที่จะแสดงทัศนะหรือความคิดเห็น
ที่มีต่อการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ได้ด้วย (1) ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48
ทีไ่ ด้ก�ำหนดให้สถาบันการศึกษาต้องมีระบบการประกัน
คุณภาพ โดยการประเมินผลการเรียนการสอนซึง่ ถือเป็น
ส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษาทีต่ อ้ งด�ำเนิน
การอย่ างต่ อเนื่ องและเปิ ดเผย เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทัง้ ให้ความส�ำคัญกับ
การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญมากกว่าการ
ให้ความส�ำคัญกับผูส้ อนอย่างแต่กอ่ น และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (2) การเรียนการสอนที่ดีจึงควรเป็นไปเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
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การวิจัยในชั้นเรียน (3) เป็นกระบวนการสากล
ที่น�ำมาใช้ในการสืบค้น แสวงหาค�ำตอบอย่างมีเหตุผล
ที่เชื่อถือได้จากข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
บริบทของชั้นเรียนก็เช่นเดียวกัน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
คือปัญหาต่างๆ มากมายที่ต้องแก้ไขให้หมดไปหรือทุเลา
เบาบางลงไปให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ดังนั้นการ
วิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน (Classroom Action Research)
จึงมีความจ�ำเป็นหลายประการเพื่อการแก้ไขปัญหาใน
ชั้นเรียน สรุปได้ดังนี้ 1. ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่าง
กันในหลายๆ ด้าน เป็นเหตุให้พฤติกรรมผู้เรียนแต่ละ
คนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้จึงจ�ำเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับความแตกต่างของ
ผูเ้ รียนด้วย ซึง่ ปัญหาความแตกต่างของผูเ้ รียนนีจ้ งึ มีความ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน 2. สภาพแวดล้อม
ที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคนทั้งในบ้านและชุมชน
ที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ก็เป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผู้เรียนแต่ละคนมี
พฤติกรรมและปัญหาแตกต่างกันและส่งผลให้ผู้เรียน
แต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย ถ้าครูไม่ท�ำการ
วิจัยเพื่อแสวงหานวัตกรรมมาใช้ให้เหมาะกับผู้เรียนก็
เป็นการยากที่ทั้งครูและผู้เรียนจะประสบความส�ำเร็จใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ดั ง นั้ น หากท�ำการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นและน�ำผล
การวิจัยไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลในด้านความ
สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาในรายวิชานี้ต่อไปจากเหตุผล
ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ด�ำเนินการจนกระทั่งได้
รับอนุมัติทุนวิจัยสถาบัน ประจ�ำปีงบประมาณ 2555
จากคณะสั ต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
เพื่อท�ำการวิจัยครั้งนี้โดยมุ่งท�ำการประเมินการเรียน
การสอนด้านผู้สอนด้านเนื้อหาด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน และด้านผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนประเมินตนเอง
เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช านี้
บรรลุ ผ ลมากน้ อ ยเพี ย งใดและควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง
ด้ า นใดบ้ า งโดยน�ำผลการวิจัย มาวิเคราะห์ข้อ มูลและ
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
และน�ำปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเรี ย นการสอนรายวิ ช า
ดังกล่าวไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ การเรี ย นรายวิ ช าหลั ก
เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการเรียน
รายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษา
อังกฤษ
3. เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการเรียนรายวิชา
หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งเป็น
นักศึกษาภาคปกติ 43 คน และภาคพิเศษ 48 คน รวมทั้ง
สิ้น 91 คน ท�ำการวิจัยในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2555 ซึ่งเป็นภาคเรียนที่มีการจัดการเรียนรายวิชาหลัก
เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษผู้วิจัย
ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและท�ำการทดสอบอย่างเที่ยง
ตรงรายละเอียดของค�ำถามประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่
สอบถามความพึงพอใจและปัจจัยที่มีต่อความพึงพอใจ
ด้านผูส้ อน สอบถามความพึงพอใจและปัจจัยทีม่ ตี อ่ ความ
พึงพอใจด้านเนือ้ หา สอบถามความพึงพอใจและปัจจัยที่
มีตอ่ ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สอบถามความพึงพอใจและปัจจัยที่มีต่อความพึงพอใจ
ด้านผู้เรียน (ผู้เรียนประเมินตนเอง) ท�ำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชากรทั้งหมดโดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลัง
จากสอบวัดผลการเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2555 และ
ได้แบบสอบถามคืนมา ดังนี้ นักศึกษาภาคปกติ 43 คน
ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมา 39 ชุดนักศึกษาภาคพิเศษ
48 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 40 ชุดรวมทั้งสิ้น
79 ชุดหรือคิดเป็นร้อยละ 86.81 โดยมีผลการวิจัยดังนี้
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาพึ ง พอใจและปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ การเรี ย นรายวิ ช า

หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ
พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัยที่มีส่วน
ส�ำคัญต่อการเรียนวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ ใน
รูปแบบภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน เป็นดังนี้

ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาภาคปกติ ในรายละเอียดปัจจัยต่างๆ
รายละเอียดปัจจัยด้านต่างๆ

ด้านผู้สอน
1. ชี้วัตถุประสงค์ และเนื้อหาอย่างชัดเจน
2. ตรงต่อเวลาในการสอน
3. มีการเตรียมการสอนมาอย่างดี
4. มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการสอนในเนื้อหาวิชา
5. มีความเป็นกันเองกับนักศึกษาสม�่ำเสมอ
6. มีความเมตตา กรุณา ยุติธรรม ปราศจากอคติต่อนักศึกษา
7. มีบุคลิกภาพที่ดีและวางตัวเหมาะสมต่อการเป็นอาจารย์ผู้สอน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านผู้สอน
ด้านเนื้อหา
1. ความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน
2. สอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
3. ความน่าสนใจ และเนื้อหาที่ทันสมัย
4. ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5. สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านเนื้อหา
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
1. มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
2. วัดผลการเรียนจากการสอบอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น
4. มอบหมายงานให้ท�ำอย่างเหมาะสม ทั้งปริมาณและเวลา
5. สื่อการสอนเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
6. แนะน�ำหนังสือ และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

จ�ำนวน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

39
39
39
39
39
39
39

4.26
4.31
4.46
4.31
4.54
4.72
4.64

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

39
39
39
39
39

4.38
4.05
4.31
4.33
4.28

39
39
39
39
39
39

4.46
4.31
4.59
4.64
4.36
4.33

4.46

4.27

4.45

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์
ในรูปแบบภาษาอังกฤษของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาภาคปกติ ในรายละเอียดปัจจัยต่างๆ (ต่อ)
รายละเอียดปัจจัยด้านต่างๆ
ด้านผู้เรียน (ผู้เรียนประเมินตนเอง)
1. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน
2. มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. มีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
4. มีความตรงต่อเวลาและความสม�่ำเสมอในการเข้าเรียน
5. น�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านผู้เรียน

จ�ำนวน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

39
39
39
39
39

3.74
3.82
3.41
3.79
3.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.70

ตารางที่ 2 สรุประดับความพึงพอใจต่อปัจจัยต่างๆ ของนักศึกษาภาคปกติ
1.
2.
3.
4.

ปัจจัยความพึงพอใจ

ด้านผู้สอน
ด้านเนื้อหา
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านผู้เรียน (ผู้เรียนประเมินตนเอง)
ระดับค่าเฉลี่ย

จ�ำนวน
39
39
39
39
39

ค่าเฉลี่ย
4.46
4.27
4.45
3.70
4.22

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ในรายละเอียดปัจจัยต่างๆ
รายละเอียดปัจจัยด้านต่างๆ
ด้านผู้สอน
1. ชี้วัตถุประสงค์ และเนื้อหาอย่างชัดเจน
2. ตรงต่อเวลาในการสอน
3. มีการเตรียมการสอนมาอย่างดี
4. มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการสอนในเนื้อหาวิชา
5. มีความเป็นกันเองกับนักศึกษาสม�่ำเสมอ
6. มีความเมตตา กรุณา ยุติธรรม ปราศจากอคติต่อนักศึกษา
7. มีบุคลิกภาพที่ดีและวางตัวเหมาะสมต่อการเป็นอาจารย์ผู้สอน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านผู้สอน

จ�ำนวน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

40
40
40
40
40
40
40

4.28
4.55
4.45
4.53
4.80
4.70
4.73

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.58
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ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ในรายละเอียดปัจจัยต่างๆ (ต่อ)
ด้านเนื้อหา
1. ความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน
2. สอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
3. ความน่าสนใจ และเนื้อหาที่ทันสมัย
4. ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5. สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านเนื้อหา
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
1. มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
2. วัดผลการเรียนจากการสอบอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น
4. มอบหมายงานให้ท�ำอย่างเหมาะสม ทั้งปริมาณและเวลา
5. สื่อการสอนเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
6. แนะน�ำหนังสือ และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านผู้เรียน (ผู้เรียนประเมินตนเอง)
1. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน
2. มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. มีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
4. มีความตรงต่อเวลาและความสม�่ำเสมอในการเข้าเรียน
5. น�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านผู้เรียน

40
40
40
40
40

4.33
4.15
4.48
4.58
4.38

40
40
40
40
40
40

4.60
4.28
4.68
4.58
4.60
4.53

40
40
40
40
40

3.88
4.23
3.39
3.88
4.20

4.38

4.54

4.02

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

ตารางที่ 4 สรุประดับความพึงพอใจต่อปัจจัยต่างๆ ของนักศึกษาภาคพิเศษ
ปัจจัยความพึงพอใจ
1. ด้านผู้สอน

2. ด้านเนื้อหา
3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ด้านผู้เรียน (ผู้เรียนประเมินตนเอง)
ระดับค่าเฉลี่ย

จ�ำนวน
(N=40)
40
40
40
40
40

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

4.58
4.38
4.54
4.02
4.38

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
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ด้ า นผู ้ ส อน นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ มี ร ะดั บ ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.46) นักศึกษาภาคพิเศษ
มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (4.58)
ด้านเนื้อหา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษมีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมาก (4.27) และ (4.38) ตามล�ำดับ
ด้ า นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ
มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (4.45) นักศึกษาภาค
พิเศษมีระดับความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ (4.54) และ
ด้านผู้เรียน (ผู้เรียนประเมินตนเอง) นักศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (3.70)
และ (4.02) ตามล�ำดับตามล�ำดับ
2. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการเรียน
รายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษา
อังกฤษ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคมีดงั นี้ ปัญหาด้านการ
สือ่ สารทีเ่ กิดจากการสือ่ สารทีไ่ ม่ชดั เจนท�ำให้เกิดอุปสรรค
ต่อการสื่อสารเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
ปัญหาด้านความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียนและปัญหาการ
จัดกิจกรรมในชัน้ เรียน
3. ผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงการเรียน
รายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษา
อังกฤษ พบว่า ควรจัดท�ำคู่มือแนวทางการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ ควรท�ำการทดสอบ
ประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนก่อนและหลัง
เรียนเพื่อศึกษาระดับของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
แตกต่างของผูเ้ รียน ควรเน้นภาคปฏิบตั ใิ นการท�ำกิจกรรม
ร่วมกัน เช่น การฟัง การสนทนาเพือ่ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ให้มากยิง่ ขึน้

สรุปและอภิปรายผล
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนวิชาหลักเภสัชวิทยาทาง
สัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษนั้น คือปัจจัยด้าน
ผู้สอนโดยมีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา
มากกว่าด้านอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากผู้สอนเป็นผู้ที่มีความ
รู้ความสามารถ มีความเหมาะสมส�ำหรับปัญหาและ
อุปสรรค ในช่วงสัปดาห์แรกของการจัดการเรียนการ
สอนมีปัญหาการสื่อสารไม่ชัดเจนก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ

การเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ปัญหาด้าน
ความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน ซึง่ จะต้องท�ำการทดสอบ
ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้เรียนก่อนและหลัง
ส�ำหรับรายวิชาดังกล่าวเพื่อศึกษาระดับผลคะแนน และ
น�ำไปปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน เนื้อหา รวมทั้งรูป
แบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความแตก
ต่างของผูเ้ รียนเพือ่ ก่อให้เกิดความก้าวหน้า เป็นประโยชน์
ต่ อ ภาควิ ช าและต่ อ การเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ในแง่
ปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับ ความสัมพันธ์กับ
กลุ่มเพื่อน (4) มีผลโดยอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา และปัจจัยด้านผูส้ อน (5) เป็นปัจจัยทีส่ �ำคัญ
อย่างยิง่ ในกระบวนการเรียนการสอน ผูส้ อนต้องมีความรู้
ความสามารถด้านภูมปิ ญ
ั ญา มีความรอบรู้ พยายามศึกษา
หาความรู้ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถของผู้เรียน
แนวทางปรับปรุงการเรียนรายวิชาหลักเภสัชวิทยา
ทางสั ต วแพทย์ ใ นรู ป แบบภาษาอั ง กฤษ พบว่ า ด้ า น
ผู้เรียน (ผู้เรียนประเมินตนเอง) ของนักศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจมากสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันและให้ปรับเนือ้ หาโดยเน้นภาคปฏิบตั ิ
โดยมีความประสงค์ที่จะให้มีการจัดกิจกรรมระหว่าง
เรียนเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันเพือ่ ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ และได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในช่วงแรกมี
ปัญหาด้านการสื่อสารไม่ชัดเจนท�ำให้ไม่ค่อยเข้าใจบท
เรียน จึงเห็นควรให้มีการวัดผลการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ควรท�ำการปรับปรุงการเรียนรายวิชาหลักเภสัชวิทยา
ทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษตามแนวทางของ
ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้
ควรท�ำการวิจัยต่อเนื่องในรายละเอียดของปัจจัย
ด้านผู้สอน เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการจัดการเรียน
การสอนรวมทั้งด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน
สิ่ ง แวดล้ อ มในการสอน สื่ อ การเรี ย นการสอนหรื อ
นวัตกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รียนเพือ่
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พัฒนารายวิชาให้เกิดผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนการสอนให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
ควรน�ำผลที่ได้จากการวิจัยไปปรับปรุงการเรียน
รายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษา
อังกฤษหรือในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบภาษา
อังกฤษของรายวิชาอื่นๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(2)
(3)
(4)

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้ได้รับอุดหนุนทุนวิจัยสถาบัน ประจ�ำ
ปี ง บประมาณ 2555 จากคณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ผู ้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ
ผศ.นสพ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวฒั นา อาจารย์ประจ�ำวิชาหลัก
เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ในรูปแบบภาษาอังกฤษภาค
วิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้อนุญาตให้ท�ำวิจัยในชั้นเรียน
รวมถึงรศ.สพ.ญ.อารินี ชัชวาลชลธีระ อาจารย์ประจ�ำภาค
วิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นที่ได้ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ
สอบเครื่องมือและเป็นที่ปรึกษาในการวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การประเมิ น ความพึ ง พอใจการให้ บ ริ ก ารด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ และระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้กลุ่มตัวอย่างจากคณาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 500 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจยั เป็นแบบประเมินคุณภาพการบริการด้านสิง่ แวดล้อมภูมทิ ศั น์ และระบบรักษาความปลอดภัยของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป
ผลการวิจัย พบว่า
1) ข้อมูลทั่วไปจำ�แนกตามสถานภาพของผู้ประเมิน พบว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จำ�นวน 406 คน
คิดเป็นร้อยละ 81.2 และรองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ จำ�นวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6
2) ข้อมูลทั่วไปจำ�แนกตามเพศของผู้ประเมิน พบว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำ�นวน 273 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.6 และรองลงมาเป็นเพศชาย จำ�นวน 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. บทน�ำ
เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก�ำหนดตัวชีว้ ดั ที่ 2.5 ห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และ 6.3
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ต่อเนื่องมาหลายปีการศึกษา โดยให้
คณะฯ รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะฯ ตามเกณฑ์
มาตรฐานของตัวชี้วัดดังกล่าว เนื่องจากนอกเหนือจาก
การเรียนการสอน คณะฯ ยังมีความจ�ำเป็นต้องมีสภาพ
แวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน ห้องเรียน
การจัดจ�ำหน่ายอาหาร เป็นต้น ต้องมีระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดย
รอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก�ำจัดของเสีย
การจั ด การขยะ รวมทั้ ง มี ร ะบบและอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลการประเมินคุณภาพของบริการไม่
ต�่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และต้องมีการน�ำผลการ
ประเมินคุณภาพนั้น มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาที่สนองความต้องการของผู้รับ
บริการ ต้องมีการมีสว่ นร่วมของบุคลากรในสถาบันทีก่ อ่
ให้เกิดวัฒนธรรมอันดี มีสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่ สะอาด ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ตกแต่ ง
อย่ า งมี ค วามสุ น ทรี ย ์ ปรั บ แต่ ง และรั ก ษาภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้
สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ต้องมีการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อ
และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม�่ำเสมอ อีกทั้งต้องมีระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาไม่ต�่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 เช่นกัน
ดังนั้น เพื่อให้คณะฯ ทราบระดับความพึงพอใจ
การให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบรักษา
ความปลอดภัยของคณะฯ และได้แนวทางในการพัฒนา
ระดับความพึงพอใจไม่ต�่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
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การประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบรักษาความปลอดภัยของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556

ส�ำหรับรายงานผลการการด�ำเนินการเพื่อตอบตัวชี้วัด
ข้ า งต้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ความส�ำคั ญ ในการด�ำเนิ น การ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม
ภู มิ ทั ศ น์ และระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2556

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ส�ำรวจความพึ ง พอใจการให้ บ ริ ก ารด้ า น
สิง่ แวดล้อมภูมทิ ศั น์ และระบบรักษาความปลอดภัยของ
คณะฯ

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ที่
อยู่ปฏิบัติราชการ จ�ำนวน 126 คน ได้รับแบบประเมิน
คืน 25 ชุด บุคลากรสายสนับสนุน จ�ำนวน 75 คน ได้รับ
แบบประเมินคืน 53 ชุด นักศึกษา จ�ำนวน 500 คน ได้รับ
แบบประเมินคืน 406 ชุด บุคคลทั่วไป จ�ำนวน 20 คน
ได้รับแบบประเมินคืน 13 ชุด โดยมีผู้ที่ไม่ระบุ จ�ำนวน
3 ชุด รวมได้แบบประเมินคืน 500 ชุด
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบประเมิ น
ความพึงพอใจการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์
และระบบรักษาความปลอดภัยของคณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ประจ�ำปี
การศึกษา 2556 ซึ่งปรับปรุงจากแบบประเมินความ
พึงพอใจระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ภูมิทัศน์
และสุนทรียภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ�ำปีการศึกษา 2555 และได้รบั
ความเห็นชอบจากคณบดีซึ่งเป็นผู้อนุมัติ การด�ำเนินการ
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 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและ
		 วัฒนธรรม
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้
- จัดเตรียมแบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบรักษา
ความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส�ำหรับให้คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ตอบแบบประเมิน
- ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบ
ประเมินคุณภาพการบริการด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์
และระบบรักษาความปลอดภัยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงคณาจารย์และ
บุคลากรในสังกัดคณะฯ
- รวบรวมแบบประเมินตรวจสอบความครบ
ถ้วนสมบูรณ์ของแบบประเมินก่อนด�ำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลผล
- น�ำไปท�ำการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
4) การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ท�ำการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยการหาค่ า
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
การให้ น�้ ำ หนั ก คะแนนของการตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม
ภูมทิ ศั น์ และระบบรักษาความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์
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 ก�ำหนดคะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งประกอบด้วยความ
พึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้ (1)
			
			
			
			
			
			

ระดับความพึงพอใจ
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50		
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50		
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50		
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50		
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00		

5) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท�ำวิจัยครั้งนี้สถิติ
ที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

4. ผลการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ ท�ำการประเมิ น
ความพึงพอใจการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์
และระบบรักษาความปลอดภัยของคณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ใช้ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างจากอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนนักศึกษา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่นและบุคคลทั่วไป รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 500 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบรักษา
ความปลอดภัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปรับปรุงจากแบบประเมิน
ความพึ ง พอใจระบบสาธารณู ป โภค ความปลอดภั ย
ภูมิทัศน์ และสุนทรียภาพของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ�ำปีการศึกษา
2555 และได้รบั ความเห็นชอบจากคณบดีซงึ่ เป็นผูอ้ นุมตั ิ
การด�ำเนินการในแต่ละประเด็นการประเมิน วิเคราะห์

ค่าประเมิน
ถือเป็นระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ถือเป็นระดับความพึงพอใจน้อย
ถือเป็นระดับความพึงพอใจปานกลาง
ถือเป็นระดับความพึงพอใจมาก
ถือเป็นระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปจ�ำแนกตามสถานภาพของ
ผู ้ ป ระเมิ น พบว่ า ผู ้ ป ระเมิ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษา
จ�ำนวน 406 คน คิดเป็น ร้อยละ 81.2 และรองลงมาเป็น
เจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6
2) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปจ�ำแนกตามเพศของผู ้ ป ระเมิ น
พบว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 273 คน
คิดเป็น ร้อยละ 54.6 และรองลงมาเป็นเพศชาย จ�ำนวน
210 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0
3) ระดั บ ความพึ ง พอใจการให้ บ ริ ก ารด้ า น
โรงอาหาร พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจมากที่สุดในประเด็นความเหมาะสมของราคา
กับปริมาณอาหาร และคุณภาพของอาหาร อยู่ในระดับ
มาก (Mean = 3.83) โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจการให้บริการด้านโรงอาหาร อยู่ในระดับมาก
(Mean = 3.62)
4) ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านระบบ
รักษาความปลอดภัย พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วน
ใหญ่มคี วาม พึงพอใจมากทีส่ ดุ ในประเด็นความปลอดภัย
จากแสงสว่ า งที่ มี เ พี ย งพอ ทั่ ว ถึ ง อยู ่ ใ นระดั บ มาก
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(Mean = 3.74) โดยมีคา่ คะแนนเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจ
การให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัย อยูใ่ นระดับ
มาก (Mean = 3.62)
5) ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านระบบ
สาธารณูปโภค พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี
ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ในประเด็ น การก�ำจั ด ขยะทั้ ง
ภายในและภายนอกอาคาร อยู ่ ใ นระดั บ มาก (Mean
= 3.62) โดยมีค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจการให้
บริการด้านระบบสาธารณูปโภค อยู่ในระดับมาก (Mean
= 3.54)
6) ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นการจัดการภูมิทัศน์
โดยรอบบรรยากาศดี มีความสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์
อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.62) โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.57)
7) ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า
ผูต้ อบแบบประเมินส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจมากทีส่ ดุ ใน
ประเด็นท่านมีสว่ นร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมทีด่ ใี น
องค์กร อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.67) โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ
มาก (Mean = 3.61)

5. สรุปและอภิปรายผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เป็นคณะฯ ที่ให้บริการสอนวิชาเลือกให้แก่
นักศึกษาหลายคณะฯ ท�ำให้มีผู้มาใช้บริการมาก การที่
จะรองรับผูม้ าใช้บริการด้วยพืน้ ทีแ่ ละงบประมาณทีจ่ �ำกัด
นั้นเป็นการยาก จึงส่งผลให้การให้บริการในแต่ละด้าน
มีระดับความพึงพอใจที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่
ตั้งไว้ได้อย่างไรก็ตาม ใคร่ขอสรุปข้อเสนอแนะที่คณะฯ
สามารถด�ำเนินการได้ดังนี้

ด้านโรงอาหาร
ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงโรงอาหาร
ให้กว้างขวางขึ้น หรือสร้างโรงอาหารใหม่ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีต้นไม้สวยงามมากขึ้น เพิ่มจ�ำนวนร้านอาหาร
และที่นั่งรับประทานอาหาร ควรมีการระบายน�้ำและ
อากาศที่ดี สอดคล้องกับ ภัทราพร จุลราช และคณะ (2)
ด้านระบบรักษาความปลอดภัย
ควรจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อตรวจ
ตราความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในยามค�ำ่ คืน
เพิ่มแสง
สว่างให้ท่ัวถึง เพิ่มกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุม
พืน้ ทีเ่ สีย่ ง ควรมีการจัดพืน้ ทีจ่ อดรถทีเ่ ป็นระบบระเบียบ
และปลอดภัย ระบุต�ำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้
ชัดเจน สอดคล้องกับ เกษม ภูธรรมะ (3) , ชัยวุฒิ กาญจน
สันติสขุ (4) , มูฮมั มัดนูร มามะ (5) และ อ�ำพัน ปลืม้ ใจ (6)
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ควรเพิ่มจ�ำนวนห้องน�้ำให้เพียงพอ อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ สะอาด ไร้กลิ่น ท�ำความสะอาดห้องน�้ำทุกๆ
ชั่วโมง และมีถังขยะในห้องน�้ำ ตรวจสอบและควบคุม
ราคาสินค้าของร้านถ่ายเอกสารอยู่เสมอ
ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์
ควรท�ำความสะอาดตึ ก ไม่ ใ ห้ มี ฝุ ่ น แก้ ป ั ญ หา
ขยะล้ น ปรั บ พื้ น ที่ โ รงอาหารและอาคารให้ เ สมอกั น
เพื่อป้องกันอันตรายควรจะมีบริเวณออกก�ำลังกายของ
บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ จัดมุมพักผ่อนหรือมุม
อ่านหนังสือที่มีความร่มรื่นให้นักศึกษาท�ำงานได้ และมี
สวนดอกไม้หรือไม้ประดับเพื่อความสวยงาม โดยมีการ
ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ สอดคล้องกับ
ณิชา มุนนิ ทร์นมิ ติ ต์ (7) และ อรรถพล เชือ้ ไสย และคณะ
(ม.ป.พ.) (8)
ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
ควรจัดบริเวณอาคารให้เอื้อต่อการท�ำงานของ
อาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรมีงานศิลปะ
ประดับตามที่ต่างๆ จัดสวนที่สอดคล้องกับภาษาต่างๆ
ที่เปิดสอน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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มากขึ้น จัดพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น และส่งเสริม
บุคลากรให้มสี ว่ นร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดี ควรจ้างบริษัทหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตกแต่ง
สภาพพื้นที่มาพัฒนาสุนทรียภาพโดยเฉพาะ สม�่ำเสมอ
สอดคล้องกับ ณิชา มุนนิ ทร์นมิ ติ ต์ (7) และ อรรถพล เชือ้
ไสย และคณะ (ม.ป.พ.) (8)

(5)

6. กิตติกรรมประกาศ

(6)

ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมออกกำ�ลังกายต่อกิจวัตรประจำ�วันในผู้ป่วยจิตเวช ที่มีความ
พร่องทางสติปัญญา วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ชนิด Two groups
pretest-posttest design กลุม่ ตัวอย่างตามคุณสมบัตทิ กี่ �ำ หนดคือ ผูป้ ว่ ยจิตเวชทีม่ คี วามพร่องทางสติปญ
ั ญาทีเ่ ข้ารับการ
รักษาที่หอผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มตัวอย่าง มีทั้งหมด 50 ราย แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่าง
ง่าย กลุม่ ละ 25 ราย ผูป้ ว่ ยได้รบั การประเมินความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วัน ทัง้ ก่อนและหลังเข้าโปรแกรม
ออกกำ�ลังกาย ซึง่ กลุม่ ทดลอง ได้รบั การฝึกกิจกรรมการออกกำ�ลังกายทุกวัน ครัง้ ละ 30 นาที รวมทำ�ทัง้ หมด 1 สัปดาห์
ต่อราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมินความสามารถเชิงปฏิบัติ
ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ analysis of covariance
ผลการศึกษา : หลังการฝึกโปรแกรมการออกกำ�ลังกายพบว่า คะแนนเฉลี่ย ADL ของกลุ่มทดลอง=19.36±1.38 ส่วน
กลุ่มควบคุม = 17.84±2.69 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน ADL ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าฝึกโปรแกรมออกกำ�ลังกาย มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันดีขึ้น มากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับการฝึกโปรแกรมออกกำ�ลังกาย อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความเชื่อมั่นที่
ร้อยละ 95 (95% confidence interval; CI) อยู่ระหว่าง 0.34 ถึง 2.35 สรุป : ผู้ป่วยที่เข้าโปรแกรมออกกำ�ลังกายมีความ
สามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วันดีขนึ้ ดังนัน้ จึงควรนำ�กิจกรรมออกกำ�ลังกาย มาใช้กบั ผูป้ ว่ ยจิตเวชทีค่ วามพร่อง
ทางสติปัญญาต่อไป
คำ�สำ�คัญ : การออกกำ�ลังกาย ความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน

335

KKU Institutional Research 2015; 3(3)
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.บทน�ำ
ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ปัจจุบนั เป็น
ปัญหาที่ส�ำคัญระดับโลก ในประเทศไทยพบผู้ป่วยที่มี
ปัญหาด้านนี้มากถึง 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
ประชากร (1) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556 มีจ�ำนวนผู้ป่วย
จิตเวชทีเ่ ข้ามารับการรักษาเป็นผูป้ ว่ ยในของโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ในบรรดาผูป้ ว่ ยจิตเวชเหล่านี้
มักพบผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามพร่องด้านสติปญ
ั ญา ซึง่ สาเหตุนนั้
มาจากทั้งปัญหาด้านสุขภาพจิตและปัญหาด้านสุขภาพ
ทางกายผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลรอบข้าง มีความพร่องในการดูแลกิจวัตรประจ�ำ
วัน บางรายมีพฤติกรรมหงุดหงิด ก้าวร้าว นอนโรง
พยาบาลนาน ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษา การ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยเหล่านี้มีหลายๆวิธี โปรแกรมการ
ออกก�ำลังกายนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูการท�ำหน้าที่
ของสมองให้ดีขึ้น และลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลง
ซึ่งมีผู้ศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมนี้ในผู้ป่วย
สมองเสื่อม พบว่ามีผลดีต่อผู้ป่วย ซึ่งน่าจะน�ำมาศึกษา
ผลของการใช้โปรแกรมนี้ในผู้ป่วยจิตเวชอื่นๆที่มีความ
พร่องด้านสติปัญญา การออกก�ำลังกายเป็นวิธีการใน
การพัฒนาทักษะการสั่งการ (motor skills) ความฟิต
ของร่างกาย สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กระดูก

และการท�ำงานของข้อต่อ ซึ่งการออกก�ำลังกายนั้นช่วย
ลดลดไขมันในเลือด โดยท�ำให้เลือดไปหล่อเลีย้ งสมองได้
มากขึ้น สมองจึงท�ำให้รับออกซิเจนมากขึ้น นอกจากนี้
การออกก�ำลังกายยังท�ำให้กล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆ ประสาน
งานกันได้ดี กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ กระดูกและผิวหนัง
แข็งแรงยิง่ ขึน้ การเคลือ่ นไหวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ การออกก�ำลังกายจึงสามารถช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ดียิ่งขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มีผู้ศึกษาคือ ในปี 2004 Heyn and et al ได้ศึกษาผลของ
การฝึกการออกก�ำลังกายในผู้สูงอายุที่มีความพร่องทาง
สติปญ
ั ญาและสมองเสือ่ ม พบว่าการฝึกการออกก�ำลังกาย
นี้ช่วยเพิ่มความฟิตของร่างกาย เพิ่มการท�ำหน้าที่ของ
สติปัญญา รวมทั้งช่วยให้มีพฤติกรรมเหมาะสมขึ้น (2)
ส่วน ในปี 2006 Larson and et al ได้ศึกษาความส�ำคัญ
ของการออกก�ำลังกายพบว่า ถ้าออกก�ำลังมากกกว่า 3 ครัง้
ต่อสัปดาห์ อัตราอุบัติการณ์ของภาวะสมองเสื่อมเป็น
13.0 ต่อ 1000 คน ถ้าออกก�ำลังน้อยกายน้อยกว่า 3 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์ อัตราอุบัติการณ์ของภาวะสมองเสื่อมเป็น 17.9
ต่อ 1000 คน (3) ต่อมา ในปี2008 Angevaren and et al
ได้ ท บทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลของการ
ออกก�ำลังกายในผู้สูงอายุ ผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่า
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3.วิธีดาเนินการวิจัย (methodology)

12 อกิจวัตรประจำ�วัเป็
น การวิ
ั ย แบบกึ
ทดลอง
ผลของการใช้โปรแกรมออกกำ�ลังกายต่
นในผู
้ป่วยจิตจเวช
ที่มีความ่ งพร่
องทางสติ(Quasi-experiment
ปัญญา
13
14

การออกก�ำลังกายช่วยเพิม่ การท�ำหน้าทีข่ องสมองได้ดขี นึ้
(4) นอกจากนี้ ในปี 2010 Etgen and et al ได้ศึกษาการ
ออกก�ำลังกายในผู้สูงอายุ พบว่าช่วยลดอุบัติการณ์การ
เกิดความพร่องทางสติปัญญา (5) และจากการศึกษาของ
Ahlskog and et al ในปี 2011 เกี่ยวกับการออกก�ำลังกาย
แบบแอโรบิค เช่น การเดิน การออกก�ำลังในโรงยิม การ
ท�ำงานสนาม นานอย่างน้อย 20 - 30 นาทีต่อครั้ง พบว่า
มีความเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงของการเกิดความ
พร่องทางสติปญ
ั ญาและภาวะสมองเสือ่ มได้ (6) นอกจาก
นัน้ ในปี 2011 Lin and et al ยังได้ศกึ ษาผลการน�ำกิจกรรม
มอนเตสซอรี่มาใช้กับผู้ป่วยสมองเสื่อม พบว่าสามารถ
เพิ่ ม ความสามารถในการรั บ ประทานอาหารได้ (7)
รวมทัง้ ในปี 2013 Hosseini and et al ยังได้ศกึ ษาพบว่าการ
วิ่งบนสายพาน 21 วันติดต่อกัน ช่วยเรื่องการเรียนรู้และ
ความจ�ำให้ผู้ป่วยได้ (8) และ ในปี 2013 Barnes and et al
ได้ ศึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาcognitive โดยให้ฝึกโปรแกรม
ด้านจิตใจคู่กับออกก�ำลังกายแบบแอโรบิค 1 ชั่วโมง/วัน
3 วัน/สัปดาห์ พบว่า global cognitive function ดีขึ้น (9)

2.วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมออกก�ำลังกาย
ต่อกิจวัตรประจ�ำวันในผู้ป่วยจิตเวช ที่มีความ พร่องทาง
สติปัญญา

3.วิธีด�ำเนินการวิจัย (methodology)
เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental
Research) ชนิด Two Groups Pretest - Posttest Design
เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กผู ้ ป ่ ว ยเข้ า กลุ ่ ม (Inclusion
criteria) คือ เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาเป็น
ผูป้ ว่ นใน, ประเมินสมรรถภาพสมองด้วยแบบวัด TMSE
(Thai Mental State Examination ) ได้คะแนน = 10 - 24,
เข้าใจภาษาไทย, การได้ยินปกติ, มีสมาธิพอที่จะเข้า
โปรแกรมออกก�ำลังกายได้
เกณฑ์ ก ารคั ด อาสาสมั ค รออกจากการศึ ก ษา
(Exclusion criteria) คือ มีความคิดท�ำร้ายตัวเองอย่าง

Design
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้ากลุ่ม(Inclusion criteria) คือ เ
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คุย-แสดงความคิดเห็น
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ย ซึง่ เป็นค�ำถามทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลทัว่ ๆ
ไปของผูป้ ว่ ย ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การวินจิ ฉัยโรค และ
จ�ำนวนวันนอน
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบสมรรถภาพสมองของไทย
TMSE ( Thai Mental State Examination )
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความสามารถเชิงปฏิบัติ
ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) ประกอบ
ด้วยข้อค�ำถาม 10 ข้อ ให้คะแนนตั้งแต่ 0-3 รวมคะแนน
ทั้งหมด คือ 20 คะแนนระดับการวัดของข้อค�ำถามเป็น
แบบอันตรภาคมาตร
(interval scale)
ส่วนที่ 4 โปรแกรมการออกก�ำลังกาย ในผู้ป่วย
จิตเวชที่มีความพร่องทางสติปัญญา ที่ผู้วิจัยพัฒนามา
จากท่าการออกก�ำลังกายทางกายภาพบ�ำบัดส�ำหรับบุคคล
ทั่วไป (10) มีดังนี้
● กายบริหารท่านั่ง 8 ท่า(ท่าที่ 1-8)
● กายบริหารท่ายืน 6 ท่า(ท่าที่ 9-14)
● ท่าที่ 15 ฝึกการทรงตัวด้วยการการเดินช้าๆ
ระยะทาง 10 เมตร
● ปั่นจักยานกับที่ 10 นาที

การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม
การออกก�ำลังกายให้กับคณะผู้วิจัยและบุคลากรในหอ
ผู้ป่วยจิตเวช
- จัดท�ำคูม่ อื การออกก�ำลังกายส�ำหรับผูป้ ว่ ยจิตเวช
ที่มีความพร่องทางด้านสติปัญญา
- เก็บข้อมูลกับผูป้ ว่ ยทีม่ จี ติ เวชทีม่ คี วามพร่องทาง
ด้านสติปัญญา โดยอธิบายวัตถุประสงค์ของการท�ำวิจัย
และให้เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ
- ประเมินTMSE ในวันแรกทีเ่ ข้าอยูร่ กั ษา (ทัง้ 2 กลุม่ )

- ประเมินADLในวันแรกที่เข้าอยู่รักษา และก่อน
จ�ำหน่าย (ทั้ง 2 กลุ่ม)
- ฝึกการออกก�ำลังกาย.ให้กับกลุ่มทดลองด้วย
โปรแกรมการออกก�ำลังกาย มีทั้งหมด 16 ท่า โดยท�ำทุก
วัน เวลา 15.00 น.
- 15.30 น. ท�ำครั้งละ 30 นาที เป็นระยะเวลา
1 สัปดาห์ พร้อมกับแจกคู่มือการฝึกการออกก�ำลังกาย
ให้กับผู้ป่วย ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการบ�ำบัดรักษากลุ่ม
ตามปกติ
- เพื่ อ ป้ อ งกั น การปนเปื ้ อ น (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
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า จาก
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง 50 ราย แบ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ทดลอง และ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 ราย ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย
(กลุม่ ทดลอง ร้อยละ 56, กลุม่ ควบคุมร้อยละ 56) สถานภาพ
สมรสคู่ (กลุม่ ทดลอง ร้อยละ 56, กลุม่ ควบคุมร้อยละ 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
สุราเรือ้ รัง (กลุม่ ทดลอง ร้อยละ 28 , กลุม่ ควบคุมร้อยละ 20)
รองลงมาคือเป็นโรคซึมเศร้า (ทั้ง 2 กลุ่มร้อยละ 24)
โรคอารมณ์แปรปรวน (กลุ่มทดลอง ร้อยละ 16, กลุ่ม
ควบคุ ม ร้ อ ยละ20) โรคสมองเสื่ อ ม (กลุ ่ ม ทดลอง
ร้อยละ 12, กลุ่มควบคุมร้อยละ 20) และโรคจิตเภท
(ทัง้ 2 กลุม่ ร้อยละ 8) ส่วนจ�ำนวนวันอยูร่ กั ษาเฉลีย่ 15 วัน
(กลุ่มทดลอง 13 วัน, กลุ่มควบคุม 17 วัน)
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ดูแลจ�ำแนกตาม เพศ ศาสนา อายุ การศึกษา อาชีพ และการวินิจฉัยโรค
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ (ปี), X ± S .D.
เพศ, n(%)
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส, n(%)
โสด
คู่
หม้าย
หย่า/แยกกันอยู่
อาชีพ, n(%)
รับราชการ
ท�ำนา / ท�ำไร่
รับจ้าง / ลูกจ้าง
ว่างงาน
อื่นๆ
การศึกษา, n(%)
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
การวินิจฉัยโรค , n(%)
Dementia
Alcohol dependence
Schizophrenia
Depression
Bipolar disorder
Other
จ�ำนวนวันอยู่รักษา(วัน), X ± S.D.

กลุ่มทดลอง
(n=25)
54.6±13.53

กลุ่มควบคุม
(n=25)
60.4±14.80

14 (56.0)
11 (44.0)

14 (56.0)
11 (44.0)

6 (24.0)
14 (56.0)
4 (16.0)
1 (4.0)

2 (8.0)
13 (52.0)
8 (32.0)
2 (8.0)

5 (20.0)
3 (12.0)
3 (12.0)
3 (12.0)
11 (44.0)

0 (0.0)
3 (12.0)
2 (8.0)
5 (20.0)
15 (60.0)

11 (44.0)
8 (32.0)
5 (20.0)
1 (4.0)

19 (76.0)
4 (16.0)
2 (8.0)
0 (0.0)

3 (12.0)
7 (28.0)
2 (8.0)
6 (24.0)
4 (16.0)
3 (12.0)
13.0±6.56

5 (20.0)
5 (20.0)
2 (8.0)
6 (24.0)
5 (20.0)
2 (8.0)
17.2±11.39

p-value
0.155
>0.999
0.327

0.180

0.109

0.964

0.117

339

KKU Institutional Research 2015; 3(3)

หลังการฝึกโปรแกรมการออกก�ำลังกายพบว่า
คะแนนเฉลี่ย ADL ของกลุ่มทดลอง =19.36±1.38 ส่วน
กลุ่มควบคุม = 17.84±2.69 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
Post-test ทั้งสองกลุ่มได้ค่า Mean difference = 1.34
และเมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าฝึก
โปรแกรมออกก�ำลังกาย มีความสามารถในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจ�ำวันดีขึ้น มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับ
การฝึกโปรแกรมออกก�ำลังกาย อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
(95% confidence interval; CI อยู่ระหว่าง 0.34 ถึง 2.35)
(ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน ADL ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (ใช้ Analysis
		
of covariance)

Variable
Pretest
Posttest

Intervention group
n=25
mean
15.8
19.36

SD
4.78
1.38

Control
group
n=25
mean
SD
15.16
4.08
17.84
2.69

5. สรุปและอภิปรายผล
จากการที่ ไ ด้ มี ก ารทดสอบความแตกต่ า งกั น
ของตัวแปรแต่ละตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทั้ง 2 กลุ่มนี้
ที่พบว่า ตัวแปรทุกตัวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มมีลักษณะที่ใกล้
เคียงกัน และเมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปในภาพรวมของ
ตัวแปรแต่ละตัวคือ ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย เนื่องจาก
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายเป็นโรคติดสุราและโรคซึมเศร้า
ซึง่ โรคติดสุราพบมากในเพศชายอยูแ่ ล้ว อาชีพ ส่วนใหญ่
ว่างงาน ซึ่งแสดงให้เป็นว่าผู้ป่วยที่มีความพร่องทางสติ
ปัญญา มักจะตามมาด้วยความสามารถทางหน้าที่การ
งานลดลง ดังนั้นภาวะว่างงานจึงมีโอกาสสูง อายุเฉลี่ย
57.5 ปี แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างอยู่ในวัยย่างเข้าผู้สูงอายุ
การศึกษาส่วนมากอยูใ่ นระดับประถมศึกษา ซึง่ แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มตัวมีระดับการศึกษาในระดับต�่ำ ส่วนระยะ
เวลาที่อยู่รักษาของกลุ่มทดลองคือ 13.0 วัน ซึ่งน้อยกว่า
กลุม่ ควบคุมคือ 17.2 วัน แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมนีช้ ว่ ย
ลดระยะเวลาในการอยู่รักษาในโรงพยาบาล

Mean diff

95%CI

p-value*

1.34

0.34, 2.35

0.010

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของคะแนน
Post-test ของ ADL ระหว่างกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการออกก�ำลัง
กายนี้มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยที่เข้าโปรแกรมการออกก�ำลัง
กายสามารถประกอบกิจวัตรประจ�ำวันได้ดขี นึ้ กว่าผูป้ ว่ ย
ที่ไม่ได้เข้าโปรแกรมการออกก�ำลังกาย ซึ่งสอดคล้อง
กับ Barnes and et al ทีไ่ ด้ ศึกษาผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หา cognitive
โดยให้ฝึกโปรแกรมด้านจิตใจคู่กับออกก�ำลังกายแบบ
แอโรบิ ค 1 ชั่วโมง/วัน 3 วั น/สั ปดาห์ พบว่ า global
cognitive function ดีขนึ้ (9) รวมทัง้ Angevaren and et al
ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลของการออก
ก�ำลังกายในผู้สูงอายุ ซึ่งผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่าการ
ออกก�ำลังกายช่วยเพิม่ การท�ำหน้าทีข่ องสมองได้ดขี นึ้ (4)
เมือ่ สมองท�ำหน้าทีไ่ ด้ดขี นึ้ การประปอบกิจวัตรประจ�ำวัน
น่าจะต้องท�ำได้ดีขึ้นด้วย
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยที่มีความพร่องทางสติ
ปัญญา จะเห็นว่าโรคที่พบมากที่สุดทั้ง 2 กลุ่มคือเป็น
ผู้ป่วยเป็นโรคติดสุราเรื้อรัง ซึ่งโดยทั่วไปผู้ป่วยที่ติดสุรา
เรื้อรังที่มักมีปัญหาด้านสติปัญญาอยู่เสมอๆ เพราะเป็น
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ผลมาจากที่สมองถูกท�ำลาย นอกจากนี้โรคที่พบในกลุ่ม
ตัวอย่างนอกจากโรคสมองเสื่อมโดยตรงแล้ว ยังพบใน
ผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวน และโรคจิตเภท
อีกด้วย
ส่วนในเรื่องจ�ำนวนวันที่อยู่รักษาในโรงพยาบาล
พบว่า ผู้ป่วยที่เข้าโปรแกรมการออกก�ำลังกาย เฉลี่ย
วันนอนคือ 13 วัน ส่วนผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าโปรแกรมการ
ออกก�ำลังกาย เฉลี่ยวันนอนคือ 17 วัน แสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมการออกก�ำลังกายนี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถท�ำกิจวัตรได้ดีขึ้นแล้ว ในทางอ้อมคือช่วยลด
จ�ำนวนวันในการนอนรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งนับเป็น
ประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายลง
ผู้ป่วยสาสรถกลับไปด�ำเนินชีวิตต่อที่บ้านหรือไปท�ำงาน
ได้เร็วขึ้น
เมื่อน�ำโปรแกรมการออกก�ำลังกายมาใช้กับผู้ป่วย
จิตเวชที่มีความพร่องทางสติปัญญาในระยะ 1 สัปดาห์
ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถประกอบกิจวัตรประจ�ำวันได้ดีขึ้น
โปรแกรมนีอ้ าจมีประโยชน์กบั ผูป้ ว่ ยจิตเวชโรคอืน่ ๆ หรือ
แม้แต่ในผู้ป่วยที่ย่างเข้าวัยสูงอายุ เพราะจะช่วยให้การ
ทรงตัวและเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ น่าจะลด
การเกิดอุบัติการณ์การหกล้มได้

6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์
ปณิตา ลิมปะวัฒนะ อาจารย์ประจ�ำ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กรุณาให้
ข้ อ เสนอแนะที่ ป ระโยชน์ ต ่ อ การท�ำวิ จั ย รวมทั้ ง ขอ
ขอบพระคุณอาจารย์แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ นักวิชาการ
เวชสถิติ ประจ�ำส�ำนักงานระบาดวิทยาคลินิก ฝ่ายวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ทีก่ รุณาเป็นทีป่ รึกษาด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
นอกจากนี้ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย
จิตเวช ผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน ที่ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปด้วยดี ตลอด
จนมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน
ในครั้งนี้

7. เอกสารอ้างอิง
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

คม ชัด ลึก. คนไทยน่าเป็นห่วง เป็นโรคซึมเศร้าปี
ละหมื่นคน . 2550. [cited 2009 August 21] from
: URL:http://new.hunsa.com/detail.php?id=873
Heyn P, Abreu BC, Ottenbacher KJ. The effects
of exercise training on elderly persons with
cognitive impairment and dementia:
a meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2004
Oct;85(10):1694–704.
Larson EB, Wang L, Bowen JD, McCormick WC,
Teri L, Crane P, et al. Exercise is associated with
reduced risk for incident dementia among persons
65 years of age and older. Ann Intern Med. 2006
Jan 17;144(2):73–81.
Angevaren M, Aufdemkampe G, Verhaar
HJJ, Aleman A, Vanhees L. Physical activity
and enhanced fitness to improve cognitive
function in older people without known
cognitive impairment. Cochrane Database Syst
Rev. 2008;(3):CD005381.
Etgen T, Sander D, Huntgeburth U, Poppert
H, Förstl H, Bickel H. Physical activity and
incident cognitive impairment in elderly persons:
the INVADE study. Arch Intern Med. 2010 Jan
25;170(2):186–93.
Ahlskog JE, Geda YE, Graff-Radford NR,
Petersen RC. Physical exercise as a preventive
or disease-modifying treatment of dementia and
brain aging. Mayo Clin Proc. 2011 Sep;86(9):
876–84.
Lin L-C, Huang Y-J, Watson R, Wu S-C, Lee
Y-C. Using a Montessori method to increase
eating ability for institutionalised residents with
dementia: a crossover design. J Clin Nurs. 2011
Nov;20(21-22):3092–101.

341

KKU Institutional Research 2015; 3(3)

(8)

(9)

Hosseini N, Alaei H, Reisi P, Radahmadi M. The
effect of treadmill running on passive avoidance
learning in animal model of Alzheimer disease.
Int J Prev Med. 2013 Feb;4(2):187–92.
Barnes DE, Santos-Modesitt W, Poelke G, Kramer AF, Castro C, Middleton LE, et al. The Mental
Activity and Exercise (MAX) trial: a randomized
controlled trial to enhance cognitive function
in older adults. JAMA Intern Med. 2013 May
13;173(9):797–804.

(10) อุตสา พันศิริ, สุปรียา ราชสีห์, อัญชลี โอฬาร
เสถียร. คู่มือการออกก�ำลังกายทางกายภาพบ�ำบัด
ส�ำหรับบุคคลทัว่ ไป. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.

ภาคผนวก
โปรแกรมการออกก�ำลังกาย
ท่านั่ง นั่งบนเก้าอี้มีพนักพิง
ภาพประกอบ
ท่าที่ 1

ท่าที่ 2

ท่าที่ 3

ท่าที่ 4

ท่าที่ 5

ท่าออกก�ำลังกาย
ท่านั่งที่ 1 นั่งยืดตัวตรง ก้มศีรษะลง นับ
1-5 แล้วแหงนศีรษะ หงายหน้าขึ้น นับ 1-5
พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ ท�ำสลับกัน 1 ชุด
(5 ครั้ง )
ท่านั่งที่ 2 นั่งยืดตัวตรง เอียงศีรษะลงไปด้าน
ซ้าย นับ 1-5 แล้วเอียงศีรษะลงไปด้านขวา
นับ 1-5 พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ ท�ำสลับ
กัน1 ชุด (5ครั้ง )
ท่านั่งที่ 3 นั่งยืดตัวตรง ยกไหล่ซ้ายขึ้นสูง
ค้างไว้ นับ 1-5 แล้วยกไหล่ซ้ายขึ้นสูงค้างไว้
นับ 1-5 พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ ท�ำสลับ
กัน 1 ชุด (5 ครั้ง )
ท่านั่งที่ 4 นั่งยืดตัวตรง บิดเอวไปทางซ้าย
ค้างไว้ นับ 1-5 แล้วบิดเอวไปทางขวาค้างไว้
นับ 1-5 พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ ท�ำสลับ
กัน1 ชุด (5ครั้ง )
ท่านั่งที่ 5 นั่งยืดตัวตรง แล้วงอตัวก้มหน้าลง
หายใจเข้าค้างไว้นับ 1-5 ยืดตัวขึ้นนั่งท่าตรง
พร้อมหายใจออกลึกๆ ท�ำสลับกัน
1 ชุด (5 ครั้ง)

ประโยชน์
เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอและ
ลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึกการหายใจ
เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอและ
ลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึกการหายใจ
เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวไหล่และ
ลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึกการหายใจ
เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นล�ำตัวและลด
การปวดเมื่อยร่วมกับการฝึกการหายใจ
เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นล�ำตัวและและ
ลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึกการหายใจ
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ผลของการใช้โปรแกรมออกกำ�ลังกายต่อกิจวัตรประจำ�วันในผู้ป่วยจิตเวช ที่มีความ พร่องทางสติปัญญา

ภาพประกอบ

ท่าที่ 6

ท่าที่ 7

ท่าที่ 8

ท่าที่ 9

ท่าที่ 10

ท่าที่ 11

ท่าออกก�ำลังกาย

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 ท�ำสลับ
กัน 1 ชุด (5 ครั้ง)
ท่านั่งที่ 7 นั่งยืดตัวตรง เท้าแยกจากกัน
เล็กน้อย ยกเข่าซ้ายขึ้นค้างไว้นับ 1-5
สลับกับยกเข่าขวาขึ้นค้างไว้นับ 1-5
พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ ท�ำสลับกัน
1 ชุด (5 ครั้ง )
ท่านั่งที่ 8 นั่งยืดตัวตรง เท้าชิดกัน 2 ข้าง
ขยับยกส้นเท้าขึ้นค้างไว้นับ 1-5 สลับ
กับยกปลายเท้าขึ้นค้างไว้นับ 1-5 พร้อม
หายใจเข้าออกลึกๆ ท�ำสลับกัน 1 ชุด
(5 ครั้ง)

ท่าที่ 9 ยืนยืดตัวตรง ก้มศีรษะลง นับ 1-5
แล้วแหงนศีรษะ หงายหน้าขึ้น นับ 1-5
พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ ท�ำสลับกัน 1 ชุด
(5 ครั้ง หรือ)
ท่าที่ 10 ยืนยืดตัวตรง เอียงศีรษะลงไปด้าน
ซ้าย นับ 1-5 แล้วเอียงศีรษะลงไปด้านขวา
นับ 1-5 พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ ท�ำสลับ
กัน 1 ชุด (5 ครั้ง)
ท่าที่ 11 ยืนยืดตัวตรง ยกไหล่ซ้ายขึ้นสูงค้าง
ไว้ นับ 1-5 แล้วยกไหล่ซ้ายขึ้นสูงค้างไว้
นับ 1-5 พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ ท�ำสลับกัน
1 ชุด (5 ครั้ง)

ประโยชน์

ประโยชน์เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่น
ของขาลดการปวดเข่าและเพิ่มความ
แข็งแรงขาและลดการปวดเมื่อยร่วม
กับการฝึกการหายใจ

เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของขาลด
การปวดเข่าและเพิ่มความแข็งแรงขา
และลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึก
การหายใจ
เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของขาลด
การปวดเข่าและเพิ่มความแข็งแรงขา
และลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึก
การหายใจ
เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอและ
ลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึกการหายใจ
เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอและ
ลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึกการหายใจ
เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอและ
ลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึกการหายใจ
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ภาพประกอบ

ท่าที่ 12

ท่าออกก�ำลังกาย

ท่าที่ 15

ท่าที่ 12 ยืนยืดตัวตรง บิดเอวไปทางซ้าย
ค้างไว้ นับ 1-5 แล้วบิดเอวไปทางขวาค้าง
ไว้นับ 1-5 พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ
ท�ำสลับกัน 1 (5 ครั้ง )
ท่าที่ 13 ยืนยืดตัวตรงแหงนหน้าขึ้นค้าง
ไว้ นับ 1-5 แล้วงอตัวก้มหน้าลงค้างไว้
นับ 1-5 พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ
ท�ำสลับกัน 1 ชุด (5 ครั้ง )
ท่าที่ 14 ยืนยืดตัวตรง ก้าวเท้าซ้ายไปข้าง
หน้า ย่อตัวลงต้นขาตั้งฉากกับน่องขา
ค้างไว้ นับ 1-5 แล้วงอตัวก้มหน้าลงค้าง
ไว้นับ 1-5 พร้อมหายใจเข้าออกลึกๆ
ท�ำสลับกัน 1 ชุด (5 ครั้ง)
ท่าที่ 15 เดินช้าๆ10เมตร

ท่าที่ 16

ปั่นจักรยาน 10 นาที

ท่าที่ 13

ท่าที่ 14

ประโยชน์

ประโยชน์ เป็นการเพิ่มองศาการ
เคลื่อนไหวคอและลดการปวดเมื่อย
ร่วมกับการฝึกการหายใจ
เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอ
และลดการปวดเมื่อยร่วมกับการฝึก
การหายใจ
เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอ
และลดการปวดเมื่อยเพิ่มความยืดหยุ่น
ของขาลดการปวดเข่าและเพิ่มความ
แข็งแรงขาร่วมกับการฝึกการหายใจ
เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอ
ล�ำตัวและลดการปวดเมื่อยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นของขาลดการปวดเข่าและ
เพิ่มความแข็งแรงขาร่วมกับการฝึก
การหายใจ
เป็นการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวคอ
ล�ำตัวและลดการปวดเมื่อยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นของขาลดการปวดเข่าและ
เพิ่มความแข็งแรงขาร่วมกับการฝึก
การหายใจ

รายละเอียดประกอบการจัดส่งบทความวิจัยสถาบัน
สถานที่ส่งบทความ
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำ�นักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร (043)-203177-8
หรือลงทะเบียนออนไลน์พร้อมอัพโหลดบทความได้ที่ www.irj.kku.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมที่ : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-203178
สามารถดาวน์โหลดแบบนำ�ส่งบทความได้ที่ http://irj.kku.ac.th (หมวดวารสารวิจัยสถาบัน มข.)
หากบทความของท่านผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) และได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารแล้ว
ผู้ส่งบทความจะได้รับเล่มวารสารที่บทความนั้นลงตีพิมพ์ จำ�นวน 2 เล่ม และต้นสังกัดนักวิจัยจำ�นวน 1 เล่ม
ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์
1. บทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ� วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำ�เนินการวิจัย ผลการวิจัย
สรุปและอภิปรายผล กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง
2. บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ� 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 สำ�หรับภาษาไทย และ Times New Roman 10 สำ�หรับภาษาอังกฤษ
4. ชื่อเรื่องภาษาไทย ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 17 พอยต์ ชื่อเรื่องภาษา
อังกฤษให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 12 พอยต์
5. ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน และหน่วยงานที่สังกัด (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ที่นำ�ส่ง
บทความ
6. บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกจัดย่อหน้า และมีความยาวไม่เกิน 18 บรรทัด
7. คำ�สำ�คัญ เป็นคำ�สำ�คัญในบทความ ไม่เกิน 5 คำ�
8. การเขียนคำ�ศัพท์ ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
9. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เป็นกิตติกรรมประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย
10. ภาพและตาราง พิมพ์ชิดซ้ายหน้ากระดาษ สำ�หรับตาราง ใช้คำ�ว่าตารางที่ ต่อด้วยหมายเลขตาราง ตามด้วย
คำ�อธิบายตาราง จัดวางอยู่ด้านบนเหนือตาราง ในกรณีที่เป็นการทบทวนวรรณกรรม หรือ บทความวิชาการ
ให้บอกแหล่งที่มาของตาราง โดยพิมพ์บอกไว้ใต้ตาราง เช่น เดียวกันกับการอธิบายตัวย่อที่ใช้ในตาราง
ส่วนภาพ ให้ใช้คำ�ว่าภาพที่ ต่อด้วยหมายเลขภาพ ตามด้วยคำ�อธิบายภาพ จัดวางอยู่ด้านล่างใต้ภาพ

11. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาของบทความ ใช้แบบตัวเลข เช่น ญาณี และคณะ (9) ได้เสนอรูปแบบ....... หรือ
ระบบในการจัดเก็บเอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เป็นต้น
12. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเป็นเอกสารที่มีการอ้างอิงในเนื้อหา
ของบทความ โดยจัดพิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษเรียงลำ�ดับตามลำ�ดับหมายเลขเอกสารอ้างอิงที่ได้
อ้างอิงในเนื้อหาของบทความ และใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงเช่นเดียวกันกับ วารสารวิจัย มข.
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