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ด้านความมัน่คงในงาน ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล (3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตการท างานกบัแรงจงูใจใน
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Abstract 

This research was a survey research. The purposes of this research were  to study:     

(1) quality of work life’s  level of employees at Provincial Electricity Authority  

(2) work motivation’s level of employees at Provincial Electricity Authority (3) relation 

between quality of work life and work motivation of  the employees at Provincial Electricity 

Authority.  

Population consisted 28,067 of employees at Provincial Electricity Authority, from 

both  head office and provincial office, from which samples of 400 were obtained via Taro 

Yamane calculating method. Questionnaire was used as instrument to collect data. Statistical 

tools employed were percentages, mean,  standard deviation, correlation coefficient and 

content analysis. 

Research results were as followings: (1) quality of work life of employees at 

Provincial Electricity Authority was at the high level, with high level in all aspects which 

were fair compensation, safe workplace, ability development, recognition from  

the society, democracy in the workplace together with participation in decision making, and 

balancing of work life with family and personal life (2) the overall work motivation of 

employees at Provincial Electricity Authority was at high level, with high level in all aspects 

which were recognition, job advancement, job responsibility, job success, job security, and 

interrelationship with others (3)  relation between quality of work life and work motivation of  

employees at Provincial Electricity Authority  was positive  with  0.01 level of statistical 

significance. 

 

Keyword : Quality of Work Life, Work  Motivation, Provincial Electricity Authority 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สภาวการณ์ของโลกยคุปัจจุบนัเกิดผลกระทบมากมายจากปัญหาเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง
เป็นเหตุให้ประเทศขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือแม้กระทั่งประเทศใหญ่ต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบหรือ
กระบวนทศัน์กนัใหมเ่พ่ือให้องค์การของภาครัฐ หรือองค์การของภาคเอกชนสามารถอยู่กบัสภาพแวดล้อม
ท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลาโดยมุ่งเน้นท่ีประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรมทางสงัคมอย่างเท่าเทียมกนั จึงมี
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข เพ่ือน าแนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ มากมายมาใช้ให้เกิดความ  
พึงพอใจกับทุกฝ่ายในสังคมโลกยุคปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นระดับโลก ระดับประเทศ ต้องอาศัยกลุ่มนักคิด
นกัวิจยั เช่น นกัวิชาการ ผู้น าสหภาพแรงงานก็มีสว่นชว่ยร่วมพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารประเทศ
จะต้องเห็นความส าคญั และถือว่าการน าแนวคดิเร่ืองการจดัสวสัดิการให้แก่ประชาชนนัน้เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น 
และควรด าเนินการอย่างยิ่ง เพราะงานสวัสดิการสังคมเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสวัสดิภาพทั่วๆ ไปของ
ประชาชนนัน้เป็นการพัฒนาคน งานสวัสดิการนีไ้ด้ยึดถือหลักการมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 4  ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

        

      3 

 

มนษุยชนขององค์การสหประชาชาติถือว่าการช่วยเหลือผู้ อ่ืนในยามท่ีเขาตกทุกข์ได้ยากนัน้เป็นสิ่งท่ีดีงาม
อยา่งยิ่งสมควรท่ีจะกระท า 

การพฒันางานสวสัดิการสงัคมมีเป้าหมายเพ่ือพฒันาคนให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีในการด ารงชิวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามสมควรแก่อตัภาพ คือท าให้ทุกคนท่ีอยู่ในวยัประกอบอาชีพมีสมัมาชีพท่ี
สามารถเลีย้งตนเองและครอบครัวได้  มีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งใช้ในการพักพิงอย่างมั่นคงแข็งแรง 
ป้องกนัภยัธรรมชาตติา่งๆ อยา่งปลอดภยั มีอาหารไว้บริโภคท่ีมีคณุคา่ตอ่ร่างกายในแตล่ะวนัอยา่งเพียงพอ
เหมาะสม การมีเคร่ืองนุง่ห่มเพ่ือความอบอุน่ของร่างกายในสภาวะท่ีอากาศหนาวเย็น หรือใช้ในการป้องกนั
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ และอนัตรายอ่ืนๆ อย่างได้ผลและเพียงพอ การได้รับการรักษาพยาบาลเม่ือเกิด
เจ็บป่วยจากโรคภัย หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ การได้รับการบริการสาธารณสุข การได้มีน า้ไว้ใช้และด่ืมท่ี
สะอาดปลอดภัย การได้รับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดบัสูงขึน้ การได้รับความ
สะดวกจากเส้นทางคมนาคม และประโยชน์จากสาธารณะต่างๆ จากการบริหารของรัฐ ฉะนัน้งาน
สวัสดิการสังคมจึงเป็นเป้าหมายสุดท้ายท่ีประชาชนจะได้รับและเป็นเคร่ืองมือการท างานของนักสังคม
สงเคราะห์ไทยท่ีมุ่งไปสู่การสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนในสงัคม (Well-being) โดยมีเป้าหมายของ
งานคือการพัฒนาสงัคมท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 1) ส่งเสริมการกินดีอยู่ดีของประชาชน 2) ส่งเสริมความ
มัน่คงของครอบครัว 3) ป้องกนัความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาสงัคม และ 4) ปรับปรุงการท างานให้มัน่คง
และมีรายได้สงูขึน้ 

สิ่งส าคญัอีกประการหนึ่งท่ีจะช่วยให้ทรัพยากรบุคคลสามารถน าความรู้ความสามารถของตนเอง
ออกมาใช้ในการท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ แรงจงูใจในการท างาน เน่ืองจากบคุคล
แต่ละคนมีแรงจูงใจในการท างานตา่งกนั บางคนท างานเพราะหวงัรายได้ค่าจ้างเป็นผลตอบแทน บางคน
อาจต้องการต าแหน่งหน้าท่ี บางคนอาจมีความต้องการด้านจิตใจอนัท่ีจะได้เข้าไปท างานร่วมกับกลุ่มคน
ตา่งๆ ในองค์การ ปัจจยัท่ีเป็นแรงจงูใจเหล่านีจ้ะแตกตา่งกนัตามกาลเวลา(ธงชยั,2533) หากบคุลากรได้รับ
แรงจงูใจท่ีเหมาะสม ย่อมท าให้เกิดขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการท างานและท างานอย่างเต็มความสามารถ 
และช่วยให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างานท่ีองค์การเข้าใจ และให้ความส าคัญต่อความ
ต้องการของบุคลากรและสามารถสร้างปัจจยัท่ีก่อให้เกิดแรงจงูใจในการท างาน ท าให้บุคลากรของตนน า
ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่มาใช้อย่างเต็มความสามารถ เพราะแรงจูงใจ ท่ีดีนัน้ย่อมส่งผลให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายท่ีองค์กรต้องการ ขณะเดียวกันสถานการณ์ในปัจจบุนั ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดการแข่งขนักนัสูง เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินกิจการได้ องค์กร
ต้องมีการพฒันาในสว่นทรัพยากรมนษุย์ ซึง่ถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญั ดงันัน้จะเห็นได้ว่า การศกึษาเก่ียวกบั
คณุภาพชีวิตในการท างาน แรงจงูใจในการปฏิบตังิาน เป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นกบัทกุองค์กรในปัจจบุนั และ



 

4 

http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

 

การท่ีบุคลากรในองค์กรมีคุณภาพชีวิตในการท างานและแรงจูงใจท่ีดี ย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรได้เป็นอยา่งดี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีบคุลากรสหวิชาชีพประมาณ 27,800 คน แยก
เป็นด้านเทคนิคจ านวน 17,000 คน ด้านบริหารจ านวน 6,500 คน และด้านอ่ืนๆ จ านวน 4,300 คน 
ประกอบด้วย วิศวกร นกับญัชี เศรษฐกิจ นิติกร วิทยากร นกัสงัคมสงเคราะห์ แพทย์ พยาบาล สถาปนิก 
โปรแกรมเมอร์ บรรณารักษ์ นักสถิติ พนักงานบัญชี พนักงานช่าง ฯลฯ ซึ่งองค์กรมีเป้าหมายในการ
ปฏิบตัิงาน คือ การปรับปรุง จดัหา และการบริการพลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความ
มัน่คงสม ่าเสมอรวดเร็วทนัแก่ความต้องการในการใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนและ
พฒันาระบบไฟฟ้าเพ่ือให้มีระบบไฟฟ้าท่ีได้มาตรฐาน โดยให้ระบบไฟฟ้าท่ีสนองความต้องการของลกูค้าทกุ
ประเภทอยา่งพอเพียงและทัว่ถึง  

การท่ีผู้ วิจัยสนใจวิจัยเร่ือง : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เน่ืองมาจากผู้ศึกษาเป็นพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ส านกังานใหญ่ สงักดัสายงานธุรกิจก่อสร้าง ฝ่ายบ ารุงรักษาระบบผลิต กองบริการและบ ารุงรักษาเคร่ืองกล 
เพ่ือจะได้ทราบระดบัคณุภาพชีวิตการท างานกับแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของพนกังาน ซึ่งจะน าไปสู่การ
พฒันาคณุภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการท างานท่ีเหมาะสม และเห็นว่าในการศกึษานีเ้ป็นสิ่งท่ีจะท าให้
ผู้บริหารและพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทราบถึงความส าคญัในการปฏิบตัิงานอนัเป็นประโยชน์กับ
พนกังานในองค์กร และจะน าผลท่ีได้รับในครัง้นีไ้ปพฒันาปรับปรุงคณุภาพชีวิตการท างานกับแรงจงูใจใน
การปฏิบตังิานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 

 1.  ศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  

 2.  ศกึษาระดบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

 3.  ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานกบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังาน

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

 

นิยามศัพท์ 

1.  คณุภาพชีวิตการท างาน หมายถึง องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานของพนกังานวดัได้
จาก ด้านสิ่งตอบแทนท่ียตุธิรรม ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั ด้านการพฒันาความสามารถ ด้านการ
ได้รับการยอมรับจากสงัคม ด้านประชาธิปไตยในการท างานกบัการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ ด้านความ
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สมดลุของงานกบัชีวิตสว่นตวัและครอบครัว ท่ีสง่ผลท าให้ผู้ปฏิบตังิานเกิดความสขุและความพอใจในการ
ท างานและยงัสง่ผลให้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากย่ิงขึน้ 

1.1  ด้านสิ่งตอบแทนท่ียุติธรรม หมายถึง เงินเดือน และสิทธิประโยชน์ท่ีเป็นตวัเงิน ได้แก่ เบีย้
เลีย้ง ท่ีพกัแรมและคา่เดนิทางไปปฏิบตัิงานท่ีหน้างาน เงินโบนสั เงินชว่ยคา่กระแสไฟฟ้า และคา่ลว่งเวลาท่ี
เพียงพอ และเป็นธรรมกบัการมีชีวิตอยูไ่ด้ตามมาตรฐานท่ียอมรับกนัโดยทั่วไป เม่ือเปรียบเทียบกบังานหรือ
องค์การอ่ืนๆ  

1.2  ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีถกูลกัษณะและ
ปลอดภัย  ได้แก่ การท างานต้องไม่เส่ียงภัยจนเกินไป ผู้ปฏิบตัิรู้สึกสะดวกสบายทัง้ร่างกายและจิตใจ มี
ศนูย์ฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนกังาน ด้านการท างาน และด้านความปลอดภยั เช่น การใช้งานเคร่ืองจกัรกล
อย่างถูกต้องปลอดภัย มีเจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอคอยตรวจสอบอาคาร สถานท่ีและ
เคร่ืองจกัรกลให้สม ่าเสมอ 

1.3  ด้านการพฒันาความสามารถ หมายถึง การเปิดโอกาสให้ได้รับการศกึษาเพิ่มเตมิในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน เพ่ือน าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาการ
ปฏิบตัิงาน ก่อให้เกิดความมัน่คงในอาชีพ และเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าท่ีมีการพฒันาความรู้ ทักษะ 
และทศันคติท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีท าเป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นท่ียอมรับทัง้ของเพ่ือนร่วมงานและสมาชิกใน
ครอบครัวของตน 

1.4  ด้านการได้รับการยอมรับจากสงัคม หมายถึง ลกัษณะงานท่ีมีส่วนส่งเสริมด้านการบรูณา
การทางสงัคมของผู้ปฏิบตัิงาน ได้มีโอกาสสร้างสมัพนัธภาพกบับคุคลอ่ืนๆ รวมถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมกันใน
ความก้าวหน้าท่ีตัง้อยูบ่นฐานของระบบคณุธรรม หรือการได้รับความไว้เนือ้เช่ือใจจากบคุคลทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์การขณะปฏิบตังิาน 

1.5  ด้านประชาธิปไตยในการท างานกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความหมายของ
ประชาธิปไตยในท่ีนีห้มายถึงการให้ความส าคญักับบุคคลในองค์การทุกๆคนในการท างานร่วมกันอย่าง
เสมอหน้ากนั เช่นการประชมุกลุ่ม การท างานเป็นทีม จะต้องฟังเสียงทกุๆคนเท่าเทียมกนั และแก้ไขปัญหา
ด้วยเหตผุลท่ีดีท่ีสดุ ถ้ามีประชาธิปไตยในการท างานแล้วก็จะท าให้การมีส่วนร่วมในองค์การสงู สอดคล้อง
กับการมีส่วนร่วมในองค์การท่ีหมายถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งฝ่ายบริหารขององค์การได้
ยอมรับและเปิดโอกาสให้พนกังานองค์การมีสว่นร่วมได้ 

1.6  ด้านความสมดลุของงานกับชีวิตส่วนตวัและครอบครัว หมายถึงความสมดลุระหว่างงาน
และชีวิตส่วนบุคคลมีความลงตวัในการด าเนินชีวิตประจ าวันส่งผลให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข นั่นคือ 
ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีองค์การก าหนดตามมาตรฐานทัว่ไปไม่ท าให้พนกังาน
ต้องเคร่งเครียดกบังานจนส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตวัและครอบครัว และพนกังานมีความพอใจในความ
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สมดลุของช่วงเวลาท างานและช่วงเวลาอิสระจากงานในแตล่ะวนั ท าให้พนกังานมีโอกาสได้พกัผ่อนหย่อน
ใจกบักิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การเล่นกีฬา ดนตรีหรือร้องเพลงโดยองค์การจดัให้มีสนามและอุปกรณ์กีฬาชนิด
ตา่งๆ และห้องดนตรีประเภทตา่งๆอยา่งเพียงพอ  

2.  แรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีผลกัดนัการปฏิบตัิงานของพนกังานองค์กร ให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนดไว้ ประกอบด้วย การได้รับการยอมรับนบัถือ ความก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงาน ความรับผิดชอบต่องาน ความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน ความมั่นคงในงาน และความสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคล    

2.1  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้ รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
ผู้บงัคบับญัชา เพ่ือนผู้มาขอรับค าปรึกษา หรือจากบคุคลในหน่วยงาน การยอมรับนีเ้ป็นการยกย่องชมเชย 
แสดงความยินดี การให้ก าลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีบ่งบอกถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือได้
ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลผุลส าเร็จ การยอมรับนบัถือท าให้ผู้ปฏิบตัิงานรู้สึกว่าอาชีพท่ีปฏิบตัิงานอยู่
เป็นอาชีพท่ีมีเกียรตแิละสงัคมให้การยอมรับ 

2.2  ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน หมายถึง การมีโอกาสท่ีจะได้เล่ือนต าแหนง่หรือขัน้ใน
ระดับท่ีสูงขึน้และได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านความรู้
ความสามารถและทกัษะในการปฏิบตังิานตลอดจนมีโอกาสได้รับผิดชอบงานท่ีส าคญัเพิ่มขึน้ 

2.3  ด้านความรับผิดชอบต่องาน หมายถึง มีความตัง้ใจในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความรู้ความสามารถและความส านกึในหน้าท่ี 

2.4  ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายตาม
ก าหนดเวลาเป็นท่ีพอใจของผู้บงัคบับญัชามีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบตัิงานจนส าเร็จและ
มีความพงึพอใจในผลการปฏิบตังิานนัน้ 

2.5  ด้านความมัน่คงในงาน หมายถึง การด ารงอยู่ของต าแหน่งงานและองค์การ ความถาวรใน
การจ้างงาน การมีงานให้ปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง ความรู้สึกเช่ือมั่นและศรัทธาในวิชาชีพตลอดจนการได้รับ
ความคุ้มครองจากผู้บงัคบับญัชา 

2.6  ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล  หมายถึง การติดตอ่ประสานงานกบัผู้บงัคบับญัชา เช่น
การรับค าสัง่ การปฏิบตัิตามค าสัง่มีความเป็นกันเอง มีความยุติธรรม และไม่เข้มงวดเกินไป ในส่วนของ
ความสมัพนัธ์กบัทีมงานก็จะเป็นไปในท านองเดียวกนักบัผู้บงัคบับญัชาปฏิบตัิกบัตน ส าหรับความสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนร่วมงานก็ใช้กิริยาหรือวาจาท่ีแสดงออกถึงความสมัพนัธ์อนัดีมีการพบปะสงัสรรค์หารือกนัและกนั
ท างานร่วมกนัอยา่งมีความสขุไมแ่บง่พรรคแบง่พวกมีความสามคัคีร่วมใจกนั 
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3.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายถึง  รัฐวิสาหกิจท่ีด าเนินงานทางด้านพลงังานของประเทศ จดัหา
และให้บริการพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ทัง้ในประเทศและประเทศข้างเคียง ตัง้อยู่เลขท่ี  200 
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 

4.  พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายถึง พนกังานท่ีปฏิบตัิงานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทัง้ใน
ส านกังานใหญ่และส านกังานในสว่นภมูิภาค 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1.  ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานจากผลของการศึกษาวิจัย สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุง
คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคให้อยูใ่นระดบัท่ีดียิ่งขึน้ 

2.  ระดับแรงจูงใจจากผลการศึกษาวิจัย สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตังิานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคให้อยูใ่นระดบัท่ีมากย่ิงขึน้ 

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับแรงจูงใจจากผลการศึกษาวิจัยสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในการปฏิบตังิานของพนกังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

วิธีการวิจัย 

1)  ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  
จ านวน 28,067 คน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555, กองงานพนกังาน กองวางแผนวิสาหกิจ) กลุม่
ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีมี้จ านวน 400 คน ขนาดกลุม่ตวัอยา่งค านวณจากสตูรของ Yamane (1973) 

2)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถาม มี 4 ตอนคือ 
ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย   เพศ   สังกัด    อายุ   สถานภาพ

สมรส    ระดบัการศกึษา    ระยะเวลาปฏิบตังิานกบั กฟภ.    เงินเดือนท่ีได้รับ    ต าแหนง่งาน 
ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค โดยแบง่

ออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ มีค าถามทัง้สิน้ 36 ข้อ  ซึง่แบง่คณุภาพชีวิต
ออกเป็น 6 ด้าน  คือ ด้านการให้สิ่งตอบแทนท่ียุติธรรม ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั ด้านการพฒันา
ความสามารถ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านประชาธิปไตยในการท างานกบัการมีสว่นร่วมในองค์การ ด้าน
ความสมดลุของงานกบัชีวิตสว่นตวัและครอบครัว 

ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด จ านวน 36 ข้อ ซึ่งแบ่งแบบสอบถาม
เก่ียวกับแรงจูงใจออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้าน



 

8 

http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

 

ความรับผิดชอบต่องาน ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในงาน และความสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคล  

ตอนท่ี 4 เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบให้ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการพฒันาคณุภาพชีวิต
การท างานและการพฒันาแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

         3)  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั  มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 ยกร่างแบบสอบถาม โดยให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และขอบเขตการศกึษา 
ขัน้ตอนท่ี 2 การตรวจสอบความเท่ียงตรง เป็นลกัษณะของการตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

เนือ้หา ความสมบรูณ์ ความสอดคล้อง ตลอดจนเนือ้หาและถ้อยค าของแบบสอบถามให้รัดกมุและถกูต้อง 
ขัน้ตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาเพ่ือตรวจ

ความถกูต้องและครอบคลมุในเนือ้หาท่ีต้องการวิจยั และปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษา 

ขัน้ตอนท่ี 4 ส่งแบบสอบถามให้ผู้ เช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 3 ท่าน  เพ่ือตรวจสอบ
ความถกูต้องของภาษา และความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity)   ด้วยการหาความสอดคล้อง 
ระหวา่งข้อค าถามและวตัถปุระสงค์ 

ขัน้ตอนท่ี 5 น าแบบสอบถามท่ีผ่านแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับพนักงาน 30 คน ซึ่งเป็น
พนกังานการไฟฟ้า ตามหนว่ยตา่งๆ ท่ีไมใ่ช ่กลุม่ตวัอยา่ง 

ขัน้ตอนท่ี 6 น าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้
สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (พวงรัตน์,2543) 

4)  การเก็บรวบรวมข้อมลู   ตามขัน้ตอน และรายละเอียดดงันี ้
1. ผู้วิจยัติดต่อท าหนงัสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมลูจาก คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐ

ประศาสนศาสตร์ เพ่ือขออนุญาตผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทัง้ส านกังานใหญ่และส านกังานใน
สว่นภมูิภาค เพ่ือประสานงาน และขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2. ผู้วิจยัติดต่อประสานงานเพ่ือมอบแบบสอบถามให้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ส านกังาน
ใหญ่และส านักงานในส่วนภูมิภาค พร้อมชีแ้จงวิธีการแจกแจงแบบสอบถาม และค าชีแ้จงการตอบ
แบบสอบถามอย่างละเอียด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง  ระยะเวลาใน
การเก็บข้อมลู ตัง้แตว่นัท่ี 3 – 28 มิถนุายน 2556 รวม 26 วนั 

3. ผู้ วิจัยได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ าน วน 400 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100  ของ

แบบสอบถามท่ีแจกไปทัง้หมด 

5)  การวิเคราะห์ข้อมลู  โดยการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงันี ้
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1. วิ เค ราะ ห์ ข้อมู ลลักษณ ะส่ วนบุคคล โดยใช้  ค่ าความ ถ่ี  (Frequency) ค่า ร้อยละ 
(Percentage) 

2. วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัคณุภาพชีวิตการท างาน และระดบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 
โดยใช้ คา่เฉล่ีย ( X ) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

3. หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient ) 
4. ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน คือ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

            ผลการศกึษาวิจยั เร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตการท างานกบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคสรุปได้ดงันี ้

1.  ข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง มีอาย ุ51-60 ปี สงักดัส านกังานใหญ่  มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายได้ 50,001 บาทขึน้ไป ต าแหน่งพนกังานวิชาชีพ และมีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 
20 ปี เป็นสว่นใหญ่ 

2.  คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน 
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ด้วยคา่เฉล่ีย 3.70 สามารถเรียงตามล าดบัรายด้านได้ ดงันี ้ด้านการได้รับ
การยอมรับในสงัคม ด้วยคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ 3.91 รองลงมาคือ ด้านความสมดลุของงานกบัชีวิตส่วนตวัและ
ครอบครัวด้วยค่าเฉล่ีย 3.81  ด้านประชาธิปไตยในการท างานกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้วย
ค่าเฉล่ีย 3.76  ด้านการพัฒนาความสามารถด้วยค่าเฉล่ีย 3.73  ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัยด้วย
คา่เฉล่ีย 3.63  ด้านสิ่งตอบแทนท่ียตุธิรรมด้วยคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุคือ  3.40   

3.  แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  แรงจงูใจในการปฏิบตังิานของ
พนักงาน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.90 สามารถเรียงตามล าดบัรายด้านได้ดงันี ้
ด้านความส าเร็จในการปฏิบตัิงานด้วยค่าเฉล่ีย 4.13 มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบต่องาน 
ด้วยค่าเฉล่ีย 3.97  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้วยค่าเฉล่ีย 3.95  ด้านความมั่นคงในงาน ด้วย
คา่เฉล่ีย 3.89 ด้านการยอมรับนบัถือ ด้วยคา่เฉล่ีย 3.77 ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้วยคา่เฉล่ีย 
3.72  น้อยท่ีสดุ    

4.  การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์สูงกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตังิานของพนกังาน ( r = .777 ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
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เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานด้านประชาธิปไตยในการ
ท างานกับการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ด้านการยอมรับ 
นบัถือมีความสมัพันธ์สูงสุด และคณุภาพชีวิตการท างานด้านสิ่งตอบแทนท่ียุติธรรม มีความสัมพันธ์กับ
แรงจงูใจในการปฏิบตังิาน ด้านความส าเร็จในการปฏิบตังิานมีความสมัพนัธ์ต ่าสดุ 

อภปิรายผล 
 1.    ระดบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการศกึษาพบว่าอยู่ใน
ระดบัดีทุกด้านโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียดงันี ้ด้านการได้รับการยอมรับในสงัคมมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ด้านความสมดลุของงานกบัชีวิตส่วนตวัและครอบครัว ด้านประชาธิปไตยในการท างานกับการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ ด้านการพฒันาความสามารถ ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัย และด้านสิ่งตอบแทนท่ี
ยตุธิรรมมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ 

คุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ท่ีระดบัดีอาจเน่ืองมาจากนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีได้น า
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแกนหลักในการขับเคล่ือนองค์กร 
ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและ
ยัง่ยืนท าให้พนกังานพึงพอใจสอดคล้องกบัแนวคิดของ Schermerhorn. Hunt & Osborn (อ้างถึง จนัทรา 
แทนสโุพธ์ิ 2546) ได้กล่าวว่า คณุภาพชีวิตในการท างาน คือ ภาพรวมประสบการณ์การท างานของบุคคล 
ซึ่งแสดงออกมาจากความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่องาน อาชีพ ตลอดจนองค์การนัน้ การท่ีบุคคลมี
ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ย่อมแสดงว่าบุคคลมีความพึงพอใจในงานสูงด้วย คุณภาพชีวิตจึงเป็นผล
สะท้อนของการบริหารงานท่ีดี เช่น การให้พนักงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบและการตัดสินใจร่วมกัน การ
ไว้วางใจให้อิสระในการท างานของพนกังานมากขึน้ อีกทัง้การให้สิ่งตอบแทนท่ียตุิธรรม สิ่งเหล่านีล้้วนช่วย
ให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานดีและองค์การประสบความส าเร็จอย่างสูง สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ริชาร์ด อี วอลตนั (Richard E. Walton)  ได้กล่าวถึงระดบัคณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของคนนัน้ 
ประกอบด้วยตวัชีว้ดัส าคญั 8 ด้านคือ คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ  สิ่งแวดล้อมท่ีถกูลกัษณะและ
ปลอดภยั  เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตัิงานได้พฒันาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี  ลกัษณะงานท่ีส่งเสริม
ความเจริญเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผู้ปฏิบตัิงาน ลกัษณะงานท่ีมีส่วนส่งเสริมด้านการบูรณาการทาง
สงัคมของผู้ปฏิบตัิงาน ลกัษณะงานท่ีตัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม ลักษณะงานมีส่วนเก่ียวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง 
สอดคล้องกับ  Delamotte และ Takezawa (1984 อ้างในสุจินดา, 2538:10-11) ได้กล่าวว่าแนวคิด
เก่ียวกับคณุภาพชีวิตการท างานนัน้มาจากแนวคิดของคณุภาพชีวิต ซึ่งหมายถึง การพฒันาให้บคุคลนัน้ๆ 
มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี โดยให้พนกังานมีสภาพการท างานท่ีดี อยู่ภายใต้การท างานท่ีเหมาะสม มีความ
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ปลอดภยั ได้รับผลประโยชน์และสิทธ์ิตา่งๆ อยา่งยตุธิรรมและเสมอภาคในสงัคม สอดคล้องกบัผลงานวิจยั
ของ ดวงหทัย ป่ินเย็น (2549) ได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  พบว่า  คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วนิดา  เหลืองสจัจกลุ  (2552) ได้ศกึษาคณุภาพชีวิตการท างานและความผกูพนั
ของพนกังานท่ีมีตอ่บริษัททีโอที จ ากดั  (มหาชน)  กรณีศกึษา  ส่วนบริการลกูค้าจงัหวดัราชบรีุ  ผลการวิจยั
พบว่า พนักงานส่วนบริการลูกค้าจังหวัดราชบุรี  มีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัสูง  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษฎา วัฒนานันท์ (2551) ศึกษาเร่ือง “ ปัจจัยจูงใจในการท างานกับ
คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคาจังหวัดล าปาง”ผลการศึกษา
ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคาทัง้หมดมี 5 ด้าน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วไลพร  เจริญพร(2545)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง  
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานท่ีท างานเป็นกะในระดับปฏิบัติ ซึ่งใช้กรอบทฤษฎี ปัจจัยคู่ใน
การศกึษา กรณีบริษัทไทยไวร์ แอนด์ เคเบิล้ เซอร์วิสเซส จ ากดั พบวา่คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังาน
ท่ีท างานเป็นกะในระดบัปฏิบัติการวิเคราะห์รายด้านพบว่าแต่ละด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัดี 2 ด้านคือ 
สภาพการท างานและด้านสวสัดกิาร สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณฏัฐ์กฤตา อภิโชตภิพนิพิฐ (2550)  ศกึษา
เร่ือง  ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตในการท างานกบัแรงจงูใจในการท างานและผลการปฏิบตัิงานของ
พนกังาน ศกึษาเฉพาะกรณีพนกังานของ บริษัท ไทยตาบชูิอิเล็คทริคจ ากดั ผลการวิจยัพบวา่  คณุภาพชีวิต
ในการท างานและผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดับสูง ส่วนผลงานวิจัยท่ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยในครัง้นี ้
ได้แก่ รัฐเดช  จนัทรางศ ุ(2547) ได้ศึกษาเร่ืองคณุภาพชีวิตการท างานของก าลงัพลกองดริุยางค์ทหารบก 
โดยใช้กรอบทฤษฎีปัจจยัคู ่ผลการศกึษาพบว่า คณุภาพชีวิตโดยรวมของก าลงัพลกองดริุยางค์ทหารบกอยู่
ในระดบัปานกลาง เช่นเดียวกับ กริชเพชร  ชยัช่วย (2544) ได้ท างานศกึษาเร่ือง คณุภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการกรมเจ้าท่า  โดยใช้กรอบทฤษฎีปัจจัยคู่ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของ
ข้าราชการกรมเจ้าทา่อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่ไมส่อดคล้องเชน่กนั 
  2. ระดบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

          จากการวิจยัพบวา่ระดบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทกุด้านโดยพิจารณาจากคา่เฉล่ียดงันี ้ด้านความส าเร็จในการปฏิบตังิาน มีระดบั
แรงจงูใจมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบตอ่งาน  ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล  ด้านความ
มัน่คงในงาน ด้านการยอมรับนบัถือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานอยูใ่นล าดบัท้ายสดุ  

   ผลของการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก อาจ
เน่ืองมาจากนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีได้น าเอาแนวคิดของการมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรเสมือนมี
ชีวิต (Live Organization) ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาทนุมนษุย์และทนุทางปัญญา ส่งเสริมวฒันธรรมการเรียนรู้
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อย่างต่อเน่ืองและการจดัการความรู้ภายในองค์กรเน้นหลกัการพฒันาคณุภาพชีวิตของบคุลากรควบคู่ไป
กบัการพฒันาศกัยภาพให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงอย่างเหมาะสม  เพ่ือน าไปสู่การสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงานท่ีตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร และการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและมี
ความรู้ความสามารถทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาไม่หยุดยัง้  เพ่ือให้การปฏิบตัิงาน
ของบคุลากรมีประสิทธิภาพสงูขึน้ สร้างมลูคา่ให้แก่องค์กรมากขึน้ และจะบริหารองค์กรโดยยึดหลกัธรรมา 
ภิบาล (Good Corporate Governance) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้ 
กฟภ. และสังคมเติบโตควบคู่กันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว เป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  นอกจากนีผ้ลของการศึกษาระดบัของคุณภาพชีวิตตาม
วตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 ในภาพรวม และรายด้านคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อยู่ในระดบัดีด้วยแล้ว จึงเป็นเหตุท่ีท าให้ผลของระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการศึกษามีข้อค้นพบว่าแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรายข้อ มี 2 ข้อ ของด้านความส าเร็จในการปฏิบตัิงานคือ 1) พนกังาน
ตัง้ใจปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลลุว่ง  และ 2) พนกังานตัง้ใจท างานเกิดจากแรงผลกัดนัภายใน
ของพนกังานให้ปฏิบตัิงาน  ทัง้สองข้อมีระดบัแรงจงูใจอยูท่ี่มากท่ีสดุ อาจเป็นเพราะพนกังานมีความส านึก
รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี X และ Y ของ แมกเกรเกอร์ (1960) ซึ่งจะขอกล่าวใน
สว่นของทฤษฎี Y  ก่อน กล่าวคือ ธรรมชาตขิองมนษุย์ปกติทัว่ไปมนษุย์จะมีความขยนั รักในการท างาน ใช้
พลงัสมองและพลงักายในการท างานอยู่ตลอดเวลาบุคคลตามทฤษฎี Y ผู้บริหารต้องใช้วิธีจงูใจ กล่าวคือ
ให้บุคคลมีอิสระในการเลือกวิธีการ การควบคุม และสั่งงานด้วยตนเอง ผู้บงัคบับญัชาเป็นแต่เพียงผู้ จัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติท่ีจะช่วยให้บุคคลเหล่านัน้สามารถ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของตนเอง ควบคู่ไปกับความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ (มนัส, 
2537 ก:25-26) วิธีการจูงใจแบบนีเ้รียกว่า “วิธีการจูงใจแบบไม้นวม” (Carrot approach)   ภายใต้สภาพ
เง่ือนไขของสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น  ในส่วน
ของทฤษฎี X ได้กลา่วถึงธรรมชาตขิองมนษุย์ไว้ตรงข้ามกบัทฤษฎี Y คือ โดยปกตมินษุย์ไมช่อบท างาน ถ้ามี
โอกาสจะพยายามหลีกเล่ียงหลบหลีกการท างาน   เม่ือไม่ชอบท างานท าให้มนุษย์ค่อนข้างขีเ้กียจ ต้องมี
การควบคมุบงัคบับญัชาอยา่งใกล้ชิด มีบทลงโทษเพ่ือจะให้พวกเขามีความพยายามในการท างาน   มนษุย์
โดยทั่วไปชอบให้มีผู้ ชีแ้นะ ไม่ต้องการรับผิดชอบ ปราศจากความทะเยอทะยานชอบอยู่เฉยๆ มากกว่า 
รวมทัง้ให้ความส าคญักับความมัน่คงปลอดภัย บุคคลตามทฤษฎี X ผู้บริหารจะจูงใจพนกังานได้โดยการ
ก าหนดมาตรฐานในการควบคมุบงัคบัอย่างใกล้ชิด มีการสัง่การโดยตรง การใช้ระเบียบและอ านาจหน้าท่ี
คกุคามโดยการขู่วา่จะลงโทษ การจงูใจเน้นคา่ตอบแทนด้านเงินและผลประโยชน์อ่ืนๆ เราเรียกวิธีการจงูใน
แบบนีว้า่ “วิธีการจงูใจแบบไม้แข็ง” (Stick approach) 
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จากผลของงานวิจยัในครัง้นีร้ะดบัคณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัดี ผู้ศกึษาจงึให้ความเห็น
ได้วา่พนกังานของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคสว่นใหญ่อยูใ่นสว่นของทฤษฎี Y มากกวา่ ทฤษฎี X จงึเป็นผลท่ีท า
ให้องค์การสู่ความส าเร็จบรรลไุด้ตามเป้าหมาย และวิธีการท่ีองค์การเข้าสู่เป้าหมายท่ีผู้วิจยัเห็นว่าเป็นหลกั
คิดท่ีสอดคล้องกับการท าให้องค์การได้บรรลุตามเป้าหมายเช่นกันคือหลักทฤษฎีล าดับชัน้ของความ
ต้องการของ Maslow (1954  อ้างถึงใน พิทยา  บวรวฒันา,2543 : 81-83) ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ มี
อยู่ว่า ถ้าความต้องการของมนษุย์ในล าดบัขัน้หนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว มนษุย์จะเกิดความต้องการใน
ล าดบัขัน้ถัดขึน้ไป เม่ือเป็นเช่นนี ้การจูงใจให้มนุษย์ท างานได้ดีนัน้ ผู้บงัคบับญัชาต้องเข้าใจว่า คนงานมี
ความต้องการอะไรบ้าง อยู่ในล าดบัขัน้ไหนของล าดบัขัน้ของความต้องการ 5 ประการ สอดคล้องกบัทฤษฎี
การจูงใจของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s  Two-Factor Theory อ้างถึงใน บุญช่วย,2545:49-50) เป็น
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัย 2 ส่วน คือ ปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจในการท างานและปัจจัยค า้จุน
(อนามัย) ท่ีส่งผลต่อความพอใจในการท างาน  เม่ือพิจารณาแล้วผู้ศึกษาเห็นว่าทฤษฎีดงักล่าวมีความ
เหมาะสมกบัการน ามาประยกุต์ใช้ได้ทัง้ภาครัฐและเอกชน กบัองค์การทางราชการ รัฐวิสาหกิจและเห็นด้วย
กับการท่ีผู้ บริหารในองค์การต่างๆ จะน าเอาปัจจัยภายในมาเป็นเคร่ืองมือในการจูงใจให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิงานด้วยความเต็มใจในเวลาเดียวกนัก็ต้องตอบสนองหรือใช้ปัจจยัค า้จนุ (อนามยั) ควบคูก่นัไปด้วย 
จึงจะท าให้การด าเนินการขององค์การบรรลุวตัถุประสงค์   ผลของการวิจยัในครัง้นีจ้ึงสอดคล้องกับหลัก 
ทฤษฎีตามท่ีได้กล่าวมา และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศิริพร  โอฬารธรรมรัตน์ (2545) ศึกษาเร่ือง การ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน กรณีศึกษา บริษัทอดินพ จ ากัด พบว่าระดบัแรงจูงใจในการท างานใน
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านผลตอบแทนในการท างาน และด้านความก้าวหน้าในการท างานของพนักงาน
บริษัท อดินพ จ ากัด อยู่ในระดับค่อนข้างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ 
(2550)  ศกึษาเร่ือง  ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกบัแรงจงูใจในการท างานและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของ บริษัท ไทยตาบูชิอิเล็คทริคจ ากัด ผลการวิจัย
พบว่า ( 1) พนกังานมีแรงจงูใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง  (2) คณุภาพชีวิตในการท างานและผล
การปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัสงูสอดคล้องกบั งานวิจยัของ สชุาดา  ค าสุชาติ (2536) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างแรงจงูใจกบัการรับรู้บทบาทและการปฏิบตัิตามบทบาทการสอนสขุศึกษาของพยาบาลวิชาชีพ ใน
โรงพยาบาลทัว่ไป ในสว่นกลาง สงักดักรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ ผลการวิจยัพบวา่ แรงจงูใจท่ีอยู่
ในระดบัสูงของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัย ของ กฤษฎา วฒันานันท์ (2551) ศึกษาเร่ือง “ ปัจจัยจูงใจในการ
ท างานกับคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคาจงัหวดัล าปาง” ผล
การศึกษาระดบัปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคาทัง้หมดมี 7 
ด้าน สอดคล้องกบัผลงานวิจยัครัง้นีท่ี้รายด้านพบว่ามี 2 ด้านอยู่ในระดบัมาก คือ  ด้านความส าเร็จในการ
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ท างาน และด้านความรับผิดชอบในงาน ส่วนด้านท่ีมีความขดัแย้งคืออยู่ในระดบัปานกลางมี 2 ด้าน คือ 
ด้านการได้รับการยอมรับในความสามารถและความยกย่องนบัถือ ด้านโอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าใน
อนาคต ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ (2550)  ศึกษาเร่ือง  ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับแรงจูงใจในการท างานและผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน  ศึกษา
เฉพาะกรณีพนักงานของ บริษัท ไทยตาบูชิอิเล็คทริคจ ากัด ผลการวิจยัพบว่า พนกังานมีแรงจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง  

   3. ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานกับแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานการ
ไฟฟ้าสว่นภูมิภาค พบว่าคณุภาพชีวิตการท างานมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงูในทางบวกกบัแรงจงูใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 60.30 ( r = .777 ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ กลา่วคือ ถ้าพนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานสงู จะส่งผลให้มีแรงจงูใจ
ในการท างานสูงขึน้ตามไปด้วย สอดคล้องกบั การศึกษาวิจยัในครัง้นีคื้อ พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณุภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดีในภาพรวม และรายด้าน สง่ผลให้พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคมีแรงจงูในการ
ปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมากเช่นกัน  สอดคล้องกับ  Schuler และคณะ (1989) กล่าวว่า คณุภาพชีวิตการ
ท างานท าให้เกิดประโยชน์ท่ีดี 3 ด้านได้แก่ ผลโดยตรงในการเพิ่มความรู้สึกพอใจในการท างาน สร้าง
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การและลดอัตราการเปล่ียนงาน ท าให้ผลผลิตสูงขึน้และเพิ่มประสิทธิ ผลของ
องค์การ เช่น ผลก าไร การบรรลุเป้าหมายขององค์การ การท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ทัง้ 3 ประการ ฝ่าย
บริหารและพนักงานจะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนร่วมกันและแผนนัน้ต้องได้ถูกน าไปปฏิบตัิอย่าง
สมบรูณ์ นอกจากนี ้คณุภาพการท างานยงัเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาองค์การ โดยเก่ียวข้องกบัการเพิ่มขึน้
ของผลผลิต และการปรับปรุงคณุภาพท่ีเก่ียวกบัพนกังานในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองเก่ียวกับ
การท างาน การตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของพนกังาน ท าให้พนกังานมีความตัง้ใจท างาน
อย่างเต็มท่ี ดงันัน้ นกัพฒันาองค์การจึงพยายามหาวิธีการอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างสภาพการท างานให้มี
แรงจงูใจ ความพึงพอใจ และสร้างความผกูพนัในองค์การซึง่เป็นปัจจยัท่ีเพิ่มผลการปฏิบตัิขององค์การ ซึ่ง
ก็คือคณุภาพชีวิต สอดคล้องกับผลงานวิจยัของ ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ  ศึกษาเร่ือง : ความสมัพันธ์
ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกับแรงจูงใจในการท างานและผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน  :ศึกษา
เฉพาะกรณีพนกังานของ บริษัท ไทยตาบชูิอิเล็คทริคจ ากดั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าคณุภาพชีวิตใน
การท างานโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน  คิดเป็นร้อยละ 49.14 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานสงู จะสง่ผลให้มีแรงจงูใจในการท างานสงูขึน้ตามไปด้วย    
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บทสรุป 

ผลการศกึษาวิจยั เร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตการท างานกบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน

ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในครัง้นีพ้บว่าคณุภาพชีวิตการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี และ

แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และพบวา่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตการ

ท างานกับแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ในระดบัสูงในทางบวก อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

 1.1  คณุภาพชีวิตในการท างานควรปรับปรุงในด้านสิ่งตอบแทนท่ียตุิธรรมเน่ืองจากมีค่าเฉล่ีย
ต ่าท่ีสุดโดยในภาพรวมเช่น ควรมีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสิ่งตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินในส่วน
ของค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาและควรมีการบริหารจัดการเพ่ือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายใช้ทรัพยากรอย่างมี
คณุค่า ส่งเสริมให้ความรู้และวางระบบให้พนกังานมีส่วนร่วมในมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีไม่
จ าเป็นท าให้องค์การได้รับผลก าไรมากขึน้ สง่ผลโดยตรงกบัเงินโบนสัประจ าปีเพิ่มขึน้ด้วย 

1.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานควรปรับปรุงในด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของ
พนักงานเน่ืองจากมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดโดยในภาพรวมเช่นควรมีการพิจารณาให้โอกาสพนักงานได้เล่ือน
ต าแหน่งเม่ือสามารถท างานได้ประสบความส าเร็จให้ได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานจาก
ความสามารถ จากความส าเร็จของงานท่ีบรรลผุลตามเป้าหมาย  

1.3 องค์การควรส่งเสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานท่ีดียิ่งขึน้และทัว่ถึง เน่ืองจาก
ผลการวิจยัพบว่าคณุภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิต ิ ดงันัน้องค์การจงึควรให้ ความส าคญักบัคณุภาพชีวิต 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 ควรศกึษาเก่ียวกับคณุภาพชีวิตในการท างานและแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอ่ืนบ้าง เช่น การสมัภาษณ์  การสงัเกต  การสงัเกตแบบมีส่วนรวม เป็น
ต้น ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมลูในแนวกว้างมากขึน้อนัจะเป็นประโยชน์ในการน ามาปรับใช้ในการศกึษา และการ
บริหารงานบคุคลขององค์การตอ่ไป 

2.2 ควรศึกษาความพอใจในการท างานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ทราบถึง

ระดบัความพงึพอใจในการท างานของพนกังานและสง่ผลตอ่องค์กรอย่างไร 
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เร่ืองท่ี 2 

การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล 

Development of a Community Rice Center Network in the Mool River  Basin                                
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

Sujja.Ban@stou.ac.th 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล 2.เพื่อพฒันาเครือข่าย

ศนูย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล และ 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล 

การวิจยัใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม โดยการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจงกบัศนูย์ข้าวชมุชนที่อยูใ่นเขต

ลุม่น า้มลูจาก 9 จงัหวดัจ านวน 28 ศนูย์ข้าวชุมชนแต่ละศนูย์ข้าวชุมชน คดัเลอืกตวัแทนผู้น าและสมาชิกแบบเจาะจง เก็บ

ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เคร่ืองมือการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง แบบประเมินองค์ประกอบตวัชีว้ดัความเข้มแข็งของศนูย์ข้าวชมุชน และประเด็นการสมัมนา การวิเคราะห์ข้อมลู

เชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลีย่ และค่าร้อยละ ข้อมลูเชิงคณุภาพ วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ 

การศกึษาความเป็นเหตแุละผล การอธิบายให้ความหมาย และการจดัหมวดหมูข้่อมลู  

ผลการวิจยัพบวา่          

  1. สถานการณ์การด าเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนที่ศึกษา จัดตัง้มาแล้วเฉลี่ยประมาณ 8 ปี โดยได้รับการ

สนบัสนนุปัจจยัการผลติจากกรมสง่เสริมการเกษตร กรมการข้าว และ อบต. สภาพพืน้ท่ีเป็นทัง้พืน้ท่ีลุม่ และพืน้ท่ีดอน การ

ผลิตเมล็ดพนัธุ์มีการปลกูและคดัเลือกพนัธุ์ปน ข้าวที่ปลกูสว่นใหญ่เป็นข้าวขาวดอกมะลิ 105 การกระจายพนัธุ์ข้าวส่วน

ใหญ่กระจายเมลด็พนัธุ์ข้าวให้กบัเกษตรกรในชุมชน และในพืน้ท่ีใกล้เคียง ด้านการบริหารกลุม่มีการตัง้กรรมการศนูย์ข้าว

ชุมชนที่ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ มีแปลงเรียนรู้ตามระบบแปลงโรงเรียน

เกษตรกร ด้านการบริหารกองทุนมีกฏระเบียบในการบริหารกองทุน และมีการปันผลให้กับสมาชิก สภาพปัญหาการ

ด าเนินงานของศนูย์ข้าวชุมชนที่มีความรุนแรงในระดบัมาก ได้แก่ ปัญหาด้านการบริหารกลุม่ในเร่ืองของภาวะความเป็น

ผู้น า การวางแผนและกิจกรรมกลุ่ม การติดตามและประเมินผลกลุม่ กฏระเบียบข้อบงัคบัของกลุม่ และการประชุมกลุ่ม 

ปัญหาที่มีความรุนแรงในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัญหาด้านความรู้ ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์  ด้านการตลาดและการ

กระจายพนัธุ์ ด้านการจดัการทนุ  

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1  ม.ค.-มิ.ย.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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2. การพฒันาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุม่น า้มลู ประกอบด้วย 1) การพัฒนาขัน้ตอนการพัฒนา

เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล มี 6 ขัน้ตอนได้แก่ การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าว

ชุมชน มี 4 เร่ือง ได้แก่ การพฒันากระบวนการบริหารเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนที่มีประสิทธิภาพ การพฒันากิจกรรมของ

เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนที่ก่อให้เกิดการเช่ือมโยง การพัฒนาการเช่ือมโยงศูนย์ข้าวชุมชนกับองค์กรต่างๆ  และการ

พฒันาการสนบัสนุนศูนย์ข้าวชุมชนจากภาครัฐ  การจัดท าตัวชี้วัดความเข้มแข็งของเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน มี 4 

ประเด็นตวัชีว้ดั คือ (1) กระบวนการบริหารเครือข่าย (2) กิจกรรมของเครือขา่ย (3) การเป็นเครือขา่ย/การประสานงานกบั

กลุม่องค์กรต่างๆ และ (4) การสนบัสนนุจากภาครัฐ การวางยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเครือข่าย ประกอบด้วย 

แนวยทุธศาสตร์ด้านการขยายเครือข่าย ด้านการตลาด และด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สว่นแผนการพฒันาเครือขา่ยเป็น

แผนของแต่ละศนูย์ที่เก่ียวข้องกบัเครือข่ายสว่นใหญ่เป็นเร่ืองที่เก่ียวกบัการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดงูานและ

การประชุมวางแผนเครือข่ายในระดบัจงัหวดัและในระดบัลุม่น า้มลู การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการศึกษาดงูาน 2 จุดคือ  

ศนูย์การเรียนรู้เกษตรกรรมแบบพอเพียงจงัหวดัยโสธร และศนูย์ข้าวชุมชนจงัหวดัสริุนทร์ การติดตามผลความก้าวหน้า

การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน มีการติดตามผลหลงัจากมีแผนแล้ว 1 ครัง้ และการประเมินผลการพัฒนา

เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน พบว่า ศูนย์ข้าวชุมชนได้มีการด าเนินการตามตวัชีว้ดัได้ค่อนข้างเกือบครบทุกประเด็นของ

ตวัชีว้ดั แต่มีบางประเด็นที่สมาชิกเกือบคร่ึงยงัไม่มีการด าเนินการ ได้แก่ ด้านกิจกรรมการตลาดของเครือข่ายเร่ืองตรา

สญัลักษณ์  ถุงบรรจุมาตรฐานเดียวกัน การรับซือ้เมล็ดพันธุ์จากกลุ่มเครือข่ายเพื่อมาจ าหน่าย  และการตรวจสอบ

ย้อนกลบัโดยเครือข่าย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนและอนุรักษ์พนัธุ์ ข้าวเร่ืองการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ ข้าวท้องถ่ินใน

เครือข่าย และการแลกเปลี่ยนพนัธุ์ ข้าวระหว่างกลุ่ม ด้านการเป็นเครือข่าย/การประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้แก่  

ส านกังานพาณิชย์จงัหวดั ร้านค้า และโรงส ี 2) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน มี 4 

ประการ คือ (1) แนวทางการพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชุมชน (2) แนวทางการสร้างเครือข่ายการตลาดและการกระจาย

พนัธุ์ (3) การก าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ข้าวชุมชน และ (4) แนวทางการ

แลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อพฒันาเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชน 

3. ปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาเครือขา่ย มี 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายใน ได้แก่ วิสยัทศัน์และการน าองค์กร 

การวางแผนยุทธศาสตร์กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลผลิต การจัดหาแหล่งเงินทุน การจดัการระเบียบ

ข้อบงัคบัและการพฒันาบคุลากรของศนูย์ข้าวชมุชน สว่นปัจจยัภายนอก ประกอบด้วย การยอมรับคณุภาพเมลด็พนัธุ์ของ

ชาวนากลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีที่ทันสมัยของเคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิตพันธุ์ ข้าว ราคาพันธุ์ ข้าวและคู่แข่งขัน 

นโยบายและการสนบัสนนุจากภาครัฐ การค้าเสรีในกลุม่ประเทศอาเซี่ยน การแขง่ขนัของประเทศคูแ่ข่ง และการเช่ือมโยง

เป็นเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชนกบัองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ค าส าคัญ : เครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชน  ลุม่น า้มลู 

 



 

20 

http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

 

Abstract 

 This was a participatory action research with the objectives of 1. studying the 

situation of community rice centers in the Mool River Basin; 2. developing a network of 

community rice centers in the Mool River Basin; and 3. studying factors that affected the 

development of that network. The sample population was the 28 community rice centers in 

the 9 provinces of the study area, and from each rice center, representatives of leaders and 

members were selected through purposive sampling. The tools used to collect data were 

structured interview forms, topics at participatory action seminars and evaluation forms to 

measure indicators of the strength of the community rice centers. Descriptive statistics 

(percentage, mean and standard deviation) were used to analyze quantitative data and the 

methods of comparison, causality analysis, interpretation and categorization were used to 

analyze qualitative data.      

The results showed that:  

        1. The community rice centers studied had been in operation for a mean of 8 

years. They received assistance in the form of factors of production from the Department of 

Agricultural Extension, the Rice Department and their local Tambol Administrative 

Organizations. Geographically, some were located in valleys and some on plateaus. For rice 

seed production, they planted rice and weeded out rogues. Most of the centers produced the 

Kao Dok Mali 105 variety. They mostly distributed the seed to farmers in the community and 

nearby areas. As for management, the rice centers were run by committees composed of a 

chairman, vice chairman, members, treasurer and secretary. They had demonstration fields 

following the farmer school model. They had rules for managing the centers’ funds and they 

paid dividends to members. As for the problems faced by the community rice centers, the 

most severe problems were management problems involving leadership, planning, group 

activities, evaluation, rules, and meetings. Less severe problems were problems with 

knowledge, seed production, marketing, distribution and fund management.        

          

2. The development of a network of community rice centers in the Mool River 

Basin consisted of 1) Setting the steps-  6 steps were decided on: goal setting, setting 

indicators to measure the strength of the network, setting development strategies and plans, 

exchange of knowledge, following up on progress with the network development, and 

evaluation. 2) Analysis of the results of the process of developing the network of 

community rice centers- the results of each step were as follows: Goals of the network—4 

goals were identified: to make the management of rice centers more efficient, to develop 

activities that would connect the rice centers in the network, to develop connections between 

the network and outside organizations, and to develop more support from government 

agencies.  Indicators of the strength of the network—4 indicators were identified: (1) the 

network management process; (2) network activities; (3) status of the network’s 

operations/coordination with other groups and organizations; and (4) government support. 

Strategies and plans to develop the network—strategies consisted of strategies to expand the 
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network, marketing strategies and knowledge exchange strategies. The plans were the 

individual plans of each community rice center in the network, most of which involved 

training, study tours, knowledge exchange, and provincial-level and whole network-level 

meetings to set plans for the network. Knowledge exchange—2 study trips were organized to 

visit the Yasothon Province Sufficiency Agriculture Learning Center and the Surin 

Community Rice Center. Follow-up—one follow-up check was made after the plan had been 

set. Evaluation—The community rice centers had taken action on almost all the indicators, 

but there were some marketing, rice exchange and coordination activities that nearly half of 

the member rice centers had not yet taken action on, namely: using the network logo, using 

the same standard of packaging, buying rice seed from within the network for re-sale, 

traceability checks, exchange of land race rice breeds, conservation of local land races and 

germplasm collection by the network, and coordination with provincial commerce offices, 

stores and rice mills. 3) Ways to strengthen the network- 4  areas were identified: (1) ways 

to develop the network; (2) ways to build up a market and seed distribution network; (3) 

setting of topics for knowledge exchange to increase the community rice centers’ capabilities; 

and (4) ways of knowledge exchange to develop the network.  

 3. There were internal and external factors that affected development of the network of 

community rice centers. Internal factors consisted of the organization’s vision and 

leadership, strategic planning of the production process and quality control, acquisition of 

funding, management of the rules of community rice centers and personnel development at 

the rice centers. External factors consisted of target farmers’ acceptance of the quality of the 

rice seed, technological level of the equipment and machinery used to produce the rice seed, 

price of the rice seed, market competition, government policies and support, free trade in the 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), competing rice seed-producing countries, 

and linkage of the network of community rice centers with related organizations.  

Keyword(s) : community rice center, network, Mool River Basin 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากปริมาณความต้องการข้าวของตลาดโลกท่ีเพิ่มขึน้ท าให้หลายประเทศท่ีเป็นผู้ผลิตและส่งออก
ข้าวท่ีส าคัญเช่น อินเดีย เวียดนาม สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น พยายามผลักดัน
นโยบาย  การผลิตเพ่ือเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในการเข้ามามีส่วนแบง่ทางการตลาด  ส าหรับประเทศไทย
ในฐานะผู้น าการส่งออกข้าวของโลกจ าเป็นต้องปรับระบบการผลิตเพ่ือสามารถรักษาตลาดและความเป็น
ผู้น าการส่งออกโดยการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขันทางการค้า  ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การผลิตโดย
ค านึงถึงความต้องการของตลาดทัง้ทางด้านปริมาณและคุณภาพและการผลิตท่ีปลอดภัยทัง้ต่อ
สภาพแวดล้อมและผู้บริโภค จากการศกึษาของอจัฉรา จิตตลดากร และคณะ (2547) พบว่า การผลิตข้าว
ของไทยเพ่ือท่ีจะให้สามารถแข่งขนักบัผู้ผลิตรายอ่ืน ๆ ได้นัน้ มีแนวทางหลกัท่ีส าคญัพอสรุปได้คือ การใช้
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ข้าวพนัธุ์ดี การจดัระบบการผลิตท่ีดี การจดัการน า้ และการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และจากเอกสารของ
กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว (ม.ป.ป.) รายงานว่าเมล็ดพนัธุ์เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีส าคญัในการผลิตพืชและการ
พฒันาการเกษตรของประเทศ   การเพิ่มผลผลิตตอ่พืน้ท่ีโดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม เช่น การ
ใช้พันธุ์พืชท่ีดี ปุ๋ ยเคมี สารเคมี การเขตกรรมต่าง ๆ นัน้การเลือกใช้พันธุ์ ดีเป็นวิธีท่ีจะเพิ่มผลผลิตของ
เกษตรกรโดยเสียคา่ใช้จ่ายน้อยท่ีสดุ  และเหมาะสมกับสภาพของการเกษตรไทยซึง่ส่วนใหญ่ยงัมีข้อจ ากดั
ในการลงทุน  นอกจากนีพ้นัธุ์พืชท่ีดียงัมีผลให้คณุภาพของผลผลิตดีขึน้เป็นท่ีต้องการของตลาด พืชมีการ
ตอบสนองต่อปุ๋ ยและทนทานต่อศัตรูพืชต่างๆ ได้ดี ท าให้ลดการใช้ปุ๋ ยและสารเคมีท่ีมีผลต่อผลผลิต
สภาพแวดล้อมและตอ่ต้นทนุการผลิต จากหลกัการดงักล่าวสามารถน ามาประยกุต์ใช้กบัการผลิตพืชทัว่ไป
โดยเฉพาะข้าวได้อย่างเหมาะสม  แต่อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของไทยไม่สามารถหา
เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีได้อย่างเพียงพอ เน่ืองจากพืน้ท่ีในการปลูกข้าวของประเทศมีประมาณ 66 ล้านไร่ 
ต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ ข้าวประมาณ 1 ล้านตนั ในขณะท่ีหน่วยงานราชการผลิตได้เพียง 9 หม่ืนตนั ส่วน
ภาคเอกชนยงัไมส่นใจท่ีจะลงทนุในการผลิตเมล็ดพนัธุ์ (อภิชาต ิพงษ์ศรีหดลุชยั, 2549)  ภาระในการจดัหา
เมล็ดพนัธุ์ส่วนท่ีเหลือจึงตกเป็นของเกษตรกร นอกจากนีเ้ทคโนโลยีการผลิตเช่น ปุ๋ ย สารเคมี ท่ีใช้ยงัเป็น
การพึ่งพิงจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้การผลิตจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ยืน 
เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  การน าหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้  ด้วยเหตุนีภ้าครัฐจึงได้
สง่เสริมให้เกษตรกรรวมกลุม่จดัตัง้เป็นศนูย์ข้าวชมุชนเพ่ือเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพนัธุ์ดีกระจายให้กบัสมาชิก
และเป็นแหลง่เรียนรู้เร่ืองการปลกูข้าว 

ในบรรดาข้าวของประเทศตา่งๆ ท่ีมีการส่งออกทัง้หลาย ข้าวไทยนบัว่าได้รับการยอมรับจาก

ผู้บริโภคทัว่โลกว่ามีคณุภาพดี โดยเฉพาะข้าวขาวดอกมะลิ105 และข้าว กข. 15 ท่ีแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตลุ่มแม่น า้มูลซึ่งมีสภาพแวดล้อมและแหล่งน า้ท่ี

เหมาะสมตอ่การปลกูข้าวโดยมีพืน้ท่ีปลกูข้าวมากท่ีสดุถึงร้อยละ 75.38 ของพืน้ท่ีการเกษตรทัง้หมดของลุ่ม

น า้การผลิตข้าวในเขตนีก็้ประสบกับปัญหาเช่นเดียวกับเขตอ่ืน ดงันัน้ศูนย์ข้าวชุมชนจึงเข้ามามีบทบาท 

แตก่ารพฒันาศนูย์ข้าวชมุชนท่ีผ่านมาแตล่ะศนูย์ตา่งพฒันาเฉพาะศนูย์ของตนเองโดยไม่มีการเช่ือมโยงกบั

กลุ่มตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ในชมุชนและตา่งศนูย์ท่ีอยูภ่ายนอก เน่ืองจาก สมาชิกไม่เห็นความส าคญัของการ

มีเครือข่าย ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐทัง้ในด้านงบประมาณและบุคคลากร ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์ข้าว

ชมุชนขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดผู้น า ขาดศนูย์ประสานงานหรือจดุเช่ือมโยง เป็นต้น จากการศกึษาของ 

สัจจา บรรจงศิริ และคณะ (2549) เร่ืองการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนพบว่าแนวทางหนึ่งในการสร้างความ

เข้มแข็งให้กับศนูย์ข้าวชุมชนให้มีความยัง่ยืน คือการสร้างเครือข่ายศนูย์ข้าวชุมชน เน่ืองจาก การพฒันา
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จ าเป็นต้องอาศัยการด าเนินการจากหลายภาคส่วนด้วยกัน เพ่ือการระดมทรัพยากรท่ีมีในแต่ละส่วน

เช่ือมโยงประสานงานเป็นเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การร่วมกันก่อให้เกิดพลังทัง้ในด้านการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  การระดมความคิดแก้ปัญหาร่วมกัน การเช่ือมโยงกิจกรรม การแลกเปล่ียนทรัพยากร

การผลิตและข้อมลูข่าวสารซึง่กนัและกนัโดยแนวทางการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย สามารถด าเนินการได้

หลายรูปแบบ เช่น การกระตุ้นให้มีกิจกรรมร่วมกนั การแลกเปล่ียนเรียนรู้การศกึษาดงูาน การประชมุแบบ

หมนุเวียน 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นได้วา่การพฒันาการผลิตข้าวของไทยศนูย์ข้าวชมุชนเป็นกลไกส าคญั
แต่การด าเนินงานของศนูย์ข้าวชุมชนให้มีความยัง่ยืน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและสามารถสนองตอบต่อ
วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ได้นัน้การสร้างเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มภายใน
และนอกชมุชน หรือศนูย์ข้าวชมุชนด้วยกนัเองสามารถส่งเสริมสนบัสนุนงานศนูย์ข้าวชุมชนในหลายด้าน
ดงันัน้จงึมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องจดัสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพฒันาเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชน 
 
วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือศกึษาสถานการณ์ศนูย์ข้าวชมุชนในเขตลุม่น า้มลู 
  2. เพ่ือพฒันาเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชนในเขตลุม่น า้มลู 
  3. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชนในเขตลุม่น า้มลู 

นิยามศัพท์ 

  1. ศนูย์ข้าวชุมชน หมายถึง กลุ่มเกษตรกรท่ีมีอาชีพท านาและได้ขึน้ทะเบียนเป็นศนูย์ข้าวชุมชนกับ
กรมการข้าว โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวกระจายให้แก่สมาชิกและเกษตรกรรายอ่ืนๆ และ
เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการท านา             
  2. เครือข่ายศนูย์ข้าวชมุชนในเขตลุ่มน า้มูล หมายถึง กลุ่มศนูย์ข้าวชุมชนจากจงัหวดัร้อยเอ็ด ยโสธร 
อ านาจเจริญ อบุลราชธานี ศรีสะเกษ สริุนทร์ บรีุรัมย์ นครราชสีมา และชยัภมูิ รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและ
เอกชนท่ีมารวมกลุม่กนัเพ่ือด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั       

  3. รูปแบบการพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชุมชน  หมายถึง  ขัน้ตอนกระบวนการในการด าเนินการเพ่ือ
การพฒันาเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชนให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
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  1. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว  ได้ข้อมูลในการพัฒนาก าหนด
นโยบาย สง่เสริม และการจดัการศนูย์ข้าวชมุชนและเครือขา่ย     
 2. นักพัฒนาทัง้จากภาครัฐและเอกชนได้องค์ความรู้ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนกลุ่ม
ตา่งๆ และเครือขา่ย            
  3. สมาชิกและผู้น าชมุชนท่ีร่วมวิจยัเกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ และเห็นความส าคญัในการสร้าง
เครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชน           
 4. การเกิดกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ในการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว การปลกูข้าว และการพฒันาการ
ผลิตข้าวของประเทศ           
 5. การเพิ่มศกัยภาพทางการแขง่ขนัของประเทศในการสง่ออกข้าว 

วิธีการวิจัย 

วิ ธี ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย   เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ประกอบด้วย ประชากรศนูย์ข้าวชมุชนจ านวน 898 ศนูย์ ท่ีอยูใ่นเขตลุม่น า้
มลู และประชากรท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัศนูย์ข้าวชมุชนท่ีอยู่ในเขตลุ่มน า้มลู ก าหนดกลุ่มตวัอย่างศนูย์
ข้าวชุมชน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างศนูย์ข้าวชุมชนแบบเจาะจงเพ่ือให้ได้ศนูย์ข้าวชมุชนท่ีอยู่ในเขตลุ่มน า้มูล 
จ านวน 28 ศนูย์ แล้วสุ่มแบบเจาะจงอีกครัง้กบัตวัแทนผู้น า สมาชิกศนูย์ข้าวชุมชนและเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัใช้แบบสมัภาษณ์ แบบประเมินตวัชีว้ดัความเข้มแข็งของเครือข่าย  และ
ประเดน็การสมัมนาเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม เคร่ืองมือแบบสมัภาษณ์น าไปทดสอบก่อนปรับปรุงแก้ไข
ให้สมบรูณ์ก่อนน าไปใช้ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจยัได้ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในพืน้ท่ี เพ่ือนัด
หมายเกษตรกรในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ทัง้จากแบบสัมภาษณ์ แบบประเมินตัวชีว้ัดความ
เข้มแข็งของเครือขา่ย และการสมัมนาเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม 

 การวิเคราะห์ข้อมลู ข้อมลูเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ คา่เฉล่ีย และคา่ร้อยละ
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การเปรียบเทียบการศึกษาความเป็นเหตแุละผล การอธิบายให้ความหมาย การจัด
หมวดหมูข้่อมลู 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
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ผลการวิจัย 

1.สถานการณ์ศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล  

  ศูนย์ข้าวชุมชนท่ีศึกษา จัดตัง้มาแล้วเฉล่ียประมาณ 8 ปี ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจาก

หน่วยงานราชการ คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และ องค์การบริหารส่วนต าบล สภาพพืน้ท่ีเป็น

ทัง้พืน้ท่ีลุ่ม และพืน้ท่ีดอน  การผลิตเมล็ดพนัธุ์มีการปลกูและคดัเลือกพนัธุ์ปนข้าวท่ีปลกูส่วนใหญ่เป็นข้าว

ขาวดอกมะลิ 105 การกระจายพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่กระจายเมล็ดพนัธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรในชุมชน และใน

พืน้ท่ีใกล้เคียง  ด้านกลุ่มและการบริหารกลุ่ม มีการตัง้กรรมการศูนย์ข้าวชุมชนท่ีประกอบด้วย ประธาน

ศนูย์ รองประธาน กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ สถานท่ีเรียนรู้ร่วมกันของศนูย์คือ แปลงเรียนรู้ตาม

ระบบแปลงโรงเรียนเกษตรกร ด้านกองทนุและการบริหารกองทนุมีกฎระเบียบในการบริหารกองทนุ และมี

การปันผลให้กับสมาชิกบ้าง สภาพปัญหาการด าเนินงานของศนูย์ข้าวชุมชนจากการศึกษาสภาพปัญหา

ของศนูย์ข้าวชมุชน คือ ด้านความรู้การผลิตเมล็ดพนัธุ์ ด้านการตลาดและการกระจายพนัธุ์ ด้านการจดัการ

ทนุ เป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงในระดบัปานกลาง ส่วนปัญหาด้านการบริหารกลุ่มในเร่ืองของภาวะความ

เป็นผู้น า การวางแผนและกิจกรรมกลุม่ การติดตามและประเมินผลกลุม่ กฎระเบียบข้อบงัคบัของกลุม่ และ

การประชมุกลุม่เป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงในระดบัมาก 

2.ขัน้ตอนและผลการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล  
 จากการวิจยัพบว่า ประกอบด้วย 1) การพัฒนาขัน้ตอนการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขต
ลุ่มน า้มูล มี 6 ขัน้ตอนได้แก่             

(1) การก าหนดเป้าหมายพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน มีเป้าหมายดงันี ้
(ก) การพฒันากระบวนการบริหารเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชนท่ีมีประสิทธิภาพ   

(ข) การพฒันากิจกรรมของเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชนท่ีก่อให้เกิดการเช่ือมโยง 

(ค) การพฒันาการเช่ือมโยงศนูย์ข้าวชมุชนกบัองค์กรตา่งๆ  

(ง) การพฒันาการสนบัสนนุศนูย์ข้าวชมุชนจากภาครัฐ  

   (2)  การก าหนดตัวชีวั้ดความเข้มแข็งของเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน จากการจัย 
พบวา่ มี 4 ประเด็นตวัชีว้ดั คือ (ก) กระบวนการบริหารเครือขา่ย ได้แก่ การก าหนดนโยบายและทิศทางของ
เครือข่ายการก าหนดแผนการด าเนินงานของเครือข่ายร่วมกับกลุ่มอ่ืนโครงสร้างการท างานของเครือข่าย
กฎระเบียบข้อบังคับของเครือข่ายการประสานงาน/การส่ือสารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กองทุนเครือข่าย  และการมีท่ีท าการศนูย์ประสานงานเครือข่าย (ข) กิจกรรมของเครือข่าย ได้แก่ กิจกรรม
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การผลิตเมล็ดพันธุ์  กิจกรรมการตลาดของเครือข่ายกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนและอนุรักษ์พันธุ์ ข้าว  (ค) การเป็นเครือข่าย/การประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้แก่ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  ศนูย์ข้าวชมุชนอ่ืน สหกรณ์การเกษตรหน่วยงานส่งเสริมของภาครัฐ 
สถาบนัการศกึษา องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล  ผู้น าชมุชน (ผู้ ใหญ่บ้าน/ก านนั) กลุ่มตา่งๆ ในชมุชน 
ร้านค้า และโรงสี และ (ง) การสนับสนุนจากภาครัฐ ได้แก่ การให้เมล็ดพันธุ์ตัง้ต้น การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์/
ปัจจยัอ่ืนๆ การสนบัสนุนงบประมาณเครือข่าย การสนบัสนุนองค์ความรู้ต่างๆ (การให้ค าแนะน า/อบรม/ 
เป็นพ่ีเลีย้ง)  การสนบัสนนุการก่อตัง้เครือขา่ย และเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมท างานกบัเครือขา่ย  

  (3) การก าหนดแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน มี 3 ด้าน คือ 
ด้านการขยายเครือข่าย ด้านการตลาด และด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แผนปฏิบัติงานพัฒนาเครือข่าย

ศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละจังหวัดเป็นการก าหนดแผนภายใต้แนวยทุธศาสตร์     

   (4) การแลกเป ล่ียนเรียน รู้  โดยการไปศึกษาดูงานใน 2 จุดคือศูนย์การเรียน รู้
เกษตรกรรมแบบพอเพียงจงัหวดัยโสธร และศนูย์ข้าวชมุชนจงัหวดัสริุนทร์    

        (5) การตดิตามผลการด าเนินงาน มีการตดิตามผลหลงัจากมีแผนแล้ว 1 ครัง้             

              (6) การประเมินผลการพัฒนาเครือข่าย  โดยการประเมินตนเองจากแบบประเมิน
ตวัชีว้ดัการพฒันาเครือข่ายของสมาชิกเครือข่ายศนูย์ข้าวชุมชนท่ีท าการประเมินภายหลงัจากพฒันา เห็น
ว่าศูนย์ข้าวชุมชนได้มีการด าเนินการตามตัวชีว้ัดได้ค่อนข้างเกือบครบทุกประเด็นของตวัชีว้ัดแต่มีบาง
ประเด็นท่ีสมาชิกเกือบคร่ึงยังไม่มีการด าเนินการ ได้แก่ ด้านกิจกรรมการตลาดของเครือข่ายเร่ืองตรา
สัญลักษณ์ (ย่ีห้อ) เดียวกัน ถุงบรรจุมาตรฐานเดียวกัน การรับซือ้เมล็ดพันธุ์จากกลุ่มเครือข่ายเพ่ือมา
จ าหน่าย  และการตรวจสอบย้อนกลบัโดยเครือข่าย กิจกรรมการแลกเปล่ียนและอนรัุกษ์พนัธุ์ข้าว เร่ืองการ
อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ข้าวท้องถ่ินในเครือข่ายและการแลกเปล่ียนพนัธุ์ข้าวระหว่างกลุ่ม ด้านการเป็น
เครือขา่ย/การประสานงานกบักลุม่องค์กรตา่งๆ ได้แก่ ส านกังานพานิชจงัหวดัร้านค้าและโรงสี  

2) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน มี 4 ประการ คือ (1) 

แนวทางการพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชมุชน (2) แนวทางการสร้างเครือขา่ยการตลาดและการกระจายพนัธุ์ 

(3) การก าหนดประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของศนูย์ข้าวชมุชน และ  (4) แนว

ทางการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพฒันาเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชน 

 3.ปัจจัยการท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล  มี 2  ปัจจยัดงันี ้

 1) ปัจจัยภายในการบริหารจัดการเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ประกอบด้วย 

(1) ก าหนดวิสยัทศัน์วตัถปุระสงค์ในการพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชมุชน 
(2) การวางแผนยทุธศาสตร์ของศนูย์ข้าวชมุชน 
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(3)  กระบวนการพฒันาเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชน 
(4) การจดัหาแหลง่เงินทนุ  
(5) การจดัการระเบียบข้อบงัคบัของศนูย์ข้าวชมุชน  
(6) พฒันาบคุลากรตามกิจกรรมของศนูย์ข้าวชมุชน 

 2) ปัจจัยภายนอกในการบริหารจัดการเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ประกอบด้วย 

(1) การยอมรับคณุภาพเมล็ดพนัธุ์ 
(2) เทคโนโลยีของเคร่ืองมือและอปุกรณ์การผลิตพนัธุ์ข้าว 
(3) ราคาพนัธุ์ข้าวและคูแ่ขง่ขนั 
(4) นโยบายและการสนบัสนนุเครือขา่ยจากภาครัฐ 
(5) การค้าเสรีในกลุม่ประเทศอาเซ่ียน 
(6) การแขง่ขนัของประเทศคูแ่ขง่ 
(7) การเช่ือมโยงเป็นเครือขา่ยกบัองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

การอภปิรายผล 

       1. ขัน้ตอนการพฒันาเครือขา่ยศนูย์ข้าวชมุชน 
จากผลการศึกษาเร่ืองการพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูลท่ีได้ขัน้ตอนการพฒันา

เครือข่ายศนูย์ข้าวชุมชน 6 ขัน้ตอน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายในการพฒันาเครือข่าย การจดัท าตวัชีว้ดั

ความเข้มแข็งของเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน การวางแผนการพัฒนาเครือข่ายการแลกเปล่ี ยนเรียนรู้การ

ติดตามผลความก้าวหน้าแผนงานการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน และการประเมินผลการพัฒนา

เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนของ สัจจา บรรจงศิริและคณะ (2549)   ศึกษาเร่ืองการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน 

พบว่า รูปแบบท่ีใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานของศนูย์ข้าวชุมชนมี 8 ขัน้ตอน เร่ิมจากการส ารวจพืน้ท่ี 

การก าหนดเป้าหมายและตัวชีว้ัด การประเมินศูนย์ข้าวชุมชนก่อนเร่ิมด าเนินการพัฒนา การจัดท า

ยทุธศาสตร์การพฒันาศนูย์ข้าวชมุชน การสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัท าแผนปฏิบตัิการ การตดิตาม

ผลการด าเนินงาน และการประเมินผลภายหลังการพัฒนา ซึ่งผลการด าเนินการพัฒนาตามขัน้ตอน

ดงักล่าว”พบว่า ทุกศูนย์ข้าวชุมชนมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งเพิ่มขึน้แต่เม่ือวิเคราะห์ผลการพัฒนา

เครือข่ายจากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองจากแบบประเมินตวัชีว้ดัการ

พฒันาเครือข่ายของสมาชิกเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนท่ีท าการประเมินภายหลงัจากพัฒนา พบว่าผลการ

ด าเนินงานตามแผนถ้าแผนงานท่ีก าหนดไว้และศูนย์ข้าวชุมชนสามารถด าเนินการได้เองแล้วจะมีการ
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ด าเนินการเป็นไปตามแผน แตถ้่าต้องประสานกบัภายนอกจะมีปัญหา เชน่ เร่ืองงบประมาณจากหนว่ยงาน

สนบัสนุน  เร่ืองบุคลากรท่ีมาส่งเสริม เป็นต้น ส าหรับผลการประเมินตนเองจากแบบประเมินตวัชีว้ดัการ

พฒันาเครือข่ายโดยการประเมินภายหลงัจากพฒันา ส่วนใหญ่ได้มีการด าเนินการตามตวัชีว้ดัได้ค่อนข้าง

เกือบครบทุกประเด็นของตวัชีว้ัดแต่มีบางประเด็นท่ีสมาชิกเกือบคร่ึงยังไม่มีการด าเนินการ ได้แก่ ด้าน

กิจกรรมการตลาดของเครือข่ายเร่ืองตราสัญลักษณ์ (ย่ีห้อ) เดียวกันถุงบรรจุมาตรฐานเดียวกันโดย

เครือข่ายการรับซือ้เมล็ดพนัธุ์จากกลุ่มเครือขา่ยเพ่ือมาจ าหน่าย  และการตรวจสอบย้อนกลบัโดยเครือข่าย

กิจกรรมการแลกเปล่ียนและอนรัุกษ์พนัธุ์ข้าวเร่ืองการอนรัุกษ์และรวบรวมพนัธุ์ข้าวท้องถ่ินในเครือข่ายและ

การแลกเปล่ียนพนัธุ์ข้าวระหว่างกลุ่ม ทัง้นีเ้น่ืองจากยงัไม่ได้มีการประชมุและสร้างข้อตกลงร่วมกนัระหว่าง

สมาชิกเครือข่าย ส าหรับด้านการเป็นเครือข่าย/การประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้แก่ ส านักงาน

พานิชจังหวดัร้านค้าและโรงสีในเร่ืองนีส้มาชิกเห็นว่าส านักงานพานิชจังหวดัแทบจะไม่มีบทบาทต่อการ

ผลิตและการตลาดเมล็ดพนัธุ์ข้าวของเครือข่าย ส าหรับร้านค้าและโรงสีสมาชิกเห็นวา่นา่จะเป็นอปุสรรคตอ่

การค้ามากวา่เป็นโอกาสจงึไมไ่ด้ให้ความสนใจเทา่ท่ีควร 

2. กระบวนการเสริมสร้างเครือขา่ย 

เม่ือพิจารณากระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายจากการศึกษาตามขัน้ตอนกระบวนการเสริมสร้าง

เครือข่ายของ นฤมล นิราทร (2542) ท่ีจ าแนกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้การตระหนกัถึงความจ าเป็นในการ

สร้างเครือข่าย  2) ขัน้การติดต่อกับองค์กรท่ีจะเป็นเครือข่าย 3) ขัน้ตอนการสร้างพันธกรณีร่วมกัน และ 

4) ขัน้ตอนการพฒันาความสมัพนัธ์เห็นวา่ได้ด าเนินการอยูใ่นขัน้ท่ี 3) คือขัน้ตอนการสร้างพนัธกรณีร่วมกนั 

โดยในขัน้ตอนท่ีศกึษาได้มีชีแ้จงโครงการให้ศนูย์ข้าวชมุชนได้ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือขา่ย 

รวมทัง้พิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นเครือข่ายในการท างาน จากนัน้มีประชุมร่วมกันการสร้างความผูกพัน

ร่วมกัน การตกลงในความสมัพนัธ์ต่อกัน ก าหนดแผนท างานร่วมกัน แลกเปล่ียนความรู้ภายในกลุ่ม หรือ

แลกเปล่ียนกบัองค์กรนอกกลุม่ เชน่ ศกึษาดงูาน เชิญวิทยากรมาถ่ายทอดเพิ่มพนูความรู้ เป็นต้น อาจเรียก

ขัน้ตอนนีว้่า เครือข่ายกลุ่มศึกษาเรียนรู้ หากพิจารณาในประเด็นระดบัการสร้างเครือข่ายก็เป็นขัน้ตอน

ของ informal co-operation และจากการศึกษาของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรตาม

โครงการพัฒนาไทย-เนเธอร์แลนด์ (2536) ได้สรุปประสบการณ์เก่ียวกับกระบวนการส่งเสริมการสร้าง

เครือขา่ยของกลุม่ใน 7 ขัน้ตอน กลา่วคือ 

1) การรู้จกักลุม่/ขยายแนวคดิเร่ืองกลุม่  
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2) การประชมุกลุ่ม เร่ิมต้นเครือข่าย เป็นการกระตุ้นให้กลุ่มตา่งๆ เห็นความส าคญัและสนใจ
ท่ีจะมาพบกัน เพ่ือให้กลุ่มมีโอกาสพูดคุยแลกเปล่ียนกันให้มากขึน้ ท าให้ทราบแนวคิดซึ่งกันและกัน 
นอกจากนีย้งัเป็นการสร้างความสนิทสนม ความเป็นเพ่ือนระหวา่งกลุม่ 

3) ก าหนดวตัถปุระสงค์แผนงานของเครือขา่ย เพ่ือพดูคยุแลกเปล่ียนถึงปัญหาของแตล่ะกลุ่ม
เร่ืองตา่งๆ  

4) การทดลองท ากิจกรรมร่วมกนัของเครือข่าย  
5) สร้างความชดัเจนของงานท่ีท าร่วมกนัของเครือข่าย โดยการก าหนดกิจกรรมท่ีชดัเจนของ

เครือขา่ย คดัเลือกคณะกรรมการ ตัง้กฎกตกิาร่วมกนั ก าหนดชว่งเวลาของการพบกนั 
6) การพฒันาเป็นองค์กร โดยคณะกรรมการและสมาชิกต้องตดัสินในร่วมกันว่าจะอยู่ในรูป

องค์กรแบบใด 
7) การก้าวตอ่ไปขององค์กรเครือข่าย เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรของเกษตรกรท่ีมีการพึ่งตนเอง 

และมีการพฒันาท่ียัง่ยืน 
สรุปว่าจากกระบวนการสร้างเสริมเครือข่ายของศูนย์ข้าวชุมชนท่ีศึกษา เครือข่ายศูนย์ข้าว

ชุมชนท่ีพฒันานัน้อยู่ในขัน้ตอนท่ี 4 คือมีการทดลองท ากิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายโดยการท ากิจกรรม
การเรียนรู้ศึกษาดงูานนอกสถานท่ี แตย่งัไปไม่ถึงการสร้างความชดัเจนของงานท่ีท าร่วมกนัของเครือข่าย 
โดยการก าหนดกิจกรรมท่ีชดัเจนของเครือขา่ย คดัเลือกคณะกรรมการ ตัง้กฎกตกิาร่วมกนั ก าหนดชว่งเวลา
ของการพบกนั เหตผุลท่ีเครือขา่ยท่ีพฒันานัน้ไมส่ามารถพฒันาได้อยา่งเตม็รูปแบบนัน้ ส่วนใหญ่เป็นปัจจยั
ภายนอกด้านบทบาทของภาครัฐ ดงัท่ี อมรวิชช์ นาครทรรพ (2546) พระมหาสทุิตย์ อาภากโร (2547) สนัต ิ
อทุยัพนัธ์ (2546) และปาน กิมปี (2540) ท่ีกล่าวตรงกนัว่า ภาครัฐควรให้ความส าคญักับนโยบายของการ
เช่ือมโยงกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกบัเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องยงัไม่มีวิสยัทศัน์  ไม่มีทิศทาง และ
ยุทธศาสตร์การพฒันาเครือข่าย ยงัไม่มีกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม นอกจากนีภ้าครัฐควรเข้ามา
เป็นส่วนประสานงานเครือข่าย มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือขบัเคล่ือนบางกิจกรรมของเครือข่าย มิใช่เป็น
แค่การระดมคนมาประชุมร่วมกันแต่เพียงอย่างเดียว ดังท่ี ธนา ประมุขกุล (2544) กล่าวเอาไว้ว่า การ
จดัการให้คนมานัง่ “รวมกนั” เพ่ือพดูคยุสนทนากันเฉยๆ เปรียบเหมือนการเอาก้อนอิฐมากองรวมกนัย่อม
ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด การเชื่อมโยงเข้าหากนัจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อเอาอิฐแต่ละก้อนมาก่อกนัเป็นก าแพง
โดยการประสานอิฐแต่ละก้อนเข้ากนัอย่างเป็นระบบ และก็ไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความ
สนใจร่วมกนัเพียงเพื่อพบปะสงัสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัเท่านัน้ แต่จะต้องพฒันาไปสู่ระดบัของ
การลงมือท ากิจกรรมร่วมกันเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายร่วมกันด้วย และไม่ใช่การรวบรวมรายช่ือบคุคลที่มี
ความสนใจเหมือนกันไว้ในมือเพื่อสะดวกแก่การติดต่อ การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิก
เพ่ิมข้ึน ย่ิงได้รายชื่อมามากก็ย่ิงท าให้เครือข่ายใหญ่ข้ึน การกระท าเช่นนีเ้ปรียบเสมือนการขยายถงุใส่อิฐให้
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โตข้ึนเพื่อจะได้บรรจุอิฐได้มากข้ึน แต่กองอิฐในถงุก็ยงัวางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกนัอย่าง
เป็นระบบ การรวมตวัเป็นเครือข่ายในลกัษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสกดัเอาส่วนดีหรือจุดแข็งของแต่ละ
ฝ่ายมาเรียนรู้และสนบัสนนุกนัและกนั เป็นการผนึกก าลัง ในลกัษณะทีม่ากกว่า 1+1=2 แต่ต้องเป็น 1+1 
> 2 เรียกว่าเป็น “พลงัทวีคูณ” ผลลพัธ์ที่ได้จากการท างานเป็นเครือข่ายต้องดีกว่าผลรวมที่เกิดจากการ
ปล่อยใหต่้างคนต่างท าแลว้น าผลลพัธ์ของแต่ละคนมารวมกนั 

 3. การเช่ือมโยงเครือขา่ย 
 จากการศกึษาพบว่า การเช่ือมโยงระหว่างศนูย์ข้าวชมุชนกบัเครือข่ายกบัองค์กรตา่งๆ ยงัเป็น

ลกัษณะเฉพาะกิจไม่ได้มีนโยบายท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย ยงัไม่ได้มีกลยุทธ์คร่อมองค์กร คือการเรียนรู้

จากจดุแข็งซึ่งกนัและกนั และการแนะน าปรับปรุงจดุอ่อนเพ่ือผนึกก าลงัก าหนดบทบาทหน้าท่ีขององค์กรท่ี

เก่ียวข้องในการพฒันาเครือข่ายร่วมกนั แนวทางในการปรับปรุงคือพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชมุชนให้ เป็น

เครือข่ายท่ีมีการก าหนดนโยบายร่วมกันของ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กอง

วิศวกรรมการเกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน สหกรณ์การเกษตร

เพ่ือการตลาด เพ่ือ รวมพลังพัฒนาศักยภาพ ศูนย์ข้าวชุมชนให้มีการบริหารจัดการท่ีเข้มแข็ง  

มีกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีเป็นมาตรฐานทกุศนูย์ข้าว มีการก าหนดราคาร่วมกนั แบง่โซนการตลาดมีเจ้าหน้าท่ี

สง่เสริมการเกษตร เป็นผู้ เช่ือมโยงเครือขา่ยระหวา่งศนูย์ข้าวตา่งๆ เช่ือมโยงเป็นเครือขา่ยกบัศนูย์ข้าวชมุชน

อ่ืน แลกเปล่ียนข้อมูลการผลิต การตลาด แลกเปล่ียนความรู้ แลกเปล่ียนปัจจยัการผลิต วางแผนการการ

ผลิตร่วมกันวางแผนการตลาดร่วมกัน ไม่แข่งขนัตดัราคากันเอง มีการสร้างระบบควบคุมคุณภาพเมล็ด

พนัธุ์ข้าว มีการพฒันาผลิตภณัฑ์เร่ืองหีบหอ่ให้เป็นท่ีเช่ือถือยอมรับของชาวนา เพราะการผนึกก าลงักนัเป็น

เครือข่าย สามารถจะแลกเปล่ียนองค์ความรู้ท่ีเป็นจุดแข็ง ปรับปรุงแก้ไขประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน หยิบยืม

แลกเปล่ียนทรัพยากรกนัได้ ท่ีส าคญัสมาชิกท่ีมีหนีส้ินต้องขายข้าวก่อนถึงฤดกูารซือ้พนัธุ์ข้าวจะได้รับการ

ชว่ยเหลือ รับจ าน าพนัธุ์ข้าวจากศนูย์ท่ีมีผลก าไร 

 4. ปัจจยัการสร้างเครือขา่ย 

 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการสร้างเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูลปัจจัยในการ

พฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชมุชนในเขตลุม่น า้มลู มีทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ซึ่งปัจจบุนัท่ีเก่ียวกบั

การพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล ยงัขาดวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน สอดคล้องกบัการศกึษา

ของ ขนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท์ (2555) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาเครือข่ายในเร่ืองการสร้าง

เครือข่ายเพ่ือการพฒันา เอาไว้ในประเด็นปัจจยัการสร้างเครือข่าย พบว่า โดยทัว่ไปเครือข่ายจะเกิดขึน้มา
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จากความต้องการจ าเป็นบางอย่างของกลุ่มบคุคลหรือองค์กรจ านวนหนึ่ง ซึ่งความต้องการจ าเป็นดงักล่าว

จะถูกน ามาก าหนดเป็นวตัถุประสงค์ของเครือข่ายแต่ก็มีเครือข่ายบางแห่งไม่เคยมีการก าหนดเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนไว้เลยเม่ือเครือข่ายไม่มีทิศทางวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนบุคคลหรือองค์กรสมาชิกท่ีมี

ความเข้มแข็งกว่าก็มีโอกาสเข้ามาครอบง าชกัจูงเครือข่าย ไปในทางท่ีเป็นประโยชน์เฉพาะกับบุคคลหรือ

องค์กรท่ีมีอ านาจมากกว่านัน้เอง นอกจากนีก้ารไม่มีวัตถุประสงค์ของเครือข่ายท่ีชัดเจนยังท าให้การ

ติดตามประเมินผลเครือข่ายไปได้ยากเพราะไม่รู้ว่าจะวดัผลสมัฤทธ์ิของเครือข่ายท่ีตรงไหนอีกทัง้เป็นการ

ยากท่ีจะคงไว้ซึง่ประโยชน์ของมวลสมาชิก เครือข่ายลกัษณะนีใ้ห้ผลตอ่สมาชิกท่ีสามารถวดัได้นัน้น้อยมาก 

ดงันัน้ปัจจัยในการการก าหนดวิสยัทัศน์ ท่ีมีเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ให้ประสบ

ความส าเร็จในระดบัใด เม่ือไร และมีกลยทุธ์ ตลอดจนเร่ืองท่ีจะท าให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์นัน้อยา่งไร จึง

เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง 

 ขนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท์ (2555) กล่าวถึงปัจจยัต่อมาคือการครอบง า เครือข่ายสามารถถูก

ครอบง าได้โดยง่ายจากองค์กรกลุ่มผลประโยชน์หวัคะแนนนักการเมือง นกัวิชาการหรือผู้ มีอิทธิพลอ่ืน ๆ 

บอ่ยครัง้ท่ีเครือข่ายเร่ิมจากคนไม่ก่ีคนหรือองค์กรหนึ่งท่ีต้องการหาคนท่ีมีใจตรงกนัมาเป็นพวก สถานภาพ

สมาชิกและกิจกรรมเครือข่ายจึงเป็นไปตามความพอใจของกลุ่มผู้ ก่อตัง้หรือกลุ่มท่ีมีอิทธิพลครอบง า

เครือข่ายความอิจฉาริษยาและความพอใจกันระหว่างบุคคลหรือองค์กรอาจน าไปสู่ การแยกตวัออกมา

อย่างเด็ดขาดของบางคนหรือบางองค์กร เม่ือกระบวนการครอบง าเร่ิมขึน้เป็นเร่ืองยากท่ีจะหยุดเพราะ

สมาชิกภาพหน้าท่ีของเครือข่ายและระเบียบวาระการประชมุเครือขา่ยถกูควบคมุโดยกลุม่ๆ หนึง่บคุคลหรือ

องค์กรท่ีรู้สึกว่าถูกครอบง าหรือถกูกีดกันมีโอกาสน้อยมากท่ีจะเปล่ียนแปลงเครือข่ายคนพวกนีอ้าจเลิกยุ่ง

เก่ียวกับกิจการของเครือข่ายหรืออาจก่อกวนและเป็นปรปักษ์อย่างรุนแรงกับเครือข่ายเม่ือไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงอะไรในเครือขา่ยได้เขาก็อาจแยกตวัออกไปสร้างหรือเข้าร่วมในเครือขา่ยกนั 

 การพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชมุชนในเขตลุ่มน า้มูล ยงัมีปัญหาในเร่ืองขาดงบประมาณในการ

ขยายเครือข่าย การเพิ่มผลผลิต การพฒันาคณุภาพ ตลอดจนการพฒันาเครือขา่ยการตลาด และมีกลยทุธ์

ท่ีจะผลกัดนัโครงการนีใ้ห้เป็นนโยบายของ องค์การบริหารสว่นต าบลหรือเทศบาล ถ้าหากวา่ศนูย์ข้าวชมุชน

ไมมี่วิสยัทศัน์ พนักิจ กลยทุธ์ท่ีชดัเจนก็อาจจะโดนครอบง าจากนกัการเมืองท้องถ่ินได้โดยง่าย 

 

ข้อเสนอแนะ 
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1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ ผู้วิจยัมีข้อเสนอในการน าผลการวิจยัไปใช้ตามรายละเอียด
ดงันี ้

 1.1 ขัน้ตอนการด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายศูนย์
ข้าวชมุชนจากผลวิเคราะห์สรุปจดุอ่อน จดุแข็ง ภาวะคกุคาม และโอกาสในการพฒันาท่ีผา่นมายงัมีปัญหา
และอุปสรรคท่ีส าคญัท่ีจ าเป็นจะต้อง พัฒนาเครือข่ายศนูย์ข้าวชุมชนของจงัหวดัโดยสร้างเครือข่ายศนูย์
ข้าวแตล่ะอ าเภอโดยมีขัน้ตอนในการด าเนินงานดงันี ้

     1) จดัประชุมระดมสมองวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งส าหรับปัจจยัภายใน ภาวะคุกคามและโอกาส
พฒันาส าหรับปัจจยัภายนอก  

 2) ก าหนดวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ โดยการปรับปรุงจดุออ่น  
 3) เขียนรายละเอียดเร่ืองท่ีจะท า (initiative) แตล่ะกลยทุธ์ 
 4) ก าหนดผู้ รับผิดชอบท่ีเหมาะสมมีความสามารถ 
 5) ประเมินระยะเวลาการท างานแตล่ะเร่ืองท่ีจะท า (initiatives) 
 6) หาข้อมลูสถิตเิดมิ (base line data) แตล่ะเร่ืองท่ีจะท า (initiatives) 
 7) จดัท าตวัชีว้ดั (key performance indicator) I 
 8) ค านวณ งบประมาณ 
 9) การพฒันาความรู้ของผู้ รับผิดชอบตวัชีว้ดันัน้ๆ  โดยการก าหนดหน้าท่ีงาน ก าหนดความรู้ท่ีต้อง

ใช้ก าหนดทกัษะทางเทคนิค ทกัษะการบริหารจดัการ ประเมินความรู้ความสามารถ 
  10) จัดท าแผนการฝึกอบรมผู้ รับผิดชอบในแต่ละตัวชีว้ัด จัดการอบรมโดยวิทยากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมีการประเมินความรู้หลงัจากการฝึกอบรม 
 11) การทบทวนการบริหาร (management review) ประจ าเดือนโดยคณะกรรมการขบัเคล่ือนเพ่ือ 

ตดิตามผลการด าเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาสาเหตท่ีุไมไ่ด้เป้าหมาย 
  12) ปรับปรุงแก้ไขปรับแผนงานให้สามารถบรรลเุป้าหมายตามตวัชีว้ดัได้ 
      การแก้ไขปัญหาท่ีส าคญัท่ีสดุในกลยทุธ์อนัดบัแรก คือการลดต้นทนุการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้

ชาวนาสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนให้มีก าไรเพ่ือดึงดูดใจให้ชาวนาสมาชิกหันมาปลูกพันธุ์ ข้าวจ าหน่าย และ  
กลยทุธ์อนัดบัตอ่มาคือการสร้างเครือข่ายรวมพลงัศนูย์ข้าวชมุชนเพ่ือก าหนดราคาร่วมกัน เพราะจากสอง
กลยทุธ์จะสามารถลดต้นทนุเพิ่มรายได้และมีราคาขายรายได้ท่ียัง่ยืน  
 1.2  การสร้างเครือข่ายด้วยเว็บไซต์ จากฐานข้อมลูระดบัการศกึษาของตวัแทนศนูย์ข้าวชมุชน

ในบทท่ี 4 ได้ชีใ้ห้เห็นว่า มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ีหก ร้อยละ 34.78 รวมกับมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ร้อยละ 23.91 รวมกบั ปริญญาตรี ร้อยละ 4.34 ทัง้สิน้รวมกนัร้อยละ 63.03 นอกนัน้เป็นประถมศกึษาปีท่ี 4 

ร้อยละ 28.26 เป็นประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 8.69 แสดงให้เห็นว่าศนูย์ข้าวชุมชนมีระดบัความรู้เพียงพอ
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ตอ่การน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ ดงันัน้จึงขอเสนอการน าผลวิจยัไปใช้ในครัง้นีด้้วยการสร้างเครือข่าย

ศนูย์ข้าวชมุชนในเขตลุม่น า้มลูโดยจดัท า เว็บไซต์ศนูย์ข้าวประจ าอ าเภอ 

1.3  การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ หรือคลัสเตอร์  (cluster) ศูนย์ข้าวชุมชน จากการวิจัย

โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตลุ่มน า้มูล ในครัง้นี ้ได้ข้อสรุปว่ าการผนึกก าลังศูนย์ข้าว

ชุมชนกันให้เป็นเครือข่ายนัน้มีความส าคญัและมีประโยชน์อย่างยิ่ง แต่เม่ือพิจารณาถึงความยั่งยืนท่ีจะ

เกิดขึน้หลงัจากโครงการจบไปแล้ว จะพบว่ายงัไม่มีหลกัประกันใดๆ ท่ีจะมีการน าเอาผลการศกึษาและกล

ยทุธ์ในการพฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชมุชนท่ีแนะน าเอาไว้ไปใช้ตอ่ได้เอง อย่างต่อเน่ือง ทัง้นีเ้น่ืองจากการ

พฒันาเครือข่ายศนูย์ข้าวชมุชนเก่ียวข้องกับหน่วยงานของรัฐ หลายภาคส่วน หากปราศจากความร่วมมือ

ช่วยเหลือท่ีจริงจงัจากหน่วยงานดงักล่าวแล้วความส าเร็จจะเกิดขึน้ได้ยากยิ่ง ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงขอเสนอแนะ

โครงการอีกแนวทางคือ การพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจแบบคลสัเตอร์ศนูย์ข้าวชมุชนดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

   1) รูปแบบของคลัสเตอร์ศูนย์ข้าวชุมชน มีลักษณะของการรวมกลุ่มของศูนย์ข้าว

ชุมชนท่ีตัง้อยู่ในท้องถ่ินหรือพืน้ท่ีท่ีใกล้เคียงกัน และยังหมายรวมถึง ผู้ ให้บริการสถาบนัสนับสนุนต่างๆ 

และหนว่ยงานของรัฐ ท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ิน ซึง่จะชว่ยสง่เสริมการพฒันาของคลสัเตอร์ด้วย 

   2) องค์ประกอบของคลสัเตอร์ การท่ีจะให้คลสัเตอร์แต่ละกลุ่มสามารถขบัเคล่ือนไป

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องคลสัเตอร์นัน้ควรมีองค์ประกอบดงันี  ้

    (1) ภาคเอกชน: ประกอบไปด้วยสมาชิกซึ่งด าเนินธุรกิจอนัเป็นแกนหลกัของคลสั

เตอร์นัน้ และมีความร่วมมือจากธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตัง้แตต้่นน า้ถึงปลายน า้เช่น ศนูย์ข้าวชมุชน กลุ่มผู้ผลิต

ปุ๋ ยอินทรีย์ในแตล่ะจงัหวดั กลุม่โรงสีในแตล่ะจงัหวดั เป็นต้น 

    (2) สถาบันการเงิน : เพ่ือเป็นพืน้ฐานด้านทรัพยากรทุน เช่น กลุ่มสหกรณ์

การเกษตรเพ่ือการตลาดในแตล่ะจงัหวดั ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 

    (3) สถาบนัการศึกษาองค์กรผู้ ให้บริการ และ สถาบนัวิจัยและพัฒนา : เพ่ือการ
พฒันาและเสริมสร้างพืน้ฐานด้านทรัพยากรมนษุย์และนวตักรรมการผลิต  

    (4) ภาครัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง: ให้การสนับสนุนและร่วมมือผ่านทาง นโยบาย/

มาตรการ/กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

   ทัง้นีค้ลัสเตอร์จะมีอุปสงค์เป็นพลังขบัเคล่ือนท่ีส าคญั มียุทธศาสตร์ท่ีแน่ชดั มีการ
เช่ือมโยงทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน และต้องส่งเสริมการเปิดกว้างทางการค้า โดยมีหัวใจอยู่ท่ี “ความ
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ร่วมมือ” ของทุกส่วนท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งประเด็นส าคญัในการร่วมมือในลกัษณะของคลสัเตอร์คือ ตรงไหนท่ี
ร่วมมือกันได้ (เพ่ือไปแข่งกับผู้ อ่ืน) ก็ร่วมกัน ตรงไหนท่ียังต้องแข่งขันก็ยังแข่งกันต่อไป เพียงแต่จะต้อง
แข่งขนักันอย่างสร้างสรร เช่น แข่งขนักันพฒันาคณุภาพเมล็ดพนัธุ์ หรือ แข่งขนักันปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต มิใชแ่ขง่ขนักนัด้วยการตดัราคาคูแ่ขง่โดยท่ีไมไ่ด้ลดต้นทนุ 

  3) ขัน้ตอนในการพฒันาคลสัเตอร์ 

   (1) กระตุ้นจิตส านกึให้เกิดการรวมกลุม่ 

   (2) วิเคราะห์สถานภาพของคลสัเตอร์  

(3) จดัท ายทุธศาสตร์  

   (4) น ายทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบตั ิ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป มีดงันี ้

  2.1 การวิจยัแนวทางการขยายเครือขา่ยไปยงัภมูิภาคตา่ง ๆ ด้วยการก าหนดโมเดล และ

กลยทุธท่ีชดัเจนในการเป็นต้นแบบ (prototype) 

  2.2 การวิจยัในระยะยาวเพ่ือศกึษาถึงความยัง่ยืนของเครือขา่ยและปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  2.3 การวิจยัแนวทางการบริหารจดัการขยายเครือข่าย ท่ีเน้น 

1) การก าหนดภาพรวมอนาคตด้วย scenario planning ของเครือขา่ย 

2) การท า brains forming เร่ิมต้นจากแกนน าและตรวจสอบความเห็นชอบจาก

สมาชิก รองลงมาในเร่ืองของการมองภาพจากภายนอก (เน้นการตลาดน า) เข้ามา (เน้นนวตักรรม) 

3) ตวัชีว้ดัท่ีเน้นความแตกตา่งของรายได้ และคณุภาพชีวิต ตามเกณฑ์ จปฐ  

  2.4 การวิจยัแนวทางการส่งเสริมการพฒันาการขยายเครือข่าย ด้วยการมี strategy map 

ท่ีใช้ BSC และขัน้ตอนด าเนินการ 

บรรณานุกรม 

กลุม่สง่เสริมการผลิตข้าว มปป. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน กรมสง่เสริมการเกษตร กรุงเทพฯ 

ขนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท์  (2555)  การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา สืบค้นเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน  

  2555  จาก http://www.google.co.th/url  
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  ชุมชน วิทยานิพนธ์ดษุฏีบณัฑิต พฒันาศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร  (2547)  เครือข่าย: ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ. กรุงเทพฯ :                    

  โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส).  

สัจจา บรรจงศิ ริ  และคณ ะ (2549)  การพัฒนาศูน ย์ ข้ าว ชุมชน    นนทบุ รี  : มหาวิทยาลัย 

  สโุขทยัธรรมาธิราช   
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  ปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิ่มกับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร อาหารจากไร่นาถึงผู้บริโภคภายใต้ 

  องค์ป ระกอบของสายโซ่แห่ งคุณ ค่าอาหาร  ( food value chain) นนทบุ รี : มหาวิทยาลัย 

  สโุขทยัธรรมาธิราช 

 อภิชาติ  พงษ์ศรีหดุลชัย (2549)  ศูนย์ข้าวชุมชนทางรอดของชาวนาไทย. เอกสารประกอบ                         
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เร่ืองท่ี 3 

รูปแบบการส่ือสารเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของผู้น าท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม 
Form of communication to create the image of a local leader in Nakhon Pathom 

 

นางมนสัชนก  สรุชยักลุวฒันา  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

konnarak2499@gmail.com 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง  “รูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของผู้ น าท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐม ”  โดยมี

วตัถปุระสงค์  1) เพื่อศึกษาปัจจยัที่เป็นแรงจงูใจในการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารของผู้น าท้องถ่ินในจงัหวดันครปฐม  2) 

เพื่อศกึษารูปแบบของการสื่อสารที่ใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัผู้น าท้องถ่ินในจงัหวดันครปฐม และ 3) เพื่อศึกษาการ

น ารูปแบบการสื่อสารไปใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ิน  โดยการสมัภาษณ์เจาะลกึนายกเทศมนตรี จ านวน 3 

คน และการสงัเกตการณ์แบบไม่มีสว่นร่วมในพฤติกรรมการสื่อสารของผู้น าท้องถ่ินเป็นเวลา   1  สปัดาห์  ผลการวิจยัสรุป

ได้ว่า  ปัจจยัที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้แก่  ปัจจยัเร่ืองงบประมาณ   ปัจจยัด้านประสิทธิภาพของ

สื่อ    ปัจจัยด้านข้อดีข้อเสียของสื่อ   ปัจจัยด้านความเหมาะสมกับข้อมูลข่าวสาร   ปัจจัยด้านความสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมของท้องถ่ินนัน้  ปัจจัยด้านความสะดวกและความพร้อมของนายกเทศมนตรีต าบล    ปัจจัยด้านระดับ

การศึกษาของกลุม่ชาวบ้าน   ปัจจยัด้านการเป็นสื่อที่สร้างความจดจ าที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินนัน้   สว่นรูปแบบการ

สือ่สารสามารถสรุปได้ 3 รูปแบบ  ได้แก่  การสื่อสารระหว่างบคุคล   การสื่อสารมวลชน และการประชุมอย่างเป็นทางการ

และไมเ่ป็นทางการ ประเด็นสดุท้ายคือการน ารูปแบบการสือ่สารไปใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ิน  ประโยชน์ที่

ได้จากการวิจยัเร่ืองนี  ้  จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพฒันารูปแบบการสื่อสารของผู้น าท้องถ่ินในจังหวดันครปฐมให้มี

ประสทิธิภาพยิ่งขึน้และสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนในชมุชนนัน้ๆ     

ค าส าคัญ   ภาพลกัษณ์  ผู้น าท้องถ่ิน  รูปแบบการสือ่สาร  

 

  

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1  ม.ค.-มิ.ย.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

The objectives of this research were to study the forms of communication to create the 

image of local leader in Nakorn Pathom and to study the motivation to use forms of 

communication factors, the forms of communication that used to build the image of the local 

leaders. The researcher collected data by in-depth interview with 3 mayors and observation 

without participation in the communication activities  of local leaders for 1 week. 

The results of this research were as follows; the motivation to use forms of 

communication factors were factor of budget, media efficiency factor, media pros and cons 

factor, appropriation of information factor, concordance with local environment,  convenience 

and preparedness of district mayor factor, villagers’ level of education factor, the media of  

being a great recognition for local residents factor.  

The forms of the communication can be concluded in 3 forms: interpersonal 

communication, mass media communication, and official and unofficial conference. The last 

mentioned was to use the forms of communication to build the image of local leaders. The 

benefit of this research was to develop the forms of communication of local leaders in Nakhon 

Pathom to be more efficient and  compliant with the lifestyle of the people in the community. 
 

Keywords   Image,  Local Leaders ,  Forms of Communication      

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การส่ือสารมีความส าคัญต่อมนุษย์ทุกคน โดยมนุษย์จะท าการส่ือสารตลอดเวลาเพ่ือถ่ายทอด

แลกเปล่ียนความคดิ ความรู้สกึ  ความต้องการ  ตลอดจนแสวงหาข้อมลูขา่วสารประกอบการตดัสินใจ หรือ

เพ่ือแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้  ดงันัน้  รูปแบบการส่ือสารกบัการสร้างภาพลกัษณ์ผู้น าจึงมีความสมัพนัธ์

กนั  โดยรูปแบบการส่ือสารท่ีสามารถสร้างภาพลกัษณ์ความเป็นผู้น าให้กบับุคคลบางคนหรือคนบางกลุ่ม 

ในขณะเดียวกันผู้น าก็สามารถน ารูปแบบการส่ือสารมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัคนในท้องถ่ินเพ่ือน าคนใน

ท้องถ่ินของตนให้เดินไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เพ่ือให้คนในท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้ในชุมชนนัน้อย่าง

มัน่คง   
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 การสร้างภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ินในจงัหวดันครปฐม  เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บคุคล 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน   ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมาก  การสร้างภาพลักษณ์ท าให้เกิดความ

น่าเช่ือถือและความศรัทธาแก่ประชาชนในจงัหวดั  การสร้างภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ินผ่านช่องทางการ

ส่ือสารอ่ืน  เช่น ส่ือหนงัสือพิมพ์ ส่ือวิทย ุส่ือโทรทศัน์  ส่ืออินเตอร์เน็ต ฯลฯ  ผู้น าท้องถ่ินท่ีโดดเดน่และมีคน

รู้จกักันมาก  มักจะต้องสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับส่ือมวลชน  เพ่ือให้ส่ือมวลชนออกข่าวประชาสมัพันธ์

ความดีหรือผลงานของตน เพราะหากผู้น าท้องถ่ินมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์แก่สายประชาชนมากมายขนาด

ไหน  แตถ้่าส่ือไม่มีการลงข่าวเพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนส่วนใหญ่ทราบก็ไม่มีประโยชน์  จึงไม่แปลก

ใจท่ีจะเห็นผู้น าท้องถ่ินหลายคนเป็นเจ้าของส่ือในท้องถ่ินเอง  หรือยอมลงทนุท่ีจะท าธุรกิจส่ือทัง้ๆ ท่ีการท า

ส่ือบางประเภทอาจขาดทนุหรือก าไรน้อย แตก็่จ าเป็นต้องท า  ผู้น าท้องถ่ินหลายทา่น เชน่  อดีตผู้วา่ราชการ

จงัหวดั  นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศบาลต าบล  ต้องซือ้เวลาและพืน้ท่ีส่ือในการจดัรายการ

วิทยหุรือโทรทศัน์ด้วยการเขียนบทความลงหนงัสือพิมพ์หรือใช้ส่ือมวลชนประเภทอ่ืนประกอบ  เพราะการ

จดัรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์  ถือว่าได้เปรียบมากกว่าผู้น าท้องถ่ินคนอ่ืนท่ีมี

นกัข่าวช่วยประชาสัมพันธ์เขียนข่าวให้  พูดให้ ก็เน่ืองมาจากนักการเมืองท้องถ่ิน ผู้นัน้ได้มีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นผ่านส่ือไปยงัประชาชนได้โดยตรง ปัจจบุนัทฤษฏีด้านการตลาดได้น ามาใช้กบัการเมืองมากขึน้ 

การสร้างภาพลกัษณ์ของนกัการเมืองท้องถ่ินผ่านการตลาดจึงถือเป็นอีกหนึ่งกลยทุธ์ท่ีประสบความส าเร็จ  

การท าการตลาดการเมืองท่ีดีนัน้ จะต้องมีผู้จดัการด้านส่ือ คอยชว่ยท าข้อมลู ท าวิจยั ท าโพสต์ในเร่ืองตา่งๆ 

มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ว่า ควรจะให้ผู้น าท้องถ่ินท่ีท าการตลาด

การเมือง  พูดเม่ือไร  เวลาไหน เพราะหากผู้น าท้องถ่ินไม่มีประเด็นในการน าเสนอก็จะไม่เป็นท่ีสนใจของ

ส่ือมวลชนและก็ไม่เป็นข่าว การท าการตลาดการเมืองจึงต้องมีงบประมาณ การควบคุม การประเมิน 

ผลงาน การตรวจสอบ (อ้างใน พนิดา   ประยรูศริิ : 2541) 

ดงันัน้การใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัคนในท้องถ่ินจงึเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะน ามาชว่ยสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผู้น าในท้องถ่ินได้  แตก่ารสร้างภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ินนัน้ต้องสร้างทัง้ตอนท่ีมี

อ านาจอยูใ่นต าแหนง่และสร้างตอนท่ีไมไ่ด้อยูใ่นต าแหนง่  เชน่  เม่ือไมไ่ด้รับเลือกตัง้ก็ต้องนัง่รถตระเวนไป

พบปะประชาชนคอยให้ความชว่ยเหลือประชาชนในจงัหวดัหรือท้องท่ีตา่งๆ  เพ่ือเก็บคะแนนในการเลือกตัง้

ในครัง้ตอ่ไป   จงึเห็นได้ว่าการสร้างภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ินมีความส าคญัและมีความจ าเป็นท่ีจะท าให้

ผู้น าท้องถ่ินผู้นัน้ชนะการเลือกตัง้หรือเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีเคารพศรัทธาของประชาชน ส าหรับการสร้าง
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ภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ินนัน้ต้องอาศยัส่ือ อาศยัสถานการณ์ทางการเมืองในการสร้างภาพลกัษณ์ของ

ผู้น าท้องถ่ินด้วย  (อ้างใน อรอนงค์  สวสัดิบ์รีุ : 2549) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีเป็นแรงจงูใจในการเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถ่ิน 

 2. เพ่ือศกึษารูปแบบของการส่ือสารท่ีใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัผู้น าท้องถ่ิน 

 3. เพ่ือศกึษาการน ารูปแบบการส่ือสารไปใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ิน  

นิยามศัพท์ 

 ภาพลักษณ์    (Image)  หมายถงึ  ภาพท่ีเกิดขึน้ในใจของบคุคล  ภาพในใจท่ีเกิดขึน้จากการได้

รับรู้ข้อมลูข่าวสาร  จากประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมบวกกบัความรู้สกึนกึคิดท่ีเกิดขึน้ในใจ หรือ

ภาพในใจท่ีบคุคลรับรู้ตอ่บคุคล  สถาบนัและสถานท่ีตา่งๆ  ภาพลกัษณ์นีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามสภาวะ

และเวลาท่ีผา่นไป 

 ผู้น าท้องถิ่น  หมายถึง  บคุคลท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนในท้องถ่ินในการท างานประสานกบั

หนว่ยงานของรัฐบาลกบัประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินนัน้ ในงานวิจยัเร่ืองนี ้ผู้น า

ท้องถ่ิน ก็คือ นายกเทศบาลต าบลท่ีได้รับการเลือกตัง้จากประชาชนในท้องถ่ินนัน้และมีความสมัพนัธ์อย่าง

ใกล้ชิดกบัประชาชน 

 รูปแบบการส่ือสาร หมายถงึ   วิธีการพดูคยุ แลกเปล่ียนขา่วสาร ความรู้ และความคดิเห็น

ระหวา่งนายกเทศบาลต าบลกบัประชาชนในท้องถ่ินนัน้ รวมถึงการส่ือสารในลกัษณะตา่งๆ เพ่ือถ่ายทอด

ค าพดู  ความคิด  ความรู้สกึตลอดจนข้อมลูขา่วสาร  ในท่ีนีห้มายถึงรูปแบบหรือเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีใช้ใน

การสร้างภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ินจาก  3  เทศบาลต าบล  ในจงัหวดันครปฐม  ได้แก่ เทศบาลต าบล 

ล าพญา  อ าเภอบางเลน   เทศบาลต าบลศาลายา   อ าเภอพทุธมณฑล   เทศบาลนครชยัศรี   อ าเภอนคร

ชยัศรี   
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1.  ผลจากการศกึษาสามารถน าไปพฒันารูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถ่ินในจงัหวดันครปฐม

ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนในชมุชน   



 

40 

http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

 

2. ผลจากการศกึษาท าให้ทราบถึงบทบาทและความส าคญัของการส่ือสารท่ีมีผลตอ่การสร้าง

ภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ินในจงัหวดันครปฐม 

3. ผลการศกึษาสามารถใช้เป็นแนวทางให้จงัหวดัใกล้เคียงศกึษารูปแบบและวิธีการส่ือสาร 

เพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ในการเป็นผู้น าท้องถ่ิน 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ  (Qualitative  Research)  ซึ่งผู้วิจยัมุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ี

เป็นแรงจูงใจในการเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้น าท้องถ่ิน  รูปแบบการ

ส่ือสาร และการน ารูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถ่ินไปใช้ในการส่ือสาร  โดยวิธีการสมัภาษณ์แบบเชิง

ลึ ก  ( In-depth interview)  แ ล ะ ใ ช้ วิ ธี ก า รสั ง เก ต ก าร ณ์ อ ย่ า ง ไม่ มี ส่ ว น ร่ วม  (Non-Participant  

Observation) เป็นวิธีเสริมเพ่ือตรวจสอบวา่ข้อมลูท่ีได้รับจากการจากการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยสงัเกตใน

แตล่ะเทศบาลว่าส่งผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างไรตอ่ประชาชนในท้องถ่ินเป็นเวลา 1  สปัดาห์  เพ่ือให้ได้

ข้อมลูเชิงลกึอยา่งครบถ้วนมากท่ีสดุ 

 
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของนายกเทศมนตรีต าบล จ านวนทัง้สิน้ 3 คน  เป็นเพศชาย ทัง้ 3 คน ส่วน

ใหญ่   มีอายุ  47  ปีขึ น้ ไป  มีการศึกษาท่ีระดับปริญญาตรี  จ านวน 2  คน  อีกคนหนึ่ งจบระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) โดยรวมด ารงต าแหน่งนายกเทศบาลต าบล มาแล้วประมาณ  2-12 ปี 

ก่อนท่ีจะได้รับการเลือกตัง้เป็นนายกเทศบาลต าบล  เคยท าธุรกิจส่วนตวัมากก่อน  ได้แก่ ธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง   ค้าขาย  และท าการเกษตร (เลีย้งกุ้ง) มาก่อน    

โดยสรุป นายกเทศบาลต าบลทัง้ 3 คน  บางคนเคยมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก่อนท่ีจะได้รับการ

เลือกตัง้เป็นนายกเทศบาลต าบล ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  

เป็นต้น   การศกึษาสงูสดุอยู่ในระดบัปริญญาตรี  สถานภาพทางการสมรส  มีทัง้โสด  สมรส  และหยา่แล้ว  

สว่นใหญ่มีภมูิล าเนาอยูใ่นจงัหวดันครปฐมทัง้สิน้  และสว่นใหญ่เป็นคนท่ีทกุคนในต าบลรู้จกัดี  
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ส่วนที่ 2 รูปแบบการส่ือสารของนักการเมืองท้องถิ่น 

ผลการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. รูปแบบการส่ือสารของนักการเมืองท้องถิ่น รูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถ่ินสามารถ

สรุปได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)  2. การส่ือสาร

ผ่านช่องทางการส่ือสาร (Communication)  3. การส่ือสารผ่านการประชุมอย่างเป็นทางการ และไม่เป็น

ทางการ  (Formal Meeting and Informal Meeting)  ดงันี ้ การส่ือสารแบบการส่ือสารระหว่างบุคคล 

(Interpersonal Communication)  มีบุคคลเป็นส่ือในการส่ือสารและใช้  “ค าพูด” เป็นพาหะส าคญัในการ

ส่ือสาร ซึ่งสามารถน าเสนอในรูปแบบดงันี ้(1) การพดูคยุเป็นการสว่นตวัแบบเห็นหน้าคา่ตากนัระหวา่งผู้ส่ง

สารและผู้ รับสาร (Face to Face) (2) การอภิปรายอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ น าท้องถ่ิน  (3) การพูดคุย

ปฏิสัมพันธ์เวลาท่ีมีการพบปะกับชาวบ้านในท้องถ่ิน  (4) การพูดคุยกับชาวบ้านเวลาไปร่วมกิจกรรม

ประจ าปีหรือกิจกรรมของชมุชน (5) การเข้าไปส ารวจความต้องการของชมุชน  (6)  การจดัเทศบาลสญัจร 

ทุกเดือน, ทุก 3 เดือน,  การส่ือสารผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ (Communication) สามารถจ าแนก

เป็นรูปแบบการส่ือสารได้แก่ (1)  เสียงตามสาย  (2)  วิทยกุระจายเสียง วิทยทุ้องถ่ิน  (3) ส่ือสิ่งพิมพ์     (4)  

เคเบิล้ท้องถ่ิน  (5)  อินเทอร์เน็ต,  การส่ือสารผ่านการประชุมอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  

(Formal Meeting and Informal Meeting) สามารถน าเสนอในรูปแบบการส่ือสารได้ดงันี ้(1) การส่ือสาร

ผ่านการประชุมอย่างเป็นทางการ (Formal Meeting) (2) การส่ือสารผ่านการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ 

(informal communication)   

2. ประสิทธิผลของการส่ือสารระหว่างผู้น าท้องถิ่นกับชาวบ้าน 

ผลการวิจยัพบว่าประสิทธิผลของการส่ือสารกบัชาวบ้านอยู่ในระดบัสงู  อีกทัง้ความชดัเจน ความ

สม ่าเสมอและความตอ่เน่ืองของข้อมลูขา่วสารท่ีสง่ออกไปยงัประชาชนในท้องถ่ินมีความชดัเจน  ไมก่ ากวม  

ประกอบกบัความเหมาะสมของเนือ้หาขา่วท่ีสง่ออกไปด้วย 

3. กิจกรรมท่ีผู้น าท้องถิ่นจัดให้ชาวบ้านหรือกิจกรรมท่ีผู้น าเข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน 

ผลจากการวิจัยพบว่ากิจกรรมท่ีผู้ น าท้องถ่ินจัดให้กับชาวบ้าน เช่น โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี   หรือกิจกรรมท่ีนายกเทศบาลต าบลเข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน เช่น  งานศพ  งานแต่ง  งานวนั

สงกรานต์  งานปีใหม ่ งานประจ าปี  เป็นกิจกรรมท่ีนายกเทศบาลจดัให้ชาวบ้านในชมุชนนัน้ เช่น  โครงการ

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ซึ่งเทศบาลต าบล ได้จดัสรรงบประมาณเพ่ือน าชาวบ้านในชุมชนไปดงูานนอก



 

42 

http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

 

สถานท่ี เป็นกิจกรรมท่ีพาสมาชิกเทศบาล  อสม.  อปพร. กลุ่มแม่บ้าน  ประธานชุมชน  หรือแม้แต่คนชรา

ในต าบล  ไปศกึษาดงูานนอกสถานท่ี  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ชาวบ้านมีความพึงพอใจอย่างมาก

ตอ่ความตอ่เน่ืองในการจดักิจกรรม  เพราะเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีได้ปฏิสมัพนัธ์กบัชาวบ้านอย่างใกล้ชิด 

นอกจากนีกิ้จกรรมท่ีนายกเทศบาลต าบลเข้าไปมีส่วนร่วมกบัชาวบ้านได้แก่ งานแต่งงาน งานศพ  งานวนั

สงกรานต์  งานปีใหม ่ งานประจ าปีของเทศบาล    

4. ปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจในการเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถิ่น 

ส่วนปัจจยัท่ีเป็นแรงจงูใจในการพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถ่ิน ได้แก่ ปัจจยั

ด้านงบประมาณ ด้านประสิทธิผลของส่ือ ด้านข้อดีข้อเสียของส่ือ ด้านความเหมาะสมของข้อมูลข่าวสาร  

ด้านความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถ่ินนัน้  ด้านความสะดวกและความพร้อมของนายก

เทศบาลต าบล ด้านการเป็นส่ือท่ีสร้างความจดจ าท่ีดีแก่ประชาชนในท้องถ่ินนัน้  ปัจจยัด้านการศกึษาของ

กลุม่เป้าหมาย ส่วนปัจจยัด้านความสะดวกและความพร้อมของนายกเทศบาลต าบล อยูใ่นระดบัปานกลาง

ของปัจจยัท่ีเป็นแรงจงูใจในการพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารของนายกเทศบาลต าบล 

5. การน ารูปแบบการส่ือสารไปใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้น าท้องถิ่น 

ในเร่ืองของการน ารูปแบบการส่ือสารไปใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้น าท้องถ่ินนัน้สามารถ
จ าแนกรูปแบบการน าไปใช้ตามท่ีเกิดจาก ผู้ ส่งสาร สาร ช่องทางการส่ือสาร และ ผู้ รับสาร โดยนายก
เทศบาลต าบลเห็นว่า รูปแบบการน าไปใช้ขึน้อยู่กับ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการส่ือสารและผู้ รับสาร ซึ่งไม่
สง่ผลกระทบตอ่ความรู้สึกท่ีดีของประชาชนในท้องถ่ินเน่ืองจากสว่นใหญ่การท างานของส านกังานเทศบาล  
ให้ความส าคญักบัประชาชนเป็นหลกั  และตระหนกัถึงการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนายกเทศบาลกบั
ประชาชนซึ่งเป็นคะแนนเสียงของตน ถ้านายกเทศบาลไม่มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์หรือมีความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดี
กบัประชาชนก็อาจไมไ่ด้รับเลือกตัง้ให้เป็นนายกเทศบาลต าบลในสมยัตอ่ไป 
 

บทสรุป 

 จากการอภิปรายผลการวิจยั สามารถสรุปได้ดงันี ้

      1. ปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจในการเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถิ่น 

ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจยัท่ีท่ีเป็นแรงจูงในการเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถ่ินนัน้ 

ขึน้อยู่กับปัจจยัด้านงบประมาณ ปัจจยัด้านประสิทธิผลของส่ือ ปัจจยัด้านข้อดีข้อเสียของส่ือ ปัจจยัด้าน

ความเหมาะสมของข้อมลูข่าวสาร  ปัจจยัด้านความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของท้องถ่ินนัน้ ปัจจยัด้าน
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ความสะดวกและความพร้อมของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจยัด้านการเป็นส่ือท่ีสร้างความจดจ า

ท่ีดีแก่ประชาชนในท้องถ่ินนัน้ ปัจจัยด้านการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนปัจจยัด้านความสะดวกและ

ความพร้อมของนายกเทศบาลต าบล ขึน้อยูค่วามสามารถในการท างานของนายกเทศบาลต าบล  เน่ืองจาก

เป็นความสามารถท่ีจะสละเวลามาให้ชาวบ้านในเขตเทศบาลนัน้ได้มากหรือน้อยเพียงใดหลังจากงาน

ประจ าท่ีท าอยา่งสม ่าเสมอแล้ว  

      2. รูปแบบของการส่ือสารท่ีใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้น าท้องถิ่น 

ผลการวิจัย สามารถส รุป ได้  3 รูป แบบ   (1) การ ส่ือสารระหว่างบุคคล  (Interpersonal  

Communication)  หรือการส่ือสารแบบเผชิญหน้า (Face to Face) เป็นการส่ือสารท่ีคูส่ื่อสารสามารถเห็น

หน้าคา่ตากันระหว่างการสนทนาและใช้ค าพูดเป็นพาหะในการน าสารไปสู่ผู้ รับสาร  หรือการพูดตอ่ๆกนัไป 

ซึ่งเป็นช่องทางการส่ือสารแบบเผชิญหน้า หรือการส่ือสารระหว่างบุคคล นอกจากนัน้นายกเทศบาลยงัใช้

การลงพืน้ท่ีเพ่ือเข้าถึงชาวบ้านโดยพูดคยุกับชาวบ้านในชุมชนต่างๆ  โดยสอบถามถึงความต้องการของ

ชาวบ้าน รูปแบบการส่ือสารแบบเห็นหน้าค่าตากนั (Face to Face Communication) จึงเป็นการส่ือสารท่ี

ผู้ น าท้องถ่ินนิยมใช้มากท่ีสุดในการส่ือสารกับชาวบ้าน  (2) การส่ือสารผ่านช่องทางการส่ือสาร 

(Communication) เป็นการส่ือสารท่ีผู้ส่งสารส่งข่าวสารผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางส่ือ

สิ่งพิมพ์  ส่ืออิเล็คโทรนิคส์ และส่ืออินเทอร์เน็ต รูปแบบการส่ือสารประเภทนีจ้ าเป็นต้องอาศัยความรู้ 

ความสามารถจากผู้ เช่ียวชาญ งบประมาณและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท าให้บางชุมชนไม่สามารถจดัตัง้ช่อง

ทางการส่ือสารของชุมชนได้  นอกจากนัน้ช่องทางการส่ือสารบางอย่างก็ไม่เหมาะกับการศึกษาของผู้ รับ

สารโดยเฉพาะคนชรา  คนท่ีมีการศกึษาน้อย และคนท่ีมีปัญหาทางสายตาจะไมส่ามารถรับข่าวสารจากส่ือ

สิ่งพิมพ์ได้ สว่นส่ือในรูปแบบเสียงตามสาย  วิทยกุระจายเสียง เป็นการส่ือสารท่ีผู้น าท้องถ่ินพยายามจดัท า

ให้ครบทกุจดุในเขตเทศบาล เพ่ือต้องการให้มีการส่ือสารกนัภายในหมู่บ้านของตนเพ่ือรับทราบข้อมลูตา่งๆ 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ดงันัน้เนือ้หาของข่าวสารท่ีส่งผ่านเสียงตามสาย  วิทยชุุมชน 

เคเบิล้ท้องถ่ิน  จะสอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านมากกว่าส่ืออ่ืน  ส่วนส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ืออีก

รูปแบบหนึ่งท่ีไม่เป็นท่ีนิยมในท้องถ่ินเน่ืองจากปัญหาด้านการศกึษา  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

การเข้าถึงของสัญญาณ  (3)  การประชุมระหว่างนายกเทศบาลต าบลกับผู้น าในท้องถ่ินและ/หรือสภา

เทศบาล ซึ่งสามารถแบง่เป็นการประชมุอย่างเป็นทางการ (Formal Meeting) และการประชมุอย่างไม่เป็น

ทางการ (Informal Meeting)  การประสานงานระหว่างนายกเทศบาลต าบลเป็นทัง้การประสานงานใน
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แนวดิ่ง (Vertical) เป็นการประสานงานจากนโยบายของผู้น าจงัหวดัผ่านข้าราชการรวมถึงนายกเทศบาล

ไปยงัประชาชนในท้องถ่ินและการประสานงานในแนวราบ (Horizontal) เป็นการประสานงานระหว่างผู้น า

ท้องถ่ินด้วยกันเอง เป็นการไหลของข่าวสารท่ีผ่านผู้น าความคิดหรือผู้น าท้องถ่ินไปยังประชาชน ซึ่งการ

ยอมรับหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กับความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้น าท้องถ่ินกบัประชาชนในท้องถ่ินนัน้  การท่ีนายก

เทศบาลได้รับการเลือกตัง้จากชาวบ้านในท้องถ่ินนัน้ให้เป็นตวัแทนในการบริหารจดัการ  พฒันาท้องถ่ินนัน้ 

ท าให้การบริหารจดัการงานต่างๆ จ าเป็นต้องส ารวจความต้องการของชาวบ้านและก าหนดนโยบายเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการทางด้านการพฒันาความเป็นอยูใ่ห้ดีขึน้  

      3.  การน ารูปแบบการส่ือสารไปใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้น าท้องถิ่น  

1. ผู้ส่งสาร (sender) น ารูปแบบการส่ือสารท่ีผู้น าท้องถ่ินใช้ประจ าคือการส่ือสารระหว่างบคุคลใน

การลงไปพบปะกบัชาวบ้าน ซึ่งเป็นการส่ือสารกนัแบบเห็นหน้าค่าตากนัมากเป็นส่วนใหญ่  อีกรูปแบบหนึ่ง

ท่ีใช้ทกุเดือนคือ เทศบาลสญัจร  เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร  ท าให้ชาวบ้าน

มีทศันคตท่ีิดีตอ่นายกเทศบาล  ซึง่สง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ของผู้น าท้องถ่ิน 

2. สาร (message)  หรือเนือ้หาข่าวสารท่ีส่งออกไปยังชาวบ้านมีความชัดเจน น่าเช่ือถือ และ

เท่ียงตรง เนือ้หานัน้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของชาวบ้านในท้องถ่ินนัน้เน่ืองจากเป็นการ

ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของส านกังานเทศบาล หรือประโยชน์ท่ีชาวบ้านจะได้รับ ซึ่งส่งผลต่อทศันคติในแง่

บวกท่ีมีตอ่เทศบาล   

3. ช่องทางการส่ือสาร (channel) ผู้น าท้องถ่ินเลือกใช้ส่ือท่ีมีเหมาะสมกับชาวบ้านในท้องถ่ิน สิ่ง

ส าคัญท่ีต้องค านึงถึงปัจจัยในเร่ืองงบประมาณเป็นส าคัญ  เพราะการเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารของ

นายกเทศมนตรี  ต้องมีความเข้าใจในคุณลักษณะของประชาชนในท้องถ่ินนัน้  เพ่ือท่ีจะสามารถเข้าถึง

ความต้องการของประชาชนได้ทุกชมุชน เพ่ือขจดัปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสาร  ซึ่งส่งผลต่อการสร้าง

การจดจ าท่ีดีให้กบัชาวบ้านในท้องถ่ินนัน้ 

4. ผู้ รับสาร (receiver) มีส าคญัตอ่การเลือกใช้รูปแบบการส่ือสาร เพ่ือท่ีจะท าให้ชาวบ้านเข้าใจใน

เนือ้หาข่าวสาร และเช่ือมั่นในข้อมูลข่าวสารนัน้ ก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อนายกเทศบาลต าบล และต่อ

ส านกังานเทศบาลด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษารูปแบบการส่ือสารในระดบัท่ีสูงขึน้นอกจากการเมืองท้องถ่ินซึ่งจะท าให้เห็น

รูปแบบการส่ือสารในภาพรวมได้กว้างขึน้  

2. ควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน ารูปแบบการส่ือสารของผู้น าท้องถ่ินในจงัหวดัอ่ืนๆ ไปพฒันาให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนในชมุชนนัน้มากขึน้   
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คุณลักษณะนักส่ือสารสุขภาพท่ีพงึประสงค์ของประชาชนอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

The Desirable Characteristics of Public Health Communicator of the people,  

Mueng Dristrict, Uthaithani Province 

อาจารย์สราวฒุิ  จบศรี  สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์  

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ   
E-mail : sarawut_hhh@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ ความต้องการและ            

ความคาดหวงัของประชาชนตอ่นกัสื่อสารสขุภาพในพืน้ที่อ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี  กลุม่ตวัอยา่ง คือ ประชาชนอ าเภอเมือง 

จงัหวดัอทุยัธานีจ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่า t-test  One-way ANOVA และหาค่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั  ผลการวิจัย

พบว่า ประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารจากนกัสื่อสารสขุภาพในพืน้ที่อ าเภอเมืองจังหวดัอุทยัธานีอยู่ในระดบัปานกลาง      

โดยเปิดรับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุมากที่สดุ ด้านทศันคติอยู่ในระดบัมาก โดยมีทศันคติต่อนกัสื่อสารสขุภาพ

ด้านสือ่มากที่สดุ  ส าหรับความต้องการและความคาดหวงัตอ่นกัสื่อสารสขุภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความต้องการและ

ความคาดหวงัด้านสารมากที่สดุ ด้านลกัษณะทางประชากรที่ตา่งกนัมีการเปิดรับข่าวสารจากนกัสื่อสารสขุภาพในอ าเภอ

เมืองจังหวดัอุทัยธานีแตกต่างกัน แต่มีทัศนคติ ความต้องการและความคาดหวงัต่อนักสื่อสารสขุภาพในอ าเภอเมือง

จงัหวดัอทุยัธานีไม่แตกต่างกนั  สว่นการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัความรู้ด้านสขุภาพจากนกัสื่อสารสขุภาพ มีความสมัพนัธ์

กบัทศันคติตอ่นกัสือ่สารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี 

ค าส าคัญ   คณุลกัษณะที่พงึประสงค์  นกัสือ่สารสขุภาพ  จงัหวดัอทุยัธานี  

 

 

 

 

 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1  ม.ค.-มิ.ย.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

 The Objectives of this quantitative research were to study media exposure, attitudes, 

requirement and expectation of public health communicators in the area of Mueng district, 

Uthaithani Province. The population of this research were 400 residents of Mueng district, 

Uthaithani by using multi-stage sampling. The tool of this research was questionnaire. The 

statistical analysis of this research were t-test, One-way ANOVA and Pearson correlation 

coefficient. The results of this research were media exposure of public was at the medium 

level; they mostly had been informed from public health officials. The attitude was at high 

level; the attitude toward health communicator in the aspect of media was at the highest level. 

For the requirement and expectation to health communicator was at high level; the 

requirement and expectation toward the aspect of message was at the highest level.             

The different characteristics of residents had media exposure from public health 

communicator differently but had attitudes, requirement and expectation of public health 

communicator were not different. The media exposure of the knowledge of health from 

public health communicator correlated with attitudes towards to public health communicator, 

Mueng district, Uthaithani.  

 

Keywords :  desirable characteristics, health communicators, Uthaithani 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 สขุภาพเป็นสิ่งท่ีส าคญัส าหรับประชาชนทุกคนในประเทศเป็นอย่างมาก หากประชาชนเข้าไม่ถึง

ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ จะส่งผลให้ไม่มีความรู้ และมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆ มากมาย  

ปราโมทย์  ประสาทกลุ และปัทมา วา่พฒันวงศ์ กล่าวว่าคนไทยเสียชีวิต ประมาณหรือเท่ากับ 4 แสนเศษใน

แต่ละปี ปัจจบุนัสาเหตกุารตายของประชากรไทยได้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก ในอดีตคนไทยตายมากเพราะโรค

ติดเชือ้ที่แพร่ระบาดไปได้ทัง้ทางน า้ อากาศ หรือโดยพาหะน าโรคชนิดต่างๆ ปัจจบุนัการตายของประชากรไทย

ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินอยู่และการใช้ชีวิตของตนเอง สาเหตุการตายที่ส าคัญในปัจจุบัน 

ได้แก่ โรคเก่ียวกบัโรคหวัใจและหลอดเลือด มะเร็ง เอดส์ ความดนัเลือด รวมทัง้อบุตัิเหตบุนถนน  โรคสมยัใหม่

หลายอย่างสามารถป้องกนัหรือหลีกเลี่ยงได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมสว่นบคุคล เช่น พฤติกรรมการกินอาหาร 

การออกก าลังกาย การสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา การขับข่ียวดยานพาหนะ  (ปราโมทย์  ประสาทกุล และปัทมา  

วา่พฒันวงศ์, 2555)  
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 ดงันัน้ในการส่ือสารสขุภาพต้องมีบุคคลท่ีท าหน้าท่ีในการส่ือสารให้ประชาชนเข้าใจผ่านส่ือต่างๆ 

โดยเรียกบคุคลดงักล่าวว่า  “นกัส่ือสารสขุภาพ”  ซึ่งนกัส่ือสารสขุภาพจะเป็นบคุคลในการผลกัดนันโยบาย

เก่ียวกบัสุขภาพให้เป็นจริงได้ และจะต้องท าให้เกิดการผลกัดนั “สามเหล่ียมเขยือ้นภูเขาสู่สงัคม”  เพ่ือให้

กลไกสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพประสบความส าเร็จ แตท่ัง้นีต้้องอาศยัการท างานของหน่วยงานตา่งๆ 

ร่วมกันผลกัดนัให้สร้างนกัส่ือสารสขุภาพและระบบการส่ือสารสุขภาพเป็นรูปธรรมขึน้  (พนา ทองมีอาคม 

และเพ็ญพกัตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ, 2552) บทบาทหน้าท่ีท่ีแท้จริงของนกัส่ือสารสขุภาพนัน้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมี

ความรู้สุขภาพอย่างแท้จริง ตามคุณสมบัติกับคุณลักษณะ 5 ส. ของนักส่ื อสารสุขภาพ (อ่ิมจิต               

เลิศพงษ์สมบตั ิและคณะ, 2551) หากนกัส่ือสารสขุภาพมีคณุลกัษณะท่ีดีจะชว่ยให้ประชาชนมีสขุภาพท่ีดี 

             ในการด าเนินงานส่ือสารสขุภาพโดยปกติจะเป็นการท างานโดยการด าเนินการจากพืน้ท่ีส่วนกลาง 

ขยายไปสู่ระดบัภูมิภาคทัว่ประเทศ ซึ่งจงัหวดัอุทยัธานี เป็นจงัหวดัหนึ่งท่ีมีการด าเนินการทางด้านส่ือสาร

สขุภาพ และยงัมีนกัส่ือสารสขุภาพในการให้ความรู้ด้านสขุภาพกบัประชาชนผา่นส่ือตา่งๆ เป็นจ านวนมาก

ทัง้แพทย์ พยาบาล หมออนามยั นกัวิชาการสาธารณสขุ เภสชักร นกัประชาสมัพนัธ์ ผู้น าชมุชน อาสาสมคัร

สาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ฯลฯ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษา เร่ือง คณุลกัษณะนกัส่ือสารสขุภาพท่ี

พงึประสงค์ของประชาชนอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี ซึง่จะเป็นประโยชน์ให้นกัส่ือสารสขุภาพในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัอทุยัธานี สามารถปรับเปล่ียนลกัษณะทางด้านการส่ือสาร ให้เป็นท่ีพึงประสงค์ส าหรับประชาชนมาก

ท่ีสดุ  
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาการเปิดรับขา่วสารด้านสขุภาพของประชาชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี   

2. เพ่ือศกึษาทศันคตขิองประชาชนท่ีมีตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี  

            3. เพ่ือศกึษาความต้องการและความคาดหวงัของประชาชนเก่ียวกบัคณุลกัษณะนกัส่ือสารสขุภาท่ี

พงึประสงค์ในอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี 

 4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคต ิ      

ความต้องการและความคาดหวงัจากนกัส่ือสารสขุภาพในอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี   

5. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารจากนกัส่ือสารสขุภาพกบัทศันคติของประชาชน

ท่ีมี   ตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี  
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นิยามศัพท์ 

                คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  หมายถึง คณุสมบตัเิฉพาะท่ีควรจะเป็นของนกัส่ือสารสขุภาพ อนัท า
ให้นักส่ือสารสุขภาพโดดเด่นและแตกต่างจากบุคคลอ่ืนและสามารถท าการส่ือสารสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตาม 5 ส. ได้แก่  ส่ือ สาร  สาธารณะ สร้างสรรค์ และสขุภาวะ       
          นักส่ือสารสุขภาพ หมายถึง บคุคลท่ีท าหน้าท่ีในการส่ือสารด้านสขุภาพให้กบัประชาชนในพืน้ท่ี

อ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี ได้แก่ ผู้ด าเนินรายการวิทยชุมุชนของจงัหวดัอทุยัธานี เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

ผู้น าชมุชน นกัประชาสมัพนัธ์/ผู้ประกาศ และนกัส่ือสารสขุภาพอ่ืนๆ  

การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง ความถ่ีความบ่อยในการเปิดรับข่าวสารจากนกัสื่อสุขภาพพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จังหวดั

อทุยัธานี  

 ทัศนคติ  หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึกต่อนกัสื่อสารสขุภาพในพืน้ที่อ าเภอเมือง จังหวดัอทุยัธานี ในด้าน 5 ส. 

ได้แก่  สือ่ สาร  สาธารณะ สร้างสรรค์ และสขุภาวะ  โดยวดัความคิดเห็น ความรู้สกึในลกัษณะเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย  

 ความต้องการและความคาดหวัง หมายถึง  ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนต่อ     

นกัส่ือสารสุขภาพท่ีควรมีในด้าน 5 ส. ได้แก่  ส่ือ สาร  สาธารณะ สร้างสรรค์ และสุขภาวะ  โดยวัดจากความ

ต้องการและความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสดุถึงน้อยท่ีสดุ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทางด้านสุขภาพและนักส่ือสารสุขภาพ สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาคณุลกัษณะให้เป็นท่ีพงึประสงค์ตอ่กลุม่ประชาชนได้  

2. นกัส่ือสารสุขภาพได้ทราบคุณลักษณะท่ีควรพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือใช้ในการส่ือสารให้ความรู้
ด้านสขุภาพแก่ประชาชนให้เข้าใจมากท่ีสดุ 

 

วิธีการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  

       ประชากร  
                    ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ประชาชนในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี  โดยมี 
ประชากรจ านวนทัง้สิน้  51,740 คน (ท่ีมา : ส านกับริหารทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,  

2553) 
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กลุ่มตัวอย่าง  

           ผู้วิจยัก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดยการก าหนดระดบัความเช่ือมั่น  

ท่ี 95% ความผิดพลาด ไม่เกิน 5% ได้จ านวน 400  คน (อรสา ปานขาว 2548: 216-217) จากนัน้ใช้วิธี    

การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage random sampling) โดยเร่ิมจาก ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างแบบการสุ่มแบบง่าย  (Simple random sampling) โดยผู้ วิจยัใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ี

จะศึกษาโดยการจับสลากจ านวน 14 ต าบล ในสัดส่วน 1:3 ได้จ านวน 5 ต าบล ขัน้ตอนท่ี 2                 

ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) และก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่าง

ตามสดัส่วนประชากร 5 ต าบลให้ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ขัน้ตอนท่ี 3 ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบ

บังเอิญ (Accidental random sampling) โดยการกระจายตามลักษณะประชากร เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได้ เพ่ือให้มาซึ่งขนาดตวัอย่างตามท่ีก าหนดไว้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเขตท่ีก าหนดไว้

ทัง้ 5 ต าบล  
 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

             ผลการวิจัย 

 1)  ข้อมลูด้านลกัษณะประชากร 

   กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 400 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี มีการศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  และมีรายได้
ระหวา่ง 10,001-15,000 บาท มากท่ีสดุ  

     2)   การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัความรู้ด้านสขุภาพจากนกัส่ือสารสขุภาพ 
                       กลุม่ตวัอยา่งมีการเปิดรับขา่วสารจากนกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั 

อทุยัธานี  โดยรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย 3.13 โดยมีการเปิดรับขา่วสารจากเจ้าหน้าท่ี 

สาธารณสขุมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 3.23 แตมี่การเปิดรับขา่วสารจากผู้น าชมุชนน้อยท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 2.91   

     3)  ทศันคตขิองประชาชนท่ีมีตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี 

                กลุ่มตวัอย่างมีระดบัทัศนคติทัง้ด้านส่ือ สาร สาธารณะ สร้างสรรค์ และสุขภาวะอยู่ใน
ระดับมากในทุกด้าน มีค่าเฉล่ีย 3.79 โดยมีทัศนคติด้านส่ือมากท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอย่างคิดว่านักส่ือสาร
สุขภาพในพืน้ท่ีใช้ส่ือประกอบได้น่าสนใจ อ่านง่าย มีเนือ้หาและรูปภาพเหมาะสม ตวัอักษรและรูปภาพ



 

52 

http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

 

น่าสนใจ มีคา่เฉล่ีย 3.86 แต่มีทศันคติด้านสารน้อยท่ีสดุ คือ กลุ่มตวัอย่างคิดว่านกัส่ือสารสุขภาพในพืน้ท่ี
น าเสนอเนือ้หาได้อยา่งสม ่าเสมอ ฉบัไวทนัตอ่สถานการณ์ มีคา่เฉล่ีย 3.73 

      4)  ความต้องการและความคาดหวงัของประชาชนต่อนกัส่ือสารสุขภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง 

จงัหวดัอทุยัธานี 

      กลุ่มตวัอย่างมีความต้องการและความคาดหวงัต่อนกัส่ือสารสุขภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง 

จงัหวดัอทุยัธานีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย 4.00 โดยพบวา่กลุ่มตวัอย่างมีความต้องการและความ

คาดหวังต่อนักส่ือสารสุขภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง ในด้านสารมากท่ีสุด คือ ต้องการและคาดหวังว่านัก

ส่ือสารสขุภาพน าเสนอเนือ้หาได้น่าสนใจ ฉบัไว เหมาะกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และสนใจใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

ทางด้านสุขภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.10 แต่กลุ่มตวัอย่างมีความต้องการและความคาดหวงัตอ่นกัส่ือสารสขุภาพ 

ในด้านสร้างสรรค์น้อยท่ีสดุ คือ ต้องการและคาดหวงัว่านกัส่ือสารสขุภาพคิดค้นนวตักรรมการส่ือสารด้าน

สขุภาพใหม ่ๆ มีคา่เฉล่ีย 3.93   

      5)  ความแตกตา่งระหวา่งลกัษณะทางประชากรกบัการเปิดรับขา่วสาร ทศันคต ิความต้องการ

และความคาดหวงัจากนกัส่ือสารสขุภาพในอ าเภอเมืองจงัหวดัอทุยัธานี 

      ลกัษณะประชากร ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสาร

จากนกัส่ือสารสุขภาพในอ าเภอเมืองจงัหวดัอุทยัธานีแตกต่างกัน   ส าหรับลักษณะประชากร ได้แก่  เพศ 

อาย ุการศกึษา อาชีพ รายได้แตกตา่งกนั มีทศันคติ ความต้องการและความคาดหวงัตอ่นกัส่ือสารสขุภาพ

ในอ าเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีไม่แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านอายุท่ีแตกต่างกันมีทัศนคตินักส่ือสาร

สขุภาพในอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานีแตกตา่งกนั และปัจจยัด้านรายได้ท่ีแตกตา่งกนัมีความต้องการและ

ความคาดหวงัจากนกัส่ือสารสขุภาพแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

     6)  ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัความรู้ด้านสขุภาพจากนกัส่ือสารสขุภาพกบั

ทศันคตขิองประชาชนตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี 

         การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับความรู้ด้านสุขภาพจากนักส่ือสารสุขภาพมีความสัมพันธ์กับ

ทศันคติของประชาชนตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 
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    อภปิรายผล  

    1) การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัความรู้ด้านสขุภาพจากนกัส่ือสารสขุภาพ 

                      จากการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรับข่าวสารด้านสุขภาพจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
มากท่ีสุด เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เป็นบุคคลท่ีสามารถให้ค าแนะน าความรู้ได้โดยตรง มีความ
น่าเช่ือถือ และมีความเช่ียวชาญทางด้านสุขภาพเป็นพิเศษ ท าให้กลุ่มตวัอย่างเลือกท่ีจะเปิดรับข่าวสาร
จากส่ือดังกล่าวมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปรีชา อุปโยคิน และคณะ(2548) พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างเลือกแหล่งข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพ โดยขอค าปรึกษาเม่ือเจ็บป่วยหรือมีปัญหาด้านสุขภาพ โดย
เลือกท่ีจะปรึกษาแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุมากท่ีสดุ เน่ืองจากมีความไว้วางใจและความ
นา่เช่ือถือ 

 ด้านส่ือท่ีกลุ่มตวัอย่างเปิดรับข่าวสารน้อยท่ีสดุ คือ ผู้น าชมุชน ได้แก่ ก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน เน่ืองจาก

บคุคลดงักล่าวรับผิดชอบงานท่ีหลากหลาย ซึ่งการให้ความรู้ด้านสขุภาพของผู้น าชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็น

การให้ความรู้ในประเด็นท่ีส าคญั และเกิดเหตกุารณ์ในภาวะวิกฤตถึงจะแจ้งให้ลูกบ้านทราบทนัที ท าให้

กลุ่มตวัอย่างได้รับข่าวสารด้านสขุภาพในช่วงเกิดเหตกุารณ์วิกฤตมากกว่า และต้องอาศยัการส่ือสารแบบ

ปากต่อปาก ท าให้ในบางครัง้กลุ่มตวัอย่างอาจได้รับข่าวสารได้ไม่ทัว่ถึง สอดคล้องกบังานวิจยัของวาสนา 

จนัทร์สว่าง และคณะ (2548) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองกระบวนการส่ือสารการรณรงค์ด้านสขุภาพ พบวา่ ผู้น าชมุชน

จะท าหน้าท่ีเป็นส่ือบคุคลส่ือสารในรูปแบบการส่ือสารสองทาง และการส่ือสารปากตอ่ปาก (ส่ือสารระหวา่ง

บคุคล) 

2)  ทศันคตขิองประชาชนท่ีมีตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี      

กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติต่อนักส่ือสารสุขภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2549) พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็น

ความส าคญัตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของนกัส่ือสารสขุภาพทกุด้านอยูใ่นระดบัมากเชน่เดียวกนั      

3)  ความต้องการและความคาดหวงัของประชาชนตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอ 

เมือง  จงัหวดัอทุยัธานี  

          กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความต้องการและความคาดหวงัในด้านสารมากท่ีสดุ โดยคาดหวงั

ว่านกัส่ือสารสขุภาพจะน าเสนอเนือ้หาได้น่าสนใจ ฉับไว เหมาะกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และต้องการและ

ความหวงัให้นกัส่ือสารสขุภาพสนใจใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ ทางด้านสขุภาพ สอดคล้องกบังานวิจยัของนรินทร์ 

สงัข์รักษา และคณะ (2549)  ได้ศึกษาเร่ือง คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์และการรวมกลุ่มนักส่ือสารสุขภาพ 
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พบว่ากลุ่มตวัอย่างคิดว่าคุณลักษณะเฉพาะของนักส่ือสารสุขภาพต้องเป็นผู้ มีความรู้ด้านสาร ท่ีต้องมี

ความถูกต้อง เช่ือถือได้ ง่ายต่อการเข้าใจหรือน าไปปฏิบัติ  ต้องมีความรู้ด้านทักษะการส่ือสาร  และ

สอดคล้องกับงานวิจยัของดวงพร ค านูณวฒัน์ และคณะ (2548) ได้ศึกษาเร่ือง สถานภาพการด าเนินงาน

ส่ือสารสขุภาพของส่ือท้องถ่ิน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความต้องการให้นกัส่ือสารสขุภาพน าเสนอข้อมูลให้มี

ความถกูต้อง เข้าใจง่าย มีความสม ่าเสมอตอ่เน่ือง และจริงจงั 

4) ความแตกตา่งระหวา่งลกัษณะทางประชากรกบัการเปิดรับขา่วสาร ทศันคต ิความ 

ต้องการและความคาดหวงัจากนกัส่ือสารสขุภาพในอ าเภอเมืองจงัหวดัอทุยัธานี 

                            ลกัษณะทางประชากรต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับสุขภาพต่างกัน  สอดคล้อง

กับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน  (2529: 107-113) กล่าวว่า บุคคลแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน        

ซึง่ความแตกตา่งนีเ้กิดจากคณุสมบตัขิองผู้ รับสาร และปัจจยัทางสงัคมภายนอก และสอดคล้องกบัแนวคิด

ของชวรัตน์ เชิดชัย (2527: 170-174) ท่ีว่าผู้ รับสารจะเลือกรับข่าวสารจากส่ือใดนัน้ ย่อมเป็นไปตาม

บทบาทและสถานภาพในสงัคมของผู้ รับสาร และเหตผุลในการรับข่าวสาร ซึ่งผู้ รับสารมีพฤติกรรมในการ

เปิดรับส่ือตามแบบเฉพาะของแต่ละคนแตกต่างกันไป   ทัง้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของวิลเบอร์ ชแรมม์ 

(Wilbur Schramm, 1973: 240) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการเลือกรับข่าวสารของผู้ รับสารท่ีท าให้เกิด

ความแตกต่างกนั จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัทางด้านเพศ ทัง้เพศชายและเพศหญิงมีการเปิดรับข่าวสาร 

ทัศนคติ ความต้องการและความคาดหวังจากนักส่ือสารสุขภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี          

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของเดอ เฟลอร์ (De fleur, 1970: 145-166) ท่ีได้เสนอทฤษฎีกลุ่ม

สังคม โดยมีแนวคิดว่าประชาชนท่ีมีลักษณะทางสังคมคล้ายคลึงกัน จะแสดงพฤติกรรมการส่ือสารท่ี

คล้ายคลึงกัน ซึ่งเพศชายและเพศหญิงต่างก็มีการเปิดรับข่าวสารด้านสุขภาพเหมือนกัน ท าให้มีทศันคต ิ

ความต้องการและความคาดหวงัท่ีเหมือนกนั   

                   5)  ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับความรู้ด้านสุขภาพจากนักส่ือสาร

สขุภาพกบัทศันคตขิองประชาชนตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี 

  ผลการทดสอบพบวา่การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัความรู้ด้านสขุภาพจากนกัส่ือสารสขุภาพ 

มีความสมัพนัธ์กบัทศันคตขิองประชาชนตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี สอดคล้อง 

กบังานวิจยัของ วนัเพ็ญ ปรีตยิาธร (2543) พบวา่การเปิดรับขา่วสารมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคตติอ่ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ข้อมูลข่าวสาร นั่นคือการท่ีประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารจากนักส่ือสารสุขภาพมากจะท าให้ประชาชนมี

ทศันคตท่ีิดีตอ่นกัส่ือสารสขุภาพมากขึน้ตามไปด้วย  

 

บทสรุป 

จากการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสาร 

ทศันคต ิความต้องการและความคาดหวงัจากนกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี พบว่า

ประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารอยู่ในระดบัปานกลาง มีทัศนคติ ความต้องการและความคาดหวงัต่อนัก

ส่ือสารสุขภาพในระดบัมาก โดยลักษณะทางประชากรมีความแตกต่างจากการเปิดรับข่าวสาร แต่ไม่มี

ความแตกตา่งจากทศันคติ ความต้องการและความคาดหวงั ยกเว้นปัจจยัด้านอายท่ีุแตกตา่งกนัมีทศันคติ

แตกตา่งกนั และปัจจยัด้านรายได้ท่ีแตกตา่งกันมีความต้องการและความคาดหวงัแตกตา่งกนั สิ่งท่ีค้นพบ

จากการวิจัยครัง้นี ้คือ การส่ือสารของนักส่ือสารสุขภาพยังอยู่ในระดับปานกลาง และสิ่งท่ีประชาชน

ต้องการและคาดหวังจากนักส่ือสารในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีมากท่ีสุด คือ การท่ีนักส่ือสาร

สุขภาพน าเสนอเนือ้หาสารน่าสนใจเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสนใจใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ ด้าน

สขุภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1)  จากผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่าประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารจากนกัส่ือสารสุขภาพใน
ระดับปานกลาง ดังนัน้นักส่ือสารสุขภาพท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพให้มีความ
ต่อเน่ือง และเข้าถึงประชาชนมากขึน้ เน่ืองจากข่าวสารด้านสุขภาพเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีท าให้ประชาชน มี
ความรู้ มีความตระหนัก และพฤติกรรมท่ีดีในการดูแลสุขภาพของตนเอง อันเป็นการช่วยลดอัตราการ
เจ็บป่วยได้เป็นอยา่งดี  

               2)  จากผลการวิจัยครัง้นีป้ระชาชนมีการเปิดรับข่าวสารจากผู้ น าชุมชน เช่น ก านัน 
ผู้ ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนน้อยท่ีสุด ดังนัน้ผู้ น าชุมชนควรมีการเพิ่มเนือ้หาในความรู้ด้านสุขภาพกับ
ประชาชนให้มากขึน้ โดยสามารถให้ความรู้ในระหว่างท่ีมีการประชุมกับคณะท างาน เพ่ือให้บอกต่อกับ



 

56 

http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

 

ครอบครัวและชมุชนใกล้เคียง รวมทัง้สามารถสอดแทรกความรู้ในการจดังานส าคญั ทัง้นีเ้ป็นการช่วยสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผู้น าชมุชนอีกทางหนึง่ด้วย  

 3) ทางด้านทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อนักส่ือสารสุขภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี พบว่าประชาชนมีทัศนคติในด้านสารน้อยท่ีสุด ดงันัน้ นักส่ือสารสุขภาพควรมีการปรับเนือ้หา
ทางด้านสารให้น่าสนใจ มีความเข้าใจง่าย สามารถส่ือสารผ่านการใช้ภาพประกอบ  มีเนือ้หาในการให้
ความรู้ท่ีสัน้กระชบั ได้ใจความ ไม่ใช้สารท่ีเป็นวิชาการมากนกั เพราะจะท าให้ประชาชนไม่เข้าใจและเบื่อ
หนา่ยได้  

             4) ด้านความต้องการและความคาดหวัง ประชาชนมีความต้องการและความคาดหวัง
ทางด้านสารมากท่ีสดุ คือ ต้องการให้นกัส่ือสารสุขภาพน าเสนอเนือ้หาท่ีน่าสนใจ ทนัต่อสถานการณ์ และ
ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ ดงันัน้ นกัส่ือสารสขุภาพควรมีการน าเสนอเนือ้หาท่ีน่าสนใจ และเป็นข้อมลูท่ีประชาชน
ก าลงัสนใจ อีกทัง้นกัส่ือสารสุขภาพสามารถหาความรู้ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์โดยการติดตามข่าวสารจาก
ข้อมูลจากส่ือหลายๆ ช่องทางให้มากขึน้ และสามารถน าข้อมูลจากงานวิจัยทางด้านสุขภาพท่ีเป็น
ประโยชน์มาน าเสนอให้ประชาชนได้รับทราบอีกทางหนึง่ด้วย  

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

                     1)  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซึ่งในการวิจยัครัง้ตอ่ไปควรมีการใช้วิธีการวิจยัเชิง

คณุภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์นักส่ือสารสุขภาพในพืน้ท่ีอ าเมือง จังหวดัอุทยัธานี ว่ามีกลยุทธ์ในการ

ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ด้านสขุภาพแก่ประชาชนอยา่งไร เพ่ือท าให้ผลการวิจยัมีความนา่เช่ือถือมากยิ่งขึน้ 

          2)  ควรมีการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณเก่ียวกับประเด็นของนกัส่ือสารสุขภาพ

ในส่วนภูมิภาค โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์กบันกัส่ือสารสุขภาพทัว่ประเทศ ว่ามีรูปแบบใน

การส่ือสารกับประชาชนในพืน้ท่ีอย่างไร และน าข้อมูลของแตล่ะภูมิภาคมาท าการเปรียบเทียบ และเ ลือก

รูปแบบการส่ือสารท่ีดีมาเป็นต้นแบบในการส่ือสารสขุภาพตอ่ไป อีกทัง้มีการสอบถามประชาชนในพืน้ท่ีว่า

มีการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีดีด้านสุขภาพเพิ่มมากขึน้หรือไม่ เพ่ือให้ทราบผล

ตอบรับจากการด าเนินงานของนกัส่ือสารสขุภาพ  

กิตตกิรรมประกาศ  

ขอขอบคณุคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีท่ีให้โอกาสในการท ารายงานวิจยั จนส าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และประชาชนอ าเภอเมือง จังหวัด
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อทุยัธานีท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์ และตอบแบบสอบถามในการท ารายงานวิจยั สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุขอขอบคณุ

ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทกุทา่น และครอบครัวจบศรีท่ีได้ให้ก าลงัใจเสมอมา ซึ่งหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าบทความวิจยั

นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาติตอ่ไป 
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เร่ืองท่ี 5 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในวิชา การจัดการธุรกิจเกษตรโดยการเรียน

การสอนวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก 

Effect of collaborative learning on the veterinary students ‘learning achievement and 

academic interest towards agribusiness subjects at  Rajamangala University of 

Technology Tawan-ok 

 

อาจารย์วนัทนา รอดประเสริฐ คณะมนยุศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาการบริหารธุรกิจเกษตร 
nassareen99@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิและความสนใจ ก่อนเรียนและหลงัเรียนวิชาการจดัการธุรกิจ

เกษตร โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)กลุม่ตวัอย่างคือนกัเรียนสตัวแพทย์ ชัน้ปีที่ 2 จ านวน 32 

คน เคร่ืองมือวิจยัคือแบบสอบที่ประกอบด้วย 2 สว่นคือ สว่นที่ 1 เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกบัระบบธุรกิจเกษตรจ านวน 50 

ข้อ และส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับความสนใจในวิธีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี  ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. เมื่อใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)พบว่า

ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนมีค่า สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05   2. เมื่อวดัค่าคะแนนความสนใจใน

วิธีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)พบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้หลงัเรียน มีค่าสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติที่ระดบั .05  

ค าส าคญั:  ธุรกิจเกษตร  ผลสมัฤทธ์ิ  การเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.) 

 

 

 

 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1  ม.ค.-มิ.ย.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

This study intended to compare the learning achievement and interest of the students 

from the department of agribusiness management, before and after receiving the G.I. model 

instruction. The participants were 32 sophomore students from Faculty of Veterinary 

Medicine, Rajamangala University of Technology Tawan-ok. The research instrument was a 

questionnaire, which was divided into 2 parts: basic knowledge related to agriculture business 

system (50 items) and the students’ interest in attending in the G.I. model instruction. 

Analyzed using frequency, mean, percentage, standard deviation, it was found that (1) the 

mean score of the post-test was significantly higher than the pre-test at the significant level 

.05 (2) Comparing between the pre-test and post-test mean score of the participants’ interest, 

it was found that the post-test one was higher than the pre-test at the significant level .05 

Keyword(s) :Agribusiness, Achievement, Collaborative learning 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากสภาพปัจจบุนัปัญหานกัศึกษาไม่เข้าใจกบัรายวิชาการจดัการธุรกิจเกษตรเน่ืองจากเป็นวิชาท่ีไม่

เก่ียวข้องกบัสาขาของผู้ เรียนอีกทัง้นกัศกึษาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เก่ียวกบัด้านธุรกิจเกษตรเลยจงึท าให้เกิด

ความเบื่อหน่ายและขาดความสนใจในการเรียน เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสร้าง

ความสนใจของนกัเรียนในรายวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร ผู้วิจยัจึงมีการจดักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ

รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)  Group Investigation ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัจุดประสงค์และเนือ้หาสาระ และ

ก าหนดส่ือให้สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนการสอนในแตล่ะแผนการสอน 

 วิชาการจดัการธุรกิจเกษตรจดัอยูใ่นเนือ้หาของสาขาบริหารธุรกิจเกษตรและได้ก าหนดให้นกัศกึษา

ปีท่ี  2 คณะสตัวแพทย์เป็นผู้ เรียน เนือ้หารายวิชาท่ีเรียนรู้จะเก่ียวข้องกบัการจดัการในด้านตา่งๆของธุรกิจ

เกษตร เพ่ือให้ทราบถึงระบบธุรกิจการเกษตร สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจการเกษตร โครงสร้างและ

การจดัการของหนว่ยธุรกิจเกษตร  ความเป็นไปได้ในการจดัตัง้และการประเมินผลหนว่ยธุรกิจเกษตร ทราบ

ถึงแนวคิดและภาพรวมของระบบธุรกิจการเกษตรไทย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยธุรกิจ

เกษตร เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์ แนวคิดในการก าหนดโครงสร้างและการจดัการของหน่วยธุรกิจเกษตร 

การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการในการจดัตัง้หน่วยธุรกิจเกษตร โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในด้าน

ตา่ง ๆ คือ ทางด้านการจดัการองค์การ การจดัการตลาด การจดัการผลิต และ การจดัการการเงิน ตลอดจน

ผลกระทบทางด้านสงัคม  
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 เทคนิคการสอนแบบ จี. ไอ. เป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนช่วยกันไปสืบค้นข้อมูลมาใช้ในการ

เรียนรู้ร่วมกนั โดยด าเนินการเป็นขัน้ตอนคือ จดัผู้ เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง -กลาง-อ่อน) กลุ่ม

ละ 4 คน กลุ่มย่อยศกึษาเนือ้หาสาระร่วมกนัโดยแบ่งเนือ้หาออกเป็นหวัข้อย่อย ๆ แล้วแบง่กันไปศกึษาหา

ข้อมลูหรือค าตอบ สมาชิกแตล่ะคนไปศึกษาหาข้อมลู/ค าตอบมาให้กลุ่ม กลุ่มอภิปรายร่วมกนัและสรุปผล

การศกึษา กลุ่มเสนอผลงานของกลุ่มตอ่ชัน้เรียน ซึ่งวิธีนีเ้ป็นวิธีการเรียนการสอนโดยการสอนแบบร่วมมือ 

เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มจะ

ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการ

เรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทัง้โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากร การเรียนรู้ 

รวมทัง้การเป็นก าลงัใจแก่กันและกัน คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่

รับผิดชอบตอ่การเรียนของตนเองเท่านัน้ หากแตจ่ะต้องร่วมรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของเพ่ือสมาชิกทกุคน

ในกลุม่ความส าเร็จของแตล่ะบคุคล คือ ความส าเร็จของกลุม่ 

 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก 

โดยใช้การจัดกิจกรรมการสอน แบบ 4MAT กับการสอน ปกติของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา พบว่า

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก ของนกัเรียนท่ีได้รับการ

จดักิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความ

สนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า ความสนใจ ในการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กันทางบวก(สิกขา ทรงศกัดิ์เกษร,2549)  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ การ

เรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 กับ

แบบปกติ พบว่า ผลสมัฤทธ์ิ การเรียนวรรณคดี ไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ี จดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 สูงกว่าการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) 

ผลสมัฤทธ์ิการเรียน วรรณคดีไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค

จิกซอว์ 2 หลงัเรียน สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 3)ความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็น

ด้วย มาก(ปริญญา ปัน้สวุรรณ์,2553) 
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 ถึงแม้จะมีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ในรูปแบบตา่งๆอย่างมากมายแต่

ในการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)ท่ีใช้ศกึษายงัพบว่ามีจ านวนน้อย และยงัไม่มีการน ามาประยกุต์

ในรายวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร การศกึษาครัง้นีจ้ึงได้ท าการศกึษา เพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิและความสนใจใน

วิชาการจดัการธุรกิจเกษตร โดยการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)ของนกัศกึษาสตัวแพทย์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนวิชาการจดัการธุรกิจเกษตรโดยใช้

การเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.) 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจในวิธีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)ก่อนเรียนและ

หลงัเรียนวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร 

 

นิยามศัพท์ 

 - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนกัเรียนท่ีได้จากการประเมินผลก่อนเรียนและ 
หลงัเรียน ซึง่เคร่ืองมือเป็นข้อสอบท่ีอาจารย์สร้างขึน้เองและได้ตรวจสอบคณุภาพแล้ว 
 - ความสนใจ หมายถึง การท่ีนกัศกึษาแสดงออกถึงความรู้สกึชอบ และพอใจในวิธีสอนโดย 
ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและเอาใจใส่ต่อรายวิชาด้วยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งข้อมลูตา่ง ๆ การท าแบบฝึกหดั ด้วยความพอใจ มีความกระตือรือร้นและจดจอ่ตอ่การเรียน และ
สนใจซักถามปัญหา ในเร่ืองท่ีอาจารย์สอนเม่ือมีข้อสงสัย สนทนาโต้แย้งอภิปรายปัญหาในเร่ืองท่ีเรียน 
ติดตามเอกสาร หนงัสือพิมพ์ หรือต าราเรียนท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนด้วยความสมคัรใจ 
ซึ่งจะวัดได้จากการตอบแบบสอบถามวัดความสนใจในวิธีสอน  ท่ีผู้ วิจัยได้ปรับปรุงข้อค าถามเพ่ือให้
สอดคล้องกับวิธี  การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ  (เทคนิคการสอนแบบ  G.I) จาก
แบบสอบถามวดัความสนใจในวิธีสอน 
 - กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการจดั
สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แตล่ะกลุม่จะประกอบด้วยสมาชิก
ท่ีมีความรู้ความสามารถแตกตา่งกนั โดยท่ีแตล่ะคนมีส่วนร่วมอยา่งแท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จ
ของกลุ่ม ทัง้โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทัง้การเป็นก าลงัใจแก่
กนัและกัน คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของ
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ตนเองเท่านัน้ หากแตจ่ะต้องร่วมรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของเพ่ือสมาชิกทกุคนในกลุ่มความส าเร็จของแต่
ละบคุคล คือ ความส าเร็จของกลุม่ 
 -การสอนแบบ จี. ไอ. เป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนช่วยกันไปสืบค้นข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยด าเนินการเป็นขัน้ตอนคือ จดัผู้ เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง -กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 
คน กลุ่มย่อยศกึษาเนือ้หาสาระร่วมกนัโดยแบง่เนือ้หาออกเป็นหวัข้อย่อย ๆ แล้วแบง่กนัไปศกึษาหาข้อมูล
หรือค าตอบ สมาชิกแต่ละคนไปศึกษาหาข้อมูล/ค าตอบมาให้กลุ่ม กลุ่มอภิปรายร่วมกันและสรุปผล
การศกึษา 

 -ธุรกิจการเกษตร หมายถึง การด าเนินงานทัง้หลายในด้านท่ีเก่ียวกับ การผลิตและการจ าหน่าย
ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการผลิตในฟาร์ม การเก็บรักษา การแปรรูป และการจัดจ าหน่าย
สินค้าเกษตรและผลิตผลพลอยได้จากสินค้าเกษตร (สมคดิ ทกัษิณาวิสทุธ์ิ , 2548) 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

- ทราบถึงวิธีและเทคนิคการสอนท่ีสอดคล้องกบัรายวิชา 

- สามารถน าผลการวิจยัไปปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ 

 

วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา คือนักศึกษาสัตวแพทย์ ชัน้ปีท่ี 2 จ านวน32คนท่ีได้ลงทะเบียนเรียน

วิชาการจัดการธุรกิจเกษตร ภาคการศึกษาท่ี2 ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวนัออก จ านวน 1 กลุม่เรียน 

 2. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ 

 2.1 แผนการสอนวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร เร่ืองระบบธุรกิจ โดยใช้วิธกีารเรยีนแบบร่วมมอื 

รปูแบบ จ.ีไอ.(G.I.) 

 2.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ4 ตวัเลือก จ านวน 

50 ข้อ  
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 2.3 แบบสอบถามวดัความสนใจในวิธีสอนวิชาการจดัการธุรกิจเกษตร เร่ืองระบบธุรกิจเกษตรโดย

ใช้วธิกีารเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.) 

 ผู้วิจยัได้น าเคร่ืองมือแผนการสอนเร่ืองระบบธุรกิจเกษตรโดยการใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ 

รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)ท่ีได้ผ่านการปรับปรุงจากผู้ เช่ียวชาญมาแล้ว และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนได้ผ่านการหาคณุภาพโดยใช้การวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบั

จุดประสงค์การเรียนรู้ IOC ส่วนแบบทดสอบวดัความสนใจ จากเอกสารงานวิจัยของวิไลพร ด าสะอาด 

(2544) ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือมาแล้ว โดยล าดับขัน้ตอนพอสังเขปดังนี  ้

1.ศึกษาหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาการจัดการธุรกิจเกษตร เร่ือง ระบบธุรกิจเกษตรศึกษา

รายละเอียดเก่ียวกับการสร้างแผนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)จาก

เอกสารต าราและงานวิจยัต่าง ๆ ตลอดจนตวัอย่างกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการสอนแบบ 

G.I.) จากเอกสารเผยแพร่ความรู้ ผู้ เช่ียวชาญ 

2. ศกึษาหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.) 

3. จดัแบง่เนือ้หา เร่ืองระบบธุรกิจเกษตร โดยใช้เวลา 9 ชัว่โมง 

4. สร้างแผนการสอน จ านวน 1 แผน เวลา 9 ชัว่โมง มีจดุประสงค์การเรียนรู้คือ 

  ครัง้ท่ี1.เร่ืองระบบย่อยในธุรกิจเกษตร ระบบย่อยปัจจยัการผลิต  เวลา 3 ชัว่โมงจดุประสงค์คือ เข้าใจ

ระบบโครงสร้างของระบบธุรกิจโดยมองเป็นภาพรวมใหญ่และทราบถึงระบบย่อยปัจจัยการผลิตว่ามี

ความส าคญัและมีลกัษณะอยา่งไร 

  ครัง้ท่ี2.เร่ือง ระบบยอ่ยการผลิต และระบบยอ่ยการจดัหาและการแปรรูป เวลา 3 ชัว่โมง จุดประสงค์

คือ เข้าใจเก่ียวกับระบบย่อยการผลิต และระบบย่อยการจัดหาและแปรรูป ว่ามีลักษณะอย่างไร 

ประกอบด้วยโครงสร้างอะไรบ้างและมีการจัดการอย่างไรครัง้ท่ี3.ระบบย่อยการจดัจ าหน่าย ระบบย่อยการ

ส่งออก เวลา 3 ชัว่โมงจุดประสงค์คือ เข้าใจเก่ียวกบัระบบย่อยการจดัจ าหน่ายและการส่งออกว่าในแตล่ะ

ระบบนัน้มีวีธีการปฏิบตัิและการจดัการอย่างไร แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ืองการจดัการ

ธุรกิจเกษตรสร้างขึน้ตามค าอธิบายรายวิชาและตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง มีวิธีการด าเนินการตาม

ขัน้ตอนดงันี ้
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 1. ศกึษาค าอธิบายรายวิชาและหลกัสตูร วิชาการจดัการธุรกิจเกษตร โดยพิจารณาจากผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั เป็นแนวทางในการท าแบบทดสอบ 

 2.ใช้การหาคณุภาพของแบบทดสอบโดยการใช้การวิเคราะห์คา่วิเคราะห์ดชันีความสอดคล้องระหวา่ง

ข้อสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ IOCโดยผา่นการทดสอบคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญแล้ว 

 3. แบบทดสอบวัดความสนใจในวิธีการสอนวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร เร่ืองระบบธุรกิจ เกษตร มี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้ วิจัยได้ใช้แบบของวิไลพร ด าสะอาด ท่ีผ่านการ

ทดสอบหาคณุภาพมาแล้ว 

 3.การด าเนินการวิจยั 

  ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลองโดยรูปแบบของการวิจยัซึ่งใช้กลุ่มเดียวมีลกัษณะของการ

ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 

 4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

  1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ กลุ่มทดลองระหว่างก่อนการทดลองและหลงัการทดลองโดยใช้ การ

ทดสอบคา่ที (t-test) 

  2. เปรียบเทียบความสนใจ กลุ่มทดลองระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช้การ

ทดสอบคา่ที (t-test) 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

จากการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร ของนักเรียนสัตวแพทย์ 

จ านวน 32 คนได้ผลตามตารางตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี.1 การประเมินผลก่อนและหลงัเรียน วิชาการจดัการธุรกิจเกษตรด้วยวธิกีารเรียนแบบร่วมมือ 

รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.) 
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การเปรียบเทียบ จ านวน คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

df. คา่ t-test 

 

การทดสอบก่อนทดลอง 32 27.41 6.505 31 17.389* 

การทดสอบหลงัการทดลอง 32 42.84 4.112   

*นยัส าคญั .05 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า.ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนมีคา่ สงูกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

.05    

ตารางท่ี.2 เปรียบเทียบความสนใจในวิธีการสอนโดยวธิกีารเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.) 

(คะแนนเตม็100 คะแนน) 

การเปรียบเทียบ จ านวน คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

df. คา่ t-test 

 

การทดสอบก่อนทดลอง 32 56.28 3.83 31 14.30* 

การทดสอบหลงัการทดลอง 32 69.12 3.40   

*นยัส าคญั .05 

  จากตารางท่ี 2 พบว่าคะแนนเฉล่ียท่ีได้หลงัเรียน มีคา่สงูกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .05  

บทสรุป 

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัของนกัศกึษาวธิกีารเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)ผล

การศกึษาพบวา่ผลสมัฤทธ์ิหลงัการเรียนมีคา่สงูกว่าก่อนเรียน ทัง้นีเ้น่ืองมาจาก 

 วธิกีารเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)เป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนช่วยกนัไปสืบค้นข้อมูล

มาใช้ในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยจดัผู้ เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คนแตล่ะ

กลุ่มย่อยศกึษาเนือ้หาสาระร่วมกนัโดยแบง่เนือ้หาออกเป็นหวัข้อย่อย ๆ แล้วแบง่กนัไปศกึษาหาข้อมลูหรือ
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ค าตอบในการเลือกเนือ้หา สมาชิกแตล่ะคนไปศกึษาหาข้อมลู/ค าตอบมาให้กลุม่ กลุ่มอภิปรายร่วมกนัและ

สรุปผลการศึกษากลุ่มเสนอผลงานของกลุ่มต่อชัน้เรียน รวมทัง้มีการฝึกความรับผิดชอบและการท างาน

ร่วมกันเป็นกลุ่มจึงท าให้เกิดการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของตวัเองและของเพ่ือนท่ีมีผลการเรียนท่ี

ออ่นกวา่ 

การเปรียบเทียบความสนใจก่อนและหลังของนักเรียนท่ีมีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.

(G.I.)พบว่าความสนใจหลังการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน ทัง้นี ้

เน่ืองมาจาก 

ความสนใจมีความสมัพนัธ์กบัความสามารถทางการเรียน เพราะความสนใจเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความ

อยากรู้อยากเห็น เกิดการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติม ท าให้ผู้ เรียนตัง้ใจเรียน สนใจตอ่ครูผู้สอน สนใจตอ่กิจกรรม

การเรียนการสอนสนใจวิชาท่ีเรียนและแสวงหาความรู้ในเร่ืองนัน้ ๆ อยู่ตลอดเวลา ก็จะท าให้นักเรียนมี

ความสามารถทางการเรียนและจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ตามมา ความสนใจ

บทเรียน เป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญของครูผู้ สอนท่ีจะต้องท าให้เกิดขึน้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง

จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการสอนท่ีเร้าความสนใจดึงดูดความสนใจของผู้ เรียน ทัง้นี เ้พ่ือให้ผู้ เรียนมี

ความรู้สึกอยากจะเรียนรู้ ติดตาม แสวงหาค าตอบเพ่ือท่ีจะท าให้ผู้ เรียน ประสบความส าเร็จในการเรียน

ตอ่ไป-เนือ้หาสว่นนีเ้ป็นการสรุปและน าเสนอข้อค้นพบท่ีส าคญัจากการวิจยั 

        

ข้อเสนอแนะในการน างานวิจัยไปใช้ 

1.อาจารย์ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคญัในการก าหนดขนาดของกลุ่ม(โดยปกติประมาณกลุ่มละ 2-6 คน) 

และลกัษณะของกลุม่จะเป็นกลุม่ท่ีคละความสามารถ (ทัง้ผู้ เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนออ่น) ให้การ

ดูแลการจัดลักษณะการนั่งของสมาชิกให้สะดวกท่ีจะท างานร่วมกันและง่ายต่อการสังเกตติดตาม

ความก้าวหน้าของกลุม่  

2.อาจารย์ควรชีแ้จงกรอบของกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละคนเข้าใจวิธีการและกฎเกณฑ์ในการท างาน 

สร้างบรรยากาศท่ีเสริมสร้างการแลกเปล่ียนความคดิเห็นและก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของสมาชิกกลุม่ เป็น
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ท่ีปรึกษาของทกุกลุ่มย่อยและคอยติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของกลุ่มและสมาชิก เพ่ือให้ผลการ

เรียนเกิดประสิทธิภาพท่ีเพิ่มมากขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรศกึษาถึงวิธีการเรียนแบบร่วมมือวิธีอ่ืนๆ เพ่ือใช้กบัเนือ้หารายวิชาท่ีสอน ให้เหมาะสม 

บรรณานุกรม 

ชาตรี  เกิดธรรม. 2544. อยากท าวิจัยในชัน้เรียนแต่ท าไม่เป็น. กรุงเทพมหานคร: บริษัทดิจิตอลเลนส์   

       นที.จ ากดั 

พวงเพชร  วชัรวฒันพงศ์. (2536). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

       ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่   2   ที่ได้รับการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับการ  

       เรียนตามคู่มือครูของ สสวท.  ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการ-มธัยมศกึษา      

         มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   ประสานมิตร. 

ยทุธนา  ปฐมวรชาติ. 2544.  การวิจัยในชัน้เรียน: แนวคิดการปฎิบัติสู่การพัฒนาผู้เรียนท่ีแท้จริง.  

       วารสารวิชาการ 

วชัรี ทรัพย์มี. ความหมายของความสนใจ. กรุงเทพฯ, 2545 

วิไลพร ด าสะอาด. การศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาไทยและความสนใจในวิธีการสอน 

       ภาษาไทย ท 401 ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ที่ได้รับการ 

       สอนโดยใช้เพลงและเกมประกอบการสอน.เพชรบุรี: โรงเรียนหนองชมุแสงวิทยา, 2542. 

สมคิด  ทักษิณาวิสุทธ์ิ. ธุรกิจการเกษตรเบือ้งต้น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะ 

       เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548 

สุวิมล   ว่องวาณิ ช . 2543.  การวิ จัยปฏิ บั ติ การใน ชั ้น เรียน . ก รุงเทพมหานคร:อักษ รไทย . 

สุภาภรณ์  มั่นเกตุวิทย์.  2544.  ตัวอย่างการวิจัยในชันเรียนประสบการณ์ตรงของครูต้นแบบ.   

       กรุงเทพมหานคร: บริษัท 21 เซ็นจร่ีู จ ากดั. 
 

 

 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 4  ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

        

      69 

 

เร่ืองท่ี 6 

ความต้องการศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

ของครูสอนระดับปฐมวัย เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

The Needs for English Pronunciation Learning Center of EarlyChildhood Education 

Teachers in Rayong Primary Education Service Area 1 

นายมานะ  ประทมุพิทกัษ์ ผู้ชว่ยผู้บริหารโรงเรียนต้นกล้าระยอง 

maskmale1713@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาความต้องการศนูย์การเรียนเพื่อการออกเสยีงภาษาองักฤษของครูสอนระดบั
ปฐมวยั  เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยองเขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสอนระดับปฐมวัย เขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1จ านวน 222 คนได้มาโดยวิธีการสุม่แบบแบ่งชัน้ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบสอบถาม
ความต้องการ และวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ร้อยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบว่า ครูสอนระดับปฐมวัยมีความต้องการศูนย์การเรียนเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และความต้องการในแต่ละองค์ประกอบของศนูย์อยูใ่นระดบัมาก ดงันี ้ (1) ปรัชญา คือ ฟังสนกุ 
พดูส าเนียงถกูต้อง คลอ่งแคลว่ในการออกเสียง นโยบายของศนูย์การเรียน คือ มุ่งพฒันาการออกเสียงภาษาองักฤษด้วย
การฝึกปฏิบตัิ วตัถุประสงค์ของศนูย์การเรียน คือ  เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถการออกเสียงภาษาองักฤษของครู
ปฐมวยัเพื่อใช้ในการเรียนการสอน (2) ประเภทของห้องเรียนในศนูย์ที่ต้องการ คือ ห้องทดสอบการฝึกทกัษะการออกเสยีง
ภาษาองักฤษ ห้องฝึกทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ ห้องคลินิกในการออกเสียงภาษาองักฤษ ห้องสืบค้นความรู้การ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ ห้องทดลองสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ และห้ องผลิตสื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ            
(3) ขอบข่ายเนือ้หาการออกเสียงที่ครูต้องการ คือ การออกเสียงพยญัชนะ และสระ สระเดี่ยว สญัลกัษณ์ที่ใช้แทนเสียง 
(Phonetic  Symbol) ต้นค า (Initial  sound) กลางค า (Medial  sound) ท้ายค า (Final sound)  การเน้นพยางค์ (Stress) 
และระดบัเสียง (Intonation)  ขัน้ตอนการเรียน เร่ิมด้วย ลงทะเบียนเรียน ทดสอบก่อนเรียน เลือกห้องเรียน ศึกษาในศนูย์
การเรียน ประกอบกิจกรรมในการเรียน และทดสอบหลงัเรียน  และการประเมินการเรียนที่ต้องการให้มีในศูนย์การเรียน
เพื่อการออกเสียงภาษาองักฤษ คือ ทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน (4) มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียน คือ 
ครูผู้สอนภาษาองักฤษ และ (5) ประโยชน์ที่ครูได้รับจากศูนย์การเรียน คือ น าความรู้การออกเสียงภาษาองักฤษไปใช้ใน
การสอนได้ 
ค าส าคัญ  ศนูย์การเรียน การออกเสยีงภาษาองักฤษ  ครูปฐมวยั 

 

 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1  ม.ค.-มิ.ย.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the needs for English Pronunciation 

Learning Center of early childhood education teachers in Rayong Primary Education Service 

Area 1. 

 The research sample consisted of 222 early childhood education teachers in Rayong 

Primary Education Service Area 1, obtained by stratified random sampling.  The employed 

research instrument was a needs assessment questionnaire.  Data were analyzed using the 

percentage, mean, and standard deviation. 

 Research findings showed that early childhood education teachers’ overall need for 

English Pronunciation Learning Center was at the high level.  Components of the Center that 

received the need rating mean at the high level were the following: (1) the philosophy of the 

Center was for the fun in listening, correctness in accent, and fluency in pronunciation; the 

policy of the Center was to focus on development of English pronunciation via practice; the 

objective of the center was to enhance English pronunciation of early childhood education 

teachers for uses in instruction; (2) types of the Center’s needed classrooms were the English 

pronunciation skill testing room, the English pronunciation skill practice room, the English 

pronunciation clinic room, the English pronunciation knowledge retrieval room, the English 

pronunciation teaching experiment room, and the English pronunciation media production 

room; (3) the scope of pronunciation contents that the teachers needed were pronunciations of 

consonants and vowels, single vowels, phonetic symbols, initial sound, medial sound, final 

sound, stress, and intonation; the learning steps to start with learning registration and 

followed by pre-testing, classroom selection, study in the learning center, undertaking 

learning activities, and post-testing; learning evaluation should consist of pre-testing on 

pronunciation, formative evaluation, and post-testing on pronunciation; (4) the Center 

personnel should be English teachers; and (5) the benefit that teachers would receive from the 

Center was that they could apply their obtained knowledge on English pronunciation in their 

teaching. 

Keyword(s) : Pronunciation Learning Center, Early childhood Education teacher 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นและส าคญัอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน

การส่ือสาร การศกึษา การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัวฒันธรรม

และวิสยัทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสงัคมโลก 

น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ ช่วยพฒันาผู้ เรียนให้ความรู้ความเข้าใจตนเองและ

ผู้ อ่ืนได้ดีขึน้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษา และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  สงัคม  
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การเมือง การปกครอง เข้าถึงเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ

ส่ือสารได้ รวมทัง้องค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขวางขึน้  และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 

กระทรวงศกึษาธิการ (2551) 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2553) ได้กล่าวว่า การสอนภาษาองักฤษส าหรับ

เด็กปฐมวัยเพ่ือรองรับการเตรียมเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนนัน้ คงต้องทบทวนเร่ืองความพร้อมของ

บคุลากรท่ีเป็นต้นแบบการเรียนการสอน เด็กต้องได้เรียนรู้การอ่านออกเสียงในภาษาองักฤษอย่างถกูต้อง 

แตต้่องค านึงถึงตามความสนใจ ความพร้อมของเด็กอีกด้วย และค านึงถึงความสมัพนัธ์กบัการใช้ภาษาใน

ชีวิตประจ าวันของเด็ก การวางพืน้ฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง เป็นสิ่งส าคัญในการใช้

ภาษาองักฤษ เพราะฉะนัน้ถ้าครูปฐมวยัออกเสียงผิด เด็กปฐมวยัจะไม่มีต้นแบบ หรือแบบอย่างท่ีถกูต้อง

และจะมีผลตอ่ประสิทธิภาพของการใช้ภาษาองักฤษของเดก็ปฐมวยัในอนาคต  

สภาพปัญหาด้านตวัครู การขาดครูสอนภาษาอังกฤษท่ีเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และครูท่ีสอน

การออกเสียงภาษาองักฤษท่ีมีอยู่ ส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาในหลกัสูตรการสอนภาษาองักฤษโดยตรง 

ครูสอนภาษาองักฤษส่วนใหญ่จึงออกเสียงผิดเพีย้นจากหลกัสทัศาสตร์ และเกมท่ีใช้ อปุกรณ์ท่ีผลิตขึน้ไม่

ตรงกบัเนือ้หาสาระและวตัถปุระสงค์ ประสิทธิภาพของตวัครูในการสอนจึงลดลง นอกจากนีค้รูขาดความ

ช านาญในการใช้ส่ือ  ขาดประสบการณ์พืน้ฐานในการสอนอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ จึงมีทักษะและ

ความช านาญในเร่ืองท่ีสอนน้อย ท าให้ครูเกิดความไม่มัน่ใจในการออกเสียงและออกเสียงไม่ถกูต้อง และ

วิธีการสอนภาษาองักฤษของครูจึงไมมี่ประสิทธิภาพ และท าให้เด็กปฐมวยัขาดความสนกุสนานในการเรียน

ภาษาองักฤษ   

 สภาพปัญหาด้านการสอนท่ีส่งผลตอ่เด็กปฐมวยั  การเรียนการสอนการออกเสียงภาษาองักฤษ ครู

จะเน้นการสอนภาษาองักฤษแบบท่องจ าค าศพัท์และเขียนอกัษรไทยควบคูก่ารอ่าน ท าให้เด็กปฐมวยัส่วน

ใหญ่ขาดโอกาสในการฝึกทักษะพืน้ฐานการออกเสียงค าในภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ เม่ือเด็ก

ปฐมวยัออกเสียงภาษาองักฤษไม่ถกูต้องและพดูภาษาองักฤษไม่ชดัเจนตัง้แตใ่นระดบัปฐมวยั เม่ือเรียนตอ่

ในระดบัท่ีสงูขึน้ในวิชาภาษาองักฤษ ทัง้ด้านการฟัง พดู อา่น เขียน จะเกิดปัญหาขึน้ในการใช้ภาษาองักฤษ  

ท าให้ทักษะการอ่านออกเสียงค าในภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าท่ีควร และความสนใจท่ีจะเรียนภาษาอังกฤษ

ตอ่ไปจะน้อยลง     
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สภาพปัญหาด้านส่ือการเรียนการสอนออกเสียงภาษาองักฤษ ส่ือใช้ในโรงเรียนมีเพียงส่ือสิ่งพิมพ์ 

ส่ือเสียง  และส่ือภาพ ปริมาณของส่ือมีจ านวนจ ากดั และโรงเรียนไม่มีห้องปฏิบตัิการทางภาษาท่ีใช้พฒันา

ทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ ส่ือท่ีจดัท าในห้องเรียนมีเพียงบตัรภาพประกอบค าสอนค าศพัท์ ส่วนส่ือ

เสียงการอา่นออกเสียงภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษามีไมต่รงกบัแบบเรียน จงึน ามาใช้ประโยชน์

ได้น้อย ประกอบกับขาดเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวกในการเรียนภาษาองักฤษ เช่น 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีจ านวนจ ากดั เคร่ืองเลน่ส่ือเสียงก็มีจ านวนน้อย ครูจึงสอนภาษาองักฤษตามหนงัสือท่ี

ทางโรงเรียนก าหนดมาให้เทา่นัน้  

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศกึษาความต้องการศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษของครูสอนระดบัปฐมวยั เขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยองเขต 1 

นิยามศัพท์ 

 1. ความต้องการ หมายถึง ความประสงค์หรือความคาดหวงัของครูสอนระดบัปฐมวยัในเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ท่ีเก่ียวกับศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ ครอบคลุม 

ด้านอดุมการณ์ ด้านห้องเรียน ด้านการเรียน ด้านการบริการ ด้านประโยชน์ และด้านปัญหาและอปุสรรคท่ี

อาจเกิดขึน้ 

 2. ศนูย์การเรียน หมายถึง สถานท่ีถ่ายทอดความรู้ให้ครูปฐมวยัในด้านการออกเสียงภาษาองักฤษ 

และรวบรวมวสัดุอุปกรณ์ส่ือท่ีเก่ียวกับการออกเสียงภาษาองักฤษส าหรับครูเพ่ือเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนา

ตนเอง โดยมีห้องเรียนในศูนย์การเรียน ได้แก่ ห้องทดสอบการฝึกทักษะ ห้องฝึกทักษะ ห้องคลินิก ห้อง

สื บ ค้ น ค ว า ม รู้  ห้ อ ง ท ด ล อ ง ส อ น  แ ล ะ ห้ อ ง ผ ลิ ต ส่ื อ ก า ร อ อ ก เ สี ย ง ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  

  3. การออกสียงภาษาองักฤษ หมายถึง การผสมเสียงเป็นค า และผสมค าเป็นประโยค รวมทัง้การ

ท าเสียงต่างๆ การผสมเสียง การลงเสียงหนัก และการใช้จงัหวะหนกัเบา และเสียงสูงเสียงต ่าในวลี และ

ประโยคได้อยา่งถกูต้อง 
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 4. ครูปฐมวัย หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติงานด้านการสอน เด็กอายุ 4-5 ปี ท่ีก าลังเรียนอยู่ในชัน้

อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 และอนุบาลศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาล เขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมระยอง เขต1  

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 ใช้เป็นข้อมูลจัดตัง้ศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของครูสอนระดับปฐมวัย  

ในเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยองเขต 1   

วิธีการวิจัย 

1. ประชากร/กลุม่ตวัอยา่ง   

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูสอนระดบัปฐมวยัท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีสอนในโรงเรียนปีการศึกษา 

2555 เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1 ประกอบด้วยโรงเรียนรัฐบาล110 โรงเรียน จ านวนครู 

297 คน และโรงเรียนเอกชน 26 โรงเรียนจ านวนครู 258 คน รวมทัง้สิน้ 555 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูสอนระดบัปฐมวยั เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาระยอง 

เขต 1 จ านวน 136 โรงเรียน จ านวนครูปฐมวยั 222 คน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางยามาเน่ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ ได้โรงเรียนทัง้หมด 136 โรงเรียน จะมีกลุ่มตวัอย่างท่ี

เป็นครูปฐมวยัในโรงเรียนละ 1-2 คน ผู้บริหารโรงเรียนจะก าหนดผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. เคร่ืองมือการวิจยั  

      เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียง

ภาษาองักฤษของครูสอนระดบัปฐมวยั เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยองเขต 1 ประกอบด้วยค าถาม

แบบเลือกตอบ จ านวน 7 ข้อ ประมาณค่า (Rating Scale) แสดงค่า 5 ระดับ จ านวน 131 ข้อ และ

แบบสอบถามแบบเขียนตอบ จ านวน 1 ข้อ ใช้แบบสอบถามแบ่งเป็น 7 ตอน คือ  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามหรือครูปฐมวยั ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การสอนในปฐมวยั  ความ

ต้องการศนูย์การเรียน และเหตผุลความต้องการ (1) ด้านอดุมการณ์ของศนูย์การเรียน ครอบคลมุ ปรัชญา 

นโยบาย และวตัถุประสงค์ของศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ (2) ด้านห้องเรียนในศนูย์การ
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เรียนประกอบด้วย ประเภทของห้องเรียนในศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ (3) ด้านการเรียน

ในแต่ละห้องเรียนของศูนย์การเรียน ประกอบด้วย ขอบข่ายเนือ้หา วัตถุประสงค์ กิจกรรม ส่ือท่ีใช้ใน

ห้องเรียนต่างๆท่ีต้องการให้มีในศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ ขัน้ตอนการเรียน และการ

ประเมินการเรียนท่ีต้องการให้มีในศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ (4)  เจ้าหน้าท่ีศนูย์การ

เรียน และ(6) ด้านประโยชน์ท่ีครูได้รับจากศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ วิจัยส่งแบบสอบถามและรับแบบสอบถามด้วยตนเอง ประกอบด้วย 

แบบสอบถามส าหรับครูสอนระดบัปฐมวยั โรงเรียนรัฐบาล 110 โรงเรียนจ านวนครู 297 คน และโรงเรียน

เอกชน 26 โรงเรียนจ านวนครู 258 คน รวมทัง้สิน้ 555 คนโดยโรงเรียนทัง้หมด 136 โรงเรียน จะมีกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเป็นครูปฐมวยัในโรงเรียนละ 1-2 คน ผู้บริหารโรงเรียนจะก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบ

แบบสอบถาม ระหวา่งเดือน ธนัวาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 

 4. การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 1) ผลการวิจยัข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถามหรือครูปฐมวยั   พบวา่ ครูสว่นใหญ่เป็นเพศ

หญิงอายุระหว่าง 36 ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีจบส่วนใหญ่เป็นวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่ามีประสบการณ์ในการสอนปฐมวยัอยู่ในช่วง10ปีขึน้ไป ร้อยละ89.64 ต้องการศูนย์การเรียนเพ่ือ

การออกเสียงภาษาอังกฤษเหตุผลเพราะ ช่วยให้ครูมีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนด้านการออกเสียง

ภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัย  ครูสอนระดับปฐมวัยมีความต้องการศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียง

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ ร้อยละ10.36 ไม่ต้องการศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียง

ภาษาองักฤษเหตผุลเพราะ ขาดการสนบัสนนุจากหน่วยงานต้นสงักดัในด้านคา่ใช้จา่ยและความสะดวกใน

การเดนิทางไมเ่อือ้ตอ่การใช้บริการ 

 2) ผลการวิจัยความต้องการด้านอุดมการณ์ท่ีต้องการให้มีในศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียง

ภาษาอังกฤษ พบว่า ในด้านอุดมการณ์มีความต้องการในระดับมาก ดังนี ้(1) ปรัชญา คือ ฟังสนุก พูด

ส าเนียงถกูต้อง และคล่องแคลว่ในการออกเสียง (2) นโยบาย คือ มุง่พฒันาการออกเสียงภาษาองักฤษด้วย
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การฝึกปฏิบัติ และ(3) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ คือ เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการออกเสียงภาษาองักฤษของครูปฐมวยัเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  

 3) ผลการวิจยัความต้องการด้านห้องเรียนในศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ พบว่า 

โดยรวมครูสอนระดบัปฐมวยัมีความต้องการประเภทของห้องเรียนในระดบัมาก โดยประเภทของห้องเรียน

ในศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษท่ีต้องการในระดบัมากได้แก่ (1) ห้องทดสอบการฝึกทกัษะ

การออกเสียงภาษาองักฤษในศนูย์การเรียน เพ่ือประเมินการออกเสียงของครูก่อนและหลงัเรียนในศนูย์การ

เรียน กิจกรรม คือ การประเมินการออกเสียงเพ่ือจดัระดบัการเรียนในห้องฝึกทกัษะ และเคร่ืองมือประเมิน 

คือ การใช้วิทยากรเป็นผู้ประเมิน (2) ห้องฝึกทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษในศนูย์การเรียน เพ่ือฝึกการ

ออกเสียงพยัญชนะ สระ และการประสมอักษร กิจกรรม คือ การสนทนากับเจ้าของภาษา และส่ือ คือ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (3) ห้องคลินิกในการออกเสียงภาษาอังกฤษในศูนย์การเรียน เพ่ือให้

ค าปรึกษาการออกเสียงภาษาองักฤษ กิจกรรม คือ การปฏิบตัิ/การฝึกการเคล่ือนไหวอวยัวะท่ีใช้ในการออก

เสียงภาษาอังกฤษ และส่ือ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (4) ห้องสืบค้นความรู้การออกเสียง

ภาษาอังกฤษในศูนย์การเรียน เพ่ือเพิ่มความรู้และฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ กิจกรรม คือ 

การศึกษาค้นคว้าการออกเสียงภาษาองักฤษ และส่ือ คือ อินเตอร์เน็ต (5) ห้องทดลองสอนการออกเสียง

ภาษาองักฤษในศูนย์การเรียน เพ่ือทดลองการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ กิจกรรม คือ การทดลอง

สอนการออกเสียงพยัญชนะ สระ และประสมอักษร และส่ือ คือ สถานการณ์จ าลองการสอนออกเสียง

ประสมอักษร และอกัษรควบกล า้ และ (6) ห้องผลิตส่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษในศูนย์การเรียน เพ่ือ

ผลิตส่ือในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ กิจกรรม คือ การสอนร้องเพลงเพ่ือใช้ในการออกเสียง

ภาษาองักฤษ และส่ือ คือ เพลงส าหรับเดก็ปฐมวยั       

 นอกจากนีย้งัพบว่าขอบข่ายเนือ้หาท่ีควรมีในศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ พบว่า ครู

สอนระดบัปฐมวยัมีความต้องการในระดบัมาก คือ เนือ้หาการออกเสียงเร่ืองการออกเสียงพยญัชนะ และ

สระ สระเด่ียว สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนเสียง (Phonetic  Symbol) ต้นค า (Initial  sound) กลางค า (Medial  

sound) ท้ายค า (Final sound)  การเน้นพยางค์ (Stress) และระดบัเสียง (Intonation)  ขัน้ตอนการเรียน 

เร่ิมด้วย ลงทะเบียนเรียน ทดสอบก่อนเรียน เลือกห้องเรียน ศกึษาในศนูย์การเรียน ประกอบกิจกรรมในการ

เรียน และทดสอบหลงัเรียน  และการประเมินการเรียนท่ีต้องการให้มีในศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียง

ภาษาองักฤษ คือ ทดสอบก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน                                                        
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 4)   ผลการวิจัยความต้องการด้านการเรียนท่ีต้องการให้มีในศูนย์การเรียนเพ่ือการอ อกเสียง

ภาษาอังกฤษ พบว่า ในรายด้านมีความต้องการในระดบัมาก คือ ขัน้ตอนการเรียน เร่ิมการ ลงทะเบียน

เรียน การทดสอบก่อนเรียน การเลือกห้องเรียน การศึกษาในศูนย์การเรียน การประกอบกิจกรรมในการ

เรียน และการทดสอบหลงัเรียน 

 5)  ผลการวิจยัความต้องการการบริการของศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ พบว่า 

อยูใ่นระดบัมาก ในเร่ืองตอ่ไปนี ้คือ เจ้าหน้าท่ีของศนูย์การเรียน คือ ครูผู้สอนภาษาองักฤษ สิ่งอ านวยความ

สะดวกภายในศนูย์การเรียนท่ีต้องการ คือ การบริการสืบค้นอินเทอร์เน็ต หน่วยงานท่ีควรเป็นท่ีจดัตัง้ศนูย์

การเรียน คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ หน่วยงานท่ีควรสนบัสนนุงบประมาณ คือ รัฐบาล ส่วนในรายด้านอ่ืนๆมี

ความต้องการในระดบัปานกลาง คือ เวลาการเปิดให้บริการของศนูย์ ควรเปิดให้บริการวนัเสาร์- อาทิตย์   

08.00 - 17.00 น. 

 6) ผลการวิจยัความต้องการด้านประโยชน์ และปัญหาและอปุสรรคท่ีอาจเกิดในศนูย์การเรียนเพ่ือ

การออกเสียงภาษาองักฤษ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก คือ ประโยชน์ท่ีครูได้รับจากศนูย์การเรียน คือ น าความรู้

การออกเสียงภาษาองักฤษไปใช้ในการสอนได้ สว่นในด้านปัญหาอปุสรรคมีความต้องการในระดบัปาน

กลาง คือ ปัญหาและอปุสรรคท่ีอาจเกิดในศนูย์การเรียน ในด้านระยะทางไกลไมส่ามารถเดนิทางมาได้ 

อภปิรายผล 

 1) อุดมการณ์ท่ีต้องการให้มีในศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ พบว่า ครูสอนระดบั

ปฐมวัยมีความต้องการในระดับมาก ทัง้นี  ้เพราะข้อเลือกตอบในแบบสอบถามในเร่ืองของ ปรัชญา 

นโยบาย และวตัถปุระสงค์ ทัง้ 3 ด้านมีความสอดคล้องกนั ดงัจะเห็นได้ว่า ปรัชญาเน้น ฟังสนกุ พดูส าเนียง

ถกูต้อง คล่องแคล่วในการออกเสียง ส่วนนโยบายมุ่งพฒันาการออกเสียงภาษาองักฤษด้วยการฝึกปฏิบตั ิ

ส่วนวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมความรู้การออกเสียง

ภาษาองักฤษของครูปฐมวยัเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  และสอดคล้องกบั ชยัยงค์  พรหมวงศ์ (2545:57-

60)  ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของศนูย์การเรียนเป็นส่วนส าคญัในการพัฒนาศนูย์การเรียน คือ ปรัชญา

แนวทางกว้างๆ เพ่ือก าหนดทิศทางแนวคิดและกรอบ ส่วนนโยบาย คือ กรอบความคิดท่ี ต้องท าให้ส าเร็จ

ตามเป้าหมายและนโยบาย และวตัถุประสงค์ คือ สิ่งท่ีต้องท าเง่ือนไขท่ีต้องมี และเกณฑ์ท่ีต้องไปถึงตาม

มาตรการและนโยบาย ดงันัน้ ปรัชญา นโยบาย และวตัถปุระสงค์จงึสอดคล้องกนั 
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 2) ห้องเรียนในศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ พบว่า ครูสอนระดบัปฐมวยัมีความ

ต้องการประเภทของห้องเรียนในระดบัมาก คือ ห้องฝึกทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษในศนูย์การเรียน 

โดยวตัถุประสงค์ของห้องนี ้คือ เพ่ือใช้ฝึกการออกเสียงพยัญชนะ สระ และการประสมอักษร มีกิจกรรม

ประกอบฝึกออกเสียง คือ สนทนากบัเจ้าของภาษาท่ีเป็นต้นแบบ และส่ือท่ีใช้ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนมีทัง้ภาพ และเสียงช่วยเสริมการฝึกออกเสียง ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า ครูส่วนมากอายุมากกว่า 36 ปี 

ประสบการณ์ในการสอน 6-10 ปี มีความรู้และพืน้ฐานการออกเสียงท่ีแตกต่างกนัหรือบางคนไม่มีพืน้ฐาน

การออกเสียงภาษาองักฤษท่ีถกูต้อง การปฏิบตัิกิจกรรมการออกเสียงภาษาองักฤษ การใช้ส่ือต่างๆ ตาม

วตัถปุระสงค์ของห้องเรียน จึงมีความต้องการเลือกห้องเรียนท่ีมีความนา่สนใจ และเหมาะสมกบัตนเองเพ่ือ

ใช้ฝึกทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ โดยมีวิทยากรตา่งชาต ิและครูสอนภาษาองักฤษท่ีมีความรู้ด้านการ

ออกเสียงภาษาองักฤษ คอยแนะน าการใช้ห้องฝึกทกัษะในการเรียน 

 3) การเรียนในห้องเรียนของศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ พบว่า ครูสอนระดับ

ปฐมวยัมีความต้องการด้านการเรียนในระดบัมาก คือ ขอบข่ายเนือ้หาเร่ือง การออกเสียงพยญัชนะ และ

สระ สระเด่ียว สญัลกัษณ์ที่ใช้แทนเสียง (Phonetic  Symbol) การออกเสียงเสียงต้นค า(Initial  sound) การออก

เสียงเสียงกลางค า(Medial  sound)  และการออกเสียงเสียงท้ายค า(Final sound) การออกเสียงท่ีเน้นพยางค์

(Stress) และการออกเสียงท่ี เน้นระดับเสียง (Intonation) ทัง้นี เ้พราะ ครูส่วนมากอายุมากกว่า 36 ปี 

ประสบการณ์ในการสอน 6-10 ปี ยงัไม่มีทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษท่ีเป็นแบบอย่างถกูต้อง และไม่

เคยผ่านการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษในเนือ้หาท่ีซับซ้อนมากขึน้ จึงมีความต้องการฝึกทักษะ

พืน้ฐานการออกเสียงภาษาองักฤษในขอบขา่ยเนือ้หาดงักลา่ว   

 ส่วนขัน้ตอนการเรียนมีความต้องการอยู่ในระดบัมากกว่าขัน้ตอนการเรียนอ่ืนๆ คือ ขัน้ตอนการ

เลือกห้องเรียน ทัง้นีเ้พราะครูส่วนใหญ่ไม่ได้จบด้านภาษาองักฤษ ไม่มีความรู้การออกเสียงภาษาองักฤษ 

หรือผ่านการอบรมมาก่อน จึงอยากเลือกห้องเรียนท่ีตนเองต้องการมาก เพ่ือเร่ิมต้นการออกเสียง

ภาษาองักฤษในระดบัง่ายๆ ช่วยเสริมการเรียนรู้ได้รวดเร็ว และช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนเพิ่มเติมใน

ระดบัตอ่ไป    

 การประเมินการเรียนมีความต้องการในระดบัมาก คือ ประเมินด้วยการทดสอบการออกเสียงก่อน

เรียน ทัง้นี ้เพราะ ครูต้องการรู้ทกัษะเดิม และประสบการณ์ท่ีเคยมีเก่ียวกับการออกเสียงภาษาองักฤษว่า

อยูใ่นระดบัใด มีมาตรฐานแบบอยา่งถกูต้องมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้น าข้อมลูมาประกอบการเพิ่มทกัษะ
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การออกเสียง เพราะครูผู้สอนปฐมวยัส่วนใหญ่ขาดทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ และไม่มีความมัน่ใจ

การพดูออกเสียงภาษาองักฤษ 

 4) การบริการของศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ พบว่า ครูสอนระดบัปฐมวัย มี
ความต้องการในระดบัปานกลาง คือ ควรเปิดให้บริการวนัเสาร์–อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.ทัง้นี ้เพราะ ครู
สามารถใช้บริการนอกเหนือจากเวลาท างานปกติ ท าให้ไม่มีผลกระทบตอ่การสอนปกติของครู ในด้านการ
บริการเจ้าหน้าท่ีของศนูย์การเรียน คือ ครูผู้สอนภาษาองักฤษมีความต้องการอยู่ในระดบัมากทัง้นี ้เพราะ
สามารถชว่ยให้ความรู้ และประสบการณ์ทางภาษาองักฤษ มีค าแนะน าในการพดูออกเสียงภาษาองักฤษท่ี
เป็นแบบอย่างท่ีดี และถูกต้องตามหลักสัทศาสตร  สิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์การเรียนมีความ
ต้องการในระดบัมาก คือ บริการสืบค้นอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้เพราะเนือ้หาสาระบางสิ่งบางอย่างในศนูย์อาจมี
ข้อมลูไมค่รบ จ าเป็นต้องสืบค้นเพิ่มเตมิ  หน่วยงานท่ีควรเป็นท่ีจัดตัง้ศูนย์การเรียนมีความต้องการใน
ระดบัมาก คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ ทัง้นี ้เพราะว่าโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นสถานท่ีตัง้อยู่ในอ าเภอ สะดวกใน
การเดินทางมาใช้บริการ สอดคล้องกับผลวิจัยของ นพรัตน์  ชูไสว (2533) และ สุวิทย์ เจริญพาณิชย์ 
(2534) ได้กล่าวถึง ท่ีตัง้และพืน้ท่ีของศนูย์การเรียนว่า ควรตัง้อยู่ในบริเวณท่ีเป็นศนูย์กลางของสถานศกึษา
ทัง้หลาย เพ่ื อความสะดวกในการติดต่อ  และใช้บ ริการของหน่วยงานหรือโรงเรียนต่างๆของ
สถาบนัการศึกษานัน้ และหน่วยงานท่ีควรสนบัสนุนงบประมาณกับศนูย์การเรียนมีความต้องการในระดบั
มาก คือ รัฐบาลทัง้นี ้เพราะมีงบประมาณมาก และกระจายได้ทัว่ทกุท่ี 

 5) ประโยชน์ และปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดในศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ 
พบวา่ ครูสอนระดบัปฐมวยัมีความต้องการในระดบัมาก คือ น าความรู้การออกเสียงภาษาองักฤษไปใช้การ
สอนได้ทัง้นี ้เพราะว่าในศนูย์การเรียนให้ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการออกเสียงภาษาองักฤษ ครูจึงเห็นว่า
ได้รับประโยชน์จากข้อนีม้าก เพราะครูท่ีตอบแบบสอบถามต้องการสอนอ่านออกเสียงภาษาองักฤษให้กับ
เด็กปฐมวัย ดังนัน้ ครูจึงสามารถน าการออกเสียงในศูนย์การเรียนมาใช้ในการสอนในชัน้เรียนท าให้
นกัเรียนได้ประโยชน์ และออกเสียงภาษาองักฤษได้ถกูต้อง  สว่นปัญหาและอปุสรรคท่ีอาจเกิดของศนูย์การ
เรียนอยู่ในระดบัปานกลาง  คือ ปัญหาด้านระยะทางไกลไม่สามารถเดินทางมาได้ ทัง้นี ้เพราะจากการ
สอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่นอกเขตอ าเภอมีความคิดเห็นเหมือนกันกับ
ผู้ตอบแบบสอบถามอยูใ่นเขตอ าเภอ วา่เดนิทางท่ีไมส่ะดวกและไมอ่ยูใ่นจดุศนูย์กลางของทกุๆโรงเรียน 
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บทสรุป 

อุดมการณ์ท่ีต้องการให้มีในศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ ในเร่ืองของ ปรัชญา 

นโยบาย และวตัถปุระสงค์ ทัง้ 3 ด้านมีความสอดคล้องกนั ดงัจะเห็นได้ว่า ปรัชญาเน้น ฟังสนกุ พดูส าเนียง

ถกูต้อง คล่องแคล่วในการออกเสียง ส่วนนโยบายมุ่งพฒันาการออกเสียงภาษาองักฤษด้วยการฝึกปฏิบตั ิ

และวตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียน เพ่ือส่งเสริมความรู้การออกเสียงภาษาองักฤษของครูปฐมวยัเพ่ือใช้ใน

การเรียนการสอน  ส่วนห้องเรียนในศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ คือ ห้องฝึกทักษะการ

ออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยวตัถุประสงค์ของห้องนี ้คือ เพ่ือใช้ฝึกการออกเสียงพยัญชนะ สระ และการ

ประสมอกัษร และประโยชน์  คือ น าความรู้การออกเสียงภาษาองักฤษไปใช้การสอนได้ เพราะว่าในศนูย์

การเรียนให้ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการออกเสียงภาษาองักฤษ 

ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   

   1) ครูผู้สอนระดบัปฐมวยัมีความต้องการให้เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

ตัง้ศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ ในระดบัมากท่ีสุด เพราะฉะนัน้ ควรมีการจัดตัง้ศนูย์การ

เรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษของครูสอนระดบัปฐมวยั เพ่ือช่วยให้ครูมีโอกาสพัฒนาการเรียนการ

สอนด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวยั ท าให้ครูได้รับประโยชน์จากศูนย์การเรียนเพ่ือน า

ความรู้การออกเสียงภาษาองักฤษไปใช้การเรียนการสอนได้ และศูนย์การเรียนนีค้วรตัง้อยู่ในโรงโรงเรียน

ขนาดใหญ่ สว่นงบประมาณในการจดัตัง้และสนบัสนนุควรเป็นหนว่ยงานของรัฐบาล  

  2) การจดัตัง้ศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ จ าเป็นต้องมีห้องเ รียนในศนูย์

การเรียนทัง้หมด 6 ห้อง คือ ห้องทดสอบการฝึกทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ ห้องฝึกทกัษะการออก

เสียงภาษาองักฤษ ห้องคลินิกในการออกเสียงภาษาองักฤษ ห้องสืบค้นความรู้การออกเสียงภาษาองักฤษ 

ห้องทดลองสอนการออกเสียงภาษาองักฤษ และห้องผลิตส่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ    

  3) เจ้าหน้าท่ีของศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีควรมี คือ ครูผู้ สอน

ภาษาองักฤษท่ีเป็นชาวต่างประเทศ หรือครูผู้สอนภาษาองักฤษท่ีมีความรู้ด้านการออกเสียงภาษาองักฤษ

เป็นอยา่งด ี
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
  1) จากการวิจัยครัง้นี  ้พบว่า  ครูปฐมวัยต้องการศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียง
ภาษาองักฤษมากท่ีสุดถึงระดบัมากจ านวน 192 คน ควรมีการวิจยัการพัฒนาศนูย์การเรียนเพ่ือการออก
เสียงภาษาองักฤษของครูปฐมวยั เพ่ือให้ได้ศนูย์การเรียนดงักลา่วท่ีมีความสมบรูณ์ชดัเจนยิ่งขึน้ 

  2) จากการวิจยัครัง้นี ้ได้ศกึษาความต้องการศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ
ของครูปฐมวัยเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เก่ียวกับศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในด้านของส่ือท่ีใช้ในห้องเรียนในศูนย์การเรียน ทัง้ 6 ห้อง ควรมีการศึกษา
เก่ียวกับ ส่ือเฉพาะด้าน ประเภทของส่ือ และความต้องการของส่ือท่ีใช้ในห้องของศนูย์การเรียนเพ่ือการ
ออกเสียงภาษาองักฤษในแต่ละห้องเรียน โดยศึกษาในด้านการน าเสนอส่ือ เนือ้หาสาระในส่ือ พฤติกรรม
การใช้ส่ือ วตัถปุระสงค์ในการใช้ส่ือ  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากส่ือ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาส่ือ 
ซึง่เป็นสว่นส าคญัท่ีใช้ในการถ่ายทอดความรู้และทกัษะความช านาญในการออกเสียงผา่นไปยงัครู 

 

บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) สถาบันภาษาอังกฤษ ประวัติความเป็นมา ส านักงานคณะกรรมการ 

  กา รศึ กษ าขั น้ พื ้น ฐ าน  ก ระท รว งศึ ก ษ า ธิ ก า ร  ค้ น คื น  วัน ท่ี  15ม ก ราค ม  2551 จ าก 

 http://www.englishobec.net/index.php       

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2553) สถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการ

 การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ค้นคืนจาก  http://www.englishobec.net/index.php                                                                                                                          

ชยัยงค์  พรหมวงศ์ (2545) มิติท่ี 3 ทางการศึกษาสานฝันสู่ความเป็นจริง กรุงเทพมหานคร เอส.อาร์ พริน้

 ติง้แมสโปรดสัก์     

จารุวรรณ  สายสิงห์ (2546) การผสมผสานการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์และการสอนภาษาโดยรวมเพ่ือ 

  ส่งเสริมความสามารถในการอ่านออกเสียง   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอน  

  ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

นพรัตน์   ชูไสว (2533) โครงการจัดตัง้ศูน ย์ ส่ือทางการศึกษา ส าหรับโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว                                  

 วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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สุวิทย์  เจริญพานิช (2534) รูปแบบศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส าหรับวิทยาลัยพานิชการเชตุพน

 ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร      
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เร่ืองท่ี 7 

รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุงาน กรณีศึกษาครูโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดนนทบุรี 
 

THE MODEL OF RETIREMENT PREPARATION FOR TEACHERS OF PRIVATE 

SCHOOLS IN NONTHABURI PROVINCE 

 

นางสาวสพุรรณี รัตนานนท์ นายเมธี จนัทชาต ิมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 

และนางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

suka_kaka@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุของครูโรงเรียนเอกชนใน
จงัหวดันนทบรีุ 2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัด้านประชากร ปัจจยัด้านเศรษฐกิจและสงัคม กบัการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเกษียณอายขุองครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันนทบรีุ 3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านจิตวิทยา 
ปัจจยัด้านการสนบัสนนุทางสงัคม และปัจจยัด้านปัญหา/อปุสรรคในการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายกุบัการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเกษียณอายขุองครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันนทบรีุ  และ 4) สร้างรูปแบบและแนวทางการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเกษียณอายขุองครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันนทบรีุได้อยา่งเหมาะสม  ใช้ระเบียบวิธีการวิจยัทัง้เชิงปริมาณและ
เชิงคณุภาพ  การศึกษาเชิงปริมาณประชากรได้แก่ครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันนทบรีุ เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 
360 คน  โดยใช้สตูรของยามาเน่ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง  ซึ่งคดัเลือกจากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน  
แบ่งเป็น 2 ช่วงอายุคือ ช่วงอายุก่อนใกล้เกษียณ (อายุไม่เกิน 55 ปี)  และช่วงอายุใกล้เกษียณ (อายุ 55 ปีขึน้ไป) เก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยการแจกแบบสอบถามให้ตอบเอง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ คา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ 
คา่เฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนF-test  และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ
เพียร์สนั  ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพใช้วิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการกับครูโรงเรียนเอกชน สมาชิกในครอบครัว และ
เจ้าหน้าที่จากส านกังานเขตการศึกษา จ านวน 30 คน เพื่อสร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอาย ุและน า
รูปแบบที่สร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คนพิจารณาความเหมาะสมด้วยวิธีการสนทนากลุม่ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ใน
ภาพรวมครูโรงเรียนเอกชนมีคะแนนเฉลีย่การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายใุนระดบัปานกลาง  โดยผู้ที่อยูใ่นช่วงอายุ
ก่อนใกล้เกษียณมีคะแนนเฉลี่ยการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุในระดบัปานกลาง  ส่วนช่วงอายุใกล้เกษียณมี
คะแนนเฉลี่ยการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุในระดบัสงู 2) ปัจจัยด้านอาย ุสถานภาพสมรส และระดบัรายได้ที่
แตกต่างกนัสง่ผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายใุนภาพรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
ในขณะท่ีเพศ ภาวะสขุภาพ และความเพียงพอของรายได้ที่แตกตา่งกนัสง่ผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายใุน
ภาพรวมไมแ่ตกต่างกนัแตกต่างกนั  3) ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายใุนภาพรวมของ
ครูโรงเรียนเอกชน คือ การรับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอาย ุทศันคติเก่ียวกบัการเตรียม

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1  ม.ค.-มิ.ย.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9

mailto:suka_kaka@hotmail.com
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ความพร้อมเพื่อเกษียณอายรุาชการ และการสนบัสนนุทางสงัคม มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เกษียณอายุ  สว่นปัญหา/อปุสรรคในการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายมุีความสมัพนัธ์ทางลบกบัการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเกษียณอายรุาชการ 4) รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายขุองครูโรงเรียนเอกชนในแต่ละช่วงอายมุี
ความคล้ายคลงึกัน คือผู้ที่จะเกษียณอายุทุกช่วงอายุต้องเตรียมความพร้อมทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยู่อาศยั ด้าน
สขุภาพร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านการใช้เวลา โดยครอบครัวต้องสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุทุก
ด้านในเร่ืองอารมณ์/ความรู้สกึ ด้านข้อมลูขา่วสาร และด้านวตัถ/ุสิ่งของ  ในขณะที่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องสนบัสนนุการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายทุกุด้านในเร่ืองการให้ความรู้ ค าแนะน าข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม
เพื่อเกษียณอายแุละการจดักิจกรรมเพื่อสนบัสนนุ/สง่เสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุ 

ค าส าคัญการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอาย ุ  ผู้สงูอาย ุ  เกษียณอาย ุ

Abstract 

This research aims 1) To study the differentiations of retirement plans of private teachers 

in Nonthaburi education service area 2) To compare the differentiation between 

demographic-socio-economic factors and retirement preparation of those 3) To study about 

psychological, social support, challenges and problems in relationship with retirement 

preparation and 4) To developing retirement plans which will fit with the different age groups 

of them.  This research employs both quantitative and qualitative methods.  The quantitative 

part involves The questionnaires used in this research were distributed among 360 private 

teachers in Nonthaburi education service who are subsequently divided into two age groups; 

the lower age group (under 55 years old) and the elderly age group (over 55 years old).  The 

sample population was asked to self-report via filling out the questionnaire. The answers 

were then analyzed by using frequencies, percentage, mode, mean, standard deviation, t-test, 

F-test, and Pearson’s absolute co-efficient. In term of the qualitative study involves group 

discussions among teachers each age group and their family for 30 people in order to build a 

retirement preparation plan and present the model sets to 5 specialists to consider the suitable 

set by group discussion. The research findings are as followed; 1.) In the hold picture, those 

teachers have a mean of the retirement preparation in the medium value.  The lower age 

group has a medium retirement preparation value and the elderly age group has high 

retirement preparation value. 2) The differences in term of age, married status and income 

have an impact of differentiation for the retirement preparation plan with the significant at 

0.05, while the different of gender, health – condition, and the sufficient of income do not 

have an impact of differentiation for the retirement preparation plan. 3) Factors that have 

relationships with retirement preparation are media absorption through retirement preparation 

model, attitude towards retirement preparation, and social support have a positive relationship 

with retirement preparation, while, the challenges and problems in retirement preparation has 

a negative relationships with the retirement preparation. 4) Private teachers in all age groups 

share the same retirement preparation plan i.e. they have to prepare economically, housing, 

physical and mental health, and time management.  Family must support this retirement 

preparation in all areas whether emotionally, information, and materials, whereas 
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administration office and the government must support the retirement preparation in 

disseminating knowledge, giving consulting services, and arranging activities to support and 

promote retirement preparation. 

Keyword(s) :  retirement preparation   aging, retired 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติได้นิยามว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไปเป็นสัดส่วนเกิน  

ร้อยละ 10 หรืออาย ุ65 ปีขึน้ไป  เกินร้อยละ 7 ของประชากรทัง้ประเทศ ถือว่าประเทศนัน้ได้ก้าวเข้าสูส่งัคม

ผู้สงูอายุ และจะเป็นสงัคมผู้สงูอายโุดยสมบรูณ์ เป็นสดัส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขึน้ไป เพิ่มเป็นร้อยละ 20 

และอายุ65 ปีขึน้ไป เพิ่มเป็นร้อยละ 14 จากข้อมูลพบว่ามีจ านวนผู้ สูงอายุได้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและ

ตอ่เน่ืองจาก (สถาบนัวิจัยประชากรมหาวิทยาลยัมหิดล, 2550) และคาดว่าในปี 2573 ประชากรวยัสงูอายุ

จะเพิ่มขึน้ เป็น  2 เท่าของกลุ่ม  เด็ก หรือประมาณ  1 ใน  5 ของประชากรทัง้ประเทศ Thetruemate 

(ออนไลน์).(2552) สืบค้นจาก : http://www.thetruemate.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 

539099610 [25 เมษายน 2557] ปัจจยัเหล่านีเ้ป็นผลความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ท าให้มีการป้องกนัดแูลรักษาโรคเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัการมีมาตรฐานการด าเนินชีวิตสงูขึน้ 

ส่งผลให้ประชาชนมีอายยืุนยาวขึน้  ประเทศไทยถือเอาอาย ุ60 ปี เป็นเกณฑ์ในการเกษียณอาย ุซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีประชุมสมชัชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุให้ผู้สงูอายุ60ปีขึน้ไปเป็นผู้สงูอายดุงันัน้ ผู้ เกษียณอายุจึง

เป็นกลุ่มคนท่ีต้องเผชิญกบัปัญหาหลายๆด้าน  ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะของการเปล่ียนแปลงในลกัษณะการ

สูญเสีย ท าให้ผู้ เกษียณอายุต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างกะทันหัน เช่น 

สญูเสียต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ถูกลดบทบาทและสถานภาพในสงัคม ได้รับการยอมรับจากสงัคมน้อยลง 

โอกาสในการพบปะ/สมาคมกับผู้ อ่ืนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆลดลง ผู้ เกษียณอายุจะรู้สึกเหงา 

ว้าเหว ่เบื่อหน่าย รู้สึกว่าตนเองไร้คณุคา่ ไม่มีประโยชน์ เป็นภาระของผู้ อ่ืนก่อปัญหาด้านจิตใจตามมา โดย

จะเกิดภาวะตึงเครียด เศร้าหมอง วิตกกังวน ซึมเศร้า(บรรลุ ศิริพานิช , 2551: 3-4 ; ศรีเรือน แก้วกังวาน: 

2553; 573; Atchley, 1994: 202 - 203) นอกจาก ปัญ หาสุขภ าพทั ง้ ร่างกายและด้านจิ ต ใจแ ล้ ว  

ผู้ เกษียณอายุยงัต้องเผชิญปัญหาส าคญัอีก 2 ประการ คือ ปัญหาการใช้เวลาและเศรษฐกิจ ด้านการใช้

เวลา เม่ือเกษียณอายุบทบาทท่ีท่ีเคยท ามาตลอดจะยุติลง จะมีเวลาว่างมากขึน้ หากไม่ได้วางแผนไว้

ลว่งหน้าวา่จะใช้เวลาท่ีเหลืออยา่งไร จะเกิดความเหงา ว้าเหว ่คบัข้องใจ รู้สกึตวัเองไร้คณุคา่ น าไปสู่ปัญหา

ด้านจิตใจตอ่ไป ส่วนด้านเศรษฐกิจ การออกจากงาน จะท าให้ขาดรายได้ แม้จะเป็นรายได้จากสวสัดิการ

http://www.thetruemate.com/index.php?lay=show&ac=article&Id
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ตา่งๆ แตก็่ลดลงมาก  ผลกระทบจากการเกษียณอายนุอกจากจะท าให้เกิดปัญหาตอ่สขุภาพร่างกาย จิตใจ 

เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ เกษียณอายุ ปัญหาดงักล่าวยังส่งผลกระทบไปถึง

ครอบครัว และสงัคมอีกด้วย ด้านครอบครัวต้องรับภาระดผูู้สูงอายท่ีุสขุภาพร่ายกายเส่ือมลง สภาพจิตใจ

เปล่ียนแปลงไปอาจเกิดปัญหาการปรับตวัระหว่างผู้ เกษียณอายุกบับตุรหลาน ซึ่งส่งผลตอ่สมัพนัธภาพใน

ครอบครัวได้ ด้านสงัคม รัฐต้องรับภาระการดแูลผู้สงูอายท่ีุไมส่ามารถดแูลตวัเอง หรือครอบครับไม่สามารถ

ดแูลได้ ซึ่งนบัวนัจะมีมากขึน้ สิ่งท่ีส าคญัท่ีสขุท่ีจะช่วยแก้ปัญหาเหลา่นีก็้คือตวัผู้ เกษียณอายเุอง ท่ีจะต้องมี

การเตรียมความพร้อมเพ่ือใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างเหมะสมไว้ล่วงหน้า (บรรลุ ศิริพานิช , 2551: 3-4 ;  

ศรีเรือน แก้วกังวาน: 2553; 573; Atchley, 1994: 202 - 203)การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุ

ถือว่าเป็นการวางแผนชีวิต  เพ่ือน าไปสู่ประโยชน์ในการช่วยลดปัญหาของผู้ เกษียณ น าให้ผู้ เกษียณอายุ

ปรับตัวต่อบทบาทท่ีเปล่ียนแปลงได้ และมีความพึงพอใจในชีวิตหลังเกษียณ สอดคล้องกับการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยพบว่าการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุเป็นวิธีการส าคัญท่ีจะช่วยให้ 

ผู้ เกษียณอายุสามารถใช้ชีวิตในวัยสูงอายุร่วมกับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข มีศักดิ์ศรี  

มีคณุค่า รวมทัง้ลดภาระทางครอบครัว และรัฐบาลได้ตระหนกัถึงข้อเท็จจริงนีจ้ึงได้บรรจุยทุธศาสตร์ด้าน

การเตรียมความพร้อมของประชากรวยัสงูอายท่ีุมีคณุภาพไว้แผนผู้สงูอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 

2564) โดยมีมาตรการส าคญัคือการส่งเสริมหลักประกันรายได้เพ่ือวยัสูงอายุ การส่งเสริมและจดับริหาร

การศกึษาอย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศัย 

เพ่ือความเข้าใจในชีวิต และการพัฒนาในแต่ละวัย และเพ่ือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยท่ีเหมาะสม  

ซึ่งผลการศกึษาครัง้นีจ้ะน าไปสู่การสร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายสุ าหรับครูโรงเรียน

เอกชน ซึ่งสามารถขยายผลไปยงัผู้ประกอบอาชีรับจ้างในภาคเอกชลทัว่ไปได้รวมทัง้เป็นข้อมูลพืน้ฐานให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้วางแผนจดักิจกรรมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายไุด้ตรงตาม

ความต้องการของกลุม่เป้าหมายตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายขุองครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันนทบรีุ 

2. เพื่อเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

นนทบุรีที่มปีัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมตา่งกัน 
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3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัด้านจิตวิทยา ปัจจยัด้านหารสนบัสนุนทางสงัคม และ

ปัจจยัด้านปัญหา/อปุสรรคในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายกุบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ

เกษียณอายขุองครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันนทบรีุ 

4. เพ่ือสร้างรูปแบบและแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุของครูโรงเรียนเอกชนใน

จงัหวดันนทบรีุได้อยา่งเหมาะสม 

นิยามศัพท์ 

1. รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ หมายถึง การเสนอแนวทาง ข้อแนะน าการด าเนิน

ชีวิตท่ีผู้ ท่ีจะเกษียณอายุควรต้องปฏิบัติ หรือมีการเตรียม/วางแผนปฏิบตัิก่อนเกษียณอายุ เพ่ือเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการด าเนินชีวิตในวยัสูงอายุ 5 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านท่ีอยู่อาศยั ด้านสุขภาพ

ร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านการใช้เวลา 

 2. ครูโรงเรียนเอกชน หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพเป็นครูในโรงเรียนเอกชน สงักัดเขตพืน้ท่ีการศึกษา

จงัหวดันนทบรีุ โดยแบง่เป็น 2 ชว่งอาย ุคือ 

 - ช่วงอายุก่อนใกล้เกษียณ หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพครูในโรงเรียนเอกชน สงักดัเขตพืน้ท่ีการศึกษา

จงัหวดันนทบรีุ ท่ีมีชว่งอาย ุ 18-55 ปี 

- ชว่งอายใุกล้เกษียณ หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพครูในโรงเรียนเอกชน สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดั

นนทบรีุ ท่ีอาย5ุ5 ปีขึน้ไป 

3. ปัจจยัสว่นบคุคลแบง่ออกเป็น 3 ด้านคือ 

3.1 ด้านประชากรได้แก่ 
-เพศแบง่เป็น 2 กลุม่คือชายและหญิง 
-สถานภาพสมรสแบง่เป็น 4 กลุม่คือโสดสมรสหม้ายหยา่/แยก 
- ภาวะสขุภาพหมายถึงการประเมินสุขภาพในปัจจบุนัของครูโรงเรียนเอกชนโดยแบ่งเป็น  3ระดบั

คือสขุภาพแข็งแรงดีเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยและสขุภาพไมแ่ข็งแรงป่วยบอ่ย 
3.2 ด้านเศรษฐกิจสงัคมได้แก ่

-ระดบัการศกึษาหมายถึงการศกึษาสงูสดุของครูโรงเรียนเอกชน 
- รายได้หมายถึงจานวนเงินรายได้ทัง้หมดก่อนหกัคา่ใช้จ่ายของครูโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับปัจจบุนั

ตอ่เดือนทัง้เงินเดือนประจ าและรายได้พิเศษอ่ืนๆ 
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 - ความเพียงพอของรายได้หมายถึงการประเมินความสมดุลในรายรับและรายจ่ายโดยเฉล่ียต่อ

เดือนของครูโรงเรียนเอกชนโดยแบ่งเป็น  4 ระดับคือเพียงพอจนเหลือเก็บเพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ 

ไมแ่นน่อนและไมเ่พียงพอจนมีหนีส้ิน 

3.3 ด้านจิตวิทยาได้แก่ 
- การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายหุมายถึงความบ่อยครัง้ต่อเดือน

ของโอกาสการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุจากแหล่งต่างๆได้แก่
หนงัสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสารหนงัสือ/ คูมื่อเอกสารเผยแพร่ความรู้ตา่งๆวิทยโุทรทศัน์เว็บไซต์หน่วยงานท่ี
ปฏิบตัิงานการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกในครอบครัวกลุ่มเพ่ือนผู้ ท่ีเก ษียณอายุไปแล้ว
และการปรึกษาหารือกบัผู้ทรงคณุวฒุิด้านผู้สงูอายุ 

- ทศันคติตอ่การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายหุมายถึงความคดิเห็นความรู้สกึและพฤตกิรรม
โน้มเอียงท่ีมีต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุใน  5 ด้านคือด้านเศรษฐกิจด้านท่ีอยู่อาศยัด้าน
สขุภาพร่างกายด้านจิตใจและด้านการใช้เวลา 

4. การสนับสนุนทางสังคมหมายถึงการได้รับการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ

ทางด้านอารมณ์ข้อมลูขา่วสารวตัถสุิ่งของจากครอบครัวกลุม่เพ่ือนและหนว่ยงานต้นสงักดั 

5. ปัญหา/อุปสรรคในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายหุมายถึงความคิดเห็นและความรู้สึกว่า

เป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุได้แก่การขาดการสนับสนุน /

ช่วยเหลือจากครอบครัวการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวการมีบตุรหลานแตไ่ม่ได้รับการดแูลการมีภาระ

เลีย้งดผูู้ อ่ืนการทางานจนไม่มีเวลาคิดเร่ืองการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุการไม่มีท่ีพกัอาศยัเป็น

ของตนเองการมีเงินออมไม่เพียงพอการมีหนีส้ินการมีสขุภาพร่างกายไม่แข็งแรงการมีความวิตกกงัวลหรือ

ความเครียดการไม่ได้รับความรู้เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตของผู้สงูอายแุละการขาดการสนบัสนนุจากหนว่ยงาน

ต้นสงักดั 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 1. เพ่ือให้ครูโรงเรียนเอกชนและผู้ประกอบอาชีพรับจ้างในภาคเอกชนได้ตระหนกัถึงความจ า เป็นของ

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ และเร่ิมต้นวางแผนการด าเนินชีวิตภายหลงัเกษียณ เพ่ือจะได้ใช้

ชีวิตหลงัเกษียณได้อยา่งมีความสขุ มีคณุคา่ และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
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 2. ผลการศกึษาครัง้นีไ้ด้รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางใน

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุห้แก่ประชาชนทัว่ไปท่ีประกอบอาชีพรับจ้างในภาคเอกชนได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 

 3. ผลการศึกษาครัง้นีเ้ป็นข้อมูลพืน้ฐานและแนวทางให้หน่วยงานต้นสังกัด(ภาคเอกชน) และ

หน่วยงานภาครัฐใช้วางแผนสนับสนุนและจัดโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือท่ีจะส่งเสริมการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือเกษียณอายไุด้ตรงตามความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research)  เพ่ือมุ่งศึกษารูปแบบการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุของครูโรงเรียนเอกชนจงัหวดันนทบุรี  โดยใช้วิธีการวิจยัทัง้เชิงปริมาณ

และเชิงคณุภาพ  เพ่ือให้ได้ภาพทัง้ในเชิงกว้างและลึก อนัจะน าไปสู่การสร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อม

เพ่ือเกษียณอายไุด้อยา่งเหมาะสมซึง่มีวิธีด าเนินการวิจยั  ดงันี ้

1.  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 ชว่งท่ี 1  การศกึษาการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายขุองครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันนทบรีุ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดันนทบรีุ  ซึ่งประกอบด้วยเขตพืน้ท่ีการศกึษานนทบรีุ

เขต 1 จ านวน  2  อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมือง  อ าเภอบางกรวย  และเขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2  

จ านวน  4  อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอบางใหญ่  อ าเภอปากเกร็ด  อ าเภอบางบัวทองและอ าเภอไทรน้อย   

ปีการศกึษา 2553 มีจ านวนครูทัง้สิน้ 3,529  คน  การศกึษาเชิงปริมาณ  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นครูโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดนนทบุรี  สังกัดเขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบุรีเขต 1 ได้แก่ อ าเภอเมือง  และเขตพืน้ท่ี

การศึกษานนทบุรี เขต 2  ได้แก่  อ าเภอปากเกร็ด  และอ าเภอบางบวัทอง  ประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่าง

ด้วยความเช่ือมัน่  95%  ค่าความคาดเคล่ือนเท่ากับ .05  โดยใช้สูตรส าหรับค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง

ของยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2534: 51)  จากการค านวณ ขนาด

กลุม่ตวัอย่างจากสตูรของยามาเน ่ปรากฏวา่ได้กลุม่ตวัอยา่ง 360 คน โดยกลุม่ตวัอยา่งได้จากการสุม่หลาย

ขัน้ตอน (Multi-Stage Stratified) โดยมีขัน้ตอนในการสุม่กลุม่ตวัอยา่งดงันี ้

 ขัน้ท่ีหนึ่ง   สุม่อ าเภอในเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดันนทบรีุ  ร้อยละ 50 ของอ าเภอในแตล่ะเขตพืน้ท่ี
การศึกษา จากทัง้หมด  6 อ าเภอมา  3  อ าเภอ  ได้แก่ เขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบุรีเขต1 คืออ าเภอเมือง  
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และเขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบุรีเขต 2  คืออ าเภอปากเกร็ด และอ าเภอบางบวัทอง โดยใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย 
 ขัน้ท่ีสอง  สุ่มรายช่ือโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 อ าเภอ  อ าเภอเมือง จ านวน 1 

โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามญัศกึษา และเขตพืน้ท่ีการศกึษานนทบรีุ เขต 2 อ าเภอปากเกร็ดและอ าเภอบาง

บวัทอง อ าเภอละ 1 โรงเรียน ได้  2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชลประทานวิทยา และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ

บางบวัทอง  โดยใช้วิธีการสุม่อยา่งง่าย ได้ทัง้สิน้  3  โรงเรียน  จ านวนครู 360 คน 

 ขัน้ท่ีสาม  เม่ือสุ่มได้รายช่ือโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างแล้ว  ผู้ วิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling)  โดยติดต่อกับโรงเรียนเพ่ือขอข้อมูลครูในโรงเรียน  โดยแบง่ครูออกเป็น 2 

ชว่งอายคืุอ ชว่งอายกุ่อนใกล้เกษียณ (อายไุมเ่กิน 55 ปี)  กบัชว่งอายใุกล้เกษียณ (อาย ุ55 ปีขึน้ไป)   

 ช่วงท่ี 2  การสร้างรูปแบบและแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุของครูโรงเรียน

เอกชนในจงัหวดันนทบรีุได้อยา่งเหมาะสม 

 - ประชากร  ท่ีใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างรูปแบบและแนวทางการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุของครูโรงเรียนเอกชน ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวดันนทบุรีท่ีใช้

ศึกษาเชิงปริมาณทัง้ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสามัญศึกษา โรงเรียนชลประทานวิทยา และโรงเรียน 

สารสาสน์วิเทศบางบวัทองท่ีสมัครใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ได้แก่  สมาชิกในครอบครัวของครูท่ีเข้าร่วมประชุมฯ  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และตวัแทนจากส านกังาน

เขตการศกึษา  จ านวน 30 คน  โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ตามชว่งอาย ุคือ อายกุ่อนใกล้เกษียณ (อายไุม่เกิน 

55 ปี)  กบัอายใุกล้เกษียณ (อาย ุ55 ปีขึน้ไป)  แตล่ะกลุ่มจะประกอบด้วยครูท่ีอยู่ในช่วงอายตุามท่ีก าหนด 

สมาชิกในครอบครัวของตนเอง และตวัแทนจากส านกังานเขตการศกึษา  

 - ประชากร  ท่ีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอายขุองครูโรงเรียนเอกชนโดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group )  ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญท่ีมี

ประสบการณ์และความสนใจเร่ืองการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุจ านวน 3 ท่าน  และตวัแทนจาก

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาซึ่งดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับสวสัดิการของครูโรงเรียนเอกชน จ านวน 2 ท่าน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 1.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถาม และประเด็นค าถามในการประชมุเชิงปฏิบตักิาร 

 2.การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 3.การทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
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 ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ดงันี ้

 1. น าแบบสอบถามและแนวค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คนตรวจสอบ  

เพ่ือให้เคร่ืองมือมีความตรงทางเนือ้หา (Content Validity)  ในสิ่งท่ีต้องการวัดและน าไปปรับปรุงแก้ไข 

 2. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนอมัพรไพศาล จ านวน 30 

ราย  และน าแบบสอบถามสว่นท่ี 2 - 6 มาหาความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยการหาความสอดคล้องภายใน

ด้วยสูตรสัมประสิท ธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Coefficient Alpha)และหาอ านาจจ าแนก (Power of 

Discrimination)  โดยการทดสอบค่า t-test  ส่วนประเด็นค าถามเพ่ือการระดมสมองในการจดัประชุมเชิง

ปฏิบตัิการน ามาตรวจสอบปัญหาและอปุสรรคในด้านการส่ือสาร ความเข้าใจ และความตรงประเด็น เพ่ือ

ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 

 ผลการทดลองใช้แบบสอบถามได้คา่ความเช่ือมัน่ดงันี ้

- การสนบัสนนุทางสงัคม  มีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า  .8673 

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ  มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

แอลฟ่า  .8880 

- ทศันคตติอ่การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุมีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า  .9427 

- การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุมีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า  .9144 

- ปัญหาและอปุสรรคในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุมีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า .9437 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขัน้ตอนในการด าเนินการ คือการเตรียมการ

ก่อนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู  การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู  และการวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้ข้อมลู

เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  SPSS for 

Windows Version 16  ในการวิเคราะห์ข้อมลู  และข้อมูลเชิงคณุภาพใช้การสงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการ

การประชุมเชิงปฏิบตัิการ และการสนทนากลุ่มเพ่ือสร้างรูปแบบและแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอาย ุ

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่า 

1.   ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
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กลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษาเป็นครูโรงเรียนเอกชนสงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดันนทบรีุ จ านวน 360

คน  ซึ่งแยกวิเคราะห์ตามกลุ่มอายุ  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มช่วงอายุก่อนใกล้เกษียณ (อายุไม่เกิน 

55 ปี) พบว่ากลุ่มช่วงอายุก่อนใกล้เกษียณทัง้หมดไม่เคยได้รับการอบรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอาย ุ และส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 90.11 เห็นด้วยกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุ โดยเห็นว่า

ควรเร่ิมเตรียมความพร้อมเม่ืออายุประมาณ 40 ปี ร้อยละ 35.34  ผู้ ให้ข้อมูลเห็นว่าครอบครัวจ าเป็นต้องมี

บทบาทสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุร้อยละ 89.75  และหนว่ยงานต้นสงักดัจ าเป็นต้องมี

บทบาทในการสง่เสริมและสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุร้อยละ 90.46  สว่นใหญ่คือ ร้อย

ละ 65.72 คิดและเร่ิมวางแผนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุแล้ว  ประมาณคร่ึงหนึ่งคือ ร้อยละ 

51.24  ไม่ได้รับการสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุจากครอบครัว  ร้อยละ 81.63 ไม่ได้รับ

การสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายจุากหน่วยงานต้นสงักดั  ผู้ให้ข้อมลู ร้อยละ 88.34 คิดว่า

ภายหลงัเกษียณอายแุล้วจะไม่เป็นภาระแก่ผู้ อ่ืน  และกลุ่มช่วงอายุใกล้เกษียณ  ผู้ให้ข้อมลูสว่นใหญ่ไมเ่คย

ได้รับการอบรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุร้อยละ 94.81  เห็นด้วยกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอาย ุร้อยละ 88.31 โดยเห็นว่าควรเร่ิมเตรียมเม่ืออายปุระมาณ 50 ปี ร้อยละ 37.66  เห็นว่าครอบครัว

จ าเป็นต้องมีบทบาทสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ ร้อยละ 88. และเห็นว่าหน่วยงานต้น

สงักดัจ าเป็นต้องมีบทบาทในการสง่เสริมและสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุร้อยละ 83.12  

เกือบทัง้หมดคือ ร้อยละ 90.91 คิดและเร่ิมวางแผนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุแล้ว  เกินกว่า

คร่ึงหนึ่งคือ ร้อยละ 67.53  ได้รับการสนับสนุนการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุจาก

ครอบครัว แต่มีเพียงร้อยละ 11.69 เท่านัน้ท่ีได้รับการสนบัสนุน  การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายจุาก

หนว่ยงานต้นสงักดั  และสว่นใหญ่ร้อยละ 88.31 คดิวา่ภายหลงัเกษียณอายแุล้วจะไมเ่ป็นภาระแก่ผู้ อ่ืน  

2. การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งปัจจยัด้านประชากร ด้านเศรษฐกิจและสงัคม กบัการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ 

 2.1  การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งชว่งอายกุบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบว่าช่วงอาย ุซึ่งแบง่เป็น 2 ชว่งคือ ช่วงอายกุ่อนใกล้เกษียณ  กบั
ชว่งอายใุกล้เกษียณท่ีแตกตา่งกนัจะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายแุตกตา่งกนัหรือไม่ โดยใช้สถิต ิ
t-test  ได้ผลดงันี ้  

 ชว่งอายท่ีุแตกตา่งกนัส่งผลตอ่การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุนภาพรวมแตกตา่ง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (P=.000)  โดยผู้ ให้ข้อมูลท่ีอยู่ในช่วงอายุใกล้เกษียณมีการ
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เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุมากกว่าผู้ ให้ข้อมูลท่ีอยู่ช่วงอายุก่อนใกล้เกษียณ  เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียดของการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุนแตล่ะด้านจะพบว่า ช่วงอายท่ีุแตกตา่งกนัส่งผล

ตอ่การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุนด้านท่ีอยู่อาศยั ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านการ

ใช้เวลาแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  โดยผู้ให้ข้อมลูท่ีอยูใ่นชว่งอายใุกล้เกษียณมีการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายมุากกวา่ผู้ให้ข้อมลูท่ีอยูใ่นชว่งอายกุ่อนใกล้เกษียณในทกุด้าน  แตพ่บว่า 

ช่วงอายุท่ีแตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุด้านเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าช่วงอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมด้าน

เศรษฐกิจไมแ่ตกตา่ง 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา ด้านการสนับสนุนทางสังคม และด้านปัญหา/

อปุสรรคในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายกุบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุ  

ในภาพรวม  ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุ 

ทศันคตติอ่การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุ การสนบัสนนุทางสงัคม  มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ส่วนปัญหา/อุปสรรคในการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือเกษียณอายุมีความสมัพนัธ์เชิงลบกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิต ิ

 4.  รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุนภาพรวม 

ผู้วิจยัได้น าข้อมลูเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถาม และข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีได้มาจากการประชมุ

เชิงปฏิบตัิกับครูโรงเรียนเอกชน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ตวัแทนจากส านกังานเขตการศกึษา และสมาชิก

ในครอบครัวของครูโรงเรียนเอกชน  มาวิเคราะห์เพ่ือสร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ

ของครูโรงเรียนเอกชน  โดยจ าแนกตามชว่งอาย ุคือ ช่วงอายกุ่อนใกล้เกษียณ กบัช่วงอายใุกล้เกษียณ  และ

น ารูปแบบดงักลา่วไปให้ผู้ เช่ียวชาญให้ข้อคดิเห็นและพิจารณาความเหมาะสมหากน ารูปแบบดงักล่าวไปใช้  

ซึง่แนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุมีรายละเอียดดงันี ้

4.1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านเศรษฐกิจ 

บุคคลควรเร่ิมเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจไว้ตัง้แต่อายุยังน้อย หรือตัง้แต่เร่ิมท างาน

เพราะการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจต้องอาศยัระยะเวลายาวนานถ้าหากมีการเตรียมตวัตัง้แตเ่นิ่นๆ
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ก็จะท าให้เม่ือเกษียณอายุไปแล้วมีความสบายใจว่ายังมีหลักประกันในชีวิต มีเงินเพ่ือใช้จ่ายในสิ่งท่ี

ต้องการ  

ตวัผู้ ท่ีจะเกษียณอายคุวรด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านเศรษฐกิจ ดงันี  ้
  1) ฝึกตนเองให้มีนิสยัประหยดั อดออม ไมฟุ่้ งเฟ้อ 
  2) ออมเงินในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การออมเงินเป็นรายเดือนกับธนาคาร สหกรณ์ออม
ทรัพย์  การซือ้หุ้นสหกรณ์  ซือ้ฉลากออมสิน  การท าประกันชีวิต การสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนส ารองทุน
เลีย้งชีพ  

3) การวางแผนการใช้จา่ยเงินโดยการท าบญัชีรายรับ-จา่ยครัวเรือน  เพ่ือให้ทราบถึง
รายรับรายจา่ยในแตล่ะเดือน เป็นการเตือนตวัเองไมใ่ห้ใช้เงินเกินรายรับด าเนินชีวิตโดยยึดหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

  4) หาความรู้เก่ียวกบัการลงทนุเพ่ือให้ทรัพย์สินงอกเงยเช่น การซือ้พนัธบตัรรัฐบาล 
  5) ศกึษาหาความรู้และเตรียมหาชอ่งทางประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพิ่มรายได้ 
  6) ปลดหนีใ้ห้หมดก่อนเกษียณอาย ุ 

สมาชิกทกุคนในครอบครัว  ให้การสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ดงันี ้
1) ด้านอารมณ์/ความรู้สึก  มีความรับผิดชอบชว่ยกนัใช้จ่ายเงินอย่างประหยดั  ให้ความรัก 

ความเข้าใจ เป็นก าลงัใจในการประกอบอาชีพ  
2) ด้านข้อมลูขา่วสาร ให้ค าปรึกษา แนะน า เก่ียวกบัวิธีการออมเงิน  การเข้าถึงแหลง่เงินทนุ

ตา่งๆ  การลงทนุท่ีเหมาะสมกบัชว่งวยั  การวางแผนการใช้จา่ยเงิน การประกอบอาชีพเสริม 
3) ด้านวตัถ ุสิ่งของชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัด้านคา่ใช้จา่ยภายในครอบครัว   

ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น หน่วยงานต้นสงักัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ควรให้
การสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ดงันี ้

1) การให้ความรู้ ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัวิธีการออมเงิน  การเข้าถึงแหลง่เงินทนุตา่งๆ  การ

ลงทนุท่ีเหมาะสมกบัชว่งวยั  การวางแผนการใช้จา่ยเงิน การประกอบอาชีพเสริม  

2) จดักิจกรรมเพื่อสนบัสนนุ สง่เสริมการเตรียมความพร้อม 

- สง่เสริมการออมตัง้แตว่ยัท างานลดหยอ่นภาษีเพ่ือสง่เสริมการออม 
- โครงการปลดเปลือ้งหนีส้ินให้แก่ผู้ ท่ีใกล้จะเกษียณอายุ 
- ตัง้กองทนุเพ่ือสนบัสนนุให้ผู้สงูอายไุด้ประกอบอาชีพภายหลงัเกษียณอายุ 
- สง่เสริมการท าธุรกิจชมุชนเพ่ือให้สมาชิกผู้สงูอายไุด้ใช้เวลาหารายได้เสริม 
- จดัหาแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ถกูส าหรับการกู้ ไปลงทนุในอาชีพเสริม 
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3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประสานงานกันในการให้ความรู้และจดักิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการ
เตรียมความพร้อม เช่นกระทรวงการคลัง กรมประชาสัมพันธ์ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต่างๆ
เผยแพร่ความรู้ ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัวิธีการออมเงิน  การเข้าถึงแหล่งเงินทนุตา่งๆ  การลงทนุท่ีเหมาะสม
กบัช่วงวยั  การวางแผนการใช้จ่ายเงิน  ส านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
จดัท าหลกัสตูรการการศกึษาในส่วนท่ีเก่ียวข้อง และให้ความรู้/การศกึษาผา่นส่ืออย่างหลากหลายช่องทาง  
กรมพฒันาฝีมือแรงงานให้ความรู้/จดัอบรมเก่ียวกบัการประกอบอาชีพเสริมภายหลงัเกษียณอาย ุกรมการ
จดัหางาน มีมาตรการให้สิ่งจูงใจแก่สถานประกอบการท่ีจ้างผู้ สูงอายุเข้าท างาน  ภาคธุรกิจ เอกชน ให้
ความร่วมมือในการจ้างผู้สงูอายทุ างานตอ่ตามวยัเพ่ือจะมีรายได้ตอ่ไป 

 4.2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านท่ีอยูอ่าศยั 
บุคคลควรเร่ิมเตรียมความพร้อมด้านท่ีอยู่อาศยัให้พร้อมตัง้แต่ยังอยู่ในวัยกลางคน ในการ

เตรียมด้านท่ีอยูอ่าศยันัน้สิ่งท่ีต้องค านงึได้แก่ สถานท่ีตัง้สภาพท่ีอยูอ่าศยั และการเลือกผู้อยูร่่วมด้วย 
ตวัผู้ ท่ีจะเกษียณอายคุวรด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านท่ีอยู่อาศยั ดงันี ้
1) ศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัสภาพท่ีพกัอาศยัให้เหมาะสมกบัวยัสงูอายุ 
2) ซือ้/สร้างท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง ซึง่ต้องค านงึถึงสถานท่ีตัง้และสภาพแวดล้อมด้วย 
3) ปรับปรุงสภาพท่ีอยูอ่าศยัให้เหมาะสมกบัวยัสงูอายุ 

4) วางแผนวา่หลงัเกษียณอายแุล้วจะพกัอาศยัร่วมกบัผู้ใด 
5) สร้างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในครอบครัวด้วยการอยู่กันด้วยความรักใคร่ 

หว่งใย ดแูล 
สมาชิกทกุคนในครอบครัว  ให้การสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านท่ีอยู่

อาศยั ดงันี ้

1) ด้านอารมณ์/ความรู้สึก  สร้างและรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีกบัสมาชิกในครอบครัว  ด้วยการ
อยูก่นัด้วยความรักใคร่ ห่วงใย ดแูลเอาใจใส ่ช่วยเหลือเกือ้กลู เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ซ่ือสตัย์ และเห็นคณุคา่ของ
กนัและกนั 

2) ด้านข้อมลูขา่วสาร ให้ค าปรึกษา แนะน า ร่วมกนัวางแผนการซือ้หรือสร้างท่ีอยูอ่าศยัการ
ปรับปรุงสภาพท่ีอยู่อาศยัให้เหมาะสมกบัวยัสงูอายุ 

3) ด้านวตัถ ุสิ่งของร่วมกนัรับผิดชอบการผอ่นช าระและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ  
ส าหรับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น หนว่ยงานต้นสงักดั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรให้การ

สนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านท่ีอยู่อาศยั ดงันี ้
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1) การให้ความรู้ ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการเจ้าถึงแหล่งเงินกู้ เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั  การปรับปรุง
สภาพท่ีอยูอ่าศยัให้เหมาะสมกบัวยัสงูอาย ุ

2) จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเช่นจัดหาแหล่งเงินกู้ ดอกเบีย้
ราคาถูกเพ่ือซือ้ท่ีอยู่อาศัยหลังแรกเพ่ือสนับสนุนให้บุคคลได้มีท่ีพักอาศัยเป็นของตนเอง  มีมาตรการ
ลดหย่อนภาษีเพ่ือช่วยให้บุคคลได้มีท่ีพักอาศัยเป็นของตนเอง  จัดหาแหล่งเงินกู้ ดอกเบีย้ถูกให้ผู้ ใกล้
เกษียณอายุน าไปปรับปรุง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยั  จดัสถานท่ีพกัอาศยัรองรับส าหรับผู้ ท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศยัเป็น
ของตนเองและไม่มีบุตรหลานให้พึ่งพิง  รณรงค์ ส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประสานงานกนัในการให้ความรู้และจดักิจกรรม  
 4.3 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านสขุภาพร่างกาย 

สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องดูแลเอาใจใส่มาอย่างสม ่าเสมอตัง้แต่วัยเด็กตัวผู้ ท่ีจะ
เกษียณอายคุวรด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านสขุภาพร่างกาย ดงันี ้

1) ศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัการดแูลรักษาสขุภาพอนามยัและการดแูลสขุภาพในวยัสงูอายุ 
2) มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม โดยการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ เลือกรับประทาน

อาหารท่ีมีประโยชน์ พกัผอ่นให้เพียงพอ  
3) การตรวจสุขภาพประจ าปี หากมีโรคประจ าตวัต้องปฏิบตัิตามค าแนะน าของแพทย์อย่าง

เคร่งครัด 
4) ท าประกนัสขุภาพ ประกนัอบุตัเิหต ุ
สมาชิกทุกคนในครอบครัว  ให้การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุด้าน

สขุภาพร่างกาย ดงันี ้
1) ด้านอารมณ์/ความรู้สึก  ดูแล ช่วยเหลือยามเจ็บป่วย เป็นก าลังใจและชักชวนกันท า

กิจกรรมเพื่อการสง่เสริมสขุภาพ เช่น การออกก าลงักาย การรับประทานมงัสวิรัติ 
2) ด้านข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา แนะน าเร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพ การมีพฤติกรรม

สขุภาพท่ีเหมาะสม  และการดแูลสขุภาพในวยัสงูอาย ุ
3) ด้านวัตถุ สิ่งของร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ  ซือ้/จัดหาสิ่งท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่สขุภาพมาให้สมาชิกในครอบครัว  
ส าหรับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น หนว่ยงานต้นสงักดั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรให้การ

สนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านสขุภาพร่างกาย ดงันี ้
1) การให้ความรู้ ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการดแูลรักษาสขุภาพอนามยั  
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2) จดักิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุ ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเช่นจดัให้มีโครงการตรวจสขุภาพ
ประจ าปีอย่างมีคณุภาพ โดยไม่มีคา่ใช้จ่ายแก่ประชาชน  จดัให้มีสถานท่ีออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกับทุก
ชว่งวยัและความสนใจของแตล่ะบคุคล 

3) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนตา่ง ในการให้ความรู้และจดักิจกรรมเพ่ือสนบัสนุน
การเตรียมความพร้อม เช่น โรงพยาบาล กรมการแพทย์ ชมรมผู้สูงอายุ ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
 4.4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านจิตใจ 

ตวัผู้ ท่ีจะเกษียณอายคุวรด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านจิตใจ ดงันี ้
 1) การศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัการรักษาสขุภาพจิต 
 2) การฝึกท าจิตใจให้สงบ โดยการศกึษาธรรมะ ปฏิบตัติามหลกัธรรม 
 3) ท ากิจกรรมร่วมกนักบักลุม่เพ่ือน 
 4) ท ากิจกรรมร่วมกนักบัสมาชิกในครอบครัว 
 5) มองโลกเชิงบวก ท าจิตใจให้ร่าเริงแจม่ใส 
 6) พดูคยุ ขอค าแนะน าจากญาตผิู้ใหญ่ ผู้ ท่ีเกษียณอายไุปแล้ว 

7) ท าตนให้มีคณุคา่ เป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว ชมุชนและสงัคม 
 8) ท าตนให้เป็นคนมีศีลธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

สมาชิกทกุคนในครอบครัว  ให้การสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านจิตใจ 
ดงันี ้

1) ด้านอารมณ์/ความรู้สึก ให้ความรัก ให้ก าลังใจ เอือ้เฟื้อ เสียสละ ช่วยเหลือกัน มีความ
เข้าใจยอมรับความคดิเห็นของกนัและกนั มีเวลาให้กนัและกนั 

2) ด้านข้อมลูขา่วสาร ให้ค าปรึกษา แนะน าเร่ืองการดแูลรักษาสขุภาพสขุภาพจิต   
3) ด้านวตัถุ สิ่งของร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในครอบครัว  

ซือ้/จดัหาสิ่งของตา่งๆให้แก่สมาชิกในครอบครัว  
ส าหรับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น หนว่ยงานต้นสงักดั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรให้การ

สนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านจิตใจดงันี ้
1) การให้ความรู้ ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการดแูลรักษาสขุภาพจิต 
2) จดักิจกรรมเพ่ือสนบัสนุน ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเช่น จดักิจกรรมสนัทนาการเพ่ือ

สง่เสริมการรักษาสขุภาพจิต  จดักิจกรรมการปฏิบตัธิรรม  จดัตัง้ชมรมผู้สงูอาย ุ 
3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประสานงานกันในการให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการ

เตรียมความพร้อม เชน่ โรงพยาบาล กรมสขุภาพจิต  
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 4.5 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านการใช้เวลา 
ตวัผู้ ท่ีจะเกษียณอายคุวรด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านการใช้เวลา ดงันี ้

 1) หางานอดเิรกท่ีตรงกบัความถนดัและความสนใจ 
 2) หาความรู้เพิ่มเตมิเก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆ 
 3) เข้าร่วมกิจกรรม ชมรมท่ีสนใจ 
 4) เข้ารับการศกึษา/อบรมการท างานอดเิรกท่ีตนเองสนใจ 

สมาชิกทุกคนในครอบครัว  ให้การสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายดุ้านการ
ใช้เวลา ดงันี ้

1) ด้านอารมณ์/ความรู้สกึ มีเวลาให้กนัและกนั ใช้เวลาวา่งในการท ากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั 
2) ด้านข้อมลูขา่วสาร ให้ค าปรึกษา แนะน าเร่ืองการใช้เวลา   
3) ด้านวตัถ ุสิ่งของร่วมกนัรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการท ากิจกรรมตา่งๆ  
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องประสานงานกนัในการให้ความรู้และจดักิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุการเตรียม

ความพร้อม เช่น ต้นสงักัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยให้การสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เกษียณอายดุ้านการใช้เวลาดงันี ้

1) การให้ความรู้ และข้อมูลระเบียบ กฎเกณฑ์ในการเข้าเป็น ชมรม สมาคมต่างๆ เพ่ือให้
สามารถค้นหาได้ตามความสนใจ 

2) จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการ
รวมกลุม่เพ่ือท ากิจกรรมตา่งๆ จดัฝึกอบรมเก่ียวกบังานอดเิรก 

3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ  ในการให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพ่ือ
สนบัสนนุการเตรียมความพร้อม โดยการสนบัสนนุให้ภาคตา่งๆ ของสงัคมท ากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั  

 
บทสรุป 

1. ช่วงอายุท่ีแตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ โดยผู้ ท่ีอยู่ในช่วงอายุใกล้เกษียณมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอายมุากกวา่ผู้ ท่ีอยูช่ว่งอายกุ่อนใกล้เกษียณในทกุด้าน   

2. ปัจจัยด้าน  ด้านเพศพบว่าเพศท่ีต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ

แตกต่างกัน  โดยผู้ ให้ข้อมูลเพศหญิงมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุในภาพรวม  ในแต่ละด้าน

มากกว่าผู้ ให้ข้อมลูเพศชายในทกุด้าน ด้านสถานภาพสมรสพบวา่สถานภาพสมรสท่ีตา่งกนัสง่ผลตอ่การ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากกลุ่มท่ีใช้ศึกษาครัง้นีมี้
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การศกึษาระดบัใกล้เคียงกนั  มีอาชีพท่ีมัน่คง  และมีรายได้เป็นของตนเอง  ท าให้มีศกัยภาพพอท่ีจะเตรียม

ความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุได้ด้วยตวัเอง  จึงท าให้ผู้ มีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันมีคะแนนการความ

พร้อมเพ่ือเกษียณอายไุม่แตกต่างกัน ด้านภาวะสุขภาพ  พบว่าภาวะสุขภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายแุตกตา่งกนั โดย กลุม่ท่ีภาวะสขุภาพแข็งแรงดี  และกลุม่ท่ีภาวะสขุภาพ

เจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุมากกว่ากลุ่มภาวะสุขภาพไม่แข็งแรง

เจ็บป่วยบ่อย ด้านระดับการศึกษา พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม

เพ่ือเกษียณอายุแตกต่างกัน โดยท่ีจบการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีจะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอายตุ ่ากวา่กลุ่มท่ีจบการศกึษาระดบัปริญญาตรีในทกุด้าน  ด้านระดับรายได้และความเพียงพอ

ของรายได้พบว่าความเพียงพอของรายได้ท่ีแตกตา่งกนัส่งผลตอ่การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุน

ภาพรวม ด้านท่ีอยู่อาศยั  ด้านสุขภาพร่างกาย  และด้านจิตใจแตกต่างกัน แต่ไม่พบรายได้คู่ใดท่ีมีการ

เตรียมความพร้อมในภาพรวม และด้านจิตใจแตกต่างกนั ในขณะท่ีพบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้เพียงพอจนเหลือ

เก็บมีการเตรียมความพร้อมด้านท่ีอยู่อาศยัน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีความเพียงพอของรายได้เพียงพอแตไ่ม่เหลือ

เก็บ  และกลุ่มท่ีมีรายได้เพียงพอจนเหลือเก็บมีการเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพร่างกายน้อยกวา่กลุม่ท่ีมี

รายได้ไมแ่นน่อน 

3. รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ให้ข้อมูลทุกท่านมี

ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่าการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายเุป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็น เพ่ือจะ

ได้ใช้ชีวิตภายหลงัเกษียณได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงได้  เบือ้งต้นหน่วยงาน

ต้นสงักัดและหน่วยงานภาครัฐควรมีบทบาทส าคญัในการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบตัิงานตระหนกัถึงความส าคญั

ของการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุ โดยการจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอายุแก่ผู้ปฏิบตัิงานในทุกช่วงอายุเร่ิมตัง้แต่ปฐมนิเทศเข้าท างาน จดัท าเป็นคู่มือหรือซีดีแจกด้วย  

และควรเปิดโอกาสให้คูส่มรสหรือครอบครัวเข้าร่วมรับการอบรมด้วย  เน่ืองจากการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เกษียณอายุจะประสบความส าเร็จได้ดียิ่งขึน้ถ้าครอบครัวร่วมกันวางแผนและด าเนินกิจกรรมการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือเกษียณอายอุย่างเคร่งครัด  ตลอดจนมีนโยบายส่งเสริม/สนบัสนุนการเตรียมความพร้อม

เพ่ือเกษียณอายอุย่างตอ่เน่ืองผู้ ให้ข้อมลูในทกุช่วงอายมีุรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุทัง้

ท่ีด าเนินการโดยตวัเอง และต้องการได้รับการสนบัสนนุจากครอบครัวและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องคล้ายคลึง

กนัในทกุด้าน ซึ่งอาจเป็นเพราะการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายเุป็นการวางแผนชีวิตอย่างหนึ่ง การ
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ด าเนินการต่างๆ เป็นกระบวนการท่ีด าเนินต่อเน่ือง โดยต้องเร่ิมตัง้แต่อยู่ในวยัหนุ่มสาวหรือวยั (บรรลุ ศิริ

พานิช, 2551: 3)  ดงันัน้ กระบวนการดงักล่าวจึงมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนัก  โดยอาจต้องมีการเตรียม

ความพร้อมเพิ่มเติมหรือพฒันาการเตรียมความพร้อมไปสู่อีกขัน้หนึ่งเม่ืออายุมากขึน้ เช่น ด้านเศรษฐกิจ 

เม่ืออายมุากขึน้จะต้องระวงัการก่อหนีแ้ละควรใช้หนีใ้ห้หมดก่อนเกษียณอาย ุเป็นต้น 

ส่วนของสมาชิกในครอบครัวสามารถให้การสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ

ได้ทัง้ในด้านการให้ข้อมูล ข่าวสาร แนะน าท่ีเป็นประโยชน์  การให้ความรัก ความเข้าใจ มีน า้ใจต่อกัน 

ช่วยเหลือ เอือ้เฟือ้ตอ่กนั  รวมถึงสนบัสนนุด้านเงินทอง วตัถสุิ่งของ  ส าหรับการสนบัสนุนการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือเกษียณอายุจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต้นสังกัด หน่วยงานราชการ หรืออ่ืนๆ  พบว่า ทุก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ความส าคญักบัการสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุห้มากขึน้ 

และประสานความร่วมมือกัน  โดยมีเป้าหมายหลกัเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตให้กับผู้ ท่ีจะเกษียณอาย ุ 

โดยให้การสนบัสนนุทัง้ในรูปการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและจดักิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมคณุภาพชีวิต  

และปัจจยัส าคญัประการหนึ่งในการเตรียมความพร้อมท่ีทัง้ตวัผู้ ท่ีจะเกษียณ ครอบครัว และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องต้องด าเนินการคือ  “ความรู้เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ”  ซึ่งตัวผู้ ท่ีจะ

เกษียณอายตุ้องศกึษาหาความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ  และต้องการ

ได้รับข้อมลูขา่วสารทัง้จากครอบครัวและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ตวัผู้ ท่ีจะเกษียณอาย ุ จากผลการวิจยัพบวา่ ผู้ให้ข้อมลูในชว่งอายกุ่อนใกล้เกษียณมีคะแนน

เฉล่ียการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุนภาพรวมและแตล่ะด้านดบัปานกลางเทา่นัน้  ดงันัน้ เพ่ือให้

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายเุป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตวัผู้ ท่ีจะเกษียณอายคุวรเร่ิมวางแผน

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุนทกุด้านแตเ่นิ่นๆ  โดยให้ความสนใจศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายตุัง้แตย่งัอยูใ่นช่วงอายนุ้อย  ซึง่อาจท าโดยการศกึษาหาข้อมลูด้วย

ตวัเองจากเอกสารและส่ือตา่งๆ จากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และจากผู้ เกษียณอายไุปแล้ว  รวมถึงการเข้า

รับการอบรมเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุ เพราะการเตรียมความพร้อมในทกุด้าน  

โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ  ด้านท่ีอยูอ่าศยั  และด้านสขุภาพร่างกายต้องเร่ิมด าเนินการตัง้แตอ่ายยุงัไมม่าก 

เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีต้องใช้ระยะเวลานาน  และต้องมีการด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง  สว่นการ
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เตรียมความพร้อมด้านจิตใจและด้านการใช้เวลาหากได้มีการเตรียมความพร้อมเร็วเท่าไรก็จะท าให้คุ้นชิน

กบัความคิดเก่ียวกบัการเกษียณอายมุากยิ่งขึน้ 

 2. ครอบครัว  ครอบครัวถือเป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อภาวะจิตใจท่ีสุด  เพราะ

เป็นสถาบนัท่ีให้ความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ ดงันัน้ บุคคลในครอบครัว ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา/

มารดา ตลอดจนญาติพ่ีน้องจึงมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุใน

ทกุชว่งอาย ุ ทัง้ในด้านการสนบัสนนุทางอารมณ์ โดยการให้ความรัก ความเอาใจใส ่เอือ้อาทร เป็นก าลงัใจ  

การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุในทุกด้าน ร่วม

ปรึกษาหารือ วางแผนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ และด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อม

เพ่ือเกษียณอายุร่วมกนั  รวมถึงการสนบัสนุนด้านวตัถุสิ่งของเพ่ือช่วยให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 3. หน่วยงานต้นสังกัด/ภาครัฐ  จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ ให้ข้อมูลในช่วงอายุก่อนใกล้เกษียณมี

คะแนนเฉล่ียการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายใุนภาพรวมและแตล่ะด้านดบัปานกลางเท่านัน้  แสดง

ให้เห็นวา่ในช่วงวยัดงักล่าวความตระหนกัและการลงมือปฏิบตัิเพ่ือการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ

งานยงัไมม่ากนกั  ดงันัน้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจงึควรมีการให้ความรู้และจดักิจกรรมส่งเสริม/สนบัสนนุการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุเพ่ือให้ผู้ ท่ีอายยุงัไมม่ากได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือเกษียณอายุ  และกระตุ้ นให้มีการวางแผนและด า เนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมอย่าง
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัญหาการเรียนของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเกษตร และเพื่อ
เปรียบเทียบปัญหาการเรียนของนกัศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก กลุม่ตวัอย่างคือนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1-4 จ านวน 88 คน คดัเลือกโดยวิธีการสุม่แบบง่าย  ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั มีคา่ดชันีความสอดคล้องรายข้ออยูร่ะหวา่ง 0.50 -1.00 มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.90 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test และทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว  

 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการเรียนของนกัศึกษา โดยภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง ประกอบด้วย 1) ด้านหลกัสตูรใน
ภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง  โดยที่มีปัญหามากที่สดุ คือเวลาที่ใช้ในการเรียนภาคทฤษฎีมีมากเกินไป 2) ด้านผู้ เรียนใน
ภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง โดยที่มีปัญหามากที่สดุคือนกัศกึษาไมม่ีสมาธิและชอบคยุกบัเพื่อนขณะเรียน 3) ด้านอาจารย์
ผู้สอนในภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง โดยที่มีปัญหามากที่สดุคืออาจารย์เข้าสอนและเลิกสอนไม่ตรงเวลา และอาจารย์
สอนโดยวิธีบรรยายอย่างเดียวท าให้ง่วงนอน 4) ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง โดยที่มี
ปัญหามากที่สดุคือ สือ่และอปุกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไมท่นัสมยั   5)  ด้านการประเมินผลในภาพรวมอยูร่ะดบัปาน
กลาง โดยที่มีปัญหามากที่สดุคือ ข้อสอบท่ีใช้แตล่ะครัง้ยากเกินไป ผลการทดสอบสมมตุิฐาน นกัศกึษาที่มีเพศและอยูช่ัน้ปี
ตา่งกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตรไมแ่ตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 

 ค าส าคัญ :  ปัญหาการเรียน  การจดัการเรียนการสอน 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1  ม.ค.-มิ.ย.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

 This study was aimed at 1.)  determining the level  of  studying  problem  of Agribusiness 

Administration students and  2.) Comparing studying problems of Agribusiness  

Administration students, Faculty of Humanity and Social Sciences, Rajamangala University 

of Technology Tawan-ok. The research sample subjects of this study were composed of the 

first year to the fourth year students totally 88 people, derived from simple random sampling. 

The study instrument questionnaires was created in 5 rating scale evaluation pattern.            

The Item-Object Congruence Index was 0.50-1.00 and Conbach alpha was 0.90.                               

The parameters used for the data analysis was based on frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. The data were analyzed by t-test and one way ANOVA. The findings of 

this research are as fallows: 1.) In overall, the curriculum was in moderate level. The most 

important problem was the instructors spending too much time on theoretical knowledge. 2.) 

In overall, the students were in moderate level. The study was shown that the students lacked 

of concentration; it was likely that they preferred chatting in class. 3.) In overall, the lecturers 

were low level. It was mentioned that they were not punctual. In addition, the traditional 

method made the students sleepy. 4.) In overall, the teaching media was at moderate level. It 

was stated that it was out of date. 5.) According to the result of this study, it could be 

concluded sex and studying year do not affect student opinion toward Agribusiness 

Administration. 

 

Keywords : Problems with the Students,  Learning attitude, Course management 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553

ส่งเสริมสนบัสนนุการจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง

ต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 2) การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนัน้จ าเป็นต้องให้

สอดคล้องกับความสนใจและ ความถนัดของผู้ เรียน โดยมุ่งเน้นความส าคัญทัง้ด้านความรู้ ความคิด 

ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึด

ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตนเอง
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ตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ (จรูญ ชูลาภ. 2545) การจดัการศึกษาในสถานการศึกษาให้นักศึกษาท่ี

สนใจเข้าศึกษา นัน้จ าเป็นต้องมีการศึกษาว่าหลักสูตรการศึกษาท่ีจัดให้ผู้ เรียนนัน้ประสบผลส าเร็จ       

หรือมีความเหมาะสมกับผู้ เรียนเพียงใด รวมทัง้ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้หลกัสูตรเป็นเช่นไร อย่างไรก็ตาม

ปัญหาในการเรียนการสอนของนักศึกษามักเกิดขึน้เสมอ  ในทุกระดับการศึกษาจะแตกต่างกันบ้าง             

ก็เพียงแตว่า่ ปัญหาเหลา่นัน้จะมีมาก หรือน้อย (พิสมยั บวัอไุร. 2541: 5)     

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีความพยายามท่ีจะขจัดปัญหาต่างๆ         

แต่ปรากฏว่ายงัมีปัญหาและอุปสรรคอยู่อีกมาก เช่น กระบวนการในการจดัการเรียนการสอน  การออก

กลางคันของนักเรียนและอ่ืนๆ  ปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ได้มีการศึกษาหาข้อมูล  น ามาปรับปรุงแก้ไข          

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยหน่วยงานราชการ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ตลอดมาแต่ปัญหาก็ยัง

เกิดขึน้  

การจะให้บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการได้นัน้ จ าเป็นต้องรู้ถึงสภาพปัญหาในการเรียน

ของนักศึกษา   การจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเกษตร     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึน้  จึงได้มีการศึกษา

ปัญหานี ้เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผน 

ปรับปรุงการเรียนการสอน   ได้อยา่งเหมาะสม และเป็นประโยชน์ตอ่ครู อาจารย์และมหาวิทยาลยั ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดับปัญหาการเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตรตามทัศนะของนักศึกษา คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก    

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตรตามทัศนะของนักศึกษา              

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก   

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ปัญหาการเรียน หมายถึง ทศันะของนกัศกึษาตอ่สภาพการณ์และอปุสรรค หรือข้อขดัข้องตา่งๆ 

ซึ่งส่งผลให้การเรียนด าเนินไปอย่างไม่สะดวก หรือไม่ราบร่ืนและมีปัญหาต่อการเรียนของนกัศึกษาสาขา
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บริหารธุรกิจเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก     

ใน 5 ด้าน  ดงัตอ่ไปนี ้

  1.1 ด้านหลักสูตร หมายถึง ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัญหาเก่ียวกับความ

สอดคล้องของหลกัสูตรสาขาบริหารธุรกิจเกษตร ความต่อเน่ืองของเนือ้หารายวิชา ความเหมาะสมและ

ทนัสมยั การจดัล าดบัเนือ้หารายวิชาเรียน ความยากง่ายของเนือ้หา รวมทัง้ความเพียงพอของเนือ้หาวิชา 

  1.2 ด้านผู้ เรียน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่ปัญหาเก่ียวกับความรับผิดชอบ

ตอ่การเรียน ความตรงตอ่เวลาของการเข้าชัน้เรียน การเตรียมอปุกรณ์การเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนการสอน การใช้เวลาว่างในการเรียนการศกึษาค้นคว้า สถานภาพ และความเป็นอยู่ของนกัศกึษา

ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนคือ พืน้ความรู้ของผู้ เรียน สุขภาพทางกายและใจ ความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือน

ร่วมห้อง และสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 

  1.3 ด้านอาจารย์ผู้ สอน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัญหาเก่ียวกับความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ี  การปฏิบัติตน บุคลิกภาพ การตรงต่อเวลาในการเข้าสอน ความกระตือรือร้น

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในสาขาบริหารธุรกิจเกษตร การใช้ถ้อยค า การควบคมุตนเองด้าน

อารมณ์ และความยตุธิรรมของอาจารย์ผู้สอน 

  1.4 ด้านอปุกรณ์และส่ือการเรียน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่ปัญหาเก่ียวกบั

การใช้อปุกรณ์ ส่ือ วสัด ุและเคร่ืองมือส าหรับใช้สอน และสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งจะส่งผลท าให้การเรียน

การสอนขาดคณุภาพ 

  1.5 ด้านการประเมินผล หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อปัญหาเก่ียวกบัวิธีการ

วดัผลและประเมินผลตามหลักสูตรการบริหารธุรกิจเกษตร ตลอดจนการด าเนินการต่างๆ ของอาจารย์

ผู้ สอน เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ การก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผล ความไม่สอดคล้อง

ระหวา่งวิธีการประเมินผลรายวิชาท่ีสอน 

 2. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ชัน้ปีท่ี 1 ถึง 4 ปีการศกึษา 2554 
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

ผลท่ีได้จากการวิจยัค้นคว้าในครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่ ครู อาจารย์ มหาวิทยาลยั และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการวางแผน ปรับปรุงการเรียนการสอนได้อยา่งเหมาะสม  

วิธีการวิจัย 

 1.  กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวนัออก คดัเลือกกลุม่ตวัอย่างโดยการสุม่แบบง่ายจ านวน 88 คน 
 2.  เคร่ืองมือวิจัย  การวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน  คือ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษา ประกอบด้วย  เพศ  และชัน้ปีท่ีก าลงัศกึษา 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตรของนักศึกษา     เป็น

ลกัษณะการประมาณคา่ (Rating Scale)  ประกอบด้วยข้อมลู  ด้านหลกัสตูร  10  ข้อ  ด้านผู้ เรียน  13 ข้อ  

ด้านอาจารย์ผู้สอน  14  ข้อ  ด้านอปุกรณ์และส่ือการเรียน  6 ข้อ 

 3.  การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

3.1 ศกึษาตวัแปรแตล่ะตวัให้ครอบคลมุตามแนวคดิ ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.2 เขียนนิยามเชิงปฏิบตัิการตวัแปรแต่ละตวัให้ครอบคลุมตามแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.3. เขียนข้อค าถามให้สอดคล้องกันนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร แล้วน าข้อค าถามให้

ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 

 3.4. น าผลการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .50 ถึง 1.00 มา

วิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป เป็นข้อค าถามของ

แตล่ะตวัแปร   

3.5. พิมพ์แบบสอบถามท่ีได้คดัเลือกข้อค าถามท่ีเหมาะสมแล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่ม

ท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีของ    

ครอนบาค (Cronbach) ได้คา่ความเช่ือมัน่ .90 

3.6. ออกแบบและจดัเตรียมแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

กลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง ปีการศึกษา 2554   
ด้วยตนเอง และเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด    ก่อนการเก็บข้อมูลผู้ วิจยัมีการสร้าง



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

        

      107 

 

สัมพันธภาพกับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสร้างบรรยากาศให้ความเป็นกันเอง  เพ่ือให้นักศึกษาตัง้ใจตอบ
แบบสอบถาม  และมีการก าหนดเวลาในการตอบแบบสอบถามให้เหมาะสม  รวมถึงมีการอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  วิธีการตอบให้กับนักศึกษาได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก่อนลงมือตอบ
แบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน  88 ชดุ (ร้อยละ 100.00)  

 5.  การวิเคราะห์ข้อมูลน าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ 

คดัเลือกฉบบัท่ีสมบรูณ์มาวิเคราะห์   โดยการสถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

 5.1. สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ คา่ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การ

แปลความหมายคา่เฉล่ียความคิดเห็น  ดงันี ้

  คา่เฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายความวา่ ปัญหาระดบัมากท่ีสดุ 

  คา่เฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายความวา่  ปัญหาระดบัมาก 

  คา่เฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายความวา่  ปัญหาระดบัปานกลาง 

  คา่เฉล่ีย 1.50 - 2.49  หมายความวา่  ปัญหาระดบัน้อย 

         คา่เฉล่ีย 1.00 - 1.49  หมายความวา่  ปัญหาระดบัน้อยท่ีสดุ 
 5.2. สถิติเพ่ือหาคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั ได้แก่ ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) และการหาคา่ความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) 

 5.3. สถิติส าหรับทดสอบสมมติฐานได้แก่  การทดสอบแบบที (t-test) และการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 ผลการวิจัย 

 ผลการวิจยัสรุปข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษาและภาพรวมของปัญหา ดงัตอ่ไปนี ้   

1. ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.10) และเป็นเพศชาย (ร้อยละ 

40.90) และส่วนใหญ่ก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ปี 1 (ร้อยละ 30.70) รองลงมาเป็นนกัศกึษาชัน้ปี 

4 (ร้อยละ 27.30) นักศึกษาชัน้ปี 3 (ร้อยละ 25.00) และนักศึกษาชัน้ปี 2  (ร้อยละ 17.00) 

ตามล าดบั 

2. ภาพรวมของปัญหานกัศึกษา มีปัญหาในภาพรวมระดบัปานกลาง โดยมีปัญหาด้านอปุกรณ์

และส่ือการเรียนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.90) รองลงมาเป็นด้านหลกัสูตร (ค่าเฉล่ีย 2.89) ด้าน
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ผู้ เรียน (คา่เฉล่ีย 2.81) ด้านการประเมินผล (คา่เฉล่ีย 2.74) และด้านอาจารย์ผู้สอน (คา่เฉล่ีย 

2.45) ตามตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ภาพรวมปัญหาการเรียนของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเกษตร  

รายการปัญหา 
ระดับของปัญหา 

X  ..DS  การแปลผล 

ด้านอปุกรณ์และสือ่การเรียน 

ด้านหลกัสตูร 

ด้านผู้ เรียน 

ด้านการประเมินผล 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 

2.90 

2.89 

2.81 

2.74 

2.45 

1.026 

0.849 

1.031 

0.953 

0.933 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

  

 ส าหรับปัญหาแต่ละด้าน ทัง้ 5 ด้านของการเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตรของนักศึกษา 

(ตารางท่ี 2) ดังต่อไปนี ้

1. ด้านอุปกรณ์และส่ือการเรียน มีปัญหามากท่ีสุดคือส่ืออุปกรณ์ท่ีใช้ ในการเรียนการสอนไม่

ทนัสมยั (คา่เฉล่ีย 3.05) รองลงมา คือสภาพของส่ือและอปุกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้เท่าท่ีควร  

(ค่าเฉล่ีย 3.01)   คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตส าหรับค้นคว้าไม่เพียงพอ  (ค่าเฉล่ีย 2.99)  

และต าราส าหรับค้นคว้าในห้องสมดุไมเ่พียงพอ  (คา่เฉล่ีย 2.82) 

2. ด้านหลกัสูตร  มีปัญหามากท่ีสุดคือ เวลาท่ีใช้ในการเรียนภาคทฤษฎีมีมากเกินไป  (คา่เฉล่ีย 

3.36)  รองลงมาคือเนือ้หาวิชาท่ีเรียนเน้นการปฏิบตัิน้อยเกินไป  (ค่าเฉล่ีย  3.16)  เนือ้หาวิชา

ท่ีเรียนไม่สามารถใช้ปฏิบตัิงานจริง  (คา่เฉล่ีย 3.06) และขาดการจดัล าดบัเนือ้หาวิชาจากง่าย

ไปหายาก  (คา่เฉล่ีย 3.02) ตามล าดบั 

3. ด้านผู้ เรียน มีปัญหามากท่ีสดุคือ นกัศกึษาไม่มีสมาธิและชอบคยุกบัเพ่ือนขณะเรียน (คา่เฉล่ีย 

3.31) รองลงมาคือนกัศึกษาชอบลอกการบ้านเพ่ือนเพ่ือให้มีงานส่งทนัตามก าหนด (ค่าเฉล่ีย 

3.15)  นกัศึกษาไม่ใช้เวลาว่างศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด (คา่เฉล่ีย 3.07)  และนกัศึกษาไม่ให้

เวลาทบทวนบทเรียน  (คา่เฉล่ีย 2.88) ตามล าดบั 
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4. ด้านการประเมินผล  มีปัญหามากท่ีสดุคือ ข้อสอบท่ีใช้แตล่ะครัง้ยากเกินไป  (คา่เฉล่ีย 3.09)  

รองลงมาคือข้อสอบท่ีใช้ไม่ครอบคลมุเนือ้หาวิชาท่ีเรียน  (คา่เฉล่ีย 2.78)  การประเมินผลการ

เรียนแตล่ะภาคเรียนล่าช้า   (คา่เฉล่ีย 2.77)  และอาจารย์ไมมี่การอธิบายจดุมุง่หมายและ

เกณฑ์การวดัผลให้ทราบก่อนเร่ิมท าการสอน  (คา่เฉล่ีย 2.47) ตามล าดบั 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอน  มีปัญหามากท่ีสดุคือ อาจารย์เข้าสอนและเลิกสอนไมต่รงเวลา  (คา่เฉล่ีย 

2.89)   รองลงมาคืออาจารย์สอนโดยวิธีบรรยายอยา่งเดียวท าให้ง่วงนอน   (คา่เฉล่ีย 2.89) 

อาจารย์บรรยายเนือ้หาวิชาเร็วเกินไป ผู้ เรียนตามไมท่นั  (คา่เฉล่ีย 2.73) และอาจารย์ไมจ่ดั

สภาพบรรยากาศในห้องเรียนท่ีสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ (คา่เฉล่ีย 2.59) ตามล าดบั  

ตารางท่ี 2  ปัญหาการเรียนของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเกษตร  

รายการปัญหา 
ระดับของปัญหา 

X  ..DS  การแปลผล 

ด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียน    

1. สือ่อปุกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไมท่นัสมยั 3.05 0.970 ปานกลาง 

2. สภาพของสือ่และอปุกรณ์ไมส่ามารถใช้งานได้เทา่ทีค่วร 3.01 1.150 ปานกลาง 

3. คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตส าหรับค้นคว้าไมเ่พยีงพอ 2.99 1.080 ปานกลาง 

4. ต าราส าหรับค้นคว้าในห้องสมดุไมเ่พียงพอ 2.82 0.878 ปานกลาง 

ด้านหลกัสูตร 

1. เวลาทีใ่ช้ในการเรียนภาคทฤษฎีมีมากเกินไป   

2. เนือ้หาวชิาทีเ่รียนเน้นการปฏิบตัิน้อยเกินไป 

3. เนือ้หาวชิาทีเ่รียนไมส่ามารถใช้ปฏิบตัิงานจริง 

4. ขาดการจดัล าดบัเนือ้หาวชิาจากงา่ยไปหายาก 

 

3.36 

3.16 

3.06 

3.02 

 

0.790 

0.829 

0.822 

0.773 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ด้านผู้เรียน 
1. นกัศกึษาไมม่ีสมาธิและชอบคยุกบัเพื่อนขณะเรียน 
2. นกัศกึษาชอบลอกการบ้านเพือ่นเพื่อให้มงีานสง่ทนัตามก าหนด 
3. นกัศกึษาไมใ่ช้เวลาวา่งศกึษาค้นคว้าในห้องสมดุ 
4. นกัศกึษาไมใ่ห้เวลาในการทบทวนบทเรียน 

 
3.31 
3.15 
3.07 
2.88 

 
1.110 
0.941 
0.968 
0.969 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 



 

110 

http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

 

 

ตารางท่ี 2    (ตอ่) 

รายการปัญหา 
ระดับของปัญหา 

X  ..DS  การแปลผล 

ด้านการประเมินผล 
1. ข้อสอบท่ีใช้แตล่ะครัง้ยากเกินไป 
2. ข้อสอบท่ีใช้ไมค่รอบคลมุเนือ้หาวิชาที่เรียน 
3. การประเมินผลการเรียนแตล่ะภาคเรียนลา่ช้า 
4. อาจารย์ไมไ่ด้ท าการวดัผล ประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ  

 
3.09 
2.78 
2.77 
2.69 

 
1.010 
0.952 
1.080 
0.876 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์เข้าสอนและเลกิสอนไมต่รงเวลา 

2. อาจารย์สอนโดยวธีิบรรยายอยา่งเดียวท าให้งว่งนอน 

3. อาจารย์บรรยายเนือ้หาวชิาเร็วเกินไป ผู้ เรียนตามไมท่นั 

4. อาจารย์ไมจ่ดัสภาพบรรยากาศในห้องเรียนที่สง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ 

 
2.89 
2.89 
2.73 
2.59 

 
0.877 
0.973 
0.906 
1.000 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

 ส่วนการทดสอบสมมุตฐิานมีดังต่อไปนี ้

1. ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียความคดิเห็นเก่ียวกบัปัญหาการเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตรใน

ด้านหลกัสตูร ด้านผู้ เรียน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านส่ือและอปุกรณ์การเรียน และด้านการ

ประเมินผลของนกัศกึษา ท่ีมีเพศตา่งกนัโดยใช้ t-test สรุปได้วา่ นกัศกึษามีความคิดเห็นตอ่

ปัญหาไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญั …???... 

2. ผลการทดสอบความแปรปรวนความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตร

ในด้านหลกัสตูร ด้านผู้ เรียน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านส่ือและอปุกรณ์การเรียน และด้านการ

ประเมินผลของนกัศกึษาท่ีอยูช่ัน้ปีตา่งกนั โดยใช้ความแปรปรวนทางเดียว สรุปได้ว่า นกัศกึษา

แตล่ะชัน้ปีมีความคดิเห็นตอ่ปัญหาไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญั …... 

อภปิรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจยัท่ีน าเสนอ สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
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 1. ด้านหลักสูตร นักศึกษาสาขาธุรกิจเกษตรมีทัศนะต่อปัญหาการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียมากสามอันดับแรกคือปัญหาเวลาท่ีใช้ในการเรียนภาคทฤษฎีมีมากเกินไป 

รองลงมาคือเนือ้หาวิชาท่ีเรียนเน้นการปฏิบตัิน้อยเกินไป และเนือ้หาวิชาท่ีเรียนไมส่ามารถใช้ปฏิบตังิานจริง

ตามล าดบั ส่วนท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุดคือเนือ้หารายวิชาท่ีเรียนไม่สามารถน าไปศึกษาต่อได้ สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของปราณี ทรัพย์มี (2551 : 69) ได้ศึกษาปัญหาการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาช่างอตุสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคราชสิทธารามตามทศันะของนกัเรียนปรากฏว่าปัญหาอยู่ในระดบั

มาก และเม่ือพิจารณารายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากสามอนัดบัแรกคือเนือ้หารายวิชาแต่ละภาคเรียนไม่มีความ

ต่อเน่ืองกัน รายวิชาท่ีเปิดสอนสนองความต้องการของนกัเรียนได้ไม่ครบถ้วน และเนือ้หาวิชาท่ีเรียนเน้น

การปฏิบัติน้อยเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับ  จิตตชา นิลด า (2542 : 41) พบว่าปัญหาในการเรียนของนิสิต

ปริญญาตรี ภาคสบทบหลกัสูตรการบริหารธุรกิจบณัฑิต(ต่อเน่ือง 2 ปี) คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒด้านหลกัสูตรอยู่ในระดบัมาก ปัญหาเกิดขึน้มีสาเหตมุาจากผู้ เรียนไม่มีส่วนร่วมในการ

เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีตามความสนใจและตามความถนดั 

 2. ด้านผู้ เรียน นกัศึกษาสาขาธุรกิจเกษตรมีทศันะตอ่ปัญหาการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง โดยค่าเฉล่ียมากสามอนัดบัแรกคือปัญหานักศึกษาไม่มีสมาธิและชอบคยุกับเพ่ือน       ขณะเรียน 

รองลงมาคือนกัศกึษาชอบลอกการบ้านเพ่ือนเพ่ือให้มีงานส่งทันตามก าหนด และนกัศกึษาไม่ใช้เวลาว่าง

ศกึษาค้นคว้าในห้องสมุด ตามล าดบั ส่วนท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุดคือนกัศึกษา  ไม่พยายามปรับตวัให้เข้ากับ

เพ่ือนร่วมชัน้เรียน สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชนิกานต์ สขุขจรกลุ (2546 : 78) ได้ศกึษาปัญหาในการเรียน

ของนกัเรียนระดบั(ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี พบว่านักเรียนมีปัญหาในการเรียนอยู่ในระดบั

ปานกลาง แต่รายข้อมีค่าเฉล่ียมากเป็นอันดับแรกคือผู้ เรียนขาดทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล

ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกบังานวิจยัของปราณี ทรัพย์มี (2551 : 69) ได้ศึกษาปัญหาการเรียน

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ   สาขาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามตามทัศนะของ

นกัเรียนปรากฏว่า ด้านผู้ เรียนพบว่า นกัเรียนไม่ใช้เวลาว่างศกึษาค้นคว้าในห้องสมดุ บ้างครัง้นกัเรียนลอก

การบ้านเพ่ือนเพ่ือให้มีงานสง่ทนัก าหนด และนกัเรียนไมใ่ห้เวลาในการทบทวนบทเรียน   

 3. ด้านอาจารย์ผู้ สอน นักศึกษาสาขาธุรกิจเกษตรมีทัศนะต่อปัญหาการเรียนในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียมากสามอนัดบัแรกคือปัญหาอาจารย์เข้าสอนและเลิกสอนไม่ตรงเวลา และ

อาจารย์สอนโดยวิธีบรรยายอย่างเดียวท าให้ง่วงนอน รองลงมาคืออาจารย์บรรยายเนือ้หาวิชาเร็วเกินไป 
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ผู้ เรียนตามไม่ทัน และอาจารย์ไม่จดัสภาพบรรยากาศในห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ตามล าดบั 

ส่วนท่ีมีปัญหาท่ีน้อยสุดคืออาจารย์แต่งกายไม่สภุาพ เหมาะสมสอดคล้องกับปราณี ทรัพย์มี (2551 : 69) 

ได้ศึกษาปัญหา การเรียนหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  สาขาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคราช

สิทธารามตามทัศนะของนักเรียน เม่ือพิจารณา  ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อมี

คา่เฉล่ียมากเป็นอนัดบัแรกคือ ครูบรรยายเนือ้หาวิชาเร็วเกินไป ท าให้นกัศกึษาตามไม่ทนัและครูสอนโดย

วิธีบรรยายอย่างเดียว  ท าให้ง่วงนอน และสอดคล้องกับพัชราภรณ์ ยอดสุวรรณ (2547 : 56) ท่ีได้ศึกษา

ปัญหาการเรียน ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย

อาชีวศกึษาฉะเชิงเทรา พบว่ามีปัญหาการเรียนโดยรวมและรายข้ออยูร่ะดบัน้อย และยงัสอดคล้องกบั  มณี

รัตน์ มีโภคี (2545 : 74) ท่ีได้ศึกษาปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 

สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี พบว่ามีปัญหาการเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีปัญหาอยู่ระดบัน้อย ยกเว้นปัญหาระดบัมากเก่ียวกับผู้สอนบรรยาย

เนือ้หาในรายวชิาบญัชีเร็วเกินไป ท าให้ผู้ เรียนตามไมท่นั 

 4. ด้านส่ือและอุปกรณ์การเรียน นักศึกษาสาขาธุรกิจเกษตรมีทัศนะต่อปัญหาการเรียน              

ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยคา่เฉล่ียมากสามอนัดบัแรกคือปัญหาส่ืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการ

สอนไม่ทนัสมยั รองลงมาคือสภาพของส่ือและอปุกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้เท่าท่ีควร และคอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ตส าหรับค้นคว้าไม่เพียงพอ ตามล าดับ ส่วนท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุดคือจ านวนอุปกรณ์การสอน     

ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา สอดคล้องกับปราณี ทรัพย์มี (2551 : 69) ได้ศึกษาปัญหาการเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามตามทัศนะ          

ของนกัเรียน ปัญหาด้านอุปกรณ์และส่ือการเรียนเม่ือพิจารณาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อมีค่าเฉล่ียมากเป็นอันดบัแรกคือคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้ามีไม่เพียงพอ 

เช่นเดียวกับการศึกษาของ  จิตตชา นิลด า (2542 : 60-61) พบว่าปัญหาในการเรียนของนิสิตปริญญาตรี

ภาคสมทบหลกัสูตรการบริหารธุรกิจบณัฑิต(ต่อเน่ือง2 ปี)คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ            

ด้านส่ือการเรียนการสอนท่ีอยู่ในระดบัมาก โดยมีสาเหตมุาจากจ านวนส่ืออปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมี

ไมเ่พียงพอกบัจ านวนนกัเรียน เชน่ คอมพิวเตอร์  



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

        

      113 

 

 5. ด้านการประเมินผล นกัศึกษาสาขาธุรกิจเกษตรมีทศันะต่อปัญหาการเรียนในภาพรวม อยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียมากสามอนัดบัแรกคือปัญหาข้อสอบท่ีใช้แต่ละครัง้ยากเกินไป รองลงมาคือ

ข้อสอบท่ีใช้ไม่ครอบคลุมเนือ้หาวิชาท่ีเรียน และการประเมินผลการเรียนแต่ละภาคเรียนล่าช้าตามล าดบั 

ส่วนท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุคืออาจารย์มีการอธิบายจดุมุ่งหมายและเกณฑ์การวดัผลให้ทราบก่อนเร่ิมท าการ

สอน สอดคล้องกับ ชนิกานต์ สุขขจรกุล (2547  : 77) ได้ศึกษาปัญหาการเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี พบว่ามีปัญหาการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง    

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากคือ ผู้สอนควบคมุ   ห้องสอบไม่รัดกมุท าให้มีการลอกข้อสอบ

ซึง่สง่ผลให้การตดัเกรดขาดความยตุธิรรมและไปสอดคล้องกบัปราณี ทรัพย์มี (2551 : 69) ได้ศกึษาปัญหา

การเรียนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาชา่งอตุสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคราชสิทธารามตามทศันะ

ของครู ปัญหาด้านการประเมินผลเม่ือพิจารณาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อท่ีมี

คา่เฉล่ียมากเป็นอนัดบัแรกคือ ครูไม่อธิบายจุดมุ่งหมายและเกณฑ์การวดัผลให้นกัเรียนทราบก่อนเร่ิมท า

การสอน  

 6. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตร      

ในด้านหลักสูตร ด้านผู้ เรียน ด้านผู้ สอน ด้านส่ือและอุปกรณ์การเรียน และด้านการประเมินผลของ

นกัศกึษาท่ีมีเพศตา่งกนัมีความคดิเห็นไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาปัญหาของปราณี  ทรัพย์มี 

(2551 : 69) 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้และข้อเสนอแนะการวจิยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้

 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 ด้านหลักสูตรท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือเวลาท่ีใช้ในการเรียนภาคทฤษฎีมีมากเกินไป 

รองลงมาคือเนือ้หาวิชาท่ีเรียนเน้นการปฏิบตัิน้อยเกินไป จึงควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ฝึก

ปฏิบตัมิากขึน้ 
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  1.2 ด้านผู้ เรียนท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือปัญหานักศึกษาไม่มีสมาธิและชอบคยุกับเพ่ือนขณะ

เรียน รองลงมาคือนักศึกษาชอบลอกการบ้านเพ่ือนเพ่ือให้มีงานส่งทันตามก าหนด จึงควรสร้างความ

ตระหนกัตอ่ความรับผิดชอบในการเรียน เสริมสร้างวินยัการรักการเรียนรู้ชอบศกึษาค้นคว้าตลอดชีวิต 

  1.3 ด้านอาจารย์ผู้สอนท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคืออาจารย์เข้าสอนและเลิกสอนไม่ตรงเวลา และ

อาจารย์สอนโดยวิธีบรรยายอย่างเดียวท าให้ง่วงนอน รองลงมาคืออาจารย์บรรยายเนือ้หาวิชาเร็วเกินไป 

ผู้ เรียนตามไม่ทนั สร้างความตระหนกัและสร้างศรัทธาวิชาชีพให้กบัอาจารย์ผู้สอน รวมทัง้ปรับหรือพฒันา

เทคนิคการสอนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสขุและสนกุไปกบัการเรียนหนงัสือ 

  1.4 ด้านส่ือและอุปกรณ์การเรียนท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนไม่

ทันสมัย รองลงมาคือสภาพของส่ือและอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้เท่าท่ีควร จึงควรมีการจัดสรร

งบประมาณสนบัสนนุการจดัหาและงบส าหรับการบ ารุงรักษา 

  1.5 ด้านการประเมินผลท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือปัญหาข้อสอบท่ีใช้แต่ละครัง้ยากเกินไป 

รองลงมาคือข้อสอบท่ีใช้ไม่ครอบคลมุเนือ้หาวิชาท่ีเรียน ควรมีการอบรมพฒันาอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้

ความสามารถในการสร้างและพฒันาแบบทดสอบให้มีคณุภาพ 

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรมีการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลให้การเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตรประสบผลส าเร็จ 

  2.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ

เกษตร 

  2.3 ควรมีการประเมินหลกัสตูรสาขาบริหารธุรกิจเกษตร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก อยา่งน้อย 5 ปีตอ่ครัง้ 
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